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ZÁPISNICA 

zo stretnutia poslanca s občanmi Zádubnia 

 

Dňa 8. 10. 2015 o 16,00 hod. v MŠ Zádubnie sa podľa Harmonogramu poslaneckých 
stretnutí v roku 2015 uskutočnilo stretnutie poslanca s občanmi mestskej časti Zádubnie. 
Stretnutia sa zúčastnili poslanci Ing. Ján Pažický a Mgr. Emília Talafová.   
V úvode poslanec Pažický privítal prítomných občanov a oboznámil ich s programom 
stretnutia: 

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 Zádubnia do zápisnice 
4) Diskusia 
5) Ukončenie 

K jednotlivým bodom programu: 

1)   Poslanec Pažický na úvod požiadal občanov o ospravedlnenie neúčasti zástupcu 
spoločnosti SEVAK, ktorého prítomnosť mala byť zabezpečená zo strany mesta v 
zmysle požiadavky z predchádzajúceho stretnutia. Uviedol, že po konkrétnom 
naformulovaní požiadaviek občanov, ktoré zosumarizuje p. Kyselica, tieto požiadavky 
budú cestou mesta Žilina urýchlene zaslané SEVAKu a do konca mesiaca november 
bude zvolané mimoriadne stretnutie poslanca s občanmi k problematike vody a 
kanalizácie v Zádubní, za prítomnosti zástupcu SEVAKu a mesta Žilina. Občania 
vyjadrili v tejto súvislosti sklamanie, nakoľko situácia s pitnou vodou sa vo viacerých 
častiach Zádubnia stáva kritickou z dôvodu nedostatku doterajších zdrojov vody a 
situáciu je potrebné neodkladne riešiť. 
Poslankyňa Talafová v stručnosti informovala o príprave výstavby chodníka medzi 
Budatínom a Zádubním. Výstavba chodníka sa s najväčšou pravdepodobnosťou 
nezačne v roku 2016, ako bolo pred časom avizované zo strany mesta Žilina, nakoľko 
dôjde k zdržaniu v súvislosti so súťažou na verejné obstarávanie projektu k tejto 
investičnej akcii. Prítomní občania vyjadrili z nestáleho odďaľovania tejto akcie 
rozčarovanie. 
Poslanec Pažický podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslanca s občanmi zo 
dňa 30.6.2015 v ďalšom informoval o stave plnenia požiadaviek občanov. Stručne 
k jednotlivým požiadavkám uviedol stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne 
aktuálny stav plnenia požiadavky: 



- Pri výjazde z tzv. Oblúkovej ulice na hlavnú cestu umiestniť dopravné zrkadlo, nakoľko je tu 
veľmi zlý výhľad a hrozí riziko nehody, pretože je veľmi zle vidieť autá prichádzajúce smerom 
od Zástrania.  Požiadavka bola splnená, zrkadlo je umiestnené. 

- Opakovane občania žiadajú o orezanie 3 stromov, nachádzajúcich sa v blízkosti MŠ. Konáre 
zasahujú aj do vedenia miestneho rozhlasu, ale aj do elektrického vedenia. Požiadavka bola 
vznesená už na stretnutí dňa 9.1.2015.  V tejto súvislosti bol kontaktovaný Ing. Žilinčár, 
ktorý prisľúbil, že v priebehu októbra budú stromy orezané. 

- Na ulici Prípojnej, v blízkosti domu č.s.6, je buď upchatá, alebo zalomená rúra, ktorou je 
odvádzaná dažďová voda. Počas dažďa voda vyteká mimo rúru a steká po ulici. Počas zimy 
tak dochádza k vzniku hrubej ľadovej vrstvy a pohyb v tomto úseky je nebezpečný. Zároveň 
v blízkosti tohto poškodenia rúry sú umiestnené aj hasičské nádrže, ktoré sú taktiež 
poškodené a hrozí riziko pádu do nádrže.  Poslanec Pažický informoval, že vedúci 
odboru dopravy bol opakovane situáciu osobne s ním pozrieť a prisľúbil, že sa 
pokúsi dať túto požiadavku zrealizovať ešte v priebehu tohto roku, pokiaľ mu to 
umožní stav finančných prostriedkov.   

