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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 Zádubnia  

 

Dňa 16.6.2021 o 16,30 hod. v MŠ Zádubnie 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 24.06.2020, 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 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 plnenia. 

- Doasfaltovať komunikáciu na ul. Zádubanská popri cintoríne až k plotu cintorína. Cesta je 

zaasfaltovaná až k plotu asi iba do polovice cintorína. Stanovisko MsÚ: Zádubnie-Zádubanská 
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je realizovaná v tej istej šírke, ako bola pôvodná komunikácia. V Riešení. Stanovisko 

poslanca Pažického: Keď sa začína akákoľvek samotná realizácia prác, zhotoviteľ, príp. 

zodpovední zamestnanci  mesta  si zadokumentujú  aktuálny stav. Asfaltovanie prebehlo 

tak, ako malo byť vykonané.  

- Dokončiť asfaltovacie práce pri autobusovej zastávke pre bývalom kultúrnom dome, pretože tieto 

neboli kvalitne a riadne ukončené. Na mieste, kde cestujúci nastupujú do autobusu, zostal 

nevyasfaltovaný trojuholník medzi komunikáciou a plotom, počas dažďa tak ľudia musia 

prechádzať cez blato. Stanovisko MsÚ: Nástupné miesto MHD – nie je čo dokončovať. 

Asfalt sa potiahol pokiaľ to bolo možné. Zastávku MHD je nutné riešiť v inom režime, 

treba zrealizovať nástupný ostrovček. Nie je tam blato, i keď prší. Stanovisko poslanca 

Pažického: Požiada odbor dopravy, aby navrhol spôsob realizácie nástupného 

ostrovčeka.      

- Preveriť, či septiky, ktoré spĺňali technické parametre v období kolaudácie rodinných domov cca 

pred 30-timi rokmi, môžu byť akceptovateľné aj v súčasnosti v tých častiach, kde kanalizácia 

vybudovaná nie je. Prípadne aké technické parametre musia mať septiky v súčasnosti. 

Stanovisko MsÚ: Podľa zákona o vodách (§ 80d ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z.) práva a 

povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí vydaných do 14. januára 2015, ktoré nie 

sú v súlade so zákonom účinným od 15. januára 2015, bolo potrebné do 31. decembra 

2018 uviesť s ním do súladu, inak povolenia a rozhodnutia strácajú platnosť, to sa 

nevzťahuje na povolenia na odber podzemných vôd. Výstavba septikov je zakázaná – kto 

osadí septik, musí dodržať rovnaké podmienky ako pre žumpu. Stanovisko poslanca 

Pažického: Používanie septikov v MČ Zádubnie sa zrejme bude riešiť intenzívnejšie, 

nakoľko pred časom mestskí, ale aj štátni policajti riešili vypúšťanie obsahu žúmp do 

potoka. Toto bol aj dôvod na to, že mesto Žilina adresovalo výzvu občanom, ktorí 

v danom úseku majú svoje nehnuteľnosti, aby preukázali likvidáciu odpadu zo žúmp. 

Vznikol problém, že nie všetci vlastníci nehnuteľností vedia listinne preukázať likvidáciu 

odpadu zo svojej žumpy. Spomenul, že likvidácia obsahu žumpy už nie je možná ani na 

vlastnom pozemku. Každý občan, ktorý má žumpu na svojom pozemku, musí minimálne 

dva roky spätne preukázať likvidáciu obsahu žumpy, navyše likvidáciu žumpy musí 

vykonať oprávnená osoba na to určená. Preto upozornil občanov na to, že nestačí len 

objednať komerčné fekálne auto, ktoré síce často krát odvezie fekálie zo žumpy za 

lacnejšiu cenu, ale občan v tomto prípade nemá doklad o tom, že odpad sa skutočne 

zlikvidoval v súlade so zákonom. Preto odporučil občanom, aby sa s likvidáciou odpadu 

obracali na firmy, ktoré sú na to určené (napr. SEVAK,...), ktoré vydávajú doklad 

o spôsobe likvidácie tohto odpadu. Vyjadril aj ľútosť na tým, že práve dotknutí občania ho 

neoslovili s požiadavkou možnej realizácie a vybudovania kanalizácie v dotknutej časti. 

