Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline
kontakt: Ing. Ján Pažický, Brodno 380, 010 14 Žilina, tel.:0915 837557, E-mail:
janpaz@stonline.sk

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru č. 8
stretnutie poslancov s občanmi Brodna

Dňa 6. 10. 2015 o 17,00 hod. v ZŠ Brodno sa podľa Harmonogramu poslaneckých stretnutí
v roku 2015 uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline v zložení
poslancov Ing. Ján Pažický a Mgr. Emília Talafová. Poslanec Ján Púček sa krátko po začatí
SMS-kou ospravedlnil, že sa zasadnutia nemôže zúčastniť. Zasadnutie sa uskutočnilo za
účelom stretnutia poslancov s občanmi mestskej časti Brodno.
Stretnutia sa zúčastnili aj pracovník Mestskej polície Žilina npor. Ján Majerík.
V úvode poslanec Pažický privítal hostí a prítomných občanov a oboznámil ich s programom
zasadnutia:
1) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z poslednej schôdze
2) Informácia poslanca o dôležitých rozhodnutiach mestského zastupiteľstva a ďalších
aktualitách
3) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice
4) Diskusia
5) Ukončenie
K jednotlivým bodom programu:
1)

Poslanec Pažický podľa zápisníc z prechádzajúcich stretnutí poslanca s občanmi
informoval o stave plnenia požiadaviek. K jednotlivým požiadavkám je stručne uvedené
stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne uvedený aktuálny stav plnenia
požiadavky:

-

Prestavba križovatky pri A. Barčíkovi v časti zvanej Pod Skalicou: Požiadavka bola splnená.

Došlo k výmene odvodňovacieho žľabu, bol upravený sklon komunikácie odfrézovaním
časti asfaltového koberca a upravený žľab na odtok vody, vyasfaltované nábehy na žľab.
-

Zabezpečiť zriadenie lampy verejného osvetlenia a reproduktora verejného rozhlasu v ulici
Podskaličnej v blízkosti RD rodiny Krempaskej. Požiadavka bola splnená, reproduktor aj

lampa verejného osvetlenia boli nainštalované.
-

Osadiť dopravné značenie na dve hlavné križovatky v obci – pri hornej autobusovej zastávke a pri
odbočke na ul. Na Tobolky. Najmä cudzí vodiči majú problém sa na týchto križovatkách
orientovať, ale najmä o križovatkách ani nevedia, lebo tieto nie sú vôbec vyznačené. "Bola

vykonaná obhliadka s miestnym poslancom. Je nutné prizvať aj dopravného projektanta.
Nebudeme realizovať v roku 2015 - nedostatok finančných prostriedkov".
-

Osadiť retardér/spomaľovač jazdy na tzv. Kapustnej ulici, smerom od stredu obce k areálu
bývalého Školského majetku, pred križovatkou pred rodinným domom č.s. 381. Majitelia

susedných nehnuteľností v záujme zvýšenia bezpečnosti spoluobčanov, najmä detí,
udelili súhlas s umiestnením retardéra, ktorý bol koncom septembra osadený.

-

V miestnom dome smútku nefunguje zariadenie na prenos zvuku z vnútra domu smútku navonok.
"Požiadavka je v štádiu riešenia".

-

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

-

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. Ohliadka bola uskutočnená a

nebolo pozorované žiadne ohrozovanie nehnuteľností ani zdravia obyvateľov. Poslanec
Pažický tlmočil následné odporúčanie Odboru ŽP, ako majú občania postupovať:
"Pozemky sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Z toho dôvodu musia
obyvatelia, ktorým dreviny prekážajú, komunikovať so správcom pozemkov. Mali by
podať podnet na SPF, kde napíšu odôvodnenie orezania drevín alebo
výrubu. Vzdialenosť vysadenia stromov, kríkov od susedného pozemku nedáva žiadna
hmotnoprávna norma na úseku ochrany prírody a krajiny a tiež táto problematika nie je
upravená ani v inom všeobecne záväznom predpise. Z hľadiska ochrany vlastníckeho
práva uvedenú problematiku upravuje § 127 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov (Občiansky zákonník). V tomto ustanovení ide v podstate o právnu úpravu
susedských vzťahov, ktoré vznikajú predovšetkým medzi vlastníkmi susediacich
nehnuteľností".
-

