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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 

z mimoriadneho stretnutia poslanca s občanmi  Brodna – časť tzv. Snežnická cesta 

 

Dňa 10.11.2016 o 17,00 hod. v priestoroch reštaurácie Ranč v Brodne (Oškerda) sa 

uskutočnilo mimoriadne stretnutie poslanca s občanmi mestskej časti Brodno, časť tzv. 

Snežnická cesta. Stretnutia sa zúčastnil poslanec Ing. Ján Pažický a 10 občanov mestskej 

časti Brodno.  

Stretnutie sa uskutočnilo na základe požiadavky občianky p. Hartelovej, ktorá privítala 

poslanca a spoluobčanov. Uviedla, že poslanec Pažický za posledných 20 rokov je prvý 

poslanec, ktorý bol ochotný sa s občanmi tejto časti Brodna stretnúť. 

Poslanec Pažický poďakoval za iniciatívu p. Hartelovej v súvislosti so zorganizovaním 

takéhoto stretnutia. Uviedol, že stretnutia poslanca s občanmi Brodna bývajú pravidelne 

aspoň raz za 3 mesiace, ale keďže nikto z tejto časti Brodna na stretnutia nechodil, ani sám 

teda nemal vedomosť o prípadných požiadavkách občanov tejto časti Brodna. Prítomní 

občania uviedli, že o pravidelných stretnutiach nevedeli, nakoľko v danej časti nie je miestny 

rozhlas, ani poslanecká výveska. 

Jedná sa o časť Brodna, ktorá je podľa katastrálneho členenia súčasťou Brodna a teda aj 

mesta Žilina, aj keď od okraja Brodna je vzdialená asi 5 km a nachádza sa medzi obcami 

Oškerda a Snežnica. Občania majú problémy s tým, že ich majú problém nájsť kuriérne 

spoločnosti, majú problém s doručovaním pošty, o MHD ani nehovoriac. Účelom stretnutia 

bolo zadefinovať a predložiť vedeniu mesta Žilina požiadavky občanov tejto časti Brodna, 

ktoré sa za viac ako desaťročie nahromadili a nikto ich neriešil. 

Na stretnutí boli definované viaceré problémy a požiadavky občanov tejto časti Brodna, ktoré 

požiadali uviesť do tejto zápisnice a predložiť ich vedeniu mesta Žilina. 

 

Občania tejto časti Brodna požadujú: 

1. Opraviť a dorobiť verejné osvetlenie v blízkosti obydlí občanov, ktoré spadajú pod 

mestskú časť Brodno. Jedná sa o úsek v dĺžke cca 200 – 250 metrov. 

2. V rámci pomenovania ulíc MČ Brodno nebola predmetná ulica, na ktorej občania 

bývajú, pomenovaná. Ulicu je potrebné pomenovať – občania navrhujú dať názov 

„Snežnická cesta“, nakoľko je tak aj neformálne historicky nazývaná. 

3. Označiť príslušnými tabuľami s pomenovaním obce začiatok a koniec tejto časti MČ 

Brodno. Pamätať na to, že zároveň sa jedná aj o hranice susediacich okresov. 

4. Zabezpečiť, aby sa označenie tejto časti MČ Brodno dostalo aj na internet, aby ich 

mohli bez problémov nájsť aj prostredníctvom navigácií. 

5. Občania majú problém s doručovaním poštových a iných zásielok. Nie všetko sa dá 

riešiť prostredníctvom pošty v Snežnici, uvedením si korešpondenčnej adresy. Občania 

požadujú tento problém riešiť s vedením Slovenskej pošty. 
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6. Zaradiť do plánu investícií mesta Žilina dobudovanie verejného vodovodu, kanalizácie 

a chodníka v tejto časti Brodna.  

7. Zabezpečiť vykonávanie zimnej údržby v tejto časti Brodna. 

8. Pri umiestňovaní VKK zaradiť do stojísk aj túto časť Brodna. 

9. V priebehu 11-12/2016 pristaviť k rodinným domom tejto časti Brodna VKK na odvoz 

odpadu, ktorý sa občanom za roky nahromadil. 

10. Zabezpečiť u vedenia urbáru Brodno orezanie stromov, ktoré zasahujú do pozemkov   

občanov. 

11. Zabezpečiť na vedení mesta Žilina, aby v prípade požiadaviek na otvorenie lomu 

v tejto časti Brodna, mesto nevydávalo súhlasné rozhodnutie, nakoľko občania 

s otvorením lomu zásadne nesúhlasia, čo bolo deklarované aj petíciou občanov 

Oškerdy, Brodna a Snežnice v roku 2015. 

12. Zvážiť možnosti, ako donútiť vodičov motorových vozidiel dodržiavať max. povolenú 

rýchlosť pri prejazde tejto časti obce a následne tieto opatrenia aj realizovať, nakoľko 

vozidlá tu jazdia veľkou rýchlosťou a hrozí riziko vážnej nehody. 

 

V diskusii prítomný občan uviedol, že na to, že v tejto časti Brodna platia mestské dane ako 

iní občania mesta Žilina, neodráža sa táto skutočnosť na kvalite života miestnych občanov. 

 

V závere stretnutia poslanec Pažický vyjadrili presvedčenie, že vedenie mesta Žilina sa 

týmito požiadavkami bude zaoberať, poďakoval prítomným za účasť na stretnutí, za 

vznesené požiadavky a námety a stretnutie s občanmi ukončil. 

 

       Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický 


