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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 28.05.2015 o 14,00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského 
zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení nasledovných členov - poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Žiline: Ing. Ján Pažický, Ján Púček, Mgr. Emília Talafová. 

Výbor zasadol z dôvodu zaujatia stanoviska k požiadavke Pozemkového spoločenstva UKR 
Brodno. Predstavitelia Pozemkového spoločenstva UKR Brodno požiadali poslancov Výboru 
č.8, aby preverili možnosti zapojenia sa Mesta Žilina do výzvy, zverejnenej 
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zo dňa 18.5.2015, Výzva č. 2/PR/2015 na 
Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, 
podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi 
a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.  

Jednalo by sa o spracovanie a realizáciu projektu na protipovodňové opatrenia, ktoré by sa 
týkali aj vrchných úsekov potoka Brodnianka, ktoré už zo strany Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š.p. v rámci plánovanej rekonštrukcie tohto potoka nebudú 
realizované. V rámci projektu by predstavitelia Pozemkového spoločenstva UKR chceli 
vybudovať zdrže a hrádzky, ktoré by zachytávali zo stekajúcich vôd hrubú nečistotu a do 
rekonštruovaného potoka Brodnianka by už natekala iba čistá voda. Tým by sa 
protipovodňové opatrenia v rámci celého Brodna podstatne zlepšili. 

Výbor na základe spoločne prijatého stanoviska požiada prednostu Mestského úradu 
v Žiline, aby preveril, či Mesto Žilina môže reagovať na túto výzvu. Na základe výsledku 
preverenia  bude stanovený ďalší postup, o ktorom budú poslanci následne informovať 
predstaviteľov Pozemkového spoločenstva UKR Brodno. 

V ďalšej časti zasadnutia výboru č. 8 sa členovia výboru navzájom stručne informovali 
o stave riešenia požiadaviek, ktoré vyplynuli zo zasadnutí výboru s občanmi jednotlivých 
mestských častí v priebehu mesiaca máj 2015. 
Zasadnutie výboru bolo po prerokovaní uvedených bodov ukončené. 

 
V Žiline, dňa 29.05.2015 
 
 
predseda výboru:      sekretár výboru: 

...........................      ................................ 
Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová 
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