
poslanecký výbor volebný obvod č. 8, predseda Ing. Ján Pažický, sekretár Mgr. Talafová, člen 

Ján Púček 

 

ZÁPISNICA 

 

Dňa 12.1.2016 sa uskutočnilo stretnutie s občanmi mestskej časti Vranie s výborom 

volebného obvodu č. 8, ospravedlnená poslankyňa Talafová. Stretnutie sa uskutočnilo v KD 

Vranie o 17:00 hod. Prítomných občanov v počte 60 privítal poslanec Púček, poprial im 

v novom roku všetkým prítomným ale i ostatným občanom, veľa zdravia, spokojnosti. 

Poslanec Púček uviedol, že stretnutie sa uskutočňuje i na základe zverejnených nepravdivých 

a zavadzajúcich informácií cestou sociálnych sieti na stránke Vranie komunita, kde niektoré 

písateľky vyjadrovali nespokojnosť s kyvadlovou dopravou, činnosťou poslancov (všeobecne), 

výzva na petície, protesty a pod. Ďalej poslanec Púček pripomenul prítomným občanom, čo 

sa v poslednej dobe v mestskej časti Vranie urobilo, predniesol vypracovaný návrh na 

investičné požiadavky na základe podnetov občanov v roku 2015 a požiadal všetkých 

prítomných, aby sa vyjadrili k nespokojnosti, ktorá bola cestou sociálnej siete uvedená. Ani 

jeden s prítomných občanov nevyjadrili nespokojnosť, práve naopak, odznelo viackrát 

poďakovanie od občanov, od predsedníčky Jednoty dôchodcov p. Niníkovej, ako aj predsedu 

OZ Ing. Kubištu, že doposiaľ vykonávané požiadavky a investície nemožno inak hodnotiť, ako 

vysokou spokojnosťou so súčasným vedením mesta, na čele s primátorom Chomom, vďaka 

patrí všetkým poslancom a uvedená kritika je úplne neopodstatnená. Za tieto slová poslanec 

Púček občanom poďakoval. Poslanec Pažický vyjadril podporu poslancovi Púčkovi 

a pripomenul občanom, že ak je nespokojnosť treba o nej diskutovať, tu to riešiť a súhlasí 

s p. Púčkom, že riešenie cez sociálnu sieť, ako to bolo poslancom Púčkom prečítané, nebolo 

správne, viacmenej zavadzajúce a prisľúbil občanom, že napriek tomu, že je novým 

poslancom, bude spoločne v rámci celého výboru obvodu č. 8 presadzovať oprávnené 

požiadavky občanov na úrovni MZ. 

 

V diskusii vystúpili viacerí občania a k investičným požiadávkam navrhujú: 

1. dokončenie a zastabilizovanie miestnych komunikácií, ulica Drozdia a Vrania. 

2. bezdrôtový rozhlas 

3. novovybudovať lávku z Vrania do Brodna, podľa projektu 

4. vybudovanie oporného múra a úpravu priestorov pred KD a zvonicou 

5. vybudovanie vodovodu na miestny cintorín 

6. úpravu prístupovej cesty na nový cintorín 

7. vybudovanie Domu smútku 

8. dobudovanie vodovodných a plynových rozvodov, ulica K rochovici, Ďatlia, 

Stračia a príprava projektovej dokumentácie kanalizácie a následne jej 

vybudovanie 



9. vybudovať prípojku vody a plynu do šatní telovýchovnej Jednoty a DHZ, ktorá 

nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Žilina 

10. zrealizovať odtokové žľaby v počte 2, na ulici Vrania a zdrsniť asfaltový povrch 

na tejto ulici pod KD a nad miestnym pohostinstvom, pretože doterajší povrch 

komunikácie je v lete aj zime šmykľavý a dochádza takto k častým dopravným 

nehodám 

11. vyasfaltovanie časti ulíc Holubia, Ďatlia, K rochovici, Stračia, ktoré 

komunikácie v roku 2010 neboli dokončené pri rekonštrukcií a z časti boli 

poškodené aj pri povodni v roku 2013 

Tieto požiadavky sú prioritou občanov Vranie a budú veľmi spokojní pokiaľ poslanci 

v MZ tieto investície odsúhlasia, napriek tomu, že boli informovaní, že lávka, rozhlas 

a zastabilizovanie ulíc by sa malo uskutočniť do roku 2018.  

 

 

Občania ďalej žiadajú, aby vedenie mesta: 

a) zabezpečilo pre KD a zvonicu ozvučenie 

b) vymenilo 4 lavice v dĺžke 160 cm, do miestnej zvonice 

c) zabezpečilo pripojenia kúrenia do zvonice z KD 

d) určilo kedy a v akom čase bude vyvážaný komunálny odpad, pretože 

v poslednej dobe raz vyvážajú v pondelok, raz v utorok, teda nepravidelne 

e) zabezpečilo vybudovanie MHD zástavky na znamenie križovatky Labutia 

a Stehličia 

f) prepojilo odvodnenie dažďových vôd od cintorína do šachty ulice Drozdia 

g) zabezpečilo orezanie konárov 100 ročných stromov na miestnom cintoríne, 

najradšej by občania boli, tieto stromy vyrezať, pretože spôsobujú len 

zbytočné náklady a škody na hrobových miestach, ktoré doposiaľ občania 

neuplatňovali 

h) taktiež žiadajú o pomoc riešenia problémov s diviačou zverou, ktorá spôsobila 

škody na majetku občanov (úplne zdevastovali ihrisko TJ Vranie) 

i) žiadajú aby linka č. 3O MHD jazdila tak ako predtým, najvyhovujúcejšie by bol 

odchod z Vrania 21:15, pretože zmena s odchodom 20:51 sa vykonala bez 

vedomia a vyjadrenia občanov Vrania 

j) žiadajú v tomto smere viac poslancov MZ o prejednanie možnosti 

kompenzácie odvozu fekálií, prípadne kompenzácií na vybudovanie čističky 

všade tam, kde nie je možnosť sa na kanalizáciu napojiť (platíme rovnaké 

dane, chceme rovnaké služby)  

k) žiadajú, aby mesto Žilina vyvinulo tlak na povodie Váhu, aby miestny potok, 

ktorý majú v správe zregulovali a upravili s ulice K rochovici až do ústia rieky 

Kysuca, pretože nemôžu súhlasiť, že takýto zásah a čistenie by mali prevádzať 

občania susediaci s potokom  

 



Po rôznorodej diskusii k vyššie uvedeným problémom občania ešte na záver požiadali 

poslanca Púčka, ale i celý výbor obvodu č. 8, aby tlmočili úprimnú spokojnosť za doterajšie 

vykonané investície v mestskej časti Vranie, za vybudovanie mostu ponad Kysucu vedeniu 

mesta Žilina, osobne p. primátorovi, p. prednostovi, ale i všetkým poslancom. Vďaku 

vyslovujú aj firme Eurovia, zvlášť p. riaditeľovi Ing. Farkašovi, za pomoc pri riešení rôznych 

problémov v rámci výstavby diaľnice a veľká vďaka patrí p. riaditeľovi Farkašovi aj za 

kyvadlovú dopravu v mestskej časti Vranie, ktorá beží a občania sú nadmieru s týmto 

spokojní. 

 Poslanec Púček poďakoval všetkým občanom za účasť, za dobrú diskusiu a vyjadrenie 

vďaky ako vedeniu mesta, tak aj poslancom MZ.  

 

 

 

 

 

 

vypracoval Ján Púček 

 

 

 

 

 


