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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 Brodna  

 

 

Dňa 24.06.2019 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Brodno sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 

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

a JUDr. Jozef Augustín, PhD. Za Mestskú políciu Žilina (ďalej len „MP“) sa zasadnutia 

zúčastnil   komisár  Martin Pekný - veliteľ okrsku Centrum, asistentka výboru mestskej časti – 

Výboru č.8   Mgr. Eva Hellová. Poslanec Pažický ospravedlnil neúčasť MUDr. Rastislava 

Johanesa, PhD. z dôvodu plnenia iných neodkladných záležitostí. Zasadnutie sa konalo v 

zmysle Harmonogramu poslaneckých stretnutí výboru v roku 2019.   

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 Brodna 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: 

- Občania žiadajú zriadenie oficiálnej  internetovej, resp. facebookovej stránky Brodna, kde budú 

prezentované oficiálne stanoviská mesta, poslanca a spoločenských organizácií. Stanovisko 

Vnútorného odboru (VO): Všetky zákonom vyžadované a relevantné informácie zo 

strany mesta sú zverejňované na stránke mesta (www.zilina.sk), a to za všetky miestne 

časti resp. volebné obvody. Mesto neplánuje zriadiť internetové alebo facobookové 

stránky individuálne pre jednotlivé časti. Radi príjmeme od občanov konkrétne 

požiadavky resp. podnety na zverejňovanie informácií na stránke mesta, tak aby 

oficiálna stránka mesta poskytovala pre občanov čo najzaujímavejšie informácie. 

- Je potrebné opraviť výtlky na miestnych komunikáciách. Stanovisko Odboru dopravy (OD): 

Bude realizované v letných mesiacoch. 
- Občania požadujú, aby sa priebežne zo strany mesta plnili úlohy z predchádzajúcich stretnutí, 

ktoré doteraz ešte nie sú splnené. Bez odpovede MsÚ. 

- Nastaviť, alebo doplniť reproduktor na ul. Záhumenskej tak, aby aj na ul. Záhrbie pri RD p. F. 

Horváta počuli hlásenia rozhlasu. Stanovisko VO: Nie je možné automaticky dopĺňať 
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reproduktory verejného rozhlasu podľa individuálnych požiadaviek jednotlivcov, ale tak 

aby nové reproduktory pokryli vysielaním, čo najväčšiu plochu za dodržania technických 

noriem. Požiadavka na ďalší reproduktor bude riešená s dodávateľom systému. 

- Občania žiadajú zriadiť protihlukovú stenu popri MČ Brodno, ktorá by znížila hlučnosť a prašnosť 

z cesty I. triedy. Stanovisko OD: Nie je kompetencia mesta Žilina. 

- Do doby, pokiaľ bude vybudovaná protihluková stena, občania požadujú  zníženie rýchlosti na 

ceste I. triedy vedúcej popri MČ Brodno na 70 km/hod., aby sa tak znížila hlučnosť pri domoch na 

ul. Zábrežnej. Stanovisko OD: Nie je kompetencia mesta Žilina.   

- Občania požadujú na tých uliciach, kde po vybudovaní v súčasnosti realizovaného  vodovodu 

budú už vybudované všetky inžinierske siete, aby boli opravené komunikácie v celom profile, 

nielen oprava výkopu zo strany dodávateľskej firmy. Tak, ako sa to robilo pri budovaní 

kanalizácie minulý rok v Považskom Chlmci, kde sa nanovo vyasfaltovali celé ulice. Stanovisko 

Investičného odboru (IO): Na základe podnetov poslancov jednotlivých MČ v Žiline, sa 

podnety zbierajú, zaraďujú do evidencie budúcich investícii. Dnes pre obdobie 2019 - 

2022 a tieto sa následne komisionálne vyhodnocujú. V KT20 sa vykonali individuálne 

stretnutia s poslancami a určili sa priority pre rok 2019. Stanovisko poslanca Pažického: 

Uvedené bolo predmetom rokovania na SEVAKu, ktorého sa zúčastnil prednosta MsÚ, 

vedúci odboru dopravy a poslanec. Podľa predbežného prísľubu by sa tak malo stať na 

jar r. 2020, aby cez zimu riadne usadla zemina vo výkopoch. 

- Občania požadujú, aby Mesto Žilina požiadalo Políciu SR o častejšie meranie rýchlosti v Brodne. 

I napriek „zóne 30“ tu niektorí vodiči jazdia „ako šialenci“. Stanovisko OD: Bol zaslaný list na 

ODI. 

