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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 11.5.2022 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 plnenia si svojich pracovných povinností. Prítomným tiež 

pripomenul, že spoločné stretnutie sa koná takmer po roku z dôvodu pandemickej situácie 

COVID 19. Posledné stretnutie sa konalo 16.6.2021.    

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. 

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

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

odboru). Stanovisko MsÚ: Vybudovanie ostrovčeka momentálne nie je potrebné s 

ohľadom na finančné aj kapacitné možnosti mesta. Čakanie na autobus je možné v 

autobusovom prístrešku. 

- 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. Stanovisko 

MsÚ: Mesto Žilina, rovnako ako väčšina samospráv vníma množstevný zber ako 

vhodný motivačný nástroj, preto sa aj tejto téme patrične venuje. Napriek tomu že sa 

touto problematikou mesto intenzívne zaoberá, zavedenie takéhoto systému vyžaduje 

čas, vzhľadom na počet obyvateľov a kombinovanú štruktúru bývania (byty, rodinné 

domy) musí byť systém zavedený správne a na prvý raz, čomu predchádzajú potrebné 

kroky (evidencia, monitoring, implementácia legislatívnych zmien). Pri nastavovaní 
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množstevného zberu je potrebné už v úvode myslieť na postupné zavádzanie 

motivácie aj pre obyvateľov bytových domov, nie len rodinných domov. Zavedenie 

systému je vždy jednoduchšie v menších samosprávach, ktoré majú zväčša 

jednoduchšiu infraštruktúru. Mesto Žilina bude rokovať s dodávateľom, ktorý 

zabezpečuje zber, triedenie, vývoz a spracovanie komunálneho odpadu a plánuje 

zaviesť úľavy a množstevný zber, zatiaľ sa prednostne uvažuje o zbere komunálneho 

odpadu z rodinných domov. Na druhej strane musíme poznamenať, že legislatíva a 

termíny v tejto oblasti sa stále upravujú. Stanovisko poslanca Pažického: Tejto téme 

mesto venuje patričnú pozornosť. V tomto období prebieha čipovanie smetných nádob, 

ktoré zabráni presúvaniu smetných nádob a neoprávnenému navyšovaniu zvážanej 

kapacity. Kontajner bez čipu umožní rýchlo identifikovať neplatičov. 

- Občania žiadajú, aby mesto Žilina kontaktovalo zástupcov spoločnosti PROMA 

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

Stanovisko MsÚ: MPV aktuálne rieši Proma Invest. Časový horizont pri MPV pozemkov 

všeobecne je problematické určiť, Proma Investu boli zaslané podklady, ktoré 

zaobstaral ešte Geonet, na základe týchto budú priebežne oslovovať vlastníkov za 

účelom uzatvárania zmlúv. Stanovisko poslanca Pažického: kontaktoval vedúcu 

odboru právneho a majetkového, ktorá k uvedenej záležitosti zaslala nasledovné 

stanovisko: p. Nižný na základe našej dnešnej tel. komunikácie Vám zasielam 

nasledovné stanovisko k aktuálnemu stavu k investičnej akcii: „Chodník Budatín - 

Zádubnie, chodník popri ceste III/01167-časť G,H,I“: Z dôvodu zväčšenia trvalého 

záberu po odsúhlasení s p. Ing. Tomkom, oproti pôvodnému vyhotovenému GP č. 

109/2017, ktorý vypracoval GEO-net s.r.o., dňa 30.04.2018 bol potrebný nový GP č. 

37/2022. Po úradnom overení GP bude potrebné vypracovať oproti pôvodnému ZP č. 

5/2021 nový ZP na základe aktuálneho GP, následne sa vypracujú kúpne zmluvy - 

ponuka pre dotknutých vlastníkov.“ Poslanec Pažický uviedol, že na prvú časť výstavby 

chodníka v Zádubní, časti F1 a F2 je už vydané stavebné povolenie. 

