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 16.10.2017 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Brodno podľa Harmonogramu poslaneckých
stretnutí na rok 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline
v zložení poslancov Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová a Ján Púček. Zasadnutie sa
uskutočnilo za účelom stretnutia poslancov s občanmi mestskej časti Brodno. Stretnutia sa
zúčastnil aj pracovník Mestskej polície Žilina komisár MP Mgr. Martin Matejko.
Na úvod poslanec Pažický privítal kolegov poslancov, zástupcu MP Žilina, zástupcov DHZ
Brodno, ZO JDS v Brodne, RTJ Brodno a všetkých prítomných občanov a oboznámil ich
s programom stretnutia:
1)
2)
3)
4)

Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia
Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna 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 plnenia
požiadavky:

-

Opakovaná požiadavka: Na ulici Ku studienke je potrebné opraviť miestnu komunikáciu, kde
došlo v jednom mieste k jej preboreniu. Požiadavka bola splnená, komunikácia bola

opravená v dĺžke viac ako 20 metrov.
-

-

Občania Cezpoľnej ulice opakovane žiadajú o opravu miestnej komunikácie na ulici Cezpoľná.
Komunikácia je v havarijnom stave, hrozí riziko zranenia osôb a poškodenia prechádzajúcich
motorových vozidiel. Opravu požadujú vykonať ako realizáciu havarijného stavu, nakoľko hrozia
ďalšie škody. Požiadavka splnená. Keďže táto komunikácia aj podľa vyjadrenia

kompetentného pracovníka odboru dopravy MsÚ bola skutočne v havarijnom stave
a bolo skonštatované, že sa jednalo o komunikáciu, ktorá si v Brodne najviac
vyžadovala urýchlenú opravu, na základe uvedeného bola táto komunikácia opravená,
za čo občania tam bývajúci ďakujú aj touto cestou vedeniu mesta.
Občania opakovane požadujú urýchlene vykonať opravy výtlkov po zimnej údržbe. Opravy
budú vykonané v blízkej dobe – už sú farebne vyznačené tie výtlky, ktoré boli určené na
opravu.
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-

Je potrebné požiadať SEVAK, aby v okolí komunikácie medzi Brodnom a Budatínom (zadná
komunikácia z areálu miestneho družstva), vykonal opravu kanalizačných poklopov. Mnohé sú
poškodené, niektoré zhodené z betónových skruží, v okolí sa šíri nepríjemný zápach.

Požiadavka splnená, poklopy boli odborne opravené
-

-

-

Opakovaná požiadavka: Občania vrchnej časti Brodňanskej ulice majú problémy s tlakom vody
vo vodovode SEVAKu. V minulosti žiadali o vybudovanie dotláčacej stanice verejného vodovodu,
ktorá však zrejme nefunguje, alebo nebola dokončená. Občania požadujú túto situáciu
neodkladne riešiť. Požiadavka bola zaslaná na SEVAK, ktorý uznáva opodstatnenosť tejto

požiadavky. Na základe uvedeného bola - na základe požiadavky poslanca Pažického zaslaná požiadavka zo strany Mesta Žilina na SEVAK, aby bola táto akcia zaradená do
investičného plánu SEVAKu na rok 2018.
Vyčistiť zbernú jamu potoka Brodnianka v časti pri ZŠ, ako aj toku Brodenec v časti za ZŠ. Bolo
postúpené na SVP – pri ohliadke bolo p. Gáborom prisľúbené vyčistenie obidvoch
zberných jám. Na ich vyčistenie už boli schválené finančné prostriedky a k realizácii by
malo dôjsť v priebehu októbra 2017.
V časti Brodna, budúca Snežnická cesta, občania požadujú riešiť neúnosnú situáciu v súvislosti
s dopravou. Vodiči tu pravidelne ignorujú dopravné predpisy a jazdia prirýchlo. Dokonca údajne
podaktorí, najmä vo večerných hodinách, jazdia smerom od Snežnice pod vplyvom alkoholu.
Občania požadujú zabezpečiť ochranu ich zdravia a životov zabezpečením merania rýchlosti,
kontrolami požitia alkoholu u vodičov, prípadne umiestnením radaru na meranie rýchlosti.

