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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 stretnutie poslancov s občanmi Brodna  

 

Dňa 1. 7. 2015 o 17,00 hod. v ZŠ Brodno sa podľa Harmonogramu poslaneckých stretnutí 
v roku 2015 uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline v zložení 
poslancov: Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová a Ján Púček. Zasadnutie sa uskutočnilo 
za účelom stretnutia poslancov s občanmi mestskej  časti Brodno.  
Stretnutia sa zúčastnili aj pracovník Mestskej polície Žilina p.Ján Majerík. 
V úvode stretnutia poslanec Pažický privítal hostí a prítomných občanov a oboznámil ich 
s programom stretnutia: 

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

K jednotlivým bodom programu: 

1) Poslanec Pažický podľa zápisníc z prechádzajúcich stretnutí poslanca s občanmi 
informoval o stave plnenia požiadaviek. K jednotlivým požiadavkám je stručne uvedené 
stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne vedúceho odboru dopravy z osobnej 
ohliadky, prípadne uvedený aktuálny stav plnenia požiadavky: 

- Preverenie možnosti prestavby križovatky pri A. Barčíkovi v časti zvanej Pod Skalicou. – 
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia tohto úseku. Podľa informácií z prvotnej ohliadky by 
mal byť ešte vymenený žľab na odvod dažďovej vody. Poslanec Pažický uviedol, že od 
pracovníkov, ktorí prestavbu vykonávali, dostal informáciu o tom, že pri dome p. Baltu 
v čase, keď začalo pršať, voda netiekla cez žľab, ale vyliala sa na cestu. Vyliatie je 
spôsobené tým, že je nedostatočná svetlosť otvoru žľabu, ktorý vedie popod vstup do 
domu p. Baltu. Tento poznatok sa bude musieť v ďalšom riešiť či už s vlastníkom 
predmetného domu, alebo so správcom komunikácie. 

- Zabezpečenie opravy miestnej komunikácie za p. Petrom Košútom v časti zvanej Na Tobolkách 
v blízkosti areálu, ktorý využíva DHZ Brodno. - Oprava bola zrealizovaná. Bol vybudovaný 
oporný múr, ktorý zamedzí ďalšiemu zosúvaniu sa cesty do koryta potoka. Občania 
vyjadrili spokojnosť s kvalitou vykonanej opravy. 

- V rámci rekonštrukcie potoka Brodňanka preveriť, či sa v tejto súvislosti naďalej počíta 
s prisľúbeným rozšírením priľahlej miestnej komunikácie. – Poslanec Pažický predložil 
občanom stanovisko k jeho interpelácii na pána primátora Žiliny zo dňa    20. 4. 2015. 
Z priloženého stanoviska mesta Žilina vyplýva, že bola tlmočená požiadavka mesta 
Žilina na SVP š.p. o úpravu smerového vedenia nového toku potoka Brodnianka tak, aby 
bolo možné rozšíriť súčasnú nevyhovujúcu miestnu komunikáciu na minimálnu šírku 
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vyhovujúcu pre riadnu obojsmernú premávku. Prítomná občianka p. Králiková na 
uvedené reagovala s tým, že ona nebude súhlasiť s tým, aby jej cez dvor šla cesta, ktorá 
vyhovuje podľa jej vyjadrenia len dvom občanom Brodna. Poslanec Pažický ju uistil, že 
rozhodne nikomu cesta cez dvor nepôjde a projektová dokumentácia bude všetkým 
dotknutým občanom včas predložená na riadne pripomienkovanie. 

- Zaradiť Brodno do plánu kompletnej rekonštrukcie miestneho rozhlasu a jeho prestavby na 
bezdrôtový rozhlas. – Požiadavku na bezdrôtový rozhlas do časti Brodno  bude zahrnutá 
do návrhu rozpočtu pre rok 2016. 