Poslanec Pažický následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo 

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

stretnutia boli v Brodne realizované, resp. sa udiali: 

 

 Vybudovanie vodovodu na ul. Podskaličná zatiaľ v roku 2019 nebolo zaradené do 

investičného plánu SEVAK-u, poslanec Pažický bol na rokovaní u generálneho riaditeľa 

SEVAK-u, kde sa preberala aj možnosť dorobenia celej vetvy 2 predmetného vodovodu, 

t.j. celej Podskaličnej ulici. Dal prítomným do pozornosti, že SEVAK bude koncom 

06/2019 alebo začiatkom 07/2019  prehodnocovať investičný plán (IP) na druhý polrok  

2019 a pri tej príležitosti by bolo možné do IP zaradiť aj Podskaličnú ulicu na 

dobudovanie vodovodu. Prítomných informoval, že osobne obišiel všetkých obyvateľov 

Podskaličnej ulice a 19 vlastníkov nehnuteľností podpísali nové Zmluvy o budúcich 

zmluvách, ktoré už zaslal SEVAK-u. Toto bola jedna z podmienok SEVAKu, aby sa 

mohlo uvažovať o dobudovaní vodovodu aj na tejto ulici. 

 Čo sa týka asfaltovania komunikácií v tých miestach, kde je vybudovaná kanalizácia 

a kde sa v súčasnosti vybuduje aj vodovod, poslanec Pažický prítomných občanov 

informoval, že ak dôjde k  dohode medzi spoločnosťou SEVAK a mestom Žilina 

o financovaní a realizácií asfaltovacích prác, mesto Žilina vo svojej réžii by malo na jar r. 

2020 dať doasfaltovať predmetné ulice v celých profiloch.  

 Poslanec Pažický prítomných ďalej informoval o výsledkoch rokovania s pánom 

Francom ohľadom jeho mostíka. Na jar 2018 bolo prijaté uznesenie MZ, na základe 

ktorého malo mesto tento mostík odkúpiť za cenu  5 300,00 €. Pán Franc s touto výškou 

ceny nesúhlasil, preto do rokovania na základe podnetu poslanca Pažického vstúpil 

nový prednosta MsÚ. Mesto dalo vypracoval znalecký posudok, na základe ktorého bola 

cena mostíka stanovená vo výške cca 9 200,00 €. Pán Franc túto sumu akceptoval, 

pričom  už aj dal požiadavku na odpredaj tohto mostíka.  
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 Občania podávajú sťažnosti na neskoré kosenie cintorínov v obvode, pričom  tieto 

sťažnosti sú opodstatnené. Poslanec informoval, že pre ŽILBYT bola mestom 

vysúťažená firma, ktorá si načas a dostatočne neplnila zmluvné podmienky. Na základe 

obdobných sťažností aj z iných mestských častí bude zmluva s touto firmou ukončená 

a bude vypísaná nová súťaž na dodávateľa týchto prác.      

 V Brodne v spolupráci so ZO JDS  prebehli oslavy Dňa matiek a Dňa otcov. 

 Lávka pre peších a cyklistov Brodno-Vranie bola slávnostne odovzdaná občanom do 

užívania. 

 Pri príležitosti Dňa zeme sa uskutočnila brigáda za účasti členov ZŠ s MŠ Brodno, ZO 

JDS Brodno a občanov Brodna a Vrania. 

 Pracovníci VPP čistia vodný tok Brodenec, ktorý bude potrebné ešte vykosiť. 

 Prítomným dal poslanec tiež do pozornosti, že mesto Žilina plánuje rozšíriť aj 

v niektorých mestských častiach stanovištia bikesharingu. Jedna z  vytipovaných lokalít 

je aj Brodno. 

 Na koniec Podskaličnej ulice bola zabezpečená asfaltová drť na vyrovnanie výmoľov 

a úpravu prístupov k rodinným domom. 

 Poslanec Pažický vyjadril nespokojnosť s postupom prípravných prác pre plánovanú 

rekonštrukciu potoka Brodnianka, výstavbu premostení a úpravu komunikácie. V tejto 

veci požiada o pomoc pri rokovaniach s SVP aj pána primátora, aby sa celá táto 

záležitosť urýchlila. V tejto súvislosti vyzval aj občanov o podporu. Na najbližšom 

rokovaní MZ bude interpelovať pána primátora, aby sa osobne zaangažoval v danej 

veci. 

