
1 
 

Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

kontakt: Ing. Ján Pažický, Cezpoľná 380/5, 010 14 Žilina-Brodno  

tel.: 0915 837557, E-mail: janpaz@stonline.sk 

 

ZÁPISNICA 

zo stretnutia poslancov s občanmi Zádubnia 

 

Dňa 19. 10. 2017 o 16,30 hod. v MŠ Zádubnie sa uskutočnilo stretnutie poslancov Výboru č. 

8 Mestského zastupiteľstva v Žiline s občanmi mestskej časti Zádubnie. Stretnutia sa 

zúčastnil poslanec Ing. Ján Pažický a Mgr. Emília Talafová, za Mestský úrad Žilina vedúci 

odboru  právneho a majetkového JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M., pracovník odboru  Igor 

Nižný, Ing. Peter Tomka z investičného odboru a za Mestskú políciu Žilina komisár Mgr. 

Martin Matejko.  

Na úvod poslanec Pažický privítal kolegyňu poslankyňu, pracovníkov MsÚ Žilina, zástupcu 

Mestskej polície, ako aj prítomných občanov a oboznámil ich s programom stretnutia. Keďže 

pani poslankyňa Talafová a komisár Matejko mali dohodnuté ďalšie stretnutie s občanmi 

Zástrania na 17,00 hod., ako prvý bod programu bude informovanie zo strany MP o plnení 

úloh z posledného stretnutia s občanmi a v ďalšom sa budú môcť občania s prípadnými 

požiadavkami obrátiť na prítomného predstaviteľa MP. Nasledovať bude bod, týkajúci sa 

plánovanej výstavby chodníka v Zádubní a potom bude prebiehať klasické stretnutie 

poslanca s občanmi podľa zaužívaného poradia: 

1) Informovanie Mestskej polície (MP) o prijatých opatreniach a požiadavky na MP 

2) Plánovaná výstavba chodníka v Zádubní – aktuálne informácie zo strany zástupcov 

investičného odboru a odboru právneho a majetkového  

3) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia 

4) Formulovanie nových požiadaviek občanov Zádubnia do zápisnice 

5) Diskusia 

6) Ukončenie 

K jednotlivým bodom programu: 

1) Informovanie Mestskej polície (MP)  o prijatých opatreniach a požiadavky na MP 

Komisár Matejko informoval o činnosti MP vo vzťahu k požiadavkám od posledného 

stretnutia. Obdobie leta prebehlo bez zaznamenania narušenia verejného poriadku. Bola 

vykonávaná hliadková činnosť v mestskej časti podľa plánu. Prebehla preventívna akcia na 

nesprávne parkovanie motorových vozidiel na komunikáciách. MP riešila drobné podnety 

týkajúce sa občianskeho nažívania a bola upozornená na spaľovanie odpadu. Podarilo sa 

odstrániť vraky motorových vozidiel pri cintoríne. Prítomná občianka upozornila, že po 

odstránení vrakov však v krátkej dobe ale pribudli na tomto mieste vraky nové a požiadala 

o ich odstránenie. Komisár Matejko upozornil, že to ale nebude možné zo dňa na deň, 

nakoľko MP musí dodržiavať predpísaný postup, ktorý istú dobu trvá. 

Ďalší občania požadovali, aby MP riešila rýchlosť vozidiel prechádzajúcich cez obec –  

komisár Matejko vysvetlil, že toto je v kompetencii Polície, MP meranie rýchlosti nerieši. 

Keďže na MP neboli už vznesené ďalšie dotazy ani požiadavky, komisár Matejko 

a poslankyňa Talafová sa rozlúčili a odišli na stretnutie do Zástrania. 
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2) Plánovaná výstavba chodníka v Zádubní – aktuálne informácie zo strany zástupcov 

investičného odboru a odboru právneho a majetkového  

Na základe požiadavky občanov z predchádzajúceho stretnutia,  aby mesto po spracovaní 

geometrických plánov urýchlene začalo s oslovovaním dotknutých vlastníkov pozemkov, 

bola zo strany mesta - po spracovaní predmetných geometrických plánov ktoré vygenerovali 

konkrétnych vlastníkov - zaslaná dotknutých vlastníkom výzva, aby sa zúčastnili dnešného 

stretnutia Aj v miestnom rozhlase boli občania počas celého týždňa upozorňovaní na toto 

stretnutie a vyzývaní, aby sa ho zúčastnili najmä tí, ktorí obdržali pozvánku na dnešné 

stretnutie. 

