
Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

kontakt: Ing. Ján Pažický, Brodno 380, 010 14 Žilina, tel.:0915 837557, E-mail: 

janpaz@stonline.sk 

 

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 stretnutie poslancov s občanmi Brodna  

 

Dňa 28. 6. 2016 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Brodno sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 

Mestského zastupiteľstva v Žiline v zložení poslancov Ing. Ján Pažický a Mgr. Emília 

Talafová. Poslanec Ján Púček sa ospravedlnil z dôvodu vycestovania do zahraničia. 

Zasadnutie sa uskutočnilo za účelom stretnutia poslancov s občanmi mestskej  časti Brodno. 

Stretnutia sa zúčastnil aj pracovník Mestskej polície Žilina npor. Ján Majerík. Podľa 

harmonogramu poslaneckých stretnutí sa stretnutie malo konať 27.6., z dôvodu zasadnutia 

mestského zastupiteľstva sa posunulo o jeden deň. 

V úvode poslanec Pažický privítal hostí a prítomných občanov a oboznámil ich s programom 

zasadnutia: 

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

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna 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: 

- Zabezpečiť, aby Slovenský vodohospodársky podnik š.p. opravil zábradlie pri zbernej jame 

potoka, na konci ulice Sadová. Hrozí tu vážne nebezpečenstvo pádu najmä detí do zbernej jamy. 

Pracovníci SVP š.p. boli na ohliadke v priebehu konca júna, p. Gábor prisľúbil, že 

zábradlie opravia najneskôr začiatkom 07/2016. 

- Občania opakovane požadujú odstrániť asfaltové navýšenie na komunikácii pre rod. domom p. 

Majzeľa - toto bolo v roku 2014 vyasfaltované v súvislosti s prekládkou autobusovej zastávky - 

ktorá sa následne zasa vrátila na pôvodné miesto. Pri pokládke asfaltu robotníci zaasfaltovali aj 

hydrant na vodu. Vyvýšená asfaltová plocha spôsobuje hromadenie dažďovej vody, ktorá nemá 

kde odtiecť a znepríjemňuje život obyvateľom susediaceho rodinného domu. Zároveň je potrebné 

opraviť kanál na odvod dažďovej vody oproti Pohostinstvu u Moravca, ktorý bol poškodený 

neznámym motorovým vozidlom. Požiadavka bola zrealizovaná v priebehu júna. 

- V minulosti pri čistení potoka, tečúceho poza školu, bol naplavený materiál vybratý z koryta a 

ponechaný vedľa potoka. Vznikla tak vyvýšenina, ktorá v prípade veľkej vody bráni preliatiu sa 

vody do voľného priestoru smerom vpravo v smere toku a môže tak naopak spôsobiť vyliatie vody 

do areálu miestnej školy a pozemkov susediacich nehnuteľností. Je potrebné tento vyvýšený 

násyp zo strany správcu toku odstrániť. Požiadavka bola zrealizovaná koncom júna, kedy zo 

mailto:janpaz@stonline.sk


strany SVP boli vykonané opatrenia na drobnom vodnom toku Brodenec a to tak, že sa 

lokálne znížil pravý breh toku. 

- Zrealizovať opravu/výmenu oplotenia miestneho cintorína z prednej časti, zo strany od ulice Na 

Tobolky. Plot je na mnohých miestach odhnitý, deravý, čo spôsobili novo vyrastajúce kmene 

drevín, ktoré prerástli do jestvujúceho pletiva, ako aj upadajúci sa svah. Postúpené správcovi 

cintorínov, v ďalšom bude preverené jeho stanovisko. 

- Na začiatku ulice Sadová je potrebné doplniť svetlo verejného osvetlenia v mieste niekde pod 

hasičskou zbrojnicou. Je tu pomerne dlhý neosvetlený úsek medzi jestvujúcimi svetlami. 

Požiadavka by mala byť zrealizovaná do konca roka 2016. 

