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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 09.05.2022 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,  

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 plnenia si neodkladných pracovných povinností.  

Posledné stretnutie poslancov s občanmi sa uskutočnilo dňa 14.06.2021, teda takmer pred 

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

roka 2021 sa neuskutočnili, pretože z dôvodu CORONA vírusu boli všetky stretnutia zrušené.   

 

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:  

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

nedávnej smrteľnej dopravnej nehody. Stanovisko poslanca Pažického (ďalej len 

„poslanca“): Zábradlie je osadené, svoj účel splní. Dúfa, že osadenie zábradlia v tejto 

časti prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na tomto úseku. Osadenie zábradlia si vyžiadalo 

nemalé finančné prostriedky, viac ako 5 000,00 Eur.  

- 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. Stanovisko poslanca: Požiadavka splnená, aj toto 

zábradlie sa podarilo opraviť/vymeniť.  

- Občania žiadajú orez stromov popri potoku Brodnianka. Stanovisko poslanca: 

Zamestnanci vecne príslušného odboru vykonali obhliadku, na základe ktorej stromy 

pri potoku boli orezané.  
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- Občania žiadajú pri kostole orez stromov – najmä orecha. Stanovisko poslanca: Aj 

v tomto prípade zamestnanci vecne príslušného odboru vykonali osobnú obhliadku. 

Arborista na mieste zistil, že orech bol značne poškodený, naklonený nad komunikáciu, 

pričom hrozilo, že môže poškodiť zdravie a životy okoloidúcich. Z uvedených dôvodov 

ho bolo nevyhnutné zrezať celý.    

- 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. Stanovisko poslanca: Táto 

požiadavka bola riešená s vedúcim odboru dopravy. Zisťovali sa informácie, kto je 

vlastníkom týchto zastávok/prístreškov. Bolo zistené, že tieto sa nachádzajú na 

pozemkoch NDS. Na základe týchto zistení nie je možné, aby mesto investovalo 

finančné prostriedky do cudzieho majetku. Súčasne platná legislatíva takéto aktivity 

mestám a obciam neumožňuje. Mesto požiadalo NDS, aby pozemky pod týmito dvoma 

zastávkami mestu buď prenajali, alebo navrhli nejaký iný spôsob, ktorý by umožnil 

mestu tieto zastávky zrevitalizovať. Do dnešnej doby mesto nemá od NDS žiadne 

stanovisko.     

- Občania žiadajú zvýrazniť vodorovné dopravné značenie - plnú čiaru pri Pohostinstve 

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

nebezpečné.  Stanovisko poslanca: Dopravné značenie bolo vyznačené. Uviedol tiež, 

že v Brodne sa značí MK Zábrežná a Brodňanská po hornú autobusovú zastávku.    

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

skoro zasahujú do el. drôtov). Požiadavka bola splnená.  

- 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 doručí asistentka 

vecne príslušnému vedúcemu odboru osobne. Stanovisko poslanca: Jedná sa 

o komunikáciu, ktorá je zaradená zatiaľ iba v ÚP mesta Žilina, teda rieši možnosť, že 

niekedy v budúcnosti v tejto trase môže viesť ďalšia komunikácia. Stanovisko MsÚ – 

odd. dopravy: Odd. dopravy v danej veci nie je vecne príslušný útvar v rámci danej 

agendy a nedisponuje uvedenými informáciami, samotná kópia požiadavky nám 

nebola doručená, ide o investičnú akciu NDS, mesto vie požadovať vyvolané investície. 

Poslanec Pažický následne uviedol, že viacerí poslanci vyjadrili svoje výhrady 

k stanoviskám, aké dávajú z niektorých odborov k požiadavkám občanov o ich splnení, 

resp. plnení. Uviedol, že začiatkom mesiaca apríl 2022 požiadal asistentku VO č.8, aby 

požiadala jednotlivých vedúcich odborov o aktualizáciu stanovísk k jednotlivým 

požiadavkám od občanov. Následne pán prednosta MsÚ reagoval na požiadavku 

asistentky, ktorá žiadala vedúcich odborov o stanovisko k požiadavkám občanov, ktoré 

neboli buď aktualizované, alebo neboli úplné aj za staršie obdobie rokov 2019, 2020 

a 2021. Poslanec prítomných informoval, že podľa stanoviska pána prednostu bol 

zavedený nový systém vyhodnocovania požiadaviek VMČ vrátane spätnej revízie 

doteraz zaznamenaných podnetov. Vzhľadom na ich počet ku kapacitám 

zamestnancov bolo nutné pristúpiť k tejto zmene. Termín na aktualizáciu stanovísk bol 

daný do 30.6.2022.  
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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:  

 

 Majetkoprávne boli vysporiadané pozemky na cintoríne, okrem prístupovej cesty. 

