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ZÁPISNICA 

zo stretnutia poslanca s občanmi Zádubnia 

 

Dňa 30.6.2015 o 16,00 hod. v MŠ Zádubnie sa uskutočnilo stretnutie poslanca Jána 
Pažického s občanmi mestskej  časti Zádubnie. Stretnutia sa zúčastnil aj kpt. Ján Capko 
z Mestskej polície Žilina. 

V úvode stretnutia poslanec Pažický privítal prítomných a oboznámil ich s programom 
stretnutia: 

1) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z poslednej schôdze 
2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Zádubnia do zápisnice 
3) Diskusia 
4) Ukončenie 

K jednotlivým bodom programu: 

1)   Poslanec Pažický najskôr informoval o aktuálnom stave prípravy výstavby chodníka 
medzi Budatínom a Zádubním – informoval o stretnutí z 15.4.2015, kedy sa stretli 
zástupcovia mesta Žilina, projekčnej kancelárie, Slovenského vodohospodárskeho 
podniku a poslanci za mieste časti Budatín a Zádubnie p.Talafová a Pažický. 
Zástupcovia mesta Žilina na tomto stretnutí osobne vysvetlili dôvody, prečo nesúhlasia 
so stanoviskom SVP, ktorý dal v rámci konania pre vydanie územného rozhodnutia 
spočiatku zamietavé stanovisko. V súčasnosti už stanovisko SVP je kladné, beží ďalšia 
etapa prípravy stavby, s ktorou by sa malo začať na jar 2016. 
Poslanec Pažický podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslanca s občanmi zo 
dňa 10.4.2015 v ďalšom informoval o stave plnenia požiadaviek občanov. Stručne 
k jednotlivým požiadavkám uviedol stanovisko príslušného odboru MsÚ: 
- Zabezpečiť umiestnenie ďalšieho veľkokapacitného kontajnera aj k ihrisku, kde sa začala 

tvoriť divoká skládka odpadu - VKK umiestnené pri cintoríne, ktorý je určený iba na 
cintorínsky odpad je vyvážaný viackrát týždenne, podľa potreby. VKK sú 
zabezpečované 2xročne podľa harmonogramu a VZN 6/2013 doplnené VZN 1/2015. 
Čo sa týka skládky, bude vykonaná obhliadka. 

- Umiestniť nádoby na separovaný zber odpadu ešte minimálne ne jedno miesto v obci. 
V súčasnosti majú niektorí občania k jestvujúcim nádobám na separovaný zber ďaleko, čo 
vedie či už k neseparovaniu odpadu, alebo vytváraniu ďalších menších divokých skládok 
odpadu - Rozmiestnenie nádob na triedený odpad je podľa požiadaviek obyvateľov. 
Treba konkretizovať umiestnenie, aby sa stojisko nachádzalo na dostupnom mieste 
pre vývoz a neprekážalo v premávke. 

- Pri výjazde z tzv. Oblúkovej ulice na hlavnú cestu umiestniť dopravné zrkadlo, nakoľko je tu 
veľmi zlý výhľad a hrozí riziko nehody, pretože je veľmi zle vidieť autá prichádzajúce smerom 
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od Zástrania - Vykonali sme obhliadku v mesiaci máj 2015 so zástupcom OR PZ 
Žilina - ODI. ODI súhlasí. 

- Skrátiť stromy - tuje na miestnom cintoríne. Sú také vysoké, že v okolitých domoch majú 
problém so signálom na WIFI. Niektoré zo stromov sú naklonené a je riziko ich zlomenia 
a prípadného zranenia osôb, či vzniku škody na majetku - Vykonáme ohliadku drevín a 
posúdime či je potrebný výrub drevín z dôvodu ničenia pomníkov alebo kvôli ich 
nakloneniu. Dreviny kvôli wifi signálu nebudeme orezávať. Orezy sa vykonávajú 
hlavne na ošetrenie drevín od suchých konárov. Každým zásahom vznikajú na 
drevinách rany, ktoré neskôr vyhnívajú a tak sa dreviny stávajú nebezpečné. 

- Ošetriť jestvujúce lipy na miestom cintoríne – niektoré konáre sú suché a hrozí ich pád - 
Požiadavka na realizáciu bola zaslaná správcovi cintorínov. 

