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Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Kontakt: Ing. Ján Pažický, Cezpoľná 380/5, 010 14 Žilina-Brodno, tel.: 0915 837557, 

e-mail: janpazicky.za@gmail.com 

 

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 7.4.2021 o 7,30 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva 

v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení nasledovných členov - poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline: Ing. Ján Pažický, JUDr. Jozef Augustín, PhD., MUDr. Rastislav 

Johanes, PhD. 

Výbor zasadol za účelom prerokovania nasledovných bodov: 

1) Použitie finančných prostriedkov na investície – „Poslanecké priority vo volebných 

obvodoch“ v roku 2021 

2) Použitie „Kapitálových výdavkov“ z pohotovostných zdrojov vo Volebnom obvode č.8 

v roku 2021 

3) Použitie „Bežných výdavkov“ z pohotovostných zdrojov vo Volebnom obvode č.8 

v roku 2021 

 

K bodu zasadnutia: 

1) Všetci traja členovia výboru sa jednohlasne zhodli na použití finančných prostriedkov na 

investície v roku 2021 „Poslanecké priority vo volebných obvodoch“ a prijali nasledovné 

uznesenie, ktorým požadujú prerozdeliť finančné prostriedky v mestských častiach 

Volebného obvodu č. 8: 

Uznesenie: 

Poslanci Výboru č. 8 jednohlasne schvaľujú použitie finančných prostriedkov na  

investície v roku 2021 „Poslanecké priority vo volebných obvodoch“ vo Volebnom 

obvodu č.8 v roku 2021 v celkovej sume 120 000,- € tak, ako je uvedené v prílohe tejto 

zápisnice. 

 

2) Všetci traja členovia výboru sa jednohlasne zhodli na použití finančných prostriedkov 

v roku 2021 a prijali nasledovné uznesenie, ktorým požadujú prerozdeliť finančné 

prostriedky v nasledovných mestských častiach Volebného obvodu č. 8: 

Uznesenie: 

Poslanci Výboru č. 8 jednohlasne schvaľujú použitie finančných prostriedkov z 

„Kapitálových výdavkov“ pohotovostných zdrojov Volebného obvodu č.8 v roku 2021  

celkovej sume 21 330,- € tak, ako je uvedené v prílohe tejto zápisnice. 

 

3) Všetci traja členovia výboru sa jednohlasne zhodli na použití finančných prostriedkov 

v roku 2021 a prijali nasledovné uznesenie, ktorým požadujú prerozdeliť finančné 

prostriedky v mestských častiach Volebného obvodu č. 8 takto: 
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Uznesenie: 

Poslanci Výboru č. 8 jednohlasne schvaľujú použitie finančných prostriedkov z „Bežných 

výdavkov“ pohotovostných zdrojov Volebného obvodu č.8 v roku 2021 v celkovej sume 

5 320,- € nasledovne: 

V každej MČ Volebného obvodu č.8 bude v roku 2021 použitá na základe požiadaviek 

jednotlivých spoločenských organizácií rovnaká suma vo výške 665,- €. 

 

Na záver poslanec Pažický poďakoval kolegom za účasť, konštruktívny priebeh a zasadnutie 

výboru  ukončil. 

 

V Žiline, dňa 15.4.2021 

 

 

predseda výboru:      sekretár výboru: 

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

Ing. Ján Pažický      JUDr. Jozef Augustín, PhD. 

 

         

        člen výboru: 

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

        MUDr. Rastislav Johanes, PhD. 
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Príloha k Zápisnici zo Zasadnutia Výboru č. 8 zo dňa 7.4.2021 

    

Poslanecké 
priority vo 
volebných 
obvodoch 

Kapitálové 
výdavky z 

pohotovostných 
zdrojov 

Brodno: suma s DPH suma s DPH suma s DPH 

Projektová dokumentácia - Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ, Brodno 5 000,00 € 5 000,00 €   

Výmena asfaltového povrchu na ul. Na Tobolky, Brodno, cca 1.250 m2 15 000,00 € 15 000,00 €   

Dom smútku Brodno – náter strechy 1 250,00 € 1 250,00 €   

Spracovanie PD+EIA - Urnový háj na cintoríne v Brodne 3 000,00 € 3 000,00 €   

Kanalizácia Cezpoľná, IČ 1 000,00 € 1 000,00 €   

        

Vranie       

Položenie novej dlažby v budove Športový areál-šatne, Vranie 2 630,00 € 2 630,00 €   

osadenie 2 ks lavičiek v areáli Śportový areál - šatne Vranie 520,00 € 520,00 €   

Osadenie mreží na budovu, osvetlenie budovy z jednej strany 1 200,00 € 1 200,00 €   

        

Zádubnie       

Spracovanie príslušnej PD na vybudovanie MK, požiadavka p. Smiešková, Zádubnie 2 500,00 € 2 500,00 €   

Výmena asfaltového povrchu na ul. Ku škôlke, Zádubnie, cca 600 m2 8 399,00 € 400,00 € 7 999,00 € 

Workoutové ihrisko (vonkajšie fitness?), areál futbalového ihriska Zádubnie 10 000,00 € 10 000,00 €   

Spracovanie štúdie aj PD - Revitalizácia priestoru – „Rínok", ul. Richtárska Zádubnie 2 500,00 € 2 500,00 €   

    45 000,00 € 7 999,00 € 

Budatín       

výmena starého povrchu chodníka na ul. Na lány a to od križovatky s ul. Cesta k 
vodojemu po križovatku s ul. Lúčna, cca 230-240m       

výmena asfaltu na spojnici ulíc Slov. Dobrovoľníkov a ul. Železničná (ulička hneď za ZŠ) 19 000,00 19 000,00   

výmena asfaltu na nádvorí pred hlavným vchodom ZŠ Budatín a revitalizácia tohto 
priestoru ako oddychovej zóny       

work-outové ihrisko v areáli ZŠ Budatín 17 000,00 17 000,00   

        

Zástranie       

rekonštrukcia miestnosti na dopripravovanie jedál v dome kultúry Zástranie  17 500,00 17 500,00   

        

        

Strážov       

oprava oplotenia, oprava a dobudovanie zámkovej a prístrešku na cintoríne m.č. Strážov  7 999,00 0,00 7 999,00 

architektonická štúdia na križovatke ulíc Dedinská a Priehradská resp. Územie pred MŠ 
Strážov ideálne 2-3 alternatívy využitia daného priestoru ako oddychovej zóny 1 500,00 1 500,00   

    55 000,00 7 999,00 

Mojšova Lúčka       

 dobudovanie workautového ihriska ( dodanie nových  komponentov )       

vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej lúčke 20 000,00 20 000,00   

lavičky + kvetináče, elektrická prípojka ( nove odberné miesto na ihrisko ),oprava cestnej 
komunikácie  - Lieňová ( zámková dlažba + podsypový materiál cca14t 4/8 opravíme 
svojpomocne občania  ), oprava kríža a schodiska na cintoríne  + oprava oplotenia a 
brána č.2,osvetlenie  - solárne lampy 2 ks na cintorín 2 666,00 0,00 2 666,00 

    20 000,00 2 666,00 

Považský Chlmec       

mobilné oplotenie a zakrytie priestoru  kontajnerov separovaného zberu za bývalým  DK  
- nepriehľadné oplotenie  2 666,00 0,00 2 666,00 

    0,00 2 666,00 
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