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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 stretnutia poslanca s občanmi Vrania 

 

Dňa 25.04.2019 o 16,30 hod. v Kultúrnom dome vo Vraní sa uskutočnilo stretnutie  poslanca 

s občanmi mestskej časti Vranie. Stretnutia sa zúčastnil poslanec Ing. Ján Pažický, za 

Mestskú políciu Žilina (ďalej len „MP“) komisár Martin Pekný – veliteľ okrsku Centrum 

a asistent výboru mestskej časti – Výboru č.8 – Ing. Darina Bobáňová. Poslanci JUDr. Jozef 

Augustín a MUDr. Rastislav Johanes sa zo stretnutia ospravedlnili. 

V úvode poslanec Pažický privítal a predstavil zástupcu MP, asistentku výboru a privítal 

ostatných prítomných občanov.  

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: 

 

- Občania opakovane požadujú dobudovanie plynových rozvodov na ul. Stračia a Ďatlia. 

Stanovisko OI: SPP-Distribúcia a.s. v súčasnosti už nebuduje ani sa finančne nepodieľa 

na výstavbe nových plynovodov. Čiže náklady na vybudovanie plynovodu znáša 

investor, teda samotní občania - žiadatelia. Je prípustné, aby akciu zastrešilo pripadne 

aj Mesto Žilina, avšak operatíva celého procesu by bola horšia. Mesto Žilina v 

súčasnosti nemá na takéto akcie schválené finančné prostriedky.  

- Občania opakovane požadujú dobudovanie vodovodných rozvodov na ul. Stračia, ul. K 

Rochovici, ul. Ďatlia. Stanovisko OŽP: Neevidujeme požiadavky na dobudovanie 

vodovodu na ul. Stračia, ul. K Rochovici, ul. Ďatlia. Evidujeme len požiadavku pani 

Repkovej, ale v jej prípade  nejde o rozšírenie vodovodu ale o zriadenie vodovodnej 

prípojky (cca 25 m), ktoré si vlastník nehnuteľnosti zabezpečuje sám na vlastné náklady. 

Informácia asistenta výboru:  Podľa zistenia stavu v danej lokalite, konkrétne v časti ul. 

Ďatlia pri pani Repkovej nie sú dané požiadavky na vybudovanie vodovodných prípojok 

viacerými občanmi. Podľa stanoviska SEVAKU a.s. Žilina a Mesta Žilina odbor životného 

prostredia je evidovaná len požiadavka pani Repkovej. V prípade, že by bol evidovaný 

väčší záujem občanov v danej lokalite, až potom by sa dalo uvažovať s rozšírením 

vodovodu. V danom prípade ide len o požiadavku jedného občana, čo v danom  prípade  

nejde o rozšírenie vodovodu ale o zriadenie vodovodnej prípojky (cca 25 m), ktoré si 
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vlastník nehnuteľnosti zabezpečuje sám na vlastné náklady. Podľa Územného plánu 

mesta Žilina sa v danej lokalite uvažuje s budúcou výstavbou rodinných domov. Z tohto 

dôvodu by bolo vhodné aby sa prihlásilo viac vlastníkov nehnuteľnosti o zriadenie 

vodovodnej prípojky. 

- V tejto súvislosti preveriť sťažnosti pani Repkovej (ul. Ďatlia) na postup mesta Žilina a SEVAKu 

v súvislosti s jej požiadavku na zriadenie vodovodnej prípojky a na jej sťažnosti ohľadne 

znečisťovania vody v skupinovom vodovode susedom, ktorý má vypúšťať obsah žumpy na okolité 

pozemky, čím znečisťuje vodu v skupinovom vodovode, na ktorý je napojený aj rodinný dom pani 

Repkovej. Stanovisko OŽP a asistenta výboru: Podnet na vypúšťanie obsahu žumpy, 

nejde  o žumpu, takýto podnet nikdy nebol podaný, išlo o znečisťovanie susedovou 

ČOVkou a znečistenie studne pani Repkovej, ktoré riešil Okresný úrad. Podnet na 

znečistenie skupinového vodovodu nebol nikdy podaný.  