JUDr. Ulaher vysvetlil, že v rámci prípravy stavby chodníka sú problémom najmä pozemky, 

kedy o stavebné povolenie je možné žiadať až po ich vysporiadaní. V tomto prípade sa jedná 

o pomerne komplikované vzťahy, vyskytujú sa v zápisoch aj nejaké chyby, a preto bolo 

potrebné zvolať toto stretnutie, aby sa začalo s občanmi komunikovať s cieľom vykúpenia 

pozemkov. 

I. Nižný uviedol, že výmery jednotlivých vlastníkov nie sú veľké a znalecký posudok tu nie je 

potrebný. Mesto pri pozemkoch do 100 m2 používa metodickú pomôcku, na základe ktorej 

v tomto prípade vychádza cena 6 € za meter štvorcový, za ktorú by mesto tieto pozemky 

vykupovalo. Jedná sa o verejnoprospešnú stavbu pre občanov Zádubnia, nie je to stavba na 

ktorej by mesto robilo nejaké svoje aktivity. V prípade súhlasu vlastníkov by toto značne 

urýchlilo celý proces prípravy. Skoro na každom liste vlastníctva je uvedený Slovenský 

pozemkový fond, ktorý spravuje aj pozemky neznámych vlastníkov v tomto prípade. Ide o to, 

ako sa občania postavia k tomuto návrhu, aby došlo k dohode. Na niektorých LV sú plomby, 

čo znamená že sa na nich niečo deje, prebiehajú nejaké zmeny, menia sa vlastnícke pomery 

aj v súvislosti s prebiehajúcimi dedičskými konaniami, je to živý proces. 

Na otázku občana, prečo sa pozemky nevyvlastnia bolo vysvetlené, že vyvlastnenie je 

možné, avšak celý proces prípravy sa takto môže zdržať z dôvodov možných odvolaní sa 

vlastníkov. 

Ing. Tomka vysvetlil, že zo strany investičného odboru boli vyzvané dotknuté organizácie 

o zaslanie vyjadrení potrebných k žiadosti o vydanie stanoviska a podmienok, pri ktorých 

budú súhlasiť s vydaním územného rozhodnutia pre túto stavbu. Po získaní všetkých 

rozhodnutí mesto požiada o vydanie územného rozhodnutia. Zverejnené to bude verejnou 

vyhláškou. Keďže sa jedná o verejnoprospešnú stavbu, v tomto štádiu ešte nemusia byť 

pozemky vysporiadané. Vysporiadanie pozemkov bude potrebné až k žiadosti o vydanie 

stavebného povolenia. 

Prítomní občania sa informovali, po ktorej strane cesty bude chodník umiestnený. Odpoveď 

– po pravej strane v smere od Žiliny. Ing. Tomka predložil prítomným k nahliadnutiu 

projektovú dokumentáciu a odpovedal na ich otázky. 

Prítomný občan položil otázku, ako zástupcovia mesta prišli na cenu 6,- €/m2 a či by aj mesto 

predalo občanovi pozemok za takúto cenu? JUDr. Ulaher odpovedal, že cenu navrhli 

v zmysle už spomenutej platnej metodickej pomôcky a v prípade, ak by občan požadoval 

o odkúpenie takého istého pozemku ako sú tieto predmetné pozemky, tak áno, mesto by 

odpredávalo za takú istú cenu. 

V ďalšom sa prítomní pracovníci  Mestského úradu presunuli s občanmi – vlastníkmi 

pozemkov do vedľajšej miestnosti, kde takmer všetci  tam zúčastnení  spoluvlastníci  

súhlasili s výkupom za ponúkanú cenu a poskytli pracovníkom MsÚ telefonický kontakt. 

Jedna z vlastníčok požadovala  sumu 20,- €/m2, ďalšia požadovala vykúpiť celý pozemok, 

resp. pozemok i pod existujúcou cestou a jeden z vlastníkov v zásade súhlasil, avšak 
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informoval sa i o možnosti  vzájomnej zámeny.  Geometrický plán, ktorý bol právnemu 

odboru poskytnutý z odboru investičného rieši vyčíslenie dielov  ( záberov ) pod chodníky. 

