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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 9.6.2015 o 10,00 hod. sa v priestoroch Mestského úradu v Žiline uskutočnilo zasadnutie 
Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení nasledovných 
členov - poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline: Ing. Ján Pažický, Ján Púček, Mgr. 
Emília Talafová. 
Výbor zasadol z dôvodu potreby prediskutovania aktuálnych požiadaviek občanov volebného 
obvodu č.8, ako aj potreby informovania sa navzájom medzi členmi výboru o problémoch 
v prímestských častiach, ktoré majú jednotliví členovia výboru pridelené v gescii.  
Keďže sa vyskytujú prípady, kedy sa občania telefonicky obracajú s požiadavkami na toho 
poslanca výboru, ktorý nemá danú prímestskú časť pridelenú (dôvody bývajú rôzne – 
poslanec nie je momentálne na telefóne, občan uprednostňuje komunikáciu s iným 
poslancom než s tým, ktorý má pridelenú jeho prímestskú časť), členovia výboru prijali 
nasledovnú zásadu. Kontaktovaný poslanec upozorní volajúceho občana, že danú 
prímestskú časť má pridelenú iný poslanec – ak občan i potom trvá na tom, aby jeho 
požiadavku prijal kontaktovaný poslanec, tento poslanec túto požiadavku/informáciu/žiadosť 
o pomoc občana príjme a obvyklým spôsobom začne riešiť. O tejto skutočnosti však 
neodkladne podrobne informuje poslanca, ktorý má predmetnú prímestskú časť pridelenú, 
aby bol tento informovaný o všetkých požiadavkám občanov.  
Poslanec Púček informoval, že pripravuje na nastávajúce rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „zastupiteľstvo“) predloženie návrhu, aby poslanec v prípade 
ospravedlnenej neúčasti na rokovaní zastupiteľstva nemal krátenú poslaneckú odmenu. Ako 
dôvod uviedol, že poslanec pracuje s občanmi podľa potreby takmer denne, často na úkor 
svojho voľného času. Je potom nelogické, že v prípade choroby, alebo iného dôvodu 
ospravedlnenej neúčasti na rokovaní zastupiteľstva, je postihovaný ešte aj finančne. Čas 
strávený na rokovaní zastupiteľstva a čas strávený reálnou prácou s občanmi je 
neporovnateľný. Aj ostatní poslanci výboru s uvedeným návrhom vyjadrili súhlas, nakoľko je 
bežné, že poslaneckým záležitostiam sa pravidelne v priemere venujú mesačne minimálne 
100 hodín aj viac. Poslankyňa Talafová konštatovala, že dokonca uvažuje o podaní návrhu 
na zvýšenie poslaneckej odmeny. 
V ďalšej časti zápisnice sú zhrnuté požiadavky, ktoré poslanci výboru žiadajú zaradiť do 
tabuľky VMČ, aby sa nimi zaoberali kompetentné pracoviská Mesta Žilina, resp. sú tu 
uvedené podnety na zlepšenie ich činnosti  vo vzťahu k požiadavkám občanov volebného 
obvodu č.8: 

1) V Budatíne pri Materskej škole i napriek viacnásobným urgenciám u kompetentných 
pracovníkov MsÚ už 2 mesiace nie sú odvezené orezané konáre zo stromov. Je 
potrebné tento odvoz konečne zrealizovať. 

2) Poslanci výboru žiadajú, aby odvoz VKK v: 
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- Budatíne pri cintoríne bol realizovaný denne 
- Zástraní a Zádubní bol realizovaný aspoň trikrát do týždňa. 
Táto požiadavka platí až do doby, kým sa nezamedzí sypaniu odpadu do týchto VKK 
aj občanom iných prímestských častí, často aj podnikateľom, ktorí tu vyvážajú odpad 
pochádzajúci z ich podnikateľskej činnosti. Poslanci požadujú, aby aj zo strany 
Mestskej polície bola venovaná zvýšená pozornosť ukladaniu odpadu občanmi do 
týchto VKK. 