- Preveriť, či v rámci výstavby diaľnice sa počíta s výstavbou protihlukovej bariéry v časti, kde bude 
diaľnica prechádzať cez obec. – Občanom bola predložená k nahliadnutiu časť 
dokumentácie k stavebnému povoleniu stavby, z ktorej je zrejmé, že protihluková stena 
je v plánoch zahrnutá. 

- Zabezpečiť zriadenie lampy verejného osvetlenia a reproduktora verejného rozhlasu v ulici 
Podskaličnej v blízkosti RD rodiny Krempaskej. – Uvedená požiadavka by mala byť podľa 
vyjadrenia vedúceho odboru dopravy  v blízkej dobe zrealizovaná. 

- Osadiť dopravné značenie na dve hlavné križovatky v obci – pri hornej autobusovej zastávke a pri 
odbočke na ul. Na Tobolky. Najmä cudzí vodiči majú problém sa na týchto križovatkách 
orientovať, ale najmä o križovatkách ani nevedia, lebo tieto nie sú vôbec vyznačené. - Bola 
vykonaná obhliadka s miestnym poslancom. Je nutné prizvať aj dopravného projektanta 
na obhliadku v júni 2015. Tento termín sa nestihol, poslanec Pažický informoval, že 
vedúci odboru dopravy prisľúbil ohliadku vykonať čo možno najskôr. 

- Poslanec Pažický bol zo strany občanov požiadaný o pomoc pri vzniku pobočky Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v Brodne.  - V Brodne bola založená Jednota dôchodcov na 
Slovensku, základná organizácia Žilina-Brodno. Poslanec Pažický zaželal ZOJDS, aby 
sa jej podarilo naplniť svoje ciele a bola prínosom pre spoločenský život občanov 
Brodna. 

- V marci 2015 bola na MsÚ Žilina zaslaná požiadavka: Osadiť retardér/spomaľovač jazdy na 
tzv. Kapustnej ulici, smerom od stredu obce k areálu bývalého Školského majetku, pred 
križovatkou pred rodinným domom p. Šutého (č.s. 381), niekde na úrovni medzi rodinnými 
domami č.s. 132 a 152 . Z blízkej radovej zástavby sa v uvedenom úseku ulice pohybuje zvýšené 
množstvo malých detí a hrozí tu ich zranenie, nakoľko niektoré motorové vozidlá tu prechádzajú 
zvýšenou rýchlosťou. Zabezpečenie iba merania rýchlostí zo strany PZ SR tu bude neúčinné. 
Občania opakovane cestou poslanca Pažického požiadali o vyriešenie tejto situácie. - Poslanec 
Pažický informoval, že majitelia susedných nehnuteľností súhlas s umiestnením 
retardéra nakoniec v záujme bezpečnosti dajú a retardér tak bude môcť byť vybudovaný. 

- V miestnom dome smútku nefunguje zariadenie na prenos zvuku z vnútra domu smútku navonok. 
Občania stojaci pred domom smútku počas smútočného obradu tak nič nepočujú. Požadujú preto 
zabezpečenie opravy potrebnej audiotechniky. - Keďže táto požiadavka bola na MsÚ 
doručená  až v druhej polovici júna, stanovisko k nej zatiaľ nebolo vydané.  

- V ulici Podskaličnej vykonávajú pracovníci VPP čistenie rigola na odvádzanie dažďovej vody 
povedľa miestnej komunikácie. Keďže niekoľko prefabrikátov – betónových válovcov - chýba 
a niekoľko je poškodených, je potrebné tieto zabezpečiť, aby mohlo byť čistenie rigola 
dokončené. – Prefabrikáty boli prisľúbené, po ich získaní budú poškodené diely 
vymenené. 

− V ulici Sadovej – pod hasičskou zbrojnicou - občania požadujú doplnenie reproduktora miestneho 
rozhlasu na koniec ulice, niekde k domu č.s. 478. – Keďže táto požiadavka bola na MsÚ 
doručená  až v druhej polovici júna, stanovisko k nej zatiaľ nebolo vydané. 



