
Zápisnica 

 

Zo stretnutia občanov mestskej časti Zádubnie s poslancami volebného obvodu č. 8 uskutočnená 19.6.2014 

o 16:30 hod. v MŠ Zádubnie. 

 

 Občanov privítal poslanec Púček, ďalej privítal zástupcov spoločnosti SEVAK Žilina, zástupcu 

mestskej polície a zástupcu mesta z odboru ŽP Ing. Moravcovú. Poslanec Púček ďalej informoval občanov 

podľa zápisnice 21.5.2014, že informácie, ktoré občania v minulosti prezentovali, že mesto hodlá predávať 

nejaké pozemky v okolí MŠ, ďalej sa budú prepúšťať zamestnanci MŠ a podobne sú nepravdivé a podľa 

jeho názoru je to už malý predvolebný boj určitých kandidátov, ktorí takouto formou si robia volebnú 

kampaň. Poslanec Púček občanom zdôraznil, že vedenie mesta a poslanci vždy v prípade určitého zámeru 

informujú občanov a podľa názoru občanov sa aj jednotlivé zámery riešia. Opätovne pripomenul, jak Mudr. 

Johanes tak i on sám vždy sa prikláňajú na stranu občanov jednotlivých mestských častí zo snahou pokiaľ to 

finančná situácia dovolí riešiť ich problémy. Preto nehlasovali ani za zrušenie ZŠ a nehlasovali ani za 

zrušenie školskej jedálne. Na druhej strane však poslanec Púček pripomenul, že vedenie mesta nemôže 

vždy vyhovieť občanom zvlášť v prípadoch ak dochádza k strátam neefektívnemu financovaniu, napríklad 

tak ako to bolo v ZŠ Zádubnie.  

 Za spoločnosť SEVAK vystúpil Ing. Šuty, ktorý občanov informoval o možnosti realizácie dokončenia 

kanalizácie a rozvodov vody tam kde rozvody nie sú, vysvetlil občanom návrhy na riešenia zvlášť 

u kanalizácie a to v tom smere, že pravdepodobne najlepší spôsob by bol dokončenie kanalizácie popri 

miestnom potoku, pretože pri tomto riešení by to bola výhoda pre všetkých občanov v tom smere, že by sa 

mohli napájať gravitačne a nie cez prečerpávacie stanice. Táto možnosť je ale podmienená súhlasom 

vlastníkov pozemkov. Taktiež vysvetlil i inú alternatívu dokončenia kanalizácie. Podotknul, že takýto zámer 

spoločnosť SEVAK môže uskutočniť len na základe zmluvy o budúcej zmluve, pretože pokiaľ nebude zo 

strany občanov záujem, nie je možné takéto stavby vykonať pre nezáujem sa pripojiť na kanalizáciu 

a vodovod.  

 Ing. Moravcová priniesla a rozdala zmluvy o budúcej zmluve týkajúce sa záujmu občanov pripojiť sa 

na kanalizáciu a vodovod a po vzájomnej dohode poslancov s občanmi bolo dohodnuté, že zmluvy, ktoré si 

občania prevzali i pre svojich susedov budú vypisovať tieto následne odovzdajú stredisku potravín Jednota 

Zádubnie odkiaľ ich priebežne bude vyberať pani Majtánová zamestnankyňa MÚ Žilina a takto vyplnené ich 

odovzdá na odbor ŽP Ing. Moravcovej. V prípade, že občania budú mať záujem môžu ich osobne doručiť na 

MÚ alebo spoločnosť SEVAK. Občania boli informovaní, že v prípade potreby môžu tieto tlačivá žiadať od 

poslanca Púčka alebo si ich nájdu na web stránke mesta Žilina. Keďže neboli výhrady k problematike 

kanalizácie a rozvodov vody, poslanec Púček poďakoval zástupcom SEVAKU za vysvetlenie.  