- Vyzvať telekomunikácie na osadenie stĺpov na ul. Vrania – hlavne pri obchode a hostinci (drôty 

visia len vo vzduchu). Stanovisko OMaP: Na riešenie problému je potrebné vyzvať 

telekomunikácie, nakoľko toto nie je v kompetencii mesta. Stanovisko asistenta výboru: 

Bola zaslaná požiadavka na Slovak Telekom a.s. na p. Rastislava Kubíka na posúdenie 

situácie v danej lokalite, hlavne v miestach, kde je naozaj previs telekomunikačných 

káblov dosť nízko. Zatiaľ nebola zaslaná odpoveď ani ku dnešnému dňu nedošlo 

k náprave. Daná požiadavka sa bude urgovať a následne bude postúpená na Mesto 

Žilina, odbor právny a majetkový. 

- Vybudovať oporný múr na ul. Drozdia - 1. etapa. Stanovisko OI: Momentálne nie sú v 

rozpočte mesta na uvedenú stavbu vyčlenené finančné prostriedky, v najbližšej zmene 

rozpočtu požiadame o vyčlenenie finančných prostriedkov na uvedenú stavbu. Poslanec 

Pažický informoval, že táto stavba je projektovo pripravená, je zahrnutá v investičných 

požiadavkách obvodu a verí, že sa počas tohto funkčného obdobia podarí na ňu vyčleniť 

finančné prostriedky. 

- Zrušiť staré stĺpy a drôty zo starého rozhlasu. Požiadavka splnená – v súčasnosti prebehlo 

odstraňovanie starých stĺpov a drôtov. 

- Vyzvať SVP š.p., na dokončenie čistenia potoka - začiatok potoka od stredu obce. Poslanec 

Pažický komunikoval s kompetentným pracovníkom SVP, š.p. p. Gáborom, ktorý 

prisľúbil, že začiatkom mája by sa s čistením malo započať. Chodník, ktorý je popri 

potoku, má zostať zachovaný. Orezané stromy (slivky) si vlastníci môžu zobrať, ak nie 

tak sa odvoz dreva zabezpečí cez SVP š.p. 

- Nový pán primátor mal v rámci predvolebnej kampane  prisľúbiť, že každému občanovi mesta 

zabezpečí možnosť napojenia sa na verejný vodovod – občania preto vyzývajú pána primátora, 

aby v danej veci zadal úlohy jednotlivým odborom MÚ, aby sa tento sľub stal skutočnosťou. 

Stanovisko OŽP: Z dôvodu aby mesto mohol osloviť spoločnosť SEVAK so žiadosťou o 

vybudovanie kanalizácie v niektorej časti mesta, je potrebný dostatočný záujem 

obyvateľov žijúcich v konkrétnej lokalite, ktorý je potrebný doložiť podpísanými zmluvami 

o budúcich zmluvách, toto sa zabezpečuje prostredníctvom miestnych poslancov. Mesto 

potom osloví spoločnosť SEVAK so žiadosťou o možnosti technického riešenia, na 

základe spomínaných zmlúv SEVAK zhodnotí aj ekonomickú návratnosť prípadnej 

investície, ktorá by sa týkala a vybudovania kanalizácie. Na základe podmienok od 

SEVAKu mesto pristúpi k vypracovanie jednotlivých stupňov projektových dokumentácie 

a k získaniu stavebného povolenia. Ak sú zrealizované všetky potrebné úkony, mesto 

odovzdá realizačný projekt spolu so stavebným povolením spoločnosti SEVAK a ten 

zaradí túto aktivitu do svojho investičného plánu. 

- Na križovatke ulíc Vrania a Stehličia je treba osadiť dopravné zrkadlo. Pre vodičov odbočujúcich 

zo Stehličej ul. na  Vraniu ul. smerom doľava je nedostatočný výhľad, hrozí kolízia. Stanovisko 
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OD: Bude vykonaná obhliadka na mieste a v prípade potreby osadíme dopravné zrkadlo 

na jar 2019. 

- V Kultúrnom dome (ďalej len „KD“) občania požadujú vybudovanie pódia – súčasný stav je len 

provizórny. Poslanec Pažický informoval, že v blízkej dobe konateľka spoločnosti ŽILBYT 

navštívi KD vo Vraní a budú sa tieto požiadavky riešiť. 

- Pani Niníková, poverená starostlivosťou o KD vo Vraní, požaduje dovybavenie  KD taniermi 

v počte 110 ks z každej potrebnej sady. Ďalej by uvítala dovybavenie umývačkou riadu, nakoľko 

pri akciách majú s umývaním riadu veľa práce. Stanovisko OMaP: Nákup tanierov bude 

možné zrealizovať, čo sa týka požiadavky na umývačku riadu, momentálne nie je k 

dispozícii v žiadnom kultúrnom dome. Poslanec spolu s konateľkou  ŽILBYTu s.r.o. 

