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Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

kontakt: Ing. Ján Pažický, Cezpoľná 380/5, 010 14 Žilina-Brodno 

tel.: 0915 837557, E-mail: janpazicky.za@gmail.com  

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 stretnutie poslancov s občanmi Vrania  

 

Dňa 17.10.2019 o 16,30 hod. v Kultúrnom dome vo Vraní sa podľa Harmonogramu 

poslaneckých stretnutí výboru na rok 2019 uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského 

zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“). Zasadnutia sa zúčastnil poslanec Ing. Ján Pažický a 

asistent výboru mestskej časti - Výboru č.8 - Ing. Darina Bobáňová. Za Mestskú políciu Žilina 

(ďalej len „MP“) sa zasadnutia zúčastnil inšpektor Peter Rodziňák. Poslanec Pažický  

ospravedlnil neúčasť poslancov MUDr. Rastislava Johanesa, PhD. a JUDr. Jozefa Augustína, 

PhD. Zasadnutie sa konalo za účelom stretnutia poslancov výboru s občanmi Vrania. 

Prítomní obyvatelia: viď prezenčná listina 

Poslanec Pažický otvoril stretnutie, kde na úvod privítal občanov,   zástupcu MP p. Rodziňáka a 

asistentku výboru p. Bobáňovú.  

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 prechádzajúcich 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: 

- Opakovaná požiadavka: Spätne asi pred troma rokmi boli na Mesto Žilina a na SEVAK doručené 

žiadosti na vybudovanie kanalizácie (Vranie malo predložiť najviac zmlúv o budúcej zmluve). 

Preveriť, ako sa s týmito zmluvami naložilo. 

Stanovisko Odboru investičného (OI): OŽP Mesta, ktorý eviduje zmluvy o budúcich 

zmluvách ku vodovodom a kanalizáciám týmito konkrétnymi zmluvami nedisponuje. 

Disponuje iba zoznamom občanov Vrania, ktorí ich podpísali a odovzdané boli na Sevak-u 

v roku 2014. 

Stanovisko poslanca Pažického: Na stretnutí pána primátora s občanmi Vrania dňa 

4.9.2019 pán primátor uviedol, že v najbližšej dobe sa pripravuje stretnutie vedenia Mesta 

Žilina s vedením spoločnosti SEVAK Žilina, kde by mali diskutovať na tému budovania 

kanalizácie a vodovodu nielen pre mestskú časť Vranie, ale aj pre ostatné mestské časti, 

kde nie sú vybudované tieto siete. Podľa výsledkov a záverov stretnutia bude stanovený 

ďalší postup. 
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- Opakovaná požiadavka: Umiestniť dopravné zrkadlo na ul. Holubia, pri výjazde na hlavnú cestu. 

Vozidlá idúce z hora z Holubej ulice nemajú dostatočný výhľad. 

Vyjadrenie Odboru dopravy (OD): Podnet je evidovaný, finančné prostriedky sú 

obmedzené, chceme osadiť na jar 2020.  

Stanovisko poslanca Pažického  Podľa vyjadrenia OD sa vykonávajú len nevyhnutné 

opravy zvislého dopravného značenia a nedopĺňajú sa nové prvky z dôvodu obmedzeného 

rozpočtu. V rámci ohliadky havarijného stavu vo Vraní – zosuvu svahu, bola vykonaná aj 

obhliadka tohto miesta s požiadavkou umiestnenia zrkadla, v rámci ktorej sa vedúci OD 

vyjadril, že nie je potrebné umiestňovať toto zrkadlo vzhľadom k tomu, že je tu dostatočný 

výhľad.  

- Opakovaná požiadavka na OD: Občania opakovane požadujú riešiť situáciu na konečnej 

autobusovej zastávke, kde často vznikajú problémy pri otáčaní autobusov. Aj zo strany zástupcu MP 

odznel návrh, že by bolo potrebné navrhnúť nové dopravné značenie vodorovné žltá čiara, ktoré by 

situáciu s malými nákladmi vyriešilo. 

Stanovisko poslanca Pažického: Podľa vyjadrenia OD v súčasnej dobe v súvislosti s touto 

požiadavkou na odbore dopravy neevidujú problémy. V prípade trvania požiadavky od 

DPMŽ sa zrealizuje vodorovné dopravné značenie – žltá čiara na jar 2020. Aj pri návšteve 

pána primátora bolo vidieť, že každý autobus sa otáčal inak a sám uviedol, že túto situáciu 

je potrebné riešiť. 

