
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 11. 4. 2016 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Brodno sa podľa Harmonogramu poslaneckých 

stretnutí v roku 2016 uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

v zložení poslancov Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová a Ján Púček. Zasadnutie sa 

uskutočnilo za účelom stretnutia poslancov s občanmi mestskej  časti Brodno. Stretnutia sa 

zúčastnil 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 posledného stretnutia 

2) Informácia poslanca o dôležitých rozhodnutiach mestského zastupiteľstva a ďalších 

aktualitách týkajúcich sa Brodna 

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: 

- Zabezpečiť, aby Slovenský vodohospodársky podnik š.p. opravil zábradlie pri zbernej jame 

potoka, na konci ulice Sadová. Hrozí tu vážne nebezpečenstvo pádu najmä detí do zbernej jamy. 

Od pracovníka SVP š.p., p. Gábora je prísľub, že zábradlie bude opravené v priebehu 

jarných mesiacov. Počas zimy nebolo možné realizovať betonárske práce a čakalo sa 

na teplejšie počasie, aby bolo možné potrebné práce realizovať. 

- V ulici Na Tobolky, pred zákrutou pri areáli DHZ, je navezený odpad, ktorý je potrebné odstrániť. 

Odpad bude odvezený počas umiestnenia VKK v Brodne od 9.5., práce zrealizujú 

pracovníci VPP. 

- Opakovaná požiadavka: opraviť veľký reproduktor verejného rozhlasu na Zároháčovskej ulici, 

natočený smerom na ulicu Záhrbie. Kompetentný pracovník MsÚ Žilina v stanovisku 

poslancovi uviedol, že reproduktor bude opakovane skontrolovaný v priebehu 15., resp. 

16. týždňa. 

- Preveriť funkčnosť reproduktora verejného rozhlasu, nachádzajúceho sa oproti rodinnému domu 

č.s. 80, na Zábrežnej ulici. Reproduktor niekedy nefunguje, vynecháva a je zlá počuteľnosť. V 

čase kontroly zo strany pracovníkov realizujúcej firmy reproduktor fungoval, pri 
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opakovanej kontrole predchádzajúcej úlohy bude reproduktor opätovne skontrolovaný a 

preverená jeho funkčnosť. 

- Zabezpečiť uskladnenie posypového materiálu (drť s priemyselnou soľou) k podchodu smerom k 

lávke do Vrania, ako aj k chodníku na konci Sadovej ulice, smerom povedľa potoka k ulici Za 

kaštieľom. Požiadavka bola vybavená. 

- Opakovaná požiadavka: Občania opakovane požadujú odstrániť asfaltové navýšenie na 

komunikácii pre rod. domom p. Majzeľa - toto bolo v roku 2014 vyasfaltované v súvislosti s 

prekládkou autobusovej zastávky - ktorá sa následne zasa vrátila na pôvodné miesto. Pri 

pokládke asfaltu robotníci zaasfaltovali aj hydrant na vodu. Vyvýšená asfaltová plocha spôsobuje 

hromadenie dažďovej vody, ktorá nemá kde odtiecť a znepríjemňuje život obyvateľom 

susediaceho rodinného domu. Zároveň je potrebné opraviť kanál na odvod dažďovej vody oproti 

Pohostinstvu u Moravca, ktorý bol poškodený neznámym motorovým vozidlom. Zrealizuje sa v 

priebehu mája. 

Poslanec Pažický informoval ohľadne požiadavky vznesenej na predošlých stretnutiach a to 

zabezpečiť zo strany mestskej polície (MP) pravidelnú prítomnosť príslušníka MP na 

železničnom priecestí v Brodne v čase ranného príchodu detí do školy. Keďže prvotné 

stanovisko MP a to že na priechode bude zabezpečená nepravidelná prítomnosť hliadky MP, 

bolo nepostačujúce, bol pripravený hľadať riešenie s kompetentnými funkcionármi či už 

vyškolením na túto činnosť nejakého občana Brodna povedzme na dôchodku, alebo niekoho 

z VPP pracovníkov, ktorý by pravidelne ráno, ale aj poobede po ukončení vyučovania, 

zabezpečoval bezpečnosť prechodu detí cez toto železničné priecestie. Takýto model 

dlhodobo funguje napríklad v Senici. Po osobnej konzultácii poslanca Pažického s 

náčelníkom  MP a zvažovaní navrhovaného modelu, sa situácia nakoniec vyriešila k 

spokojnosti občanov takým spôsobom, že po dobu 1 mesiaca bol na priechode pravidelne 

každé ráno počas školského vyučovania prítomný jeden pracovník MP, ktorý chodcov, ale 

najmä deti usmerňoval a vysvetľoval im dôležitosť bezpečného prechodu cez žel. priecestie. 