- Občania vyjadrili nespokojnosť so stavom riešenia niektorých ich požiadaviek 
z predchádzajúceho stretnutia, najmä čo sa týka orezania stromov na cintoríne. 
Argumentovali, že v niektorých obciach sú stromy na cintorínoch riadne orezané tak, aby 
nespôsobovali škodu na pomníkoch a neprekážali susedným nehnuteľnostiam. Stromy by 
mali rásť iba do istej výšky, následne by mali byť pravidelne orezávané a ďalej udržiavané. 
Taktiež boli občania nespokojní s tým, že kvôli wifi signálu sa tuje orezávať nebudú – 
požiadali, aby táto požiadavka bola opakovane nastolená a aby sa odbor životného 
prostredia opakovane vyjadril k tejto ich požiadavke. Stanovisko odboru ŽP: "Bude 
vykonaná opätovná obhliadka drevín na základe ktorej  bude posúdený ich stav a potrebné opatrenia. 
Čo sa týka orezania drevín kvôli signálu, mesto Žilina nesúhlasia s tým, aby sa dreviny orezávali z 
takýchto dôvodov, ktoré potom vedú k ich predčasnému odumieraniu. Mnohí obyvatelia by najradšej 
všetky dreviny orezali len na kýpte, takzvaná dekapitácia (napr. tak ako v minulosti na cintoríne v 
Považskom Chlmci), čo je v rozpore so zákonom. Ide o takzvaný zosadzovací rez  a je možné ho 
realizovať iba v špecifických opodstatnených prípadoch a to ako alternatívu k výrubu. Ohliadka bola 
opätovne uskutočnená a náš postoj zostáva nezmenený. Jedinou zmenou je, že kvôli signálu wifi si už 
asi obyvatelia "pomohli", nakoľko 2 ks tuje niekto orezal - znížil.  Zosadzovací rez je výnimočným 
riešením v prípade, kedy pri vážnych biomechanických defektoch nosných prvkov stromu, jeho kmeňa, 
kostrových konárov alebo koreňového systému hrozí akútne riziko statického zlyhania stromu. 
Zosadzovací rez je absolútnou výnimkou a poslednou možnosťou záchrany dreviny pri jej devastačnom 
poškodení vonkajším vplyvom; napríklad víchricou, námrazou, mokrým snehom ak nie je možné strom 
stabilizovať inými prostriedkami alebo zásahmi, napríklad inštaláciou istenia koruny alebo redukciou 
koruny". 

 K umiestneniu nádob na separovaný zber ešte na jedno miesto v obci (požiadavka 
z predchádzajúceho stretnutia) občania navrhujú miesto pred začiatkom Zádubnia vľavo 
v smere od Žiliny, kde je dostatočná plocha vhodná na umiestnenie nádob na separovaný 
zber. "V riešení. V minulosti už stojisko na uvedenom mieste bolo. Stojisko bolo 
zrušené, keďže tam niektorí obyvatelia pravidelne vytvárali nelegálne  skládky KO. 
Preto boli kontajnery na triedený zber presťahované k rodinným domom". 

 K premnoženiu diviakov v obci (požiadavka z predchádzajúceho stretnutia):  "Bolo 
kontaktované príslušné poľovné združenie, ktoré situáciu monitoruje". 

 Občania požiadali príslušný odbor MsÚ o preverenie, v akom stave je sľubované rozšírenie 
kanalizácie a výstavby vodovodu v Zádubní. V minulosti podpísali zmluvy o budúcich 
zmluvách, tak ako sa od nich požadovalo, tieto zmluvy boli doručené na odbor životného 
prostredia a odvtedy nemajú žiadnu spätnú väzbu. Požiadali, aby mesto Žilina na najbližšie 
stretnutie poslanca s občanmi zabezpečilo prítomnosť zodpovedného pracovníka SEVAKu, 
aby ich informoval o stave riešenie ich požiadaviek a prípravy rozšírenia týchto sietí v obci. 



Problematický je aj stav na hornom konci pri bývalom družstve, kde je slabý výtlak vody – tu 
už je aj vydané platné stavebné povolenie, avšak zo SEVAKu nemajú žiadne ďalšie 
informácie. Poslanec Pažický informoval, že vedenie SEVAKu na stretnutí, ktorého sa 
zúčastnil spolu s p. viceprimátorom Trnovcom, prisľúbilo, že uvedená stavba bude 
zaradená do investičného plánu na rok 2016. 

