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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 Vrania 

 

 
Dňa 17.06.2021 o 16,30 hod. v Kultúrnom dome vo Vraní 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 Mária 

Androvičová. 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. Predstavil novú asistentku 

poslancov p. Máriu Androvičovú. 

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 23.06.2020, 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 Vrania 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 

mailto:janpazicky.za@gmail.com


 
2 

uvedené stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne uvedený aktuálny stav plnenia 

požiadavky. Pri poslednom stretnutí dňa 23.6.2020 boli zadefinované dve požiadavky: 

- Bola vznesená opakovaná požiadavka na zlú kvalitu vysielania miestneho rozhlasu, ktorý 

nefunguje dobre. Je potrebné vykonať opravu nastavenia v celej obci. Stanovisko OVOS: 

Požiadavka bola posunutá dodávateľovi technológie bezdrôtového rozhlasu a v rámci 

technických a priestorových možností po jeho vyjadrení aj realizovaná. Stanovisko 

poslanca: Poslanec vysvetlil, že v prípade, ak občan nie je spokojný s kvalitou rozhlasu, 

nech nahlási poslancovi, alebo p. Niníkovej číslo hniezda a čo konkrétne sa mu na 

vysielaní nezdá.  

- Je potrebné opraviť bránu na miestnom cintoríne. Už to bolo raz opravované minulý rok, ale znova 

je to pokazené. Stanovisko Žilbytu: P. Belák, vedúci správy pohrebísk bol dňa 10.7.2020 

obhliadnuť vstupnú bránu na pohrebisku vo Vraní, dňa 13.7.2020 sa ju chystá 

v spolupráci s p. Zemánkom zo SSŠ (Stredisko správy škôl) opraviť. 

- Občan požiadal, aby mesto vyasfaltovalo prístupovú cestu k jeho nehnuteľnosti na Stračej 9. 

Keďže sa vyasfaltovala celá Stračia ulica, požaduje realizáciu asfaltového povrchu aj v časti ulice, 

kde stojí jeho dom (+1 sused), nakoľko sa takisto jedná o Stračiu ulicu. Aktuálne je cestný povrch 

na tejto časti z cca. 20% vybetónovaný (v zlom stave) a z 80% iba vypontonovaný 

betónovými hranolmi osadenými v tráve. Stanovisko MsÚ: Stračia ulica - jednalo sa o 

investičnú akciu, nejednalo sa o práce realizované v rámci bežnej údržby, realizovalo sa 

podľa schváleného harmonogramu prác a rozpisu. 

- Na ulici Stračej sa nachádza zhruba 20 - 30 metrový orech cca. 0,5m od cestnej komunikácie, 

ktorý konármi zasahuje do viacerých káblov stĺpového vedenia na danej ulici. Tento strom 

vzhľadom na jeho veľkosť a umiestnenie blízko domov môže byť takisto v prípade pádu ohrozením 

pre okolité nehnuteľnosti. Orech sa nachádza na súkromnom pozemku a majiteľka pozemku 

odmieta strom zrezať /upraviť tak, aby neohrozoval okolie.  Stanovisko MsÚ: Na Stračej ulici sa 

nachádzajú 2 ks orechov, ktoré boli ohliadnuté dňa 14.10.2020. Obidve dreviny sú po 

vizuálnej ohliadke v dobrom zdravotnom stave, bez náznakov možného statického 

zlyhania. Obidve dreviny rastú na súkromných pozemkoch a neohrozujú ani plynulosť 

cestnej premávky. Vzdialenosť vysadenia stromov, kríkov od susedného pozemku nedáva 

žiadna hmotnoprávna norma na úseku ochrany prírody a krajiny a tiež táto problematika 

nie je upravená ani v inom všeobecne záväznom predpise. Z toho dôvodu orgán ochrany 

prírody nemá právomoc prikázať vlastníkovi pozemku, aby dreviny na súkromnom 

pozemku orezal alebo vyrúbal, pokiaľ sú v dobrom zdravotnom stave. Z hľadiska ochrany 

vlastníckeho práva uvedenú problematiku upravuje § 127 zákona č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov (Občiansky zákonník). V tomto ustanovení ide v podstate o právnu 

úpravu susedských vzťahov, ktoré vznikajú predovšetkým medzi vlastníkmi susediacich 

pozemkov. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, štátne orgány môžu konať iba na základe 