Poslanec touto cestou požiadal prítomného pracovníka MP, aby náčelníkovi MP tlmočil 

poďakovanie za ústretový prístup k riešeniu tejto požiadavky. Záležitosť zbezpečnenia 

železničného priecestia bola aj predmetom článku v Žilinskom večerníku 2.2.2016. 

Poslanec Pažický v ďalšom informoval o vývoji v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou 

potoka Brodnianka. Od posledného stretnutia s občanmi prebehlo niekoľko pracovných 

stretnutí za prítomnosti poslanca, zástupcov SVP š.p., projektanta, projektantov riešiacich 

dopravný projekt a zástupcov investičného odboru mesta. Riešili sa projekty dvoch hlavných 

cestných mostov a to na Zábrežnej a pri odbočke Na Tobolky, ako aj problematika zosuvu v 

hornej často potoka. Pripravujú sa projekty pre riešenie mostíkov/prístupov do jednotlivých 

rodinných domov. Ako problém sa však podľa pracovníkov investičného odboru javí 

komunikácia s pracovníkmi SVP, ktorí tvrdia, že zo strany mesta ešte neobdržali všetky 

potrebné relevantné podklady k dokončeniu dokumentácie  pre územné rozhodnutie. Naopak 

zo strany SVP podľa pracovníkov mesta  dochádza k odmlkám a oneskoreniam pri dodávaní 

podkladov a odsúhlasovaniach si  navrhovaných riešení. Na poslednom zasadnutí MZ 

4.4.2016 poslanec Pažický interpeloval pána primátora v súvislosti s poskytnutím informácie 

o stave prípravy rekonštrukcie Brodnianky. Po obdržaní odpovede bude občanov informovať.  

K investičným požiadavkám, zadefinovaným na predchádzajúcom stretnutí s občanmi, 

poslanec informoval, že požiadavky za volebný obvod č.8 podali poslanci včas v 

požadovanom termíne. Tieto budú podľa stavu finančných prostriedkov a rozpočtových 

možností mesta, postupne navrhované na realizáciu.  

 



2) Informácia poslanca o dôležitých rozhodnutiach mestského zastupiteľstva a ďalších 

aktualitách, týkajúcich sa Brodna.  

- Bolo prijaté VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v meste Žilina. Na základe požiadaviek poslancov boli v mestských častiach 

volebného obvodu č.8 a to v Brodne, Budatíne, Považskom Chlmci a Zádubní oficiálne 

určené trhové miesta. V Brodne je to miesto pred Kultúrnym domom. Takto v zásade 

došlo k zoficiálneniu doteraz používaného miesta na predaj. VZN zadefinovalo aj 

trhovisko na Ranči v Brodne, parkovisko pred obcou Oškerda. Doteraz oficiálne trhové 

miesto vo volebnom obvode č.8 bolo iba v mestskej časti Vranie. 

- Na poslednom MZ poslanci schválili dlhodobý prenájom pozemku ( známy v Brodne ako 

tzv. starý cintorín vedľa bývalej starej materskej školy) od Slovenského pozemkového 

fondu. Občania Brodna v spolupráci s miestnym pánom farárom chcú na tomto pozemku 

vybudovať pietne a odpočinkové miesto pre občanov Brodna. 

- V priebehu mesiaca február došlo k zosuvu hliny a bahna z poľnej cesty na ulicu Na 

Tobolky v blízkosti areálu DHZ. Po nahlásení poslancom pracovníci Žilinských 

komunikácii nános promptne odstránili. 

- Pre potreby vyspravenia prístupu na futbalové ihrisko bola zabezpečená asfalfová drť, 

ktorou si športovci upravia prístup pre motorové vozidlá zo strany od rybníka. Poslanec 

informoval, že plánovaná rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku by sa mala realizovať 

v priebehu letných mesiacov. 