- Svetlo verejného osvetlenia je potrebné doplniť aj na konci ulice Nadskaličnej smerom Na 

Tobolky, v blízkosti areálu DHZ. Aj tu vzniklo tmavé miesto, kde hrozí riziko úrazu. Požiadavka 

by mala byť zrealizovaná do konca roka 2016. 

- Vyčistiť okolie starej cesty pre peších zo strany od lávky smerom k futbalovému ihrisku. Tráva je 

tu vysoká, nikto sa o kosenie ani údržbu nestará. V minulosti tu bolo prechádzkové korzo, kde si 

mohli dospelí oddýchnuť a  deti sa mohli hrať. Za starostlivosť o pozemky zodpovedajú 

vlastníci pozemkov, nejedná sa o mestský pozemok. Napriek tomu poslanec Pažický 

zabezpečil pokosenie úseku asi 100 m vo vlastnej réžii. 

- Preveriť, či "prechod/tunel", ktorý bol v posledných dňoch vybudovaný v areáli ZŠ a spája budovu 

školy s jedálňou, bude ešte dorobený o bočné zasklenie, alebo zostane v súčasnej podobe. 

Občania vyslovili nespokojnosť s daným riešením a pýtajú sa, kto takúto stavbu odsúhlasil. Podľa 

ich názoru prechod v takomto stave je absolútne nevyhovujúci a finančné prostriedky boli použité 

neefektívne. Taktiež požadujú informáciu o tom, koľko finančných prostriedkov bolo na túto 

stavbu vynaložených z rozpočtu mesta. Stanovisko odboru školstva: "Samozrejme prechod 

bude dohotovený, prechod sa realizoval plne v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú 

si dala vypracovať škola, údaje o financovaní má riaditeľstvo školy aj s presným 

rozpisom. Celková suma zaslaná z mesta sa totiž týkala aj iných opráv v rámci školy. 

Prechod bol realizovaný na základe dlhodobej požiadavky navýšenia kapacity MŠ, 

keďže stravovanie má prebiehať prioritne v jedálni. Zmenou systému stravovania je 

možné navýšiť kapacitu MŠ". 

- Občania požiadali poslanca Pažického o zabezpečenie vyhlásenia oznamu v miestom rozhlase, 

ktorým budú občania upozornení na to, že VKK na cintoríne je tu umiestnený pre potreby 

ukladania odpadu pochádzajúceho z areálu cintorína a neslúži na odpad z domácností. Taktiež je 

treba upozorniť občanov aj na to, aby odpad v čase rozmiestnenia VKK, nenechávali vedľa 

kontajnerov, ale aby ho vkladali dovnútra kontajnera. Vodiči odvážajúci VKK tento odpad, 

položený vedľa kontajnerov, neodvezú. To isté platí aj pri nádobách na separovaný zber. 

Požiadavka bola zrealizovaná. 

- Požiadať správcu komunikácie medzi Brodnom a Budatínom o orezanie konárov kríkov a stromov 

rastúcich povedľa cesty. Cesta je čoraz viac využívaná cyklistami a konáre trčiace ďaleko do 

cesty ohrozujú cyklistov. Správcovia komunikácií sú každoročne vyzývaní listom, aby 

zabezpečovali čistotu na svojich komunikáciách, ako aj aby sa starali o zeleň. 

- Zabezpečiť opravu výtlkov na miestnych komunikáciách. Zatiaľ nezrealizované, opravy ešte 

nezačali. 

- Občania požadujú osadiť spomaľovací retardér na ulicu Ku krížu. Zvýšila sa tu frekvencia pohybu 

motorových vozidiel, ktoré navyše jazdia neprimeranou rýchlosťou, čím hrozí riziko zranenia 

osôb. Osadene retardéra bude vhodné aj v súvislosti so zámerom vybudovať pietne odpočinkové 

miesto, susediace s touto ulicou. Občania v júni predložili poslancovi písomnú žiadosť spolu 

so súhlasmi vlastníkov susediacich nehnuteľností, ktorá bude zaslaná na mesto Žilina. 