Avšak na výkupy, resp. uzatváranie zmlúv právny odbor bude potrebovať GP na majetkovo 

právne vysporiadanie pozemkov, kde sa už budú uvádzať novovytvorené parcely so 

samostatnými číslami. Právny odbor bude urýchlene kontaktovať príslušného geodeta, aby 

čím skôr tieto údaje, resp. GP ( aspoň neoverený ) poskytol, aby bolo možné materiál dať do 

najbližšieho MZ.  

 

3) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia  

Poslanec Pažický informoval o stave plnenia ďalších požiadaviek zo stretnutia z 29.6.2017, 

prípadne z predchádzajúcich stretnutí. K jednotlivým požiadavkám je stručne uvedené 

stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne uvedený aktuálny stav jej plnenia: 

- Na ulici Na dolinu pri dome č.s. 81 je na komunikácií umiestnená konštrukcia unimobunky, ktorú 

údajne rozobrali a umiestnili tu Rómovia, ktorí sa nasťahovali do tohto domu. Občania požadujú 

komunikáciu uvoľniť. Požiadavka splnená – unimobunka bola odstránená. 

- Zabezpečiť preverenie u spoločnosti SEVAK, prečo sa nedobudovala časť kanalizácie na ulici 

Pod Bukovinou. Podľa vyjadrenia SEVAKu, ktoré poskytol dotknutým občanom pri výstavbe 

kanalizácie v časti Zádubnia, sa táto časť na spomínanej ulici mala realizovať do konca roka 

2016. Odpoveď zo  SEVAKu: Kanalizácia v m.č. Zádubnie bola budovaná v rámci stavby 

Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v Žilina a rozšírenie kanalizácie. Realizácia 

stavby bola ukončená v roku 2009. Z revíznej šachty "S33" v Zádubní je vybudované 

odbočenie zo Zádubanskej ulice, PVC DN 300 v dĺžke 6,5m  do ulice Nad Bukovinou 

ukončené zátkou. Z nášho pohľadu si majiteľ rodinného domu ( poprípade 2 majitelia) 

môže zrealizovať kanalizačnú prípojku profilu DN 150 (spoločnú DN 200), ale na vlastné 

náklady. 

- Opakovaná požiadavka: V súvislosti s výstavbou chodníka Budatín-Zádubnie občania 

opakovane žiadajú vedenie mesta Žilina a vyzývajú pána primátora, aby ako ďalšia etapa 

výstavby tohto chodníka bol realizovaný úsek nachádzajúci sa priamo v Zádubní. Požadujú, aby 

mesto po spracovaní geometrických plánov urýchlene začalo s oslovovaním dotknutých 

vlastníkov pozemkov. Viď bod č.1. 

- V súvislosti s predchádzajúcou požiadavkou, na základe dohody s Ing. Guzmom na dnešnom 

stretnutí, po spracovaní geometrických plánov poslanec Pažický neodkladne zvolá mimoriadne 

stretnutie poslanca s občanmi Zádubnia v bývalom kultúrnom dome, aby sa za účasti Ing. Guzmu 

dohodol ďalší postup, ktorý prispeje k urýchleniu procesu prípravy a výstavby tejto stavby. Na 

toto stretnutie občania srdečne pozývajú pána primátora. Viď bod č.1. 

- Opakovaná požiadavka: Vyzvať VÚC na realizovanie opatrení, ktoré vyplynuli z rokovania zo 

dňa 9.6.2016 za účasti zástupcov MsÚ, ŽSK, Správy ciest ŽSK a poslancov Pažického 

a Talafovej, týkajúce sa zvýšenia bezpečnosti na úseku v Zádubní. Jedná sa o doplnenie 

vodorovného dopravného značenia, nastriekanie optickej brzdy pred hlavnou križovatkou 

v Zádubní (ulice Zástranská a Zádubanská), umiestnenie dopravnej značky znižujúcu rýchlosť na 

50 km/hod pred mestskou časťou Zádubnie a nastriekanie priechodu pre chodcov a zvislé 

dopravné značenie pri centre Náruč v Zádubní. Odpoveď z VÚC: Vyznačenie optickej 

psychologickej brzdy vykonala  Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja dňa 

4.8.2017. Vyznačenie vodorovného dopravného značenia na ceste III/2070 bude 

zrealizované v priebehu mesiaca september 2017. Čo sa týka umiestnenia dopravnej 

značky znižujúcej rýchlosť pred MČ Zádubnie v smere do Žiliny na 50 km/hod. 

a vyznačenie prechodu pre chodcov  a zvislého dopravného značenia pri centre Náruč, 

je potrebné zo strany žiadateľa vypracovať projektovú dokumentáciu dopravného 
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značenia, ako aj priechodu pre chodcov, následne ho odsúhlasiť na ODI a OÚ odbore 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

- V okolí domu smútku pokosiť trávu a zosekať vysoké kríky, ktoré špatia okolie tohto miesta. 

