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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 stretnutia poslanca s občanmi Zádubnia 

 

Dňa 29.6.2016 o 16,00 hod. v MŠ Zádubnie sa podľa Harmonogramu poslaneckých stretnutí 

v roku 2016 uskutočnilo stretnutie poslanca s občanmi mestskej časti Zádubnie. Stretnutia sa 

zúčastnil poslanec Ing. Ján Pažický, za mestskú políciu Žilina sa stretnutia zúčastnil  p. 

Jeluš. 

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 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 jej plnenia: 

- Prijať skutočne účinné opatrenia, smerujúce k zabezpečeniu dodržiavania rýchlosti vodičov 

jazdiacich v smere od Zástrania do Budatína po Zástranskej ulici a zabezpečeniu ochrany života 

a zdravia občanov idúcich pešo po tejto komunikácii. Občania požadujú, aby mesto Žilina v 

spolupráci s VÚC, konečne zabezpečilo vyriešenie tohto problému - ideálny by bol "inteligentný 

semafór", ktorý by vodiča, v prípade ak ide rýchlejšie ako je povolené, v určitom najviac 

ohrozenom mieste, zastavil na červené svetlo. Prípadne požadujú nájsť nejaké iné, vhodné 

riešenie na zabezpečenie bezpečnosti občanov.  

Poslanec Pažický informoval, že spolu s pani poslankyňou Mgr. Talafovou požiadali 

pána primátora Žiliny o riešenie tohto vlečúceho sa problému. Dňa 9.6.2016 sa 

uskutočnilo rokovanie za účasti zástupcov MsÚ, ŽSK, Správy ciest ŽSK a poslancov  

Pažického a Talafovej. Výsledkom je, že Správa ciest ŽSK v tejto súvislosti zabezpečí: 

a) doplnenie vodorovného dopravného značenia 

b) nastriekanie optickej brzdy v Žiline Budatíne pri pohostinstve "U Gusta" a v Zádubní 

pred hlavnou križovatkou (ulice Zástranská a Zádubanská) 

c) umiestnenie dopravnej značky znižujúcu rýchlosť na 50 km/hod pred mestskou 

časťou Zádubnie v smere od Zástrania 

d) nastriekanie prechodu pre chodcov a zvislé dopravné značenie pre centre Náruč v 

Zádubní.   

Ako doplňujúce opatrenie na zvýšenie bezpečnosti bude častejšie meranie rýchlosti zo 

strany Polície. Toto sa podarilo  zabezpečiť v spolupráci s náčelníkom Mestskej polície 
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Žilina, ktorý opakovane oslovil riaditeľa OR PZ Žilina, na základe čoho došlo k meraniu 

už aj v utorok, aj v stredu tohto týždňa. Merania rýchlosti sa budú realizovať častejšie, v 

súlade však s možnosťami Polície. Poslanec Pažický vyslovil takto poďakovanie 

náčelníkovi MP, ako aj riaditeľovi OR PZ Žilina. Vyslovil presvedčenie, že tieto opatrenia 

prispejú k zvýšeniu pocitu bezpečia občanov Zádubnia v súvislosti s dopravou v obci. 

- Zabezpečiť v časti nad centrom Náruč vyznačenie prechodu pre chodcov, ktorý umožní chodcom 

bezpečne prejsť na druhú stranu komunikácie - požiadavka je opakovane vznesená v 

súvislosti s decembrovou dopravnou nehodou, kde došlo k ťažkému zraneniu dieťaťa v 

tomto mieste. Viď predchádzajúci bod - prechod bude vyznačený. 

- Pri výjazde z ulice Ku škôlke na Zádubanskú ulicu umiestniť dopravné zrkadlo, nakoľko je tu 

veľmi zlý výhľad pri vchádzaní na Zádubanskú ulicu, čím hrozí riziko nehody. Obhliadka bola 

vykonaná za účasti poslanca Pažického, zrkadlo bude osadené. 

- Preveriť na SEVAKu, v akom stave je pripravovaná stavba "Žilina-Zádubnie-zvýšenie tlakových 

pomerov a rozšírenie verejného vodovodu". Poslanec Pažický tlmočil informácie od Ing. 

D.Šutého zo SEVAKu,  že príprava stavby sa nachádza vo fáze výberu zhotoviteľa. V 

priebehu júla by mala byť so zhotoviteľom podpísaná zmluva a následne počas leta by 

sa mala stavba realizovať. 

- Občania požiadali o orezanie stromov, nachádzajúcich sa pred neobývaným domom č.s. 111 

(Zádubanská ulica).  Bude vykonaná obhliadku, pokiaľ ide o súkromný pozemok, mesto 

Žilina nemôže vykonať požadované opatrenia. Výsledok obhliadky ešte nie je známy. 