- 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. Stanovisko MsÚ: Pri vydávaní stavebného 

povolenia na rodinné domy v nejakej napr. v preluke, alebo kde už rodinné domu sú 

postavené, neposudzuje sa ich vplyv na dopravu. V prípade, ak v zmysle platného 

územného plánu pristúpi developerská spoločnosť k zámeru vybudovať v danej lokalite 

IBV pre viac rodinných domov – izolované alebo radová výstavba, je v prvom rade 

rozhodujúce jej dopravné napojenie na existujúcu sieť miestnych komunikácií alebo 

ciest. Ak sa navrhovaná IBV má napájať na miestnu komunikáciu, projektant pre 

dopravné stavby navrhne technické riešenie, ktoré okrem iným dotknutým orgánom dá 

odsúhlasiť aj Okresnému dopravnému inšpektorátu v Žiline. ODI v Žiline developera 

zaviaže povinnosťou spracovať kapacitné posúdenie dopravného napojenia, v závere 

ktorého je zadefinované, či si intenzita dopravy z navrhovanej stavby IBV vyžiada 

stavebno - technické úpravy miestnej komunikácie, na ktorú sa napája. Na základe 
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kapacitného posúdenia developer spracuje nasledujúci stupeň projektovej 

dokumentácie a dá odsúhlasiť ODI v Žiline a následne na Mesto Žilina. V rámci 

stavebného konania stanoviská ODI v Žiline a Mesta Žilina sú záväzné a sú súčasťou 

vydaného stavebného povolenia.  

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

zámkovej dlažby chodníka na cintoríne v Zádubní. Stanovisko MsÚ: Oprava zámkovej 

dlažby na chodníku vedúcom cez pohrebisko v Zádubní je v riešení, aktuálne čakáme 

na cenové ponuky od oslovených firiem. Aktuálne je zámková dlažba položená, úloha 

splnená.  

- 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. 

Stanovisko MsÚ: Na základe sťažnosti bol dňa 13.02.2020  vykonaný  štátny stavebný 

dohľad na pozemku E-KN parcely č. 801/1 k.ú. Zádubnie ( k pozemku KN-C parc. č. 

639/17 nie je založený list vlastníctva). Pri výkone štátneho stavebného dohľadu bolo 

zistené, že okolo časti pozemku KN-E parc.č. 801/1 vo vlastníctve Mesta Žilina a tiež 

okolo pozemku KN-C parc. č. 639/17 vo vlastníctve Vodohospodárskeho podniku š.p. 

Banská Štiavnica, ktoré bezprostredne susedia s pozemkom Alžbety Bušíkovej KN-C 

parc. č. 639/14 a  sú do voľného terénu napichané tyčky a medzi nimi je natiahnuté 

lanko, ktoré oddeľuje pozemok od vodného toku-potoka a zvyšnej časti pozemku KN-

E parc. č. 801/1 kde sú náletové dreviny. Tyčky boli čiastočne zapustené do rastlého 

terénu bez toho, aby na ich upevnenie v zemi boli vyhotovené základové stavebné 

konštrukcie zo stavebných výrobkov. Predmetné oceľové tyčky a natiahnuté lanko 

nemožno považovať za stavbu v zmysle § 43 ods. 1 stavebného zákona, pretože nie 

je pevne spojená so zemou jedným zo spôsobov uvedených v bodoch a) až e) tohto 

ustanovenia, ani jeho osadenie nevyžadovalo úpravu podkladu, keďže tyčky voľne 

kopírujú terén.  Konštrukcia na základe vyššie uvedeného nie je stavbou. Stavebný 

zákon v ustanovení § 139b ods. 7 písm. b) zaradil medzi drobné stavby aj oplotenie, 

ale aby mohol stavebný úrad o oplotení konať podľa ustanovení stavebného zákona 

ako o drobnej stavbe, musela by byť splnená základná požiadavka a to taká, že sa 

skutočne jedná o stavbu v zmysle ustanovenia § 43 stavebného zákona. Nepostačuje 

len skutočnosť, že uvedené zariadenie plní rovnakú funkciu ako oplotenie vymedzené 

v ust. § 139b ods. 7 písm. b) stavebného zákona. 

- 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. Stanovisko MsÚ: Okresný úrad neeviduje 

vydané rozhodnutie na prevádzkovanie určeného parkoviska na odstavovanie starých 

vozidiel. 

- Občania opakovane žiadajú orez lipy na miestnom cintoríne v Zádubní. Padajú tam 

konáre, ktoré môžu spôsobiť úraz okoloidúcim. Stanovisko MsÚ:  Podľa vyjadrenia 

zástupcu spoločnosti Žilbyt, s.r.o., mesto dalo vypracovať posudok na uvedenú lipu, kde bolo 

skonštatované zo strany arboristu, že masívny orez lipy je neprípustný.   

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

realizovaná výstavba časti chodníka, nachádzajúca sa priamo v Zádubní. Stanovisko 

MsÚ: Na  uvedenom podnete sa pracuje priebežne, problematické je majetkoprávne 

vysporiadanie. O stave uvedenej akcie informujeme poslanca na požiadanie. 

