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 stretnutia poslanca s občanmi Zádubnia

Dňa 12.10.2016 o 16,00 hod. v MŠ Zádubnie sa uskutočnilo stretnutie poslanca s občanmi
mestskej časti Zádubnie. Stretnutia sa zúčastnil poslanec Ing. Ján Pažický, za Mestskú
políciu Žilina sa stretnutia zúčastnil kpt. Ján Capko. Podľa Harmonogramu poslaneckých
stretnutí na rok 2016 sa stretnutie malo konať 13.10., z pracovných dôvodov poslanca
Pažického sa posunulo o deň skôr, o čom boli občania včas vyrozumení prostredníctvom
verejného rozhlasu.
V úvode poslanec Pažický privítal hostí a prítomných občanov a oboznámil ich s programom
zasadnutia:
1)
2)
3)
4)

Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia
Formulovanie nových požiadaviek občanov Zádubnia do zápisnice
Diskusia
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 jej plnenia:

-

Opakovaná požiadavka: Označiť VKK pri cintoríne umiestnením oznamu/vývesky, ktorá bude
umiestnená vedľa kontajnera, bude pevná (osadená na nejakom stĺpiku a bude na nej uvedené,
že do VKK možno ukladať len odpad pochádzajúci z cintorína a iným konaním sa občania
dopúšťajú priestupku a môžu byť sankcionovaní. Poslanec Pažický informoval, že nakoľko

občania neboli spokojní s novým umiestnením VKK vedľa Domu smútku, požiadali ho o
premiestnenie na iné miesto. Po dohode s vedením mesta Žilina bol nakoniec VKK
dočasne zrušený a nahradený dvoma 1000 litrovými nádobami na odpad. Tieto sú
dočasne umiestnené vedľa vstupu na cintorín. Pripravuje sa však vybudovanie stojiska v
areáli cintorína s výveskou upozorňujúcou na to, že nádoby sú určené len na cintorínsky
odpad. Počas Sviatku Všetkých Svätých budú kontajnery kapacitne posilnené, aby
zvládli zvýšený nápor počas tohto obdobia.
-

Občania požadujú vykonávať kvalitnejšie a dôslednejšie údržbu miestneho cintorína. Občania sú
nespokojní s kvalitou kosenia, ako aj odstraňovania kríkov/iných náletov a následným čistením po
kosení. Na základe viacerých sťažností na nekvalitu práce pracovníkov ŽILBYTu,

vedenie mesta prijalo opatrenia, ktoré viedli k zvýšeniu kvality vykonávaných prác, ako
aj kosenia.
-

V súvislosti s predchádzajúcou požiadavkou občania požadujú, aby boli aspoň 2 dni pred
kosením cintorína oboznámení s touto skutočnosťou vyhlásením v miestnom rozhlase, aby si
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mohli vykonať opatrenia na zabránenie znečistenia pomníkov kosením. Informácia o

pripravovanom kosení je oznamovaná pracovníčkou spoločnosti ŽILBYT poslancom
obvodu č.8, ktorí následne informujú občanov prostredníctvom verejného rozhlasu.
-

Osadiť 1-2 lavičky pri kríži na miestnom cintoríne pre starších občanov, aby si mali v prípade
potreby kde oddýchnuť počas návštevy cintorína. Lavičky by mali byť osadené do konca

tohto roka.
-

Počas letných prázdnin občania požadujú zabezpečiť zo strany Mestskej polície Žilina zvýšenú
frekvenciu hliadkovania v celej obci najmä v piatok a v sobotu vo večerných hodinách. Vo
zvýšenej miere kontrolovať aj areál MŠ. Pracovník MP Žilina informoval o zvýšenom

dohľade MP so zameraním na dodržiavanie verejného poriadku.
-

-

Občania požadujú podniknúť zo strany vedenia mesta Žilina kroky k príprave dobudovania
kanalizácie v Zádubní. Stanovisko je uvedené v ďalšej časti tohto bodu.
Občania nesúhlasia s pripravovaným zámerom zrušenia VKK pri cintoríne a žiadajú ho i naďalej
ponechať. Viď súvisiace body.
Občania opakovane požadujú na inom mieste vedľa cintorína, vybudovať slušné stojisko na
nádoby na odpad, pochádzajúci z cintorína (požiadavka vznesená aj na predchádzajúcom
stretnutí). Viď súvisiace body.

Poslanec Pažický v ďalšom informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o
vlastných iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o dôležitých veciach, ktoré od posledného
stretnutia boli v Zádubní realizované, resp. sa udiali/udejú.


V priebehu 09/2016 sa poslanec Pažický zúčastnil výročnej členskej schôdze urbáru
Zádubnie, kde predstavil iniciatívu v súvislosti s prípravou erbu tejto mestskej časti. Aj
keď sa o návrhoch nemohlo na schôdzi hlasovať, viacerí občania sa vyslovili za návrh
erbu s modrým pozadím, ktorý poslanec aj na dnešnom stretnutí dal k nahliadnutiu
prítomným, aby mali možnosť sa vyjadriť.



Z pohotovostného fondu poslanec Pažický pridelil TJ Zádubnie sumu 260 €, DHZ
Zádubnie má prisľúbené sumu 250 €, ktorú dostanú po zaslaní žiadosti.



