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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 stretnutia poslanca s občanmi Zádubnia 

 

Dňa 25. 01. 2017 o 16,00 hod. v MŠ Zádubnie podľa Harmonogramu poslaneckých stretnutí 

na rok 2017 sa uskutočnilo stretnutie poslanca Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

s občanmi mestskej časti Zádubnie. Stretnutia sa zúčastnil poslanec Ing. Ján Pažický, 

pracovník Odboru životného prostredia Mestského úradu Žilina Mgr. Jozef Skukálek a za 

Mestskú políciu Žilina komisár MP Mgr. Martin Matejko.  

V úvode poslanec Pažický privítal a predstavil hostí - pracovníka MsÚ Žilina Mgr. Jozefa 

Skukálka a pracovníka MP Žilina komisára Mgr. Martina Matejku, pod ktorého bude v ďalšom 

období na základe novej organizačnej štruktúry MP spadať Zádubnie. 

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) Na základe požiadaviek občanov zo stretnutia konaného 12.10.2016: 

- Zrezať, prípadne radikálne orezať vŕby pri Materskej škôlke. Boli síce orezané na jar tohto roka, 

ale skutočne len "symbolicky". Konáre sú suché, previsujú ponad cestu kadiaľ chodia do škôlky 

malé detí, hrozí riziko ich zranenia. 

- Opakovaná požiadavka: Občania požadujú orezať lipy na cintoríne. Tieto značne znečisťujú 

okolie, padajúce konáre poškodzujú pomníky. Na opakované požiadavky občanov mesto 

nereaguje. 

- V súvislosti s predchádzajúcimi dvoma bodmi občania požadujú, aby na najbližšie stretnutie 

poslanca s občanmi Zádubnia bol pozvaný aj vedúci Odboru životného prostredia Mestského 

úradu, aby na mieste videl realitu a občania mu mohli osobne vysvetliť dôvody ich opakovaných 

požiadaviek. 

Vedúci OŽP poveril účasťou na stretnutí Mgr. Skukálka, ktorý sa venuje problematike údržby 

zelene. Nakoľko Mgr. Skukálek mal ešte aj ďalšie povinnosti, poslanec Pažický navrhol, aby 

sa najskôr prerokovali požiadavky týkajúce sa OŽP. 

Mgr. Skukálek informoval občanov o podmienkach, za akých je možné stromy orezať, alebo 

zrezať. Rez na polovicu výšky stromu, ako by si niektorí občania predstavovali orezanie 

stromov, sa nerobí – týmto by sa stromy zničili. To, že padajú konáre, je bežné. V prípade, 

ak padnutý konár spôsobí škodu na pomníku, voči tomuto je mesto poistené a škoda by sa 

riešila z tejto poistky. Ak fúka silný vietor a napadá haluzina, je to normálne. Aj to, že niektoré 

konáre visia, je bežné. Taktiež opad lístia nie je dôvodom na výrub stromu. Rozhodnutie 

o výrube stromov je posielané príslušným orgánom a musí tam byť uvedený dôvod výrubu, 

za čo zodpovedá predkladateľ. To, že korene líp dvíhajú kríž na miestnom cintoríne, tiež 

nevidí ako dôvod výrubu líp, nakoľko kríž je možné opraviť/napraviť. 
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Napriek uvedeným argumentom a odpovediam na otázky prítomných občanov, Mgr. 

Skukálek prisľúbil, že lipy na miestnom cintoríne niekedy začiatkom vegetačného obdobia 

posúdi stromolezec - arborista, ktorý stromy odborne prehliadne, navrhne opatrenia, ktoré 

OŽP posúdi a následne rozhodne o ďalšom postupe. 

Čo sa týka zrezania, alebo orezania vŕb v blízkosti MŠ, vŕba nachádzajúca sa na mestskom 

pozemku bude zaradená na výrub. Ostatné dve vŕby spadajú pod rozhodnutie SVP, š.p. – 

mesto vyzve zástupcu SVP a požiada o ich zrezanie. 