 Občania požiadali, aby vyhlasovanie oznamov v miestnom rozhlase prebiehalo v čase, keď 
už je viac ľudí doma z práce, prípadne cez víkend. Bežne vyhlasovanie môže prebiehať do 
18,00 hod, v prípade potreby je p. Sýkorová, zodpovedná za vyhlasovanie v miestnom 
rozhlase, ochotná oznam vyhlásiť v mimoriadnych prípadoch aj v inom čase podľa konkrétnej 
požiadavky.  "Oznamy Mesta Žilina sú  pre občanov vyhlasované zvyčajne v 
podvečerných hodinách a počas víkendu v doobedných hodinách. Oznamy od 
fyzických  a právnických osôb vyhlasuje hlásateľ podľa ich požiadaviek. V takýchto 
prípadoch Mesto Žilina neovplyvní hodinu vyhlásenia oznamu. Poprosíme 
hlásateľku, aby usmernila žiadateľov o vyhlásenie oznamov a informovala ich o 
Vašej požiadavke. Pani Nagyová posielala dňa 5.8.2015 email všetkým hlásateľom s 
uvedeným usmernením". 

 Občania požiadali, aby zo strany Mestskej polície Žilina dochádzalo k častejším hliadkam 
v ich obci, kedy najmä v piatok a sobotu vo večerných a nočných hodinách dochádza 
pravidelne k rušeniu nočného kľudu. Pracovník MP nebol na stretnutí prítomný, občania 
sa však vyjadrili, že situácia pretrváva aj naďalej. 

 Je potrebné vyrezať kríky a stromy, ktoré zakrývajú dopravnú značku „Začiatok obce“, v 
smere od Zástrania. Značka je úplne zakrytá a cudzí vodiči nevedia, že už vošli do obce. 
Požiadavka bola splnená. 

 Na hlavnej ceste v úseku v smere od Zástrania občania opakovane žiadajú častejšie meranie 
rýchlosti zo strany Polície. Podľa zápisnice zo stretnutia s občanmi z 9.1.2015 je síce 
uvedené, že OR PZ Žilina, ODI bol listom požiadaný o pravidelné meranie rýchlosti v danom 
úseku, ale podľa občanov sa tak nedeje a rýchlosť sa tu nemeriava takmer vôbec. "ODI bol 
zaslaný list. Je to na ich rozhodnutí či budú alebo nebudú merať. Majú obmedzené 
kapacity a preto nie je možné byť všade". 

 Občania požadujú označenie križovatiek s vyznačením hlavných a vedľajších ciest v Zádubní 
s dôrazom a ohľadom najmä na vodičov, vchádzajúcich do križovatiek z dolných častí 
križovatiek – najmä v zime, keď cesty nie sú riadne posypané a odhrnuté sa často stáva, že 
sa vodič musí riadne do kopca rozbehnúť, ale pred vrcholom kopca musí zastaviť a dávať 
prednosť iným vozidlám. Následne vodič potom musí cúvať, lebo z miesta pod kopcom sa už 
smerom hore nepohne a pokus dostať sa na vrch cesty musí opakovať, často i viac krát. 
"Vyjadrí sa ODI. V súčasnosti, ale nemáme dostatok finančných prostriedkov na 
doznačenie všetkých križovatiek v Žiline. Postupne však realizujeme v rámci 
možností". 

 Pri výjazde z tzv. Kolmej ulice na hlavnú cestu k cintorínu občania požadujú umiestniť 
dopravné zrkadlo, nakoľko vpravo umiestnený vysoký plot zakrýva výhľad na cestu a je tu 
veľmi zlý výhľad, čím hrozí riziko nehody. "Bude osadené dopravné zrkadlo". 

 Občania požadujú, aby zo strany príslušného odboru MsÚ bol vyzvaný podnikateľ p. Cáder, 
aby pravidelne kosil lúky, ktoré má v prenájme od občanov Zádubnia. "Prenajímateľ 
pozemkov bol vyzvaný na udržiavanie pozemkov v zmysle platnej legislatívy a 
vysvetlili si situáciu aj spolu s miestnym poslancom". Prítomní občania uviedli, že 
predmetné lúky boli v priebehu letných mesiacov následne pokosené. 