Na zasadnutí Výboru č.8 dňa 13.9.2016 poslanci výboru prijali nasledovnú požiadavku:
Poslanci volebného obvodu č. 8 požadujú od vedenia mesta Žilina, aby príslušné odbory mesta
v spolupráci so SEVAKom postupne začali prípravné práce na projektovej dokumentácii v MČ
volebného obvodu č.8 na dobudovanie vodovodu a kanalizácie vo všetkých MČ obvodu, resp. na
vybudovanie v tých MČ, kde sa s výstavbou vodovodu alebo kanalizácie ešte nezačalo. Poslanci

výboru zvážia možnosť pripraviť návrh uznesenia, ktoré by predložili na rokovanie
mestského zastupiteľstva, aby táto požiadavka sa aj reálne začala plniť.


V období od 10.10. do 16.10. budú v Zádubní rozmiestnené VKK na zber komunálnych
odpadov.



Dňa 27.10. o 17,00 vo Veľkej zasadačke MÚ v Žiline sa uskutoční stretnutie občanov s
vedením mesta Žilina, na ktoré poslanec Pažický v prípade záujmu pozval občanov
Zádubnia.



Poslanec Pažický upozornil prítomných občanov na článok v Radničných novinách č.
19/2016 o rôznych tzv. "čiernych stavbách" ako altánky garáže, prístavby, nadstavby či
aj väčšie stavby, postavené bez príslušných povolení, čím sa takíto občania vyhýbajú aj
plateniu dane z nehnuteľností. Ak občania, ktorí si nejakú takúto stavbu zrealizovali bez
povolenia ( jedná sa najmä o stavby, na ktoré sa vzťahuje vydanie stavebného povolenia
a stavby, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností), odporúča sa, aby sa obrátili na
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stavebný odbor MÚ a konzultovali, či majú požiadať o nahlásenie/zlegalizovanie takejto
stavby, prípadne tu získajú podrobné informácie ako postupovať.
2)

-

-

-

-

-

-

-

3)

Formulovanie nových požiadaviek občanov Zádubnia do zápisnice.
Prítomní občania v ďalšej časti vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť
do tejto zápisnice:
Občania požadujú orezať kríky, vŕby a smreky na ceste k futbalovému ihrisku (ulica Pod
majerom) - nakoľko tieto ohrozujú elektrické vedenie.
Opakovaná požiadavka: Pri výjazde z ulice Ku škôlke smerom na Zádubanskú ulicu
umiestniť dopravné zrkadlo. Požiadavka bola vznesená v 01/2016, zrkadlo dodnes nie je
namontované.
Premiestniť nádoby na separovaný zber, nachádzajúce sa pred Kultúrnym domom na
iné vhodné miesto, nakoľko na pôvodnom bránia výhľadu motoristom, idúcim z ulice Ku
Škôlke.
Na ulicu Ku škôlke umiestniť spomaľovací retardér - vodiči tu jazdia rýchlo a pohybujú sa
tu malé deti - aby nedošlo k ich zraneniu.
Zrezať, prípadne radikálne orezať vŕby pri Materskej škôlke. Boli síce orezané na jar
tohto roka, ale skutočne len "symbolicky". Konáre sú suché, previsujú ponad cestu
kadiaľ chodia do škôlky malé detí, hrozí riziko ich zranenia.
Opakovaná požiadavka: Občania požadujú orezať lipy na cintoríne. Tieto značne
znečisťujú okolie, padajúce konáre poškodzujú pomníky. Na opakované požiadavky
občanov mesto nereaguje.
V súvislosti s predchádzajúcimi dvoma bodmi občania požadujú, aby na najbližšie
stretnutie poslanca s občanmi Zádubnia bol pozvaný aj vedúci Odboru životného
prostredia Mestského úradu, aby na mieste videl realitu a občania mu mohli osobne
vysvetliť dôvody ich opakovaných požiadaviek.
Zabezpečiť pred začiatkom zimy vyčistenie rigoľa na kraji miestnej komunikácie oproti
Kultúrnemu domu (Zádubanská ulica). Voda steká krajom cesty a pri mraze sa tvoria
ľadové nánosy a bariéry.
V súvislosti s prípravou erbu Zádubnia prítomní občania jednohlasne odporučili návrh
erbu s modrým pozadím.
V rámci diskusie prítomný občan položil otázku ohľadne chodníka Budatín-Zádubnie.
Poslanec vysvetlil, že v súčasnosti sa pripravuje návrh rozpočtu na rok 2017, kedy by sa
s 1.etapou výstavby malo reálne začať - všetko bude závisieť od toho, koľko sa vyčlení a
schváli finančných prostriedkov. Chodník sa začne stavať z Budatína smerom do
Zádubnia. Občan sa vyjadril, že ich nezaujíma Budatín, ale kedy sa bude chodník robiť v
Zádubní. Poslanec uviedol, že v rámci ďalších etáp, podľa finančných možností mesta.
Iný občan vyjadril znepokojenie nad dopravnou situáciou, ktorá je v Zádubní zlá a nič sa
s tým nerobí. Poslanec dal do pozornosti zápis zo stretnutia poslanca s občanmi z
29.6.2016, kde prebehlo stretnutie zainteresovaných subjektov v tejto veci a sú
dohodnuté konkrétne opatrenia, špecifikované v zápise. Ďalej sa umiestnili v Zádubní
dve dopravné zrkadlá, vyznačia sa dve hlavné križovatky v Zádubní, vybudovala sa
výstupná plocha pri autobusovej zastávke pri Centre Náruč a iné konkrétne opatrenia.
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4)

V závere stretnutia poslanec Pažický a občania poďakovali vedeniu mesta za plnenie ich
doterajších požiadaviek a vyjadrili presvedčenie, že vedenie mesta Žilina sa ich
požiadavkami bude zaoberať. Poslanec poďakoval prítomným za účasť na stretnutí, za
vznesené požiadavky a námety a stretnutie s občanmi ukončil.
Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický
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