Odpoveď: Je to v kompetencii štátnej polície. Umiestnenie merača rýchlostí mesto
neuvažuje vykonať. I napriek tomu na základe aktivity aj miestnych občanov, dochádza
k častejšiemu meraniu rýchlosti v danom úseku. Taktiež dôjde o osadeniu tabúľ
vyznačujúcich mestskú časť Brodno – teda vodiči budú jasne vedieť, že prechádzajú cez
obec. Novo položený asfaltový koberec zo strany VÚC, bude v jarných mesiacoch
vyznačený stredovou čiarou – občania budú požadovať plnú stredovú čiaru, aby
nedochádzalo k predbiehaniu v danom úseku. Na decembrovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva sa budú schvaľovať názvy dvoch ulíc v tejto lokalite a to Snežnická cesta
a Oškerdská cesta.
-

Občania požadujú, aby Mestská polícia v čase letných prázdnin aj tento rok opakovane zvýšila
hliadkovú činnosť najmä na školskom ihrisku, v areáli Na Tobolkách a v areáli futbalového ihriska.

Komisár Matejko informoval o zvýšenej hliadkovej činnosti počas prázdnin v týchto
areáloch, ako aj o kontrolách dodržiavania prevádzkovej doby pohostinských zariadení.
-

Pani Olexová požiadala, aby projektant potoka Brodnianka pri najbližšej návšteve mesta Žilina
navštívil aj Brodno a presnejšie jej priamo na mieste vysvetlil, ako ja navrhnuté nové trasovanie
potoka Brodnianka v okolí jej rodinného domu. Požiadavka splnená, na stretnutí sa

