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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 stretnutie poslancov s občanmi Brodna – problematika úpravy toku Brodnianka 

 

Dňa 3. 3. 2015 o 15,30 hod. v Kultúrnom dome v Brodne sa uskutočnilo zasadnutie Výboru 
č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline v zložení poslancov: Ing. Ján Pažický, Ján Púček, Mgr. 
Emília Talafová. Účelom zasadnutia výboru bolo zorganizovanie stretnutia zástupcov: 
Slovenského vodohospodárskeho podniku štátny podnik, Odštepný závod Piešťany (ďalej 
len SVP Piešťany), Mesta Žilina a občanov Brodna. 
Stretnutie zorganizoval poslanec Pažický na základe požiadavky p. Ing. Eleny Koníkovej 
z SVP Piešťany, odbor inžinierskych činností, Kancelária na Správe povodia horného Váhu 
Ružomberok. Investor – SVP Piešťany - pripravuje k realizácii stavbu  „Žilina – Brodno, 
úprava  toku Brodnianka“. Predmetom stavby je úprava toku potoka Brodnianka. Potok 
Brodnianka dlhodobo ohrozuje pri povodniach jestvujúcu zástavbu s priľahlými pozemkami 
a zároveň svojou erozívnou činnosťou spôsobuje nestabilitu svahov. Cieľom úpravy toku je 
zabezpečiť zvýšenie kapacity koryta a zároveň stabilizovať svahy pred vodnou eróziou. 
Keďže pri realizácii stavby dôjde k dočasnému i trvalému záberu priľahlých pozemkov, 
investor stavby požiadal o zvolanie stretnutia občanov, dotknutých predmetnou stavbou, aby 
ich oboznámil s technickým riešením projektu, organizáciou výstavby a rozsahom záberov 
parciel. 
V úvode zasadnutia poslanec Pažický privítal prítomných hostí z SVP Piešťany, zástupcu 
projekčnej kancelárie, predstaviteľov Mesta Žilina a prítomných občanov. Za jednotlivé 
súčasti sa stretnutia zúčastnili: 
SVP Piešťany: Ing. Slezáková, vedúca investičného oddelenia, Ing. Koníková, Ing. Gábor. 
Projektant: Ing. Chládek, spoločnosť CABEX s.r.o. 
Mesto Žilina: viceprimátor Mgr. Anton Trnovec, vedúci odboru dopravy Ing. Peter Rolko, 
vedúci odboru životného prostredia Ing. Andrej Vidra. 
Následne poslanec Pažický stručne informoval prítomných občanov o účele stretnutia. 
Poďakoval zástupcom SVP Piešťany za ústretový prístup, zástupcom mesta Žilina za 
aktivitu, ktorú predstavitelia mesta doteraz vyvinuli aby sa úprava potoka Brodnianka dostala 
až do tejto fázy. Vyjadril presvedčenie, že sa táto akcia podarí dotiahnuť až do úspešného 
konca. V ďalšom odovzdal slovo Ing. Koníkovej. 
Ing. Koníková prítomným občanom vysvetlila, že pri realizácii stavby dôjde k dočasnému 
i trvalému záberu priľahlých pozemkov niektorých občanov. Z uvedeného dôvodu bude 
potrebné, aby občania, dotknutí predmetnou stavbou, podpísali zmluvy o budúcich 
zmluvách, ktoré im priniesla na podpis. Po podpísaní týchto zmlúv bude možné  pokračovať 
v ďalšej fáze prípravy stavby. 
Projektant Ing. Chládek následne vysvetlil, že pri realizácii stavby dôjde k úprave koryta tak, 
aby koryto bolo pripravené na prietok päťdesiatročnej vody. V časti pod železničným 
priecestím dôjde k posunutiu koryta, bude potrebné realizovať preložku jestvujúceho 
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kanalizačného potrubia a budú sa realizovať preložky kanalizačných a vodovodných prípojok 
dotknutých občanov. Čo sa týka premostení k jednotlivým rodinným domom, v rámci stavby 
SVP vybuduje spodnú stavbu, potrebnú  pre osadenie hornej stavby premostení. 
Na uvedené zareagovali viacerí občania s otázkou, či vrchné stavby – teda 
mostíky/premostenia k jednotlivým rodinným domom, vybuduje SVP, alebo mesto. Keď 