Pokiaľ občania neprejavia sami záujem na to, aby sa vybudovala kanalizácia, tak táto 

nebude v celej MČ Zádubnie nikdy.  

- Vymeniť rozpadnutý spomaľovací pás (retardér) nad mostom pri MŠ. Stanovisko MsÚ:  Nakoľko 

donedávna prebiehali stavebné práce na mostom objekte, časti spomaľovacieho prahu 

neboli doplnené. Spomaľovací prah bude opravený na jar 2021 po ukončení zimnej 

údržby. Stanovisko poslanca Pažického: Spomaľovací pás je už doplnený. Tiež 

prítomným dal do pozornosti, že sa ide asfaltovať celá táto ulica. 

- Na miestnom cintoríne orezať konáre (hlavne suché konáre) stromov, ktoré ohrozujú majetok 

a zdravie ľudí. Stanovisko MsÚ: Podnet preposlaný správcovi - ŽILBYT- Dňa 14.10.2020 

pracovník Mestského úradu v Žiline, odboru správy verejného priestranstva a životného 

prostredia vykonal vizuálnu ohliadku drevín a nepozoroval v korune drevín konáre, ktoré 

by mohli ohroziť zdravie alebo majetok obyvateľov. Stanovisko poslanca Pažického: 

Zdôraznil, že zamestnanci mesta k riešeniu tejto záležitosti pristupovali zodpovedne, 

v prípade potreby preveria stav aj inými technickými prostriedkami pokiaľ je podozrenie na 
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to, že stromy by mohli ohroziť životy a majetok obyvateľov. Obhliadky stromov 

zamestnanci vykonávajú pravidelne, prípadne na základe podnetu. 

- Občania žiadajú, aby mesto Žilina oslovilo SVP, š.p. na orezanie, resp. vyrezanie vŕb v oblasti 

potoka tečúceho popri materskej škôlke. Jedná sa aj o časť  Pod majerom. Stanovisko MsÚ: 

Výzva bola zaslaná. Stanovisko poslanca: Stromy doteraz neboli orezané. Pracovníci 

SVP nestíhajú riešiť všetky podnety, riešia najmä havárie. Požiadavka bude opakovane 

zaslaná. 

- Občan žiada identifikovať vlastníka komunikácie smerom od MŠ, popri vodárni k jeho rodinnému 

domu. Stanovisko MsÚ: Miestna komunikácia nachádzajúca sa na parcele č. KNC 1027 je 

vlastníctvom mesta.  

- Občania žiadajú preveriť, či je oficiálne povolené autovrakovisko medzi Zádubním a Budatínom po 

ľavej strane (za mostíkom cca 300 m na roliach) v smere Zádubnie – Žilina. Stanovisko MsÚ: 

Autovrakovisko, teda určené parkovisko, povoľuje Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti 

o životné prostredie. Treba sa teda obrátiť na príslušný povoľujúci orgán.  

- Občania žiadajú opraviť prepadnutú dlažbu pred  Domom smútku v Zádubní. Stanovisko MsÚ, 

spoločnosti Žilbyt: Po obhliadke priestoru pred domom smútku v Zádubní sme zistili že, 

pred cca 15 rokmi pri budovaní betónovej ,,zámkovej,, dlažby bol nevhodne zhotovený  

,,zhutnený,, podklad. Dlažba je na viacerých miestach prepadnutá, preto je nutná oprava. 

Oslovili sme kompetentné firmy, zaoberajúce sa touto problematikou a po zaslaní 

cenových ponúk, následne zvolíme spôsob a termín opravy. Stanovisko poslanca 

Pažického: Dlažba je opravená, vyzerá to lepšie, aj keď to nie je úplne rovné, ale je to 

prijateľné.   