Žilina JUDr.   Jarmilou   Beszédesovou vykoná ohliadku Kultúrneho domu, kde budú 

bližšie špecifikované požiadavky na vybavenie kuchyne. Časť súčasného zariadenia 

podľa vyjadrenia p. Jána Púčka poskytol p. Púček, ktoré ho tam zatiaľ ponechá do doby 

poskytnutia nového zariadenia. Zároveň pán Púček požaduje byť prítomný pri stretnutí 

s konateľkou ŽILBUTu. 

- Občania požiadali prítomného pracovníka MP o vyriešenie parkovania motorového vozidla na 

križovatke pred KD. Vozidlo prekáža aj pri otáčaní autobusu. Stanovisko MP: Z dôvodu 

podozrenia zo spáchania priestupku na úseku statickej dopravy, bol vodič uvedeného 

vozidla vyzvaný  na podanie vysvetlenia na útvare mestskej polície. Následne možno za 

priestupok uložiť sankciu.  

- Na ul. Stračia občania požadujú doplniť nádobu na posypový materiál aj na hornú časť ulice nad 

ul. Vrania. Požiadavka splnená. 

- Zlepšiť výkon zimnej údržby zo strany Žilinských komunikácii. Občania síce chápu výnimočnosť 

aktuálnej situácie, avšak sú nespokojní s doterajším výkonom zimnej údržby. Požadujú aj 

pravidelne dosypávať posypový materiál do všetkých nádob na to určených. Stanovisko OD: 

Vykonávanie ZU je v rámci možností. Poslanec Pažický uviedol, že situácia s výkonom 

ZÚ bola túto zimu skutočne zlá, vedenie mesta podniká kroky, aby sa nasledovnú zimu 

situácia zlepšila. 

- V jarných mesiacoch zabezpečiť asfaltovú drť k priestoru šatní na futbalovom ihrisku. 

Požiadavka splnená – dnes boli do areálu dovezené 2 fúry drte. 

- OZ Naše Vranie požiadalo o osadenie ochranných mreží, nakoľko v poslednej dobe zaznamenali 

viacero prípadov vandalizmu. Taktiež požadujú nainštalovanie osvetlenia, prípadne osadenie 

fotopasce, ktorá vandalizmu zabráni. Stanovisko OD: Podnet zaevidujeme a pri dopĺňaní 

svetelných bodov budeme dopĺňať. Je nutné najskôr vyčleniť finančné prostriedky z 

rozpočtu. 

- OZ Naše Vranie požiadalo, aby pracovníci MP vykonávali zvýšený dohľad pri budove na 

futbalovom ihrisku najmä  z piatku na sobotu a zo soboty na nedeľu v čase medzi 23,00 a 24,00 

hod., kedy sa tu stretávajú rôzne podivné indivídua. Stanovisko MP: Počas nočných zmien 

vykonávaných príslušníkmi okrsku Mesto – centrum je miesto pravidelne monitorované. 

Komisár MP p. Martin Pekný informoval o vykonaní kontrol v danom mieste. Nebolo 

zistené porušovanie, na mieste boli väčšinou len domáci mladí ľudia. Zároveň navrhoval 

aby sa občania viac zapájali – informovali častejšie v prípade, že sa tam vykonáva 

nejaká činnosť a privolali hliadku. Častejšími výjazdami na základe upozornenia 

občanov sa postupne vytvorí aj väčšia ostražitosť a prevencia voči nepovolaným 

osobám a akciám. 

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

(jedná sa o tú istú budovu). Stanovisko OI: Momentálne nie sú na tento účel vyčlenené 

finančné prostriedky v rozpočte mesta. 
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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. 

 Počas zimy sa VPP pracovníci podieľali na údržbe komunikácii v MČ Vranie. V priebehu 

02/2019 boli vybavení pracovnou obuvou, bundami a prac. rukavicami. Zo strany 

určených pracovníkov mesta, koordinátora a poslanca sú kontrolovaní, ako plnia zadané 

úlohy.   