ústavy, v jej medziach a v rozsahu spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Z uvedeného 

vyplýva, že orgán ochrany prírody a krajiny, ako štátny orgán môže konať len v tých 

veciach, v ktorých mu osobitný zákon zverí pôsobnosť. Keďže zo zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, právomoc konať vo veci nariadenia 

odstránenia, resp. údržby drevín, orezania drevín vysadených v blízkosti susedného 

pozemku nevyplýva pre žiadny orgán ochrany prírody a krajiny, nemôžu tieto orgány 

štátnej správy aktívne dosiahnuť nápravu požadovaného stavu k Vašej spokojnosti, a tak 

pri riešení problému môžete postupovať v súlade s § 127 Občianskeho zákonníka, resp. 

sa domáhať svojho práva na súde. 

- Stračia ulica sa asfaltovala, ale jestvujúce odvodnenie kapacitne nestačí odvádzať dažďovú vodu. 

Je potrebné vykonať potrebné zásahy, aby voda nestekala k rodinným domom. Stanovisko MsÚ: 
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Odvodňovací žľab je dobre vyspádovaný problémom je pravdepodobne zanesený rigol. 

Vykoná sa len vyčistenie rigolu, ktoré sa zanesie do harmonogramu Žilinských 

komunikácií v 33 resp. 34 týždni 

- Občan upozornil na neudržiavaný pozemok v jeho susedstve. Jedná sa o pozemok parc.č. 336 

a 229 (medzi parcelami č. 335/2 a p.č. 340/3). Vlastníci sa o pozemok nestarajú, nekosia trávu, 

stromy sú vysoké. Jeden z vlastníkov má byť v ústave, nevedia sa preto domáhať svojich práv. 

Poprosil, aby mesto vyzvalo vlastníkov na zjednanie nápravy a aby im nejakým spôsobom 

pomohlo ochrániť si vlastný majetok. Stanovisko MsÚ: Na základe ohliadky na mieste bolo 

zistené, že podnet je opodstatnený. V registri „C“ nie je však  založený list vlastníctva, 

v registri „E“  najväčšia výmera parcela EKN 229 je evidovaná na neznámu vlastníčku p. 

Jánošovú  v správe SPF, ďalšie 2 susedné parcely sú evidovaní  4 neznámi , resp. 

zomrelí vlastníci a 6 spoluvlastníkov je známych. Výzvy boli zaslané. 

- Občania požadujú kontrolu a vyčistenie rigolov na odvod dažďovej vody vo Vraní. Občan vzniesol 

požiadavku na vykonanie opakovanej ohliadky a prijatie opatrení na odvod dažďovej vody, 

stekajúcej od cintorína (v minulosti požadovala p. Leľáková). Stanovisko MsÚ: Podnet 

evidujeme. Na mieste bude vykonaná obhliadka a na jej základe sa zahrnie čistenie 

rigolov do harmonogramu prác Žilinských komunikácií na 33. resp. 34. týždeň. 

- Občania požadujú, aby hliadky MP vykonávali pravidelnú kontrolnú činnosť pri budove šatní na 

futbalovom ihrisku. Najmä v čase po 22,00 hod. sa od piatku do nedele v danom priestore stretáva 

mládež, ktorá tu robí neporiadok a dokonca ničí majetok mesta. Stanovisko MsÚ: Miesto je 

hliadkami mestskej polície priebežne monitorované najmä vo večerných a nočných 

hodinách. Stanovisko poslanca Pažického: Na budovu hasičskej zbrojnice bola 

nainštalovaná kamera, čo prispelo aj ku zvýšeniu poriadku v tomto území.  

- Občianka vzniesla požiadavku na výmenu osvetlenia na vianočnom stromčeku vo Vraní. Je 

potrebné prijať opatrenie, aby sa neopakovala situácia z predchádzajúceho roka, kedy z dôvodu 

poruchy osvetlenia vianočného stromčeka dochádzalo k opakovaným dlhodobým výpadkom 

verejného osvetlenia na celých priľahlých uliciach. Stanovisko poslanca Pažického: V priebehu 

roka došlo k oprave daného osvetlenia. Technicky sa vyriešilo to, že stromček a VO na 

danej ulici už nie sú napájané z jednej fázy, čo spôsobovalo výpadky osvetlenia 

stromčeka a súčasne aj VO. 

