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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 zasadnutia Výboru č. 8 

 stretnutie poslancov s občanmi Zádubnia  

Dňa 24.01.2018 o 16,30 hod. v MŠ Zádubnie podľa Harmonogramu poslaneckých stretnutí 

na rok 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

v zložení poslancov Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová a Ján Púček. Zasadnutie sa 

uskutočnilo za účelom stretnutia poslancov s občanmi mestskej  časti Zádubnie. Stretnutia 

sa zúčastnil aj pracovník Mestskej polície Žilina komisár MP Mgr. Martin Matejko.   

V úvode poslanec Pažický privítal kolegov poslancov, zástupcu MP a prítomných občanov. 

Všetkým prítomným zaželal  do nového roka predovšetkým veľa zdravia a úspechov v 

osobnom aj pracovnom živote. 

V ďalšom oboznámil prítomných s programom stretnutia: 

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

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Zádubnia do zápisnice 

3) Diskusia 

4) 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 plnenia 

požiadavky: 

- 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 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. Ohľadom zámeru realizácie chodníkov v Zádubní 

bol vypracovaný geometrický plán  č. 109/2017 na vyčíslenie dielov ( záberov )  pod 

stavbu a bol i podkladom pre oslovenie vlastníkov a zistenie záujmu o odpredaj 

zabratých častí. Na realizáciu kúpnych zmlúv je však potrebné vypracovať geometrický 

plán na majetkovo právne vysporiadanie, ktorý bude overený katastrom.  Geodet ( p. 

Štetková ) už na tom začala robiť, avšak zistila, že v dotknutej lokalite je na katastri 

 návrh na opravu ( jedná sa o nesúlad hraníc pozemkov )  a kým sa stav neopraví,  nie 

je možné  realizovať potrebný GP, ktorý by bol overený katastrom. Zo strany 

pracovníkov mesta Žilina boli podniknuté kroky, aby sa tento problém začal na katastri 

riešiť pokiaľ možno čo najskôr. Zo strany poslanca Pažického bol chodník navrhnutý do 

návrhu investičného plánu mesta Žilina na roky 2018-2021 ako priorita v Zádubní. 

- 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 
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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“. Vypracovanie potrebnej 

projektovej dokumentácie bolo zadané projektantovi. Po spracovaní PD bude záležitosť 

riešená so ŽSK a Okresným úradom, aby dali dopravné určenie. 

- 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. Majitelia pozemku už dokumenty z katastra obdržali, čakali však na to, kedy sa im 

ozvú pracovníci z mesta. Poslanec Pažický preto čo najskôr dohodne stretnutie 

vlastníkov pozemku na odbore majetkovom a právnom, aby sa veci pohli ďalej dopredu. 

- 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. List bol na SVP š.p. 

zaslaný – po zabezpečení plošiny budú vŕby orezané. 

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

konáre) – požadujú lipy opakovane upraviť. Podľa nášho názoru, sú lipy dostatočne 

ošetrené. Vykonáme obhliadku. 

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

je zaevidovaný, v prípade dostatku finančných prostriedkov bude zaradený do 

Investičného plánu mesta na roky 2018-2021. 

- 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. Stretnutie s ODI už bolo v minulosti uskutočnené, so znížením rýchlostí 

ODI nesúhlasí. 

- Zabezpečiť častejšie meranie rýchlosti prechádzajúcich motorových vozidiel v Zádubní v smere 

zo Zástrania  pracovníkmi Polície. V kompetencii polície – je prísľub riaditeľa ODI, že 

Polícia v rámci možnosti bude v danom úseku i naďalej pokračovať v meraní rýchlosti. 

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

výrazne zhoršila už aj tak veľmi zlú dopravnú situáciu. Z uvedeného podnetu nie je zrejmé o 

ktorú lokalitu sa jedná. Po upresnení bude možné na požiadavku odpovedať. 

- 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? Koncom jesene bola požiadavka zrealizovaná, rigoľ bol 

vybagrovaný a vyčistený. 
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- Odstrániť vraky motorových vozidiel, zaparkovaných pri miestnom cintoríne. V roku 2017 bolo 

na základe lustrácií a vyrozumení držiteľov, z miesta odstránených niekoľko vozidiel. 

V súčasnosti sa na mieste nachádza jediný vrak, ktorý bol zdokumentovaný a po splnení 

všetkých administratívnych podmienok bude z miesta odstránený. Ul. Zádubanská je 

pravidelne monitorovaná.    

- 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. 

