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ZÁPISNICA 

zo stretnutia poslancov s občanmi Brodna 

 

Dňa 5.1.2015 o 16,30 hod. v ZŠ Brodno sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie 

novozvolených poslancov za volebný obvod č. 8 s občanmi mestskej  časti Brodno.  

Občanov privítal poslanec Púček, ktorý predstavil nových poslancov za volebný obvod č. 8 

a to Mgr. Emíliu Talafovú a Ing. Jána Pažického. Poďakoval prítomným za dôveru vo 

voľbách a v krátkosti zbilancoval svoje pôsobenie vo funkcii poslanca, ktorý mal 

v predchádzajúcom volebnom období pridelené Brodno. V ďalšom odovzdal slovo poslancovi 

Pažickému. 

Poslanec Pažický prítomným občanom na úvod poprial do nového roka veľa zdravia, 

spokojnosti a mnoho úspechov v rodinnom aj pracovnom živote. Zároveň všetkým poďakoval 

za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách 2014. V ďalšom prítomných informoval, že na 

svojej prvej schôdzi členovia výboru č.8 zvolili zloženie výboru nasledovne: predseda – Ing. 

Ján Pažický, sekretár - Mgr. Emília Talafová, člen - Ján Púček. Do kompetencií členov 

výboru budú patriť jednotlivé mestské časti nasledovne: Ing.Ján Pažický – Brodno, 

Zádubnie Ján Púček – Vranie, Považský Chlmec Mgr. Emília Talafová – Budatín, Zástranie. 

Poslanec Pažický oboznámil prítomných s programom stretnutia: 

1) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z poslednej schôdze 

2) Dohodnutie frekvencií stretnutí poslanca s občanmi 

3) Formulovanie požiadaviek občanov Brodna do zápisnice 

4) Diskusia 

5) Ukončenie. 

Ad 1) K prvému bodu požiadal poslanec Pažický o poskytnutie informácii poslanca Púčeka, 

ktorý v predchádzajúcom volebnom období mal v kompetencii mestskú časť Brodno. 

Poslanec Púček uviedol, že v priebehu roka 2015 by podľa uznesenia Vlády SR mala 

prebehnúť úprava potoka Brodňanka. Práce na oprave potoka po povodni v r. 2014 mali za 

úlohu najmä zastabilizovať boky potoka. Čo sa týka dobudovania kanalizácie a vodovodu 

informoval, že podľa dohody občania neprejavili svoj záujem vypísaním zmlúv o budúcej 

zmluve so SEVAKom tak, ako to bolo  dohodnutú na poslednej schôdzi. Navrhol, aby 

poslanec Pažický preveril u pracovníčky Odboru ŽP MsÚ Žilina p. Moravcovej, či takéto 

zmluvy neboli doručené jej. Ostatné požiadavky občanov z poslednej schôdze boli podľa 

zhodnotenia poslanca Púčeka splnené. 

Ad 2) Na tému frekvencií stretnutí občanov s poslancami poslanec Pažický požiadal 

prítomných o ich stanovisko. Uviedol, že požiadavky občanov chce riešiť operatívne, t.j. na 

základe momentálnej potreby a požiadaviek vznesených občanmi či už osobne, telefonicky, 

písomne alebo mailom. Došlo k dohode a odsúhlaseniu prítomnými občanmi, že pravidelné 

stretnutia sa budú uskutočňovať tak ako tomu bolo aj v predchádzajúcom volebnom období 
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2010-2014 a to vždy 1 krát v kalendárnom štvrťroku. V prípade potreby však môžu byť 

zvolané aj operatívne stretnutia, ktoré budú reagovať na mimoriadne situácie, ktoré si takéto 

stretnutia budú vyžadovať. 

