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Miestna časť: Brodno

Zápisnica z poslaneckého stretnutia dňa 25.3.2014
Dňa 25.3.2014 o 17.00 hod. sa v ZŠ Brodno uskutočnilo stretnutie občanov mestskej časti
Brodno s poslancami. Stretnutia sa zúčastnilo 51 občanov. Prednosta Mestského úradu pán
Trnovec, vedúci odboru dopravy pán Líška, vedúci odboru životného prostredia pán Vidra,
vedúci odboru investícií pán Guzma, zástupca MP a 2 zástupcovia spoločnosti Sevak. Po
privítaní poslancom Jánom Púčkom ich poslanec požiadal, aby zachovali pri komunikácií
kľud a slušnosť, pretože len takýmto spôsobom môžeme nájsť cestu k spokojnosti občanov.
Vysvetlil, že stretnutie sa uskutočňuje na základe požiadaviek občanov k problematike
rozšírenia miestneho cintorína, rekonštrukcie miestneho potoka Brodňanka a k rozšíreniu
vodovodu v úsekoch pod Skalicu a časti Zaroháčovce.
Problematiku rozšírenia vodovodu, postup a možnosť realizácie vysvetlili zástupcovia
Sevaku, aj pán prednosta občanom vysvetlil, že pripojením na vodu spoločnosti Sevak občan
musí splniť kritéria a to tým, že nie je možné potom používať vodu spoločnosti Sevak, keď im
nestačí vlastná voda, prípadne školský vodovod. Takýto je predpis. Následne boli
porozdávané občanom žiadosti o vodovodné prípojky, ktoré môžu odovzdať priamo do
spoločnosti Sevak prípadne poslancovi Púčkovi, alebo určenému ich zástupcovi Antonovi
Barčíkovi.
Pán Barčík po obdržaní zmluvy o budúcej zmluve požiadal o možnosť prejednania tejto
zmluvy priamo v spoločnosti Sevak. Túto požiadavku zabezpečí poslanec Púček a pokúsi sa
sprostredkovať stretnutie zástupcov občanov pána Barčíka a zodpovednú osobu spoločnosti
Sevak.
Čo sa týka rekonštrukcie potoka, možnosti úpravy, prípadne rozšírenia miestnej
komunikácie smerom na vyšný koniec, vystúpil zástupca mesta, teda vedúci dopravy, ktorý
vysvetlil postup občanom, že v prípade, že mesto obdrží projekt rekonštrukcie, mesto sa bude
ihneď s týmto problémom zaoberať, bude brať do úvahy možnosť rozšírenia komunikácie,
prípadne upraví komunikáciu tak, aby čo najlepšie slúžila v prospech obyvateľov mestskej
časti Brodno. Prednosta potvrdil slová vedúceho odboru dopravy pána Líšku a povedal, že
súčasné vedenie mesta nemalo, ani nemá záujem ísť proti občanom, ale práve naopak, robí
všetky kroky k tomu, aby po vzájomnej komunikácií s občanmi došlo vždy k uspokojeniu
požiadaviek občanov a to platí aj pri tomto bode rekonštrukcie potoka. Taktiež bolo
prednostom vysvetlené, že v prípade rekonštrukcie potoka a vyvolanej investície zrušenia
doterajších mostíkov sa mesto k riešeniu vyjadrí až po oboznámení sa s projektovou
dokumentáciou, podľa ktorej sa dá vyhodnotiť, čo sa bude búrať a aké náklady na prístup
k rodinným domom vzniknú.
K výtlaku vody na ulicu Vyšný koniec sa zástupcovia Sevaku vyjadrili v tom smere, že sa
vytyčuje nové miesto na šachtu, z ktorej by mal byť výtlak zabezpečený tak, aby sa voda
dostala k všetkým rovnakým tlakom.
Je nutné vyznačiť hydranty pre prípad použitia DHZ Brodno.

K rozšíreniu cintorína sa vyjadril vedúci životného prostredia, vedúci dopravy mesta Žilina
a prednosta v tom smere, že mesto Žilina nemá záujem na tom, aby občania boli pochovávaný
mimo svoju mestskú časť. Práve naopak, mesto Žilina už dlhšiu dobu robí všetky kroky preto,
aby došlo k vzájomnej dohode medzi mestom a farnosťou. Rôzne pokrikovanie že mesto
nemá záujem o rozšírenie cintorína je nepochopením dvoch troch jedincov, ktorí sa snažia
vyvolať, že mesto nie je ochotné tento problém riešiť. Prednosta ďalej uviedol, že vedenie
mesta Žilina i sám pán primátor sa touto problematikou zaoberajú a budú sa snažiť v krátkej
dobe problém vyriešiť k spokojnosti občanov mestskej časti Brodno.
Prítomní občania poďakovali zástupcom mesta za to, že sa problém vyššie uvedených
požiadaviek pohol dopredu. Ďakujú touto cestou aj primátorovi mesta Žilina za to, že
nezostalo len pri slovách, ale je tu snaha čím skôr vyššie uvedené požiadavky splniť.
Vystúpili i občania a verejne vyhlásili, že ponuka od farnosti je značne vysoká, myslia tým
33,- € za m2, že predsa na takéto niečo ako miesto posledného odpočinku by mala pomôcť aj
farnosť a nemala by vidieť len značný zisk a pod. Aj ohlas jednej z občianok, že farnosť nemá
peniaze a preto ich chce od mesta bolo poznamenané, že ani mesto nemá peniaze a musí plniť
požiadavky v prospech občanov a taktiež bolo poznamenané, že cirkev by si mala uvedomiť
úľavy od platenia daní i to, že duchovných predsa platí štát, teda my občania a pod.
Záverom bolo poslancom poďakované za zachovanie kľudu a rozvážnosti pri vystupovaní
i za to, že pochopili, že vedenie mesta Žiliny, ale aj poslanci za mestskú časť Brodno sú tu pre
občanov.
Vedúci dopravy záverom informoval občanov, že na úseku miestnej komunikácie
k cintorínu sa bude realizovať nový koberec, vykoná sa začiatkom apríla čistenie ulíc,
vyspravenie výtlkov a mesto sa bude snažiť i naďalej plniť všetky požiadavky občanov podľa
finančnej situácie mesta.
Pán Miloš Horvát poďakoval za vysvetlenie a podporu vedeniu mesta no navrhol však, že
vždy, pri každej realizácií nejakého projektu je treba mať koncepciu, aby boli riešené vždy
všetky inžinierske siete a pod.

Vypracoval: Púček Ján