 Následne otvorená diskusia v činnosti mestskej polícii a požiadavok, občania nemali výhrady na 

mestskú políciu Žilina. Riaditeľka MŠ požiadala aby mestská polícia počas prázdnin vykonávala častejšie 

kontroly aj na pozemkoch MŠ Zádubnie aby nedochádzalo k devastovaniu vonkajšieho zariadenia a pod. 

Taktiež sa k občanom prihovoril zástupca mestskej polície pán Capko a požiadal občanov, že v prípade 

potreby je treba zavolať na bezplatnú linku 159 a oznámiť priestupkovú činnosť ako sú rušenie nočného 

kľudu, alkoholizmus a pod. V prípade oznámiť veškerú trestnú činnosť. Policajti mestskej polície sú vždy 

ochotní riešiť problémy na základe podnetu občanov a dú pripravení občanom vždy pomôcť. Uviedol však 



i tú skutočnosť, že policajtov mestskej polície nie je až toľko aby mohli nepretržite byť v každej mestskej 

časti mesta Žilina.  

 Poslanec Púček otvoril diskusiu viacerí z prítomných občanov zvlášť z ulice Údolná vyslovili veľkú 

spokojnosť z rekonštrukciou ulice Údolná a jej odvodnenie z odkazom tlmočiť poďakovanie poslancom ale 

i vedeniu mesta za splnenie požiadavky, ktorú im prisľúbil pán prednosta vedúci odboru dopravy na 

stretnutí 21.5.2014. ďalej vyslovili presvedčenie, že vedenie mesta a poslanci budú plniť požiadavky 

občanov Zádubnie k spokojnosti občanov.  

Požiadavky:  

- Zabezpečiť tabuľu s meraním rýchlosti, ktorú by bolo vhodné umiestniť na hlavnú komunikáciu 

smer Budatín oproti bývalému kult. domu, pretože v tomto okolí je križovatka, autobusová zastávka 

a vodiči nedodržujú rýchlosť a ohrozujú chodcov zvlášť deti.  

- Žiadajú aby v Budatíne na križovatke ulíc k ZŠ Budatín boli namontované blikajúce svetlá 

upozorňujúc vodičov na prechod deti do ZŠ a zabezpečiť odstránenie drevín, ktoré znemožňujú 

výhľad vychádzajúc od ZŠ Budatín na hlavnú cestu do Zádubnia. 

- Prioritne žiadajú vykonať previerku statiky mosta pri MŠ Zádubni, pretože tento je podmytý, 

zábradlie na ňom uvoľnené a je otázkou času, že tento mostík môže strhnúť voda. Žiadajú vykonať 

opravy do začiatku školského roku 2014. 

- Žiadajú vykonať ešte výspravky výtlkov pred Budatínskou zástavkou pri zástavke kult. domu, výtlky 

a výmoly na ulici k ihrisku ulica Kolmá a vyspraviť spojnicu ulíc Údolnej s ulicou k ihrisku. 

- Žiadajú pridať rozhlasový amplión nad ulicou Kolmá a tento natočiť na túto ulicu, pretože v tejto 

ulici Kolmá nie je počuť rozhlas. Pridať amplión na ulicu Okružná, pretože v tomto roku tam bol 

zrušený rozhlasový stĺp a týmto sa z tejto ulice odstránil aj amplión, preto i táto ulica je neozvučená  

- Žiadajú plnenie požiadavok aj zo zápisnice 21.5.2014 

 

 

Na záver poslanec Púček ešte informoval občanov o tom že v obci do konca roka bude vykonaná 

rekonštrukcia verejného osvetlenia a informoval občanov že prednosta mestského úradu pán Trnovec 

potvrdil, že snahou vedenia mesta je uspokojovať občanov a čo sa týka pozemkov v okolí MŠ tu sa bude 

postupne investovať do rôznych preliezok pre zábavu detí, taktiež sa vedenie mesta bude snažiť 

postupne investovať do údržby budovy. Poďakoval sa prítomným za účasť za korektnú diskusiu, ktorá 

prebehla v absolútnom kľude a pokoji.  

 

 

Vypracoval poslanec Púček 

 