Na križovatku pri Pohostinstve u Moravca je potrebné umiestniť dopravné zrkadlo. Požiadavka

bola splnená.
-

Občania žiadajú Mestskú políciu, aby zabezpečovala zvýšený monitoring hliadkami MP, nakoľko
zo strany vandalov dlhodobo dochádza k poškodzovaniu majetku, na nasledovných miestach:
areál ZŠ, areál futbalového ihriska a areál DHZ Na Tobolkách. Npor. Majerík informoval, že

počas prázdnin bol zabezpečovaný zvýšený monitoring hliadok, v areáli Na Tobolkách
bol zistený drogový delikt a v areáli školy boli zistené prípady požívania alkoholických
nápojov. Poslanec Pažický poďakoval zástupcovi mestskej polície a uviedol, že aj na
včerajšej rade školy v Brodne bolo konštatované zníženie vandalizmu v školskom areáli.
-

Občania požadujú urýchlene riešiť kritický technický stav lávky ponad rieku Kysuca, ktorú
využívajú občania Vrania aj Brodna. "Rovnaká odpoveď zo strany mesta: Radi zrealizujeme

ak budeme mať nato finančné prostriedky z rozpočtu mesta".
-

Občania požadujú pokosenie trávy okolo ciest – pri vstupe do Brodna v smere od Žiliny je tráva
tak vysoká, že vodiči majú veľmi zlý výhľad pri vstupe do križovatky. Požiadavka splnená,

zabezpečené prostredníctvom poslanca Pažického.
-

Občania požiadali o preverenie možnosti odkanalizovania časti hlavnej ulice od hornej
autobusovej zastávky po železnicu. Keďže rekonštrukcia potoka Brodnianka začne zrejme až
v roku 2016, žiadajú mesto Žilina o preverenie na SEVAKu, či by bola možnosť pred
rekonštrukciou potoka alebo počas nej, odkanalizovať aj predmetný úsek obce. "Žiadosti boli

zaslané na SEVAK. Všetky investície treba riešiť s odborom investičným".
-

Je potrebné upraviť križovatku pri cintoríne. Vodiči prichádzajúci zdola spod cintorína najmä
v zime, keď cesty nie sú riadne posypané a odhrnuté, sa musia do kopca rozbehnúť, ale pred
vrcholom kopca musia často zastaviť a dávať prednosť vozidlám prichádzajúcim sprava. "Bola

vykonaná obhliadka s miestnym poslancom. Situáciu dáme posúdiť ODI v septembri
2015. Bude osadené dopravné zrkadlo".
-

Občania požiadali, aby na hrádzi pod Tobolkami, ktorá zachytáva vodu potoka, bolo vybudované
malé oplotenie, ktoré zabráni vstupu detí na múr hrádze. Hrozí tu riziko pádu z múru a vážneho
zranenia detí, ale aj iných osôb, ktoré vstúpia na múr hrádze. Požiadavka bola zo strany

mesta zaslaná na Slovenský vodohospodársky podnik š.p. - oplotenie zatiaľ realizované
nebolo. Bude opakovane vyzvaný zástupca SVP z nášho regiónu o zaujatie stanoviska.
-

Pri autobusovej zastávke pri Pohostinstve U Moravca občania požadujú vybudovať
ľahké/jednoduché oplotenie úseku cesty okolo potoka. Ide o úsek dlhý asi 10 m. "Bola

vykonaná obhliadka s miestnym poslancom a bude vyhotovené zábradlie na jeseň
2015".
-

Prítomný občan požiadal o preverenie, či v rámci prípravy stavby cesty 1. triedy, ktorá má byť
situovaná v blízkosti súčasného železničného priecestia na pilotoch, bude aj v úseku na pilotoch
umiestnená protihluková stena. Občanom bola predložená k nahliadnutiu projektová

dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorú sa podarilo získať poslancovi Pažickému z
NDS a.s. Zástupcovia NDS na stretnutí poslanca informovali, že podľa DUR cesta 1.
triedy bude v blízkosti žel. priecestia umiestnená na pilotoch a budú realizované aj
príslušné protihlukové steny.
-

Je potrebné umiestniť svetlo verejného osvetlenia k autobusovej zastávke (pri Pohostinstve
u Moravca), pred podchodom z Brodna do Vrania. Vo večerných hodinách sa na uvedenej
autobusovej zastávke grupujú výrastkovia, slovne napádajú okoloidúcich a občania majú strach
prechádzať týmto neosvetleným úsekom. "Bola vykonaná obhliadka s miestnym poslancom.

