
Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

kontakt: Ing. Ján Pažický, Brodno 380, 010 14 Žilina, tel.: 0915 837557, mail: 

janpaz@stonline.sk 

 

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 13.9.2016 od 13,30 hod. sa v mestskej časti Budatín uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 

Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení nasledovných členov - 

poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline: Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová a Ján 

Púček. 

Výbor zasadol z dôvodu potreby prípravy článku do nastávajúceho vydania Radničných novín, 

ako aj prediskutovania aktuálnych problémov vo volebnom obvode č.8. 

Počas zasadnutia výboru bol poslancami spracovaný príspevok za volebný obvod č.8, ktorý 

tvorí prílohu tejto zápisnice a sú v ňom uvedené aktuality z volebného obvodu, ktoré sa udiali 

od spracovania posledného príspevku do Radničných novín za obvod č.8.  

V ďalšej časti zasadnutia sa poslanci venovali požiadavkám z majetkového a právneho odboru 

mesta k nastávajúcemu zasadnutiu mestského zastupiteľstva. Každý z poslancov spracuje 

stanovisko k bodom, týkajúcich sa jemu pridelených mestských častí a tieto zašle mejlom na 

mesto. 

Poslanci prebrali aj problematiku prípravy erbov pre MČ obvodu – v jednotlivým MČ zvolajú 

mimoriadne stretnutia s občanmi, aby títo vyjadrili svoj názor k zaslaným návrhom z MV SR 

a z týchto návrhov vybrali návrh erbu pre svoju MČ.  

V ďalšom bode poslanci diskutovali o problematike verejného vodovodu a kanalizácie v MČ 

obvodu. Na základe diskusie požadujú nasledovné: 

Požiadavka poslancov volebného obvodu č.8: 

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.  

 

Zasadnutie výboru bolo následne ukončené. 

 

V Žiline, dňa 16. 9. 2016 

 

 

predseda výboru:      sekretár výboru: 

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

Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová 

 

mailto:janpaz@stonline.sk


Príloha Zápisnice zo zasadnutia Výboru č.8 - text príspevku do Radničných novín 

My, poslanci vo volebnom obvode č.8, pracujeme ako „starostovia“ bývalých obcí, treba však podotknúť, že bez 

starostovských právomocí. Každý deň riešime požiadavky občanov či už na základe verejných stretnutí, 

telefonátov, alebo osobného stretnutia. Následne tieto požiadavky posúvame pracovníkom príslušných odborov 

mestského úradu.  

Problémov, ktoré trápia obyvateľov v našom obvode, je veľa. Ide  najmä o nedostatočnú údržbu zelene, 

parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách, údržbu miestnych cintorínov, ich oplotení, náterov, požiadavky 

občanov na vykonanie redukčných rezov stromov na cintorínoch, ktoré by mali zabrániť poškodzovaniu 

pomníkov, neutešený stav miestnych komunikácií, nedorobená kanalizácia a verejný vodovod v MČ obvodu 

a mnoho ďalších. V niektorých MČ sa vyskytujú problémy s rušením nočného kľudu, vandalizmom, voľným 

pohybom  psov, ktoré poslanci následne riešia v spolupráci s mestskou políciou. 

V priebehu júla boli zasiahnuté výdatnými dažďami najmä MČ Vranie a Považský Chlmec. Ukazuje sa, že bude 

potrebné vykonať ešte veľa opatrení, aby sa zabránilo podobným povodniam. Ako spoločná príčina sa ukazujú 

nedostatočné protipovodňové opatrenia najmä zo strany SVP, ale niekedy aj samotní občania prispievajú svojou 

nedisciplinovanosťou k takýmto javom. Treba podotknúť, že ani dodnes ešte neboli v plnej miere odstránené 

príčiny týchto povodní. 

Poslanci v spolupráci so zástupcami mesta Žilina  zrealizovali viacero požiadaviek občanov. 

V Budatíne a Zádubní sa dlhodobo volá po prijatí opatrení, smerujúcich k zabezpečeniu dodržiavania rýchlosti 

vodičov jazdiacich v smere od Zástrania do Budatína. Výsledkom rokovania zainteresovaných strán je, že bude 

realizovaných viacero opatrení, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti najmä chodcov.  

