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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 12.05.2022 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, 

JUDr. Jozef Augustín, PhD., MUDr. Rastislav Johanes, 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 na úvod uviedol, že posledné stretnutie s občanmi sa uskutočnilo dňa 

17.6.2021, 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 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 

uvedené stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne uvedený aktuálny stav plnenia 

požiadavky. Pri poslednom stretnutí dňa 17.6.2021 boli zadefinované tieto požiadavky: 

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

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

dochádza k ďalšiemu zosuvu svahu. Stanovisko OSVPaŽP: V súčasnosti nie sú vyčlenené 

finančné prostriedky  na realizáciu v predmetnej lokalite. Podnet je evidovaný. Stanovisko 

poslanca Pažického (ďalej len „Stanovisko poslanca“): v priebehu tohto roku požiadal 

investičný odbor o odhad, koľko by stavba stála. Suma bola vyčíslená na čiastku cca  370 

tis. € - to ešte pred zdražením stavebných materiálov. Poslanec Pažický viac krát požadoval 

od primátora a vedenia mesta, aby táto stavba bola zaradená do investičného plánu, 

bohužiaľ bezvýsledne. Žiaľ, pre VO č. 8 bola schválená pre tento rok iba suma 185 tis. €, 

ktoré budú použité na chodník v Budatíne. 

- Na u. Ďatlia č. 38 nefunguje verejné osvetlenie. Stanovisko OSVPaŽP: podnet bol vyriešený. 

Stanovisko poslanca:  obratom nahlásil a zároveň oznámil na novú spoločnosť pre opravy 

verejného osvetlenia. V prípade poruchy vedia zabezpečiť opravu osvetlenia do 24 hodín. 
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- Občania požadujú opravu výtlkov medzi Vraním a Považským Chlmcom. Stanovisko OD: 

zrealizované.  

- Občania požadujú, aby sa pri pamätníku  obetiam  vojny v MČ Vranie opravilo písmo, ktoré už nie je 

dostatočne vidieť.  Stanovisko OSVPaŽP: Obhliadka vykonaná, prebieha proces dodania 

cenových ponúk na opravu písma. Stanovisko poslanca: požiadavka je už vyriešená, písmo 

bolo opravené. 

- Občania poukazujú 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. Stanovisko OŽP:  v riešení, pán Vidra postúpil požiadavku 

pánovi Gáborovi z SVP – odpoveď: Osobne som sa s ním aj v tejto veci stretol a s jeho 

vyjadrením som stotožnený. Je potom potrebné na stretnutí vyzvať ľudí, aby spresnili, 

o ktoré úseky (cca 5 km vodných tokov) týchto tokov sa jedná a následne s týmto 

spresnením aby poslali písomný podnet na SVP tak, ako to Ing. Gábor píše vo svojom e-

maile. 

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

čo najskôr vyriešiť. Stanovisko OŽP: Prípad bol postúpený na riešenie na odbor 

environmentálnej kriminalistiky Úradu kriminálnej polície.  Stanovisko poslanca: už v roku 

2019 bolo pristavených viacero VKK k domu p. Rachnu a pracovníci VPP vyniesli, upratali, 

nazhromaždený odpad. Žiaľ, za krátku dobu p. Rachno nanosil odpad nový, možno v ešte 

väčšom množstve. Nakoľko je prípad postúpený na environmentálnu kriminálku, mesto 

nemôže v tejto veci konať až do vyriešenia políciou. 

- 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. Stanovisko OSVPaŽP: Bude vykonaný rozbor vody o výsledku budú 

informovať. Stanovisko poslanca: Ukázal občanom oznam, ktorý nad studňou visí 

a skonštatoval, že voda podľa výsledkov rozboru sa naďalej neodporúča piť. 

- Občania požadujú pokosenie trávy a krov povedľa miestnych komunikácií. Stanovisko OŽP:  

Požiadavka bola zadaná správcovi zelene – vybavené. 

- Občania požadujú pokosenie a vyčistenie rigolov na odvod dažďovej vody povedľa MK v obci, ale 

a v úseku medzi Vraním a P.Chlmcom. Stanovisko OŽP: V riešení. Stanovisko poslanca: Na 

viaceré urgencie bolo toto vykonané, zastrešujú to Žilinské komunikácie. Bohužiaľ rigoly sú 

zanesené opäť. Požiadavku je potrebné opätovne zaslať. 

- Občania požadujú pokosenie parčíka pri vianočnom stromčeku. Stanovisko OŽP: Pri údržbe 

zelene sa postupuje v zmysle harmonogramu. Podnet bol vyriešený. 

