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Vec: Požiadavky občanov mestskej časti Brodno – zaslanie 
 
 

V období od začiatku júna 2015 do dnešného dňa som bol kontaktovaný občanmi 
Brodna, ktorí mi predložili ako poslancovi Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 
nasledovné požiadavky: 
− V marci 2015 bola na MsÚ Žilina zaslaná požiadavka: Osadiť retardér/spomaľovač jazdy na 

tzv. Kapustnej ulici, smerom od stredu obce k areálu bývalého Školského majetku, pred 
križovatkou pred rodinným domom p. Šutého (č.s. 381), niekde na úrovni medzi rodinnými 
domami č.s. 132 a 152 . Z blízkej radovej zástavby sa v uvedenom úseku ulice pohybuje zvýšené 
množstvo malých detí a hrozí tu ich zranenie, nakoľko niektoré motorové vozidlá tu prechádzajú 
zvýšenou rýchlosťou. Zabezpečenie iba merania rýchlostí zo strany PZ SR tu bude neúčinné 
Požiadavka bola vybavená nasledovne: Obhliadka miestnej komunikácie bola vykonaná s 
poslancom Pažickým. Zatiaľ neuvažujeme umiestniť spomaľovací pruh. Treba aj vyjadrenie 
majiteľov nehnuteľností pri ktorých by mal byť spomaľovač umiestnený. 
Keďže zlá a riziková situácia na uvedenej komunikácii pretrváva aj naďalej, občania 
požadujú vyriešenie tohto problému. Žiadajú buď osadenie dopravnej značky Pozor 
deti a zároveň obmedzenie rýchlosti v danej ulici značkou Zóna 30, alebo očakávajú zo 
strany kompetentných pracovníkov MsÚ iný návrh, vedúci k celkovému vyriešeniu danej 
situácie. 

− V miestnom dome smútku nefunguje zariadenie na prenos zvuku z vnútra domu smútku 
navonok. Občania stojaci pred domom smútku počas smútočného obradu tak nič 
nepočujú. Požadujú preto zabezpečenie opravy potrebnej audiotechniky. 

− V ulici Podskaličnej vykonávajú pracovníci VPP čistenie rigola na odvádzanie dažďovej 
vody povedľa miestnej komunikácie. Keďže niekoľko prefabrikátov – betónových 
válovcov - chýba a niekoľko je poškodených, je potrebné tieto zabezpečiť, aby mohlo byť 
čistenie rigola dokončené. 

− V ulici Sadovej – pod hasičskou zbrojnicou - občania požadujú doplnenie reproduktora 
miestneho rozhlasu na koniec ulice, niekde k domu č.s. 478. 

mailto:janpaz@stonline.sk


− V tej istej ulici občania požadujú vyasfaltovanie časti cesty, ktorá bola poškodená pri 
oprave havárie vodovodného potrubia medzi domami č.s. 307 a 308. Vodovod má patriť 
pod správu Mesta Žilina, nepatrí SEVAKu. 

− Občania požadujú orezanie, alebo zrezanie stromov, nachádzajúcich sa v dolnej časti 
bývalého starého cintorína - pod budovou bývalej  materskej škôlky. Stromy svojimi 
konármi ohrozujú susediacu nehnuteľnosť – dom č.s. 151 a ľudí v ňom žujúcich. 

− Na križovatku pri Pohostinstve u Moravca je potrebné umiestniť dopravné zrkadlo. 
Križovatka je neprehľadná a vozidlá prechádzajúce okolo budovy pohostinstva nemajú 
prehľad, čo sa deje za rohom budovy. Križovatku v smere od železničného priecestia je 
taktiež potrebné označiť dopravnou značkou s vyznačením hlavnej a vedľajšej cesty. 

 
Keďže najbližšie zasadnutie výboru č. 8 s občanmi Brodna sa uskutoční až začiatkom 

júla, občania požiadali o predloženie týchto požiadaviek Mestskému úradu v Žiline  mimo 
zápisnice zo zasadnutia výboru, aby tieto požiadavky bolo možné realizovať v čo možno 
najkratšom čase. 

 
 
 
 S úctou 
 
 
 
                                          Ing. Ján Pažický 
                  poslanec Výboru č.8 
 