Zahrnieme do plánu v roku 2016".
-

Občania požiadali predstaviteľa Mestskej polície o zabezpečenie vykonávania dozoru pri
železničnom priecestí, najmä počas začiatku školského roka. Požiadavka bola v úvode

školského roka realizovaná.
-

V dolnej časti obce na Zábrežnej ulici, je potrebné obnoviť vodorovné dopravné značenie. Staré
je už úplne zošúchané a čiary vôbec nie je vidieť. Ďalšiu časť ciest v Brodne z dôvodu
pripravovanej rekonštrukcie potoka Brodnianka nie je potrebné nateraz riešiť. "Bola vykonaná

obhliadka s miestnym poslancom. Obnova vodorovného dop. značenia prebieha v
letných mesiacoch. Nie všade je však možné toto značenie obnoviť z dôvodu nedostatku
fin. prostriedkov".
-

V okolí domu rod. Krempaskej Pod Skalicou preveriť, či by nebolo možné rozšíriť miestnu
komunikáciu až po odvodňovací rigol. "Bola vykonaná obhliadka s miestnym poslancom

komunikáciu mesto neuvažuje rozširovať".
Poslanec Pažický informoval prítomných o ďalších aktivitách poslanca a požiadavkách
občanov, ktoré v priebehu od posledného stretnutia boli v Brodne zrealizované:
-

Čerpanie pohotovostného fondu Výboru č. 8: Na základe požiadaviek na podporu aktivít
obyvateľov mestskej časti Brodno, členovia Výboru odsúhlasili výšku príspevku pre:
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Brodno - vo výške 150,00 €, Dobrovoľný hasičský
zbor Žilina-Brodno - vo výške 248,61 €. Zvyšné finančné prostriedky budú použité pre
RTJ Brodno a Materskú školu v Brodne.

-

V priebehu letných mesiacov pracovníkmi VPP bolo vyčistené koryto potoka za
základnou školou. Bolo vyvezených celkom 5 VKK odpadu z tohto koryta. Aj keď potok
spadá do kompetencie SVP š.p., tento nemá kapacity na zabezpečenie takéhoto
čistenia. Z dôvodu protipovodňovej prevencie preto bolo vyčistenie vykonané zo strany
VPP pracovníkov. Na druhej strane je potrebné uviesť a kvitovať, že zo strany SVP však
na základe požiadavky bola vyčistená zberná jama v potoku na konci ulice Sadová, ako
aj opakovane vyčistená zberná jama v potoku Brodnianka pri trafostanici.

-

V rámci protipovodňovej prevencie došlo v letných mesiacoch na základe požiadaviek
občanov k vyčisteniu koryta potoka Brodnianka pod železničným priecestím a v jeho
tesnej blízkosti zo strany ŽSR a SVP.

-

Konečne došlo aj k realizácii požiadavky z 12/2014 - odstránenie poruchy na miestnom
odvodňovacom rigole, situovaného vedľa miestnej komunikácie Pod Skalicou.
Odvodňovací rigol bol prekrtkovaný a prečistený tlakovou vodou v celom úseku za
domom p. Moravca až k domu p. Husára. Pred RD rodiny Krempaskej bol opravený
odvodňovací rigol položením nových žľabov. V rámci tejto opravy bola prečistená aj
odvodňovacia rúra pred domom p. Dobáka, ktorou je sťahovaná voda z časti Cezpolie,
popod miestnu komunikáciu vedľa cintorína do odvodňovacieho rigola.

-

Na základe požiadavky občanov boli zabezpečené odvodňovacie žľaby pre odvodnenie
úseku miestnej komunikácie v ulici Ku krížu - mesto poskytlo žľaby, miestni občania si
zabezpečia položenie žľabov.

-

V priebehu septembra poslanec Pažický sprostredkoval stretnutie pána farára a členov
farskej rady Brodno s prednostom mestského úradu. Snahou je doriešenie vstupu na
pozemok fary, vysporiadanie niektorých pozemkov v minulosti patriacich cirkvi a
vyriešenie možnosti parkovania pod cintorínom.

2)

V ďalšej časti zasadnutia poslanec Pažický informoval prítomných občanov o dôležitých
rozhodnutiach mestského zastupiteľstva a o iných aktualitách:

-

Bola schválená zmena tarify MHD v Žiline od 1.12.2015 - Bezplatné cestovanie občanov
odo dňa dovŕšenia 62. roku veku do skončenia 69. roku veku s trvalým pobytom v meste
Žilina. Občania boli stručne informovaní o podmienkach nároku na využívanie bezplatnej
dopravy.
Došlo k schváleniu VZN o určení a zmene názvov ulíc - v Brodne boli schválené názvy
ulíc podľa predchádzajúcich požiadaviek občanov. Občania budú postupne informovaní
o povinnostiach z toho vyplývajúcich.
Bol prijatý návrh VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody.....a náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina.
Občania boli informovaní o obsahu VZN, najmä s dôrazom na čl. 4. a 5.Zneškodňovanie obsahu žúmp.
V období od 19.10. do 26.10.2015 budú v Brodne rozmiestnené VKK podľa stanoveného
harmonogramu.
Od 1.10.2015 prevzala správu mestských cintorínov spoločnosť ŽILBYT. V tejto
súvislosti boli prítomní občania Brodna vyzvaní, či je niekto ochotný vykonávať
upratovanie domu smútku v Brodne. Táto činnosť bude vykonávaná formou dohody o
vykonaní prác a odmeňovaná bude podľa počtu pohrebov, cca 8-10 € za jeden pohreb.
Záujemca sa môže prihlásiť u poslanca Pažického, alebo priamo na Správe mestských
cintorínov.
Poslanec Pažický ďalej tlmočil zámer spoločnosti ŽILBYT zbúrať budovu starej márnice
v Brodne. Občania v zásade vyjadrili súhlas s týmto zámerom, pokiaľ tomu nebránia
nejaké normy a predpisy napr. v súvislosti s pamiatkovým úradom.
Občania boli informovaní o aktuálnej situácii s pripravovanou rekonštrukciou potoka
Brodnianka, o pripravovanom dopravnom projekte, ako aj o zámere SVP š.p. riešiť
rekonštrukciu iba po začiatok zosuvu svahu za RD p. Králikovej, s čím mesto nesúhlasí
a požaduje riešiť rekonštrukciu tak, ako bolo plánované ešte na marcovom stretnutí s
občanmi.

-

-

-

-

3)

Prítomní občania vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť do tejto
zápisnice, aby sa nimi zaoberali príslušné odbory Mestského úradu Žilina:

-

Na miestnom cintoríne zrealizovať osvetlenie, ktoré osvetlí aspoň priestor pred domom
smútku.
Na miestnom cintoríne určiť mesto pre urnový háj, alebo urnovú stenu.
V rámci čistenia potoka Brodnianka vykonať zo strany VPP čistenie aj v hornej časti
koryta, aj v časti pred kultúrnym domom .
V rámci umiestňovania VKK umiestniť jeden VKK aj medzi domami č.s. 79 a 80.
Posunúť nádoby na zber separovaného odpadu pri hornej autobusovej zastávke bližšie
k potoku, nakoľko pri jazde z hornej časti obce kontajnery bránia vodičovi vo výhľade.
V súvislosti s prijatím VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody..a náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina,
občania požadujú, aby predstavitelia mesta Žilina vyvíjali systematický tlak na vedenie
SEVAKu, aby sa vážne zaoberali doriešením odkanalizovania celého Brodna. Občania,
ktorá nemajú možnosť napojiť sa na kanalizáciu, budú v súvislosti so zneškodňovaním
obsahu žúmp znevýhodnení voči občanom, ktorí túto možnosť majú. Ďalej občania
požadujú aj koncepčné doriešenie dobudovania vodovodných prípojok, nakoľko situácia
s pitnou vodou sa bude v nastávajúcich rokoch so zmenami klimatických podmienok
zrejme neustále zhoršovať. Zabezpečiť, aby mesto Žilina spolu so spoločnosťou SEVAK
vypracovalo harmonogram dobudovania týchto sietí v mestských častiach, vrátane
Brodna.
Zabezpečiť zo strany mestskej polície pravidelnú prítomnosť príslušníka MP na
železničnom priecestí v Brodne v čase ranného príchodu detí do školy. Nielen v meste
Žilina sú prechody na cestách nebezpečné - tu sa jedná o železničný prechod.
Zabezpečiť osadenie smetných košov v časti miestnej komunikácie od školy smerom k
Pohostinstvu u Moravca. Deti tu často pohadzujú na cestu papiere a iný odpad, nakoľko
v tomto úseku nie sú žiadne nádoby na odpad.
Opraviť miestny rozhlas na Zaroháčovskej ulici, nakoľko občania na Záhrbí hlásenia
nepočujú.
Upozorniť predstaviteľov miestneho urbáru, že vozidlá zvážajúce drevo bývajú zrejme
preťažené a môže dôjsť k poškodeniu miestnej komunikácie najmä v hornej časti
Brodna, kde je komunikácia pomerne úzka.
Zabezpečiť odvoz odpadu, ktorý vznikol pri dolnej autobusovej zastávke v potoku, pri
začatí budovania betónových pätiek na zábradlie v svahu potoka.
Riešiť rekonštrukciu potoka Brodnianka komplexne, vrátane zosuvu svahu,
zabezpečenia prístupovej komunikácie k RD rodiny Maliniakovej, možného rozšírenia
cesty hornej časti stavby a vstupov do priľahlých rodinných domov.
V tejto súvislosti opakovane občania požiadali o preverenie možnosti odkanalizovania
časti hlavnej ulice od hornej autobusovej zastávky po železnicu. Keďže rekonštrukcia
potoka Brodnianka začne zrejme až v roku 2016, žiadajú mesto Žilina o preverenie na
SEVAKu, či by bola možnosť pred rekonštrukciou potoka alebo počas nej, odkanalizovať
aj predmetný úsek obce.