Stanovisko poslanca Pažického: uviedol, že je pravdou, že pokiaľ požiada o informáciu 

je mu podaná informácia o aktuálnom stave. Uviedol tiež, že keď bol na začiatku svojho 

funkčného obdobia primátor v MČ Zádubnie občanom prisľúbil, že sa zintenzívni celý 

proces tak, aby sa chodník začal stavať aspoň čiastočne na tých miestach, kde sú 

pozemky vysporiadané, aj po etapách.    

 

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:    

 Bola vyasfaltovaná ul. Ku škôlke a časť ul. Richtárskej.    

 Na Oblúkovej ulici boli vyčistené žľaby, ktoré čistili Žilinské komunikácie. Horný žľab bol 

vymenený.  

 Poslanec Pažický a vedúca odboru právneho a za účasti pána Hoštáka boli na rokovaní 

ohľadom vlastníctva tribúny. Keďže tribúna oficiálne neexistuje, hľadali sa riešenia, ako ju 

dostať na LV mesta Žilina. Vyjadril poďakovanie pánovi Hoštákovi za to, ako sa vzorne 

stará o údržbu a zveľaďovanie miestneho ihriska.  

 V areáli futbalového ihriska bolo vybudované workoutové ihrisko za sumu cca 10 000,- €. 

 Pri tomto ihrisku  bol osadený aj basketbalový kôš a vonkajší stolnotenisový stôl. 

 Spracovala sa štúdia na revitalizáciu priestoru – „Rínok“ ul. Richtárska. 

 Bol vypracovaný projekt stavby Predĺženie MK na ul. Spojná. 

 Prítomných informoval o rozdelení finančných prostriedkov z pohotovostných zdrojov 

a z poslaneckých priorít na rok 2022, ktoré rozdelil nasledovne:  

o na investičnú činnosť za účelom povolenia + realizácia I. etapy revitalizácie   priestoru 

– „Rínok“ ul. Richtárska, Zádubnie vo výške        14 000,- €                                                                    

o Na financovanie materiálu na realizáciu hracej plochy basketbalového ihriska 

s jedným košom vo výške                                                     3 668,00 €                                                                                        

 Prítomných informoval, že bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľku MŠ. Zatiaľ MŠ 

vedie poverená riaditeľka. 

                                                                                

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Zádubnia do zápisnice. 

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

tejto zápisnice: 

- Poslanec Pažický požiadal p. Rodziňáka zástupcu MP, aby preveril, či na pozemku parc. 

č. KNC 653/2 o výmere 1 418 m2 a parc. č. KNC 1063/2 vodná plocha o výmere 34 m2 

sa nachádza elektrický ohradník, ktorý by zabraňoval občanom prechod cez tento 

pozemok. V prípade potreby bude vyzvaný aj príslušný odbor MsÚ, aby vo veci konal, ako 

to bude potrebné. 

- Požiadavka od pani Glajzovej – v súvislosti s výstavbou domu smútku boli na priľahlom 

pozemku osadené do zeme rúry na odvod dažďovej vody z ulice Spojnej. Tieto rúry sa 

posunuli a dochádza k zavodňovaniu okolia. Žiada, aby sa vykonalo miestne zisťovanie 

príslušným odborom mesta aj za účasti pani Glajzovej so zámerom tento nežiadúci stav 
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napraviť a to buď osadiť nové rúry, ktoré by odvádzali vodu do miestneho potoka, resp. 

navrhnúť iné technické riešenie.  

- Občania žiadajú o umiestnenie unimobunky, prípadne maringotky v počte 2 – 3 ks vedľa 

cintorína (je to pozemok mesta, kde sú v blízkosti všetky siete potrebné na napojenie), 

prípadne na inom vhodnom priestore patriacemu do majetku mesta. Tieto unimobunky by 

slúžili miestnym obyvateľom ako miestne komunitné centrum, slúžiace na malé kultúrne 

a spoločenské akcie pre všetky vekové skupiny, prípadne aj na spoločné  modlenie sa za 

zosnulého. Tento priestor by nahrádzal aspoň sčasti priestory už odpredaného kultúrneho 

domu.  

- Poslanec Pažický žiada preveriť, či v kúpnopredajnej zmluve pri odpredaji kultúrneho 

domu v Zádubní bolo zadefinované, či nový vlastník mal povinnosť vyčleniť miestnosť pre 

poslanca. Tiež žiada preveriť, či tam bola zadefinovaná aj konkrétna miestnosť, resp. iné 

podmienky. 

