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Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

kontakt: Ing. Ján Pažický, Cezpoľná 380/5, 010 14 Žilina-Brodno 

tel.: 0915 837557, E-mail: janpaz@stonline.sk 

 

 

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 stretnutie poslancov s občanmi Brodna  

 

Dňa 15.10.2018 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Brodno podľa Harmonogramu poslaneckých 

stretnutí na rok 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

v zložení poslancov Ing. Ján Pažický a Ján Púček. Mgr. Emília Talafová sa z dôvodu 

kúpeľnej liečby ospravedlnila. Zasadnutie sa uskutočnilo za účelom stretnutia poslancov 

s občanmi mestskej  časti Brodno. Stretnutia sa zúčastnil aj pracovník Mestskej polície 

Žilina, komisár Mgr. Martin Matejko.   

V úvode poslanec Pažický privítal kolegu poslanca, zástupcu MP a prítomných občanov.  

V ďalšom oboznámil prítomných s programom stretnutia: 

1) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice 

3) Diskusia 

4) Ukončenie 

 

K jednotlivým bodom programu: 

1) Poslanec Pažický na základe požiadavky komisára MP M. Matejku na úvod udelil slovo 

jemu, nakoľko p. Matejko mal následne ďalšie pracovné povinnosti. Mgr. Matejko 

informoval, že počas prázdnin hliadky MP vykonávali zvýšenú hliadkovú činnosť podľa 

požiadavky v predmetných areáloch a to futbalového ihriska, ZŠ a Na Tobolkách. Neboli 

zistené porušenia verejného poriadku. 

Keďže na MP neboli žiadne požiadavky, komisár Matejko sa rozlúčil, poďakoval 

prítomným poslancom za spoluprácu a zasadnutie výboru opustil. 

V ďalšom 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: 

- Pri výstavbe kanalizácie firma realizujúca práce, nedostatočne opravila poškodené brehy potoka. 

V prípade veľkej vody hrozí, že brehy sa podmyjú a môže vzniknúť vážny problém. Je potrebné 

brehy uviesť do pôvodného stavu. Požiadavka odstúpená na SVP, š.p., ktorý zariadil 

zabezpečenie opravy vykonaného diela. 

- V areáli futbalového ihriska je potrebné zabezpečiť úpravu terénu nad futbalovým ihriskom do 

pôvodného stavu, aký bol pred uskladnení sute, ktorá tu bola navezená pri výstavbe tunela. 

Požiadavka splnená, RTJ zabezpečila zrovnanie terénu a uvedenie do pôvodného 

stavu. 

mailto:janpaz@stonline.sk
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- Keďže rekonštrukcia potoka Brodnianka sa s najväčšou pravdepodobnosťou nezačne ani v tomu 

roku, občania požadujú vyčistenie koryta potoka v smere od železničného priecestia až ku 

Kysuci. Koryto je zanesené bahnom a nánosmi hliny a občania majú obavy pred vyliatím sa vody, 

ako aj pred vznikom škody na ich majetku. Zo strany ŽSR došlo v letných mesiacoch 

k vyčisteniu koryta potoka v úseku v správe ŽSR pod žel. priecestím a v úseku nad 

priecestím. Zo strany SVP, š.p. je prisľúbené, že koryto bude vyčistené buď do konca 

tohto roka, alebo hneď z jari 2019 – podľa kapacitných možností SVP, š.p. 

- Občania požadujú, aby bol bezdrôtový rozhlas nanovo nastavený v celej obci. V porovnaní so 

starým rozhlasom sa kvalita zvuku veľmi zhoršila, občania sú s novým rozhlasom nespokojní. 

Odpoveď z príslušného odboru: Dňa 25.6. 2018 opravil a nastavil rozhlas dodávateľ za 

účastí hlásateľa p. Súkeníka. Dňa 28.6. 2018 bola vykonaná kontrola nastavenia 

rozhlasu (hlasitosť, zrozumiteľnosť hlásenia) zo strany zodpovedných zamestnancov 

MsÚ. Rozhlas je plne funkčný a nastavený. Prípadné závady na rozhlase môžete hlásiť 

priamo príslušnému poslancovi  s číslom prijímača, ktorý je pri  reproduktoroch na stĺpe.  

Poslanec Pažický uviedol, že občania mu priebežne hlásia prípadné poruchy, ktoré 

obratom zasiela na mesto. Naposledy tomu tak bolo aj v 09/2018, kedy zástupca 

dodávateľskej firmy odstránil ďalšie nedostatky. V súčasnosti sa pripravuje zakúpenie 

ešte jedného nového hniezda rozhlasu na pokrytie problémového miesta.  

