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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 

stretnutie poslancov s občanmi Brodna 

 

 
Dňa 14.06.2021 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Brodno sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 

Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení: poslanci Ing. Ján Pažický a 

JUDr. Jozef Augustín, PhD.  a  asistentka výboru mestskej časti – Výboru č. 8 Mgr. Eva 

Hellová. Za Mestskú políciu Žilina (ďalej len „MP“) sa zasadnutia zúčastnil vrchný inšpektor 

Peter Rodziňák, veliteľ okrsku MČ 2.  

Poslanec Pažický privítal všetkých prítomných, pričom ospravedlnil neúčasť poslanca MUDr. 

Rastislava Johanesa, PhD. z dôvodu odcestovania do zahraničia.  

Poslanec Pažický na úvod uviedol, že stretnutie sa koná za prísnych epidemiologických 

opatrení, nariadených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré sa musia 

dodržiavať. Vzhľadom k tomu, že Žilina sa momentálne nachádza v druhom stupni 

ostražitosti – oranžové okresy, pri ktorých sa na hromadných podujatiach v interiéri môžu 

zúčastniť osoby  v počte do 25% kapacity interiéru, čo podľa prezenčnej listiny aj spĺňame, 

predmetné spoločné stretnutie spĺňalo všetky štandardy nariadené regionálnym hygienikom.  

Posledné stretnutie poslancov s občanmi sa uskutočnilo dňa 22.06.2020, teda takmer pred 

rokom. Plánované stretnutia poslancov s občanmi, ktoré mali byť v priebehu druhého polroka 

roka 2020 sa neuskutočnili, pretože z dôvodu CORONA vírusu boli všetky stretnutia zrušené.   

Poslanec poďakoval všetkým, ktorí pomáhali zvládať situáciu v súvislosti s koronakrízou. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí počas tejto krízy pomáhali občanom akýmkoľvek 

spôsobom (výrobou rúšok, pomocou pri nákupoch a pod.). Všetkým vyjadril veľkú vďaku.  

Spomenul si tiež na obete CORONA vírusu, ktoré si prítomní uctili minútou ticha.   

Poslanec Pažický zároveň vyzval všetkých, aby nepodceňovali jestvujúcu situáciu - aj 

napriek tomu, že sa uvoľňujú opatrenia na území Slovenska, je potrebné dodržiavať 

základné opatrenia, ktoré sú stále v platnosti a vyzval všetkých, aby sa nimi aj riadili. 

 

V ďalšom poslanec Pažický oboznámil prítomných s programom stretnutia: 

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 predchádzajúcich stretnutí poslanca s občanmi 

informoval o stave plnenia požiadaviek občanov. K jednotlivým požiadavkám je stručne 

uvedené stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne uvedený aktuálny stav plnenia 

požiadavky:  
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-  Doc. Svrček vzniesol požiadavku na presadenie zmeny sadzieb dane zo stavieb určených na 

podnikateľskú činnosť podľa navrhovaného kritéria, ktorým je poloha stavieb v rámci mesta Žilina. 

Navrhuje, podobne ako je to v iných mestách, aby mesto Žilina zvážilo od roku 2021 schválenie 

minimálne dvoch rôznych skupín daňových sadzieb a to pre MČ v dotyku s centrálnou časťou 

mesta a vrátane mestskej infraštruktúry, a pre okrajové MČ oddelené od centrálnej časti mesta 

a jeho mestskej infraštruktúry, kde by bola zahrnutá priemyselná časť Brodna na Oškerdskej ceste. 

V tejto druhej skupine navrhovaná sadzba dane je max. 50% zo sadzby prvej skupiny. Stanovisko 

poslanca Pažického: Podnet od pána Doc. Svrčeka bol odstúpený pánovi primátorovi.  

Stanovisko MsÚ: Mesto Žilina ako správca dane z nehnuteľností môže do budúcna pri 

zmene VZN uvažovať nad možným rozčlenením sadzieb dane z nehnuteľností podľa 

jednotlivých katastrálnych území mesta v zmysle platnej legislatívy – z. č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov. Nakoľko prípadnej požadovanej zmene sadzieb 

predchádza dôkladná analýza ekonomických dopadov na rozpočet mesta v nadväznosti 

na funkčnosť existujúceho informačného systému samosprávy, ktoré má mesto 

implementované a systémom generovaných štatistík, nie je možné uvedené zapracovať 

podľa požiadavky občana už pre rok 2021. 

