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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 14.11.2015 o 14,00 hod. sa v priestoroch Kultúrneho domu vo Vraní 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 potreby prediskutovania aktuálnych problematík, týkajúcich sa 
volebného obvodu č. 8. 
Prvou témou zasadnutia bolo zaujatie stanoviska výboru k pripravovanému zámeru 
poslanca Juriša zriadiť novú Komisiu pre určenie investičných zámerov a projektov mesta 
Žilina. Poslanci výboru sa zhodli na tom, že zriadenie komisie vítajú. Samotní poslanci 
výboru pred časom diskutovali o potrebe zriadenia takejto novej komisie, ktorá by sa 
venovala prioritne podpore rozvoja jednotlivých mestských častí tak, aby sa zadefinovali 
investičné požiadavky jednotlivých mestských častí a pripravil by sa časový harmonogram 
plnenia týchto rozvojových požiadaviek - samozrejme aj v spolupráci s príslušnými odbormi 
mestského úradu, aby sa zabezpečilo aj reálne finančné krytie týchto rozvojových 
požiadaviek. Občanom obvodu totiž chýbajú informácie napr. o tom, či a kedy asi sa bude 
napr. rozširovať verejný vodovod  v Zádubní, kedy sa začne s výstavbou kanalizácie vo 
Vraní, alebo s výstavbou chodníka z Budatína do Zádubnia. 
Čo sa týka nominovania zástupcov jednotlivých výborov do tejto navrhovanej komisie, 
poslanci výboru podporujú, aby v komisii bol členom ten poslanec výboru, ktorý v tom ktorom 
volebnom obvode vo voľbách v roku 2014 získal najvyšší počet hlasov. Poslanci výboru sú 
tiež za to, aby sa rokovaní komisie mohol ako verejnosť zúčastniť aj každý poslanec 
mestského zastupiteľstva. Účasť odborníkov - neposlancov v komisii považujú poslanci 
výboru za zbytočnú. 
Druhou témou rokovania výboru boli požiadavky tákajúce sa rozšírenia vodovodu a 
kanalizácie v mestských častiach spadajúcich do pôsobnosti výboru. 
Poslanec Pažický informoval o účasti na 2 rokovaniach s investičným riaditeľom SEVAKu 
(spoločne s p. viceprimátorom Trnovcom), kde bolo jasne zadefinované, ako má postupovať 
mesto v prípade požiadaviek občanov na rozšírenie vodovodu a kanalizácie. SEVAK 
požaduje od svojich akcionárov, aby takéto požiadavky samozrejme vopred konzultovali so 
SEVAKom , avšak SEVAK trvá na tom, že akcionár - v tomto prípade mesto Žilina - pripraví 
kompletne celú dokumentáciu až do fázy stavebného povolenia, následne SEVAK prevezme 
investorstvo, dokonca vraj údajne preplatí aj projektovú dokumentáciu a môže potom 
pristúpiť k realizácii stavby.  
Na stretnutiach s občanmi v októbri poslanci informovali o prijatí VZN o dočasnom 
obmedzení užívania pitnej vody..a náhradného odvádzania odpadových vôd a 
zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina.  



Na základe vyššie uvedeného poslanci výboru požadujú uviesť nasledovnú požiadavku do 
tabuľky požiadaviek VMČ, aby sa ňou zaoberali orgány mesta Žilina. 
Text požiadavky poslancov výboru: 
Poslanci Výboru č.8 požadujú, aby sa predstavitelia mesta Žilina v spolupráci s vedením 
SEVAKu vážne zaoberali doriešením odkanalizovania mestských častí obvodu č.8. Občania, 
ktorí nemajú možnosť napojiť sa na kanalizáciu, budú v súvislosti s prijatím VZN o 
zneškodňovaní obsahu žúmp znevýhodnení voči občanom, ktorí túto možnosť majú. Ďalej 
poslanci požadujú koncepčné doriešenie dobudovania vereného vodovodu a vodovodných 
prípojok, nakoľko situácia s pitnou vodou sa bude v nastávajúcich rokoch so zmenami 
klimatických podmienok zrejme neustále zhoršovať. Požadujú zabezpečiť, aby mesto Žilina 
spolu so spoločnosťou SEVAK vypracovalo harmonogram dobudovania týchto sietí v 
mestských častiach obvodu č.8 a postupne aj začalo s ich prípravou a realizáciou. 
 
V ďalšej časti zasadnutia výboru poslanci vyslovili nespokojnosť s tým, že nie vždy sú 
informovaní a prizývaní na rokovania/stretnutia/miestne ohliadky/odovzdávania do 
užívania/....zo strany zamestnancov mesta Žilina, alebo organizácii zriadených mestom 
Žilina. Často sa takýchto akcií zúčastnia až následne potom, ako sa o takejto aktivite 
dozvedia náhodne, alebo z iných zdrojov, prípadne až po viacnásobnej urgencii príslušných 
odborov mesta.  
Členovia výboru požadujú, aby im boli včas a pravidelne zasielané napr. harmonogramy 
kosenia (aj čistenia) cintorínov, verejnej zelene a krajníc miestnych komunikácií v obvode č. 
8, aby boli včas informovaní a prizývaní na všetky dôležité stretnutia týkajúce sa 
pripravovaných aj realizovaných investičných akcií/opráv týkajúcich sa obvodu č.8.  
Členovia výboru zdvorilo žiadajú pána prednostu Mestského úradu v Žiline, aby sa 
požiadavkami a námetmi z tejto zápisnice zodpovedne zaoberali kompetentní predstavitelia 
Mesta Žilina. 

Zasadnutie výboru bolo po prerokovaní uvedených bodov ukončené. 

 
V Žiline, dňa 15.11.2015 
 
 
predseda výboru:      sekretár výboru: 

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