zúčastnila p. Olexová, poslanec Pažický, projektant stavby Ing. Chládek a pracovníčka
investičného odboru SVP Ing. Ficeková, ktorá pripravuje uvedenú stavbu. P. Olexovej
na mieste zodpovedali jej otázky a ich vysvetlenie akceptovala.
Na otázku poslanca Pažického na p.Olexovú, že teda už snáď je spokojná s vysvetlením
a navrhnutým stavom, ale p. Olexová - napriek záverom z uvedeného stretnutia - dnes
na stretnutí uviedla, že nie úplne, lebo ešte komunikovala následne s Ing. Ficekovou
z SVP ohľadne trasovania potoka v mieste mostíka, ale doteraz nedostala odpoveď.
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.
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V súvislosti s prípravou výstavby úseku kanalizácie v strede Brodna, od hornej
autobusovej zastávky po ZŠ – bolo vydané stavebné povolenie na túto akciu, ktoré už
nadobudlo právoplatnosť. Mesto aj poslanec Pažický podnikli aktivity, aby táto akcia bola
zaradená do investičného plánu spoločnosti SEVAK na rok 2018, nakoľko stavba úzko
súvisí s pripravovanou rekonštrukciou potoka Brodnianka.
Pracovníci VPP dokončili čistenie toku Brodenec (potok za školou). Týmto sa priebežne
už 3 roky realizujú v Brodne preventívne protipovodňové opatrenia na tomto úseku
potoka, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti občanov pred povodňami.
V letných mesiacoch sa podarilo zabezpečiť asfaltovú drť, ktorá bola použitá na
futbalovom ihrisku v Brodne na rozšírenie parkovacích miest a bola taktiež vysypaná
a vyspravená komunikácia na konci Podskaličnej ulice.
Dňa 3.9.2017 boli slávnostne predstavené symboly Brodna. Slávnostný ceremoniál bol
dôstojný, za pomerne vysokej účasti občanov Brodna. Všetkým miestnym zložkám za
pomoc pri tejto akcii poslanec Pažický vyslovil poďakovanie. Erby budú umiestnené na
budove ZŠ, na Hasičskej zbrojnici, na Kultúrnom dome a na vstupe a výstupe do a z
mestskej časti Brodno.
Dňa 3.9.2017 bola občanom Brodna slávnostne predstavená zrekonštruovaná kronika.
ZO JDS získala od Mesta Žilina grant na jej rekonštrukciu vo výške 350,- €. Na príprave
žiadosti
o poskytnutie grantu sa podieľala predsedníčka ZO p. Slamková a
podpredsedníčka p. Szatmarová, radami pomáhal poslanec Pažický, ktorí aj
zabezpečovali celý proces realizácie rekonštrukcie kroniky a jej slávnostného
predstavenia občanom Brodna. Poslanec Pažický uviedol, že grantový systém a systém
dotácií takto umožňuje občanom mestských častí realizovať aktivity a iniciatívy, na ktoré
organizácie nemajú dostatok vlastných finančných prostriedkov. V súčasnosti aj RTJ
Brodno požiadalo o športovú dotáciu – poslanec Pažický vyzval aj prítomných kolegov
poslancov, aby túto žiadosť pri hlasovaní podporili.
Na komunikáciu v Budatíne, ktorá spája Budatín a Brodno, bola umiestnená závora.
Táto závora má zabrániť vytváraniu čiernych skládok na tomto území. Kľúč od závory
má pre prípad núdzových situácií k dispozícii poslanec Pažický a poslankyňa Talafová,
DHZ Brodno a zástupcovia poľovného združenia.
V súčasnosti prebieha realizácia bezdrôtového rozhlasu v Brodne, ktorá je vykonávaná
podľa na to schváleného projektu. Keďže už boli zaznamenané výhrady od niektorých
občanov, poslanec Pažický požiadal o strpenie a toleranciu.
K téme Podskaličný vodovod – boli schválené finančné prostriedky na opravu/výmenu
tlakových nádob, ku ktorým by malo dôjsť v blízkej dobe. V súčasnosti je zaznamenaná
porucha na tomto vodovode (únik vody) – firma, ktorá vykonáva opravy tohto vodovodu,
by mala v blízkej dobe poruchu odstrániť. Poslanec Pažický upozornil na skutočnosť, že
v čase celodennej odstávky elektrickej energie v septembri došlo k tomu, že pri vypnutí
elektrického prúdu vo „vodárni“ Podskaličného vodovodu, došlo z dôvodu výpadku
čerpadiel k výpadku zásobovania ZŠ v Brodne pitnou vodou. I takéto problémy teda
spôsobuje prevádzkovanie jestvujúceho mestského vodovodu v tejto lokalite mestom
Žilina.
Nedávno boli vandali poškodené dopravné značky v úseku od železničného priecestia
po autobusovú zastávku pri Pohostinstve u Moravca. Poškodenie bolo nahlásené,
v pomerne krátkej dobe došlo k oprave, alebo výmene chýbajúcich dopravných značiek.
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Začiatkom septembra bola vyznačená stredová čiara na úseku cesty od vstupu do
Brodna až po hornú autobusovú zastávku. Vodiči sa takto lepšie orientujú pri jazde
v obci a došlo takto aj k výraznému zlepšeniu dopravnej situácie v obci.
Nad križovatkou pri „Valcharčiakoch“ bolo umiestnené dopravné zrkadlo na zlepšenie
výhľadu vodičov, ktoré prispieva k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov dopravy, najmä
chodcov.
Poslanec Pažický informoval o rozdelení pohotovostných zdrojov v roku 2017:
ZO JDS Brodno: 250,- €
Slávnostné uvedenie symbolov mestských častí Brodno: zvyšok finančných
prostriedkov.
Použitie finančných prostriedkov z „investičných-kapitálových“ pohotovostných
zdrojov Volebného obvodu č.8.:
Brodno: dokončenie prístrešku (č. stavby 14-30) - nové umývadlo, trativod, na
miestnom cintoríne v Brodne v sume 333,- €, bude realizované ešte tento rok.
- Zádubnie: vytvorenie parkovacích miest pri cintoríne smerom k Domu smútku na ulici
Spojná v sume 5 000,- €, bude realizované ešte tento rok.
V rámci začatého územného konania vo veci stavby úprava MK + premostenie potoka
v Brodne niektorí občania vzniesli námietky, príslušné orgány sa nimi zaoberali. Po
ohliadke a komunikácii s občanmi došlo k prepracovaniu projektov, prípadne
k vysvetleniu občanom napr. o nosnosti mostov, resp. iné otázky. Na mosty a lávky je
vydané právoplatné územné rozhodnutie. Rieši sa zmluva s SVP na vecné bremeno na
lávky a mosty a tiež o spolufinancovaní celej stavby. Následne sa požiada o stavebné
povolenie.
V súvislosti s riešením zosuvu svahu v Brodne „nad Valcharčiakovcami“ prebiehajú
ďalšie činnosti zo strany Mesta Žilina, potrebné k žiadosti o vydanie územného
rozhodnutia. Boli požiadané dotknuté organizácie o vydanie súhlasu s územným
rozhodnutím pre predmetnú stavbu, čaká sa na ich odpovede.
Čo sa týka pripravovanej rekonštrukcie potoka Brodnianka, poslanec Pažický na
poslednom mestskom zastupiteľstve opätovne interpeloval primátora Žiliny a požiadal ho
o osobné zaangažovanie sa v tejto veci. Pán primátor spolu s prednostom Mestského
úradu rokovali pred niekoľkými dňami s generálnym riaditeľom SVP, š.p. Výsledkom je
prísľub, že SVP dorieši všetko potrebné tak, že do konca roka 2017 požiada o vydanie
stavebného povolenia a na rok 2018 zaradí túto stavbu do investičného plánu.
-