- Občania požiadali, aby boli vo Vraní vyčistené dažďové vpuste a mreže na odtok dažďovej vody 

(najmä ul. Vrania). Stanovisko MsÚ: Podnet evidujeme. Na mieste bude vykonaná 

obhliadka a na jej základe sa zahrnie čistenie rigolov do harmonogramu prác Žilinských 

komunikácií na 33. resp. 34. týždeň. 

- Občania požadujú riešiť problematickú situáciu s diviakmi. Stanovisko MsÚ: Najúčinnejšie 

opatrenie na riešenie problematickej situácie s diviakmi  je znižovanie ich stavov. Výkon 

práva poľovníctva môžu zabezpečovať len príslušné poľovné združenia, ktoré sú 

poverené zabezpečovať  odlov diviakov. Samospráva nemá žiadne reálne účinné 

právomoci zasiahnuť do uvedeného stavu. Komunikujeme s poľovníkmi, s oblastným 

zástupcom Slovenského poľovníckeho zväzu, zástupcom Národného lesníckeho centra 

Zvolen, odd. poľovníctva  a tiež so zástupcom Lesného odboru Okresného úradu.     

Poslanec Pažický následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o 

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

stretnutia boli vo Vraní realizované, resp. sa udiali: 

Rok 2020 

 

 Riešili sa požiadavky občanov týkajúce sa letnej a zimnej údržby, porúch osvetlenia, 

neodvezeného odpadu odpad... 
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 Opravil sa pamätník obetiam vojny. Bol to dlhý príbeh, avšak po dohode s pani vedúcou 

odboru bol pamätník opravený a je v poriadku.  

 V súvislosti s vytápaním potoka na ul. Stehličia – prebehlo viacero rokovaní s mestom 

a so zástupcami SVP. Projektovo sa pripravila celá akcia, na stretnutí so zástupcami SVP 

24.9.2020 bolo prisľúbené, že urobia potrebné opatrenia. Výsledkom tohto všetkého je, že 

sa cca pred mesiacom začala oprava potoka v danom úseku zo strany SVP. Na ňu bude 

nadväzovať oprava priepustov. Na túto akciu bola vyčlenená v rozpočte mesta suma 

120.000€. Za tieto prostriedky a podporu poďakoval pán poslanec Pažický kolegom 

poslancom a vedeniu mesta. Realizácia by mala byť zo strany SVP doriešená koncom 

júna/júla, následne nastúpi mesto na svoju časť. 

V rámci investícií bolo zabezpečené: 

 Z investícii sa zakúpili mreže na okná na budove na ihrisku, avšak osadiť sa ich podarilo 

až tento rok. 

 Podarilo sa zrealizovať požiadavku OZ Naše Vranie na zabezpečenie basketbalových 

košov do areálu futbalového ihriska. Tie sa ale v minulom roku nepodarilo osadiť, preto na 

základe požiadavky kolegu poslanca boli zapožičané na osadenie na Vlčincoch. 

V súčasnosti už sú vrátenie, len Občianske združenie bude musieť urobiť dáku úpravu 

plochy, kde budú osadené,  pretože umiestnenie do trávy je nezmysel, musí tam byť dáke 

spevnenie, inak by to boli zbytočne vyhodené investície. 

 Dodali sa nové elektrické vchodové vráta na budovu hasičskej zbrojnice. 

 Do KD sa dodala nová profesionálna umývačka riadu, zapojená bola tento rok, plus bola 

dorobená elektrina, voda a odpad. 

 V auguste sme si pripomenuli výročie SNP pietnou spomienkou pri pamätníku. 

 Na cintoríne boli orezané lipy, doteraz nezaznamenané žiadne sťažnosti od občanov. 

 V súvislosti s diviakmi sa zabezpečilo oplotenie (kari rohože) cintorína, aby diviaky 

nemohli prejsť pletivom. 

 Do priestoru futbalového ihriska a na parkovisko k cintorínu bolo dodaných niekoľko fúr 

asfaltovej drte. 

 Prebehla preventívno-bezpečenostná akcia pre deti,  ktorá síce bola v Brodne, ale súvisí 

aj  s Vraním, pretože tam chodia deti do škôlky, školy a priestor od dolnej krčmy ku škole 

je dosť stiesnený, nie je žiadna šanca vybudovať chodník. S pracovníkmi MP bola 

zorganizovaná týždňová akcia pre deti, ako majú správne a bezpečne chodiť 

a prechádzať po ceste, dostali letáčiky. Žiaľ trvalo to len krátko, zasa chodia deti po oboch 

stranách, vodiči sú bezohľadní, hlavne keď sa otvoria závory, letia a nepozerajú, že v tom 

čase sa tam vyskytujú deti, no a tie preskakujú, uskakujú.... Akciu preto bude treba na 

jeseň 2021 zopakovať. 