− V tej istej ulici občania požadujú vyasfaltovanie časti cesty, ktorá bola poškodená pri oprave 
havárie vodovodného potrubia medzi domami č.s. 307 a 308. Vodovod má patriť pod správu 
Mesta Žilina, nepatrí SEVAKu. – Požiadavka bola splnená, predmetná časť bola 
vyasfaltovaná. 

− Občania požadujú orezanie, alebo zrezanie stromov, nachádzajúcich sa v dolnej časti bývalého 
starého cintorína - pod budovou bývalej  materskej škôlky. Stromy svojimi konármi ohrozujú 
susediacu nehnuteľnosť – dom č.s. 151 a ľudí v ňom žujúcich. - Keďže táto požiadavka bola 
na MsÚ doručená  až v druhej polovici júna, stanovisko k nej zatiaľ nebolo vydané. 
Poslanec Púček k uvedenému skonštatoval, že túto požiadavku zadával v minulosti aj 
on, ale nebola ochota zo strany príslušného odboru MsÚ orezanie stromov realizovať, 

− Na križovatku pri Pohostinstve u Moravca je potrebné umiestniť dopravné zrkadlo. Križovatka je 
neprehľadná a vozidlá prechádzajúce okolo budovy pohostinstva nemajú prehľad, čo sa deje za 
rohom budovy. Križovatku v smere od železničného priecestia je taktiež potrebné označiť 
dopravnou značkou s vyznačením hlavnej a vedľajšej cesty. - Keďže táto požiadavka bola na 
MsÚ doručená  až v druhej polovici júna, stanovisko k nej zatiaľ nebolo vydané.  
 

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

- Občania žiadajú Mestskú políciu, aby zabezpečovala zvýšený monitoring hliadkami MP, 
nakoľko zo strany vandalov dlhodobo dochádza k poškodzovaniu majetku, 
na nasledovných miestach: areál ZŠ, areál futbalového ihriska a areál DHZ Na 
Tobolkách. 

- Občania požadujú urýchlene riešiť kritický technický stav lávky ponad rieku Kysuca, 
ktorú využívajú občania Vrania aj Brodna. I napriek priebežne vykonávaným opravám je 
lávka  v kritickom stave a je nutné ju čo najskôr opraviť. Občania sa vyslovili za to, aby 
sa pokiaľ možno čo najskôr zrealizoval pripravený projekt výstavby novej lávky. Po lávke 
chodia aj deti do ZŠ a MŠ. 

- V rámci vykonávanej prestavby križovatky pri A. Barčíkovi v časti zvanej Pod Skalicou 
zrealizovať výmenu odvodňovacieho žľabu a dokončiť opravu položením asfaltového 
koberca, ktorý by ešte viac upravil nový náklon križovatky smerom napravo 
k odvodňovaciemu žľabu a potoku. 

- Občania požadujú pokosenie trávy okolo ciest – pri vstupe do Brodna v smere od Žiliny 
je tráva tak vysoká, že vodiči majú veľmi zlý výhľad pri vstupe do križovatky. 

- Občania požiadali o preverenie možnosti odkanalizovania časti hlavnej ulice od hornej 
autobusovej zastávky po železnicu. Keďže rekonštrukcia potoka Brodnianka začne 
zrejme až v roku 2016, žiadajú mesto Žilina o preverenie na SEVAKu, či by bola 
možnosť pred rekonštrukciou potoka alebo počas nej, odkanalizovať aj predmetný úsek 
obce. 