- Občania požadujú, aby aj v Brodne boli nainštalované kamery Mestskej polície, aby sa zvýšila 

bezpečnosť miestnych občanov a zabezpečila ochrana majetku jednak mesta, ale aj občanov. 

Odpoveď z MP: Kamery do mestských častí zatiaľ nie sú v pláne realizácie vzhľadom na 

kapacitné, finančné a technické možnosti. 

- Zástupca MP bol požiadaný počas prázdnin o zabezpečenie zvýšeného dohľadu v areáloch 

futbalového ihriska a  Na Tobolkách. Splnené – informoval komisár Matejko v úvode 

zasadnutia. 

 

Poslanec Pažický následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o 

vlastných iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o dôležitých  veciach, ktoré od posledného 

stretnutia boli v Brodne realizované, resp. sa udiali. 

 Poslanec v úvode prítomným občanom vysvetlil dôvod, prečo sa stretnutie poslancov 

s občanmi koná opäť v jedálni ZŠ. I napriek udaniu zo strany jedného z prítomných 

občanov, pani riaditeľka ZŠ s MŠ má splnené všetky legislatívne predpoklady, povolenia 

a súhlasy, aby sa takéto stretnutia mohli v jedálni ZŠ konať.  

 V 07/2018 na základe požiadavky a intervencie poslanca, spoločnosť EUROVIA 

v spolupráci so spoločnosťou STRABAG zabezpečili vyasfaltovanie prístupu k RD  

v okolí domu p. Janotovej, celý priestor nad kostolom a doasfaltovaná bola aj 

komunikácia na ul. Záhumenská. Poslanec Pažický vyjadril touto cestou poďakovanie 

spoločnosti EUROVIA, ako aj Ing. Micheľovi, ktorý sa významnou mierou zaslúžil 

o realizáciu tohto projektu. 

 Bola ukončená realizácia stavby „Rozšírenie kanalizácie Brodno“ (od hornej autobusovej 

zastávky k domom nad železničným priecestím). 

 VPP pracovník počas leta vykonal nátery zábradlí premostení nad potokom Brodnianka 

a vodným tokom Brodenec. 

 Na miestnom cintoríne bola pred domom smútku vybudovaná plocha zo zámkovej 

dlažby – realizované z investičných poslaneckých pohotovostných zdrojov. 

 V súčasnosti prebieha výstavba dotláčacej stanice na ul. Brodňanská – zabezpečí 

vyhovujúce tlakové pomery vo vodovode najmä na vrchnej časti Brodňanskej ulice. 
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 V 10/2018 sa začalo s výstavbou 1.etapy parku – pietneho a odpočinkového miesta, na 

ktorú bolo schválených 50 tis. €. V pláne je ďalšia etapa v nasledujúcich rokoch. 

 25.8.2018 sme na počesť erbu a kroniky usporiadali 1. ročník akcie s názvom Dni obce 

– erbové slávnosti Brodno 2018. Na túto akciu sme získali grant od mesta Žilina, ako aj 

sponzorské príspevky. 

 Aj tento rok futbalisti zorganizovali turnaj o pohár poslanca mestskej časti Brodno. 

 V 10/2018 začala pomerne rozsiahla oprava výtlkov v Brodne. 

 V riešení je dobudovanie jedného nového hniezda verejného rozhlasu. 

 Poslanec Pažický informoval ohľadne opakovaných problémov súvisiacich 

s nedostatkom vody v Podskaličnom vodovode.  

 Poslanec informoval o rokovaní u generálneho riaditeľa spoločnosti SEVAK zo dňa 

12.10.2018, na ktorom intervenoval o zaradenie stavby „Žilina – Brodno - rozšírenie 

vodovodu“, do investičného plánu spoločnosti na rok 2019. Výsledkom rokovaní je 

prísľub vedenia SEVAKu, že do investičnej komisie na schválenie bude zaradená 

požiadavka na rok 2019 na 2 etapy vodovodu a to napojenie Základnej školy 

s materskou školu v Brodne a ul. Nadskaličnej. Ďalšie etapy budovania vodovodu 

v Brodne, ako aj častí kanalizácie (ak bude pripravená PD a vydané stavebné 

povolenie), budú zaradzované do investičného plánu SEVAKu  podľa ich finančných 

a technických možností.  