 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.  

 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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Na jeseň sa aj vo Vraní  testovalo na Covid-19, následne už len v Brodne, aby to mali 

občania Vrania čo najbližšie. Poslanec Pažický poďakoval pani Niníkovej za pomoc pri 

zabezpečovaní testovania, pracovníkom MP, ako aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

podieľali na zvládnutí situácie. 

Rok 2021: 

 Realizovala sa oprava schodov do kaplnky a úprava okolia. 

 Začala sa oprava vstupu do KD, ale nevyzerá to na opravu, ale na úpravu zalátaním, 

s čím sme nesúhlasili.  Pracovník Žilbytu, ktorý sa prišiel pozrieť zhodnotil stav, že je 

potrebná výmena dlažby – preto budeme na tomto trvať. 

 Pán Hrubý dal dve požiadavky - odstránenie starého nefunkčného kábla z KD na jeho 

dom (odstránené). Druhá požiadavka sa týkala osadenie dopravného zrkadla nad 

kaplnkou, nakoľko vodiči majú zlý prehľad pri vjazde do križovatky pri jazde smerom 

zhora. Bol prizvaný pán Rolko zhodnotiť situáciu a dá stanovisko. 

 Zo strany mesta nebolo vyhovené požiadavke na doplnenie dopravného značenia na ul. 

Ďatlia. Občania požadovali odbočku označiť ,,slepá ulica, zákaz zastavenia”. Mesto tak 

rozhodlo na základe uváženia, že v danom úseku je nízka intenzita dopravy. 

 Začalo sa tento týždeň s dodávkou asfaltovej drte na parkovisko k cintorínu. 

 Počas leta dôjde k uzávierka dočasných mostov cez rieku Kysuca (7. a 8. mesiac), medzi 

Vraním a Rudinkou. Poslanec mal veľa telefonátov od rozhorčených občanov, že ako to 

bude, keď sa pustí tranzit cez Vranie. Bolo riešené s vedúci odboru dopravy a s pánom 

prednostom. Pripravujú sa opatrenia na elimináciu dopadov na občanov Vrania. Podľa 

vyjadrenie vedúceho OD by mala byť umiestnená pevná zábrana na vstupe do Vrania 

v smere od Rudinky. Je to prisľúbené, ale zatiaľ to ešte nemáme oficiálne oznámené 

 Riešil sa oporný múr na ul. Drozdia – vedúci investičného dostal úlohu, aby posúdil 

situáciu a dal návrh na riešenie. Je to investícia cca 170-180 tis. €. 

 V MČ obvodu boli tento rok už 2x umiestnené veľkokapacitné kontajnery. Od r.2019 

mesto ide v novom režime (dovtedy bývali VKK umiestnené 2x ročne, vždy jeden týždeň 

na jar a jeden týždeň na jeseň). Od minulého roka VKK bývajú umiestnené 3x ročne, ale 

na kratšiu dobu, čo sa javí ako efektívnejší spôsob zberu odpadu. 

 Pred KD boli osadené kvetináče - síce staršie, ale funkčné a keď zakvitnú kvety, určite 

splnia účel. 

 Evidujeme problém s kosením - nieto že sa nekosí v MČ, nestíha sa kosiť ani mesto. 

Jestvujúca firma absolútne nezvláda situáciu, poslanci sú nespokojní s touto situáciou. 

 V rámci kosenia potoka v Brodne a popri tom poslanec vybavil aj pokosenie okolia 

podchodu z Brodna smerom na Vranie. Toto kosieval poslanec Pažický asi 4 roky sám 

a na svoje náklady, ale už to nebude robiť, pretože to je práca niekoho, kto to má v správe 

svojej činnosti. Žiaľ, je to územie „nikoho“ niečo patrí vodárom, niečo dialničnej 

spoločnosti. 

 Boli osadené mreže na budove Občianskeho združenia. 

 V máji sme si pripomenuli výročie oslobodenia pri pamätníku, hoci za prísnych  opatrení. 

 Rieši sa problém s p. Rachnom – tretím rokom sú neustále sťažnosti od susedov. V roku 

2019 dostali súhlas od manželky, aby mohli vojsť na pozemok, bol pristavený VKK na 

odvoz neporiadku. Vyviezli sa dva VKK, odvtedy ale opäť nanosil plný dvor odpadu. 