-  Je potrebné vyzvať SVP, š.p., aby vyčistil koryto potoka Brodnianka od nánosov a bahna. 

Stanovisko poslanca Pažického: Poslanec je v pravidelnom kontakte s pracovníkom SVP 

p. Gáborom ohľadom potoka Brodnianka. Požiadal ho, aby potok na jar vybagroval 

a vyčistil, čo sa aj udialo. Potok je vyčistený, boli vyvezené desiatky nákladných áut 

nánosu. Poslanec vyjadril presvedčenie, že vyčistenie potoka malo zásadný vplyv aj pri 

jarných dažďoch na to, že nedošlo k jeho vyliatiu a ku škodám na majetku. S pánom 

Gáborom bol aj na obhliadke hrádze na Tobolkách za účelom zistiť skutkový stav, ktorý 

vyhodnotili ako prijateľný, čistenie hrádze zatiaľ nie je potrebné. Dohodli sa na tom, že 

náletové dreviny, ktoré sa nachádzajú na spodku hrádze, budú na jeseň odstránené. 

Stanovisko MsÚ:  Výzva zaslaná. 

-  Zástupcovia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, základná organizácia Žilina-mesto 

žiadajú vedenie mesta, aby v pripravovanej nájomnej zmluve medzi Mestom Žilina a RTJ Brodno 

ohľadne prenájmu pozemku futbalového ihriska v Brodne, bola zadefinovaná podmienka, ktorá im 

umožní ich ďalšiu činnosť v tomto areáli. Stanovisko poslanca Pažického: V zmluve, resp. 

k dodatku k pôvodnej zmluve je zapracovaná príslušná klauzula, kde prenajímateľ udeľuje 

súhlas a nájomca sa zaväzuje prenechať do podnájmu časť predmetu nájmu v rozsahu 

dohody Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov, základná organizácia Žilina-

mesto. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho časti do podnájmu 

tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa s výnimkou 

Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov, základná organizácia Žilina-mesto. 

Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. Stanovisko 

MsÚ: Požiadavka bola zapracovaná do dodatku k nájomnej zmluve. 

-  Prekontrolovať a nastaviť rozhlasový reproduktor pri Bistre Rybárik tak, aby bola dobrá počuteľnosť 

aj v spoločnom dvore za potokom. Stanovisko poslanca Pažického: Na jeseň minulého roka, 

keď došlo k čiastočnému uvoľneniu opatrení, zamestnanci zodpovednej servisujúcej firmy 

vykonali opravy rozhlasových reproduktorov v rámci možnosti a to podľa požiadaviek 

občanov. V minulom roku malo dôjsť aj k rozšíreniu 2 hniezd, čo sa však nepodarilo 

v závislosti od sprísňujúcich sa opatrení s ochorením šírenia sa vírusu COVID. 

Zamestnanci zodpovednej firmy boli vykonať obhliadku v tomto mesiaci. Poslanec  

zamestnancov zodpovednej firmy inštruoval, kde je potrebné reproduktory inštalovať, 

resp. opraviť. Zdôraznil, že kvalita zvuku a počuteľnosti z rozhlasových reproduktorov by 
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už mala byť na dobrej úrovni. Stanovisko MsÚ: Požiadavka bola posunutá dodávateľovi 

technológie bezdrôtového rozhlasu a v rámci technických a priestorových možností po 

jeho vyjadrení aj realizovaná. V prípade požiadaviek na úpravu alebo opravu konkrétneho 

hniezda mestského rozhlasu prosíme uvádzať aj číslo, ktorým je označené. 

 

Poslanec Pažický následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o 

vlastných iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o ďalších veciach, ktoré od posledného 

stretnutia boli v Brodne realizované, resp. sa udiali:  

 

 V súčinnosti so zástupcami DHZ a mestom bola riešená nájomná zmluva na hasičskú 

zbrojnicu. Jedná sa o mestskú budovu a v zmysle platných právnych predpisov musí byť 

uzatvorená nájomná zmluva, aj keď za symbolické 1,00 €. 

 Počas leta bola zabezpečovaná letná údržba, kosenie. Ako problémový úsek poslanec 

označil podchod smerom k lávke na Vranie. Keďže tam je viacero vlastníkov (NDS, SVP, 

Urbár) je problém s dohodou, kto tento priestor bude kosiť. Počas prvého funkčného 

obdobia poslanec Pažický tento priestor kosil osobne. Avšak z technických príčin tento 

priestor už kosiť nemôže. Vzhľadom na tieto skutočnosti musí hľadať rôzne riešenia 

a spôsoby, kto tento priestor pokosí. Naposledy tento priestor pokosil SVP na požiadanie 

poslanca.  

