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Zápisnica
Zo stretnutia poslancov s občanmi mestskej časti Brodno – Vranie dňa 19.2.2013 o 17.00
hod. uskutočnené v ZŠ s MŠ Brodno. Poslanec Púček privítal všetkých prítomných, ako aj
zástupcov mesta Ţilina pána Ulahera, pána Vydru a pána Lipku. Po informácií o dobudovaní
rozvodov vody v časti pod Skalicou, ako aj výtlaku vody na ulicu Vyšný koniec zástupca
mesta pán Vydra informoval o najviac prejednávanej veci, regulácií miestneho potoka a to ţe
pán primátor rokuje v tejto veci a predbeţný prísľub je, ţe najneskôr v roku 2014 by mohlo
dôjsť k realizácií rekonštrukcie potoka Brodno. Taktieţ informoval občanov, ţe je zloţitá
otázka vziať takýto potok do prenájmu za účelom rekonštrukcie a to uţ z dôvodov
ekonomických, nevysporiadaných vlastníckych vzťahov, ako aj v tom smere, ţe prenájmom
by muselo mesto garantovať opravy cca. 20 rokov. Taktieţ vysvetlil, ţe takéto problémy
potokov sú nielen v mestskej časti Brodno, ale v rámci mesta je takýchto kritických miest viac
a sú ešte v havarijnejšom stave, ako to je priamo v Brodne. Ubezpečil prítomných občanov ,
ţe mesto Ţilina napriek tomu, ţe mu tento potok do správy nepatrí, robí všetko preto, aby
aspoň oprave – rekonštrukcii v čo najkratšej dobe došlo.
Pán Lipka pripomenul, ţe z eurofondov tak, ako si to nemenovaný občan praje, nie je
moţné zhodnocovať majetok, ktorého mesto nie je vlastníkom. Následne bola otvorená
diskusia. Dvaja občania z prítomných stále poukazovali len na to, ţe mesto nerobí nič a ţe sa
len vyhovára a pod.
Poslanec Púček na takúto kritiku uviedol, ţe táto nie je oprávnená, je doslovne uráţajúca
a pripomenul, ţe na Brodno sa nezabúda. Práve naopak, vybudovali sa časti ulíc od ţeleznice
k hostincu Moravec, vybudovala sa komunikácia ulica Kapustná, Zaroháčovce, Vyšný koniec,
pravidelne sa robia vysprávky výtlkov, pravidelná jarná a zimná údrţba komunikácii,
pravidelný odvoz komunálneho odpadu a elektroodpadu veľkokapacitnými kontajnermi,
došlo k oprave domu smútku, vybudovanie prípojky vody do domu smútku, bola vykonaná
rekonštrukcia verejného osvetlenia, vymenila sa rozhlasová ústredňa. Jedná sa o moţnosti
výkupu pozemku na rozšírenie cintorína a je dobre sa pozrieť na stále zvelaďovanú základnú
školu Brodno a to sú práve veci, ktoré potvrdzujú, ţe takýto názor týchto dvoch občanov je
nelogický a nesprávny. Mesto i napriek tomu, ţe nie je v najlepšej finančnej situácií, snaţí sa
promtne veci riešiť podľa poţiadaviek občanov. Zdôraznil i tú skutočnosť, ţe ak tu
zástupcovia informovali, ţe pán primátor jedná o tzv. havarijnom stave potoka a je jeho
cieľom, aby došlo k náprave tohto stavu, je potom nesprávne kritizovať vedenie mesta
a poslancov.
Poţiadavky občanov:
- občania i napriek vysvetleniu moţnosti rekonštrukcie potoka chcú vedieť, aké kroky budú
nasledovať
- ţiadajú, aby výkup pozemku na rozšírenie cintorína bolo jednané nie s farnosťou Brodno,
ale s diecézou biskupského úradu v Ţiline

- ţiadajú odpoveď, kedy je predpoklad dobudovania kanalizácie, rozvodov vody pod Skalicou
a Zaroháčovce, ako aj dotlakom vody uţ existujúceho potrubia ulice Vyšný koniec
- zrekonštruovať ulicu k cintorínu a okruh na Tobolky a pod Skalicu
- vykonať redukčný rez stromov na miestnom cintoríne a na verejnom priestranstve, kde
stromy znečisťujú okolie
- ţiadajú náter konečnej autobusovej zastávky, ako aj zabezpečiť aktivačných pracovníkov pre
mestskú časť Brodno
- ţiadajú zrekonštruovať závesnú lávku cez rieku Kysuca z Vrania do Brodna, ktorá je
v súčasnej dobe v havarijnom stave.
Poslankyňa Smikoňová informovala občanov, ţe ak potok niekomu poškodzuje majetok,
jedinou nápravou je moţná cesta po vypracovaní znaleckého posudku v občiansko právnom
konaní.
Záverom poslanec Púček poďakoval za účať zástupcom vedenia mesta, ale aj všetkým
prítomným. Prítomných - 13 občanov.

V Brodne 19.2.2013

Zápisnicu vypracoval poslanec Ján Púček