V súčasnosti už vec rieši polícia, podľa záverov vyšetrovania mesto zvolí ďalší postup. 
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 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, boli v roku 2020 preinvestované v MČ Brodno v celkovej výške 

7 999,00 € (v roku 2019 bola taká istá suma preinvestovaná vo Vraní a v roku 2021 bude 

táto suma preinvestovaná v Zádubní. 

 

Financie Poslanecké priority 2020: 

 

DHZ Vranie - požiadavky: Mreže na budovu  2 000 € 

DHZ Vranie - požiadavky: osvetlenie budovy HZ 200 € 

DHZ Vranie - požiadavky: kamerový systém  1 000 € 

DHZ Vranie - požiadavky:pevne zabudovaný stolnotenis. stôl 
- 2021  

850 € 

DHZ Vranie - požiadavky:  2 basket. Koše  4 000 € 

DHZ Vranie - požiadavky: , Hasičská brána+montáž 2 100 € 

Ihrisko Vranie - umelé osvetlenie +prípojka vodovodu - PD 4 500 € 

Umývačka riadu Kult.dom Vranie  1 000 € 

 

 Pohotovostné zdroje v časti bežné výdavky boli čerpané v MČ Vranie v celkovej výške 

665,00 €, ktoré boli poskytnuté na základe žiadosti ZO JDS Vranie v celkovej výške 

250,00 € na zabezpečenie akcie Deň matiek a Deň otcov. Ďalej boli poskytnuté finančné 

prostriedky na základe podanej žiadosti OZ Naše Vranie vo výške 200,00 €  na nákup 

kotliny a 216,00 € na nákup setov na sedenie (stôl + lavice). 

 

Financie Poslanecké priority 2021: 
 

 Okrem investícií do MČ Vranie, ktoré boli na rok 2021 schválené MZ vo výške 120 tis. Eur 

na odvodnenie ul. Stehličia a 90 tis. Eur na odvodnenie  ul. Holubia, poslanec Pažický 

z prideleného balíka na poslanecké priority na rok 2021 pridelil financie nasledovne: 

 

Vranie   

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

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

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

 

 Obyvatelia MČ Vranie môžu byť právom hrdí na pána poslanca Pažického, pretože  

v dnešnej dobe vybaviť financie je veľmi ťažké a robí maximum pre spokojnosť občanov – 

skonštatoval pán poslanec Augustín. 

 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.  
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2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Vrania do zápisnice 

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

tejto zápisnice: 

- Občania požadujú vybudovať oporný múr na ul. Drozdia – 1. etapa. Požadujú riešiť najmä 

nevyhovujúci stav nad RD p. Gavroňovej. Po jarných dažďoch sa v tomto úseku situácia 

zhoršila, dochádza k ďalšiemu zosuvu svahu. 

- V súvislosti s nespokojnosťou s kvalitou vysielania miestneho rozhlasu, pani Niníková 

vykoná medzi občanmi prieskum, kde rozhlas počuť zle a kde ho nepočuť vôbec a preto 

tu bude treba možno doplniť nové hniezda. Na základe prieskumu bude následne 

oslovené mesto s konkrétnymi požiadavkami. 

- Občania požadujú opraviť bránu na cintoríne, ktorá je v dezolátnom stave. 

- Občania požadujú, aby sa na pamätníku obetiam vojny v MČ Vranie opravilo písmo, 

ktoré už nie je dostatočne vidieť. 

- Na ul. Ďatlia č. 38 nefunguje verejné osvetlenie – poslanec to obratom nahlási. 

- Občania poukázali na zlý stav potokov, kde sú popadané stromy a pri väčších dažďoch 

môžu spôsobiť záplavy. Požadujú, aby mesto vyzvalo cestou príslušného odboru MsÚ 

SVP na vykonanie obhliadky súčasného zlého stavu. Zároveň požadujú, aby mesto 

vyzvalo vlastníkov okolitých pozemkov na zjednanie nápravy. 

- Občania požadujú, aby pri vstupe do KD došlo ku kompletnej výmene dlažby za 

protišmykovú a mrazuvzdornú. Zároveň by bolo treba aj rozšíriť prístrešok nad vstupom 

do KD. 

- Občania požadujú preveriť aktuálny stav riešenia problému p. Rachnu. Tento problém je 

potrebné čo najskôr vyriešiť. 