 Prítomných občanov informoval aj o výsledkoch rokovaní v súvislosti s už zostaveným IP 

mesta Žilina. V tejto oblasti vyjadril nespokojnosť, že pre tento rok sa do IP nedostali 

všetky požiadavky, ktoré poslanci tohto volebného obvodu žiadali. V nadväznosti na 

uvedené spomenul, že do IP bolo zaradené zateplenie MŠ v Zádubní, 17 000,00 € bolo 

vyčlenených na prípravu projektovej dokumentácie na vybudovanie kanalizácie v Brodne 

(ulice Podskaličná a Cezpoľná). 

 Dňa 17.8. sa uskutoční podujatie Dni obce – erbové slávnosti Brodno 2019, na ktoré aj 

touto cestou pozval všetkých občanov. 

 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice: 

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

do tejto zápisnice: 

- Občania požadujú, aby SVP, š.p. vyčistil vodný tok Brodenec v MČ Brodno. Jedná sa 

najmä o úsek pod záchytnou nádržou/haťou/oporným múrom Na Tobolkách. Od 

poslednej povodne v r. 2014 tento potok ani záchytná nádrž neboli čistené. 

- V období dažďov sa na  komunikáciách, kde prebieha výstavba vodovodu, vytvárajú 

výmole, nánosy. Občania požadujú, aby do času vyasfaltovania týchto komunikácií bol 

ich povrch nejakým spôsobom spevnený, pretože po takejto komunikácii je problém 

prejsť automobilom.  

- Občania požadujú opraviť chodník medzi Sadovou ulicou a ul. Za kaštieľom. 

- Na tomto chodníku je potrebné opraviť  aj poklop na kanalizácii, cez ktorý počas dažďov 

vteká voda do kanalizačného systému.  

- Občania požadujú, aby na ulici Na Tobolky (v blízkosti areálu, ktorý využíva DHZ 

Brodno) bola vybudovaná dažďová priepusť na miestnej komunikácií, nakoľko z dôvodu 
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nastekania vody a bahna býva táto komunikácia neprejazdná, hlavne po väčších 

dažďoch.  

- Občania požadujú, aby SVP š.p. vyčistil zberné jamy potoka Brodnianka (pred 

trafostanicou pri škole) a na vodnom toku Brodenec za školou. 

- Na futbalovom ihrisku osadiť informačnú tabuľu, kde budú uvedené zásady používania 

areálu ihriska. 

 

3) Diskusia: 

Poslanec Augustín vyjadril tiež nespokojnosť s prerozdeľovaním finančných prostriedkov 

v rámci investičného plánu mesta na rok 2019. Dúfa, že sa tento stav zlepší a že 

investície sa prerozdelia tak, že pre každú MČ sa bude môcť zrealizovať aspoň jedna 

väčšia investičná akcia počas súčasného funkčného obdobia poslancov. 

Pán Marián Horvát žiada, aby pri kosení potoka sa nehádzala tráva priamo do potoka, 

pretože sa potok upcháva. Tiež žiada, aby urbárnici počas výrubu stromov nezosúvali 

hlinu do vody. Tiež sa pýtal, či je možné na futbalovom ihrisku osadiť tabuľu – Zásady 

používania areálu ihriska (ako je na „Tobolkách“). 

Poslanec Pažický reagoval: potok Brodenec kosí a čisti SVP, š.p. Tráva sa vyhrabáva 

a nezostáva v koryte potoka. Pri tomto pomáhajú aj pracovníci VPP. 

Vlastníkom pozemku na futbalovom ihrisku je SPF. Mesto vlastní budovu šatní. Možnosť 

osadenia takejto tabule sa preverí na meste Žilina.  

Pán Mačica poukázal na to, že i napriek osadeniu takejto tabule v areáli Na Tobolkách, 

im tam ľudia dokonca vyvážajú odpadky.  

Pán Mačica uvítal, že stanica na bikesharing by mohla byť zriadená aj v MČ Brodno. 

Poukázal však aj na to, že v tejto lokalite nie je zriadená cyklotrasa z MČ Brodno do 

mesta Žilina, po ktorej by mohli občania túto službu využívať. 

Poslanec Augustín dal prítomným do pozornosti, že je možné využívať trasu cez Vranie, 

kde je menej frekventovaná doprava do mesta.  

 

4) Ukončenie 

Na  záver poslanec Pažický vyjadril poďakovanie prítomným občanom za účasť na 

stretnutí, ktoré následne ukončil. 

 

 

Zapísal: Mgr. Eva Hellová – asistentka výboru v mestskej časti – Výboru č. 8 

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

za volebný obvod č. 8     

  

 