- V obci sa premnožili diviaky. Občania požadujú, aby mesto navrhlo a prijalo také opatrenia, 
aby občania neboli ohrození zo strany tejto zvere - Treba  lokalizovať  ich výskyt,  
oslovíme príslušné poľovné združenie. 

- Opakovane občania žiadajú o orezanie 3 stromov, nachádzajúcich sa v blízkosti MŠ. Konáre 
zasahujú aj do vedenia miestneho rozhlasu, ale aj do elektrického vedenia. Požiadavka bola 
vznesená už na stretnutí dňa 9.1.2015 - Po dohode s SVP ktoré má v správe potok, pri 
ktorom rastú predmetné dreviny, bolo rozhodnuté, že stromy dá orezať mesto Žilina. 

- Na ulici Prípojnej, v blízkosti domu č.s.6, je buď upchatá, alebo zalomená rúra, ktorou je 
odvádzaná dažďová voda. Počas dažďa voda vyteká mimo rúru a steká po ulici. Počas zimy 
tak dochádza k vzniku hrubej ľadovej vrstvy a pohyb v tomto úseky je nebezpečný. Zároveň 
v blízkosti tohto poškodenia rúry sú umiestnené aj hasičské nádrže, ktoré sú taktiež 
poškodené a hrozí riziko pádu do nádrže - poslanec Pažický informoval, že vedúci 
odboru dopravy bol situáciu osobne s ním pozrieť a bude cestou poslanca 
informovať, aké opatrenie budú prijaté. 

- Vyasfaltovať parkovisko pred futbalovým ihriskom. Počas dažďov tu vzniká doslova bažina, 
čo sťažuje prístup či už na pešo, ale aj motorovými vozidlami – poslanec Pažický 
informoval, že vedúci odboru dopravy na osobnej obhliadke prisľúbil preveriť 
možnosti zahrnúť vyasfaltovanie plochy do plánu investícii na ďalšie roky. 

2) Prítomní občania počas stretnutia vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť 
do tejto zápisnice, aby sa nimi zaoberali príslušné odbory Mestského úradu Žilina: 
- Občania vyjadrili nespokojnosť so stavom riešenia niektorých ich požiadaviek 

z predchádzajúceho stretnutia, najmä čo sa týka orezania stromov na cintoríne. 
Argumentovali, že v niektorých obciach sú stromy na cintorínoch riadne orezané tak, 
aby nespôsobovali škodu na pomníkoch a neprekážali susedným nehnuteľnostiam. 
Stromy by mali rásť iba do istej výšky, následne by mali byť pravidelne orezávané 
a ďalej udržiavané. Taktiež boli občania nespokojní s tým, že kvôli wifi signálu sa tuje 
orezávať nebudú – požiadali, aby táto požiadavka bola opakovane nastolená 
a aby sa odbor životného prostredia opakovane vyjadril k tejto ich požiadavke. 

− K umiestneniu nádob na separovaný zber ešte na jedno miesto v obci (požiadavka 
z predchádzajúceho stretnutia) občania navrhujú miesto pred začiatkom Zádubnia 
vľavo v smere od Žiliny, kde je dostatočná plocha vhodná na umiestnenie nádob na 
separovaný zber. 

−  K premnoženiu diviakov v obci (požiadavka z predchádzajúceho stretnutia) občania 
uviedli, že diviaky sa pohybujú takmer po celej obci - v okolí cintorína, ihriska, ale aj 



v strede obce pri kultúrnom dome. Požadujú, aby mesto Žilina situáciu 
neodkladne riešilo. 

− Občania požiadali príslušný odbor MsÚ o preverenie, v akom stave je sľubované 
rozšírenie kanalizácie a výstavby vodovodu v Zádubní. V minulosti podpísali zmluvy 
o budúcich zmluvách, tak ako sa od nich požadovalo, tieto zmluvy boli doručené na 
odbor životného prostredia a odvtedy nemajú žiadnu spätnú väzbu. Požiadali, aby 
mesto Žilina na najbližšie stretnutie poslanca s občanmi zabezpečilo prítomnosť 
zodpovedného pracovníka SEVAKu, aby ich informoval o stave riešenie ich 
požiadaviek a prípravy rozšírenia týchto sietí v obci. Problematický je aj stav na 
hornom konci pri bývalom družstve, kde je slabý výtlak vody – tu už je aj vydané 
platné stavebné povolenie, avšak zo SEVAKu nemajú žiadne ďalšie informácie. 