- Občania opakovane žiadajú, aby bol orezaný strom pri starej vodárni v blízkosti MŠ. Stanovisko 

MsÚ: Dreviny sa nachádzajú na súkromných pozemkoch.  

 

Poslanec Pažický prítomných následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, 

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

posledného stretnutia boli v Zádubní realizované, resp. sa udiali/udejú:    

 2.7.2020 bola za prítomnosti p. primátora odhalená pamätná tabuľa p. Gažovi. Tabuľa 

bola umiestnená dovtedy na bývalom KD, na žiadosť majiteľa KD bola z neho zvesená. 

Vyrobila sa tabuľa nová a osadila sa na budovu Hasičskej zbrojnice. 

 V tejto súvislosti poslanec Pažický predstavil p. primátorovi priestor, kde by mohlo byť 

vybudované miesto na komunitné stretávanie – tzv. rínok, pri kríži, na ul. Richtárska.  

 Pri budove MŠ sa od 23.7. opravoval most cez potok pri MŠ. Už je hotový. Oprava stála 

viac ako 32.000,- €. 

 Opravili sa MK po asfaltovaní,  napr. pri RD p. Brosa, boli opravené kanalizačné poklopy 

na Zádubanskej ul. 

 Areál MŠ bol vyasfaltovaný, vytvorila sa plocha na hranie, príp. detské dopravné ihrisko. 

 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. 

 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.  
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 Došlo k zmene pri triedení biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Týka sa to 

hlavne sídlisk, kde im boli rozdávané nádoby na separovanie kuchynského odpadu. 

Prímestské časti kuchynský odpad ukladajú do kompostérov, ktoré im boli už rozdávané. 

 Aj v tomto období sa rozmiestňujú VKK tak, ako aj po minulé roky. Harmonogram je 

vyvesený na stránke mesta. Príslušné MČ budú ešte informované prostredníctvom 

miestnych rozhlasov. 

 Poslanec prítomných oboznámil s čerpaním finančných prostriedkov z pohotovostných 

zdrojov v celkovej výške 665,00 €  a kapitálových výdavkov, ktoré môže poslanec rozdeliť 

v rámci pohotovostných zdrojov vo svojom volebnom obvode. V rámci pohotovostných 

zdrojov v časti bežné výdavky v roku 2020 boli finančné prostriedky čerpané nasledovne: 

 TJ Hviezda Zádubnie bolo poskytnutých 300,00 € na futbalové štucne, dresy a mikiny, 

365,00 € na nákup futbalových dresov. 

 V rámci kapitálových výdavkov celá čiastka (ktorú má poslanec pridelenú) vo výške 

8 000,00 € bola v roku 2020 zaradená do Brodna (v roku 2019 bola čiastka pridelená 

do Vrania), v roku 2021 táto čiastka 8 000,00 € bude celá pridelená do Zádubnia.  

 V rámci investičných kapitálových výdavkov pre obdobie roka 2021 boli schválené pre 

poslanecký výbor č. 8 finančné prostriedky v celkovej výške 120 000,00 € o ktorých 

rozdelení rozhodujú poslanci sami. Pre jednu MČ tak pripadne výška 15 000,00 €. Pre 

mestskú časť Zádubnie teda poslanec Pažický pre obdobie roka 2021 v rámci 

kapitálových výdavkov vyčlenil finančné prostriedky nasledovne: 

 

 Spracovanie príslušnej PD na vybudovanie MK, požiadavka p. Smiešková, 

Zádubnie                                                                                                   2 500,00 €  

 Výmena asfaltového povrchu na ul. Ku škôlke, Zádubnie, cca 600 m2 v celkovej 

výške                                                                                                         8 399,00 € 

 Workoutové ihrisko (vonkajšie fitness), v areáli futbalového ihriska Zádubnie 

v celkovej výške                                                                                      10 000,00 €                                                                                                       

 Spracovanie štúdie aj PD - Revitalizácia priestoru – „Rínok", ul. Richtárska 

Zádubnie                                                                                                   2 500,00 €  

                                                                                                                                                                           

Pre MČ Zádubnie bude vyčlenených ďalších 3 000,00 € (presun z MČ Brodno) na 

asfaltovanie komunikácie p. Smiešková a vyasfaltuje sa aj časť ulice Richtárska. 

