
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 14. 4. 2016 o 16,00 hod. v MŠ Zádubnie sa podľa Harmonogramu poslaneckých 

stretnutí v roku 2016 uskutočnilo stretnutie poslanca s občanmi mestskej časti Zádubnie. 

Stretnutia sa zúčastnili poslanci Ing. Ján Pažický a Mgr. Emília Talafová.  Za mestskú políciu 

Žilina sa stretnutia zúčastnil  p. Jeluš. 

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 Zádubnia 

3) Formulovanie nových požiadaviek občanov Zádubnia 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 jej plnenia: 

- Prijať skutočne účinné opatrenia, smerujúce k zabezpečeniu dodržiavania rýchlosti vodičov 

idúcich v smere od Zástrania do Budatína po Zástranskej ulici a zabezpečeniu ochrany života 

a zdravia občanov idúcich pešo po tejto komunikácii. Stanovisko mesta: Je v kompetencii polície 

kontrolovať dodržiavanie max. dovolenej rýchlostí. Občania vyslovili hlasnú nespokojnosť s 

takýmto stanoviskom. Očakávajú, že mesto Žilina podnikne oficiálne kroky či už v 

spolupráci s VÚC, alebo políciou, aby túto požiadavku zabezpečili a boli skutočne prijaté 

trvácne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti občanov. 

Poslanec Pažický v tejto súvislosti uviedol, že v spolupráci s náčelníkom Mestskej polície Žilina 

oslovili riaditeľa OR PZ Žilina, na základe čoho došlo v marci k niekoľkým meraniam rýchlosti v 

Zádubní a Budatíne zo strany polície. Poslanec Pažický vyslovil takto poďakovanie náčelníkovi 

MP, ako aj riaditeľovi OR PZ Žilina. Vyslovil presvedčenie, že rýchlosť bude meraná častejšie aj v 

nasledujúcom období. 

- V časti nad centrom Náruč vybudovať pri autobusovej zastávke priestor, umožňujúci ľuďom 

bezpečne vystúpiť z autobusu na rovný priestor, nie do rigoľa. Požiadavka bola zrealizovaná. 

- Zabezpečiť tu aj vyznačenie prechodu pre chodcov, ktorý umožní chodcom bezpečne prejsť na 

druhú stranu komunikácie - požiadavka je opakovane vznesená v súvislosti s decembrovou 

dopravnou nehodou, kde došlo k ťažkému zraneniu dieťaťa v tomto mieste. Bude 

vykonaná obhliadka s ODI. 
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- Pri výjazde z ulice Ku škôlke na Zádubanskú ulicu umiestniť dopravné zrkadlo, nakoľko je tu 

veľmi zlý výhľad pri vchádzaní na Zádubanskú ulicu, čím hrozí riziko nehody. Bude vykonaná 

obhliadka spolu s ODI. 

- Zabezpečiť zrezanie, alebo riadne orezanie 4 stromov - vŕb, nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti 

MŠ. Aj tu sa jedná o opakovanú požiadavku. Stromy sú veľké, konáre stromov sú suché, pri 

vetre hrozí pád konára a zranenie osôb, ktoré smerujú do a z materskej školy. Občania dávajú 

vedeniu mesta otázku, či sa bude čakať skutočne až dovtedy, kým tu niekoho nezabije 

padajúci konár stromu, nedajbože malé dieťa? To skutočne staré stromy majú väčšiu 

hodnotu ako ľudia a ich zdravie, nedajbože ľudský život? Naposledy koncom roka 2015 

došlo auto s plošinou, orezali 2 konáre ktoré zasahovali do vedenia rozhlasu a odišli. 

Požiadavka čiastočne splnená, došlo k orezaniu niektorých stromov. Ďalšie stromy by 

mali byť orezané počas apríla/mája. 

- Občania opakovane požadujú orezanie líp na miestnom cintoríne, ktoré poškodzujú pomníky. 

Požiadavka v riešení. 

- Občania upozornili na poškodenie autobusovej zastávky Budatínska - ktorej konštrukciu 

poškodilo asi nákladné vozidlo. Bude vykonaná obhliadka a podľa toho bude navrhnuté 

riešenie. 