− Občania požiadali o preverenie stanoviska, v akom stave je pripravované označenie 
ulíc v Zádubní. 

− Občania požiadali, aby vyhlasovanie oznamov v miestnom rozhlase prebiehalo 
v čase, keď už je viac ľudí doma z práce, prípadne cez víkend. Bežne vyhlasovanie 
môže prebiehať do 18,00 hod, v prípade potreby je p. Sýkorová, zodpovedná za 
vyhlasovanie v miestnom rozhlase, ochotná oznam vyhlásiť v mimoriadnych 
prípadoch aj v inom čase podľa konkrétnej požiadavky. 

− Občania požiadali, aby zo strany Mestskej polície Žilina dochádzalo k častejším 
hliadkam v ich obci, kedy najmä v piatok a sobotu vo večerných a nočných hodinách 
dochádza pravidelne k rušeniu nočného kľudu. 

− Je potrebné vyrezať kríky a stromy, ktoré zakrývajú dopravnú značku „Začiatok obce“, 
v smere od Zástrania. Značka je úplne zakrytá a cudzí vodiči nevedia, že už vošli do 
obce. 

− Na hlavnej ceste v úseku v smere od Zástrania občania opakovane žiadajú častejšie 
meranie rýchlosti zo strany Polície. Podľa zápisnice zo stretnutia s občanmi 
z 9.1.2015 je síce uvedené, že OR PZ Žilina, ODI bol listom požiadaný o pravidelné 
meranie rýchlosti v danom úseku, ale podľa občanov sa tak nedeje a rýchlosť sa tu 
nemeriava takmer vôbec. 

− Občania požadujú označenie križovatiek s vyznačením hlavných a vedľajších ciest 
v Zádubní s dôrazom a ohľadom najmä na vodičov, vchádzajúcich do križovatiek 
z dolných častí križovatiek – najmä v zime, keď cesty nie sú riadne posypané 
a odhrnuté sa často stáva, že sa vodič musí riadne do kopca rozbehnúť, ale pred 
vrcholom kopca musí zastaviť a dávať prednosť iným vozidlám. Následne vodič 
potom musí cúvať, lebo z miesta pod kopcom sa už smerom hore nepohne a pokus 
dostať sa na vrch cesty musí opakovať, často i viac krát. 

− Pri výjazde z tzv. Kolmej ulice na hlavnú cestu k cintorínu občania požadujú umiestniť 
dopravné zrkadlo, nakoľko vpravo umiestnený vysoký plot zakrýva výhľad na cestu a 
je tu veľmi zlý výhľad, čím hrozí riziko nehody. 

− Občania požadujú, aby zo strany príslušného odboru MsÚ bol vyzvaný podnikateľ p. 
Cáder, aby pravidelne kosil lúky, ktoré má v prenájme od občanov Zádubnia. 

3) Počas diskusie pracovník mestskej polície kpt. Capko požiadal občanov, aby sa 
neobávali zatelefonovať na Mestskú políciu v Žiline, pokiaľ dochádza k rušenie nočného 
kľudu, alebo znečisťovaniu verejných priestranstiev, prípadne inému porušovaniu 
predpisov a VZN mesta. Linka je anonymná a nahlásenie takejto činnosti prispeje 



k tomu, že MP môže operatívne reagovať na vzniknuté požiadavky. Týka sa to aj plnenia 
VKK odpadom podnikateľskými subjektmi z ich podnikateľskej činnosti. 
V rámci diskusie poslanec Pažický informoval, že VPP pracovníci môžu pomáhať 
športovcom pri oprave oplotenia futbalového ihriska. Požiadal prítomných občanov, aby 
vyzvali zástupcu športovcov, aby sa nakontaktoval na poslanca, aby sa dohodli na 
postupe. 

4) V závere stretnutia poslanec Pažický poďakoval prítomných za účasť, za vznesené 
požiadavky a námety a stretnutie s občanmi ukončil. 

 

       Vypracoval poslanec Ing. Ján Pažický 