V prípade miestnej komunikácie a obojsmernej premávke sa môže stáť len ak ostáva 6m 

voľná šírka komunikácie. Osadenie DZ je duplicitovanie zákona. Pri porušení treba volať 

Mestskú políciu, ktorá je kompetentná riešiť takýto priestupok. Nebudeme preto 

realizovať osadenie DZ. 

- 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. Ide o komunikáciu III. triedy, 

vlastník VUC, správca SC ŽSK. Požiadavka bola zaslaná na ŽSK. 

- 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. Nádoby na posypový materiál sa 

umiestňujú spravidla pri cintorínoch kde je prístupová komunikácia s vyšším sklonom a 

taktiež miesta s väčšou intenzitou chodcov. Ostatné miesta sú zabezpečené podľa 

operačného plánu zimnej údržby. 

 

 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. 

 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 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. Koncom jesene bola požiadavka realizovaná – 

priľahlý svah bol upravený. 

 Aj vďaka aktivite a iniciatíve tam žijúcim občanov sa podarilo položiť nový asfaltový 

koberec na ul. Pustá.  

 Na ul. Pustá bolo doplnené svietidlo verejného osvetlenia, tak sa už na každom stĺpe 

elektrického vedenia nachádza i lampa verejného osvetlenia. 

 Koncom roka boli pomenované zvyšné 2 ulice v Zádubní a to ul. Pod Adamovcom 

a Šiesta ulica. 

 Na základe požiadavky tam žijúcej občianky bola zaradená ul. Pod Adamovcom do 

plánu zimnej údržby mesta. 

 Bola vykonaná obhliadka na ul. Pod Adamovcom v súvislosti s požiadavkou na 

vybudovanie niekoľkých lámp verejného osvetlenia, nakoľko na ulici už celoročne žije 

viacero občanov. Zo strany mesta Žilina bola zadaná požiadavka na spracovanie 

projektovej dokumentácie. 
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 Na miestnom  cintoríne boli konečne zrezané tuje v dolnej časti cintorína, čím sa 

vytvorilo niekoľko nových hrobových miest. 

 Z finančných prostriedkov z „investičných-kapitálových“ pohotovostných  zdrojov 

Volebného obvodu č.8., ktoré mal k dispozícii v roku 2017 poslanec Pažický v sume 

5 000,- €, boli vytvorené parkovacie miesta pri cintoríne smerom k Domu smútku na ulici 

Spojná. Týmto dôjde k zlepšeniu dopravnej situácie v danom úseku, na ktorý dlhodobo 

poukazovali občania žijúci na Spojnej ulici. 

 Koncom roka bol vyčistený rigoľ povedľa hlavnej cesty ul. Zádubanská v blízkosti ul. 

Malá, nakoľko rigoľ aj rúra priepustu už boli značne zanesené. 

 Na základe požiadaviek občanov budú VKK v roku 2018 rozmiestnené v Zádubní 3 krát, 

a to  v termínoch: 13.3.-17.3., 5.6.-6.6. a 9.10.-13.10.  

 

2) 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 intenzívne pripravovaný na realizáciu úsek 

nachádzajúci sa priamo v Zádubní. Požadujú, aby mesto oficiálne vyzvalo OÚ 

katastrálny odbor na urýchlené odstránenie nesúladu hraníc pozemkov v danej lokalite, 

aby mohol byť realizovaný geometrický plán spomínaný v bode 1). Občania požadujú, 

aby mesto následne 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 apríli 2018 boli 

informovaní pracovníkmi MsÚ o vykonaných opatreniach a o postupe prípravných prác. 

- Občania požadujú zrezanie tují na miestnom cintoríne, ktoré sa nachádzajú v hornej 

časti cintorína pri vstupe. 

- Občania požadujú, aby na vytvorených parkovacích miestach vedľa cintorína na jar bol 

čo najskôr položený asfalt, nakoľko stekajúca voda kamenivo vyplavuje a dochádza tak 

k poškodzovaniu vykonaného diela. 

- Preveriť u vydavateľa Radničných novín, z akého dôvodu boli v posledných článkoch 

týkajúcich sa Zádubnia, použité nesprávne názvy miestnych potokov. 

- Občania požadujú, aby bol bývalý kultúry dom vrátený občanom. Požadujú, aby pán 

primátor podnikol opakované kroky na oslovenie súčasného majiteľa s požiadavkou na 

spätné odkúpenie budovy mestom. 

- Občania požadujú, aby bol v blízkej budúcnosti opravený plot miestneho cintorína, ktorý 

sa na viacerých miestach rozpadáva a prepadáva. 