Poslanec Pažický informoval, že na vývesných tabuliach poslancov (v Brodne sa nachádza 

na budove Hasičskej zbrojnice) budú v blízkej dobe aktualizované údaje, kde budú 

oznámené dohodnuté dátumy pravidelných stretnutí poslancov s občanmi, budú tu 

aktualizované dôležité telefónne čísla a uvedený harmonogram zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

Ad 3) Prítomní občania vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť do tejto 

zápisnice, aby sa nimi zaoberali príslušné odbory Mestského úradu Žilina: 

 Preveriť stav vybavovania požiadavky občanov ulice zvanej Pod Skalicou 

z 18.12.2014, v ktorej žiadajú o odstránenie poruchy a vyčistenie odvodňovacieho 

rigola. Požiadavka bola doručená poslancom Pažickým na MsÚ dňa 18.12.2014. 

 Poslanec Pažický predloží na Mestský úrad petíciu občanov Brodna, v ktorej žiadajú 

o vyrezanie 5 ks líp na cintoríne v Brodne z dôvodu poškodzovania pomníkov 

nachádzajúcich sa v blízkosti týchto stromov, ako aj možného ohrozenia občanov 

odlomenými padajúcimi konármi. 

 Na cintoríne zabezpečiť dorobenie prístrešku pri vybudovanom mieste na používanie 

vodovodu, ako aj zabezpečiť vybudovanie trativodu na odtok vody. Preveriť stav 

prípravy plánu hrobových miest na novej časti cintorína, prípravy nového chodníka 

v tejto novej časti a zabezpečiť, aby nové hroby boli budované pod dohľadom 

správcu cintorína tak, aby bol priestor využívaný čo najefektívnejšie. Taktiež preveriť, 

či sa pripravuje v novej časti cintorína časť, určená na urnový háj. 

 Zabezpečiť vyčistenie zbernej jamy v potoku Brodňanka oproti trafostanici. Jama je 

už celá zanesená naplaveninami a tak hrozí v prípade väčšej vody jej opätovné 

vyliatie sa z koryta. 

 Preveriť stav vybavovania požiadavky občanov na vybudovanie vodovodu pre 

občanov V. Belanec, rod. Marcová a rod. Bačová. 

 V priestore areálu ZŠ zabezpečiť zvýšený monitoring hliadkami Mestskej polície, 

nakoľko zo strany vandalov dlhodobo dochádza k poškodzovaniu majetku ZŠ. 

 Preveriť možnosť prestavby križovatky pri A. Barčíkovi v časti zvanej Pod Skalicou, 

Cesta okolo cintorína aj žľab na odtok dažďovej vody v dolnej časti sú zle spádované, 

čím dochádza pri prudkých dažďoch k pravidelnému zaplavovaniu pozemku p. Petra 

Belanca a ostatných susedov. 

 Zabezpečiť opravu miestnej komunikácie za p. Petrom Košútom v časti zvanej Na 

Tobolkách v blízkosti areálu, ktorý využíva DHZ Brodno na cvičenia. Cesta je 

v dezolátnom stave, dochádza k jej podmývaniu a pri silných dažďoch voda nesteká 

do zbernej nádrže za p. Košútom, ale zaplavuje priľahlé súkromné pozemky, na 

ktorých spôsobuje škody. 

 V súvislosti s dobudovaním kanalizácie a vodovodu rokovať s primátorom Žiliny p. 

Chomom, aby z jeho strany bol vyvinutý tlak na SEVAK tak, aby každý občan mal 

možnosť napojiť sa na vodovod a kanalizáciu. 

 V rámci rekonštrukcie potoka Brodňanka preveriť, či sa v tejto súvislosti naďalej 

počíta s prisľúbeným (prísľub bol daný v rámci pripomienkového konania) rozšírením 

priľahlej miestnej komunikácie na úsekom pri kostole a v časti pred p. Micheľovou. 



 V rámci možností finančného rozpočtu mesta Žilina zabezpečiť postupnú 

opravu/rekonštrukciu úsekov miestnych komunikácii pri p. F. Horvátovi a v ulici pri p. 

