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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

stretnutie poslancov s občanmi Vrania 

 

Dňa 14.01.2020 o 16,30 hod. v Kultúrnom dome vo Vraní sa uskutočnilo zasadnutie Výboru 

č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení poslancov Ing. Ján 

Pažický a JUDr. Jozef Augustín, PhD. a asistentka výboru mestskej časti – Výboru č. 8 Ing. 

Darina Bobáňová. Za Mestskú políciu Žilina (ďalej len „MP“) sa zasadnutia zúčastnil komisár 

Martin Pekný - veliteľ okrsku Centrum. Poslanec Pažický ospravedlnil neúčasť poslanca 

MUDr. Rastislava Johanesa, PhD., z dôvodu plnenia iných povinností.  

Na úvod zaželal prítomným do nového roku veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a úspechov v 

osobnom aj pracovnom živote. 

Poslanec Augustín taktiež zaželal prítomným občanom veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. 

Uviedol, že v roku 2019 sa podľa jeho názoru toho vo VO č.8 moc nepodarilo urobiť, dúfa 

však, že sa situácia v ďalších rokoch zlepší. Ospravedlnil sa, že bude musieť stretnutie skôr 

opustiť, nakoľko má naplánované ďalšie povinnosti. 

V ďalšom poslanec Pažický oboznámil prítomných s programom stretnutia: 

1) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Vrania do zápisnice 

3) Diskusia 

4) Ukončenie 

K jednotlivým bodom programu: 

1) Poslanec Pažický podľa zápisníc z predchádzajúcich stretnutí poslanca s občanmi 

informoval o stave plnenia požiadaviek občanov. K jednotlivým požiadavkám je stručne 

uvedené stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne uvedený aktuálny stav plnenia 

požiadavky:  

- Na konštrukcii prístrešku Maljarovej studne  zabezpečiť zo strany OŽP pevnejšie (stabilnejšie) 

umiestnenie oznámenia o závadnosti vody v tejto studni. Stanovisko Odboru životného 

prostredia MsÚ (OŽP): V riešení.  

Poslanec uviedol, že asistentka výboru preverí na danom odbore aktuálny stav a bude 

požadovať splnenie tejto požiadavky. 

- Občania opakovane požadujú opravu  poškodeného pomníka obetiam dvoch svetových vojen. 

Stanovisko OŽP: V riešení. 

Poslanec informoval, že začiatkom 01/2020 bol asistentkou výboru požiadaný pán 

poslanec Juriš o ohliadku pomníka a návrh spôsobu opravy, ako aj cenovú ponuku. 

Výsledok ohliadky zatiaľ nie je známy. 

- Na cintoríne prehodnotiť stav líp a vykonať ich orezanie. Stanovisko OŽP: V riešení. 

Poslanec informoval, že bude vykonaná ohliadka zo strany odborníka na stromy a podľa 

jeho stanoviska bude navrhnutý ďalší postup. 
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- Osadiť dopravné  zrkadlo na ulici k Rochovici (pod p.Rachnom je neprehľadná zákruta, keď ide 

zhora auto, nie je ho vidieť). Stanovisko Odboru dopravy MsÚ (OD): Mesto Žilina, odbor 

dopravy vykoná ohliadku v prvom polroku 2020. 

Poslanec informoval, že v súčasnosti sa prioritne vykonáva zimná údržba a s ohliadkami 

sa začne po jej ukončení. 

- Osadiť dopravnú značku „Slepá ulica“ smerom k futbalovému ihrisku – ul.Labutia. Často tu vojdú 

nákladné autá a na konci ulice sa musia otáčať, pričom je tú nedostatočný priestor a autá preto 

často tak musia cúvať aj niekoľko sto metrov. Stanovisko OD: Mesto Žilina odbor dopravy 

vykoná ohliadku v prvom polroku 2020. 

Stanovisko poslanca – uvedené v predchádzajúcom bode. 

- Vyčistiť kanál/rigoľ v časti Lesníckej chaty v smere z Vrania do Pov. Chlmca - asi 100m pred 

tunelom. Stanovisko OD: Podnet bude zaevidovaný do poradia a postupne riešený 

v závislosti na finančných a kapacitných možnostiach spoločnosti, ktorá pre Mesto Žilina 

vykonáva opravy a údržbu komunikácií. 