- Na ulici Richtárskej, v blízkosti domu č.s.6, je buď upchatá, alebo zalomená rúra, ktorou je 

odvádzaná dažďová voda. Počas dažďa voda vyteká mimo rúru a steká po ulici. Počas zimy tak 

dochádza k vzniku hrubej ľadovej vrstvy a pohyb v tomto úseky je nebezpečný. Jedná sa o 

požiadavku zo stretnutia z 10.4.2015, ktorá bola zrealizovaná v priebehu marca/apríla 

2016. 

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 Zádubnia. 

- 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 Zádubní je to miesto na komunikácii pred Kultúrnym domom. 

Takto v zásade došlo k zoficiálneniu doteraz používaného miesta na predaj.  

- Pre potreby vyspravenia prístupovej komunikácie k chatkovej oblasti bola zabezpečená 

asfalfová drť, ktorou si občania upravia prístup pre motorové vozidlá. 

- 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 Zádubní. 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. 

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

komunálnych odpadov. 

- V súvislosti s výstavbou chodníka Budatín-Zádubnie poslanci informovali, že v rozpočte 

na rok 2016 boli vyčlenené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej 



dokumentácie. S 1. etapou výstavby by sa malo začať v roku 2017. Jedná sa o pomerne 

značne finančne náročný projekt, preto bude realizovaný na viac etáp. 

 

3) Formulovanie nových požiadaviek občanov Zádubnia do zápisnice. 

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

do tejto zápisnice: 

- Preveriť na SEVAKu, v akom stave je pripravovaná stavba "Žilina-Zádubnie-zvýšenie 

tlakových pomerov a rozšírenie verejného vodovodu".  

- Občania požiadali o orezanie stromov, nachádzajúcich sa pred neobývaným domom č.s. 

111 (Zádubanská ulica). 

- Pri dolnej autobusovej zastávke občan pri rodinnom dome páli rôzne káble, znečisťuje 

ovzdušie a skladuje vo dvore rôzny odpad. Občania požadujú, aby boli podniknuté kroky 

zo strany mesta na ukončenie tejto činnosti. 

- Zástupca športovcov požiadal o zabezpečenie asfaltovej drte na vyspravenie miesta na 

parkovanie vozidiel pred futbalovým ihriskom,  jedná sa o cca 6 ton drte. 

- Občania opakovane požadujú orezanie líp na miestnom cintoríne. Sú veľmi vysoké a 

obávajú sa možného zranenia osôb v prípade pádu konárov. 

- Opakovaná požiadavka: označiť dopravnými značkami ulice a križovatky v Zádubní. 

Súčasné značenie je takmer nulové a kompetentní sa spoliehajú na to, že miestni 

občania jazdia "po pamäti" a nič sa nemôže stať. Občania taktiež požadujú preverenie 

možnosti zníženia rýchlosti v celom Zádubní na rýchlosť nižšiu ako 50 km/hod. 

- Opakovaná požiadavka: Prijať skutočne účinné opatrenia, smerujúce k 

zabezpečeniu dodržiavania rýchlosti vodičov jazdiacich v smere od Zástrania do 

Budatína po Zástranskej ulici a zabezpečeniu ochrany života a zdravia občanov idúcich 

pešo po tejto komunikácii. Občania požadujú, aby mesto Žilina v spolupráci s VÚC, 

konečne zabezpečilo vyriešenie tohto problému - ideálny by bol "inteligentný semafór", 

ktorý by vodiča, v prípade ak ide rýchlejšie ako je povolené, v určitom najviac 

ohrozenom mieste, zastavil na červené svetlo. Prípadne požadujú nájsť nejaké iné, 

vhodné riešenie na zabezpečenie bezpečnosti občanov. 

- Opakovaná požiadavka: Občania požadujú zmeniť doterajšie umiestnenie VKK pri 

cintoríne. Kontajner používajú nielen občania Zádubnia, ale dlhodobo dokonca aj cudzí 

podnikatelia na vývoz odpadu, pochádzajúceho aj zo stavebnej činnosti. Navyše, keď je 

kontajner plný páchnuceho odpadu a občania idú do kostola, prípadne prebieha 

smútočný obrad, súčasné umiestnenie VKK sa javí ako nevhodné a nedôstojné. 

- V súvislosti s predchádzajúcou požiadavkou občania požadujú na inom mieste vedľa 

cintorína, vybudovať slušné stojisko na nádoby na odpad, pochádzajúci z cintorína, čím 

nebude rušená dôstojnosť tohto miesta. 