- Je potrebné zabezpečiť výmenu/opravu priepustu dažďovej vody pri p. Dobákovi. Priepust 

odvádza vodu z veľkej časti Cezpolia popod ulicu Na Tobolky, smerom na Podskaličnú ulicu. 



Priepust  je zle technicky riešený a kapacitne tak nestačí  odvádzať vodu cez priepust popod 

ulicu, ale voda tečie vrchom. Požiadavka bola zrealizovaná v priebehu júna. 

- Občania Nadskaličnej ulice požadujú vybudovanie verejného vodovodu. K uvedenej 

požiadavke bude  poslanec Pažický iniciovať stretnutie spolu s p. viceprimátorom na 

SEVAKu. 

- Na ulici Záhrbie občania požadujú doplniť svetlo verejného osvetlenia oproti domu č.s. 394. Dom 

je v oblúku cesty a susediace svetlá nepokrývajú značný úsek ulice. Požiadavka by mala byť 

zrealizovaná do konca roka 2016. 

 

Poslanec Pažický informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o vlastných 

iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ktoré od posledného stretnutia boli v Brodne realizované. 

V priebehu apríla sa podarilo zabezpečiť asfaltovú drť na vysypanie prístupovej cesty na 

futbalové ihrisko. 

Pracovníci VPP vyčistili čiernu skládku pri Kysuci, smerom od rybníka k Anite. Vyčistili ďalej 

potok Brodenec od zbernej jamy na konci ulice Sadová, až po ústie do potoka Brodnianka. 

Podieľali sa na udržiavaní čistoty a poriadku v obci, počas umiestnenia VKK zabezpečovali 

uloženie odpadu na VKK tak, aby tieto mohli byť bezpečne odvážané. V máji zabezpečovali 

údržbu zelene a poriadok na miestnom cintoríne. V priebehu júna  sa VPP pracovníci aktívne 

podieľajú na pomoci pri prácach súvisiacich s kladením žľabov na odvod dažďovej vody na 

ulici Ku krížu. Poslanec Pažický ocenil prístup zainteresovaných občanov, ktorí tieto práce 

realizujú tak, že materiál a VPP pracovníkov poskytlo mesto, vybagrovanie rigola a kladenie 

žľabov si zabezpečujú a realizujú občania, v koordinácii s miestnym poslancom.  

Bolo zabezpečené pokosenie trávy a orezanie kríkov pri ceste na konci Brodna smerom do 

Žiliny, ako aj pokosenie novej časti cintorína.  

Miestny poslanec zabezpečil vo vlastnej réžii pokosenie časti chodníka od podchodu 

smerom k lávke na Vranie, ako aj časť od podchodu okolo cesty smerom k futbalovému 

ihrisku. 

Na konci Brodna nie sú žiadne dopravné smerové značky, ktoré by ukazovali smer na Čadcu 

a smer na Žilinu. Cudzí vodiči sa tu orientujú len veľmi ťažko - poslanec preto požiadal mesto 

o vyriešenie tohto nedostatku. 

Na požiadavku viacerých občanov, aby v Brodne bola zriadená Zóna s povolenou max. 

rýchlosťou 30 km/hod prišla negatívna odpoveď zo strany ODI Žilina. Keďže vodiči po 

Brodne neustále jazdia prirýchlo, táto požiadavka bude i naďalej opakovane vznášaná. 

Koncom júna 2016 sa začali práce ne rekonštrukcii šatní na ihrisku v Brodne. 

Mesto zatiaľ nebude riešiť opravu rigoľa/kanála na odvod dažďovej vody pri vstupe do 

bývalej starej materskej školy - požiadavka občana ulice Ku studienke. 