odznela odpoveď, že SVP bude realizovať iba spodnú časť stavby a vrchná časť bude na 
náklady občanov, viacerí vyslovovali hlasné nesúhlasné stanoviská. Uviedli, že v takom 
prípade zmluvy o budúcich zmluvách nepodpíšu a stavba v navrhovanom variante sa tak 
možno nebude môcť realizovať. Keďže začalo dochádzať k vzájomnému prekrikovaniu sa 
občanov a vyjadrovaniu hlasných prejavov nesúhlasu s navrhovaným riešením, poslanec 
Pažický požiadal občanov, aby svoje otázky a námietky vyslovovali postupne jeden po 
druhom, aby sa vzájomne neprekrikovali. 
Následne vystúpila Ing. Slezáková, ktorá uviedla, že SVP vybudovaním spodnej stavby pre 
osadenie hornej stavby premostení znáša asi polovicu odhadovaných nákladov. SVP 
vybuduje aj hornú stavbu premostenia u tých občanov, ktorí majú stavbu premostenia 
oficiálne schválenú. Vrchnú časť SVP robiť nemôže. Ing. Slezáková ďalej uviedla, že 
v obdobných prípadoch takéto situácie riešia obce tak, že sa urobí jeden projekt na všetky 
dotknuté premostenia a rieši sa to všetko v úzkej spolupráci s obcou. 
Na uvedené zareagoval jeden z dotknutých občanov s tým, že keby sa stavba toku 
realizovala inak ako kolmo na tok rieky Kysuca, jestvujúce premostenia k rodinným domom 
by vyhovovali požiadavkám a nemuseli by sa búrať. Odznievali argumenty, že v mnohých 
prípadoch sa jedná u stavbou dotknutých občanov o starších ľudí na dôchodku, často so 
zlým zdravotným stavom, bez voľných finančných zdrojov, ktoré by im umožňovali na vlastné 
náklady si opäť vybudovať premostenia k rodinným domom, ktoré si už raz vybudovali, 
mnohí dokonca už aj na vlastné náklady opravovali. Premostenia boli vybudované pri 
výstavbe jednotlivých domov – veď ako by sa inak k domom dostali a ako by dostali 
stavebné povolenia na stavbu?  Rodinné domy aj premostenia boli budované pred 40-50 
rokmi, kde na stavbu takého mostíka/premostenia dal určite súhlas príslušný pracovník 
Národného výboru, alebo obce, takže sa nemôže jednať o čierne stavby.  
Poslanec Púček vystúpil a konštatoval, že stavebné povolenia na stavbu premostení  
bohužiaľ skutočne asi nemá nikto z dotknutých občanov. Mostíky si určite postavili na 
základe nejakého súhlasu, alebo iba ústneho vyjadrenia vtedajších funkcionárov obce. 
Požiadal preto prítomných zástupcov Mesta Žiliny, aby tlmočili požiadavku občanov na 
vedenie Mesta Žilina, aby hľadalo spôsob a finančné prostriedky na to, aby sa občanom 
pomohlo a nemuseli si stavby premostení financovať sami.  
Viceprimátor p. Trnovec reagoval na vystúpenie poslanca Púčka s tým, že v tomto momente 
navrhuje, že sa nebude uzatvárať žiadne definitívne a záväzné stanovisko prítomných 
zástupcov mesta. Mesto Žilina chce pomôcť a bude hľadať riešenia, ako v rámci možností 
pomôcť občanom. 
Na uvedené reagoval prítomný občan Brodna s tým, že zo strany zástupcov Mesta Žilina  sa 
rozpráva na stretnutiach občanom stále to isté, ale žiadne pozitívne návrhy neprichádzajú. 
V ďalšom vystúpení sa Ing. Slezáková snažila situáciu upokojiť. Uviedla, že v súčasnosti sa 
jedná o dokumenty, potrebné k vydaniu územného rozhodnutia. V blízkej budúcnosti ešte 
prebehne viacero takýchto stretnutí s občanmi, kde sa budú riešiť ďalšie konkrétne veci, teda 
aj premostenia. Požiadala občanov o ústretovosť pri podpísaní zmlúv o budúcich zmluvách, 
aby zo strany SVP Piešťany mohli byť realizované ďalšie potrebné kroky. V prípade 
nepodpísania týchto zmlúv zo strany niektorých občanov však môže dôjsť aj k situácii, že 
s prípravou stavby sa nebude môcť ďalej pokračovať. Apelovala na prítomných, aby k takejto 



