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ZÁPISNICA 

 

Dňa 21.1.2016 o 16,00 hod. v MŠ Zádubnie sa uskutočnilo stretnutie  poslanca s občanmi 
mestskej časti Zádubnie. Stretnutia sa zúčastnil poslanec Ing. Ján Pažický a kpt. Ján Capko 
z Mestskej polície Žilina, poslanci  Mgr. Emília Talafová a Ján Púček sa ospravedlnili.  

V úvode poslanec Pažický privítal prítomných občanov a zaželal im do nového roka veľa 
zdravia, šťastia, spokojnosti, veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote. V ďalšom 
oboznámil prítomných  s programom: 

1) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia 
2) Návrhy požiadaviek občanov Zádubnia do Plánu investícii mesta Žilina na roky 2016 

až 2020 
3) Formulovanie nových požiadaviek občanov do zápisnice 
4) Diskusia 
5) Ukončenie 

K jednotlivým bodom programu: 

1) Poslanec Pažický podľa zápisníc z prechádzajúcich stretnutí poslanca s občanmi 
informoval o stave plnenia požiadaviek. K jednotlivým požiadavkám je stručne uvedené 
stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne uvedený aktuálny stav jej plnenia : 

-  Po konkrétnom naformulovaní požiadaviek občanov v súvislosti s problémami pri zásobovaní 
pitnou vodou, ktoré naformuluje p. Kyselica, tieto požiadavky cestou mesta Žilina urýchlene zaslať 
SEVAKu. Do konca mesiaca november zvolať mimoriadne stretnutie poslanca s občanmi k 
problematike pitnej vody a kanalizácie v Zádubní, za prítomnosti zástupcu SEVAKu a vedenia 
mesta Žilina. Splnené, požiadavky boli zaslané SEVAKu, mimoriadne stretnutie sa 
uskutočnilo 16.11.2015. 

- V súvislosti s predchádzajúcou úlohou občania ďalej požadujú, aby na tomto mimoriadnom 
stretnutí boli občanom prezentované konkrétne reálne zámery, aké má SEVAK a mesto Žilina v 
mestskej časti Zádubnie, týkajúce sa verejného vodovodu a kanalizácie. Zabezpečiť, aby mesto 
Žilina spolu so spoločnosťou SEVAK vypracovalo harmonogram dobudovania týchto sietí vo 
všetkých mestských častiach Žiliny, vrátane Zádubnia. Stretnutie bolo za účasti zástupcu 
spoločnosti SEVAK, a.s., ktorý všetko potrebné vysvetlil.  

- V súvislosti s prijatím VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody..a náhradného odvádzania 
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina, občania požadujú, aby 
predstavitelia mesta Žilina vyvíjali systematický tlak na vedenie SEVAKu, aby sa vážne zaoberali 
doriešením odkanalizovania všetkých mestských častí, vrátane Zádubnia. Občania, ktorí nemajú 
možnosť napojiť sa na kanalizáciu, budú v súvislosti so zneškodňovaním obsahu žúmp 
znevýhodnení voči občanom, ktorí túto možnosť majú. Postúpime na SEVAK, a.s. 

-  Občania požadujú, aby zo strany zástupcu mesta Žilina v spoločnosti SEVAK bolo dohliadnuté na 
to, že stavba Žilina-Zádubnie - zvýšenie tlakových pomerov a rozšírenie verejného vodovodu, 
bude skutočne zaradená do investičného plánu SEVAKu na rok 2016, tak ako je uvedené v bode 
1. Postúpime na SEVAK. 



Poslanec oboznámil prítomných s informáciou zo SEVAKu, podľa ktorej dlho očakávaná 
stavba Žilina-Zádubnie - zvýšenie tlakových pomerov a rozšírenie verejného vodovodu bola 
zaradená do plánu investícii na rok 2016 a mala by byť v tomto roku realizovaná. Vyjadril 
poďakovanie 2. viceprimátorovi p. Trnovcovi za to, že sa zasadil o presadenie realizácie 
tejto investície v roku 2016. 