2)

Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice.
Prítomní občania v ďalšej časti vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť
do tejto zápisnice:

-

Zaradiť dobudovanie miestnej komunikácie na Záhumenskej ulici do investičného plánu
na rok 2018.
Preveriť na DPMŽ, či došlo k oficiálnemu zrušeniu autobusovej zastávky pri Anite.
Ak áno, prečo o tom neboli občania riadne informovaní a prečo nedošlo aj k oprave
cestovného poriadku?
Preveriť, na základe čoho bola umiestnená dopravná značka na súkromnom pozemku
medzi rodinným domom rodiny Mičiakovej a Kultúrnym domom.
Navrhnúť riešenie na zlepšenie dopravnej situácie v časti Brodna za cintorínom smerom
Na Tobolky a Podskaličnú ulicu. Buď obmedziť maximálnu povolenú rýchlosť, alebo

-

-

4

-

-

-

-

3)

vytvoriť nejakú zónu, zároveň zakázať prejazd vozidlám cez spodnú časť Podskaličnej
ulice smerom na Kysucké Nové Mesto.
Zabezpečiť vykonávanie zimnej údržby na ulici Ku studienke, smerom k jestvujúcim
bytovkám a rodinným domom.
Vykonať preventívnu akciu na parkovanie na Zábrežnej ulici, aj v ďalších častiach
Brodna na dodržiavanie príslušných dopravných predpisov a upozorňovať tých vodičov,
ktorí porušujú predpisy v tejto oblasti.
Zabezpečiť orezanie spodných konárov líp na miestom cintoríne pri kríži.
Opakovaná požiadavka: Na miestnom cintoríne vybudovať urnovú stenu v miestach,
kde stála bývalá márnica.
Opakovaná požiadavka: Občania opakovane požadujú na Zábrežnej ulici obmedziť
rýchlosť, prípadne prijať účinné opatrenia k tomu, aby vodiči boli nútení dodržiavať max.
povolenú rýchlosť. Mnohí vodiči nerešpektujú max. povolenú rýchlosť v obci a jazdia
neprimerane vysokými rýchlosťami. V obci nie sú vybudované chodníky pre občanov a
situácia je nebezpečná najmä pri ceste detí do a zo školy, ale aj pre starších občanov.
VKK umiestňovať v mestských častiach volebného obvodu č.8 tri krát ročne.
Zaslať NDS informáciu o požiadavke občanov postaviť protihlukovú stenu na ceste 1.
triedy. Počet vozidiel od čias výstavby tejto cesty dodnes vzrástol niekoľkokrát, tým aj
hluk, ktorý je už v súčasnosti neúnosný.
Umiestniť pred zimným obdobím nádoby s posypovým materiálom na miesta, kde počas
zimy dochádza k problémom pri neudržiavanej ceste a vodič, prípadne chodci si musia
pomáhať posypom. Jedná sa o: podchod smerom k lávke na Vranie, na konci ulice
Sadová pri potoku, križovatka ulíc Podskaličná a Nadskaličná, križovatka ulíc Cezpoľná
a Na Tobolky, na začiatku ulice Zároháčovská, pod vrchnou časťou Brodňanskej ulice.