- Zo strany poslancov boli podniknuté oficiálne kroky k  vyhotoveniu erbov mestských 

častí Brodno, Budatín, Zádubnie, Zástranie a Považský Chlmec. 

- Poslanec Pažický opakovane informoval občanov o postupe nahlasovania zmien, 

vyplývajúcich z pomenovania ulíc v Brodne. Tieto informácie boli vyhlásené v miestnom 

rozhlase a sú vyvesené na poslaneckej výveske. Potrebné tlačivo žiadosti o pridelenie 

orientačného čísla na budovu poskytol poslanec prítomným občanom. 

- Poslanec Pažický informoval o dohode so zástupcom spoločnosti Žilbyt, že jednu sadu 

kľúčov od domu smútku bude mať poslanec k dispozícii pre nepredvídané udalosti u 

seba. Tu zároveň opakovane požiadal občanov, že by bolo vhodné, aby sa niekto z 

občanov podujal na starostlivosť o dom smútku. Je to činnosť, za ktorú bude občan 

dostávať príslušnú odmenu. Doteraz sa z občanov na túto činnosť nikto nepodujal. 

- K prostriedkom z pohotovostného fondu poslanec uviedol, že Jednote dôchodcov na 

Slovensku ZO Brodno, odsúhlasil príspevok na činnosť vo výške 250 €. Sumu 100 € 

poskytol aj pre potreby ošatenia členov spevokolu Rochovienka, ktorí spríjemňujú 

kultúrne akcie vo Vraní aj v Brodne. 

- Pracovníci VPP boli počas zimných mesiacov pridelení do ZŠ, od apríla už budú 

realizovať potrebné práce pri zabezpečovaní čistoty v celom Brodne. V súčasnosti 

pracujú na čistení cintorína. 

- V čase od 9.5. do 16.5. budú v Brodne rozmiestnené VKK pre zber objemných 

komunálnych odpadov. 

 

3) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice. 

Prítomní občania v ďalšej časti vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť 

do tejto zápisnice: 

- V minulosti pri čistení potoka, tečúceho poza školu, bol naplavený materiál vybratý z 

koryta a ponechaný vedľa potoka. Vznikla tak vyvýšenina, ktorá v prípade veľkej vody 

bráni preliatiu sa vody do voľného priestoru smerom vpravo v smere toku a môže tak 



naopak spôsobiť vyliatie vody do areálu miestnej školy a pozemkov susediacich 

nehnuteľností. Je potrebné tento vyvýšený násyp zo strany správcu toku odstrániť. 

- Zrealizovať opravu/výmenu oplotenia miestneho cintorína z prednej časti, zo strany od 

ulice Na Tobolky. Plot je na mnohých miestach odhnitý, deravý, čo spôsobili novo 

vyrastajúce kmene drevín, ktoré prerástli do jestvujúceho pletiva, ako aj upadajúci sa 

svah. 

- Na začiatku ulice Sadová je potrebné doplniť svetlo verejného osvetlenia v mieste 

niekde pod hasičskou zbrojnicou. Je tu pomerne dlhý neosvetlený úsek medzi 

jestvujúcimi svetlami. 

- Svetlo verejného osvetlenia je potrebné doplniť aj na konci ulice Nadskaličnej smerom 

Na Tobolky, v blízkosti areálu DHZ. Aj tu vzniklo tmavé miesto, kde hrozí riziko úrazu. 

- Vyčistiť okolie starej cesty pre peších zo strany od lávky smerom k futbalovému ihrisku. 

Tráva je tu vysoká, nikto sa o kosenie ani údržbu nestará. V minulosti tu bolo 

prechádzkové korzo, kde si mohli dospelí oddýchnuť a  deti sa mohli hrať. 

- Preveriť, či "prechod/tunel", ktorý bol v posledných dňoch vybudovaný v areáli ZŠ a 

spája budovu školy s jedálňou, bude ešte dorobený o bočné zasklenie, alebo zostane v 

súčasnej podobe. Občania vyslovili nespokojnosť s daným riešením a pýtajú sa, kto 

takúto stavbu odsúhlasil. Podľa ich názoru prechod v takomto stave je absolútne 

nevyhovujúci a finančné prostriedky boli použité neefektívne. Taktiež požadujú 

informáciu o tom, koľko finančných prostriedkov bolo na túto stavbu vynaložených z 

rozpočtu mesta.  