Pozemky na cintoríne sú už zapísané na LV, vlastníkom je mesto Žilina.  

 Bolo vymenené zábradlie pri autobusovej zastávke Konečná. 

 Došlo k vyasfaltovaniu komunikácií ul. Na Tobolky, Kapustná, vyasfaltoval sa tiež vstup 

na cintorín. 

 Nad hasičskou zbrojnicou bol vymenený priepust, boli osadené nové žľaby 

 Opravovali sa výtlky. Novovzniknuté výtlky sa budú opravovať v rámci letnej údržby, 

čo je práve v tomto období. 

 Bolo vykonané zvislé dopravné značenie križovatky ulíc Podskaličná a Nadskaličná 

z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky. 

 Reklamovali sa práce spoločnosti TUKON, ktorý vykonával asfaltovanie. Niektoré časti 

komunikácie sa prepadávali, čo bolo hlavne v tých častiach, týkajúcich sa prípojky 

k rodinným domom. 

 Sú problémy s kosením potoka Brodnianka. V zmysle zákona o malých vodných 

tokoch je povinný sa starať o tok a priľahlé brehy vlastník pozemkov, teda SVP. 

Susediacimi pozemkami sú miestne komunikácie, ktorých vlastníkom je mesto. SVP 

kosí túto časť v okolí toku Brodnianka 1x ročne, čo je málo. Ostatné razy kosí mesto 

Žilina.   

 Opravili sa kanalizačné poklopy. 

 Pozdĺž cintorína sa vedľa MK položili žľaby na odvod dažďovej vody, vyspádovali sa 

brehy, osadili sa zatrávňovacie trávnice. 

 Dala sa vypracovať PD na vyznačenie križovatky Na Tobolky a Brodňanska – zvislé 

dopravné značenie. Nie sú tam žiadne dopravné značky. Táto PD sa dala vypracovať 

z pohľadu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky. 

 Vymenilo sa zábradlie v podchode do Vrania 

 Z bezpečnostného hľadiska boli zrezané vŕby pri rieke Kysuca v spolupráci  urbariátu 

s SVP a NDS. 

 Na základe požiadavky občanov sa doplnilo dopravné zrkadlo na križovatke ulíc 

Kapustná a ul. Ku studienke.   

 Bola daná požiadavka na vybudovanie multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ v Brodne 

v celkovej výške viac ako 160 tis. €. K realizácii by malo dôjsť buď ešte tento rok, avšak 

realizácia môže byť z technických príčin presunutá do nasledujúceho roka.  

 Pravidelne v jarných mesiacoch sa umiestňujú VKK a kontajnery na biologický odpad. 

Kontajnery sa osádzajú 3x ročne. 

 22.4.2022 bolo v spolupráci so ZŠ s MŠ v Bodne a Jednoty dôchodcov v Brodne 

vykonané čistenie verejných priestorov v MČ Brodno pri príležitosti Dňa Zeme. Pri tejto 

príležitosti poslanec Pažický poďakoval pani riaditeľke ZŠ s MŠ, ako aj predsedníčke 

Jednoty dôchodcov a všetkým zúčastneným za prácu, ktorú odviedli a vyčistili tak celú 

časť Brodna a Vrania od nečistôt. 

 Keďže bola zrušená pošta v tejto MČ, poštu doručuje doručovateľka. Vzhľadom 

k tomu, že bol zo strany niektorých obyvateľov vyvíjaný tlak na poslanca a vedenie 

mesta na zachovanie miestnej pošty, poslanci na decembrovom zasadnutí MZ v Žiline 
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zaviazali vedenie mesta, aby pripravilo informatívnu správu o náhradnom riešení, teda, 

že by sa zriadila pošta PARTNERS PLUS. Jedná sa o ponuku náhradného riešenia 

poštových služieb v tých obciach, kde Slovenská pošta š. p. zrušila svoje služby. 