Podľa vyjadrenia susedov, jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta Žilina. Požiadavka 

splnená.  

- Občania vyjadrujú nespokojnosť so súčasným fungovaním miestneho rozhlasu. Odvtedy, ako sa 

vyhlasujú oznamy iba z mesta, kvalita počuteľnosti a zrozumiteľnosti oznamov je podstatne 

horšia. Tento systém sa ukazuje ako nepraktický, kedy napr. predajcovia rôzneho tovaru, ktorí 

chodili počas víkendov, takto nemôžu v tejto MČ počas víkendov predávať svoje produkty, 

nakoľko vopred presne nevedia si toto na meste zabezpečiť. Taktiež rôzne oznamy, ktorých 

potreba vyhlásiť vzniká mimo pracovné dni, nie je možné realizovať. Oznamy sú vyhlasované 

ráno okolo 9,00 hod a poobede okolo 14-tej hodiny. V tomto čase je však doma málo občanov, 

lebo sú ešte v práci a o oznamoch sa nemajú šancu dozvedieť. Takisto tento systém je pre 

občanov príliš neosobný, odznie gong, nasleduje strohý oznam a koniec. Doterajší systém 

prinášal aj zahranie nejakých pesničiek pred a po ozname, čo bolo podľa občanov dôstojnejšie, 

kultúrnejšie a prispievalo k istému koloritu života v mestskej časti. Občania preto požadujú 

vyhlasovanie iba z mesta prehodnotiť a umožniť vyhlasovanie časti oznamov aj naďalej miestnym 

hlásateľom. Odpoveď: Na základe vyjadrenia obyvateľov z prímestskej časti Zádubnie so 

súčasným fungovaním miestneho rozhlasu Vám oznamujeme, že nemáme informáciu o 

tom, že je kvalita zrozumiteľnosti oznamov zlá alebo horšia ako v minulosti, nakoľko nám 

nikto z občanov neohlásil zníženú kvalitu počuteľnosti. Technickú stránku rozhlasu 

riešime operatívne. Vážime si spoluprácu občanov alebo príslušných poslancov, ktorí 

nahlasujú poruchy nám na úradu. V prípade nahlásenia poruchy alebo zníženej 

počuteľnosti rozhlasu, odstraňujeme  závady s dodávateľskou firmou. Digitalizáciou a 

modernizáciou mestského rozhlasu mesto Žilina zvyšuje komfort pre občanov pri hlásení 

oznamov. Predajcovia ( resp. fyzické, právnické osoby) majú možnosť si včas 

zabezpečiť vyhlásenie oznamov na predaj v pracovné dni a aj počas víkendov. Je len na 

samotnom predajcovi, aby si vedel včas zabezpečiť  vyhlásenie oznamov pred 

predajom. Musí sa najskôr  obrátiť  na zodpovedných zamestnancov mesta Žilina, ktorí 

sú kompetentní zabezpečiť vyhlásenie oznamov po splnení základných náležitosti 

žiadosti žiadateľom. Predajca je povinný vypísať žiadosť s textom oznamu, s uvedením 

dátumu oznamu, času vyhlásenia, uviesť počet vyhlásení a uhradiť poplatky pred 

zabezpečením vyhlásenia oznamov (Smernica primátora mesta Žilina č.8/2011 o 

vyhlasovaní oznamov vo verejnom rozhlase). Predajca sa na zamestnancov mesta 

Žilina môže obrátiť  formou osobnou, telefonickou alebo prostredníctvo e-mailu. V 