- Je potrebné upraviť križovatku pri cintoríne. Vodiči prichádzajúci zdola spod cintorína 
najmä v zime, keď cesty nie sú riadne posypané a odhrnuté, sa musia do kopca 
rozbehnúť, ale pred vrcholom kopca musia často zastaviť a dávať prednosť vozidlám 
prichádzajúcim sprava. Následne vodič potom musí cúvať, lebo z miesta pod kopcom sa 
už smerom hore nepohne a pokus dostať sa na vrch cesty musí opakovať často i viac 
krát. Na križovatku umiestniť buď dopravné zrkadlo, prípadne vyznačiť križovatku 
s upravenými hlavnou a vedľajšou cestou, rešpektujúcou prednosť vozidiel 
prichádzajúcich zdola spod cintorína. 



- Občania požiadali, aby na hrádzi pod Tobolkami, ktorá zachytáva vodu potoka, bolo 
vybudované malé oplotenie, ktoré zabráni vstupu detí na múr hrádze. Hrozí tu riziko 
pádu z múru a vážneho zranenia detí, ale aj iných osôb, ktoré vstúpia na múr hrádze. 

- Pri autobusovej zastávke pri Pohostinstve U Moravca občania požadujú vybudovať 
ľahké/jednoduché oplotenie úseku cesty okolo potoka. Ide o úsek dlhý asi 10 m. 

- Prítomný občan požiadal o preverenie, či v rámci prípravy stavby cesty 1. triedy, ktorá 
má byť situovaná v blízkosti súčasného železničného priecestia na pilotoch, bude aj 
v úseku na pilotoch umiestnená protihluková stena. 

- Je potrebné umiestniť svetlo verejného osvetlenia k autobusovej zastávke (pri 
Pohostinstve u Moravca), pred podchodom z Brodna do Vrania. Vo večerných hodinách 
sa na uvedenej autobusovej zastávke grupujú výrastkovia, slovne napádajú okoloidúcich  
a občania majú strach prechádzať týmto neosvetleným úsekom. 

- Občania požiadali predstaviteľa Mestskej polície o zabezpečenie vykonávania dozoru pri 
železničnom priecestí, najmä počas začiatku školského roka. 

- V dolnej časti obce na Zábrežnej ulici, je potrebné obnoviť vodorovné dopravné 
značenie. Staré je už úplne zošúchané a čiary vôbec nie je vidieť. Ďalšiu časť ciest v 
Brodne z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie potoka Brodnianka nie je potrebné nateraz 
riešiť.  

- V okolí domu rod. Krempaskej Pod Skalicou preveriť, či by nebolo možné rozšíriť 
miestnu komunikáciu až po odvodňovací rigol.  

3) V rámci diskusie prítomný občan F. Horvát informoval, že bol pridelený grant na 
vyčistenie sčasti skládky odpadu medzi Brodnom a Budatínom. Skontaktuje sa s pani 
poslankyňou Talafovou a dohodnú si postup v časti spadajúcej pod Budatín. 
Počas diskusie poslanec Pažický informoval o petícii občanov Brodna, v časti smerom 
od Oškerdy k Snežnici, proti príprave spustenia nového lomu v tejto lokalite. 
Ďalej informoval o tom, že zástupca SVP prisľúbil vyčistiť zbernú jamu v potoku idúcom 
poza školu. Potok v tejto časti bude v nasledujúcom období vyčistený pracovníkmi VPP. 
V rámci diskusie prítomní občania ocenili aktivity niektorých spoluobčanov a Mestskej 
polície pri oslovovaní majiteľov parkujúcich áut na hlavnej ceste. Situácia sa zlepšila 
a vozidlá parkujú podľa predpisov. 
Predstaviteľ Mestskej polície apeloval na prítomných, aby v prípade zistenia 
porušovania verejného poriadku, rušenia nočného kľudu alebo vandalizmu urýchlene 
kontaktovali Mestskú políciu na č. 159, aby mohla včas zasiahnuť. 

4) V závere poslanec Pažický poďakoval prítomným občanom za účasť na stretnutí 
a zasadnutie výboru ukončil. 

       Vypracoval poslanec Ing. Ján Pažický 

 

 

predseda výboru:      sekretár výboru: 

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

Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová  