Primátor mesta Mgr. Peter Fiabáne sa vyjadril v tom duchu, že sanovanie takejto 

služby pre občanov nespadá do kompetencie miest a obcí. Navrhované a schválené 

decembrové uznesenie MZ v Žiline o poskytovaní poštových služieb primátor mesta 

nepodpísal z dôvodu, že táto služba nie je kompetenciou mesta a poskytnutie tejto 

služby zo strany mesta by bolo finančne náročné a nevýhodné. Následne sa na 

základe iniciatívy viacerých poslancov (aj poslanca Pažického) uskutočnilo 

mimoriadne zasadnutie MZ, kde poslanci prelomili veto primátora a zaviazali prednostu 

MsÚ, aby pripravil informatívnu správu, v ktorej budú vyčíslené náklady na 

poskytovanie takejto poštovej služby poskytované spoločnosťou PARTNERS PLUS, 

aké plynú výhody pre občanov a aké budú plynúť negatíva pri poskytovaní tejto služby. 

Informatívna správa bola vypracovaná a bola prerokovaná na poslednom zasadnutí 

MZ v apríli 2022. Ročné náklady na prevádzku PARTNERS PLUS predstavovali 

čiastku zhruba 73 tis. €. Výsledky analýzy, ktorú vypracoval prednosta MsÚ ohľadom 

poskytovania poštových služieb v MČ Brodno poslanci MZ v Žiline zobrali na vedomie. 

Ešte pred rokovaním tohto MZ  poslanec Pažický na stretnutí JDS vo Vraní a výročnej 

členskej schôdzi Pozemkového spoločenstva UKR Brodno dotazoval prítomných 

občanov Brodna a Vrania ohľadne spokojnosti s poskytovaním služieb zo strany 

doručovateľky. Občania sú so službou doručovateľky spokojní, nespokojnosť vyjadrilo 

menej ako 5% prítomných. Ak by aj za týchto okolností viacerí občania trvali na zriadení 

počtových služieb, ktoré by poskytovala spoločnosť PARTNERS PLUS, bude potrebné 

vykonať prieskum u všetkých občanov Brodna a Vrania, a to v každej domácnosti, aby 

výsledok bol z pohľadu objektivity relevantný.  

 Poslanec Pažický prítomných informoval, že poslanci aj v tomto roku majú k dispozícii 

určitý objem finančných prostriedkov pre VO č. 8. Tieto finančné prostriedky si poslanci 

VO č. 8 rozdelia a sami si určia, na čo budú tieto finančné prostriedky určené. V rámci 

pridelených finančných prostriedkov poslanec Pažický vyčlenil do MČ Brodno: 

 

o Výmena asfaltového povrchu ul. Zábrežná + výmena asf. Povrchu – podchod   

k lávke do Vrania                                                                      suma 26 708,- € 

o spracovanie štúdie – revitalizácia priestoru vedľa COOP Jednota   

        suma 1 500,-€ 

  

 Prítomných informoval ohľadne prípravy rekonštrukcie potoka Brodnianka. Na 

poslednom stretnutí (24.3.2022) s SVP v danej veci bolo oznámené, že SVP bola zo 

strany OÚ zaslaná požiadavka na úpravu PD – nový katastrálny podklad (prípadne 

noví vlastníci a pod.) Mesto tiež aktualizuje PD – katastrálny podklad a po konzultácii 

na SÚ je potrebné najprv vydanie SP na úpravu toku, spodná stavba. Vyjadril aj 

nespokojnosť s tým, že stavebné konanie už trvá dlho, čo mohlo spôsobiť aj neustále 

sa meniaca legislatíva. Aj napriek týmto skutočnostiam je predpoklad, že do konca roka 

by mohlo byť na túto stavbu už konečne vydané stavebné povolenie.                                                                                  

 Rozšírenie kanalizácie Brodno – Cezpoľná ulica: cca pred mesiacom bolo vydané 

stavebné povolenie. 

 V riešení je príprava PD na výstavbu kanalizácie na ul. Ku Krížu a Zábrežná ul. 
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2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice: 

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

tejto zápisnice: 

- Občania žiadajú, aby mesto oslovilo štátnu políciu – dopravný inšpektorát, aby sa 

zintenzívnili merania rýchlosti v MČ Brodno, pretože zónu 30 tam málokto dodržiava. 

Môže tu dôjsť k vážnej dopravnej nehode.  

- Občania žiadajú, aby mesto Žilina zabezpečilo vyčistenie priestoru od budovy Anita 

smerom k rybníku. Vznikla tu čierna skládka odpadu, občania požadujú jej odstránenie. 

- Občania požadujú urýchlene opraviť dva veľké výtlky na ul. Zábrežná, v blízkosti 

Potravín ANJA.   

- Občania požadujú radikálny orez stromov na miestnom cintoríne. Padajúce konáre im 

poškodzujú pomníky, hrozí však aj zranenie osôb. 

- Občania požadujú, aby tento rok bolo riadne kosené koryto potoka Brodnianka. 