 Prítomným podal informáciu ohľadom budovania chodníka v Zádubní. Musí byť najskôr 

dobudovaná časť chodníka na konci Budatína, smerom do vpuste. Prítomným dal do 

pozornosti, že v prípade akýchkoľvek možných problémov zo strany niektorých občanov, 

ktorí budú robiť problémy s ucelenou výstavbou chodníka, je možné chodník stavať aj po 

častiach, resp. úsekoch. Momentálne prebieha inžinierska (investičná) činnosť v rámci 

tohto procesu. Prítomným podal informáciu, čo ešte predchádza vydaniu stavebného 

povolenia. Prečítal prítomným aj stanovisko pani Ochodničanovej v súvislosti 

s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pod chodník. 

 Prítomným podal informáciu ohľadom legalizácie stavby tribúny na futbalovom ihrisku v  

Zádubní. Poslanec bude v danej veci následne komunikovať s vedúcou právneho 

odboru pani Ochodničanovou, ako sa bude v tejto veci ďalej pokračovať. 

 Je vyhlásený stav nebezpečenstva požiaru aj vzhľadom na vysoké denné teploty. Preto 

prítomných upozornil na dodržiavanie bezpečnostných opatrení v súvislosti s možným 

vznikom požiaru. Dodržiavanie bude kontrolovať aj mestská polícia.  

 Bolo vykonané rokovanie na SEVAKU, kde mestu Žilina bola odovzdaná štúdia 

odkanalizovania a rozšírenia vodovodov v MČ Zástranie, Budatín, Vranie, Zádubnie, 

Žilinská Lehota, Bytčica...Tento projekt popisuje stav, kam sa chce SEVAK dostať 
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v časovom horizonte do roku 2026. V tomto dokumente je popísaný skutkový stav 

týkajúci sa kanalizácií a vodovodov a návrh možného riešenia v dotknutých mestských 

častiach.   

    

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Zádubnia do zápisnice. 

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

do tejto zápisnice: 

- Občania žiadajú, aby odbor dopravy navrhol riešenie na vybudovanie ostrovčeka pri 

autobusovej zastávke pri bývalom kultúrnom dome v Zádubní (v zmysle stanoviska 

odboru).  

- Občianka požiadala o stanovisko, či občania, ktorí preukázateľne separujú odpad, čím 

sa aj znižuje množstvo komunálneho odpadu, budú môcť mať nejaké úľavy napr. na 

poplatkoch za komunálny odpad tak, ako to už majú iné mestá, napr. Dolný Kubín, kde 

majú aj celkom dobrý spôsob vyvážania už vyseparovaných komodít. Takýto už 

zavedený systém (týka sa hlavne rodinných domov) je aj motiváciou pre obyvateľov 

viacej separovať vyprodukovaný odpad. Či sa systém, ktorý je už realizovaný v Dolnom 

Kubíne, prípadne nejaký iný systém, neplánuje aplikovať aj v našom meste. 

- Občania žiadajú, aby mesto Žilina kontaktovalo zástupcov spoločnosti PROMA INVEST, 

v akom štádiu je vysporiadanie pozemkov pod chodník v MČ Zádubnie. 

- Občan žiada podať stanovisko, či v prípade zahusťovania výstavby rodinnými domami 

sa pri vydávaní stavebného povolenia komplexne rieši aj záťaž na dopravu. Podľa jeho 

stanoviska má v Zádubní dôjsť k väčšej, rozsiahlejšej výstavbe rodinných domov, čo 

bude viesť aj k zhusteniu dopravy. Občan mal na mysli výstavbu hlavne zo strany 

developerov, ktorí stavajú aj celé ulice nových rodinných domov. V tejto súvislosti občan 

žiada tiež stanovisko, či v prípade ak mesto vydá stavebné povolenie developerovi na 

rozsiahlu výstavbu rodinných domov, či ho aj zaviaže, resp. či podmieni vydanie 

stavebného povolenia aj vybudovaním, alebo opravou nejakej časti infraštruktúry, 

týkajúcej sa skvalitnenia života v danej mestskej časti, ktorá bude slúžiť všetkým 

obyvateľom danej mestskej časti.  