žiadosti uvedie, čo chce vyhlásiť, koľkokrát chce oznam vyhlásiť, čas vyhlásenia, svoje 

osobné údaje, telefónny kontakt, uhradenie poplatku. Zamestnanec mesta Žilina 

komunikuje s predajcom a v prípade, že sa obráti e-mailom, zašle predajcovi potrebné 

náležitosti na zabezpečenie vyhlásenia (IBAN a výšku poplatku za vyhlásenie oznamov, 

ktorú musí predajca uhradiť pred zabezpečením vyhlásenia oznamov a zaslať o úhrade 

doklad  pracovníkovi MsÚ, alebo môže uhradiť priamo do pokladne MsÚ, alebo 

poštovou poukážkou). Informácie o kontaktoch na zamestnancov mesta Žilina, e-

mailových adresách, poplatkoch nájde akýkoľvek žiadateľ na webovej stránke mesta 

Žilina www.zilina.sk v časti občan – verejný rozhlas.  Predajcovia nás žiadajú, aby 

oznamy boli vyhlasované v ranných hodinách napr. o 8,00 hod. a 9,00 hod.  (predajcovia 

ovocia, zeleniny väčšinou žiadajú v ranných hodinách). mesto Žilina zabezpečí 

vyhlásenie oznamov podľa ich požiadaviek. Teda či už v doobedných alebo poobedných 

hodinách. Počet hlásení a čas hlásení oznamov si určuje žiadateľ sám. Hlásenia mesta 

Žilina alebo poslancov MZ sa realizuje v takom čase, aby obyvateľom bol oznam 
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doručený, teda v poobedňajších hodinách cez pracovný týždeň a v doobedných 

hodinách cez víkend. mesto Žilina vynaložilo finančné prostriedky na modernizáciu, 

digitalizáciu mestských rozhlasov a zvýšilo tým úroveň  vyhlasovania oznamov. Tento 

krok vedie k obojstrannej spokojnosti občanov mesta Žilina aj predajcov (fyzických a 

právnických osôb). Pustenie gongu na začiatku hlásenia sme zaviedli na základe 

podnetov od občanov, ktorí si neželajú, aby vyhrávala hudba, nakoľko ich ruší (niektorí 

občania sú po nočnej službe, niektorí majú malé deti, ktoré spia a hudba ich ruší, 

niektorí si neželajú,  aby zaznievala ľudová hudba – je nemoderná, niektorí si neželajú 

hudbu 60 rokov, iní si neželajú modernú hudbu). Vážnym aspektom zavedenia gongu je 

aj to, že môže nastať situácia, že práve v čase, keď budeme vysielať a bude vyhrávať 

moderná, alebo ľudová hudba môže momentálne prebiehať v prímestskej časti mesta 

pohreb a nebolo by dôstojne ani etické, aby počas prebiehajúceho pohrebu vyhrávala 

hudba z rozhlasu. Určite, by to bolo pre ktorúkoľvek rodinu zdrvujúce, nedôstojne, 

neetické  pri pohrebe milovaného človeka. Z týchto opodstatnených dôvodov sme 

zaviedli pred vyhlásením gong, ktorý opakujeme 2-krat na úvod hlásenia a 1krát  na 

záver hlásenia.  Mesto Žilina sa zo všetkých síl snaží vyhovieť požiadavkám občanov 

ale nakoľko aj ich názory sa líšia je pre nás veľmi ťažké nájsť pre každú prímestskú časť 

to správne riešenie. Sme otvorení každému návrhu alebo podnetu a radi plníme ich 

požiadavky. 

- Prítomní občania požiadali MP, aby opakovane realizovala preventívne upozornenia na 

nesprávne parkovanie motorových vozidiel najmä na Zádubanskej ulici. Na mieste je počas 

denných zmien okrsku Mesto – centrum vykonávaná kontrola dodržiavania všeobecnej 

úpravy cestnej premávky. Prebehla preventívna akcia na nesprávne parkovanie 

motorových vozidiel na komunikáciách. 

- Opakovaná požiadavka zo stretnutia z 16.1.2016: Zabezpečiť pred začiatkom zimy vyčistenie 

rigoľa na kraji miestnej komunikácie oproti Kultúrnemu domu (Zádubanská ulica) až po cintorín. 

Voda steká krajom cesty a pri mraze sa tvoria ľadové nánosy a bariéry. Podľa vyjadrenia odboru 

dopravy „Práce boli zadané spoločnosti Žilinské komunikácie“. Realita je však stále taká, že 

ŽK túto požiadavku doteraz nezrealizovali. Odpoveď z odboru dopravy: Preveríme stav. 
 

 Poslanec Pažický následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o 

vlastných iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o dôležitých  veciach, ktoré od posledného 

stretnutia boli v Zádubní realizované, resp. sa udiali/udejú. 