- Občania požiadali poslanca Pažického o zabezpečenie vyhlásenia oznamu v miestom 

rozhlase, ktorým budú občania upozornení na to, že VKK na cintoríne je tu umiestnený 

pre potreby ukladania odpadu pochádzajúceho z areálu cintorína a neslúži na odpad z 

domácností. Taktiež je treba upozorniť občanov aj na to, aby odpad v čase 

rozmiestnenia VKK, nenechávali vedľa kontajnerov, ale aby ho vkladali dovnútra 

kontajnera. Vodiči odvážajúci VKK tento odpad, položený vedľa kontajnerov, neodvezú. 

To isté platí aj pri nádobách na separovaný zber. 

- Požiadať správcu komunikácie medzi Brodnom a Budatínom o orezanie konárov kríkov 

a stromov rastúcich povedľa cesty. Cesta je čoraz viac využívaná cyklistami a konáre 

trčiace ďaleko do cesty ohrozujú cyklistov. 

- Zabezpečiť opravu výtlkov na miestnych komunikáciách.  

- Občania požadujú osadiť spomaľovací retardér na ulicu Ku krížu. Zvýšila sa tu 

frekvencia pohybu motorových vozidiel, ktoré navyše jazdia neprimeranou rýchlosťou, 

čím hrozí riziko zranenia osôb. Osadene retardéra bude vhodné aj v súvislosti so 

zámerom vybudovať pietne odpočinkové miesto, susediace s touto ulicou. 

- Je potrebné zabezpečiť výmenu/opravu priepustu dažďovej vody pri p. Dobákovi. 

Priepust odvádza vodu z veľkej časti Cezpolia popod ulicu Na Tobolky, smerom na 

Podskaličnú ulicu. Priepust  je zle technicky riešený a kapacitne tak nestačí  odvádzať 

vodu cez priepust popod ulicu, ale voda tečie vrchom. 

- Občania Nadskaličnej ulice požadujú vybudovanie verejného vodovodu. 

- Na ulici Záhrbie občania požadujú doplniť svetlo verejného osvetlenia oproti domu č.s. 

394. Dom je v oblúku cesty a susediace svetlá nepokrývajú značný úsek ulice.  

 

Posledné 4 požiadavky boli poslancovi Pažickému doručené občanmi osobne, alebo 

elektronicky, nakoľko sa stretnutia nemohli z pracovných dôvodov zúčastniť. 

 

 



4) Diskusia 

Počas prerokovania prvých troch bodov stretnutia aj v časti diskusia občania vyjadrili 

nasledovné postrehy a postoje: 

Prítomný občan vyslovil názor, že rekonštrukcia potoka Brodnianka bez vybudovania 

záchytnej nádrže na jej hornom toku, sa minie účinku. Záchytná nádrž Na Tobolkách po 

vyčistení plní svoju úlohu a zachytáva prebytočnú vodu. Poslanec Pažický uviedol, že 

nevie o výstavbe takejto záchytnej nádrže. Príprava projektovej dokumentácie v čase 

jeho nástupu do funkcie poslanca už bola po technickej stránke riešenia projektu takmer 

v súčasnom stave. Uviedol, že SVP nerealizuje takúto stavbu prvý raz a určite vie, ako 

má po technickej stránke postupovať. Určite v úvode boli riešené viaceré alternatívy a 

bol vybratý asi najvhodnejší variant riešenia. 

Na uvedené reagoval poslanec Púček, ktorý uviedol, že aj zo strany urbáru je potrebné 

vybudovať zdrže  na hornom úseku potoka v lese, ktoré budú zachytávať konáre a iné 

nečistoty. 

Poslanci Talafová aj Púček v ďalšom vyzvali občanov, aby sa medzi nimi našiel niekto z 

domácich občanov, ktorý by sa staral a spravoval dom smútku. Takýto správca je aj v 

Budatíne, aj vo Vraní a je to pre ostatných občanov praktické riešenie. Poslanec Púček 

položil otázku, či by si spravovanie nezobral na starosť pán farár. Prítomný M.Horvát na 

to zareagoval, že táto možnosť bola ponúknutá predchádzajúcemu pánu farárovi, ktorý 

však tento návrh odmietol, nakoľko by vraj cirkev z toho musela platiť dane. Poslankyňa 

Talafová uviedla, že pán farár by nemal prečo robiť správcu domu smútku, ale mal by to 

robiť niektorý z občanov Brodna. 