- Občania žiadajú, aby správca cintorína spoločnosť Žilbyt s.r.o. vykonal opravu zámkovej 

dlažby chodníka na cintoríne v Zádubní. 

- V súvislosti s podnetom občanov Zádubnia z 05/2019 (adresované JUDr. Dolejší), 

týkajúcim sa požiadavky na prešetrenie a odstránenie oplotenia, ktoré sa nachádza na 

mestskom pozemku parc. č. KNC 653/2 o výmere 1 418 m2 a parc. č. KNC 1063/2 

vodná plocha o výmere 34 m2, občania upozornili, že nelegálna stavba-oplotenie, 

doteraz nebola zo strany p. Bušíkovej odstránená. Žiadajú zjednanie nápravy. 

 

Opakované požiadavky: 

- Občania žiadajú, aby mesto Žilina opakovane oslovilo SVP, š.p. na orezanie, resp. 

vyrezanie vŕb v oblasti potoka tečúceho popri materskej škôlke. Jedná sa aj o časť  Pod 

majerom. Občania poukázali na to, že sa jedná o havarijný stav, pretože konáre 

zasahujú do elektrického vedenia. Požadujú preto tento stav urýchlene riešiť. 

- Občania žiadajú aby mesto Žilina  na OÚ Žilina preverilo, či je oficiálne povolené 

autovrakovisko medzi Zádubním a Budatínom po ľavej strane (za mostíkom cca 300 m 

na roliach) v smere Zádubnie – Žilina.  

- Občania opakovane žiadajú, aby bol orezaný strom pri starej vodárni v blízkosti MŠ. 

Keďže mesto dalo stanovisko, že tieto sa nachádzajú na súkromných pozemkoch, 

občania žiadajú, aby mesto vyzvalo vlastníkov na orez stromov.   
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- Občania opakovane žiadajú orez lipy na miestnom cintoríne v Zádubní. Padajú tam 

konáre, ktoré môžu spôsobiť úraz okoloidúcim. 

- V súvislosti s dlho pripravovanou výstavbou chodníka v Zádubní občania opakovane 

žiadajú vedenie mesta Žilina a vyzývajú pána primátora, aby ako ďalšia etapa výstavby 

tohto chodníka bol intenzívne pripravovaný na realizáciu úsek nachádzajúci sa priamo 

v Zádubní. Požadujú, aby mesto, jeho príslušné odbory, ako aj ďalšie zainteresované 

organizácie podieľajúce sa na príprave stavby, zintenzívnilo svoju činnosť v príprave 

tejto stavby, o ktorej sa rozpráva už pomaly niekoľko desaťročí. Zároveň požadujú, aby 

ako ďalšia etapa (po vybavení všetkých potrebných povolení), bola prednostne 

realizovaná výstavba časti chodníka, nachádzajúca sa priamo v Zádubní. 

 

3) Diskusia 

Občan v diskusii poukázal na to, že samotní občania kritizujú stav, že kanalizácia nie je 

v tejto MČ vybudovaná na všetkých uliciach, pričom práve na spoločných stretnutiach 

občanov s poslancami by mali občania vyvíjať tlak na vybudovanie kanalizácie v celej 

MČ. Na tieto stretnutia nechodia práve tí, ktorí tento stav kritizujú a nevyvíjajú spoločný 

tlak na poslancov, aby sa jej vybudovanie vôbec začalo a kanalizácia sa dobudovala 

v celej MČ. Chápe aj skepsu občanov, že mesto si ako keby splnilo úlohu, že v určitej 

časti MČ Zádubnie je kanalizácia už vybudovaná, pretože do určitého času majú byť 

všetky obce a mestá nad 2 000 obyvateľov odkanalizované. Stav je taký, že 75% 

obyvateľov Zádubnia kanalizáciu nemá, čo je na škodu veci. 