 Na Podskaličnej ulici sa položil dočasný asfalt po dobudovaní vodovodu, dorobili sa 

vstupy k rodinným domom na ul. Nadskaličnej.    

 Bola vykonaná oprava reproduktorov miestneho rozhlasu. Osadili sa tiež nové 

reproduktory (hniezda) miestneho rozhlasu, a to na ul. Orčiešová a Záhrbie. 

 Boli vykonané nátery (nástrek) vodorovného dopravného značenia na miestnej 

komunikácii až po konečnú autobusu.  

 Bolo vydané územné rozhodnutie na vybudovanie kanalizácie na uliciach Zábrežná 

a Cezpoľná. Začína sa projektovať kanalizácia na ul. Ku Krížu.  Na konci leta 2020 

poslanec Pažický spolu s asistentkou Hellovou zorganizovali stretnutie s občanmi vo veci 

výstavby kanalizácie na ul. Ku krížu a Záhumenská a vodovodu na ul. Záhumenská. 

Poslancovi sa podarilo  vyzberať podpisy od všetkých majiteľov nehnuteľností v danej 

lokalite. Dňa 4.12. 2020 doručil zmluvy na mesto. V januári SEVAK schválil začatie 

spracovania PD. S projektantom bola už vykonaná aj ohliadka. PD sa už spracováva. 

 Boli osadené nové lavičky na cintoríne. Tiež sa tu položila nová žulová dlažba na celý 

priestor pred Dom smútku, vymenili sa vstupné dvere. V súčasnosti prebiehajú 

rekonštrukčné práce WC, chodníkov okolo DS, výmena okien, nové soklové obklady.  

 Od 10/2020 je na vodovod napojená aj základná škola, čo je dôležité, nakoľko v minulosti 

v čase veľkého sucha vypadávala dodávka vody a škola musela byť zásobovaná 

prostredníctvom cisterny.  

 Bola riešená potreba opravy zastávok pri lávke do Vrania a smerom na KNM.Výsledkom 

je, že mesto nemôže investovať do opravy tejto zastávky, nakoľko táto nie je v majetku 

mesta. Hľadajú sa riešenia opravy s pomocou VPP pracovníkov. 

 Opravili sa kanalizačné poklopy. 

 V MČ Brodno prebehla rozsiahla rekonštrukcia výtlkov hlavne na ul. Brodňanská, ulici Ku 

studienke. Nové výtlky sa budú riešiť postupne. 

 V spolupráci s MP bola pripravená akcia na zvýšenie bezpečnosti prechodu detí  po 

komunikácii od Pohostinstva U Moravca smerom ku škole. Jednalo sa o preventívno-

bezpečnostnú akciu, ktorá mala zvýšiť bezpečnosť detí v rámci dopravnej bezpečnosti. 
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Zástupcovia MP inštruovali deti ako sa majú správať ako účastníci cestnej premávky, boli 

im rozdávané rôzne letáčiky na túto tému. Akcia bude možno zopakovaná aj na jeseň 

začiatkom nového školského roku.  

 Došlo k zmene prevádzkovateľa verejného osvetlenia. Poruchy na verejnom 

osvetlení môže nahlasovať každý občan na e-mailovú adresu poruchyvo@elza.sk, 

alebo na telefónnom čísle +421 41 5627 122. 

 Došlo k zmene triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. Po jednotlivých častiach mesta 

boli inštalované nové nádoby, kde sa kuchynský odpad bude ukladať. V tých MČ kde 

občania majú kompostéry, sa takéto nádoby ukladať nebudú.  

 V priestoroch hasičskej zbrojnice bola nainštalovaná bezplatná wi-fi, ktorá zasahuje aj do 

časti školského areálu. Zachytáva okruh okolo hasičskej zbrojnici v polomere cca 100 

metrov vzdušnou čiarou. 

 Prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu na zasadnutí MZ v 6/2020 poslanec Pažický 

požiadal náčelníka Mestskej polície Žilina a vecne príslušný odbor mestského úradu 

o podniknutie nevyhnutných krokov k intenzívnejšiemu odstraňovaniu autovrakov 

z miestnych komunikácií a pozemkov na území mesta Žilina tak, aby všetky autovraky boli 

odstránené z celého územia mesta Žilina a mestských častí do termínu 31.12.2020. 