Poslanec Pažický následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o 

vlastných iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o ďalších veciach, ktoré od posledného 

stretnutia boli vo Vraní realizované, resp. sa udiali: 

 Počas decembra opakovane dochádzalo k poruche osvetlenia na vianočnom stromčeku 

vo Vraní. Z dôvodu skratu dochádzalo k vypínaniu osvetlenia stromčeka, prípadne k 

výpadkom verejného osvetlenia na celej priľahlej ulici. V čase okolo vianočných sviatkov 

sa v spolupráci so zástupcom spoločnosti ŽIVO podarilo situáciu zvládnuť tak, aby 

stromček podľa možností svietil aspoň počas sviatkov. Za toto vyjadril poslanec 

poďakovanie p. Hornáčkovi zo spoločnosti ŽIVO. Po obsiahlej komunikácii s vedením 

mesta pán prednosta prisľúbil vyriešenie situácie a nájdenie systémového riešenia so 

spoločnosťou  SIEMENS, aby sa situácia v budúcnosti neopakovala. 

 Po napadnutí snehu sa vyskytol problém s údržbou novej lávky Brodno-Vranie. Zimnú 

údržbu pre Žilinské komunikácie (ďalej len „ŽK“) v subdodávke zabezpečuje spoločnosť 

AGÁT, ktorá po nahlásení nevyhovujúceho stavu údržbu zabezpečila. 

 Počas decembra poslanec riešil nahlásený podnet v súvislosti so zapchatým priepustom 

medzi Vraním a Považským Chlmcom – závada bola odstránená. 

 Po vrátení nádob na posypový materiál na zimnú údržbu (na jar boli zo strany ŽK nádoby 

odvezené, pred zimnou údržbou ich mali vrátiť na pôvodné miesta), ŽK umiestnili nádobu 

2x na nevhodné miesto, kde dokonca nádoba tvorila prekážku v doprave. Po nahlásení 

došlo k zjednaniu nápravy. 

 Ďalej informoval o zvýšení miestnych daní a poplatkov. Uviedol, že sa jednalo o 

komplikovanú problematiku, ktorá nebola spôsobená vinou mesta, ale vznikla ako 

výsledok dopadu viacerých vládnych opatrení. Hrozilo by, že v meste by sa v prípade 

nezvýšenia daní nemohli realizovať prakticky žiadne investície. Čo však je možné 

považovať za pozitívum, pri schvaľovaní zvýšenia daní bolo zároveň poslancami 

schválené, že 30% vybraných daní bude smerovaných do MČ tam, kde sa dane vyberú. 

 Ďalej uviedol, že v rámci schvaľovania zvyšovania daní bol schválený ním podaný 

pozmeňujúci návrh, na základe ktorého bol požiadaný prednosta mestského úradu o 

prípravu návrhu na vytvorenie Fondu na podporu rozvoja mestských častí – kedysi 

samostatných obcí (MČ), ktorý bude financovaný z rozpočtu mesta Žilina. Tento 

mechanizmus bude zohľadňovať nerovnomerný rozvoj MČ a chýbajúcu základnú 

občiansku vybavenosť ako kanalizácia, vodovod, chodníky a pod. Finančné prostriedky z 

daného fondu bude možné použiť na úhradu bežných aj kapitálových výdavkov v danej 

MČ. Poslanci za dané MČ v spolupráci s občanmi budú môcť priamo rozhodnúť o použití 

finančných prostriedkov z Fondu v danej MČ. 



 V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) na 

Slovensku a v okolitých krajinách, a s tým súvisiace možné rozširovanie nákazy, upozornil 

obyvateľov na povinnosť registrácie chovov ošípaných, ktoré držia pre vlastnú potrebu čo 

i len jeden kus ošípanej. Registrácia chovu je bezplatná. Pani Niníková vyhlasovala túto 

povinnosť občanov v miestnom  rozhlase a je o tom podaná informácia aj na poslaneckej 

výveske. Obyvatelia, ktorý chovajú ošípané (prasiatko) sú povinní túto skutočnosť 

nahlásiť. V mesiaci január 2020 mesto Žilina bude vykonávať zisťovanie chovov 

ošípaných na území mesta a mestských častí, preto požiadal obyvateľov o súčinnosť. 