-  Občania požiadali o preverenie, či aj v Zádubní by bolo možné započať s vypracovaním a 
vykonaním projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Zádubnie podľa zákona č. 330/1991 
Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úpravách, 
pozemkovom fonde a o spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Ak áno, čo je potrebné zo 
strany občanov v tom vykonať. Podľa informácie pozemkového odboru OÚ Žilina pre rok 
2016 na to peniaze nebudú, ďalšie roky sú otázne. Teda najdôležitejšie je, či na to štát 
bude mať peniaze. 

-  Občania opakovane požadujú nainštalovať radar na meranie rýchlostí, v blízkosti križovatky ulíc 
Zástranská a Zádubanská. Vodiči tu neustále v smere od Zástrania prekračujú povolenú rýchlosť 
a hrozí riziko vážnych dopravných nehôd, najmä vo vzťahu k chodcom. Radar mesto nebude 
inštalovať. 

2) Návrhy požiadaviek občanov Zádubnia do Plánu investícii mesta Žilina na roky 2016 až 
2020. 
Poslanec Pažický oboznámil prítomných s navrhovaným plánom. Uviedol, že požiadavky 
z jednotlivých mestských častí volebného obvodu č. 8 následne preberú v poslaneckom 
výbore a zašlú prednostovi Mestského úradu. Občania nemôžu očakávať, že všetky 
vznesené požiadavky aj budú do plánu zahrnuté, alebo že sa všetky aj hneď splnia, ale 
bude tu materiál, ktorý tieto požiadavky sumarizuje a v prípade dostatku finančných 
prostriedkov sa budú môcť postupne plniť.  
V ďalšej časti stretnutia občania formulovali a spolu diskutovali požiadavky, ktoré navrhujú 
a požadujú zahrnúť do plánu investícii mesta Žilina na nasledujúce obdobie: 

1. Vybudovať chodník z Budatína do Zádubnia, minimálne po bývalý kultúrny dom, 
pokiaľ je to možné, až po autobusovú zastávku nad centrom Náruč. 

2. Zrealizovať rozšírenie miestneho cintorína. 
3. V spolupráci so SEVAKom zabezpečiť postupné dobudovanie vodovodu a 

kanalizácie v celom Zádubní. 
4. Opraviť miestne komunikácie, v prípade potreby vykonať ich rekonštrukciu. 
5. Vybudovať detské ihrisko za jestvujúcim futbalovým ihriskom. 
6. Vyznačiť dopravnými značkami križovatky miestnych komunikácii.  

3) Prítomní občania vyjadrili rozčarovanie a nespokojnosť z prístupu predstaviteľov 
mesta Žilina k viacerým ich legitímnym požiadavkám, vzneseným na 
predchádzajúcich stretnutiach s poslancami. Podľa ich názoru sa v Zádubní nič 
nerobí pre občanov, napriek tomu, že dane platia občania Zádubnia rovnako ako v 
centre mesta. Ako veľmi problematický požadujú riešiť úsek na Zástranskej ulici v 
smere zo Zástrania do Budatína, kde vodiči pravidelne prekračujú povolenú 
rýchlosť v obci. V priebehu desiatich rokov tu boli zaznamenané dve smrteľné 
dopravné nehody. Posledná nehoda bola v decembri 2015 v úseku pri centre Náruč, 
kde došlo k vážnemu zraneniu dieťaťa. Pritom vyriešenie tohto problému im mal 
prisľúbiť ešte pred komunálnymi voľbami v r. 2014 pán primátor Choma - doteraz 
sa však nič neudialo. 
Občania vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť do tejto zápisnice, aby sa 
nimi seriózne zaoberali príslušné odbory a vedenie Mestského úradu Žilina. Vo väčšine 



prípadov sa jedná o opakovane vznášané požiadavky na predchádzajúcich stretnutiach s 
poslancami: 