Bola vysúťažená spoločnosť, ktorá pre mesto odťahuje vraky na parkovisko Na Košickej, 

následne zabezpečuje ich likvidáciu, alebo vrátenie majiteľom. Na Sadovej ulici sa 

nachádza vrak, ktorý je potrebné odstrániť. Poslanec kontaktoval majiteľa vraku, aby ho 

odstránil. V prípade neodstránenia mu môže byť vyrubený poplatok za záber verejného 

priestranstva.  

 V 9/2020 prebehlo stretnutie poslanca Pažického s konateľkou RANČ-u v Brodne 

a občanmi tam žijúcimi, ohľadom povolenia na chov divej zveri. Táto záležitosť následne 

bola riešená aj na MZ, ktoré malo vydať súhlas s prevádzkovaním chovného zariadenia 

na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov v areáli ranča v mestskej časti Žilina-

Brodno. Podľa aktuálne platnej legislatívy žiadosť o schválenie chovného zariadenia na 

chov a držanie nebezpečných živočíchov musí obsahovať aj súhlas územne príslušného 

obecného zastupiteľstva (doteraz tomu tak nebolo). Výsledkom bola dohoda 

k obojstrannej spokojnosti, aby kvalita života občanov nebola narušená.  

V roku 2021 bolo riešené nasledovné: 

 Riešili sa Zmeny a doplnky ÚP č.8. Poslanec Pažický rokoval na ÚHA s riaditeľom ÚHA 

spolu so zástupcom občanov Ing. Kuchárom, ohľadne požiadaviek F.Horváta a ďalších. 

Bol dohodnutý postup, vlastníci podniknú potrebné kroky – vypracovanie zastavovacej 

štúdie. Ak budú dodržané všetky procesné postupy, hlavný architekt mesta sa nebráni 

tomu, aby po vypracovaní zastavovacej štúdie boli tieto ich požiadavky prerokované 

v rámci ďalších zmien a doplnkov ÚP. V tejto súvislosti na podnet občana bolo 

uskutočnené stretnutie, na ktorom sa zúčastnil aj pán architekt Maňák, kde boli dohodnuté 

ďalšie kroky týkajúce sa tejto záležitosti. 

 22.4.2021 sa poslanec Pažický zúčastnil rokovania na SEVAK vo veci kanalizácie 

a vodovodu Brodno a ostatných MČ. 

 Riešili sa poškodené retardéry. Všetky boli opravené. 

 V súčasnosti prebieha kosenie potoka. Poslanec dal prítomným do pozornosti, že 

v zmysle platnej legislatívny dostal minulý rok od SVP stanovisko, že SVP bude kosiť 

potok iba 1x ročne. Priľahlé pozemky má povinnosť kosiť vlastník pozemku. Prvé kosenie 

bude vykonávať vždy SVP, následné kosenia bude vykonávať mesto Žilina. 

mailto:poruchyvo@elza.sk
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 Bola predĺžená platnosť územného rozhodnutia Žilina – Brodno zosuv - projekt sanácie 

stavby. Tiež bola predĺžená platnosť územného rozhodnutia stavby Rekonštrukcia 

mostných objektov ponad potok Brodnianka. 

 Bola zaslaná požiadavka na vybudovanie zábradlia pri potoku oproti Pohostinstvu 

U Moravca, kde došlo k tragickej nehode cyklistu. Táto požiadavka bola riešená už v roku 

2015, kde bol daný prísľub, že zábradlie bude osadené. K osadeniu zábradlia však 

nakoniec nedošlo z toho dôvodu, že vtedajší poslanec pán Púček argumentoval tým, že 

sa bude rekonštruovať potok Brodnianka a zábradlie tam zatiaľ nie je potrebné, pretože 

neskôr by sa aj tak vyhadzovalo a jednalo by sa o vyhodené peniaze. Výstavba zábradlia 

sa tak nakoniec nerealizovala. Poslanec Pažický intervenoval na meste, že osadenie 

zábradlia aj s prihliadnutím na nedávnu tragickú nehodu je potrebné, nakoľko nie je jasné, 

kedy sa bude realizovať rekonštrukcie potoka.  