 I vďaka intervencii poslanca začiatkom roka 2018 na rokovaní mestského zastupiteľstva, 

DHZ Brodno má odsúhlasené zo strany MV SR finančné prostriedky na rekonštrukciu 

hasičskej zbrojnice vo výške cca 20 tis.€. 

 Na mesto bola zaslaná požiadavka občanov hornej časti Zábrežnej ulice o vybudovanie 

kanalizácie v tomto úseku, spolu aj s podpísanými zmluvami o budúcich zmluvách. 

 V telocvični ZŠ v súčasnosti prebieha debarierizácia telocvične, vrátane rekonštrukcie 

sociálnych zariadení. 

 Čerpanie poslaneckého pohotovostného fondu poslanca Pažického v roku 2018 bolo 

nasledovné: 

ZO JDS Brodno: 250,- € 

DHZ Brodno: 250,- € 

RTJ Brodno: 166,- €. 

 Poslanec informoval o tom, že inicioval pracovné stretnutie vo veci zistenia aktuálneho 

stavu v príprave rekonštrukcie potoka Brodnianka a zosuvu svahu. Stretnutia, 

konajúceho sa dňa 10.10.2018, sa zúčastnila zástupkyňa SVP š.p. Ing. Ficeková, 

zástupkyňa právneho oddelenia SVP, zástupcovia mesta Žilina a poslanec Pažický. 

Aktuálny stav je nasledovný: 

„ŽILINA – BRODNO, ÚPRAVA TOKU BRODNIANKA,“- rieši SVP, š.p. 

 Na vyššie uvedenú stavbu je vydané právoplatné územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 06.02.2017. 

 V súčasnosti je podaná žiadosť na stavebné povolenie.  

 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola dňa 20.12.2017 podaná na Okresný úrad 

Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pre 

nasledujúce stavebné objekty:  

 SO 01 Úprava toku Brodniankarkm0,000 00 – rkm 0,302 00 

 SO 02 Úprava toku Brodniankarkm 0,336 00 – RKM 0,979 60  

 SO 03 Prekládka kanalizácie 

 SO 04 Prekládka vodovodu 
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 SO 08 Spodná stavba premostení  

Dňa 03.01.2018 OÚ Žilina, OSaŽP, ŠVS prerušil stavebné konanie. Všetky požadované 

doklady boli doplnené, okrem dokladov preukazujúcich vlastnícke právo stavebníka 

k pozemkov, resp. iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona. Na základe požiadavky 

OÚ Žilina požiadal SVP, š. p., OZ Piešťany o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 

Železnice Slovenskej republiky, Národnú diaľničnú spoločnosť a Slovenský pozemkový fond. 

Zriadenie vecných bremien je v procese uzatvárania.  

Nová zmluva s Mestom Žilina je taktiež v procese uzatvárania.  

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola dňa 21.12.2017 podaná na Mestský úrad 

Žilina, Odbor stavebný, oddelenie stavebného poriadku pre nasledujúce stavebné objekty: 

 SO 05 Prekládka plynovodu a prípojok 

 SO 06Prekládka oznamovacích káblov 

 SO 07 Prekládka NN vedenia  

Dňa 22.01.2018 Mesto Žilina, Stavebný úrad prerušil stavebné konanie. Stavebník doteraz 

doplnil požadované doklady okrem súhlasu Stredoslovenskej distribučnej, a. s., nakoľko dňa 

23.04.2018 vydali nesúhlasné stanovisko k PD SO 07 Prekládka NN vedenia. Stavebné 

konanie preto bolo opätovne prerušené. Stavebník bezodkladne objednal prepracovanie PD 

u projektanta. Projektant v spolupráci so Stredoslovenskou distribučnou, a. s. pracuje na 

prepracovaní PD podľa ich požiadaviek. V zmysle vyjadrenie SD, a. s. požadujú namiesto 

prekládky 1 stĺpa elektrického vedenia preložiť 2. Navrhované riešenie je stále v štádiu 

schvaľovaniu Stredoslovenskou distribučnou, a. s.  

 

Úprava MK + premostenia – rieši Mesto Žilina 

BRODNO - mosty cez potok Brodnianka  - horné stavby – 27.7.2017 bolo  vydané 
právoplatné ÚR (územn. rozhod.), 26.10.2017 - vydané Záväzné stanovisko - §140b, čaká 
sa na podpis zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena pre mosty a lávky, 
zmluva odsúhlasená, už len drobné úpravy a potom pôjde na podpis , 

BRODNO - Úprava MK od poslednej zastávky v Brodne po koniec MK - SO 01 a 02 – čaká 
sa na zmluvu o budúcej zmluve s SVP, na stretnutí bolo dohodnuté že sa upraví už exist. 
zmluva (návrh novej zmluvy pošle SVP). 

