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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 

z mimoriadneho stretnutia poslanca s občanmi Brodna – časť  Snežnická cesta 

 

 
Dňa 25.08.2021 o 18,00 hod. v priestoroch terasy zariadenia Ranč v Brodne sa uskutočnilo 

mimoriadne stretnutie poslanca  s občanmi mestskej časti (ďalej len „MČ“) Brodno, časť 

Snežnická cesta. Stretnutia sa zúčastnil poslanec Ing. Ján Pažický, asistentka poslancov za 

VO č. 8 Mgr. Eva Hellová, ako aj 11 občanov MČ Brodno z uvedenej lokality a konateľka 

spoločnosti Ranč pri Žiline, s.r.o. (ďalej len „Ranč“) pani Zdenka Hurtajová. V úvode 

poslanec Pažický privítal všetkých prítomných.  

 

Predchádzajúce stretnutie, ktoré inicioval poslanec Pažický sa konalo cca pred 11-timi 

mesiacmi, s cieľom preverenia postoja občanov tejto časti Brodna k materiálu, ktorý sa mal 

v tom čase prerokovať na najbližšom rokovaní Mestského zastupiteľstva (ďalej len „MZ“) 

v Žiline s názvom Súhlas s prevádzkovaním chovného zariadenia na chov alebo držanie 

nebezpečných živočíchov v areáli ranča v mestskej časti Žilina-Brodno.    

 

Následné stretnutie iniciovala pani Hartelová na podnet občanov tejto lokality MČ Brodno – 

časť Snežnická cesta s cieľom preveriť, ako boli splnené jednotlivé výhrady, vznesené zo 

strany občanov MČ Brodno – Snežnická cesta na pani konateľku z predchádzajúceho 

stretnutia.  

Poslanec Pažický navrhol nasledovný program, s ktorým prítomní súhlasili: 

1. Kontrola plnenia vznesených výhrad od obyvateľov MČ Brodno – Snežnická cesta 

k doterajšej činnosti areálu s ktorými sa mala vysporiadať nová konateľka pani 

Zdenaka Hurtajová 

2. Diskusia  

3. Záver 

 

Podľa programu: 

1. Kontrola plnenia vznesených výhrad od obyvateľov MČ Brodno – Snežnická cesta 

k doterajšej činnosti areálu s ktorými sa mala vysporiadať nová konateľka pani 

Zdenaka Hurtajová 

Poslanec Pažický prítomným v krátkosti pripomenul, že Spoločnosť Ranč požiadala Mestský 

úrad v Žiline o súhlas s chovom a držaním nebezpečných zvierat (Lev púšťový, Tiger 

džungľový a Makak rézus). 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).  

Poslanec Pažický prítomných informoval, že poslanci MZ v Žiline schválili predložený 

materiál  s názvom - Súhlas s prevádzkovaním chovného zariadenia na chov alebo 

držanie nebezpečných živočíchov v areáli ranča v mestskej časti Žilina-Brodno.  
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Následne bolo prekontrolované splnenie požiadaviek, vznesených zo strany občanov MČ 

Brodno – Snežnická cesta v súvislosti s prísľubom na ich splnenie od pani Zdenky 

Hurtajovej:   

Ručanie levov – konateľka plánuje  presťahovať levy nižšie, vymení ich umiestnenie v areáli 

s tigrami, čo by malo mať za následok, že ručanie leva by nemalo občanov už tak obťažovať. 

Stanovisko konateľky pani Zdenky Hurtajovej: Levy sú premiestnené nižšie, avšak aj napriek 

tomu je ručanie počuť, sú to zvieratá a pani konateľka im nevie prikázať, aby neručali. 

Uviedla tiež, že v najbližšom období sa stav 20 šeliem zníži o tri kusy. Na presun 3 ks levov 

však potrebuje súhlas od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Nevedela uviesť termín, 

kedy tento súhlas na presun šeliem bude vydaný. Na otázku občanov, do akej doby by 

mohol byť celý proces zrealizovaný uviedla, že predpokladá, že celý proces by mohol byť 

uskutočnený do jedného mesiaca. Nevie však zaručiť, že do tejto doby bude súhlas vydaný, 

aby mohli 3 ks levov previesť na iné určené miesto. Po znížení stavu ostane v klietkach 17 

ks šeliem. Pani konateľka sa vyjadrila, že šelmy nie je možné len tak utratiť, musí sa držať 

len legislatívnych predpisov, ktoré sú veľmi prísne. Uviedla tiež, že levy a tigre sú 

vykastrované, čo zabráni ich ďalšiemu rozmnožovaniu. Dala prítomným do pozornosti, že 

v čase pandémie COVID-u 19, keď veľká časť obyvateľov bola doma, sa nikto neprišiel 

sťažovať na ich ručanie.        