- Občania z ulice Richtárskej, kde sa  vykonala oprava zatrubnenia, navrhujú, aby na 

okraj trávnatej plochy bol umiestnený buď ťažký betónový kvetináč, alebo niečo iné, 

vhodné na zamedzenie vstupu nákladných áut do tohto priestoru. V opačnom prípade 

môže opakovane dôjsť k poškodenie opraveného zatrubnenia. Občania zatiaľ 

svojpomocne označili predmetné miesto pneumatikami, avšak to určite nebude 

postačovať a nákladné autá to neodradí. Prípadne situáciu riešiť umiestnením vhodnej 

dopravnej zákazovej značky. 

- Občania Spojnej ulice upozorňujú na skutočnosť, že počas pohrebov osobné motorové 

vozidlá parkujú pred ich rodinnými domami a často im bránia vstupu na ich pozemky, 

prípadne do garáže. Dávajú vedeniu mesta Žilina do pozornosti možnosť situáciu 

vyriešiť rozšírením komunikácie o jestvujúcu trávnatú časť-breh, nachádzajúci sa vedľa 



oplotenia cintorína. Takto by sa komunikácia rozšírila o cca 3 metre a moli by tu šikmo 

parkovať vozidlá návštevníkov cintorína bez toho, aby obmedzovali vlastníkov 

susediacich nehnuteľností. Zároveň by bolo vhodné popri rozšírení cesty aj opraviť 

oplotenie cintorína z tejto strany, ktoré je v zlom stave. 

- Občania požiadali, aby pracovníci VPP boli využívaní nielen pre potreby MŠ, ale aby boli 

využití aj pri čistení obce. Do vyriešenia situácie s VKK pred cintorínom aby sa VPP 

starali aj o čistotu vedľa kontajnera, taktiež počas umiestnenia VKK v obci v čase od 9.5. 

do 16.5., aby zabezpečili v čistote priestor okolo VKK, najmä vhadzovaním odpadu, ktorí 

občania umiestnia vedľa VKK, do kontajnera. 

- Do vyriešenia s problémom VKK pri cintoríne občania požadujú zabezpečiť umiestnenie 

vývesky, ktorá bude umiestnená vedľa kontajnera 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. 

 

4) V rámci diskusie prítomní občania vyjadrili rozčarovanie z toho, že od roku 1979, kedy 

sa Zádubnie stalo časťou Žiliny, sa v obci nič zásadné neudialo. Nerieši sa kanalizácia, 

a vodovod, nerieši sa bezpečnosť a dopravná situácia na hlavnej ceste medzi Zástraním 

a Budatínom. Tu v poslednej dobe bol  zaznamenaný nárast počtu ťažkých nákladných 

áut bez toho, aby občania videli reálny dôvod takéhoto nárastu. Cesty v obci nie sú v 

potrebnej miere vyznačené dopravnými značkami. Skonštatovali, že finančné 

prostriedky do Zádubnia nie sú nasmerované z mesta tak, aká je ich reálna potreba. 

Chodník z Budatína do Zádubnia sa rieši už viac ako desaťročie. 

Občania konštatovali, že poslanci sú v nezávideniahodnej situácii, keď majú riešiť ich 

požiadavky, o plnení resp. neplnení ktorých v konečnom dôsledku rozhodujú mesto a 

jeho úradníci. Dávajú do pozornosti model, ktorý funguje v Martine, kde prednosta úradu 

raz za pol roka príde na stretnutie poslancov s občanmi mestských častí a on ako 

funkcionár mesta, poskytne odpočet plnenia úloh.  

Občania požiadali poslanca, aby prostredníctvom rozhlasu upozornil občanov, že VKK 

pri cintoríne slúži pre potreby ukladania odpadu pochádzajúceho z cintorína, upozorniť 

ich aj na to, že je v celoročnej prevádzke zberný dvor na Jánošíkovej ulice, kde odpad 

môžu odovzdávať. Takýmto spôsobom sa pokúsiť ľudí vychovávať k dodržiavaniu 

čistoty. 

5) V závere stretnutia poslanec Pažický poďakoval vedeniu mesta za plnenie ich 

doterajších drobných požiadaviek a zároveň vyjadril presvedčenie, že vedenie mesta 

Žilina sa uvedenými novými požiadavkami bude vážne zaoberať, za čo občania vopred 

vyslovujú vedeniu mesta poďakovanie. Poďakoval prítomných za účasť na stretnutí, za 

vznesené požiadavky a námety a stretnutie s občanmi ukončil. 

 

       Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický 