- Pri dolnej autobusovej zastávke občan pri rodinnom dome páli rôzne káble, znečisťuje ovzdušie a 

skladuje vo dvore rôzny odpad. Občania požadujú, aby boli podniknuté kroky zo strany mesta na 

ukončenie tejto činnosti. Stanovisko odboru ŽP: "Dôležité je zdokumentovať jav práve vtedy, 

keď k nemu dochádza, aby bolo možné situáciu riešiť. Preto odporúčame, aby bola v 

prípade pozorovania tejto činnosti zavolaná hliadka MP, č. 159". Poslanec Pažický 

požiadal prítomných, aby v prípade, ak bude opäť dochádzať k popísanému javu, 

občania kontaktovali MP, alebo ak majú obavy, aby kontaktovali poslanca a on bude 

následne informovať MP. 

- Zástupca športovcov požiadal o zabezpečenie asfaltovej drte na vyspravenie miesta na 

parkovanie vozidiel pred futbalovým ihriskom,  jedná sa o cca 6 ton drte. Požiadavka bola 

zrealizovaná. 

- Občania opakovane požadujú orezanie líp na miestnom cintoríne. Sú veľmi vysoké a obávajú sa 

možného zranenia osôb v prípade pádu konárov. Stanovisko OŽP: V riešení. Poslanec 

preverí stanovisko príslušného odboru. 

- Opakovaná požiadavka: označiť dopravnými značkami ulice a križovatky v Zádubní. Súčasné 

značenie je takmer nulové a kompetentní sa spoliehajú na to, že miestni občania jazdia "po 

pamäti" a nič sa nemôže stať. Občania taktiež požadujú preverenie možnosti zníženia rýchlosti v 

celom Zádubní na rýchlosť nižšiu ako 50 km/hod. Poslanec informoval, že sa mu podarilo 

zabezpečiť vyznačenie 2 najväčších križovatiek v Zádubní a to Spojná-Zádubanská a 

Zádubanská-Richtárska. 

- Opakovaná požiadavka: Občania požadujú zmeniť doterajšie umiestnenie VKK pri cintoríne. 

Kontajner používajú nielen občania Zádubnia, ale dlhodobo dokonca aj cudzí podnikatelia na 

vývoz odpadu, pochádzajúceho aj zo stavebnej činnosti. Navyše, keď je kontajner plný 

páchnuceho odpadu a občania idú do kostola, prípadne prebieha smútočný obrad, súčasné 

umiestnenie VKK sa javí ako nevhodné a nedôstojné. Požiadavka bola zrealizovaná, VKK bol 

premiestnený. 
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- V súvislosti s predchádzajúcou požiadavkou občania požadujú na inom mieste vedľa cintorína, 

vybudovať slušné stojisko na nádoby na odpad, pochádzajúci z cintorína, čím nebude rušená 

dôstojnosť tohto miesta. Uvedená požiadavka bude komunikovaná s predstaviteľmi 

spoločnosti Žilbyt. 

- Občania z ulice Richtárskej, kde sa  vykonala oprava zatrubnenia, navrhujú, aby na okraj 

trávnatej plochy bol umiestnený buď ťažký betónový kvetináč, alebo niečo iné, vhodné na 

zamedzenie vstupu nákladných áut do tohto priestoru. V opačnom prípade môže opakovane 

dôjsť k poškodenie opraveného zatrubnenia. Občania zatiaľ svojpomocne označili predmetné 

miesto pneumatikami, avšak to určite nebude postačovať a nákladné autá to neodradí. Prípadne 

situáciu riešiť umiestnením vhodnej dopravnej zákazovej značky. Požiadavka bola 

zrealizovaná, boli tam umiestnené veľké betónové kvetináče, ktoré by mali zabrániť 

pohybu/vstupu nákladných motorových vozidiel na zeleň. 

- Občania Spojnej ulice upozorňujú na skutočnosť, že počas pohrebov osobné motorové vozidlá 

parkujú pred ich rodinnými domami a často im bránia vstupu na ich pozemky, prípadne do 

garáže. Dávajú vedeniu mesta Žilina do pozornosti možnosť situáciu vyriešiť rozšírením 

komunikácie o jestvujúcu trávnatú časť-breh, nachádzajúci sa vedľa oplotenia cintorína. Takto by 

sa komunikácia rozšírila o cca 3 metre a moli by tu šikmo parkovať vozidlá návštevníkov cintorína 

bez toho, aby obmedzovali vlastníkov susediacich nehnuteľností. Zároveň by bolo vhodné popri 

rozšírení cesty aj opraviť oplotenie cintorína z tejto strany, ktoré je v zlom stave. Uvedená 

požiadavka bude realizovaná tak, že dôjde k odstránenie brehu vedľa oplotenia cintorína 

a povrch bude dočasne vyplnený makadamom. 