- Prijať skutočne účinné opatrenia, smerujúce k zabezpečeniu dodržiavania rýchlosti 
vodičov idúcich v smere od Zástrania do Budatína po Zástranskej ulici a zabezpečeniu 
ochrany života a zdravia občanov idúcich pešo po tejto komunikácii 

- V časti nad centrom Náruč vybudovať pri autobusovej zastávke priestor, umožňujúci 
ľuďom bezpečne vystúpiť z autobusu na rovný priestor, nie do rigoľa.  

- Zabezpečiť tu aj vyznačenie prechodu pre chodcov, ktorý umožní chodcom bezpečne 
prejsť na druhú stranu komunikácie - požiadavka je opakovane vznesená v súvislosti 
s decembrovou dopravnou nehodou, kde došlo k ťažkému zraneniu dieťaťa v tomto 
mieste. 

- Pri výjazde z ulice Ku škôlke na Zádubanskú ulicu umiestniť dopravné zrkadlo, nakoľko je 
tu veľmi zlý výhľad pri vchádzaní na Zádubanskú ulicu, čím hrozí riziko nehody. 

- Zabezpečiť zrezanie, alebo riadne orezanie 4 stromov - vŕb, nachádzajúcich sa v tesnej 
blízkosti MŠ. Aj tu sa jedná o opakovanú požiadavku. Stromy sú veľké, konáre stromov 
sú suché, pri vetre hrozí pád konára a zranenie osôb, ktoré smerujú do a z materskej 
školy. Občania dávajú vedeniu mesta otázku, či sa bude čakať skutočne až dovtedy, 
kým tu niekoho nezabije padajúci konár stromu, nedajbože malé dieťa? To 
skutočne staré stromy majú väčšiu hodnotu ako ľudia a ich zdravie, nedajbože 
ľudský život? Naposledy koncom roka 2015 došlo auto s plošinou, orezali 2 konáre ktoré 
zasahovali do vedenia rozhlasu a odišli. 

- Občania opakovane požadujú orezanie líp na miestnom cintoríne, ktoré poškodzujú 
pomníky. 

- Občania upozornili na poškodenie autobusovej zastávky Budatínska - ktorej konštrukciu 
poškodilo asi nákladné vozidlo. 

4) V rámci diskusie sa prítomný občan dotazoval, či už boli pomenované ulice v Zádubní. 
Poslanec Pažický ich informoval, že v druhej polovici roka 2015 bolo prijaté VZN o 
pomenovaní názvov ulíc okrem iných mestských častí aj v Zádubní. O tejto skutočnosti 
informoval občanov na predchádzajúcom stretnutí, informácie boli zverejnené aj v 
médiách, sú aj v poslaneckej výveske. Doteraz ešte ulice nie sú označené tabuľkami s 
názvami ulíc. Opakovane uviedol, že občan najskôr musí zájsť do klientského centra MsÚ 
a vyplniť žiadosť o určenie orientačného čísla na budovu/rodinný dom. Po pridelení tohto 
čísla si pôjde následne vybaviť nový občiansky preukaz a potom zmenu nahlási na 
inštitúcie, kde je to potrebné nahlásiť. Tlačivá pre tých, ktorí nemajú k dispozícii internet, 
zabezpečí a ponechá v MŠ, kde si ich budú môcť občania vyzdvihnúť spolu aj s popisom, 
ako majú postupovať. 

5) V závere stretnutia poslanec Pažický vyjadril presvedčenie, že mesto Žilina sa uvedenými 
požiadavkami bude vážne zaoberať, za čo občania vopred vyslovujú vedeniu mesta 
poďakovanie. Poďakoval prítomných za účasť na stretnutí, za vznesené požiadavky a 
námety a stretnutie s občanmi ukončil. 
 

       Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický 


