
Poslanecký výbor volebného obvodu č. 8, MZ Žilina 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
Dňa 20.06.2012 sa uskutočnilo stretnutie o 18.00 hod. v ZŠ Brodno stretnutie občanov 

Brodna a Vrania.  
Občanov privítal poslanec Ján Púček, ktorý podal informáciu o priebehu posledného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva, o realizácii vodovodnej prípojky v MČ Brodno a realizácii 
rekonštrukcie kultúrneho domu vo Vraní. Ďaľšia informácia bola o kosení verejných 
priestranstiev, zberu elektroodpadu a šatstva. 

V rámci diskusie boli vznesené nasledovné požiadavky: 
 

1. vykonať vyčistenie miestnych potokov v Brodne v správe Povodia Váhu a vykonať 
kontrolu odborom životného prostredia a dopravy týchto potokov, pretože nános 
nachádzajúci sa v nich môže pri zvýšených zrážkach zapríčiniť značné škody na majetku 
občanov; 

2. odstrániť alebo zabezpečiť  medzi rodinnými domami Františka Barčíka a Antona 
Kuchára na ulici Zaroháčovce železnú rúru pod odkaľovačom SEVAK-u pri ktorej sa 
zosúva pôda a môže pri zvýšených zrážkach spôsobiť vytopenie rodinných domov; 

3. vymeniť rozhlasovú ústredňu v Brodne - súčasná má viac ako 40 rokov; 
4. zabezpečiť odkúpenie pozemku na rozšírenie cintorína v Brodne a jeho oplotenie; 
5. zabezpečiť dokončenie kanalizácie v MČ Brodno; 
6. pre rodinné domy kde pre ich nízku polohu nie je možné napojenie na verejnú 

kanalizáciu prejednať možnosť vydania povolení na osadenie vlastných čistiečiek 
odpadových vôd; 

7. dobudovanie vodovodných rozvodov v celom úseku Zaroháčovce, Okružnej ulici na 
Tobolky a Pod skalicu - k zápisnici prikladám žiadosť občanov, ktorí opätovne o takýto 
rozvod pitnej vody žiadajú; 

8. rekonštrukciu, prípadne vybudovanie novej lávky z Vrania do Brodna; 
9. vyčistenie miestneho potoka vo Vraní v správe Povodia Váhu a vykonať kontrolu zo 

strany životného prostredia a odboru dopravy; 
10. zabezpečiť odkúpenie pozemkov od pani Jánošovej a spol. na rozšírenie cintorína vo 

Vraní a následne vykonať jeho oplotenie; 
11. vyspraviť ulicu Stračia vo Vraní pod a nad hlavnou komunikáciou, ktorá ako jediná 

nebola rekonštruovaná a výškové pomery sťažujú prístup k rodinným domom. 
 
 
 

Zápisnicu vypracoval: 
 
Ján Púček 