- Občania požadujú preveriť, prečo sa musí platiť poplatok v Dome smútku – kaplnke, pri 

slúžení svätej omše. 

- Občania požadujú od mesta informáciu, kedy a prečo došlo k zmene vlastníka kaplnky na 

mesto. Zároveň chcú vedieť aj to, prečo kaplnka už nie je vedená ako kaplnka, ale ako 

Dom smútku. 

- Občania požadujú preveriť, či stále pretrváva zlý stav v súvislosti so zlou kvalitou vody 

v Maljarovej studni, kde už viac ako rok sa občanom neodporúča túto vodu piť, nakoľko 

podľa výsledkov je táto voda závadná. 

- Občania požadujú pokosenie trávy a krov povedľa miestnych komunikácii. 

- Občania požadujú opravu výtlkov na komunikácii medzi Vraním a P. Chlmcom. 

- Občania požadujú pokosenie a vyčistenie rigoľov na odvod dažďovej vody povedľa MK 

v obci, ale aj v úseku medzi Vraním a P. Chlmcom. 

- Občania požadujú pokosenie parčíka pri vianočnom stromčeku. 

 

 
3) Diskusia: 

Počas diskusie občania formulovali nové požiadavky, uvedené v predchádzajúcom bode. 

Občianka chce vedieť ohľadne Maliarovej studne, kto dal podnet na vykonanie rozboru 

s výsledkom, že voda nie je pitná. Poslanec Pažický odpovedal, že rozbor vody dal urobiť 

Okresný úrad a pravdepodobne hodnoty niektorých prvkov, ktoré sa vo vode nachádzali, 
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nespĺňajú požadované hygienické kritéria a preto bola umiestnená ceduľka, že voda nie je 

vhodná na používanie. Nebola to aktivita mesta, ale OÚ. Pred rokmi bola úplne iná 

situácia, dnes nikto nevie, či niekto v okolí nemá žumpu, ktorá môže presakovať, čo môže 

kvalitu vody ovplyvňovať. 

Ďalej bola položená otázka, prečo už nie je kaplnka kaplnkou, ale je vedená ako Dom 

smútku, keď to vybudovali starí rodičia za vlastné peniaze, aby sa tam mohli chodiť modliť 

a teraz sa za to vyberajú peniaze...Poslanec Pažický uviedol že netuší, prečo to je tak, 

pretože na zastupiteľstve sa neriešila ani neschvaľovala žiadna zmena štatútu, zároveň 

hovoril o stretnutí s pánom farárom minulý rok, kde mesto pripravuje vzájomné 

vysporiadanie vzťahov, čo sa týka majetkov medzi mestom a cirkvou. Príklad: cirkev má 

niektoré pozemky, čo sú pod komunikáciami, ktoré sú mestské a naopak má nejaké 

pozemky pri škôlke, ktorá je mestská.....kaplnku chcú tiež vysporiadať. Kaplnka je majetok 

mesta, ako sa do majetku mesta dostala nevie, bolo to zrejme ešte za čias poslanca p. 

Púčka. Pán farár priniesol nejaké listiny na mesto kde deklaroval, že kaplnka by mala 

patriť cirkvi. Čo sa týka platenia alebo neplatenia, to preverí na Žilbyte. Poukázal na 

skutočnosť, že KD je v správe mesta, keď sú poslanecké schôdze s občanmi, je to 

bezplatne, ale ak si ho niekto prenájme, musí zaplatiť podľa sadzobníka.  

Pani Niníková poukázala na neupravované súkromné pozemky, vysoké trávy, alergény. 

Poslanec dá pripraviť oznam do rozhlasu, aby sa občania starali o svoje pozemky a keď 

to nepomôže, tak sa dá požiadavka na mesto, aby vlastníkov vyzvalo   

Na záver poslanec Pažický ešte prítomných informoval o štúdií, ktorú si nechali 

vypracovať Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina na odkanalizovanie 

a rozšírenie vodovodov mestských častí mesta Žilina (týka sa aj Vrania). Skúsia s 

poslancom Augustínom vybaviť stretnutie u investičného riaditeľa SEVAK-u, aby im 

k danej štúdií vedel povedať viac. 

 

4) Ukončenie 

Na  záver poslanec Pažický vyjadril poďakovanie vedeniu mesta za plnenie doterajších 

požiadaviek občanov Vrania 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: Mária Androvičová – asistentka výboru  mestskej časti - Výboru č. 8 

Overil: Ing. Ján Pažický – poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č.8 

 