 Dňa 4.4.2019 bolo zvolané mimoriadne stretnutie poslanca s občanmi, dôvodom bola 

potreba prerokovania časov odchodov prvých ranných autobusov linky MHD č.30 – po 

uvedení do prevádzky novej lávky Brodno – Vranie 

 Na odbor dopravy MsÚ bola nahlásená požiadavka na opravu komunikácie medzi 

Vraním a Považským Chlmcom – spoločnosť ktorá realizovala úpravu vrchnej vrstvy 

bude vyzvaná na opravu daného úseku. 

 Na SC ŽSK bola zaslaná požiadavka na opravu komunikácie na Labutej ulici – je tu 

problém s hromadení sa dažďovej vody na miestnej komunikácii. 

 Na poslednom zasadnutí MsZ bola z rokovania stiahnutá požiadavka občana na 

odkúpenie pozemku vo Vraní, ktorý sa nachádza pod existujúcim cintorínom. Dôvodom 

je stanovenie jasných pravidiel pri odkupovaní takýchto pozemkov, ako aj pozemkov pod 

komunikáciami. 

 S odborom dopravy sa riešila situácia ohľadne problému otáčania autobusu na konečnej 

zastávke vo Vraní. Keďže v priestore križovatky často parkujú vozidlá, táto skutočnosť 

sťažuje vodičom otáčanie autobusu. Je potrebné zabezpečiť, aby  popri kaplnke nestáli 

autá. Bude potrebné požiadať MP o častejšie hliadkovanie v danej lokalite, nakoľko 

v danom priestore sústavne parkujú vozidlá aj napriek umiestnenému dopravnému 

značeniu. Ideálna by bola pevná zábrana, prípadne zabezpečiť vodorovné dopravné 

značenie – vyznačenie žltou farbou plochy. Toto bude potrebné ďalej riešiť s odborom 

dopravy a v spolupráci s MP. 

 Vo Vraní boli rozdávané kompostéry tým občanom, ktorí si ich nestihli prevziať na jeseň. 

Občania, ktorí ani v tomto opakovanom termíne si nestihli kompostéry prevziať, môžu sa 

obrátiť na pracovníčku MsÚ p. Hreusovú s požiadavkou na náhradné prevzatie 

kompostéra. 

 Dnes a včera zo strany Žilinských komunikácii boli odvezené všetky nádoby na 

posypový materiál k zimnej údržbe. ŽK sa tak snažia predchádzať ich odcudzeniu 

prípadne krádeži, Pred začatím zimnej údržby budú nádoby opätovne rozvezené na 

pôvodné miesta. 

 Vo Vraní boli na jar umiestnené VKK, tieto budú umiestnené na určených miestach 3x 

do roka. 

 Poslanec Pažický informoval, že Mesto Žilina pripravuje slávnostné otvorenie novej 

lávky na stredu 15. mája o 15,30 hod. Prítomný bude  pán primátor a ďalší oficiálni 

predstavitelia mesta a pozvaní hostia.  

 

  

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Vrania do zápisnice. 

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

do tejto zápisnice: 

- Vyčistiť odvodňovací rigol na ul. Drozdia od zastávky Jastrabia až dole, rigol je 

zanesený, splašky a voda tečú po komunikácii.  
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- Poslanec Pažický spolu s konateľkou  ŽILBYTu s.r.o. Žilina JUDr.   Jarmilou   

Beszédesovou vykoná ohliadku Kultúrneho domu, kde budú bližšie špecifikované 

požiadavky na vybavenie kuchyne. Zároveň aj na miestnom cintoríne pani konateľke 

budú prednesené požiadavky občanov, týkajúce sa cintorína. 

- Preveriť - spätne asi pred troma rokmi boli na Mesto Žilina a na SEVAK doručené 

žiadosti na vybudovanie kanalizácie (Vranie malo predložiť najviac žiadosti). 

- Umiestniť dopravné zrkadlo na ul. Holubia, pri výjazde na hlavnú cestu. Vozidlá idúce 

z hora z Holubej ulice nemajú dostatočný výhľad. 

- Preveriť, či sa za opakované použitie rozhlasu v prípade pohrebu musí platiť poplatok. 

Občania požadujú v prípade pohrebov vyhlásenie 2-3x bezplatne.  

- Je potrebné aby sa hlavne občania ulíc Stračia, K Rochovici a Ďatlia a samozrejme aj 

ostatní, ktorí sa chcú napojiť na verejný vodovod ozvali pánovi poslancovi, prípadne mu 

doručili podpísané Zmluvy o budúcich zmluvách o pripojení sa na verejný vodovod. 