Občania v tejto časti otvorili aj tému zrezania tují na cintoríne. Zástupca miestneho urbáru 

uviedol, že sú ochotní samozrejme zabezpečiť náhradnú výsadbu, ale skutočne tieto tuje na 

cintoríne – okrem tuje veľa domu smútku - je potrebné  zrezať, nakoľko špatia okolie, vzniká 

v ich okolí neporiadok a korene poškodzujú pomníky. Mgr. Skukálek uviedol, že s tujami 

v zásade problém nemá a prisľúbil, že ich ohliadne a všetky zaradí do plánu výrubu do 

31.3.2017. 

V ďalšom občania komunikovali problematiku ďalších stromov v Zádubní, ktoré podľa ich 

názoru spôsobujú škodu. Mgr. Skukálek odpovedal na otázky, ako je potrebné v tom ktorom 

prípade postupovať. Tieto požiadavky budú uvedené v bode 2 – nové požiadavky občanov.  

Po zodpovedaní otázok, týkajúcich sa OŽP, poslanec Pažický poďakoval Mgr. Skukálkovi za 

účasť na stretnutí, za jeho stanoviská a rady a Mgr. Skukálek následne stretnutie opustil.      

Poslanec Pažický informoval o stave plnenia ďalších požiadaviek zo stretnutia z 12.10.2016. 

K jednotlivým požiadavkám je stručne uvedené stanovisko príslušného odboru MsÚ, 

prípadne uvedený aktuálny stav jej plnenia: 

- Opakovaná požiadavka Občania požadujú  orezať kríky, vŕby a smreky na ceste k futbalovému 

ihrisku (ulica Pod majerom) - nakoľko tieto ohrozujú elektrické vedenie. Spadá pod 

kompetenciu SSE – bolo jej zaslané upozornenie. 

- Opakovaná požiadavka: Pri výjazde z ulice Ku škôlke smerom na Zádubanskú ulicu umiestniť 

dopravné zrkadlo. Požiadavka bola vznesená v 01/2016, zrkadlo dodnes nie je namontované. 

Bola vykonaná ohliadka – zrkadlo bude osadené v priebehu prvého polroka 2017. 

- Premiestniť nádoby na separovaný zber, nachádzajúce sa pred Kultúrnym domom na iné vhodné 

miesto, nakoľko na pôvodnom bránia výhľadu motoristom, idúcim z ulice Ku Škôlke. Preveríme 

situáciu. Poslanec Pažický uviedol, že sa s vedúcim OŽP pôvodne dohodli, že VPP 

pracovníci posunú tieto nádoby 1-2 metre vľavo. Pri dnešnej ohliadke na mieste však 

zistil, že toto nie je možné, nakoľko nádoby sú už v súčasnosti tesne vedľa brány do 

areálu bývalého kultúrneho domu. Keďže ale do priestoru tejto križovatky má byť 

osadené dopravné zrkadlo, požiadal občanov o strpenie, aby mohli zistiť, či osadenie 

zrkadla zlepší výhľad pri vstupe do tejto križovatky a nádoby by tak mohli ostať na 

pôvodnom mieste. 

- Na ulicu Ku škôlke umiestniť spomaľovací retardér - vodiči tu jazdia rýchlo a pohybujú sa tu malé 

deti - aby nedošlo k ich zraneniu. Bola vykonaná ohliadka, osadenie retardéra je 

prisľúbené. 

- Zabezpečiť pred začiatkom zimy vyčistenie rigola na kraji miestnej komunikácie oproti 

Kultúrnemu domu (Zádubanská ulica). Voda steká krajom cesty a pri mraze sa tvoria ľadové 

nánosy a bariéry. Práce boli zadané spoločnosti Žilinské komunikácie. Realita je taká, že 

ŽK túto požiadavku zatiaľ nezrealizovali. 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Zádubnia do zápisnice. 

