
Zápisnica zo stretnutia s občanmi volebného obvodu č. 8 

 

Dňa: 28.5.2018 o 17.00 hod. 

Miesto: KD vo Vraní 

 

Dňa 28.5.2018 sa o 17.00 hod. v miestnom kultúrnom dome vo Vraní uskutočnilo 

stretnutie občanov s poslancami výboru volebného  obvodu č. 8 Jánom Púčkom, Mgr. 

Emíliou Talafovou a Ing. Jánom Pažickým. Zúčastnených 35 občanov privítal poslanec  

Púček, poďakoval sa im za priebežné podávanie návrhov, námetov ale aj ich dôveru pre celý 

poslanecký výbor. Stručne občanov informoval o pridelených investíciách a o činnosti a 

aktivitách, ktoré sa budú v priebehu roka vykonávať. Jedná sa o odvodnenie ulice Vrania, 

vybudovanie chodníka na nový cintorín, výstavby lávky Vranie - Brodno, vývoz smetí 

v rámci veľkokapacitných kontajnerov, výsprava výtlkov, čistenie ulíc. Poslanec Púček 

poďakoval aj za stovky brigádnických hodín, ktoré občania odpracovali hlavne pod vedením 

Jednoty dôchodcov Slovenska Vranie, OZ Naše Vranie, DHZ Vranie a poslancov volebného 

obvodu č.8. Taktiež sa poslanec pýtal občanov, či sú spokojní s takýmto stretnutím, ktoré je 

dohodnuté minimálne 2x ročne, na čo bolo jednohlasne povedané, že pokiaľ poslanci pracujú 

tak v mestskej časti ako doposiaľ a pravidelne denne sú v kontakte s občanmi  vrátane sobôt, 

nedieľ, sú plne spokojní a ďakujú poslancom za ich výkon funkcie poslanca. Poslanec Púček 

oboznámil občanov s tým, že sa už viac nebude uchádzať o post poslanca miestneho obvodu 

z dôvodu svojho nepriaznivého zdravotného stavu a požiadal občanov, a hlavne organizácie 

mestskej časti Vranie, aby sa dohodli na kandidátovi, ktorý by zastupoval mestskú časť 

Vranie, poprípade sa dohodli na plnej podpore Ing. Pažickému, pokiaľ bude kandidovať. 

V diskusii sa prebrala aj problematika vysielača, ktorý je na miestnych potravinách a podľa 

zdrojov od odborníkov, mal tento škodiť a nepriaznivo pôsobiť na zdravie občanov. Tejto 

diskusie sa zúčastnil aj zástupca Orange Slovensko, pobočka Žilina, pán Ing. Michal Javorka 

a z laickej verejnosti Ing. Samak. Bolo dohodnuté, že poslanec Púček zvolá k tejto 

problematike tím odborníkov, zástupcu Orange Slovensko, vec preberú a následne budú 

občania informovaní, ako to v skutočnosti je.  

 

Diskusia 

Ing. Repková v diskusii uviedla nespokojnosť susedských vzťahov. Tento podnet poslanec 

Púček postúpil na životné prostredie Žilina. Taktiež uviedla, že je nepochopiteľné a doslova 

diskriminujúce, že pri budovaní inžinierskych sietí sú projekty viac menej orientované len na 



hlavné komunikácie a nerieši sa rozvod do bočných komunikácii, kde občania bývajú a tieto 

komunikácie tiež patria mestu ZA. Nemôžu obstáť tvrdenia či už Sevaku, alebo plynárni, že 

pre dva domy sa neoplatí do takýchto bočných ulíc rozvody zaviesť. Následne v diskusii 

občania žiadajú, aby sa dobudovalo: 

1. oporný múr 1. etapa na ulici Drozdia, ktorý už mal byť hotový, cesta sa tam zosúva a je 

ohrozená bezpečnosť, preto dôrazne žiadajú poslanecký výbor, aby investičné oddelenie čo 

najrýchlejšie tento stav riešilo (2. a 3. etapa oporného múru už bola vybudovaná a na 1. etapu 

je projekt, stavebné povolenie), 

2. občania očakávajú, že dôjde konečne k výstavbe novej lávky tak, ako boli informovaní ešte 

v tomto roku 2018, 

3. občania žiadajú, aby mesto Žilina pomohlo zabezpečiť odvoz fekálií jednotlivých žúmp 

v celej mestskej časti Vranie za cenu stočného, pretože sú presvedčení, že za rovnaké dane by 

mali mať občania rovnaké služby, 

4. žiadajú vypracovať štúdiu, prípadne projekt na kanalizáciu, 

5. žiadajú vyzvať telekomunikácie na osadenie stĺpov na ulici Vrania, hlavne pri obchode 

a hostinci, ktoré držia už len drôty vo vzduchu, 

6. žiadajú rekonštrukciu zastávky Jastrabia, 

7. žiadajú životné prostredie, aby vykonali obhliadku nepokosených záhrad v intraviláne 

a vyzvalo občanov, aby si to pokosili. 

Záverom poslanec Púček poďakoval opätovne občanom za účasť, za ich opätovné 

návrhy a ubezpečil ich, že poslanecký výbor č. 8 bude do konca volebného obdobia plne 

presadzovať ich požiadavky a súhlasiť s pripomienkami, že mestu nemôže byť ľahostajné, 

ako sa niektoré projekty v mestských častiach riešia, že sa zabúda na bočné ulice a určite sa 

bude snažiť podať návrh na uznesenie, aby pri takýchto investíciách nebolo nikdy zabúdané 

na rovnosť občanov platiacich rovnaké dane.  

Taktiež ubezpečil občanov mestskej časti Vrania, že je ochotný každý problém, podnet prísť 

riešiť osobne za každým občanom 7 dní v týždni a v prípade potreby zabezpečí hocikedy 

verejné stretnutie na požiadavku hociktorého občana. 

 

Vo Vraní, 6.5.2018 

 

 

                              Vypracoval 

                                Púček Ján (poslanec výboru č. 8) 


