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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 5.12.2015 o 17,00 hod. sa v mestskej časti Vranie 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 prípravy článku do decembrového vydania Radničných 
novín. 
Počas zasadnutia výboru bol poslancami spracovaný príspevok za volebný obvod č.8, ktorý 
tvorí prílohu tejto zápisnice. Výbor sa dohodol, že z hľadiska obsiahnutia všetkých 
najdôležitejších informácií za všetkých 6 mestských častí obvodu požiada o vydanie článku v 
plnom rozsahu (i keď je o niečo rozsiahlejší ako vyčlenených 520 slov), bez fotografií 
poslancov. 
Zasadnutie výboru bolo po spracovaní príspevku do Radničných novín ukončené. 

 
V Žiline, dňa 6.12.2015 
 
 
 
 
 
 
predseda výboru:      sekretár výboru: 

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



Príloha Zápisnice zo zasadnutia Výboru č.8 - text príspevku do Radničných novín 
Volebný obvod č.8 je jedným z najväčších obvodov Žiliny čo sa týka rozlohy. Tvorí ho 6 mestských častí, a preto je neľahké v 
tak malom priestore tohto článku spomenúť všetko, čo by si zasluhovalo našu pozornosť. Sústredíme sa preto v nasledujúcich 
riadkoch skutočne iba na to najdôležitejšie. 

Od septembra aj v posledných troch mestských častiach Žiliny (z toho dve časti Brodno a Zádubnie patria do nášho obvodu), sú 
pomenované ulice. Pomenovanie názvov ulíc v celej Žiline bolo nevyhnutné, aby sa dodržal zákon o obecnom zriadení, čo malo 
byť zrealizované už začiatkom 90tych rokov. Pomenovanie všetkých ulíc uľahčí lepšiu orientáciu nielen občanom, ale najmä 
záchranárskym zložkám, kedy presná lokalizácia miesta nehody či úrazu a rýchly príchod pomoci sú veľmi dôležité. 

Čo sa týka najsledovanejšej problematiky v Brodne a to pripravovanej rekonštrukcie potoka Brodnianka, výsledkom množstva 
pracovných rokovaní, z ktorých posledné sa uskutočnilo 30.11.2015 na úrovni vedenia mesta a vedenia SVP š.p., je posun 
smerom dopredu. V rámci stavby by tak malo dôjsť aj k rozšíreniu časti miestnej komunikácie na obojsmernú so šírkou 6 m. 
Začali sa taktiež aj prípravné práce smerujúce k zastabilizovaniu zosuvu svahu v hornej časti Brodnianky, ktoré sú 
nevyhnutným predpokladom k realizácii celej stavby. 

V Budatíne je stále prioritou vybudovanie chodníka z Budatína do Zádubnia. V súčasnosti v návrhu rozpočtu na rok 2016 je 
vyčlenená finančná čiastka na spracovanie projektovej dokumentácie. Príprava stavby neustále naráža na rôzne problémy, 
najmä vlastnícke vzťahy pod  stavbou, ktoré spomaľujú celý proces jej prípravy. Z vedenia mesta Žilina je však daný prísľub, že 
mesto urobí všetko pre to, aby sa výstavba chodníka, ktorý sa bude stavať z dôvodu značnej finančnej náročnosti na viac etáp, 
začala najneskôr do konca tohto volebného obdobia. 

Pokiaľ ide o Považský Chlmec, prioritou v tejto mestskej časti je vybudovanie kanalizácie, s ktorou sú problémy už niekoľko 
desaťročí. V súčasnosti konečne už prebieha príprava projektovej dokumentácie. Ako ďalšia priorita je to rekonštrukcia 
miestnych komunikácii v Považskom Chlmci a eliminovanie tranzitnej dopravy, najmä kamiónovej cez Bytčiansku ulicu. Do 
budúcnosti občania požadujú aj rekonštrukciu jestvujúcich chodníkov na miestnom cintoríne. Poďakovanie patrí členom 
miestneho spolku Slovenského Červeného kríža za ich aktivitu a spoluprácu s poslaneckým výborom. 