Občania požiadali, aby pracovníci VPP počas údržby čistoty venovali pozornosť aj 

bočným uliciam. Je potrebné k udržiavaniu čistoty v obci viesť a vychovávať deti, aj 

ostatných občanov Brodna. 

Pani Olexová opakovane upozorňovala, že ona nechce, aby potok v rámci rekonštrukcie 

bol presunutý bližšie k jej domu, nakoľko už teraz jej je spôsobovaná škoda, dom má 

zavlhnutý, svah záhrady sa jej zosúva. Poslanec Pažický jej znova vysvetlil, že 

projektant berie do úvahy všetky existujúce normy a určite jej potok neposunie tak, aby 

jej spôsobil škodu. Skôr dôjde k zlepšeniu súčasného stavu, nakoľko sa jej tak spevní aj 

svah, aj dom. Keď bude vypracovaná projektová dokumentácia,  budú občania zo strany 

SVP š.p. určite zvolaní, aby sa k dokumentácii vyjadrili.  

Občan Podskaličnej ulice požiadal, aby pri umiestňovaní VKK, nebol tento položený do 

zákruty v blízkosti cintorína, ale aby sa mu našlo iné vhodnejšie miesto. 

Ďalší z občanov požiadal, aby VKK boli umiestňované nielen 2x do roka, ale častejšie, 

lebo 2x nepostačuje. Poslanec Pažický uviedol, že v prípade, ak by požiadavky boli 

opodstatnené, bude žiadať o doplnenie VKK, zatiaľ však opodstatnenie takejto 

požiadavky nevidí, nakoľko VKK sú síce na začiatku týždňa ihneď plné, ale koncom 

týždňa už bývajú aj poloprázdne, čo mu dali za pravdu aj viacerí prítomní občania. 

M. Horvát položil otázku, že v areáli futbalového ihriska a v okolí sú navezené haldy 

sute, pochádzajúcej z razenia tunela, prečo to mesto povolilo, dokedy tam suť bude a 

kto z toho má profit. Poslanec Pažický odpovedal, že sa nejedná o mestský pozemok - 

pozemok ihriska je vlastníctvom SPF. Haldy sú na pozemkoch, patriacich urbáru. Pán 

M.Súkeník odpovedal, že zmluva o uskladnení sute je podpísaná na jeden rok a potom 

budú pozemky uvedené do pôvodného stavu. 

V súvislosti so zámerom vybudovať na tzv. starom cintoríne oddychové miesto sa 

prítomný občan spýtal, či sa tam neplánuje vybudovať ihrisko. Poslanec Pažický uviedol, 

že v prvom rade je to bývalý cintorín a zámer je vybudovať tam pietne a oddychové 



miesto, takže ihrisko neodporúča. Súhlas s takýmto riešením vyjadrili aj prítomní 

občania. 

K vybudovaniu prechodu/tunela v ZŠ poslanec Púček uviedol, že v počiatku prípravy 

určite bolo naplánované aj bočné zasklenie/uzatvorenie, prečo sa nerealizovalo, nevie. 

Poslanec Pažický nebol o tejto stavbe vôbec informovaný, teda ani o prípadných 

zmenách oproti pôvodne navrhnutému riešeniu. 

V závere poslanec Púček ironicky reagoval na vystúpenia predsedníčky JDS ZO 

Brodno, ktoré prezentovala počas stretnutia a uviedol, že pokiaľ v Brodne bude viacej 

takých predsedov, tak sa určite všetko vyrieši, lebo pani predsedníčka vie všetko. 

Poslanec Pažický upozornil kolegu poslanca, že takéto vystúpenia na reakciu občanov 

nemajú nič spoločné so slušnosťou a požiadal ho o korektnosť voči občanom. 

 

5) Na  záver poslanec Pažický poďakoval vedeniu mesta za plnenie ich doterajších 

požiadaviek a vyjadril presvedčenie, že sa bude aj novými požiadavkami, uvedenými v 

tejto zápisnici, dôsledne zaoberať a budú zrealizované. Prítomným občanom aj hosťom 

poďakoval za účasť na stretnutí a zasadnutie výboru ukončil. 

   

      Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický 

 

predseda výboru:      sekretár výboru: 

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

Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová  