- OZ Naše Vranie požiadalo o dodanie 2 fúr asfaltovej drte na ihrisko.  

Požiadavka bola splnená. 

- Občania požadujú urgentne riešiť opravu brány na cintoríne, brána je hrdzavá, obávajú sa 

možného úrazu.  

Požiadavka bola splnená, oprava bola vykonaná. 

- Občania požadujú pravidelne kosiť trávu okolo miestnych komunikácii a čistiť rigoly. 

Stanovisko poslanca Pažického: S vykonávaním týchto prác boli zo začiatku sezóny 

problémy, situácia v súčasnosti už je lepšia , požadované práce boli zrealizované. 

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

opakovanú žiadosť na odkúpenie jeho pozemku pod jestvujúcim cintorínom. 

Stanovisko Odboru právneho (OP):  Žiadateľovi bolo oznámené, že návrh, ktorý sa zaoberá 

jeho žiadosťou bol stiahnutý z rokovania MZ s tým, že MZ odporúča pripraviť ucelenú 

koncepciu vysporiadania takýchto pozemkov. Koncepcia by mala byť spracovaná do konca 

roka. 

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

Stanovisko OD: Podnet bude evidovaný a riešený, keď príde do poradia. Nebude 

realizované v roku 2019. 

- Občania upozornili na neporiadok na pozemkoch parc.č. 620, 619, 618 – požadujú 

podniknúť kroky zo strany mesta na odstránenie tohto stavu. 

Stanovisko poslanca Pažického: Odbor ŽP vyzval vlastníkov pozemkov, následne došlo 

k ich pokoseniu. Požiadavka bola splnená. 

- 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. 

Stanovisko poslanca Pažického:  Ako už informoval v úvode tohto bodu,  bude iniciované 

rokovanie so spoločnosťou SEVAK a Mestom Žilina. Na základe tohto rokovania, jeho 

výsledkov sa bude ďalej postupovať. 
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Poslanec Pažický následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o vlastných 

iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o dôležitých veciach, ktoré od posledného stretnutia boli 

vo Vraní realizované, resp. sa udiali. 

 Sťažnosť občana z konca júna na úpravu svahov koryta Kysuce v súvislosti s výstavbou 

lávky bola vybavená.  Odbor investičný v rámci reklamácie vyzval Euroviu, aby zjednala 

nápravu, úpravy Eurovia v rámci záruky vykonala. Občanovi, ktorý zaslali tento podnet, bolo 

začiatkom júla odpovedané. 

 Boli plnené požiadavky od niektorých občanov na odstránenie kríkov, ostrihanie plotov 

a podobne. Toto sa riešilo prostredníctvom VPP pracovníkov, ktorí boli podľa požiadaviek na 

jednotlivé miesta vyslaní a tieto práce vykonali. 

 Problém “diviaky“. Aj minulý týždeň bol zaznamenaný ďalší podnet od občanov Vrania. 

Poslanec Pažický telefonoval  p.Verešovi, ktorý má tento poľovný revír na starosti. Ten  

informoval, že poľovníci chodia aj do Vrania a diviaky v rámci možností strieľajú. 

Samozrejme, že v lokalite, kde sú domy sa strieľať nemôže. Poslanci, mesto a Mestská 

polícia nemá možnosť nejako aktívne v tejto záležitosti zasiahnuť. Je pravdou, že tento 

problém nie je len vo Vraní, ale aj v ostatných MČ. Z poľovného združenia, čo je potešujúce, 

bola daná informácie, že od novembra sa začínajú spoločné poľovačky, kedy by malo dôjsť 

k redukcii diviačej zveri. 

 K stretnutiu z 19.07.2019 ohľadne  zosuvu na Holubej ulici. Pán prednosta na danom 

stretnutí prisľúbil, že táto situácia sa bude riešiť. Má sa vypracovať projekt odvodnenia  danej 

časti. Keď bude vysúťaženému projektantovi táto úloha zadaná,  predstavitelia urbáru aj tí 

občania, ktorí tam žijú, sa chcú stretnúť s týmto projektantom, aby prediskutovali a vysvetlili 

ako sa tam žije, čo to robí keď tá veľká voda príde a aby hľadali spoločne čo najlepšie 

riešenie. Túto úlohu zabezpečí pani asistentka Bobáňová v spolupráci s Odborom 

investičným. Na poslednom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili 5000 eur na 

vypracovanie danej dokumentácie.  