Poslanec Pažický v ďalšom informoval o vývoji v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou 

potoka Brodnianka. Prečítal odpoveď na svoju poslednú interpeláciu na pána primátora, 

informoval o stretnutiach zúčastnených strán, ako aj o tom, že poprosil pána primátora Žiliny, 

aby sa osobne zaangažoval v tejto záležitosti. Dňa 22.6. prebehlo rokovanie na SVP 

Piešťany, ktorého sa osobne zúčastnil pán primátor. Výsledkom by malo byť, že 

dokumentácia pre územné rozhodnutie by mala byť zo strany SVP š.p. podaná na stavebný 

úrad do konca 27. týždňa. Je v záujme všetkých zúčastnených strán, aby všetko išlo 

"svižne". Ak nebude do konca roka vydané stavebné povolenie, pán primátor bude urgovať 

riaditeľa SVP. Poslanec Pažický na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva tlmočil 

poďakovanie p. primátorovi za toto jeho zaangažovanie sa. 



2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice. 

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

do tejto zápisnice: 

- Zabezpečiť vyčistenie potoka Brodnianka v časti pod železničným priecestím. Časť 

úseku spracujú ŽSR, časť SVP. 

- Vyčistiť zbernú jamu potoka Brodnianka v časti pri ZŠ.  

- Občania opakovane požadujú v Brodne preverenie možnosti zriadiť zónu s 

obmedzenou rýchlosťou 30 km/hod. Mnohí vodiči nerešpektujú max. povolenú rýchlosť v 

obci a jazdia neprimerane vysokými rýchlosťami. V obci nie sú vybudované chodníky pre 

občanov a situácia je nebezpečná najmä pri ceste detí do a zo školy, ale aj pre starších 

občanov. 

- Na hornej časti ulice Zábrežná nie je tabuľa s označením názvu tejto ulice. Taktiež nie je 

označený tabuľou s názvom ani začiatok Brodňanskej ulice.  

- Opraviť natočenie dopravného zrkadla pri cintoríne. Natočiť a umiestniť vyššie dopravné 

zrkadlo pri Pohostinstve U Moravca - pri zastavení autobusu pod dopravným zrkadlom v 

smere do Žiliny, vodiči prichádzajúci za autobusom v zrkadle vidia len strechu autobusu 

a nie cestu.  

- Zabezpečiť zo strany Mestskej polície Žilina počas letných prázdnin zvýšenú frekvenciu 

hliadkovania v nasledovných častiach obce: areál školy, areál Na Tobolkách, areál 

futbalového ihriska. 

- Dokončiť prechod zo ZŠ do jedálne, pokiaľ je to možné, do začiatku zimy.  

 

3) Diskusia 

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

nasledovné postrehy a postoje: 

Občania požadujú, aby vodiči parkovali motorové vozidlá vedľa ciest v zmysle 

predpisov, aby neprekážali iným vodičom v ich jazde. 

Občania diskutovali o rekonštrukcii potoka Brodnianka, o jej neustálom odďaľovaní a 

vyjadrili obavy, ktoré majú vždy pri prudkom daždi. Dúfajú, že po zaangažovaní pána 

primátora Žiliny sa veci pohnú dopredu. 

Poslanec Pažický požiadal občanov, aby tí, ktorí chovajú psov, týchto mali riadne 

zabezpečených na svojich pozemkoch, aby sa voľne nepohybovali po obci a 

nespôsobovali hluk a škody iným občanom.  

V rámci diskusie poslanec informoval o návrhu zámeru mesta zrušiť VKK na cintoríne a 

nahradiť ho nádobami na odpad. Občania vyjadrili nesúhlas s takýmto postupom, určite 

by sa potom tvorili čierne skládky. 

 

4) Na  záver poslanec Pažický poďakoval vedeniu mesta za plnenie ich doterajších 

požiadaviek a vyjadril presvedčenie, že sa bude aj novými požiadavkami, uvedenými v 

tejto zápisnici, zaoberať a tieto budú zrealizované. Prítomným občanom aj hosťom 

poďakoval za účasť na stretnutí a zasadnutie výboru ukončil. 

      Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický 

predseda výboru:      sekretár výboru: 

...................................     ........................................ 

Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová  