V prípade viacerých záujemcov je reálnejší predpoklad, že SEVAK vodovod vybuduje. 

- 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 (zvislé – zákaz zastavenia 

a vodorovné žltá čiara). Súčasné zvislé značenie nie je jednoznačné – je umiestnené 

pred vjazdom do spoločného dvora, čo účastníci premávky považujú za križovatku, 

prípadne pri príchode smerom zdola a pri otáčaní sa v spoločnom dvore, túto dopravnú 

značku ani nemajú ako vidieť. 

- Pokiaľ ide o súčasný rozhlas, občania požadujú, aby zhotoviteľ spolu s pracovníkmi 

mesta, konečne už riadne nastavili rozhlas. Súčasný rozhlas považujú občania za 

horší ako bol pôvodný čo sa týka kvality počutia. Žiadajú preto, aby sa táto situácia 

riešila komplexne v celej obci. Občania sa opakovane sťažujú na nezrozumiteľnosť 

podávania oznamov, najmä pri vyhlasovaní z mesta.  V prípade nedostatočného 

pokrytia občania požadujú doplnenie nových hniezd rozhlasu – napr. na ul. K Rochovici. 

- Na miestnom cintoríne občania požadujú vybudovať malé schody v hornej časti vpravo, 

v smere od Žeriavov, pri jestvujúcej bránke. 

- Opraviť výtlky na miestnych komunikáciách. 

- Označiť vodorovným dopravným značením križovatku ulíc Stehličia a Vrania. V tejto 

súvislosti na Stehličej ulici je osadená iba dopravná značka „Daj prednosť v jazde“, ktorá 

sa nachádza za nedávno vymurovaným plotom, na zvyšku starého hrdzavého stĺpa po 

verejnom rozhlase. Po vybudovaní nového plota je značka zle viditeľná, majiteľ pozemku 

ju požaduje premiestniť na iné vhodnejšie, viditeľnejšie  miesto.   

- Členovia OZ Naše Vranie a členovia OZ Žilina Bears Rugby club predložili požiadavky, 

týkajúce sa futbalového ihriska a budovy na futbalovom ihrisku. Požiadavky oboch OZ 

zašle poslanec Pažický osobným listom pánovi primátorovi. 

 

3) Diskusia 

Počas prerokovania predchádzajúcich bodov programu aj v časti diskusia občania 

vyjadrili nasledovné postrehy a postoje: 

Pán Ján Púček sa spýtal, prečo jeho OZ Klub gurmánov nedostal od poslanca 

Pažického príspevok z pohotovostného fondu. Poslanec Pažický mu vysvetlil, že toto OZ 

vzniklo až v druhej polovici roka 2018 a on ako poslanec zatiaľ nezaznamenal zo strany 

tohto OZ taký prínos pre občanov Vrania, ako prinášajú ostatné jestvujúce spoločenské 

organizácie ZOJDS, OZ Naše Vranie a DHZ Vranie. Týmto organizáciám príspevok 
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v roku 2019 poskytne. Pokiaľ uvidí, že OZ Klub gurmánov bude počas roka 2019 

podnikať pre občanov užitočné aktivity, v ďalšom roku príspevok poskytne aj tomuto OZ. 

Na to podráždene reagoval p. Púček, že od Pažického už žiadne peniaze nechce ani 

chcieť nebude, nazval poslanca Pažického krivákom. Dokonca keď sa poslanec ohradil, 

že čo si to p. Púček dovoľuje, p. Púček urážku ešte dokonca zopakoval. Poslanec 

Pažický mu odvetil, že berie na vedomie a zároveň ho aj berie za slovo, že príspevok 

z pohotovostného fondu už viac p. Púček požadovať nebude a preto ho bude naďalej 

rozdeľovať iba pre jestvujúce 3 organizácie. 

Pán Púček  sa pýtal, prečo bol posypový materiál pre zimnú údržbu, ktorý bol mestom 

už raz zaplatený odvezený a na zimu sa bude opäť voziť a opakovane platiť. Poslanec 

vysvetlil, že podľa vyjadrenia ŽK sa tak snažia predchádzať odcudzeniu prípadne 

krádeži nádob. Pred začatím zimnej údržby budú nádoby opätovne rozvezené na 

pôvodné miesta. 

Občania vyjadrili nespokojnosť s výkonom zimnej údržby, podľa ich názoru si ŽK riadne 

neplnia svoje povinnosti a odvádzajú nekvalitnú prácu. 