-

-

-

-

-

-

-

Po dopracovaní projektu dopravy zo strany mesta Žilina, projektu zabezpečenia zosuvu
svahu v mieste stavby a po schválení výslednej alternatívy ďalšieho postupu, zvolať
verejnú schôdzu občanov k pripravovanej rekonštrukcii potoka Brodnianka, kde bude
uvedený zámer prednesený občanom Brodna. Na verejnú schôdzu zabezpečiť
prítomnosť projektanta zo strany SVP, projektanta dopravného projektu, projektanta

zastabilizovania zosuvu svahu, prítomnosť buď prednostu, alebo viceprimátora mesta
Žilina, ktorý ozrejmí situáciu a vysvetlí postup zo strany mesta Žilina.
4)

V rámci diskusie pani Slamková uviedla, že na MsÚ požadovala príspevok pre činnosť
JDS v Brodne a bolo jej oznámené, že do Brodna mesto dalo 1.800,- € na odpratanie
skládky odpadu, tak už žiadne finančné prostriedky nedostane. Prítomný občan F.
Horvát vysvetlil, že bol pridelený grant Združeniu Brodnianov ktoré zastupuje jeho syn
Marián, na vyčistenie časti skládky odpadu medzi Brodnom a Budatínom, na ktorá
mesto prispelo uvedenou sumou. Zároveň sa však muselo združenie aj formou
spoluúčasti podieľať na finančnom krytí projektu.
Pani Slamková sa spýtala na 3. ročník Brodnianskych slávností, ktoré sa budú konať vo
Vraní. Dotazovala sa, kto je to Združenie Brodnianov, keď o jeho členoch nikto nič nevie,
aby združenie zvolalo stretnutie/verejnú schôdzu, na ktoré prídu aj ostatní zástupcovia
Brodna a prečo Brodnianske slávnosti majú byť vo Vraní a nie v Brodne. Veď predsa ani
Žilinské staromestské slávnosti nebývajú v Rajci, alebo niekde inde mimo Žilinu. Túto
akciu opäť zastrešuje Združenie Brodnianov. Jeho zástupca M. Horvát vysvetlil, že v
Brodne na ihrisku nie sú dobré podmienky a vo Vraní mu pomáha sponzorsky občianka
Vrania. Čo sa verejnej schôdze členov združenia týka, stretávajú sa v súkromí a žiadnu
verejnú schôdzu robiť nebudú.
Prítomní občania upozornili zástupcu mestskej polície na občana Zábrežnej ulice, ktorý
pravidelne vyváža odpad do blízkosti Kysuce. Občania boli požiadaní, aby v takýchto
prípadoch kontaktovali MP na tel č. 159 a takúto činnosť nahlásili.
Počas diskusie prítomný občan M. Horvát položil otázku, čo mieni urobiť mestská polícia
v krčmách, kde majú prístup maloleté deti k hracím automatom, aby tomuto zabránila.
Zástupca mestskej polície vysvetlil, že toto nie je kompetencia mestskej polície. Obec
síce takéto zariadenia povoľuje, ale dozor vykonáva zrejme štátna obchodná inšpekcia.
Pán Ján Mišík vyslovil poďakovanie mestskej polícii za to, že za posledných 6 - 9
mesiacov sa situácia na ihrisku v Brodne zlepšila, nedochádza už tak k ničeniu
zariadenia ihriska, k čomu prispieva aj zvýšená hliadková činnosť mestskej polície.

5)

V závere poslanec Pažický poďakoval prítomným občanom za účasť na stretnutí
a zasadnutie výboru ukončil.
Vypracoval poslanec Ing. Ján Pažický

predseda výboru:

sekretár výboru:

...................................

........................................

Ing. Ján Pažický

Mgr. Emília Talafová

