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ZÁPISNICA 

zo stretnutia poslancov s občanmi Zádubnia 

 

Dňa 9.1.2015 o 16,00 hod. v MŠ Zádubnie sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie 

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

Občanov privítal poslanec Pažický, ktorý sa v krátkosti predstavil ako nový poslanec, ktorý 

bude mať pridelenú do kompetencie v rámci volebného obvodu č. 8  mestskú časť Zádubnie. 

Predstavil aj ďalších poslancov z volebného výboru č.8 a to Mgr. Emíliu Talafovú a Jána 

Púčeka.  

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 Zádubnia do zápisnice 

4) Diskusia 

5) Ukončenie. 

K jednotlivým bodom programu: 

1) Poslanec Pažický požiadal poslanca Púčeka, ktorý sa v predchádzajúcom volebnom 

období za poslancov výboru č. 8 zúčastňoval stretnutí s občanmi v mestskej časti 

Zádubnie, o krátke zhrnutie plnenia úloh z posledných stretnutí s občanmi. Poslanec 

Púček konštatoval, že v predchádzajúcom volebnom období sa podarilo niektoré 

občanmi požadované záležitosti vyriešiť, niektoré bude potrebné dotiahnuť do konca, 

ako napr. rozšírenie cintorína, rekonštrukcia rozhlasu, oprava miestnych potokov, 

dobudovanie kanalizácie a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Tieto nedoriešené veci 

bude treba opätovne znovu otvoriť, prípadne preveriť stav ich riešenia zo strany 

jednotlivých odborov Mestského úradu Žilina. 

2) Poslanec Pažický informoval občanov, že navrhuje frekvenciu pravidelných stretnutí 

občanov s poslancami jeden krát za štvrť rok tak, ako je tomu vo väčšine mestských 

častí spadajúcich do volebného obvodu č. 8. Požiadavky občanov sa samozrejme 

nebudú riešiť iba na pravidelných stretnutiach, ale najmä na základe momentálnej 

potreby a požiadaviek vznesených občanmi či už osobne, alebo iným spôsobom. 

Prítomní občania s návrhom frekvencií stretnutí s poslancom jeden krát štvrťročne 

vyjadrili súhlasné stanovisko. V prípade potreby však budú zvolané aj operatívne 
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stretnutia, ktoré budú reagovať na prípadné vzniknuté mimoriadne situácie. Čas stretnutí 

bol dohodnutý vždy so začiatkom o 16,00 hod. 

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

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

 Požiadať o stanovisko pána primátora Chomu, ktorý v rámci predvolebnej kampane 

na stretnutí s občanmi Zádubnia prisľúbil, že: 

- do volieb 2014 mal byť umiestnený merač rýchlosti na hlavnú cestu zo Zástrania 

do Budatína v blízkosti bývalého kultúrneho domu v Zádubní. Doteraz tu 

prisľúbený merač rýchlosti umiestnený nebol. Situácia je pomerne vážna, nakoľko 

vozidlá prechádzajú cez tento úsek vysokou rýchlosťou a hrozí zranenie osôb 

V poslednej dobe došlo na tomto úseku k 3 opravným nehodám. Jedná sa o úsek, 

v ktorého blízkosti sa nachádza križovatka a autobusová zastávka. 

- v blízkej dobe bude vybudovaná plánovaná cyklotrasa prechádzajúca aj cez 

Zádubnie. 

Prítomní občania požiadali, aby poslanec Pažický informoval pána primátora Chomu, 

že trvajú na dodržaní oboch týchto predvolebných sľubov. 

 Vybudovať prechod pre chodcov v časti nad centrom Náruč. K jestvujúcej 

autobusovej zastávke na hlavnej ceste v rámci projektu výstavby chodníka vybudovať 

malé nástupište tak, aby došlo k vzniku priestoru umožňujúceho občanom pri 

vystupovaní z autobusu vystúpiť nie rovno hneď na krajnicu cesty prípadne na 

zvažujúci sa svah, ale na rozšírenú plochu/nástupište. Túto rozšírenú 

plochu/nástupište  vybudovať nielen pri autobusovej zastávke, ale v úseku až po 

plánovaný prechod pre chodcov. 

 Preveriť stav v pripravovanej výstavbe chodníka v celom úseku z Budatína do 

Zádubnia.  

 Zabezpečiť orezanie 3 stromov, nachádzajúcich sa v blízkosti MŠ. 

 Zabezpečiť vykonanie previerky statiky mostíka ponad potok pri MŠ, vykonať 

potrebné opravy na mostíku. Tieto opravy mali byť vykonané do začiatku školského 

roka 2014/2015. 

 V častiach obce, kde už je vybodovaná kanalizácia, vykonať rekonštrukciu miestnych 

komunikácií. 

4) V rámci diskusie poslanec Púček informoval, že podľa jeho informácií k výstavbe 

chodníka z Budatína do Zádubnia by sa mala táto výstavba realizovať v priebehu 

roka 2015. Jeden z prítomných občanov požiadal o informáciu, či niektorí občania 

Zádubnia bránia pri vysporiadaní pozemkov pod tento chodník – poslanec Púček 

uviedol, že problém by mal byť podľa neho na strane Slovenského pozemkového 

fondu, o žiadnom probléme občanov Zádubnia  v tejto veci nevie.  

Poslanec Púček požiadal v závere poslanca Pažického, aby prediskutoval 

s riaditeľkou MŠ, či stretnutia s občanmi Zádubnia bude možné aj naďalej vykonávať 

v priestoroch MŠ tak, ako tomu bolo doteraz. 

5) V závere stretnutia poslanec Pažický poďakoval prítomných za účasť, za uvedené 

požiadavky a námety a stretnutie s občanmi ukončil. 

 

       Vypracoval poslanec Ing. Ján Pažický 