- V súvislosti s výstavbou vyhliadkovej veže na Dubni občania požadujú, aby bol v okolí 

turistického chodníka vybudovaný aj patričný mobiliár slúžiaci turistom a návštevníkom 

na oddych, prípadne aby boli zrekonštruované jestvujúce v minulosti postavené altánky 

a lavičky. 

- V tejto súvislosti občania požadujú, aby bolo zabezpečené čistenie a odvoz odpadkov, 

ktoré návštevníci danej lokality na trase pravidelne zanechávajú. 

- Občania požadujú vykonať oparenia na zamedzenie uskladňovania hliny a iného 

odpadu, ktorý vzniká pri kopaní hrobov na cintoríne, na mieste vedľa cintorína. Vytvára 

sa tu skládka tohto materiálu. 
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- Občania požadujú, aby mesto Žilina v spolupráci s príslušnými úradmi a poľovnými 

združeniami, vykonalo opatrenia na zamedzenie pohybu diviačej zveri v okolí rodinných 

domov. 

- Občania požadujú, aby na Kolmej ulici v Zádubní, kde bola na jar minulého roka 

umiestnené dopravná značka Zákaz státia, bola táto značka odstránená. Požiadavku 

odôvodňujú tým, že hranica pozemkov na  ulici je ešte 1,5 m pred plotom každého z 

obyvateľov. Čiže aj keď parkujú pred svojím domom na ceste, vlastne parkujú na svojom 

pozemku. 

- Občania požadujú, aby zo strany mesta Žilina boli urýchlene začaté práce na príprave 

projektovej dokumentácie k vybudovaniu kanalizácie a vodovodu v tých častiach 

Zádubnia, kde tieto siete ešte stále nie sú.  

 

3) Diskusia 

Počas prerokovania predchádzajúcich bodov programu aj v časti diskusia občania 
vyjadrili nasledovné postrehy a postoje: 

V úvode pán Kniha poďakoval poslancovi Pažickému, že sa mu veľmi rýchlo podarilo 
zabezpečiť úpravu priestoru pred autobusovou zastávkou Údolná.  
Zástupca MP informoval občanov o vykonaných opatreniach na odstránenie vrakov 
motorových vozidiel z blízkosti cintorína. 
Poslanec Púček v úvode informoval, že na decembrovom zasadnutú mestského 
zastupiteľstva dali poslanci volebného obvodu č.8 tri pozmeňujúce návrhy k rozpočtu na 
rok 2018 týkajúce sa obvodu č.8. Tieto požiadavky boli najskôr poslancami schválené, 
potom na ďalších dvoch mimoriadnych zastupiteľstvách boli zasa zrušené. Podľa jeho 
názoru takéto konanie len vnáša chaos do činnosti mestského zastupiteľstva. 
S blížiacim sa termínom komunálnych volieb na jeseň tohto roka sa táto situácia podľa 
neho bude zrejme zhoršovať. 

Poslankyňa Talafová uviedla, že poslanci z mestských častí obvodu č.8 majú ťažkú 
pozíciu pri presadzovaní požiadaviek občanov, lebo v konečnom dôsledku musia 
o oprávnenosti týchto požiadaviek presvedčiť aj mestských poslancov, ktorí nie dobre 
poznajú situáciu v MČ obvodu – kedysi samostatných obciach. 

Poslanec Pažický informoval o stretnutí s riaditeľom ODI, ktorého témou bolo najmä 
častejšie meranie rýchlosti v Zádubní, Budatíne a v Brodne. Podľa vyjadrenia pána 
riaditeľa ODI, Zádubnie a Budatín sú úseky, ktorým v rámci možností, ktoré ODI má, 
venujú adekvátnu pozornosť. V danom úseku sú udeľované pomerne vysoké pokuty za 
dopravné priestupky. Keďže rýchlosť merajú z civilných/neoznačených vozidiel nápisom 
Polícia, občania možno majú dojem, že v danom úseku Polícia rýchlosť nemeriava. 

Pán Kniha upozornil na nesprávne uvedené názvy potoka v Zádubní v posledných 
číslach Radničných novín a požiadal o vysvetlenie zo strany vydavateľa novín. 

Poslanec Pažický v závere informoval, že v MŠ v Zádubní je poškodená strecha budovy 
a spolu s kolegami poslancami podniká kroky na to, aby na opravu boli na najbližšom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva vyčlenené finančné prostriedky. 
 

4) 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 dôsledne 

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

požiadavky a námety a stretnutie s občanmi ukončil. 

 

Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický  