 Poslanec prítomných oboznámil s čerpaním finančných prostriedkov z pohotovostných 

zdrojov – kapitálové výdavky v roku 2020, ktoré môže poslanec rozdeliť v rámci 

pohotovostných zdrojov vo svojom volebnom obvode. Z pohotovostných zdrojov -

kapitálové výdavky v MČ Brodno boli preinvestované finančné prostriedky v celkovej 

výške 7 999,00 € (zhotovenie dlažby pred vstupom do DS 4 000,00 €, asfaltovanie 

prístupovej cesty k DS + dopojenie na vybudovanú zámkovú dlažbu 1 000,00 €, 

zhotovenie odvodňovacieho rigolu na časti ul. Podskaličná 2 999,00 €). Pohotovostné 

zdroje v časti bežné výdavky boli čerpané v MČ Brodno v celkovej výške 665,00 €, ktoré 

boli poskytnuté na základe žiadosti ZO JDS Brodno v celkovej výške 250,00 € na nákup 

dáždnikov pre členov ako darčeky a vo výške 275,00 € na nákup rovnakej obuvi pre 

členky speváckeho súboru. Ďalej boli poskytnuté finančné prostriedky na základe podanej 

žiadosti RTJ Brodno vo výške 140,00 €  na kúpu rozhadzovača hnojiva.  

 Pre obdobie roka 2021 boli vyčlenené finančné prostriedky pre VO č. 8 vo výške 

120 000,00 € - kapitálové výdavky, čo pre jednu MČ predstavuje čiastku v priemere 

15 000,00 €. Poslanec Pažický disponuje s celkovou čiastkou 45 000,00 € (pre 3 MČ), 

z ktorej pre MČ Brodno vyčlenil: 

1. Projektová dokumentácia – Revitalizácia šport. ihrísk pri ZŠ s MŚ Brodno   5 000,00 € 

2. Výmena asfalt. Povrchu na ul. Na Tobolky cca 1 250 m2                            15 000,00 € 

3. Náter strechy DS                                                                                            1 250,00 € 

4. Spracovanie PD EIA – Urnový háj na cintoríne v Brodne                              3 000,00 € 

5. Kanalizácia Cezpoľná, IČ                                                                               1 000,00 €       

 Vyasfaltujú sa aj prepojenie ul. Brodňanská a Kapustná. 

 Prítomných tiež poinformoval, čo by sa malo v tomto roku zrealizovať zo starých 

požiadaviek, ktorých realizácia nebola doteraz vykonaná:  

 Pripravuje sa PD na zvislé dopravné značenie na križovatke Nadskaličná 

/Podskaličná 

 Na SEVAK bola zaslaná požiadavka o opravu kanalizačných poklopov 

 Vyasfaltuje sa prístupová cesta k Domu smútku – prenos z 2020 

 Budú vymenené žľaby na dažďovú vodu Podskaličná smerom okolo cintorína 

k potoku – prenos z 2020 

 Opraví sa  žľab pri RD p. Virdzeka – ul. Brodňanská – prenos z 2020 

 Bola zaslaná požiadavka na opravu MK na ul. Ku krížu -  v dolnej časti 

 Bola zaslaná požiadavka na orez konárov stromov z cintorína nad el. vedením 

 Budú orezané stromy v areáli ZŠ 

 Dôjde k oprave žľabu pri Hasičskej zbrojnici 

 Oprava výtlkov prebehne podľa platného harmonogramu 
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 Poslanec Pažický reklamoval prepadávanie asfaltu v mieste prípojok kanalizácie 

v strede Brodňanskej ul. okolo Kultúrneho Domu 

 Na mesto bola zaslaná požiadavka na vybudovanie zábradlia pri potoku oproti 

Pohostinstvu U Moravca 

 Poslanec prítomných informoval, že Dni obce – erbové slávnosti Brodno, sa ani tento 

rok z dôvodu pandémie koronavírusu, konať nebudú. 

 OR HaZZ vyhlásilo čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Je zakázané 

vypaľovať trávu a zakladať ohne. Kontrolovať to bude MP, ktorá môže vyrubiť aj pokutu.  

 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice: 

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

tejto zápisnice: 

- Občania žiadajú urýchlené osadenie zábradlia pri Pohostinstve U Moravca, aj z dôvodu  

nedávnej smrteľnej dopravnej nehody. 

- Pri otočni autobusu v Brodne je dokrivené zábradlie už od roku 2017. Táto požiadavka je 

už nahlásená na vecne príslušnom odbore. Avšak stav je stále nezmenený. Občania 

opakovane žiadajú nápravu. 

- Občania žiadajú orez stromov popri potoku Brodnianka. 