Ďalej upozornil na povinnosť hlásiť každý úhyn ošípanej a tiež každú domácu zabíjačku 

24 hodín vopred na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Žilina, ul. Jedľová 44, 

t.č. sekretariát 041/7631235. Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky pre fyzickú osobu 

je vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.  

 Prítomných tiež informoval o mimoriadnom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 

v decembri, kde bol predložený materiál, ktorý mal vyriešiť majetkové vysporiadanie so 

spoločnosťami podnikateľa G.Trabelssie. Jednalo sa o rozsiahly materiál, na ktorého 

naštudovanie mali poslanci veľmi málo času. Poslancom sa tento materiál podarilo 

stiahnuť z rokovania s tým, že sa na ňom bude ešte ďalej pracovať. Ide o majetok v sume 

40 miliónov eur, čo nie je malá suma. Na  návrh poslancov bude tento materiál 

prerokovávaný neskôr po dôkladnej príprave na jeho predloženie do mestského 

zastupiteľstva. 

 V roku 2019 poslanec rozhodol o použití finančných prostriedkov z pohotovostných 

zdrojov nasledovne: ZO JDS Vranie: 220,-€; DHZ Vranie: 200,-€ ; OZ Naše Vranie:215,-€. 

 Poslanec informoval, že kapitálové pohotovostné investičné zdroje v rámci daného 

volebného obvodu (o použití týchto finančných prostriedkov rozhodujú sami poslanci), boli 

rovnomerne aj v roku 2019 rozdelené medzi všetky MČ obvodu. Vo VO č.8 je to suma cca 

2650 eur na jednu MČ na rok. Keďže poslanec Pažický má v rámci prerozdelenia na 

„starosti“  3 MČ, dal  tento rok (2019) celých 8000 eur do Vrania. Samozrejme z hľadiska 

rovnosti počas nasledujúcich dvoch rokov budú tieto zdroje použité vo zvyšných dvoch 

MČ obvodu. 

 Tieto kapitálové pohotovostné investičné zdroje vo výške 8.000,- € boli v roku 2019 

použité na výstavbu chodníkov v novej časti miestneho cintorína vo Vraní.  

 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Vrania do zápisnice 

Prítomní občania v ďalšej časti vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť do 

tejto zápisnice: 

 

Opakované požiadavky z roku 2019 

- Vybudovať oporný múr na ul. Drozdia - 1. etapa. 

- Občania opakovane požadujú dobudovanie verejného vodovodu v celom Vraní. 

- OZ Naše Vranie požiadalo o osadenie ochranných mreží na budove na futbalovom 

ihrisku, nakoľko v poslednej dobe zaznamenali viacero prípadov vandalizmu. Taktiež 

požadujú nainštalovanie osvetlenia, prípadne osadenie fotopasce, ktorá vandalizmu 

zabráni. 

- Vybudovať prípojku vody do budovy šatní TJ na futbalovom ihrisku a do hasičskej 

zbrojnice (jedná sa o tú istú budovu), ako aj prístupovej komunikácie pre techniku DHZ. 

- Vybudovať umelé osvetlenie v areáli fubal. Ihriska. 



- V spolupráci so SEVAKom - vypracovať štúdiu, prípadne projekt na kanalizáciu – dať 

občanom záväzné stanovisko od SEVAKu, či kanalizácia technicky môže byť/bude 

vybudovaná, alebo nie. Ak kanalizácia ÁNO, tak zadať časový horizont, rozbehnúť 

potrebné prípravné práce ( PD...). Ak vybudovanie kanalizácie NIE – zabezpečiť pomoc 

občanom pri vývoze fekálií či už za cenu stočného, prípadne im nejako inak kompenzovať 

túto diskrimináciu. 

- Cintorín - vybudovať urnovú stenu nad hlavnou bránou, osvetlenie hlavne prístupovej 

komunikácie. Zabezpečiť zvýšený dohľad správcu cintorína pri kopaní nových hrobových 

miest – dodržiavať plán hrobových miest. Vykonať úpravu stromov na miestnom cintoríne. 

- Vymeniť priepusť potoka na ul. pod bývalou škôlkou, v blízkosti RD p.Šmehyľa. 

- Vyzvať SVP, š.p. na úpravu koryta potoka od Rochovice smerom ku Kysuci. 