 Maljarova studňa – dostali sme informáciu, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva dal 

urobiť rozbor vody aj v tejto studni, kde na základe jeho výsledkov bolo zistené, že nie je 

vhodná na konzumáciu. Táto informácia bola zverejnená aj v Žilinskom večerníku. Poslanec 

Pažický o  tomto informoval kompetentnú pracovníčku MÚ. Následne bola studňa opatrená 

písomným upozornením o závadnosti vody v zmysle vyjadrenia RÚVZ. Toto upozornenie 

však bolo niekým už viackrát strhnuté. Každý by si mal uvedomiť toto upozornenie 

a nehazardovať so svojím zdravím, zvážiť, či takúto vodu bude konzumovať. Je potrebné 

zabezpečiť zo strany OŽP pevnejšie (stabilnejšie) umiestnenie tohto oznamu. 

 Poškodený pomník oproti bývalej Materskej škole. Poslanec bol upozornený na poškodenie 

zadnej strany pomníka. Pani asistentka oslovila p. Cisárika z OŽP, ktorý zabezpečil cenovú 

ponuku na opravu celého pomníka vo výške cca 4000 eur. Takáto suma v rozpočte na nový 

obklad pomníka nie, bude potrebné  urgovať pána Vidru, pána prednostu aj pána Cisárika 

o zabezpečenie tejto opravy, keď už nie tento rok, tak aby boli vyčlenené potrebné financie 

na túto opravu na rok budúci. 

 Futbalové ihrisko a cintorín. Poslanec informoval, že poslanci majú k dispozícii tzv. kapitálové 

pohotovostné investičné zdroje v rámci daného volebného obvodu. O použití týchto 

finančných prostriedkov rozhodujú sami poslanci. 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 s tým, že ich rozdelil v pomere 4000 eur na 

ihrisko (kde bola požiadavka OZ Naše Vranie na opravu budovy - vykonanie opatrení proti 
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vandalom. (Na IO bol vypracovaný projekt navrhovaných úprav, ktorý stál 800 eur 

a v konečnom návrhu to vyzeralo nie moc vzhľadne (ako väznica). Projekt bol vyplatený 

z tejto sumy (z pridelených 4000 eur) a zostalo teda na realizáciu už iba 3200eur ( cenová 

ponuka vyšla až na sumu približne 9000 až 10000 eur). Na poslednom zastupiteľstve preto 

po predchádzajúcej dohode s OZ poslanec urobil rozpočtovú zmenu a týchto 3200 eur  

presunul k 4000 eurám určených pre cintorín, kde sa v novej časti cintorína vybudujú dva 

chodníky. Tieto práce sa vykonajú ešte tento rok. Samozrejme počas nasledujúcich dvoch 

rokov budú tieto zdroje použité v zvyšných dvoch MČ obvodu. 

 Podarilo sa zrealizovať požiadavku, ktorá sa týkala osadenia dopravného zrkadla na 

križovatke ul. Stehličia a Vrania, taktiež dopravná značka z dvora p. Šmehyla bola presunutá 

na vhodnejšie miesto. 

 Na základe požiadaviek/sťažností občanov bol vyčistený dvor p. Rachnu, odkiaľ  boli  

vyvezené  dva veľkokapacitné kontajnery  odpadkov na skládku. 

 Ul. Ďatlia – p. Samko doručil niekoľko žiadostí – zmlúv o budúcich zmluvách o vybudovanie 

vodovodnej prípojky. Nejde už teda len o žiadosť pani Repkovej,  ale ide už o  žiadostí 

viacerých občanov. Zo strany SEVAKu odpísali, že požiadavka nespĺňa ich  

pravidlo/podmienku o minimálnej napojiteľnosti, t.j. že na 100 metrov vodovodu požadujú 

min. 20 obyvateľov, cca 5 rodinných domov. Čo sa týka tejto konkrétnej žiadosti, zatiaľ tu 

stoja len tri domy, aj keď  sú tam ďalší záujemcovia, ktorí tam chcú stavať. Takže zatiaľ tento 

počet nespĺňa podmienky SEVAKu. Poslanec Pažický požiada p. primátora, aby v rámci jeho 

plánovaného stretnutia s vedením spoločností SEVAK hľadali riešenie aj v tejto situácii.  

 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Vrania do zápisnice. 

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

tejto zápisnice: 

- 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. 

- Na cintoríne prehodnotiť stav líp a vykonať ich orezanie. 

- 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. 