 VPP pracovníci dorobili parkovisko pred areálom MŠ, ktoré bolo vysypané asfaltovou 

drťou.  

 Na ulici Údolnej na základe požiadavky občana bol opravený žľab na odvod dažďovej 

vody. 

 V letných mesiacoch sa podarilo zabezpečiť asfaltovú drť, ktorá bola použitá na 

vysypanie plochy pred  futbalovým ihriskom, na vysypanie parkoviska pred MŠ, 

vyspravila sa ulica Pustá a ulica Pod Adamovcom. 

 Na miestnom cintoríne pri kríži boli osadené 2 lavičky, ktoré budú slúžiť najmä starším 

občanom na oddych. 

 Na základe upozornenia p.Knihu bola na mesto Žilina zaslaná nasledovná požiadavka: 

K jestvujúcej autobusovej zastávke na hlavnej ceste v smere od Žiliny, zastávka Údolná, 

občania požadujú vybudovať malú nástupno/výstupnú plochu tak, aby došlo k vzniku 

priestoru umožňujúceho občanom pri vystupovaní z autobusu bezpečne vystúpiť nie na 

priľahlý svah, ale na rozšírenú plochu/nástupište/okraj komunikácie. Súčasná plocha 

vedľa cesty je veľmi úzka, obhádzanie nastupujúcich a vystupujúcich osôb je 
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problematické. Najmä v zimných mesiacoch majú občania problémy s vystupovaním 

z autobusu. Jednalo by sa úpravu priľahlého svahu, aby sa priestor rozšíril aspoň o pol 

metra.  

 Prebehli prvotné rokovania v súvislosti s požiadavkou vysporiadania pozemkov na 

futbalovom ihrisku. Zástupca TJ Hviezda Zádubnie bol pred časom oslovený 

spoluvlastníkom jedného z pozemkov pod futbalovým ihriskom s tým, že má záujem 

o začatie riešenia vlastníckych vzťahov tejto plochy. Poslanec Pažický na základe 

uvedeného požiadal primátora Žiliny o začatie procesu majetkoprávneho vysporiadania 

ihriska v Zádubní. Na základe uvedeného prebehlo prvotné rokovanie v tejto veci. 

 Dňa 3.9. boli slávnostne uvedené do života symboly mestskej časti Zádubnie. 

Slávnostný akt prebehol v priestoroch MŠ.  

 V nadväznosti na vyššie uvedený bod, na základe podnetov viacerých občanov 

Zádubnia, poslanec Pažický listom požiadal pána primátora Žiliny o preverenie možnosti 

spätného nadobudnutia budovy bývalého Kultúrneho domu v Zádubní do majetku mesta 

Žilina, prípadne o preverenie iných/ďalších možností získania/výstavby budovy/priestoru 

pre občanov Zádubnia, kde by sa mohli stretávať, organizovať kultúrno-spoločenské 

akcie, zapájať sa do verejného života. 

 V súvislosti s požiadavkou občanov na rozšírenie miestneho cintorína bol vykonaný 

hydrogeologický prieskum pozemku, nachádzajúceho sa za miestnym cintorínom, 

s pozitívnym výsledkom. V tejto veci boli oslovení vlastníci pozemku, prebehlo rokovanie 

na právnom  odbore za účasti vlastníkov, zástupcov právneho odboru a poslanca 

Pažického. Po odvkladovaní predaja časti pozemku do katastra nehnuteľností (vlastníci 

časť predmetnej parcely medzitým odpredali), prebehnú ďalšie rokovania za účelom 

odkúpenia pozemku do vlastníctva mesta Žilina. 

 Na decembrovom zastupiteľstve budú odsúhlasované názvy ulíc, ktoré v Zádubní je 

potrebné ešte pomenovať a to ul. Pod Adamovcom a Šiesta ulica. Názvy ulíc boli 

odkonzultované a odsúhlasené viacerými občanmi Zádubnia. 

 V časti Pod Adamovcom by začiatkom 11/2017 malo byť osadených niekoľko svietidiel 

verejného osvetlenia, nakoľko tu už žije celoročne viacero občanov. 

 Poslanec Pažický informoval o rozdelení pohotovostných zdrojov v roku 2017: 

 TJ Hviezda Zádubnie: 150,- € (Deň otcov - v spolupráci s MŠ Zádubnie). 

Slávnostné uvedenie symbolov mestských častí Zádubnia: zvyšok finančných 

prostriedkov. 