- Kamera MP – aspoň jedna - dve v každej MČ. 

- Občania žiadajú vedenie mesta o pomoc v súvislosti s riešením vytekajúcich obsahov 

žúmp a septikov. Vo veci kanalizácie občania požadujú od mesta a od SEVAKu 

stanovisko, ako sa bude vo Vraní táto situácia riešiť. Občania požadujú v danej veci 

o zvolanie mimoriadneho stretnutia občanov za účasti vedenia mesta Žilina 

a spoločnosti SEVAK. 

- Pán Tomašec požiadal, aby boli doriešené majetkové vzťahy na cintoríne vo Vraní. 

Podáva opakovanú žiadosť na odkúpenie jeho pozemku pod jestvujúcim cintorínom. 

- Občania opakovane požadujú doriešiť situáciu na konečnej autobusovej zastávke, kde 

často vznikajú problémy pri otáčaní autobusov. Zrealizovať nové dopravné značenie 

vodorovná žltá čiara.  

- Občania požiadali o vyasfaltovanie časti ulice Ďatlia, k domom súp.  č.62 a 63. 

- Vypracovať projekt odvodnenia Holubiej ulice. 

- Na konštrukcii prístrešku Maljarovej studne  zabezpečiť zo strany OŽP pevnejšie 

(stabilnejšie) umiestnenie oznámenia o závadnosti vody v tejto studni. 

- Občania opakovane požadujú opravu  poškodeného pomníka obetiam dvoch svetových 

vojen. 

- Osadiť dopravné  zrkadlo na ulici k Rochovici (pod p.Rachnom je neprehľadná zákruta, 

keď ide zhora auto, nie je ho vidieť).  

- Osadiť dopravnú značku „Slepá ulica“ smerom k futbalovému ihrisku – ul.Labutia. Často 

tu vojdú nákladné autá a na konci ulice sa musia otáčať, pričom je tú nedostatočný 

priestor a autá preto často tak musia cúvať aj niekoľko sto metrov. 

- Vyčistiť kanál/rigoľ v časti Lesníckej chaty v smere z Vrania do Pov. Chlmca - asi 100m 

pred tunelom. 

 
Nové požiadavky 

- Miestny rozhlas nefunguje dobre. Je potrebné vykonať opravu nastavenia v celej obci.  

- Na ul. Holubia pri RD č. 213 nesvieti svetlo verejného osvetlenia. 

 
3) Diskusia: 

Pani Repková vyjadrila nespokojnosť so zvyšovaním daní.  

Pani Repková uviedla, že poslanci si schválili odmeny 500€ a nikoho z občanov sa 

nepýtali. 



Poslanec Pažický reagoval, že to nie je pravda a také odmeny poslanci nemajú. Výšky 

odmien sú zverejnené na oficiálnych stránkach mesta Žilina a sú určené zákonom vo 

výške 1/12 mesačného platu primátora mesta. 

Pani Repková svoju nespokojnosť odôvodnila aj tým, že býva v rodinnom dome bez 

prípojky plynu a vody a zvýšené dane platiť nebude. Súhlasí so zrušením poplatku za 

autobusy ale nie je ochotná prispievať zvyšovaním daní na nejaké obedy a príspevky pre 

nezamestnaných. Opakovane upozornila na užívanie pozemku parc.č. 645 – orná pôda 

podľa katastra nehnuteľnosti. Na tejto pôde je umiestnená unimobunka, búda, báger 

a platí sa daň za ornú pôdu. Keď na to upozornila príslušné orgány, nik túto situáciu 

nevyriešil. So svojím problémom riešenia prípojok a znečisťovania jej jediného zdroja 

pitnej vody sa obrátila na Ochrancu ľudských práv. Mesto Žilina môže vylúčiť ulice ale 

ulica Ďatlia nie je vylúčená ale vylúčení sú samotní ľudia. Niekde sa vybuduje prípojka aj 

pri tom, že na 100 metrovej vzdialenosti je iba jeden dom a nie 5 ako sa vyžaduje. 

Obrátila sa na Mestský úrad, Okresný úrad, ale nik jej problém nerieši. Jej pitná voda sa 

znečisťuje od roku 2013. Všetky inštitúcie neriešia tento problém. Trvá na vybudovaní 

prípojky vody  k ej rodinnému domu. A to tak, ako bolo iniciované pri stretnutí občanov 

s pánom primátorom a ostatnými zástupcami mesta.  

