
Poslanecký výbor č. 8, MZ Žilina 

ZÁPISNICA 

zo stretnutia s občanmi Brodna a Vrania 10.05.2013. 

 

 Stretnutie sa uskutočnilo o 17.00 hod. v ZŠ Brodno. Prítomní poslanci Púček 

a Johanes. Stretnutie otvoril poslanec Púček a informoval prítomních o poslednom 

zastupiteľstve, ale aj o ich predošlých požiadavkach. 

 Občania sa vyjadrili, že nie je celkom správne dlhodobo vyčkávať na odpovede k ich 

pripomienkam a požiadavkam a preto by bolo vhodné, aby poslanci dostávali písomnú 

odpoveď od jednotlivých odborov mesta Žilina v tom smere ako a kedy sa budú požiadavky 

občanov riešiť. 

 Poslanec Púček informoval, že dňa 9.5.2013 na stetnutí v Budatíne bola takáto 

požiadavka občanmi vznesená a ubezpečil občanov, že podá návrh na najbližšom 

zastupiteľstve aby v uznesení MZ zaviazalo vedúcich odborov aby v lehote do 30 dní písomne 

odpovedali na požiadavky občanov a následne tieto poslanci na stretnutí s občanmi 

prednesú. Tento návrh občania Brodna a Vrania tiež privítali. 

Nové požiadavky: 

1. Vyspraviť výtlky miestnych komunikácií v Brodne a vo Vraní, 

2. Zrekonštruovať odvodňovaciu priekopu oproti hostincu Moravec Brodne v dĺžke cca 

30 metrov, ktorá sa zosúva. 

3. Zamykať veľkú bránu na cintoríne v Brodne a zabezpečiť cestou správcu cintorína, aby 

vodu nepoužívali firmy pri betonážach pretože táto by mala slúžiť výlučne na 

polievanie kvetov a čistenie pomníkov. 

4. Zabezpečiť aby ihrisko so šatňami v Brodne vrátane pozemku bolo zaradené do 

majetku mesta, pretože toto sa postavilo v akcii „Z“, financoval to ONV Žilina.  Areál 

ihriska nemá v podstate vlastníka a podľa toho je aj nedostatočne spravovaný. 

Dosvedčiť do môže bývalý funkcionár MNV p. Súkeník č. d. 60. 

5. Odvodniť ulicu Labutia vo Vraní pri lávke spájajúcej Brodno a Vranie. 

6. Odvodniť ulicu Drozdia vo Vraní. 

7. Riešiť problém zosuvu múrikov a cesty pred domom Márie Maljarovej, Drozdia 26 

v Vraní a pred domom neb. Rudolfa Kovalovského  pri miestnych potravinách. 

8. Riešiť umiestňovanie betónových prekladov na ulici Stračia pred domom p. Štefanku, 

ktoré bránia v plynulosti premávky na ulici ktorá je v kopci a najmä v zimnom období 

je problém s odstraňovaním sneh a jazda je značne obmedzená. Podľa názoru 

občanov sa tieto betónové preklady nachádzajú na ulici Stračia, ktorá je v správe 

mesta a takto je aj vyznačená na mape mesta. 

S občanmi Brodna bolo dohodnuté, že 8.6.2013 o 8,30 hod. sa uskutoční verejná 

brigáda s cieľom vyčistiť priestranstvo cintorína a jeho okolia. Zraz bude pred 

kultúrnym domom. 

 Stretnutie bolo ukončené o 18.30 hod. 

         poslanec Ján Púček 