3) Medzi Brodnom a Budatínom je vytvorená divoká skládka odpadu. Poslanci výboru 
žiadajú, aby kompetentní pracovníci MsÚ navrhli riešenia, ako túto skládku odstrániť 
a následne ako zamedziť jej ďalšiemu tvoreniu. Poslanci budú samozrejme 
nápomocní pri hľadaní možných riešení. 

4) Poslanci výboru požadujú, aby sa dokončili opravy výtlkov na miestnych 
komunikáciách v jednotlivým častiach obvodu č. 8 tak, ako bolo požadované 
v zápisniciach zo stretnutí s občanmi jednotlivých prímestských častí. Podľa poslanca 
Púčka sa opravovanie výtlkom vykonáva nesystémovo, často sa zo dňa na deň 
zastaví výkon týchto prác v jednotlivých prímestských častiach  s odôvodnením, že už 
nie sú finančné prostriedky.  

5) Členovia výboru požadujú, aby im boli včas a pravidelne zasielané harmonogramy 
kosenia cintorínov, verejnej zelene a krajníc miestnych komunikácií v obvode č. 8. 
Občania poslancov často konfrontujú s otázkami, kedy presne kosenie prebehne, aby 
si vedeli upratať po kosení, prípadne niektorí by si chceli ešte pred kosením nejaké 
veci z pomníkov pospratovať. Nespokojnosť občanov s výkonom takýchto prác sa 
totiž obracia priamo voči poslancom, ktorí sa takýchto informácií často nevedia 
dopátrať. 

6) Poslanci výboru požadujú, aby v rámci celého obvodu výkon čistenia po zimnej 
údržbe ciest, chodníkov a podchodu v Budatíne bol vykonávaný kvalitnejšie. Aby 
poslanci boli o výkone čistenia vopred informovaní tak, aby mohli zabezpečiť kontrolu 
skutočného vykonania týchto prác, ako aj kvality vykonania týchto prác. Poslanci 
konštatovali, že podľa ich zistení sa čistenie riadne nekontroluje a zo strany 
vykonávajúcej organizácie sa čistenie často vykonáva nedostatočne. Kritika za 
nekvalitný výkon týchto prác sa opäť potom obracia zo strany nespokojných občanov 
voči poslancom. 

7) Poslanci požadujú, aby v tých prímestských častiach obvodu, kde ešte nie je 
realizovaný bezdrôtový rozhlas, bola výmena rozhlasu na bezdrôtový zaradená do 
plánu investícii. 

8) Poslanec Púček konštatoval, že vo Vraní miestny cintorín nemá privedenú vodu, nie 
je tu postavený dom smútku, ani žiadna miestnosť na odkladanie vecí a náradia. 
Vyjadril rozhorčenie nad týmto dlho pretrvávajúcim problémom, ktorý by malo Mesto 
Žilina riešiť. 

9) Členovia výboru požadujú, aby v Považskom Chlmci na ul. Bytčianskej  došlo 
k vyčisteniu trativodov a šácht, nakoľko táto požiadavka aj napriek viacerým 
urgenciám nebola doteraz stále realizovaná. 

Záverom poslanci výboru dávajú vedeniu Mesta Žilina na zváženie, aby poslanci 
zastupiteľstva mali možnosť sa vyjadriť ku všetkým požiadavkám týkajúcich sa prímestských 
častí ich volebného obvodu, ešte pred zasadaniami komisii. V súčasnosti sa poslanci 
poväčšine dozvedia o takýchto záležitostiach až pred konaním mestského zastupiteľstva, 



kedy už materiály prešli komisiami a je problematické ich v prípade potreby sťahovať až na 
rokovaní mestského zastupiteľstva. 

Členovia výboru zdvorilo žiadajú pána prednostu Mestského úradu v Žiline, aby sa 
požiadavkami a námetmi z tejto zápisnice zodpovedne zaoberali kompetentní predstavitelia 
Mesta Žilina. 

Zasadnutie výboru bolo po prerokovaní uvedených bodov ukončené. 

 
V Žiline, dňa 11.06.2015 
 
 
predseda výboru:      sekretár výboru: 

...........................      ................................ 
Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová 