Petrovi Kačeniarovi. 

 Preveriť možnosť zriadenia parku, prípadne malého detského ihriska v mieste. 

 Preveriť možnosť, aby verejné vyhlášky, týkajúce sa občanov Brodna, alebo 

nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Brodna, boli zasielané 

prostredníctvom poslanca a vyvesené aj na poslaneckej tabuli v Brodne, nielen pred 

mestským úradom. Občania Brodna nemajú vytvorenú možnosť oboznamovať sa 

s oznamami na vývesnej tabuli mesta, ktoré sa ich týkajú, nakoľko nie všetci 

chodievajú pravidelne do mesta. 

 Počas zimných mesiacov zabezpečiť zo strany Žilinských komunikácii pravidelnú 

údržbu a posyp miestnych komunikácií, prioritne v kopcovitých častiach obce najmä: 

cesta pod cintorín, cesta k p. Horvátovi a M.Barčíkovej, cesta oproti cintorínu a cesta 

na vyšný koniec obce. 

 Preveriť možnosť získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy 

futbalového klubu na ihrisku. Tu taktiež zabezpečiť monitoring zo strany mestskej 

polície, nakoľko v areáli ihriska dochádza k poškodzovaniu majetku zo strany 

vandalov. 

 Preveriť možnosti zriadenia multifunkčného ihriska na športové vyžitie mládeže. 

 Požiadať odbor kultúry, aby v rámci získavania finančných prostriedkov na kultúrne 

akcie aj zo strany sponzorov sa pamätalo aj na prímestské časti a na kultúrne akcie 

aj v týchto prímestských častiach. 

Ad 4) V rámci diskusie vystúpil p. Peter Belanec, ktorý k téme cintorína a pochovávania 

ľudí uviedol, že v iných obciach začali v rámci šetrenia hrobových miest pochovávať do 

jednohrobov tak, že prvý zosnulý sa pochováva hlbšie, ďalší zosnulý sa pochová do toho 

istého hrobového miesta vyššie, čiže nad prvého zosnulého. Dochádza takto k šetreniu 

hrobovými miestami. V budúcnosti to môže byť cesta, ako sa vyrovnať s nedostatkom 

hrobových miest, čo bude pálčivým problémom viacerých obcí možno už v blízkej dobe. 

Pán Marián Horvát v rámci diskusie požiadal o odpoveď, na koľko rokov cirkev prenajala 

pozemok pod cintorín, na možnosť zriadenia klubovej miestnosti pre mládež a na 

možnosti financovania športu. Poslanec Púček ho informoval, že doba prenájmu 

pozemku pod cintorín je na 50 rokov. Ďalej poslanec Pažický uviedol, že nevie o žiadnom 

vhodnom objekte na zriadenie klubovej miestnosti – jedna z možností by možno bolo 

v spolupráci so zástupcami futbalového klubu aj využívanie budovy futbalového klubu na 

ihrisku, čo si však opäť vyžaduje potrebu rekonštrukcie tejto budovy a ochotu športovcov 

poskytnúť potom tento objekt aj na takéto účely. K financovaniu športu bude potrebné 

preveriť aktuálne možnosti, ktoré by sa cestou mesta Žilina dali v tejto oblasti využiť. 

Poslanec Pažický informoval, že sa bude snažiť pre potreby občanov Brodna zapojiť do 

činností aj spoluobčanov v rámci verejno-prospešných prác, ktorí môžu vykonávať rôzne 

práce na úseku udržiavania čistoty v Brodne, údržby zelene, prípadne iných oblastiach. 

Ad 5) V závere poslanec Pažický poďakoval prítomným občanom za účasť na stretnutí 

a prisľúbil, že o stave plnenia požiadaviek občanov ich bude priebežne informovať. 

 

       Vypracoval poslanec Ing. Ján Pažický 