Čo sa týka mestskej časti Vranie, občania sú spokojní a vďační za práce, vykonané pri odstraňovaní zosuvov ulice Drozdia, 
ktorá bola v rámci prvej etapy zastabilizovaná a aj napriek uzáveru budú veľmi radi, ak bude dokončené zastabilizovanie aj 
druhej etapy ulice Drozdia a Vrania. Veľká spokojnosť občanov je s premostením rieky Kysuca, čím došlo k výraznému 
zlepšeniu životného prostredia a bezpečnosti chodcov, pretože tranzitná doprava cez Vranie bola týmto úplne eliminovaná, aj 
zásluhou výstavby tunela v Považskom Chlmci. Poďakovanie patrí aj za vykonanú rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

V priebehu horúceho tohtoročného leta došlo v Zádubní k situácii, kedy viacero rodinných domov, kde žijú aj malé deti, malo 
problémy so zásobovaním s pitnou vodou, nakoľko ich jestvujúce zdroje vody buď vyschli, alebo kapacitne nepostačovali. 
Výsledkom spoločného úsilia 2. viceprimátora mesta Žiliny, miestneho poslanca a ústretového prístupu vedenia 
Severoslovenských vodární a kanalizácií a.s. je prísľub, že stavba "Žilina - Zádubnie - zvýšenie tlakových pomerov a rozšírenie 
verejného vodovodu", sa má realizovať v priebehu roka 2016.  

V Zástraní sa uskutočnila rozsiahla vnútorná rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorý sa tiež aj vybavil novým zariadením a 
vybavením, čo rozhodne prispeje k rozšíreniu možností využívania kultúrneho domu občanmi Zástrania.  

V rámci volebného obvodu sa urobilo množstvo drobnej práce pri udržiavaní čistoty verejných priestranstiev a zelene, do 
ktorých boli aktívne zapojení aj spoluobčania, vykonávajúci verejnoprospešné práce. Boli realizované opatrenia na zvýšenie 
bezpečnosti občanov na miestnych komunikáciách,  vybavilo sa aj množstvo požiadaviek občanov, ktoré sú pravidelne 
predkladané poslancami formou zápisníc zo stretnutí s občanmi, vedeniu mesta. 

Finančné prostriedky z pohotovostného fondu poslancov boli použité na podporu vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít 
a na skrášlenie okolia. 

V priebehu mesiaca október sme si vo viacerých mestských častiach obvodu uctili starších spoluobčanov v rámci mesiaca úcty 
k starším. Posedenia so seniormi organizačne zastrešili predstavitelia základných organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku, 
miestneho spolku SČK, za prispenia mesta Žilina, nás miestnych poslancov a spoločnosti Eurovia. 

Vyzývame občanov, aby sa stretnutí s poslancami v budúcnosti zúčastňovali vo väčšom počte, pretože pri účasti 3-5 občanov je 
ťažko brať požiadavky týchto zúčastnených občanov za relevantné, nakoľko nie je isté, že sa jedná o záujmy aj ostatných 
občanov tej ktorej mestskej časti. 

Sme radi, že sa nám postupne darí napĺňať zámery a ciele, ktoré sme si stanovili na toto volebné obdobie. Vyjadrujeme touto 
cestou poďakovanie vedeniu mesta Žilina za pomoc a ústretový prístup pri realizovaní požiadaviek občanov. 

Pri príležitosti blížiaceho sa konca roka želáme všetkým občanom Žiliny pokojné, ničím nerušené vianočné sviatky a do Nového 
roka 2016 veľa zdravia, osobných aj pracovných úspechov. 

Vaši poslanci 
Ján Pažický, Emília Talafová, Ján Púček 

 