Občianka poukázala na to, že kanalizácia podľa PD mala byť osadená hlbšie do zeme, 

pričom stav je taký že súčasne už vybudovaná kanalizácia je plytko osadená. Takže 

ľudia, ktorí sa aj mohli napojiť, si musia budovať prečerpávacie stanice. Podľa občianky 

tento stav sa zistil až vtedy, keď sa jeden občan chcel napojiť na jestvujúce kanalizáciu 

a aby mal kanalizáciu funkčnú, musel si vybudovať prečerpávačku. 

Poslanec Augustín vyzval občanov, aby sami prejavili záujem na vybudovanie 

kanalizácie, aby sa uzatvorili zmluvy o budúcich zmluvách, pretože toto je základ 

k vybudovaniu, resp. dobudovaniu kanalizácie v celej MČ Zádubnie. Takáto aktivita by 

mala byť vyvinutá hlavne od občanov tam žijúcich.   

Občianka vyslovila otázku, či občania sú povinní si odkladať doklad o tom, akým 

spôsobom bol septik vyprázdňovaný. 

Poslanec Pažický uviedol, že každý občan prevádzkujúci septik je povinný dva roky 

spätne preukázať likvidáciu odpadu umiestneného v septiku. Dal prítomným tiež do 

povedomia aj tú skutočnosť, že sa pripravuje zákon, ktorý umožní obciam kontrolovať, 

akú kvalitu paliva vo svojich kotloch občania spaľujú a využívajú na kúrenie, resp. 

výrobu tepla v domácnostiach. Ak sa kontrolou zistí, že nekvalitné palivo má negatívny 

vplyv na okolie a životné prostredie, budú títo občania sankcionovaní.      

Poslanec Augustín v súvislosti s výstavbou chodníka uviedol, že poslanecká priorita 

určite bude, aby došlo ku kompletnému vybudovaniu chodníka v časti Budatín aj 

Zádubnie, hlavne z pohľadu bezpečnosti chodcov.  

Občianka poukázala na to, že z pohľadu bezpečnosti chodcov je dôležité, aby sa 

chodník kompletne vybudoval hlavne v časti Zádubnie. Intenzita pohybu chodcov 

v Zádubní je  vysoká. Dochádza tu aj k častým dopravným nehodám.   

Občianka upozornila, že nefunguje svetelná signalizácia na prechode pre chodcov na 

križovatke medzi nemocnicou a Auparkom. Zástupca MP upozornil, že signalizácia sa už 

opravuje. 



 
7 

Občan žiada podať stanovisko, či v prípade zahusťovania výstavby rodinnými domami 

sa pri vydávaní stavebného povolenia komplexne rieši a záťaž na dopravu. Podľa jeho 

stanoviska má v Zádubní dôjsť k väčšej, rozsiahlejšej výstavbe rodinných domov, čo 

bude viesť aj k zhusteniu dopravy. Občan mal na mysli výstavbu hlavne zo strany 

developerov, ktorí stavajú aj celé ulice nových rodinných domov. 

Poslanec Augustín uviedol, že k akejkoľvek výstavbe sa vyjadrujú vecne príslušné 

dotknuté inštitúcie. Konkrétne k možnej záťaži dopravnej situácie sa vyjadruje VÚC 

Žilina.   

Poslanec Pažický tiež v súvislosti s rozsiahlou výstavbou rodinných domov sa stotožnil 

s tým, aby sa mesto pri vydávaní stavebného povolenia pre developera na výstavbu  

viacerých rodinných domov zaoberalo otázkou možného zhusťovania dopravy a aby ho 

prípadne aj podmienilo vybudovaním určitej časti infraštruktúry, ktorá by slúžila 

obyvateľom danej MČ, samozrejme v primeranom rozsahu.      

  

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 

 