Použitie finančných prostriedkov z „investičných-kapitálových“ pohotovostných  

zdrojov Volebného obvodu č.8.:  

- Zádubnie: vytvorenie parkovacích miest pri cintoríne smerom k Domu smútku na ulici 

Spojná v sume 5 000,- €, malo by byť realizované ešte tento rok. 

 Na miestnom cintoríne by mali byť v blízkej dobe zrezané tuje a čerešňa, ktoré boli 

uvedené v rozhodnutí na výrub ešte v minulom roku, ale Žilbyt ich už nestihol na jar 

tohto roka vyrúbať. 

 

4) Formulovanie nových požiadaviek občanov Zádubnia do zápisnice. 

Prítomní občania v ďalšej časti vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť 

do tejto zápisnice: 

- Opakovaná požiadavka: V súvislosti s výstavbou chodníka v Zádubní občania opakovane 

žiadajú vedenie mesta Žilina a vyzývajú pána primátora, aby ako ďalšia etapa výstavby 

tohto chodníka bol realizovaný úsek nachádzajúci sa priamo v Zádubní. Požadujú, aby 
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mesto urýchlene rokovalo s vlastníkmi pozemkov, aby sa realizovali prípravné práce  

k tomu, aby sa so stavbou začalo v najskorší možný termín. Zároveň občania 

požadujú, aby na ďalšom stretnutí občanov s poslancom v januári 2018 boli informovaní 

pracovníkmi MsÚ o vykonaných opatreniach a o postupe prípravných prác. 

- Opakovaná požiadavka: Zo strany mesta bola vyzvaná VÚC na realizovanie opatrení, 

ktoré vyplynuli z rokovania zo dňa 9.6.2016 za účasti zástupcov MsÚ, ŽSK, Správy ciest 

ŽSK a poslancov Pažického a Talafovej, týkajúce sa zvýšenia bezpečnosti na úseku 

v Zádubní. Jedná sa o doplnenie vodorovného dopravného značenia, nastriekanie 

optickej brzdy pred hlavnou križovatkou v Zádubní (ulice Zástranská a Zádubanská), 

umiestnenie dopravnej značky znižujúcu rýchlosť na 50 km/hod pred mestskou časťou 

Zádubnie a nastriekanie priechodu pre chodcov a zvislé dopravné značenie pri centre 

Náruč v Zádubní.  

Na základe odpovede z VÚC zo dňa 21.8.2017, občania požadujú, aby mesto Žilina 

neodkladne vykonalo zo strany VÚC odporúčané kroky a to: „Čo sa týka 

umiestnenia dopravnej značky znižujúcej rýchlosť pred MČ Zádubnie v smere do Žiliny 

na 50 km/hod. a vyznačenie prechodu pre chodcov  a zvislého dopravného značenia pri 

centre Náruč, je potrebné zo strany žiadateľa vypracovať projektovú dokumentáciu 

dopravného značenia, ako aj priechodu pre chodcov, následne ho odsúhlasiť na ODI 

a OÚ odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií“. 

- V súvislosti s požiadavkou na rozšírenie miestneho cintorína občania požadujú, aby čo 

najskôr po odvkladovaní zmluvy o predaji časti pozemku, mesto opakovane rokovalo 

s majiteľmi predmetného pozemku o jeho odkúpení a aby vyčlenilo na tento účel 

finančné prostriedky na rok 2018. 

- Požiadať oficiálnym listom SVP, š.p. o orezanie/vyrezanie vŕb, nachádzajúcich sa pri 

potoku pod MŠ. Stromy ohrozujú majetok občanov a ľudí, prechádzajúcich popod ne. 

- Občania vyjadrili nespokojnosť s orezaním líp na miestnom cintoríne (na občanov 

padajú suché konáre) – požadujú lipy opakovane upraviť. 

- Občania požadujú vyasfaltovať Malú ulicu – zaradiť do investičného plánu na rok 2018. 

- Občania opakovane a dôrazne žiadajú vedenie mesta Žilina, aby sa kompetentní 

konečne začali vážne zaoberať dopravnou situáciou v Zádubní a navrhli 

adekvátne riešenia na zvýšenie bezpečnosti občanov. Občania požadujú 

minimálne zriadenie zóny 40 km/hod v celom Zádubní. 

- Zabezpečiť častejšie meranie rýchlosti prechádzajúcich motorových vozidiel v Zádubní 

v smere zo Zástrania  pracovníkmi Polície.  