- Občania požiadali, aby pracovníci VPP boli využívaní nielen pre potreby MŠ, ale aby boli využití 

aj pri čistení obce. Do vyriešenia situácie s VKK pred cintorínom aby sa VPP starali aj o čistotu 

vedľa kontajnera, taktiež počas umiestnenia VKK v obci v čase od 9.5. do 16.5., aby zabezpečili v 

čistote priestor okolo VKK, najmä vhadzovaním odpadu, ktorí občania umiestnia vedľa VKK, do 

kontajnera. VPP pracovníci sú využívaní podľa potreby, v súčasnosti napr. pracujú na 

futbalovom ihrisku. Starajú sa aj o čistotu v obci, upratujú okolie nádob na separovaný 

zber a iné. 

- Do vyriešenia s problémom VKK pri cintoríne občania požadujú zabezpečiť umiestnenie vývesky, 

ktorá bude umiestnená vedľa kontajnera a bude na nej uvedené, že do VKK možno ukladať len 

odpad pochádzajúci z cintorína a iným konaním sa občania dopúšťajú priestupku a môžu byť 

sankcionovaní. VKK bol označený predmetným nápisom. Podľa vyjadrenia prítomného 

občana však po prvom vyvezení VKK výveska zmizla. 

 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Zádubnia do zápisnice. 

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

do tejto zápisnice: 

- Opakovaná požiadavka: Označiť VKK pri cintoríne umiestnením oznamu/vývesky, 

ktorá bude umiestnená vedľa kontajnera, bude pevná (osadená na nejakom stĺpiku a 

bude na nej uvedené, že do VKK možno ukladať len odpad pochádzajúci z cintorína a 

iným konaním sa občania dopúšťajú priestupku a môžu byť sankcionovaní. 

- Občania požadujú vykonávať kvalitnejšie a dôslednejšie údržbu miestneho cintorína. 

Občania sú nespokojní s kvalitou kosenia, ako aj odstraňovania kríkov/iných náletov a 

následným čistením po kosení. 

- V súvislosti s predchádzajúcou požiadavkou občania požadujú, aby boli aspoň 2 dni 

pred kosením cintorína oboznámení s touto skutočnosťou vyhlásením v miestnom 

rozhlase, aby si mohli vykonať opatrenia na zabránenie znečistenia pomníkov kosením. 
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- Osadiť 1-2 lavičky pri kríži na miestnom cintoríne pre starších občanov, aby si mali v 

prípade potreby kde oddýchnuť počas návštevy cintorína. 

- Počas letných prázdnin občania požadujú zabezpečiť zo strany Mestskej polície Žilina 

zvýšenú frekvenciu hliadkovania v celej obci najmä v piatok a v sobotu vo večerných 

hodinách. Vo zvýšenej miere kontrolovať aj areál MŠ.  

- Občania požadujú podniknúť zo strany vedenia mesta Žilina kroky k príprave 

dobudovania kanalizácie v Zádubní. 

- Občania nesúhlasia s pripravovaným zámerom zrušenia VKK pri cintoríne a žiadajú ho i 

naďalej ponechať.  

- Občania opakovane požadujú na inom mieste vedľa cintorína, vybudovať slušné stojisko 

na nádoby na odpad, pochádzajúci z cintorína (požiadavka vznesená aj na 

predchádzajúcom stretnutí). 

  

3) V rámci diskusie prítomný občan poďakoval poslancovi a vedeniu mesta, že sa konečne 

podarilo premiestniť VKK spred cintorína na iné miesto. Táto skutočnosť prispela k 

zvýšeniu čistoty okolia cintorína. 

Poslanec prítomných občanov požiadal o zaujatie stanoviska k eventualite, že VKK 

na/pri cintorínoch by boli postupne v meste Žilina rušené a nahradené tisíc litrovými 

nádobami na odpad. Občania s takouto eventualitou nesúhlasia, toto by malo za 

následok zvýšenú tvorbu čiernych skládok. Taktiež sa im nepáči stanovisko, že VKK na 

cintorínoch sú určené iba na cintorínsky odpad - podľa nich na bývalých dedinách 

umiestnenie VKK na zber odpadu 2x do roka je málo, uvítali by pristavenie VKK 

minimálne 3x ročne. 

Poslanec opakovane informoval prítomných občanov o postupu v súvislosti s 

pomenovaním ulíc v Zádubní, odovzdal im príslušné tlačivá a požiadal ich, aby tlmočili aj 

ďalším občanov potrebu vykonania s tým súvisiacich úkonov a nahlásení. 

V rámci diskusie prítomní občania vyjadrili nespokojnosť s tým, že pre potreby primátora 

Žiliny ide mesto kúpiť luxusné motorové vozidlo takmer za 80 tisíc Eur, pritom občania 

mestských častí často nemajú zabezpečené základné potreby, ako sú napojenie na 

verejný vodovod, kanalizáciu, plyn, nie sú vybudované chodníky, opravené výtlky po 

zimnej údržbe. Občania z takéhoto postupu mesta a primátora  vyjadrili rozčarovanie. 

K projektu AŽIŠ občania vyjadrili podporné stanovisko, projekt sa im páči, pokiaľ bude 

zabezpečené jeho financovanie tak, že sa mesto neúmerne a nezmyselne nezadĺži. 

 

4) V závere 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 