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

Zároveň chcú vedieť aj to, prečo kaplnka už je vedená ako kaplnka, ale ako Dom smútku Stanovisko 

OPMaVO: Kaplnka ani dom smútku nie je na LV mesta č. 520 v k.ú. Vranie. 

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

- 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. Stanovisko Žilbyt: 

Dlažba bola vymenená v roku 2021. Prístrešok bude riešiť  v rámci opráv a údržby v rámci 

rozpočtu, pravdepodobne v roku 2022.  

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

omše. Stanovisko Žilbyt: Dôvod je pre nás neznámy, nakoľko naša spoločnosť žiaden 

poplatok za odslúžené bohoslužby nevyberá.  
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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 vo Vraní realizované, resp. sa udiali: 

 V podchode z Brodna smerom k lávke do Vranie v lete minulého roka bolo vyvalené 

zábradlie vedľa potoka. Mesto zabezpečilo výmenu tohto zábradlia. Keď to bolo urobené, 

občania sa domáhali aj vyasfaltovania tohoto chodníka, ale žiaľ toto sa už nedalo 

zrealizovať. Asfaltovanie chodníka by sa malo realizovať v priebehu tohto roka. 

 Na Stehličej ulici sa realizovala výstavba odvodnenia tejto ulice v spolupráci s SVP, ktoré  

vybetónovalo koryto. Vyčlenená suma z rozpočtu mesta cca 150 tis. € + cca 100 tis. € od 

SVP. SVP ďalej čistilo koryto potoka smerom k záhradám – tu malo viacero občanov 

pripomienky, nakoľko došlo k zrušeniu chodníka povedľa potoka a niektorí občania sa 

nemôžu dostať k svojim záhradám. Potok je výlučne v správe SVP a mesto nemá možnosť 

ovplyvniť tento stav, iba komunikovať s kompetentným pracovníkom. Pán Gábor z SVP 

prisľúbil zjednať nápravu v prístupe k záhradám. 

 Na jeseň prebiehala oprava dočasných mostov ponad Kysucu. Počas tejto opravy sa po 

prvý krát podarilo uzatvoriť Vranie pre dopravu v smere od Rudinky. 

 Doriešila sa oprava Holubej ulice po zosuve svahu. V súčasnosti vyzerá ulica dobre a je 

funkčná, oprava stála cca 100 tis. €.  

 Hasiči majú namontovanú kameru na budove. V danom priestore dochádzalo 

k vandalizmu, namontovaním kamery sa situácia upokojila. 

 Poslanci v spolupráci s členmi ZO JDS Vrane položili vence k pamätníku obetiam vojny pri 

príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. 

Nové aktuálne informácie: 

- Dňa 17.5.2022 prebehne čipovanie smetných nádob, je to prvý krok k tomu, že sa snáď 

časom dostaneme k tomu, že občan bude platiť iba za vyprodukovaný odpad. 

- Pán primátor po pandémii obnovil stretnutia s občanmi. Stretnutie s občanmi Vrania bude 

dňa 17.5.2022. 

- Okrem dvoch veľkých investičných akcií, ktoré boli už prezentované, poslanec 

z investičných peňazí, ktoré majú poslanci priamo k dispozícii, minulý rok vyčlenil po 

dohode s pani Janíkovou z OZ Naše Vranie finančné prostriedky na položenie novej dlažby 

v klubovni v areáli futbalového ihriska. Osadili sa tam aj 4 lavičky, mreže na budovu, 

osvetlenie z jednej strany, všetko v sume viac ako 4 300,- €. 

- Tento rok poslanec vyčlenil sumu 5 500,- € na opravu/výmenu omietok stien a stropov v 

klubovni. 

 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Vrania do zápisnice 

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

tejto zápisnice: 

 

- Občania požadujú opraviť výtlky medzi Vraním a Považským Chlmcom, ako aj na viacerých 

miestach v obci Vranie. 

- Občania požadujú prečistiť rigol na odvod dažďovej vody medzi Vraním a Považským 

Chlmcom. 

- Občania požadujú zabezpečiť orezanie konárov, ktoré zasahujú do elektrického vedenia na 

ul. Holubia pri dome č.s. 213. 

- Občan požiadal o vykonanie obhliadky na ul. Stračia 101, kde pri väčších dažďoch nestíha 

voda odtekať rúrou tam umiestnenou a voda občanovi tečie do dvora. 
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- Je potrebné vymeniť dopravné zrkadlo na ul, Stračia, nakoľko jestvujúce je poškodené. 

- Občianka požiadala o pomoc pri orezaní líp oproti budove bývalej MŠ. 

- Občania požadujú zvýšenie hliadkovej činnosti MP, ktorú vo Vraní vidieť zriedka. 

