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ZÁPISNICA 

zo stretnutí poslanca s občanmi Brodna – požiadavky občanov 

 

 

         V Žiline dňa 18.03.2018 

 

V priebehu marca som bol kontaktovaný viacerými občanmi Brodna, s ktorými som následne 

absolvoval niekoľko stretnutí, na ktorých mi občania predložili ako poslancovi Výboru č. 8 

Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledovné požiadavky na vyriešenie problémov 

v mestskej časti Brodno. 

Požiadavky občanov: 

 Zabezpečiť opravu rigoľa/žľabu na odvod dažďovej vody povedľa miestnej komunikácie 

od križovatky ulíc Na Tobolky smerom povedľa cintorína na Podskaličnú ulicu. Žľaby 

v rigole sú na viacerých miestach poškodené, upadnuté, nadvihnuté, uvoľnené, 

vyskočené. Stekajúca voda takto podteká žľaby aj komunikáciu. Žľaby by bolo potrebné 

nanovo osadiť do betónového podložia. 

 V druhej polovici roka 2017 bol položený nový asfaltový koberec na ul. Cezpoľná. Hneď 

po jeho realizácii občania poukázali na to, že na niekoľkých miestach nesprávnym 

položením asfaltu vznikol protispád a voda teraz neodteká do žľabu, ale na opačnú 

stranu cesty k ich rodinným domom, kde sa vytvárajú kaluže a blato. Keďže na tejto 

strane komunikácie bol zároveň asfalt na niektorých miestach položený na krajoch aj na 

nespevnenú časť, začína už teraz postupne dochádzať k poškodzovaniu a odlamovaniu 

asfaltu na kraji komunikácie. Občania preto  požadujú, aby ľavá strana komunikácie pred 

4 rodinnými domami (smerom zdola hore) bola osadená parkovacími/nábehovými 

obrubníkmi, ktoré jednak odvedú vodu z dôvodu nesprávneho vyspádovania po 

komunikácii do žľabu, a jednak zabránia poškodzovaniu okraja komunikácie. Takto sa 

zabezpečí podstatne lepšia funkčnosť a trvácnosť komunikácie a tým aj vyššia 

efektívnosť vynaloženej investície na vyasfaltovanie tejto ulice.  

 Na ul. Sadová je tabuľa s označením názvu ulice osadená mimo začiatku tejto ulice. 

Keďže pred niekoľkými dňami nemohol na predmetnú ulicu trafiť vodič sanitky, ktorý 

viezol lekára k pacientovi, občania požadujú osadiť tabuľu s názvom ulice hneď na 

začiatku ulice, aby bola riadne viditeľná z hlavnej cesty pri príjazde do obce.. 

 Zabezpečiť opravu výtlkov po zimnej údržbe. 

 

Keďže najbližšie pravidelné zasadnutie Výboru č. 8 s občanmi Brodna sa podľa 

Harmonogramu poslaneckých stretnutí na rok 2018 uskutoční až v apríli, občania požiadali 

o predloženie týchto požiadaviek Mestskému úradu v Žiline  formou tejto zápisnice zo 

stretnutí poslanca s občanmi, aby tieto požiadavky bolo možné realizovať v čo možno 

najkratšom čase. Občania vopred ďakujú vedeniu mesta Žilina, že sa týmito požiadavkami 

bude zaoberať a riešiť ich. 

 

 

Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický 
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