Diskusia
Počas prerokovania prvých dvoch bodov programu aj v časti diskusia prítomní a
občania priebežne vyjadrili nasledovné postrehy a postoje:
Poslanec Pažický uviedol, že v rámci pripravovanej rekonštrukcie potoka Brodnianka sa
vyskytli nové závažné skutočnosti. Pán Franc totiž vyjadril námietku a nesúhlas
s pripravovaným riešením rekonštrukcie potoka. Podľa tohto návrhu je však už vydané
a právoplatné územné rozhodnutie. Pán Franc nesúhlasí s tým, že jeho mostík cez
potok, ktorý si postavil na vlastné náklady a v súlade s platnými predpismi, by mal byť
v rámci stavby zbúraný (podľa neho len pre to, aby mohla byť rozšírená miestna
komunikácia v tomto úseku, čo nie je podľa neho vôbec potrebné) a bol by mu zo strany
SVP š.p. ako vyvolaná investícia postavený most nový. Nesúhlasí s tým a podnikne
všetko pre to, aby jeho most bol zachovaný. Na základe uvedeného poslanec Pažický
vyvolal stretnutie s prednostom MsÚ a vedúcim investičného odboru, kde pán Franc
ozrejmil svoj postoj, predostrel svoj návrh riešenia situácie, s ktorým v zásade prítomní
predstavitelia MsÚ vyjadrili súhlasné stanovisko. Poslanec Púček oslovil p. Franca, že si
dobre pamätá, ako na stretnutiach pred niekoľkými rokmi (za predchádzajúceho
funkčného obdobia poslancov) žiadal p. Franca, aby chvíľu s výstavbou mostíka počkal
a nenáhlil sa, nakoľko sa rieši rekonštrukcia potoka. P. Franc sa mal vtedy vyjadriť, že si
to zaplatí sám, lebo nemá čas čakať. P. Franc uviedol, že bol ale vtedy uistený zo strany
SVP, že s potokom a teda ani s mostíkom sa hýbať nebude. Poslanec Pažický požiadal
p. Franca aj poslanca Púčka, aby túto situáciu neriešili teraz, ale počkali na bližšie
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stanovisko a vyjadrenie vedenia mesta a potom sa bude riešiť, ako ďalej postupovať.
K rozšíreniu komunikácie poslanec Pažický uviedol, že na stretnutiach aj mimo nich bol
občanmi žiadaný, aby sa rozšírila komunikácia práve v tomto úseku, kde je skutočne
najproblematickejšia. Toto riešenie je dobré a ocenia ho najmä starší spoluobčania, ktorí
majú problém sa vyhýbať vozidlám idúcim v tomto úseku, ale aj vodiči.
M.Horvát informoval, že zrušením autobusovej zastávky pri Anite došlo k posunu pásiem
a on si zbytočne kupoval drahšie lístky. Žiada o preverenie, či bola autobusová zastávka
oficiálne zrušená a aké lístky si má teda kupovať. Poslanec Pažický uviedol, že toto si
dokáže každý preveriť na Dopravnom podniku alebo na internete, či bola zastávka
zrušená a ak áno, aký zodpovedajúci lístok si podľa počtu zastávok musí cestujúci
zakúpiť. Napriek tomu ale na DPMŽ túto skutočnosť preverí a bude občanov informovať.
Ďalej sa M. Horvát vyjadril, že ak teda pri potoku občania majú právo sa odvolávať, nech
sa odvolávajú a ak by sa mali brať občanom ich pozemky, tak nech sa teda komunikácia
v danom úseku nerozširuje.
Prítomná občianka upozornila na nefunkčnosť sirény pri skúškach CO. Poslanec
Pažický uviedol, že vie o tejto skutočnosti, informoval príslušnú pracovníčku MsÚ
a siréna by mala byť vymenená v roku 2018.
M.Grňová položila otázku, prečo sa ešte neurobila časť cesty pri Kačeniaroch na
Záhumenskej ulici – že to je hanba, platia dane ako ostatní a cestu nemajú. Poslanec
Pažický uviedol, že túto požiadavku zaradil do investičného plánu mesta na roky 20162020, všetko záleží od finančných možností mesta.
Pani Mičiaková namietala, že na jej pozemku pred ich rodinným domom bola
umiestnená dopravná značka, s čím ona nesúhlasí. Prítomný pracovník MP uviedol, že
existujú postupy pri osádzaní značiek a rieši to ODI.
A.Mačica uviedol, že dopravná situácia v okolí cintorína je zlá, niekto tu umiestnil
retardér a dopravnú značku, ktorú nikto nedodržiava a retardér dokonca niektorí vodiči
obchádzajú po priľahlom svahu. Navyše vodiči parkujú pri cintoríne a je problém okolo
nich prejsť. Poslanec Pažický ozrejmil, že retardér bol osadený na základe požiadavky
