
Zápisnica 
 

Zo stretnutia poslancov s občanmi mestskej časti Brodno, Vranie zo dňa 15.11.2013. 
 
     Stretnutie bolo v ZŠ Brodno o 17,00 hod. Poslanec Ján Púček privítal občanov 
a oboznámil ich s plnením požiadaviek ako je vývoz komunálneho odpadu veľkokapacitnými 
kontajnermi, opravou výtlkov, vybudovaním rigolu formou brigády v ulici nad bývalou MŠ, 
opravou  rigolu pred hostincom Moravec, opravou rigolu Pod Skalicou, rekonštrukciou dvoch 
mostov, výmenou rozhlasovej ústredne, opravou šachty nad kostolom, vykonaním čistenia 
okolia miestneho kostola a fary cestou aktivačných pracovníkov z Vrania. Ďalej informoval 
občanov o uskutočnení dvoch verejných brigád v spolupráci s DHZ Brodno a to čistenie 
okolia miestneho cintorína, čistenie, kosenie verejného priestranstva na hlavnej ulici.  
 
Poslanec Ján Púček vyzval prítomných občanov aby sa zúčastnili 23.11.2013 na ďalšej 
brigáde, ktorú uskutočňuje DHZ Brodno za podpory poslancov s cieľom úpravy okolia 
budovy DHZ, postavenia vianočného stromčeka a čistenie okolia pri nádobách separovaného 
zberu. Taktiež poslanec ponúkol že v rámci uvedenej brigády na vlastné náklady pozbiera od 
občanov nepotrebné spotrebiče, ktoré následne zavezie na zberný dvor do Považského 
Chlmca. Následne bola otvorená diskusia. Občania požiadali, aby táto zápisnica bola zaslaná 
aj priamo pánovi primátorovi a to s cieľom pomôcť riešiť najnutnejšie veci mestskej časti 
Brodno a Vranie.  
 
1) Dodnes nie sú vodovodné rozvody vody v uliciach pod Skalicou v časti Zarohačovce a nie 
je spustený systém výtlaku vody na ulici Na Vyšný koniec. Všetky dokumenty k tejto 
požiadavke boli odovzdané občanmi a duplicitne aj cestou poslanca na mesto Žilina, ktoré 
prevzala pani Ing. Glovňaková. Občania nemajú cca. 3 roky najmenšiu správu, čo sa v tejto 
veci koná. 
2) Je nutné vykúpiť aspoň časť pozemku na rozšírenie miestneho cintorína, nakoľko farnosť 
s predajom súhlasí a na  doterajšom miestnom cintoríne sú len dve hrobové miesta, čo môžu 
potvrdiť aj zástupcovia mesta JUDr. Uláher a Ing. Vydra, ktorí v mesiaci december boli 
vykonať obhliadku stavu cintorína.  
3) Poslanec informoval o pripravovaní projektovej dokumentácie rekonštrukcie potoku za čo 
občania touto cestou ďakujú pánovi primátorovi, že jeho prísľub na vykonanie opatrení 
k uvedenej rekonštrukcii potoka sa plní. 
4) Občania Vrania ale i Brodna žiadajú touto cestou pána primátora o pomoc na riešenie 
vybudovania novej závesnej lávky z Vrania do Brodna a upozorňujú, že stav súčasnej lávky 
napriek vykonaným  náterom a výmeny časti podlahy je len krátkym predĺžením životnosti 
a sú presvedčení, že v roku 2014 bude treba lávku z hľadiska bezpečnosti uzavrieť, čím 
nastane problém pri preprave detí do školy, prístupu občanov k zastávke MHD, prístupu 
k občanov Vrania na farnosť Brodno, ako aj tá skutočnosť, že mestská časť Vrania a mestská 
časť Brodno budú od seba úplne odtrhnuté.  
 
     Vážený pán primátor, v mene občanov Brodna a Vrania Vás prosím o pomoc pri riešení 
hore uvedených  bodov. Za doterajšiu pomoc  pri riešení problémov Vám ďakujeme a sme 
presvedčení, že s Vašou podporou bude možné naše najnutnejšie  požiadavky vyriešiť ešte 
v roku 2014. 
 
 
Zápisnicu vypracoval: Púček Ján 