 

3) Diskusia 

Počas prerokovania predchádzajúcich bodov programu aj v časti diskusia občania vyjadrili 

nasledovné postrehy a postoje: 

Občania diskutovali stav líp na miestnom cintoríne. Tento problém je vo viacerých MČ. Ak aj 

príde odborník na zeleň, posúdi stav drevín, ale väčšinou maximálne dá iba orezať suché 

konáre. V každom prípade dávame do požiadaviek občanov prehodnotiť stav líp a vykonať 

ich orezanie. 

Na ul. Labutia smerom k futbalovému ihrisku často  vojdú nákladné autá, kamióny, ktoré 
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majú potom problém sa odtiaľto dostať. Všetko  tam potom devastujú - stromy, zeleň, 

komunikáciu. Navigácia ich tam navádza. Je preto potrebné osadiť dopravnú značku „Slepá 

ulica“, aby sa zamedzilo zbytočným vjazdom na túto ulicu, ktorá je neprejazdná. 

Premnoženie diviakov - auto zrazilo diviačicu na ul. Pod Rochovicou. Občania volali políciu. 

Uviedli, že všetko je zarastené, na okrajoch obce, ale aj v obci, všade sú húštiny a potom sa 

má kde diviačia zver zdržiavať. 

Poslanec Pažický upozornil, že  občania môžu priamo nahlásiť vlastníka pozemku, ktorý si 

ho neudržiava a nekosí ho. Požiadavku môžu na OŽP zaslať občania sami, alebo 

prostredníctvom poslancov. Ak vlastník pozemku nerešpektuje výzvu MÚ, tak sa ďalej 

postupuje podnet na Okresný úrad v Žiline. Môže byť za to aj udelená pokuta a ak to 

nerešpektuje, táto sa môže aj opakovať. 

Aj okolo potoka je všetko zarastené, čo je v súčasnosti problém, nakoľko toky spadajú pod 

SVP, š.p., ale za priľahlé pozemky zodpovedajú vlastníci priľahlých pozemkov. Toto sa musí 

ešte vyriešiť s p. Gáborom, s ktorým sa mám poslanec Pažický stretnúť aj v súvislosti 

s Brodnom, kde je podobný problém. 

V mieste lesníckej chaty ako chodia občania po ceste do Žiliny, je zanesený kanál (rigol) 

okolo cesty a voda zo svahu vyteká na hlavnú cestu a keď to zamrzne, tak tam bude čistý 

ľad. Podľa vyjadrenia poslanca Pažického túto cestu by mali udržiavať Žilinské komunikácie. 

Asistentka s p. policajtom sa po ceste späť zastavia a urobia fotodokumentáciu a predložia 

túto požiadavku na mesto (Žilinské komunikácie) s tým, že kanál je potrebné vyčistiť. 

Pani Kašubová má problém zo susedmi - volala aj p. poslanca Pažického už pred dvoma 

mesiacmi. Nech si vodu s fekáliami vypúšťa sused na svoj pozemok. Poslanec si to nafotil, 

informoval sa na meste. OŽP dôverne pozná danú situáciu (podnet riešili už aj v minulosti), 

ďalej sa podnet odstúpil na Okresný úrad v Žiline a ten to postúpil na stavebný úrad. Ten 

vykonal miestne zisťovanie a posunul  to opäť na Okresný úrad – bez výsledku, neboli 

zistené porušenia, nakoľko si susedia údajne pred výkonom kontroly dali vec na poriadok. 

Situácia sa však zasa opakuje.  

Priepust potoka na ulici Stehličej. Poslanec uviedol, že mali rokovanie na OI už v roku 2015-

2016, keď boli  povodne, vyliala sa voda na ul. Stehličia. Už vtedy sa vyjadril p. Gábor 

z SVP,š.p., že je potrebné aby mesto v tomto konalo a urobilo nejaký návrh opatrení. Je 

spracovaný projekt rekonštrukcií priepustí na Stehličej ulici ale odborníci, ktorí sa k tomu 

vyjadrili, konštatovali, že projekt by bol tak drahý, že nie je v danej situácii reálny. Celý potok 

by sa v súčasnom koryte musel prehlbovať až do Kysuce a nejakým spôsobom 

zastabilizovať, čo sa už v minulosti riešilo v rámci povodňových opatrení. Na IO navrhujú 

vytvoriť tzv. náhradné koryto, ktoré by odvádzalo nárazovú vodu prívalových dažďov 

a vyústilo by kolmo do Kysuce. Jedná sa ale o súkromné pozemky, s vlastníkmi ktorých bude 

treba komunikovať. 

 

 

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 mestskej časti – Výboru č. 8 

Overil: Ing. Ján Pažický – poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline  

    za volebný obvod č. 8     