- Občania žiadajú pri kostole orez stromov – najmä orecha. 

- Keďže občania Brodna využívajú autobusovú zastávku smerom na Kysucké Nové Mesto, 

ako aj zastávku pri lávke do Vrania a tieto sú v zlom technickom stave, občania žiadajú, 

aby mesto vyzvalo vlastníka/prevádzkovateľa (pravdepodobne SAD Žilina), aby opravila 

tieto autobusové zastávky/prístrešky.  

- Občania požadujú zvýrazniť vodorovné dopravné značenie – plnú čiaru pri Pohostinstve 

U Moravca. Dochádza tu k predbiehaniu sa motorových vozidiel, čo je v tomto úseku 

nebezpečné. 

- Občania požadujú orez stromu na ul. Záhumenská pri RD p. Kačeniara (konáre už skoro 

zasahujú do el. drôtov).   

- Občan požiadal poslanca Pažického, aby v mene občanov MČ Brodno požiadal MsÚ 

odbor dopravy aby podalo stanovisko, či mesto Žilina rieši s investorom stavby NDS 

financovanie napojenia bočnej cesty Kapustná a Ku Krížu  vedúcej do Brodna a Budatína. 

Nie je jasné, čo bude financovať mesto Žilina a čo bude financovať NDS. Či má mesto 

vypracovanú PD, ktorá by zabezpečovala prístup vlastníkov z bočnej cesty k svojim 

pozemkom. Presné znenie požiadavky občana tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice. 

Príloha č. 1 – fotokópia požiadavky občana). Kópiu požiadavky občana doručí asistentka 

vecne príslušnému vedúcemu odboru osobne.  

 

3) Diskusia:  
 

 

Občianka poukázala na to, že je potrebné urýchlene osadiť zábradlie pri Pohostinstve 

U Moravca aj z toho dôvodu, aby nedošlo k ďalšej smrteľnej nehode. Je to kritický úsek. 

Občan poukázal na to že aj pri otočni na vrchnej zastávke je už dlhodobo poškodené 

zábradlie a jeho ho potrebné opraviť, alebo vymeniť. 

Poslanec Pažický uviedol, že tento stav poškodeného zábradlia na vrchnej zastávke pri 

otočni je už nahlásený od roku 2017 a doposiaľ sa s tým nič neurobilo.   
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Občania poukázali na to, že často dochádza k poruchám na verejnom osvetlení, nesvieti 

svetlo. 

Poslanec Pažický uviedol, že poruchy boli priebežne nahlasované a odstraňované. 

Občanom dal do pozornosti, že už môžu priamo nahlasovať poruchy verejného osvetlenia 

a to buď e-mailom na adresu poruchyvo@elza.sk, alebo na telefónnom čísle  +421 41 

5627 122. 

Občania požadujú zmenu účelu využívania niektorých pozemkov z dôvodu, že veľa 

vlastníkov je takých, ktorých pozemky sú úzke a nie sú vhodné na výstavbu rodinných 

domov. Požadujú pomoc v rámci sceľovania pozemkov tak, aby sa z týchto pozemkov stali 

stavebné pozemky.  

Občania poukázali na zlý technický a estetický stav zastávky smerom na Kysucké Nové 

mesto. Zastávka je vo veľmi  zlom stave. Občania požadujú jej rýchlu opravu.  

Poslanec Pažický uviedol, že predmetná zastávka nie je v majetku mesta. Využíva ju SAD, 

ktorá by ju aj mohla opraviť.  

Občan požaduje, aby pri Pohostinstve U Moravca bola zvýraznené vodorovné dopravné 

značenie a to – plná čiar. Nie je dobre viditeľná. Dochádza tam k predchádzaniu motorových 

vozidiel, čo je dosť nebezpečné, motorové vozidlá v tejto časti chodia do protismeru. 

 

4) Ukončenie 
 

Na  záver poslanec Pažický vyjadril poďakovanie vedeniu mesta za plnenie doterajších 

požiadaviek občanov Brodna a vyjadril presvedčenie, že sa kompetentní pracovníci budú aj 

novými požiadavkami, uvedenými v tejto zápisnici, zaoberať a tieto budú podľa finančných 

možností zrealizované. Prítomným občanom aj hosťom poďakoval za účasť na stretnutí, 

ktoré následne ukončil. 

 

 
Zapísal: Mgr. Eva Hellová – asistentka výboru mestskej časti – Výboru č. 8  
 
Overil: Ing. Ján Pažický – poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 8 
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