
Poslanecký výbor, volebný obvod č. 8  

ZÁPISNICA 

 

 Dňa 18. 11. 2017 o 1400 zasadal poslanecký výbor v miestnom KD vo Vraní. Zároveň sa výbor 

stretol s výborom a členmi JDS ZO Vranie. Prítomných bolo 62 občanov, ktorým výbor poďakoval za 

podnety, návrhy, spoluprácu v roku 2017. Stretnutie sa uskutočnilo k záveru roka 2017 s možnosťou 

prednesenia požiadaviek občanov Vrania priamo cestou poslaneckého výboru. 

 Občania vyjadrili spokojnosť plnenia ich požiadaviek, poďakovali za to vedeniu mesta, 

poslaneckému výboru, ale aj všetkým poslancom MZ, ktorí podporujú rozvoj mestských častí včetne 

mestskej časti Vranie. Poďakovali poslancom VÚC a poslancom MZ Žilina za zachovanie dočasného 

premostenia ponad rieku Kysuca z ulice Labutia do Brodna. Poďakovanie hlavne patrí primátorovi 

mesta Žilina a predsedovi VÚC p. Blanárovi.  

 

POŽIADAVKY:  

1. Vybudovanie urnovej steny nad hlavnou bránou miestneho cintorína. 

2. Vykúpiť priľahlý pozemok miestneho cintorína od vlastníka Janošova a spol., ktorí vlastníci 

majú záujem výhodne predať pre mesto za cenu cca 8 €/m2. Tento vykúpený pozemok by 

následne bol využitý pre otáčanie a parkovanie pohrebných vozidiel, vybudovania aspoň 

jedného hygienického WC a vybudovanie urnovej steny na uloženie pozostatkov zosnulých. 

3. Žiadajú osvetlenie miestneho cintorína hlavne prístupovej komunikácie.  

4. Opätovne žiadajú, aby boli odstránené stromy líp z miestneho cintorína, ktoré ohrozujú 

životy a zdravie návštevníkov cintorína, ale sú aj hrozbou poškodenia hrobov. Ak nebude táto 

opätovná požiadavka riešená ako doposiaľ, žiadajú o vykonanie obhliadky Odborom ŽP mesta 

Žilina s tým, že pracovník, ktorý potvrdí opak našej požiadavky preberie zodpovednosť za 

následné vzniknuté škody. Takéto obhliadky stromov aj na iných verejných priestranstvách 

mestskej časti Vranie, ale určite aj ďalších mestských častí by bolo vhodné zmapovať, 

prestarlé stromy vyrezať a zasadiť nové. 

5. Žiadajú, aby na miestnom cintoríne boli vybudované chodníky na tzv. novom cintoríne a bol 

zvýšený dohľad pri kopaní nových hrobových miest, výstavbe pomníkov, pretože v súčasnej 

dobe si občania hroby kopú, stavajú ako sa im zachce. 

Následne prebiehala diskusia mimo požiadaviek. Záverom poslanci popriali občanom veselé 

Vianoce, veľa zdravia a spokojnosti.  
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