 

3) Diskusia: 

Pán Varga sa spýtal, či musí mať očipované všetky nádoby, ktoré má pri RD č.s. 213. sú 

niektoré stromy poprerastané pomedzi drôty elektrického vedenia, treba to dať ako 

požiadavku, pretože sa môže stať, že zostanú občania bez elektriky, ak by prišiel silný 

vietor. 

Občianka sa chce spýtať, keďže kontajnér nemôže mať pri RD, pretože je priamo pri hlavnej 

ceste, či bude aj tak očipovaný, nakoľko ho necháva na druhej strane cesty. Bolo jej 

odporučené zbernú nádobu označiť číslom domu.  

Občianka kúpila budovu bývalej škôlky a je tu problém s orezaním líp. Sú tam konáre veľké 

ako ruka, padajú na autá, každý tretí rok musí meniť odkvapové rúry, obáva sa, že môže 

dôjsť k úrazu, ak by na niekoho konár spadol. Obtelefonovávala Urbár, tí sa vyhovárali na 

mesto, že keď to robilo doteraz, tak nech v tom pokračujú. Telefonovala na elektrárne, tam 

jej poslali zálohovú faktúru na orez, že to prídu urobiť po jej uhradení. Pán poslanec skúsi 

zatelefonovať predsedovi urbáru, či s tým nevedia pomôcť. Je potrebné nachystať celú 

písomnú dokumentáciu pre pána primátora na jeho stretnutie na budúci týždeň a požiadať 

ho o pomoc/intervenciu z titulu jeho funkcie. 

Pani Niníková opätovne žiada o nápravu, čo sa týka rozhlasu, pretože ľudia sa sťažujú, že 

nepočujú/nerozumejú a teda nech reproduktorov mesto pridá  viac. Starý rozhlas bol 

podstatne lepši. Ak treba pridať hniezda,  poslanec Pažický požiadal pani Niníkovú, aby 

zaslala požiadavku, kde presne občania požadujú pridať nové reproduktory – toto je ale 

investičná požiadavka a bude to preto nejakú dobu trvať. 

Na ul. Stračia je úzka rúra na odvod vody. Teraz budú kosiť, upchá sa to a močovka 

občanovi bude tiecť do dvora. Keď príde búrka, musí stáť pri plote s lopatou, aby sa mu to 

nelialo do dvora. Je potrebné tam umiestniť väčšiu/širšiu rúru. Urobí sa obhliadka, treba 

kontaktovať pána Štefanka na t.č. 041/5962464. 

Pani Niníková požiadala umiestniť lavičku pred kultúrny dom.  

Občan sa pýtal, ako to vyzerá s kanalizáciou v ich dedine. Tri roky sa pýta na kanalizáciu 

a odpoveď stále nemá. Čo sa týka žúmp, občan je povinný dva roky dozadu dokladovať 

vývoz obsahu žumpy od certifikovaného vývozcu odpadu. Prečo dokáže tisícová dedina pri 

Galante zabezpečiť jeden fekálny voz, kde si ho zavoláte a za smiešny poplatok vyčisti 

žumpu. Tu si občania všetko musia platiť, sú to hrozné peniaze. Pán Pažický vysvetlil 

občanom, že SEVAK si dal vypracovať koncepciu odkanalizovania mestských časti Žiliny, 

ktoré obsahujú finančné náčrty, síce rok staré (medzi tým došlo k podstatnému nárastu 

cien), ale najhoršie finančne obstálo Zástranie a hneď za ním Vranie. Aby mesto začalo 

projektovať kanalizáciu v súčinnosti so SEVAKom, musí mať SEVAK zabezpečené 

zmluvne, že po vybudovaní kanalizácie sa ľudia na kanalizáciu aj skutočne pripoja.  Na to 

slúži zmluva o budúcej zmluve. Z Vrania bolo v minulosti týchto podpísaných zmlúv asi 30. 

Poslanci za MČ skúsia pripraviť uznesenie na jesenné zastupiteľstvo, kde navrhnú, že 

novovzniknutý podnik mesta Technické služby, s.r.o., ktoré budú zabezpečovať kosenie, 

čistenie, osvetlenie...či by do služieb nemohol zabezpečiť jeden fekálny voz. Občan sa 

sťažuje, že tlačivá zmluvy o budúcej zmluve boli v krčme, kde chodí málo ľudí. Pán Makula  
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požiadal, aby mu boli doručené zmluvy a on ich vráti vypísané a podpísané, len aby sa už 

niečo začalo robiť. (0905975933).  

Pán poslanec Pažický  pozval občanov na stretnutie pána primátora s občanmi. 

 

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 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 

 