Čo sa týka híkania somára, aj ju samu to vyrušuje a preto plánuje v blízkej dobe jeho 

odpredaj. Stanovisko konateľky pani Zdenky Hurtajovej: Somár odpredaný nie je. O jeho 

odkúpenie zatiaľ nikto neprejavil záujem. Ak niekto záujem prejaví, somár bude odpredaný. 

Pani konateľka uviedla, že nemá dostatok času venovať sa odpredaju somára, pretože rieši 

veľké množstvo iných vecí. Odpredaj somára je stále v riešení.  Občania žiadali termín, do 

akej doby bude somár odpredaný. Konateľka predpokladá, že do dvoch mesiacov by mohol 

byť somár odpredaný.  

Smrad v okolí zariadenia – výkaly môžu podľa platnej legislatívy byť používané na 

kompostovanie, alebo vyvážané ako komunálny odpad. Momentálne ich ukladajú na 

hnojisku a raz za tri týždne ich vyvážajú. Konateľka  zvýši  frekvenciu vyvážania tohto 

odpadu na jedenkrát týždenne, taktiež sa bude častejšie vykonávať sanitácia. Priestory 

klietok budú častejšie čistené tlakovou vodou, prítomných však poprosila o výnimku počas 

zimných mesiacov. Stanovisko konateľky pani Zdenky Hurtajovej: Hnoj sa vyváža týždenne 

a to každý pondelok a každý piatok, čiže dva krát do týždňa.  Stanovisko prítomných 

občanov: Vzhľadom na tesnú blízkosť obytnej zóny RD, smrad z chovného zariadenia stále 

pretrváva.   

Chovu hovädzieho dobytka sa spoločnosť určite nebude do budúcnosti venovať, konateľka 

prisľúbila jeho ukončenie v horizonte najneskôr 1 – 2 rokov, čo všetci prítomní uvítali. 

Stanovisko občanov: hovädzí dobytok ručí, voľne sa pohybuje po ceste III. triedy a ohrozuje 

tak dopravnú premávku, ako aj obyvateľov, ale aj iné okoloidúce osoby. Stanovisko 

konateľky pani Zdenky Hurtajovej: pre zabránenie voľného pohybu hovädzieho dobytka z ich 

strany boli prijaté opatrenia tak, že bol vybudovaný oplôtok a to 20 cm od spodnej časti a do 

výšky 1,5 m. Uviedla, že tento elektrický oplôtok bol zámerne niekým prestrihnutý, čo mohlo 

spôsobiť, že hovädzí dobytok sa voľne pohyboval po ceste. Tento skutok na ich podnet rieši 

policajný zbor. Aby sa takýto stav neopakoval, zabuduje kameru na miesto, kde sa hovädzí 

dobytok pasie, aby vedeli identifikovať páchateľa.  

Pani konateľka má v chove celkom 14 ks hovädzieho dobytka. Tri kusy hovädzieho dobytka 

išli na porážku, avšak prírastok sú 3 ks teliatok. Aby došlo k celkovej likvidácii chovu 

hovädzieho dobytka v horizonte do dvoch rokov, je pani konateľka ešte v dohodnutej lehote.        
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Potkany v okolí – pani konateľka uviedla, že sama ešte potkana v areáli doteraz nevidela, 

ale prijme adekvátne opatrenia na ich elimináciu a v krátkej dobe bude vykonaná deratizácia, 

prípadne ďalšie potrebné opatrenia. Stanovisko konateľky pani Zdenky Hurtajovej: na 

určených miestach je umiestnená otrava na potkanov tak, aby na miesto nedočiahli šelmy, 

zvieratá, resp. iné nepovolané osoby. Stanovisko obyvateľov: neregistrujú výskyt potkanov.  

Diery v oplotení areálu – konateľka prisľúbila, že dá skontrolovať a opraviť oplotenie. V tejto 

súvislosti uviedla, že doteraz mala v spoločnosti iné funkčné zaradenie a mnohé veci preto 

šli mimo ňu. Bude sa s tým ale musieť do budúcnosti postupne vysporiadať, aby boli pokiaľ 

možno všetky nedostatky odstránené.  Stanovisko konateľky pani Zdenky Hurtajovej: Čo 

bolo v ich silách diery v oplotení areálu boli opravené. Uznáva však, že možno neboli 

opravené všetky, čo odôvodnila tým, že ich údržbár prešiel ťažkým priebehom ochorenia na 

COVID 19. To spôsobilo, že oprava celého oplotenia neprebehla úplne. Ale aj túto vec 

časom dorieši. Na požiadavku občanov, aby určila termín, pani konateľka uviedla, že diery 

v oplotení odstráni najneskôr do troch mesiacov (do konca novembra 2021).       

