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ZÁPISNICA 

zo stretnutia poslanca s občanmi Zádubnia 

 

Dňa 10.4.2015 o 16,00 hod. v MŠ Zádubnie sa podľa Harmonogramu poslaneckých stretnutí 
v roku 2015 uskutočnilo stretnutie poslanca Jána Pažického s občanmi mestskej  časti 
Zádubnie.  

V úvode stretnutia poslanec Pažický privítal prítomných a oboznámil ich s programom 
stretnutia: 

1) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z poslednej schôdze 
2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Zádubnia do zápisnice 
3) Diskusia 
4) Ukončenie 

K jednotlivým bodom programu: 

1) Poslanec Pažický podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslanca s občanmi zo 
dňa 9.1.2015 informoval o stave plnenia požiadaviek. Uviedol, že všetky požiadavky 
občanov sa uvádzajú v tzv. tabuľke požiadaviek výborov mestských častí a sú 
prideľované jednotlivým odborom Mestského úradu v Žiline na vybavenie. Odbory po 
posúdení požiadaviek uvedú ku každej svoje stanovisko. Informoval, že v utorok 
7.4.2015 spolu s vedúcim Odboru dopravy MsÚ v Žiline p Rolkom spolu navštívili 
Zádubnie a p. Rolko sa osobne oboznámil so situáciou v obci v kontexte príslušných 
požiadaviek z 9.1.2015. Stručne k jednotlivým požiadavkám uvádzam stanovisko MsÚ, 
prípadne vedúceho odboru dopravy z ohliadky 7.4.2015: 
- Umiestnenie merača rýchlosti – preveria sa aktuálne možnosti, zatiaľ bol listom 

požiadaný OR PZ ŽILINA - ODI o pravidelné meranie rýchlosti v danom úseku. 
Bezpečnosť na komunikáciách je veľmi dôležitá. 

- Prechod pre chodcov v časti nad centrom Náruč, vybudovanie malého nástupišťa pri 
autobusovej zastávke -  ohliadka bola vykonaná, možnosti budú posúdené ďalšími 
odborníkmi v danej oblasti. 

- Orezanie 3 stromov pri MŠ – bola vykonaná ohliadka, stromy sú podľa všetkého na 
pozemku patriacemu SVP, ktorý bude kontaktovaný. 

- Vykonanie previerky statiky mostíka pri MŠ – p. Rolko uviedol pri ohliadke , že bude 
musieť byť prizvaný externý odborník na potrebné posúdenie. 

- Chodník medzi Budatínom a Zádubním – poslanec Pažický informoval, že je 
vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, pripravuje sa 
dokumentácia k stavebnému konaniu, ako aj potrebné úkony k majetkovému 
vysporiadaniu. S výstavbou sa má začať na jar 2016 a má byť realizovaná na 3 
etapy. V stredu 15.4.2015 prebehne stretnutie projektanta, zástupcov mesta Žilina 
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a SVP, ktorý pred niekoľkými dňami v konaní pre územné hodnotenie dal zamietavé 
stanovisko – budú sa hľadať možnosti technickej realizácie, aby boli splnené 
požiadavky SVP.   

Počas preberania jednotlivých bodov sa na stretnutie dostavil príslušník Mestskej polície 
Žilina p. Capko, ktorého poslanec Pažický privítal. 
Poslanec Pažický informoval prítomných o stretnutí s občanmi Zádubnia dňa 30.3.2015, 
kde sa diskutovala problematika pripravovaných názvov ulíc. Výsledkom návrhov 
občanov podaných na tomto stretnutí, ako aj ďalších telefonických doplnení a konzultácií 
je  návrh občanov na názvy ulíc v Zádubní, ktorý bol zaslaný na Mestský úrad a je 
zverejnený na www.zilina.sk. 

2) Prítomní občania počas stretnutia vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť 
do tejto zápisnice, aby sa nimi zaoberali príslušné odbory Mestského úradu Žilina: 

− Zabezpečiť umiestnenie ďalšieho veľkokapacitného kontajnera aj k ihrisku, kde sa 
začala tvoriť divoká skládka odpadu. VKK pri cintoríne po jeho vyprázdnení je vo 
veľmi krátkej dobe zaplnený, vo večerných hodinách tu totiž odpad vyvážajú aj 
občania z Budatína a z blízkej chatovej oblasti. Umiestnenie ďalšieho VKK by situáciu 
v zvoze odpadu v Zádubní značne zlepšilo. 