Pán Púček oznámil, že pripravuje krst novej lávky dňa 3.5.2019 o 10,30 hod. Poslanec 

Pažický informoval, že toto je len súkromná osobná aktivita p. Púčka, oficiálne 

slávnostné otvorenie lávky zo strany vedenia mesta bude 15.5. tak, ako občanov 

informoval v predchádzajúcom bode. Pán Púček reagoval, že keďže mesto nekonalo, 

lávku pokrstí on a zo strany mesta je toto len účelový krok, keď mesto tiež ide 

slávnostne lávku otvárať a prisvojovať si zásluhy. 

Pán Púček uviedol, že Žilbyt si nevykonáva údržbu tak ako má. Je potrebné vybudovať 

chodník a zamerať osadenie hrobov do jednej čiary, jeden hrob je hore druhý dolu. 

Navrhol vybudovanie urnovej steny – projekt by stál 500€ - vypracovaný ing.arch. 

Mesiarikom, ktorý to bol pozrieť. Už aj na novom cintoríne sa začínajú robiť hroby bez 

usporiadania (hore/dolu, malý/veľký) a upozornil na nekvalitné čistenie cintorína. 

Pani Lišková požiadala o navrhnutie schodov (od Žeriavov) v hornej pravej časti, kde je 

bránička. 

Pán Fraštia – vlastník záhradky – má záujem zapojiť sa do projektu ŽSK - župa 

poskytuje 90% na revitalizáciu v intraviláne, akým spôsobom sa obrániť proti povodniam 

(100, 1000 voda). Ide o urbársky pozemok – cestu, kadiaľ v čase prívalových dažďov 

tečie voda dochádza k korózii pôdy. Navrhol riešenie – keby sa pod hornou zvážnicou, 

kde je urbársky pozemok, táto odvodnila vybudovaním rigolu. Riešenie navrhoval 

predsedovi Urbáru p. Coloňovi. Pán Coloň – predseda urbáru, za vlastníkov pozemkov 

vyjadril zásadný nesúhlas. 

Pán Coloň sa vyjadril – parc.č. 1189/1 urbárska parcela nie je cesta ale trvalý trávnatý 

porast. Pán Fraštia navozil v minulosti makadam, urobil cestu bez povolenia urbáru ku 

rekreačnej chate a odmieta zaplatiť za užívanie pozemku. Tak isto aj cesta nad 

Žeriavom sa rozdvojuje, jedna ku p. Fraštiovi a druhá k záhradkárom. Kamene po búrke 

boli až v jeho záhrade. 

Pani Jašová uviedla, že treba riešiť situáciu a urobiť odvodnenie, nakoľko už praská 

cesta. 

Pán Horvát – občan Brodna – ako sa budú riešiť odpovede občanom od komisii mesta, 

odbor kultúry mu doteraz neodpovedal. Poslanec Pažický aj p. Kolárik mu vysvetlili, že 

komisie takúto povinnosť nemajú 

Pán Kolárik, člen športového rugby klubu, člen komisie kultúry a športu poďakoval obci 

za prijatie ich klubu a umožnenie im trénovať na ihrisku. Klub sa snaží pomáhať 

upratovať prenajaté priestory, upratovať, kosiť, prispievať na údržbu . 
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Pán poslanec Pažický poďakoval za ich prácu a pomoc a uviedol, že bude podporovať 

ich aktivity. 

Pán Púček – pre športovcov – hlavné brány sú prehnité, treba ich zazvárať. Materiál by 

sa mal nachádzať v budove na futbalovom ihrisku. 

Zajtra  26.04.2019 bude pohreb o 14:00hod – či v čase prechodu pohrebného sprievodu 

je možné zabezpečiť dopravu aj do budúcna pri takejto udalosti. Poslanec Pažický 

uviedol, že v spolupráci s Mestskou políciou a DPMŽ sa bude snažiť túto záležitosť 

vyriešiť. 

Pán Zuščák Jozef – chce pripomienkovať ÚP mesta Žilina, zistiť či je rokovanie verejné 

a kde sa dá zistiť, kedy zasadá komisia. 

 

 

4) Ukončenie 

Na záver stretnutia poslanec Pažický poďakoval prítomným za účasť na stretnutí, za 

vznesené požiadavky a námety a stretnutie s občanmi 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     

 