- Občania požadujú, aby mesto vyzvalo SVP na vyčistenie/vybagrovanie zberných jám 

v koryte potoka Brodnianka a toku Brodenec. 

- Občania požadujú, aby ŽILBYT zabezpečil opravenie schodov v strednej časti 

miestneho cintorína. 

 

3) Diskusia:  
 
Občianka diskutovala o tom, že popri železnici občania odpredali NDS pozemky na 

vybudovanie poľnej cesty, súvisiacej s výstavbou diaľnice Brodno – Kysucké Nové Mesto 

s podmienkou, že im bude zabezpečený prístup k ich pozemkom, ktorých sú vlastníkmi. 

Chcela vedieť, či im tento prístup aj bude umožnený. 

 

Poslanec Pažický uviedol, že pokiaľ si tieto podmienky dohodli v zmluve, mali by byť dodržané. 

Uviedol, aby si v zmluve pozreli, či takúto klauzulu kúpno-predajná zmluva obsahuje. 

V prípade akýchkoľvek otázok tiež prítomným odporučil, aby sa s akýmikoľvek otázkami 

obrátili na pobočku NDS v Žiline, prípadne ju aj osobne navštívili.  

 

Poslanec Augustín tiež uviedol, že pokiaľ túto podmienku dojednali len ústne a nebola 

ošetrená v kúpno-predajnej zmluve, právny stav sa skomplikuje a môže byť nezvratný.     

 

Občan požiadal o stanovisko v súvislosti s výstavbou toku Brodnianka. Pri podpise zmlúv 

o budúcich zmluvách s občanmi im bolo povedané, že pri výstavbe premostenia im bude 

zabratá plocha z ich vlastníctva o celkovej výmere 20 cm z dvora. Údajne započul informáciu, 

že táto plocha sa má zvýšiť na 80 cm. Chcel vedieť, aký je teda stav. 

 

Poslanec Pažický uviedol, že je dôležitá tá skutočnosť, čo je dojednané v zmluve o budúcej 

zmluve. Po ukončení stavby geodet zamerá skutočný stav. Poslanec Pažický odporučil, aby 

sa občan obrátil na realizátora stavby.  

 

Poslanec Augustín uviedol, že celý proces má nejakú postupnosť, najskôr prebehne stavebné 

konanie, ktorého účastníkom budú všetky dotknuté osoby. Pokiaľ by boli niektoré dotknuté 

osoby opomenuté, je možné stavebné konanie zvrátiť, napadnúť ho, čím by bolo neplatné. 
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Tiež spomenul, že SVP vyhodnocuje aj stav, kde bývajú najväčšie povodne, aké škody boli 

týmito povodňami vyčíslené a podľa toho sú plánované aj investície do daných lokalít.    

 

V súvislosti s povodňovou situáciou a rizikami s tým spojenými poslanec Pažický prítomných 

informoval  o tomto modely – Manažment povodňového rizika. Prítomných informoval o tom, 

aby si dokumentáciu spojenú s nákladmi na opravu škôd spôsobenú povodňami dobre 

uchovali, pretože preukázateľnosť, že povodne spôsobujú v danej lokalite veľké škody, 

zaviažu SVP, aby investovala do protipovodňovej ochrany danej lokality.      

 

Občan poukázal na neporiadok v okolí železnice, ako aj brodnianského mostíka, kde sa 

nachádzali exkrementy po koňoch. 

 

Občan poukázal na to, že pri vstupe do Brodná je Zóna 30 a vodiči vôbec nedodržiavajú 

rýchlosť. Žiada, aby polícia vykonávala častejšie merania v tejto lokalite.  

 

Občania poukázali na neporiadok medzi Anitou smerom k jazeru. Tento priestor žiadajú 

vyčistiť. 

 

Zástupca MP uviedol, že v MČ Vranie sú chovatelia koní. Prostredníctvom kynológa, alebo 

odchytára budú títo chovatelia upozornení na to, aby nenechávali exkrementy od koníkov na 

komunikáciách. Tiež uviedol, že nie je možné riešiť akýkoľvek priestupok, pokiaľ dotyčný 

páchateľ nie je prichytený pri čine.  Čo sa týka porušovania dopravných predpisov, toto rieši 

štátna polícia. MP sa zameriava na priestupky statickej dopravy.          

 

Poslanec Pažický uviedol, že štátna polícia meriava rýchlosť v tejto časti Brodna.          

 

4)        Ukončenie 
 

Na  záver poslanec Pažický vyjadril poďakovanie občanom 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 


