
ZÁPISNICA 

zo stretnutia s občanmi Brodna a Vranie. 

Dňa 19.10.2012 o 17.00 hod. v ZŠ Brodno za účasti všetkých poslancov z výboru č. 8,  zástupcu 

mestskej polície a Ing. Igora Líšku a Jána Ondrejku z MsÚ Žilina sa uskutočnilo stretnutie s občanmi. 

      Ing. Liška informoval občanov o pláne realizácie nových prípojok vody v mestskej časti Brodno na 

základe žiadostí a petície občanov Brodna, ktorí dodnes sa nemôžu napojiť k vodovodu. Občanom 

prečítal odpoveď SEVAK-u Žilina, že do konca roka 2013 Brodno nie je zaradené do plánu rozšírenia 

prípojok vody. Z tohto dôvodu občania vyjadrili nespokojnosť a požiadali poslanecý výbor 

o zabezpečenie nového stretnutia občanov s poslancami za prítomnosti mesta Žilina, pretože podľa 

ich názoru mesto Žilina ako najväčší akcionár SEVAK-u by malo mať  možnosť realizáciu rozvodov 

urýchliť. Občania nevylučujú ani tú možnosť, že budú požadovať náhradnú dodávku vody pomocou 

cisterien. 

Ján Ondrejka vysvetlil občanom možnosť parkovania na miestnych komunkáciach na základe podnetu 

Miki Kuchára, ktorému prekáža parkovanie na miestnych komunikáciach v Brodne. Vysvetlenie 

smerovalo k tomu, že montovať tabule zákazu zastavenia, prípadne státia je duplicitným krokom, 

pretože vodič smie zastaviť a stáť na vozovke tak, aby neprekážal ostatným vozidlám v plynulej jazde 

a to tak, že na ceste na ktorej sú vyznačené stredové čiary môže vozidlo stáť tak, aby zostal voľný 

aspoň jeden jazdný pruh v každom smere široký najmenej 3 metre. Na ostatných miestnych 

komunikáciach kde nie sú stredové čiary vyznačené môže vodič zastaviť pre účel naloženia 

a vyloženia tovaru a stáť môže za podmienky, že zostane voľná šírka vozovky 6m. Pokiaľ komunikácia 

nemá takú šírku, vozidlo tam stáť nemôže. V takýchto prípadoch porušovania dopravných predpisov 

môže občan priestupok oznámiť mestskej polícii na číslo 159. 

Zástupca mestskej polície bol požiadaný, aby sa zvýšil  dozor nad mládežou v nočných hodinách, 

ktorá ruší nočný kľud a poškodzuje majetok obce i ostatných občanov. Taktiež bol požiadaný aby 

zvýšili kontrolu nad dodržiavaním státia motorových vozidiel na ulici Hlavna a Pri cintoríne.  

Následne vystúpil  poslanec MUDr. Johanes a požiadal diskutujúcich, aby sa vyjadrovali vecne a aby 

hlavne predkladali návrhy a požiadavky pokiaľ možno len za svoju mestskú časť a nie za iné obce, či 

mestá. 

V diskusii boli dané tieto podnety: 

1. posunúť jedno svietidlo pouličného osvetlenia na ulici Tobolky priamo do zákruty pred areál 

DHZ. 

2. žiadajú aby aktivity mesta týkajúce sa mestskej časti Brodno dostali na vedomie včas poslanci 

a aby tieto informácie boli vyvesené na verejnej tabuli. Ide najmä o stavebné povolenia, 

predaj majetku, výkup majetku od občanov apod. 

3. žiadajú aby poslanci na ďalšom stretnutí najlepšie za prítomnosti primátora informovali 

občanov, aký príjem má mesto z Brodna a aký výdaj a na aké účely pre Brodno bol 

vynaložený. 



4. za mestskú časť Vranie vystúpil Pavol Kubišta a požiadal zástupcu mestskej polície, aby sa 

hliadky zamerali na kontrolu státia vozidiel na konečnej zastávke linky č. 30, ktoré často 

bránia otočeniu autobusu na opačný smer do Žiliny. Doporučuje, aby na priestranstve 

zastávky bola vyznačená tzv. zebra na ktorej vozidlá stáť nemôžu, tak ako to bolo v minulosti. 

 

Vypracoval:  Ján Púček 