− Umiestniť nádoby na separovaný zber odpadu ešte minimálne ne jedno miesto 
v obci. V súčasnosti majú niektorí občania k jestvujúcim nádobám na separovaný 
zber ďaleko, čo vedie či už k neseparovaniu odpadu, alebo vytváraniu ďalších 
menších divokých skládok odpadu. 

− Pri výjazde z tzv. Oblúkovej ulice na hlavnú cestu umiestniť dopravné zrkadlo, 
nakoľko je tu veľmi zlý výhľad a hrozí riziko nehody, pretože je veľmi zle vidieť autá 
prichádzajúce smerom od Zástrania. 

− Skrátiť stromy - tuje na miestnom cintoríne. Sú také vysoké, že v okolitých domoch 
majú problém so signálom na WIFI. Niektoré zo stromov sú naklonené a je riziko ich 
zlomenia a prípadného zranenia osôb, či vzniku škody na majetku. V niektorých 
miestach okolo plota občania požadujú úplné odstránenie tují, nakoľko ich korene 
poškodzujú pomníky a dochádza aj k znečisťovaniu pomníkov živicou z týchto 
stromov. 

− Ošetriť jestvujúce lipy na miestom cintoríne – niektoré konáre sú suché a hrozí ich 
pád. Bolo by vhodné vykonať aj ozdravné rezy. 

− V obci sa premnožili diviaky. Občania požadujú, aby mesto navrhlo a prijalo také 
opatrenia, aby občania neboli ohrození zo strany tejto zvere. 

− Opakovane občania žiadajú o orezanie 3 stromov, nachádzajúcich sa v blízkosti MŠ. 
Konáre zasahujú aj do vedenia miestneho rozhlasu, ale aj do elektrického vedenia. 
Požiadavka bola vznesená už na stretnutí dňa 9.1.2015. 

− Na ulici Prípojnej, v blízkosti domu č.s.6, je buď upchatá, alebo zalomená rúra, ktorou 
je odvádzaná dažďová voda. Počas dažďa voda vyteká mimo rúru a steká po ulici. 
Počas zimy tak dochádza k vzniku hrubej ľadovej vrstvy a pohyb v tomto úseky je 
nebezpečný. Zároveň v blízkosti tohto poškodenia rúry sú umiestnené aj hasičské 
nádrže, ktoré sú taktiež poškodené a hrozí riziko pádu do nádrže. 

− Vyasfaltovať parkovisko pred futbalovým ihriskom. Počas dažďov tu vzniká doslova 
bažina, čo sťažuje prístup či už na pešo, ale aj motorovými vozidlami. 



3) Počas diskusie poslanec Pažický informoval, že v prípade, ak dôjde k vzniku škody na 
majetku občanov padnutím konára stromu na cintoríne, je možné sa obrátiť na Mestský 
úrad Žilina a požiadať o náhradu spôsobenej škody. Mesto má na takéto škody 
uzatvorenú poistnú zmluvu. 
Ďalej informoval o rozmiestnení VKK podľa harmonogramu, zverejneného na 
www.zilina.sk. V Zádubní budú VKK umiestnené v termíne od 11.5. do 18.5.2015. 
Príslušník Mestskej polície oboznámil občanov s postupom pri odchyte túlavých psov, 
vyzval ich, aby občania nahlasovali iba skutočne túlavé psy, nakoľko s odchytom psov 
sú spojené nemalé finančné náklady  s tým súvisiace.  
V súvislosti s plnením VKK pri cintoríne stavebným odpadom, prípadne v niektorých 
prípadoch aj odpadom vznikajúcim činnosťou podnikateľských subjektov, boli občania 
vyzvaní, aby takéto prípady nahlasovali Mestskej polícii - najlepšie aj s uvedením ŠPZ 
vozidla, ktorým bo takýto odpad privezený. 
V rámci diskusie sa občania informovali o činnosti VPP. Požiadali, či by bolo možné, aby 
títo počas zimy zabezpečovali aj odpratanie snehu z tesnej blízkosti autobusových 
zastávok, prípadne počas leta sa starali aj o čistotu v blízkosti zastávok. Taktiež 
požiadali o preverenie, či by VPP mohli pomáhať aj členom futbalového klubu, ktorí 
realizujú výstavbu oplotenia ihriska. 

4) V závere stretnutia poslanec Pažický poďakoval prítomných za účasť, za vznesené 
požiadavky a námety a stretnutie s občanmi ukončil. 

 

       Vypracoval poslanec Ing. Ján Pažický 
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