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

zápisnice: 
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- Občania v diskusii s Mgr. Skukálkom požiadali o zrezanie všetkých tují na miestnom 

cintoríne (okrem tuje vedľa domu smútku), nakoľko tieto špatia okolie, vzniká v ich okolí 

neporiadok a korene poškodzujú susediace pomníky. 

- Zabezpečiť ohliadku 4 ks líp na rohu ulíc Oblúková a Pustá. Stromy sú vysoké, 

neudržiavané a spôsobujú škodu na susedných nehnuteľnostiach. 

- Požiadať SSE o orezanie/zrezanie vŕby v blízkosti MŠ – jej konáre zasahujú nad 

elektrické vedenie, pri ktorého porušení pádom konára alebo časti stromu by bola od 

elektriny odrezaná veľká časť Zádubnia. 

- Ulica Na dolinu – tu sa tiež nachádza viacero stromov, ktoré zasahujú nad priľahlé 

pozemky, kde vlastníkom spôsobujú škody. Občania požadujú vykonanie ohliadky týchto 

stromov a ich orezanie/zrezanie. 

- Zabezpečiť, aby nádoby na cintorínsky odpad boli pracovníkmi spoločnosti, realizujúcej 

vývoz odpadu, po ich vysypaní umiestnené v určenom stojisku v areáli cintorína. 

V súčasnosti totiž tieto nádoby sú ponechávané pred bránou cintorína, kde opäť 

začínajú vyvážať odpad nielen obyvatelia Zádubnia, ale aj rôzne subjekty mimo tejto 

mestskej časti. 

- Pri kostole/dome smútku, pri odhŕňaní snehu traktor pred niekoľkými dňami poškodil 

poklop na vodojeme. Je potrebné vykonať opravu, alebo toto nahlásiť príslušnej 

kompetentnej organizácii. 

- Občania vyjadrili nespokojnosť s vykonávaním zimnej údržby v Zádubní počas tejto 

zimy, kedy je sneh podľa nich nedostatočne odstraňovaný. Požadujú najmä do budúcna 

zjednať nápravu. 

- Pri vykonávaní zimnej údržby dochádza v priestoroch autobusových zastávok 

k nahrnutiu snehu mechanizmami vykonávajúcimi údržbu k týmto zastávkam, kde potom 

cestujúci musia prekonávať hromady zľadovateného snehu a hrozí úraz osôb. 

Zabezpečiť, aby pri údržbe snehu zostalo voľné miesto na státie pre cestujúcich. 

- Občania požadujú na ulici Kolmá osadenie dopravnej značky „Zákaz státia“ 

s dodatkovom tabuľou „V zimnom období“. Parkujúce autá bránia prejazdu strojom 

vykonávajúcim zimnú údržbu, najmä ale v prípade potreby tadiaľ neprejde sanitka, alebo 

vozidlá hasičov. Konkrétne sa toto udialo pred niekoľkými dňami, keď tu zapadla sanitka 

a jej vyprostenie museli riešiť prostredníctvom hasičov. Privolaná hliadka polície 

odporučila občanom požadovať na tejto ulici osadenie vyššie uvedenej dopravnej 

značky. 

- V časti Zádubnia zvanej Adamovec (bývalá chatová osada) v súčasnosti sú celoročne 

obývané minimálne 4 rodinné domy, počas leta je to podstatne viacej. Sú tu síce 

osadené stĺpy elektrického osvetlenia, avšak osvetlenie vôbec nefunguje. Občania 

požadujú zjednanie nápravy a osadenie svietidiel. 

- V časti Zádubnia zvanej Adamovec občania požadujú pomenovanie tejto ulice, nakoľko 

táto časť je súčasťou Zádubnia. Občania navrhujú názov ulice: „Chatárska ulica“. 