Po podpísaní zmlúv mesto podá žiadosť na stavebné povolenie. 

V roku 2018 bolo na túto stavbu v rozpočte mesta vyčlenených 300 tis. € 

          

Žilina -Brodno - zosuv, Projekt sanácie svahu (riešenie bez úpravy toku Brodnianka) – 
rieši Mesto Žilina 

Dňom 10.7.2018 je právoplatné ÚR (územné rozhodnutie). 

 

Poslanec Pažický informoval, že príslušné stavebné úrady sú vo veci potoka veľmi opatrné 
a prísne, trvajú na tom, že všetko musí byť v zmysle príslušných predpisov, nič neodpustia.  
Je to spôsobené možno aj tým, že v rámci konaní bolo využitých viacero odvolaní a niektorí 
občania sa vyhrážajú aj možnosťou využitia súdnych podaní pokiaľ im nebude vyhovené 
podľa ich predstáv, ktoré nie vždy zodpovedajú realite. Preto možno úrady postupujú takto 
opatrne. 
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2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice. 

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

do tejto zápisnice: 

- Osadiť zvislé dopravné značenie na križovatku  ulíc Podskaličná a Nadskaličná, 

s určením hlavnej cesty. 

- Osadiť dopravné zrkadlo na vhodnom mieste tak, aby vozidlá, vychádzajúce z Kapustnej 

ulice smerom doľava na Brodňanskú, mali zabezpečený dobrý výhľad, aby mohli 

bezpečne prejsť križovatkou. 

 

3) Diskusia 

Počas prerokovania prvých dvoch bodov programu aj v časti diskusia prítomní a  

občania priebežne vyjadrili nasledovné postrehy a postoje: 

Pani Slamková sa spýtala, v akom stave je petícia za vybudovanie protihlukovej bariéry 
na ceste 1. triedy – poslanec informoval, že petičný výbor petíciu zaslal na príslušnú 
inštitúciu, o aktuálnom stave však zatiaľ organizátormi nebol informovaný. 

Prítomná občianka sa spýtala, ako je to s vyhlasovaním oznamov verejným rozhlasom 
počas doby, keď v Brodne niekto zomrel – bol zaznamenaný prípad, že takto bol 
vyhlásený oznam s použitím nevhodnej hudby. Hlásateľ p. Súkeník odpovedal, že sa 
v danom prípade stala chyba, nakoľko jedno CD obsahovalo takúto nevhodnú hudbu. 

Ďalej p. Súkeník informoval, že na vyhlasovanie bolo zakúpené zariadenie na reguláciu 
kvality zvuku – modulácia je však zlá. 

Pani Štefániková položila otázku, že zo strany mesta nebola oslovená s požiadavkou 
o podpísanie zmluvy o budúcej zmluve v súvislosti s možným vybudovaním nového 
vodovodu SEVAKom v časti Pod Skalicou – poslanec Pažický jej zašle text zmluvy na 
podpis. Oslovená nebola zrejme preto, že nie sú v súčasnosti na „školský“  vodovod 
napojení a majú svoj vlastný zdroj vody. 

Poslanec Púček poďakoval prítomným za dlhoročnú spoluprácu počas výkonu jeho 
mandátu poslanca, nakoľko v nastávajúcich komunálnych voľbách už nebude 
kandidovať na poslanca mestského zastupiteľstva. 

Poslanec Pažický v závere taktiež poďakoval občanom Brodna za spoluprácu. 
V nastávajúcich voľbách ide opakovane kandidovať na poslanca – bližšie sa vyjadrí 
v rámci stretnutí počas predvolebnej kampane. 

 

4) Ukončenie 

Na  záver poslanec Pažický vyjadril poďakovanie vedeniu mesta za plnenie doterajších 

požiadaviek občanov Brodna a vyjadril presvedčenie, že sa kompetentní pracovníci 

budú aj novými požiadavkami, uvedenými v tejto zápisnici, zaoberať a tieto budú podľa 

finančných možností zrealizované. Prítomným občanom aj hosťom poďakoval za účasť 

na stretnutí, ktoré následne ukončil. 

 

 

       Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický 