Čo sa týka klietok, klietky sú podľa jej názoru bezpečné a spĺňajú požiadavky príslušných 

úradov čo sa týka bezpečnosti, toto vysvetlila v úvode svojho vstupu. Čo sa týka rozmerov 

výbehov, šelmy majú k dispozícii väčšiu rozlohu výbehov, ako predpisujú príslušné predpisy. 

Stanovisko občanov: akceptujú vyjadrenie pani konateľky, že klietky sú v poriadku. 

K znečisťovaniu povrchových vôd – areál má vybudovanú vlastnú žumpu, ktorá je 

pravidelne vyprázdňovaná. Na dotaz prítomného občana ohľadne vytvoreného „jazierka“ 

s páchnucou vodou  pred areálom v smere od Žiliny, konateľka nevedela reagovať, nakoľko 

o tom nemá vedomosť, ale samozrejme to dá čo najskôr preveriť. Stanovisko konateľky pani 

Zdenky Hurtajovej: Jazierko je vyčistené, vybagrované aj napriek tomu, že jazierko nie je 

v ich majetku.   

K prechádzkam majiteľa spoločnosti s mláďatami šeliem v okolí areálu uviedla, že 

v súčasnosti už má toto oprávnenie niečo takéto robiť iba ona a nikto iný. Sama si je veľmi 

dobre vedomá, do akého veku mláďaťa si toto môže ešte dovoliť a kedy už nie. S veľkými 

šelmami sa mimo klietok určite chodiť nebude. Stanovisko občanov: Splnené. 

K ďalšej otázke, aký status má teraz dané zariadenie konateľka uviedla, že sa nejedná 

o ZOO (aj keď podľa vyjadrenia prítomných sú niektoré označenia týmto smerom 

zavádzajúce). Aj v súčasnosti sa jedná o chovné zariadenie pre nebezpečné živočíchy 

a prevádzkovanie schválenej farmy. Stanovisko konateľky pani Zdenky Hurtajovej: Nejedná 

sa o ZOO a farma ani taký status nemá.              

Občania MČ Brodno, časť Snežnická cesta upozorňujú na skutočnosť, že Ranč sa 

nachádza v tesnej blízkosti územia prírodnej rezervácie Brodnianka, pre ktorú platí 5. 

stupeň ochrany a v jej ochrannom pásme platí 4. stupeň ochrany ( Zákon č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).  Stanovisko občanov: 

Občania majú pochybnosti o dodržiavaní tohto zákona zo strany konateľky.  

Poslanec Pažický prítomných ďalej informoval, že súhlas obce na  prevádzkovanie chovného 

zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov v areáli ranča sa vydáva bez 

podmienok.  

 

2. Diskusia  

Pani Hartelová poukázala na to, že na predchádzajúcom stretnutí pani konateľka uviedla, že 

bude dochádzať k znižovaniu počtu šeliem na ranči, čo je aj uvedené v zápisnici zo dňa 

20.09.2020, cit.: „Konateľka uviedla, že k levom a tigrom má priateľský vzťah. Keď sa 
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narodia, sama ich opatruje a takmer nonstop sa im venuje niekoľko mesiacov. Počas tejto 

doby sa u nich vytvorí silné puto. O zvery je dobré postarané, majú pravidelnú veterinárnu 

starostlivosť. V žiadnom prípade chov šeliem nejde rozširovať,  skôr do budúcnosti uvažuje 

so znížením ich počtu (uviedla maximálny počet 4 tigre a 3 levy). V súčasnosti je v situácii, 

že bez schválenia chovného zariadenia má problém, nakoľko ďalšie pokračovanie chovu 

šeliem bude môcť vykonávať iba v prípade schválenia chovného zariadenia. Bez neho 

nemôže šelmy ani predať do ZOO, alebo iným chovným zariadeniam.“ V súčasnosti sa tu 

nachádza celkovo 20 kusov šeliem, z toho 3 kusy šeliem by malo byť prevezených do inej 

chovnej stanice. Na základe uvedeného sa preto spýtala, do akého časového horizontu bude 

znížený stav šeliem o 10 kusov. Stanovisko konateľky pani Zdenky Hurtajovej: Tento stav 

rieši v súčinnosti s veterinárnou stanicou, pretože prevoz šeliem na iné pôsobisko je veľmi 

komplikované a legislatívne sú striktne stanovené podmienky chovu a držania takýchto 

zvierat. Pani konateľka oslovila niekoľko chovateľov, avšak o tieto šelmy neprejavili záujem. 