- Občania požadujú riešiť rozšírenie miestneho cintorína. Minulý týždeň pochovávali na 

posledné voľné miesto. Z mesta bolo občanom oznámené, že v Žiline na novom 

cintoríne je miesta dostatok. Občania sú pobúrení takýmto prístupom. Najmä starší 

občania sú rozhorčení, argumentujú tým, že celý život žijú v Zádubní a pochovaní majú 

byť niekde inde? Žiadajú kompetentných funkcionárov mesta Žilina, aby táto situácia 

bola neodkladne riešená. Požadujú prípadne aj vytvorenie nového cintorína v Zádubní, 

kde sa nachádzajú pozemky, ktoré by boli na tento účel vhodné. 

- Miestny občan poukázal na dlhodobo odstavený vrak motorového vozidla pred 

miestnym cintorínom. Prítomný pracovník MP bude túto požiadavku riešiť. 
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- Na ulici Pustá občania požadujú vyasfaltovanie časti miestnej komunikácie, ktorá je 

v dezolátnom stave. 

- Na Štvrtej ulici občania požadujú vyspravenie jám a výtlkov aspoň asfaltovou drťou, 

nakoľko táto ulica slúži ako prejazdná pre pomerne veľa áut a už dlhšiu dobu sa o túto 

komunikáciu nikto nestará. 

- V súvislosti s výstavbou chodníka Budatín-Zádubnie občania požadujú, aby ako ďalšia 

etapa výstavby tohto chodníka bol realizovaný úsek nachádzajúci sa v Zádubní. 

- Občania opakovane požadujú riešenie dopravnej situácie smere Zástranie-Budatín, kde 

cez Zádubnie autá prechádzajú vysokou rýchlosťou a ohrozujú najmä chodcov. 

Z roku 2016 ostali nedokončené nasledovné už rozpracované požiadavky, ktoré je potrebné 

začiatkom tohto roka dokončiť: 

- Osadiť retardér pri Materskej škôlke. 

- Vyznačiť dve križovatky v strede mestskej časti zvislým dopravným značením. 

- Pri výjazde z ulice Ku škôlke smerom na Zádubanskú ulicu umiestniť dopravné 

zrkadlo. 

- Na cintoríne umiestniť ku krížu 2 ks lavičiek, ktoré budú slúžiť najmä starším 

občanom na oddych. 

- Realizovať opatrenia, 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 tomto úseku. 

3) Počas prerokovania prvých dvoch bodov stretnutia aj v časti diskusia občania vyjadrili 

nasledovné postrehy a postoje: 

Mgr. Skukálek vysvetli prítomnej občianke, ktorá sa sťažovala, že na susednom 

pozemku je vysoký orech, ktorý zasahuje konármi nad jej pozemok a spôsobuje jej 

škodu agresívnym lístím. Bolo jej odporúčané, aby v prípade ak je tento strom zdravý, 

sa dohodla so susedom na jeho orezaní. Ak tento nesúhlasí, môže dať podnet na OÚ, 

že táto skutočnosť ju negatívne ovplyvňuje Ak je drevina vyschnutá, 

naklonená/poškodená, môže požiadať mesto o preverenie tohto stavu. 

Zástupca urbáru sa informoval, ako postupovať pri odstraňovaní krovín, burín a hlohov 

na súkromnej ornej pôde v extraviláne. Bolo dohodnuté, že pošle poslancovi mejl 

s konkrétnou požiadavkou a v spolupráci s Mgr. Skukálkom bude dohodnutý ďalší 

postup. 

Na základe požiadavky občanov poslanec Pažický informoval, že pracovníci VPP budú 

v ďalšom období zabezpečovať čistotu v priestoroch autobusových zastávok, počas 

zimy zabezpečovať odstraňovanie snehu z priestorov zastávok a začnú vykonávať 

drobné práce v obci, nielen v areáli Materskej škôlky. V blízkej dobe dohodne tieto 

požiadavky občanov s pani riaditeľkou MŠ. Na jar občania požiadali o vyčistenie rigola 

popri ceste k cintorínu.  

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

vznesené požiadavky a námety a stretnutie s občanmi ukončil. 

 

                                    Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický

                     