Poslanec Pažický uviedol, že spolu s pánom Samkom bola iniciatíva na Mesto a SEVAK 

aby bola udelená výnimka. Ďalej informoval o tom, že  rokovania vedenia Mesta Žilina so 

spoločnosťou SEVAK ešte neprebehli. Uviedol, že aj v Brodne majú podobný problém. 

Záleží to na p. primátorovi a vedúcom právneho oddelenia a výsledku vzájomných 

rokovaní riešenia danej situácie aj vo Vraní. Pokiaľ ide o komunikáciu s Okresným 

úradom a inými inštitúciami vo veci znečisťovania vodného zdroja p. Repkovej, tak tam 

ako poslanec nemôže vstupovať. 

J. Chovanec uviedol, že pred jeho rodinným domom č.6 je stále nevyčistený rigol, ktorý 

zapácha močovkou. Poslanec Pažický uviedol, že táto požiadavka bola uvedená už 

v minulom roku. Teraz prebieha zimná údržba a potom bude riešená začiatkom roka.  

Taktiež vie, že J. Chovanec tento rigol opakovane sám čistí v rámci VPP. Pani asistentka 

bude toto čistenie na meste urgovať, aby bolo zrealizované.  Ak má p. Chovanec 

podozrenie, že vyteká močovka z domov jeho susedov, môže sa obrátiť na MP, prípadne 

príslušný odbor mesta. 

P.Kuchár – upozornil na vyťahovanie žúmp. Veľmi málo ľudí naozaj pravidelne vyberá 

žumpy a potom znečistená voda vyteká cez trativody do terénu a pod. 

Poslanec Pažický uviedol, že ešte nebolo stretnutie vedenia mesta so SEVAKom. Ak by 

sa nenašlo riešenie odkanalizovania Vrania, potom by bolo možné skúsiť uvažovať riešiť 

situáciu z prostriedkov nejakého „podporného fondu“. Inak zo zákona si je každý povinný 

vyberanie žumpy zabezpečiť na vlastné náklady. Zástupca MP p. Pekný uviedol, že ak im 

aj príde podnet na prešetrenie vypúšťania splaškovej vody zo žúmp, potom záznam 

z vykonanej obhliadky odstupujú na mesto odbor životného prostredia. 

P. Varga uviedol k téme zvyšovania daní ako príklad podporovania detí v detských 

domovoch. Deti ktoré tam žijú sú na tom mnohokrát lepšie ako naše deti (oblečenie, obuv, 

dovolenky a pod.). Platíme dane a my toto všetko často krát nemáme. Sú takí, ktorí 

v dnešnej dobe nemajú ani pitnú vodu. Orava je na tom lepšie ako Žilina. 

Poslanec Pažický – v 80-tych rokoch sa rozhodovali jednotlivé samostatné obce či pôjdu 

pod mesto alebo nie. Niektoré obce zostali samostatné, teraz sa mnohé majú lepšie oko 

MČ Žiliny. Poslanci MČ nevedia, čo im Mesto Žilina, prípadne kolegovia poslanci 

odsúhlasia z požiadaviek, o ktoré žiadajú. 

P.Varga sa ďalej pýtal, či sa budú okolo záhradkárov vysporiadavať pozemky a kedy. 



Poslanec Pažický uviedol, že nemá o tom vedomosť a vysporiadavanie takýchto 

pozemkov podľa jeho názoru nie je v kompetencii mesta. 

 
4) Ukončenie 

Na  záver poslanec Pažický vyjadril poďakovanie vedeniu mesta za plnenie doterajších 

požiadaviek občanov Vrania a vyjadril presvedčenie, že sa kompetentní pracovníci budú 

aj novými požiadavkami, uvedenými v tejto zápisnici, zaoberať a tieto budú podľa 

finančných možností zrealizované. Prítomným občanom aj hosťom poďakoval za účasť na 

stretnutí, ktoré následne ukončil. 

 

Zapísal: Ing. Darina Bobáňová - asistentka výboru v mestskej časti - Výboru č. 8  

Overil: Ing. Ján Pažický - poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 8 