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 Zádubní 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 Zádubní rozmiestnené VKK podľa 
stanoveného harmonogramu. 

- Od 1.10.2015 prevzala správu mestských cintorínov spoločnosť ŽILBYT. 
- Čerpanie pohotovostného fondu Výboru č. 8: Na základe požiadaviek na podporu 

aktivít obyvateľov mestskej časti Zádubnie, členovia Výboru č.8 odsúhlasili výšku 
príspevku pre: TJ Hviezda Zádubnie v sume 220,00 € na zakúpenie športových 
potrieb a pre MŠ Zádubnie v sume 200,00 € na zakúpenie učebných pomôcok. 
Zvyšné finančné prostriedky budú použité pre DHZ Zádubnie. 

 
3) Prítomní občania počas stretnutia vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť 

do tejto zápisnice, aby sa nimi zaoberali príslušné odbory a vedenie Mestského úradu 
Žilina: 
- Po konkrétnom naformulovaní požiadaviek občanov v súvislosti s problémami pri 

zásobovaní pitnou vodou, ktoré naformuluje p. Kyselica, tieto požiadavky cestou 
mesta Žilina urýchlene zaslať SEVAKu. Do konca mesiaca november zvolať 
mimoriadne stretnutie poslanca s občanmi k problematike pitnej vody a kanalizácie 
v Zádubní, za prítomnosti zástupcu SEVAKu a vedenia mesta Žilina. 

- V súvislosti s predchádzajúcou úlohou občania ďalej požadujú, aby na tomto 
mimoriadnom stretnutí boli občanom prezentované konkrétne reálne zámery, aké 
má SEVAK a mesto Žilina v mestskej časti Zádubnie, týkajúce sa verejného 
vodovodu a kanalizácie. Zabezpečiť, aby mesto Žilina spolu so spoločnosťou 
SEVAK vypracovalo harmonogram dobudovania týchto sietí vo všetkých mestských 
častiach Žiliny, vrátane Zádubnia. 

- 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 
všetkých mestských častí, vrátane Zádubnia. Občania, ktorí nemajú možnosť 
napojiť sa na kanalizáciu, budú v súvislosti so zneškodňovaním obsahu žúmp 
znevýhodnení voči občanom, ktorí túto možnosť majú.  

- Občania požadujú, aby zo strany zástupcu mesta Žilina v spoločnosti SEVAK bolo 
dohliadnuté na to, že stavba Žilina-Zádubnie - zvýšenie tlakových pomerov a 
rozšírenie verejného vodovodu, bude skutočne zaradená do investičného plánu 
SEVAKu na rok 2016, tak ako je uvedené v bode 1. 



- Občania požiadali o preverenie, či aj v Zádubní by bolo možné započať s 
vypracovaním a vykonaním projektu pozemkových úprav v katastrálnom území 
Zádubnie podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úpravách, pozemkovom fonde 
a o spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Ak áno, čo je potrebné zo strany 
občanov v tom vykonať. 

- Občania opakovane požadujú nainštalovať radar na meranie rýchlostí, v blízkosti 
križovatky ulíc Zástranská a Zádubanská. Vodiči tu neustále v smere od Zástrania 
prekračujú povolenú rýchlosť a hrozí riziko vážnych dopravných nehôd, najmä vo 
vzťahu k chodcom. 

4) V rámci diskusie poslanec Pažický požiadal prítomných, aby odkázali vedúcemu DHZ 
Zádubnie, aby čo najskôr doručil poslancom požiadavku na finančné prostriedky z 
pohotovostného fondu. 

5) V závere stretnutia poslanec Pažický vyjadril presvedčenie, že mesto Žilina sa 
uvedenými požiadavkami bude vážne zaoberať, za čo občania vopred vyslovujú vedeniu 
mesta poďakovanie. Poďakoval prítomných za účasť na stretnutí, za vznesené 
požiadavky a námety a stretnutie s občanmi ukončil. 

 

       Vypracoval poslanec Ing. Ján Pažický 