- Občania nesúhlasia s pripravovanou výstavbou IBV nad Zádubním v k.ú.  Budatín, ktorá 

by výrazne zhoršila už aj tak veľmi zlú dopravnú situáciu. 

- Občania vyjadrujú nespokojnosť s odpoveďou k Opakovanej požiadavke zo 

stretnutia z 16.1.2016: Zabezpečiť pred začiatkom zimy vyčistenie rigoľa na kraji 

miestnej komunikácie oproti Kultúrnemu domu (Zádubanská ulica) až po cintorín. Voda 

steká krajom cesty a pri mraze sa tvoria ľadové nánosy a bariéry. Podľa vyjadrenia 

odboru dopravy „Práce boli zadané spoločnosti Žilinské komunikácie“. Realita je 

však stále taká, že ŽK túto požiadavku doteraz nezrealizovali. Odpoveď z odboru 

dopravy: Preveríme stav.  

Občania sa pýtajú, čo odbor dopravy zistil v rámci „preverenia stavu“ a prečo nie 

je ich požiadavka vybavená ani po 21 mesiacoch?! Čo budú robiť kompetentní 

počas nastávajúcej zimy a čo majú robiť občania, prechádzajúci po danom 

úseku? 
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- Občania odsúhlasili osadenie novej poslaneckej vývesky na mestskom pozemku 

v tesnom susedstve vedľa cintorína. 

- Odstrániť vraky motorových vozidiel, zaparkovaných pri miestnom cintoríne.  

- Keďže sa umiestňovanie vrakov pri miestnom cintoríne neustále opakuje, občania 

požadujú umiestniť na tento úsek dopravnú značku Zákaz parkovania, alebo Zákaz 

státia v danom úseku. 

- Prijať opatrenia na odvodnenie komunikácie – časť Zádubanskej ulice od vstupu do 

Zádubnia po križovatku so Zástranskou ulicou. Komunikácia je v smere od Žiliny 

vyspádovaná doľava, kde dažďová voda  je zle odvádzaná a vteká občanom do dvorov. 

- Umiestniť pred nastávajúcim zimným obdobím nádoby s posypovým materiálom na 

miesta, kde počas zimy dochádza k problémom pri neudržiavanej ceste a vodič, 

prípadne chodci si musia pomáhať posypom. Jedná sa o: spodnú a strednú časť 

Richtárskej ulice, ulica Oblúková, spodná časť ulice Ku škôlke, ako aj ďalšie úseky 

nachádzajúce sa v kopcovitom teréne – Pod majerom, Údolná ulica, Pod Bukovinou, 

Malá ulica, Spojná ulica. 

 

5) Diskusia 

Počas prerokovania predchádzajúcich bodov programu aj v časti diskusia občania 

vyjadrili nasledovné postrehy a postoje: 

Občania opakovane vyzývajú na riešenie dopravnej situácie v Zádubní. Vozidlá jazdia 

rýchlo, hrozí zranenie osôb. Mesto na ich požiadavky a upozornenia zatiaľ nijako 

nereaguje. 

Prítomný občan položil otázku, že sa pripravuje masívna IBV v časti nad rodinnými 

domami v strede Zádubnia smerom k lesu (po pravej strane v smere od Žiliny na 

Zástranie). Údajne majiteľ pozemku už odkúpil v strede Zádubnia starý rodinný dom 

s pozemkom, cez ktorý plánujú zriadiť prístupovú komunikáciu k tejto IBV. Občania 

vzhľadom už na teraz zlú dopravnú situáciu nesúhlasia s takouto IBV a požadujú, aby 

nebola takáto IBV odsúhlasená. 

Poslanec Pažický informoval, že VPP pracovníci budú počas nastávajúcej zimy 

vykonávať odstraňovanie snehu a čistenie priestorov v okolí autobusových zastávok a 

komunikácií na problémových miestach. 

 

6) Na záver stretnutia poslanec Pažický a občania poďakovali vedeniu mesta za plnenie 

ich doterajších požiadaviek a vyjadrili presvedčenie, že vedenie mesta Žilina sa ich 

požiadavkami – najmä požiadavkou na chodník v Zádubní - bude naďalej vážne 

zaoberať. Poslanec poďakoval prítomným za účasť na stretnutí, za vznesené 

požiadavky a námety a stretnutie s občanmi ukončil. 

 

Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický  