situácii nedošlo. V ďalšom vyzvala zástupcov Mesta Žilina, že SVP už takmer roka čaká na 
potrebné podklady z mesta čo sa týka dopravných trás, zatiaľ ich však od mesta stále 
neobdržali. 
K uvedenému vystúpil vedúci odboru dopravy Mestského úradu Žilina Ing. Peter Rolko. 
Uviedol, že mesto Žilina v súčasnosti materiály posudzuje, pracuje na príprave 
požadovaných podkladov a čoskoro dajú potrebné návrhy a odpovede pre SVP Piešťany. 
V ďalšom občania požiadali prítomného projektanta Ing. Chládeka o nahliadnutie do 
projektovej dokumentácie a zaujímali sa o konkrétne úseky stavby, ktoré sa ich 
bezprostredne týkajú. Vytvorili sa malé diskusné skupiny, kde sa rozoberali možné ďalšie 
scenáre, diskutovalo sa so zástupcami SVP Piešťany a Mesta Žilina. Niektorí občania 
zmluvy o budúcich zmluvách podpísali u Ing. Koníkovej, niektorí si ich prevzali s tým, že si 
materiály preštudujú a následne sa vyjadria. 

V rámci diskusie bol poslanec Pažický prítomnými občanmi požiadaný do zápisnice 
uviesť nasledovnú požiadavku občanov Brodna na pána primátora Igora Chomu a aby 
aj s touto požiadavkou vystúpil na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva: 

Občania Brodna vyjadrujú poďakovanie primátorovi Mesta Žiliny p. Igorovi Chomovi za 
kroky, ktoré doteraz podnikol v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou potoka 
Brodnianka. Oceňujú jeho nepopierateľné zásluhy, ktoré viedli k tomu, že do uznesenia 
Vlády SR číslo 499 zo dňa 8.10.2014 sa dostala úloha B.16 uložená ministrovi 
životného prostredia:  zabezpečiť ochranu mesta Žilina a jeho obyvateľov pred 
povodňami úpravou potoka Brodnianka a Bytčického potoka v správe Slovenského 
vodohospodárskeho podniku š. p. v termíne do 31. decembra 2015. Výsledkom týchto 
krokov je skutočnosť, že v 0.variante Plánu a rozpočtu SVP OZ Piešťany na rok 2015 
sú zahrnuté finančné prostriedky vo finančnom objeme 1.142.000 €, ktoré by mali 
pokryť náklady potrebné na prípravu a realizáciu tejto stavby. 
Občania Brodna však zároveň zdvorilo, ale naliehavo žiadajú pána primátora Žiliny 
Igora Chomu, aby urýchlene podnikol potrebné kroky a zaviazal príslušných 
pracovníkov Mestského úradu v Žiline hľadaním možných spôsobov riešenia danej 
vzniknutej situácie, týkajúcej sa pripravovanej realizácie stavby  „Žilina – Brodno, 
úprava  toku Brodnianka“. Stavbou dotknutí občania Brodna sú ochotní podpísať 
zmluvy o budúcich zmluvách v súvislosti s dočasným, ale aj trvalým záberom častí ich 
pozemkov, avšak za predpokladu, že po zbúraní jestvujúcich mostíkov/premostení 
k ich rodinným domom, nebudú občania znášať žiadne finančné náklady pri 
vybudovaní nových premostení k ich rodinným domom, ktoré sa vybudujú v rámci 
uvedenej stavby . 

Občania Brodna zároveň žiadajú pána primátora, aby v rámci stavby, ak je to aspoň 
trochu technicky a právne možné, došlo v určitých úsekoch k čiastočnému posunutiu 
koryta Brodnianky (od pol metra max do 1 metra), čo by umožnilo rozšírenie jestvujúcej 
miestnej komunikácie súbežnej okolo potoka Brodnianka tak, aby sa bezpečne minuli 
oprotiidúce dve osobné motorové vozidlá. Na túto opakovanú požiadavku občanov 
Brodna však mesto zatiaľ nereagovalo. Vlastníkom dotknutých pozemkov by malo byť 
mesto  Žilina. Táto požiadavka bola opakovane bezúspešne vznášaná občanmi 
Brodna na stretnutiach poslanca s občanmi ešte za poslanca p. Púčka. Investor  
stavby však od mesta Žilina doteraz takúto požiadavku, ani iné vyjadrenie, údajne 
nedostal. 
Podotýkame, že sa jedná o stavbu, ktorá zafixuje stav v Brodne na ďalších možno 30-
40 rokov. Nevyužiť takúto príležitosť na aspoň čiastočné vylepšenie aj dopravnej 



situácie v Brodne za pomerne malých finančných nákladov, by bolo - ako sa ľudovo 
hovorí - hriech. 

Po odovzdaní zmlúv o budúcich zmluvách prítomným občanom sa zástupcovia SVP 
Piešťany a Mesta Žiliny rozlúčili a zasadnutie opustili.  
Následne poslanec Pažický zasadnutie výboru ukončil, poďakoval prítomným poslancom za 
účasť a zástupcom Pozemkového spoločenstva UKR Brodno poďakoval za poskytnutie sály 
Kultúrneho domu v Brodne na účely tohto stretnutia. 
 
  
predseda výboru:      sekretár výboru: 

...................................     ........................................ 

Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová  