Jej prioritou je to, aby šelmy na novom pôsobisku mali zabezpečené také dobré chovné 

podmienky, ako majú teraz, čo následne musia odsúhlasiť aj veterinári, že podmienky sú pre 

šelmy vyhovujúce a povolia ich presun na nové pôsobisko. Opakovaným hľadaním záujemcu 

o tieto šelmy sa jej podarilo nájsť dvoch, s ktorými je teraz v úzkom rokovacom kontakte. 

Uviedla tiež, že zoologické záhrady o šelmy neprejavili záujem.  

Občania žiadali pani konateľku, aby povedala časový horizont zníženia šeliem o 10 ks na 

ranči v Brodne. Stanovisko konateľky pani Zdenky Hurtajovej: Jej prioritou je nájsť takého 

záujemcu o šelmy, aby bol odborne spôsobilý a mal vytvorené vhodné podmienky na ich 

ďalší chov. Podľa vyjadrenia pani konateľky je veľmi ťažké stanoviť termín, do akej doby 

bude schopná znížiť stav o 10 ks. V tejto situácii je veľmi obtiažne povedať taký termín, aby 

ho bola schopná splniť. Napriek tlaku obyvateľov tejto časti Brodna uviedla, že sa pokúsi 

znížiť stav šeliem do 1,5 roka. Pani konateľka ďalej uviedla, že štátne zoologické záhrady sú 

financované zo štátneho rozpočtu, pričom všetky náklady na ich zvieratá (strava, veterinárna 

starostlivosť a pod.) si financujú z vlastných zdrojov. Pritom všetky zvieratá sú v dobrej 

zdravotnej kondícii, sú pravidelne dostatočne kŕmené a majú pravidelnú 

veterinárnu starostlivosť. Stanovisko občanov: Nechápeme o akom financovaní konateľka 

hovorila, keď neprevádzkuje štátnu zoologickú záhradu, ale vykonáva podnikateľskú činnosť, 

t. j. prevádzkuje chovné zariadenie na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov.      

Ďalej občania žiadali vysvetlenie, z akého dôvodu bolo vykonané drevené premostenie cez 

potok, akú funkciu toto premostenie má, a či osadenie mostíka je prediskutované 

s vodohospodárskou správou. Stanovisko konateľky pani Zdenky Hurtajovej: Premostenie je 

prenosné, má plniť funkciu rýchleho presunu na pozemok, aby v prípade potreby sa 

nemusela brodiť cez potok. Je osadený len dočasne. Občania nesúhlasia s vyjadrením 

konateľky rýchleho presunu na pozemok – je neopodstatnený a zavádzajúci, nakoľko by 

musela obchádzať cca 400 m okolo celého ranča k predmetnému premosteniu (drevený 

most na oceľovej konštrukcii). Vo vnútri areálu má brány, ktorými sa môže okamžite, resp. 

v krátkej dobe dostať na svoj pozemok.    

Občania žiadali od pani konateľky, aby uviedla presne termín, kedy bude drevené dočasné 

premostenie cez potok odstránené.  Stanovisko konateľky pani Zdenky Hurtajovej: Dočasný 

drevený most bude odstránený do konca mesiaca august.  

Občania ďalej poukázali na to, že na pozemku ranču v Brodne sa konajú v sobotu poľské 

trhy, čo spôsobuje aj kolaps v doprave v tejto časti. Kolaps v doprave sa negatívne dotýka  

občanov žijúcich na ulici Snežnická cesta, ktorí majú sťažený prístup motorovými vozidlami 

k rodinným domom. Stanovisko konateľky pani Zdenky Hurtajovej: má zabezpečený 
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dostatočný počet osôb, ktorí organizujú vstup do areálu trhoviska, spolupracujú aj so 

štátnou, ako aj mestskou políciou čo sa týka parkovania. To, že vznikajú dopravné zápchy 

a kolóny je spôsobené bezohľadnosťou niektorých vodičov pri parkovaní a nerešpektovaní 

dopravného značenia. Prevádzkovateľ trhoviska má zabezpečené parkovacie miesta, kde 

môžu vodiči parkovať, ale často krát využívajú parkovanie v tesnej blízkosti trhoviska, čo už 

ona nemôže ovplyvniť.     

 

Všetci účastníci stretnutia vykonali osobnú obhliadku ranča v Brodne – chovné zariadenie na 

chov alebo držanie nebezpečných živočíchov, mimo časti pozemku, kde sa nachádzal 

hovädzí dobytok. Pri obhliadke neboli zistené žiadne závažné pochybenia.   

 

3. Záver  

Na záver poslanec Pažický poďakoval prítomným za účasť, diskusiu a stretnutie ukončil.  

  

 

Zapísal: Mgr. Eva Hellová – asistentka výboru v mestskej časti – Výboru č. 8 

Overil: Ing. Ján Pažický  – poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline    

                                           za volebný obvod č. 8    

                                                        

 