- Občania poukázali na to, že po asfaltovaní je zle vyspádovaná ul. Zádubanská od 

cintorína po kultúrny dom. V zime sa tam zdržiava voda, ktorá zamŕza. V tejto časti je 

vysoké dopravné riziko nehodovosti. Treba to technicky vyriešiť, napr. 

vybudovať/vybágrovať rigol na odvod vody.  

      

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.  

- Občania opakovane dôrazne 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.  

- Občania opakovane žiadajú, aby sa už konečne začalo s budovaním chodníka priamo 

v MČ Zádubnie v úsekoch, na ktoré už je vydané stavebné povolenie. Žiadajú, aby pri 

spracovaní rozpočtu na rok 2023 už bola vyčlenená konkrétna suma aj na úsek danej 

stavby. 

 

3) Diskusia 

Občania uviedli, že pani Bušíková bráni prechod cez pozemok parc. č. KNC 653/2 o výmere 

1 418 m2 a parc. č. KNC 1063/2 vodná plocha o výmere 34 m2, akémukoľvek občanovi 

prechádzajúcemu okolo. 

Poslanec Pažický uviedol, že pokiaľ je to tak, aby sa občania obrátili na MP. Požiadal pána 

Rodziňáka, zástupcu MP, aby bol stav preverený osobne.    

Občania vyjadrili veľkú nespokojnosť s tým, že budovanie chodníka v Zádubní je opäť 

v nedohľadne. Uviedli, že táto časť v celom Zádubní je veľmi nebezpečná, až životu 

ohrozujúca pre chodcov idúcich po komunikácii.  

Poslanec Augustín uviedol, že v MČ išiel veľký objem finančných prostriedkov na zateplenie 

MŠ. Táto budova si najbližších 20 – 30 rokov nebude vyžadovať žiadny veľký zásah do obnovy 

budovy. Uviedol, že zhruba pred mesiacom bolo vydané stavebné povolenie na chodník.  

Občania opakovane žiadajú vybudovanie chodníka v MČ Zádubnie. Žiadajú, aby sa začalo 

vybudovaním aspoň 100 m od zastávky smerom do Zádubnia.     

Poslanec Augustín uviedol, že táto časť pozemku ešte nie je celá majetkoprávne 

vysporiadaná. V budúcom roku budú žiadať finančné prostriedky na tú časť vybudovania 
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chodníka, na ktorú je už vydané stavebné povolenie. Vidí problém práve vo vysporiadaní časti 

pozemkov, ktoré doteraz nie sú vysporiadané. 

Poslanec Pažický uviedol, že pán Sucháň aj s určitou skupinou obyvateľov sa podieľal na tom, 

že pomohol spoločnosti GEO-net vo vysporadúvaní vlastníckych vzťahov pozemkov pod 

chodník. Stav je teraz taký, že sú vysporiadané takmer všetky pozemky pod chodník, okrem 

cca štyroch vlastníkov. V súčasnosti sa o vysporiadanie pozemkov stará nová firma PROMA 

INVEST. Táto v súčasnosti dala stanovisko, že sa prepracováva geometrický plán. Bude 

prebiehať územné konanie v rámci stavebného povolenia. 

Občianka poukázala na to, že nie je vybudovaná kanalizácia na väčšine územia MČ Zádubnie, 

napr. aj v okolí domu smútku.  

Poslanec Pažický reagoval na túto požiadavku, kde uviedol, že nemá podpísané od 

obyvateľov tejto MČ Zmluvu o budúcej zmluve, ktorá tvorí základ k tomu, aby sa mohlo začať 

akékoľvek rokovanie o príprave PD na budovanie nových častí kanalizácie. Prítomných 

opakovane informoval o tom, že SEVAK š. p. má vypracovanú štúdiu o odkanalizovaní 

miestnych častí Žiliny. V tejto štúdii bolo uvedené Zádubnie aj Zástranie. Všetko však bude 

závisieť od finančných možností spoločnosti SEVAK.  

Poslanec Augustín uviedol, že táto investičná akcia je veľmi finančne náročná a v niektorých 

častiach je spolufinancovanie miest a obcí nevyhnutné. 

Občania poukázali na to, že po asfaltovaní je zle vyspádovaná ul. od cintorína po kultúrny 

dom. V zime sa tam zdržiava voda, ktorá zamŕza. V tejto časti je vysoké dopravné riziko  

nehodovosti. Treba to technicky vyriešiť, napr. vybudovať rigol.  

      

4) Ukončenie  

Poslanec Pažický 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 

 