V Budatíne bola vyznačená križovatka pri pohostinstve U Gusta, žiaľ s posunutím autobusových zastávok sú 

obyvatelia nespokojní. V tejto MČ poslankyňa zorganizovala brigádu, počas ktorej sa vyčistili priestory okolo 

pamätníkov a v detskom parku, vykonali sa nátery zábradlí, čo prispelo k zvýšeniu estetiky otvorenia Budatínskeho 

hradu a rekonštruovanej kaplnky. V najbližších mesiacoch budeme realizovať plánovanú oddychovú zónu na pilieri 

starého mosta a vydláždenie chodníka na cintoríne. 

Podarilo sa vyčleniť od mesta finančné prostriedky na vodovodnú prípojku a prístrešok na cintoríne v Zástraní. 

Pracujeme aj na revitalizácii detského parku pri Dome kultúry v tejto mestskej časti. 

Pre občanov Brodna je dlhodobou prioritou pripravovaná rekonštrukcia potoka Brodnianka. Na základe osobného 

zaangažovania sa pána primátora v tejto veci došlo k posunu prípravy stavby a to tak, že v súčasnosti sa pripravuje 

vydanie územného rozhodnutia. Je prísľub, že popri tejto stavbe by sa mal zrealizovať aj asi približne 200 - metrový 

úsek kanalizácie v strede Brodna. V súčasnosti finišuje na dokončovacích prácach na rekonštrukcii budovy šatní 

na futbalovom ihrisku v Brodne, čím sa zlepšia podmienky pre šport v tejto MČ. 

Čo sa týka Vrania, občania sú spokojní s činnosťou poslancov výboru a plnením svojich požiadaviek. Už tento 

mesiac by mala začať pokračovať rekonštrukcia zosuvu svahov, pripravuje sa projekt prípojky vody na cintorín. 

Hlavnou požiadavkou je naďalej vybudovanie novej lávky ponad Kysucu i napriek tomu, že jestvujúca je udržiavaná 

a stále prechodná. 

Pokiaľ ide o Považský Chlmec, doasfaltováva sa ulica Gavlovičová, Pod Skalkou, vykonali sa opravy vpustov na 

ulici Nižedvorská a . Hlavná, udržiava sa ulica Bytčianska vďaka firme Eurovia, začalo sa s rekonštrukciou schodov 

na miestnom cintoríne a 26.9.2016 by malo mestské zastupiteľstvo odsúhlasiť 1. etapu výstavby kanalizácie so 

začatím prác v roku 2017.   

Dlho očakávaná stavba "Žilina-Zádubnie-zvýšenie tlakových pomerov a rozšírenie verejného vodovodu", sa začína 

v súčasnosti realizovať v Zádubní. Na túto stavbu čakalo viacero občanov domácností, ktoré v posledných rokoch 

počas sucha malo problémy so zásobovaním s pitnou vodou z jestvujúcich zdrojov. 

Obyvateľov obvodu počas roka trápil aj zvýšený výskyt diviačej zveri, ktorá spôsobila škody na ihriskách a iných 

častiach Brodna a Vrania. 

Pracovníci VPP pracujú pri udržiavaní čistoty a údržbe zelene v MČ, pri odstraňovaní čiernych skládok,  na údržbe 

futbalových ihrísk, starajú sa o čistotu v obci. Významnou mierou prispievajú aj k realizácii protipovodňových 

opatrení pri čistení korýt miestnych potokov a rigoľov, za čo im patrí poďakovanie. 

Počas leta sa konalo množstvo kultúrno - spoločenských podujatí, ktoré zastrešovali miestne organizácie JDS a 

iné záujmové organizácie. Pri Pamätníku padlých vojakov v Budatíne a vo Vraní sa konali pietne akty pri 

príležitosti výročia SNP. 

DHZ Brodno koncom augusta oslávilo 95. výročie  svojho založenia, DHZ Zástranie v prvej polovici septembra 

zasa oslávi svoju  90.-tku. Aj touto cestou ďakujeme dobrovoľným hasičom za ich obetavú prácu a udržiavanie 

histórie dobrovoľného hasičstva v MČ.  

Záverom chceme opätovne tlmočiť poďakovanie občanov vedeniu mesta Žilina, ako aj kolegom poslancom, za 

pomoc pri presadzovaní požiadaviek občanov a pri ich schvaľovaní na zastupiteľstve. 

 

Poslanci volebného obvodu č.8 Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová, Ján Púček 