Ing. D.Šutého a ďalších občanov na zvýšenie bezpečnosti osôb najmä detí v danom
úseku. A rozhodne plní svoju úlohu. Keby tu nebol, vodiči jazdia ešte rýchlejšie.
K parkovaniu pri cintoríne uviedol, že sa pripravuje projekt na menšie parkovisko z boku
cintorína, po vybudovaní ktorého sa situácia zlepší. Dostal podnety aj od ďalších
občanov, aby sa nejakým spôsobom riešila situácia v úseku Brodna od cintorína
smerom Na Tobolky a Pod Skalicu a aby sa zamedzil tranzit áut smerom na Kysucké
Nové Mesto, ktoré v prípade dopravných kolapsov prechádzajú týmto úsekom smerom
na KNM.
Poslanec Pažický informoval, že v súčasnosti vedenie Dopravného podniku mesta Žilina
rieši oficiálnu sťažnosť, ktorú vzniesli odborári. Upozornili na skutočnosť, že pri otáčaní
autobusov na konečnej v Brodne v križovatke dochádza k porušovaniu dopravných
predpisov. Keďže ale táto situácia tu nezmenene pretrváva niekoľko desaťročí, jedná sa
o pomerne veľký problém. Iné vhodné miesto na otáčanie autobusu tu nikde inde nie je.
Ako úplne krajné riešenia bolo spomenuté v prípade nenájdenia dohody s odborármi, aj
zrušenie tejto autobusovej zastávky. Toto však rozhodne nie je aktuálne, treba počkať,
ako dopadnú rokovania odborárov s vedením DPMŽ a podľa toho sa bude konať.
Poslanec Púček uviedol, že v prípade zrušenia tejto zastávky by DPMŽ musel situáciu
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riešiť, napr. by chodila dodávka, ktorá by zberala občanov Brodna a zvážala ich na
zastávku, kde by nastúpili na autobus MHD.
Poslanec Púček v diskusii uviedol, že navrhoval a bude navrhovať zníženie daní tam,
kde občania nemajú plnú občiansku vybavenosť, dorobenú kanalizáciu resp. vodovod.
Poslanec Pažický uviedol, že on v minulosti takýto návrh nepodporil, ani ho zatiaľ
podporiť nemôže a občanom ozrejmi dôvody.
M.Horvát podporil p. Púčka ohľadne zníženia daní a požiadal ho, aby toto riešili
v spolupráci aj s poslancom Martinom Kapitulíkom. Ohľadne vysokých daní sa vyjadrila
aj p. Mičiaková, ktorá ich hodnotí ako neúmerne vysoké.
Pani Kalinová upozornila na nedodržiavanie rýchlosti vodičmi na Zábrežnej ulici , ako aj
na parkovanie na tejto ulici. Podporili ju aj ďalší prítomní občania.
Prítomná občianka vyjadrila poďakovanie poslancovi Pažickému zo to, ako sú už teraz
v súčasnosti vyznačené križovatky, dopravné čiary, zrkadlá a osadené retardéry, čo
prispieva k zlepšeniu dopravnej bezpečnosti v Brodne, čo prítomní odmenili potleskom,
za čo im poslanec Pažický poďakoval.
Prítomný občan sa informoval ohľadne kontajnerov na biologický odpad – poslanec
Pažický uviedol, že uvedené sa rieši na meste, preverí, kedy asi kontajnery budú
občanom pridelené.
Pani Slámková požiadala, aby boli veľkokapacitné kontajnery umiestňované 3-krát
ročne, lebo občania potom vytvárajú čierne skládky. Tento rok v lete boli VKK
umiestnené zbytočne zavčasu – poslanec ozrejmil, že dochádza k prestriedaniu
mestských častí, aby nemali stále VKK len v jednom termíne.
Ďalšie občianka navrhla aj alternatívu, aby VKK neboli umiestňované od pondelka do
pondelka, lebo na konci týždňa už bývajú aj tak väčšinou prázdne, ale aby sa dali teda
naozaj 3-krát v roku, ale aby boli povedzme od pondelka do štvrtka tak, aby mesto
nemalo v tejto súvislosti vyššie náklady na odvoz VKK. Poslanec Pažický uviedol, že
preverí na príslušnom odbore možnosti. Poslanec Púček zasa navrhol, aby sa pripravilo
uznesenie v takomto znení na rokovanie MsZ.
Pani Slámková taktiež upozornila na zhoršujúcu sa situáciu na hlavnej ceste 1.triedy,
prechádzajúcou poza Brodno. Množstvo áut sa od čias výstavby tejto cesty výrazne
zvýšilo, tým aj hluk, NDS situáciu nerieši – požiadala preto o riešenie tejto požiadavky zo
strany vedenia Mesta Žilina.
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
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