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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 stretnutie poslancov s občanmi Brodna  

 

Dňa 18. 1. 2016 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Brodno sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 

Mestského zastupiteľstva v Žiline v zložení poslancov Ing. Ján Pažický a Ján Púček. 

Poslankyňa Mgr. Emília Talafová sa ospravedlnila z dôvodu dlhodobo plánovanej 

neprítomnosti v Žiline. 

V úvode poslanec Pažický privítal prítomných občanov a zaželal im do nového roka veľa 

zdravia, šťastia, spokojnosti, veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote. Privítal 

predsedníčku ZO JDS p. Slamkovú a zástupcu DHZ Brodno p. Barčíka, ktorým poďakoval za 

ich aktívny prístup pri rozvoji spoločenského a kultúrneho života v Brodne. Vďaku vyjadril aj 

pracovníkom VPP, ktorí v roku 2015 vykonali množstvo prospešnej práce pri údržbe čistoty a 

poriadku. 

V ďalšom  oboznámil prítomných  s programom zasadnutia: 

1) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia 

2) Návrhy požiadaviek občanov Brodna do Plánu investícii mesta Žilina na roky 2016 až 

2020 

3) Formulovanie nových požiadaviek občanov do zápisnice 

4) Diskusia 

5) 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 uvedený aktuálny stav jej plnenia : 

- Na miestnom cintoríne zrealizovať osvetlenie, ktoré osvetlí aspoň priestor pred domom smútku.  

- Na miestnom cintoríne určiť mesto pre urnový háj, alebo urnovú stenu. Obe tieto požiadavky 

budú zahrnuté do plánu investícii. 

- V rámci umiestňovania VKK umiestniť jeden VKK aj medzi domami č.s. 79 a 80. Požiadavka 

splnená. 

- Posunúť nádoby na zber separovaného odpadu pri hornej autobusovej zastávke bližšie k potoku, 

nakoľko pri jazde z hornej časti obce kontajnery bránia vodičovi vo výhľade. Požiadavka 

splnená. 

- Zabezpečiť zo strany mestskej polície pravidelnú prítomnosť príslušníka MP na železničnom 

priecestí v Brodne v čase ranného príchodu detí do školy. Nielen v meste Žilina sú prechody na 

cestách nebezpečné - tu sa jedná o železničný prechod. V nepravidelných intervaloch bude 

na mieste prítomná hliadka MP.  
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Keďže zrejme z kapacitných dôvodov nie je možné zabezpečiť pravidelnú prítomnosť 

hliadky MP, poslanec Pažický uviedol, že bude hľadať spôsob, či by nebolo možné 

vyškoliť na túto činnosť nejakého občana Brodna povedzme na dôchodku, alebo 

niekoho z VPP pracovníkov, ktorý by pravidelne ráno, ale aj poobede po ukončení 

vyučovania, zabezpečoval bezpečnosť prechodu detí cez toto železničné priecestie. 

- Zabezpečiť osadenie smetných košov v časti miestnej komunikácie od školy smerom k 

Pohostinstvu u Moravca. Deti tu často pohadzujú na cestu papiere a iný odpad, nakoľko v tomto 

úseku nie sú žiadne nádoby na odpad. Požiadavka splnená. 

- Opraviť miestny rozhlas  na Zaroháčovskej ulici, nakoľko občania na Záhrbí hlásenia nepočujú. 

Bola vykonaná obhliadka 30.10.2015 za prítomnosti hlásateľa. Rozhlas je plne funkčný a 

pridať ďalší reproduktor nie je možné, nakoľko je kapacita ústredne už prekročená. 

Ďalšie úlohy z prechádzajúceho stretnutia sú buď v procese riešenia, alebo boli postúpené 

kompetentným organizáciám. Konkrétny výsledok zatiaľ nie je známy. 

Poslanec Pažický následne podrobnejšie informoval o vývoji v súvislosti s pripravovanou 

rekonštrukciou potoka Brodnianka. Od posledného stretnutia s občanmi prebehlo viacero 

stretnutí za prítomnosti poslanca, zástupcov SVP š.p., projektanta, projektantov riešiacich 

dopravný projekt a zástupcov investičného odboru mesta. Keďže zo strany SVP sa 

uvažovalo z dôvodu existencie aktívneho zosuvu svahu v hornej časti koryta, že sa bude 

riešiť stavba okrem tejto hornej časti, pán primátor mesta Žilina Igor Choma s ďalšími 

zástupcami mesta sa 30.11.2015 zúčastnil rokovania s vedením SVP š.p. Výsledkom 

rokovania je záver, že komunikácia vo vrchnej časti úseku sa bude rozširovať na 6 metrov, 

pričom vyvolané náklady na prekládky inžinierskych sietí bude znášať SVP. Mesto Žilina 

ďalej navrhuje, aby sa tok riešil komplexne, teda aj časť, kde je zosuv. Navrhuje, aby sa 

potom v rámci stavebného konania rozdelil tok na dva stavebné objekty. Počas doby, keď sa 

bude regulovať hlavná časť, kde nie je zosuv, mesto Žilina bude mať čas venovať sa zosuvu, 

zastabilizovať ho a potom môže SVP zregulovať aj tok na tomto úseku. Poslanec Pažický 

vyjadril poďakovanie a ocenil aktívny vstup pána primátora do prípravy tejto stavby. 

V ďalšom stručne oznámil, že zo strany vlastníkov pozemkov v mieste zosuvu bola 

deklarovaná dobrá vôľa a pristúpili na možnosť uzatvorenia zmluvy o dlhodobom prenájme 

časti pozemkov v oblasti zosuvu, čo umožní mestu Žilina aktívnu účasť pri jeho 

zastabilizovaní. Poďakoval týmto občanom za ústretový prístup. V súčasnosti sa už pracuje 

na projektovej dokumentácii, ktorá bude riešiť oblasť zosuvu.  

Poslanec Púček uviedol, že poslancom z mestských častí (najmä okrajových častí) sa ťažko 

presadzujú v mestskom zastupiteľstve požiadavky občanov ich volebného obvodu, nakoľko 

poslancov za sídliská a centrum mesta je početne viac, čo zohráva úlohu pri hlasovaní. 

Dôležitá je aj skutočnosť, že niektorí poslanci sa zameriavajú najmä na vnášanie politiky do 

rokovania zastupiteľstva a riešenie si svojich politických ambícii, ako napr. poslanec 

Kapitulík. Ako problém vidí aj skutočnosť, že volebný obvod č. 8 a Trnové, nemajú svoje 

zastúpenie v predsedovi niektorej z komisií a tým ani v mestskej rade. Taktiež poukázal na 

prácu mestskej polície s tým, že nemusia byť pravidelne pri železničnom prejazde v Brodne, 

ale potom nech nie sú ani pri prechodoch pre chodcov nikde v meste. Podľa neho finančné 

prostriedky, ktoré idú na chod mestskej polície, by sa dali využiť aj inak, efektívnejšie. 

 
 
 
 



2) Návrhy požiadaviek občanov Brodna do Plánu investícii mesta Žilina na roky 2016 až 

2020. 

Poslanec Pažický oboznámil prítomných s navrhovaným plánom. Uviedol, že 

požiadavky z jednotlivých mestských častí volebného obvodu č. 8 následne preberú v 

poslaneckom výbore a zašlú prednostovi Mestského úradu. Občania nemôžu očakávať, 

že všetky vznesené požiadavky aj budú do plánu zahrnuté, alebo že sa všetky aj hneď 

splnia, ale bude tu materiál, ktorý tieto požiadavky sumarizuje a v prípade dostatku 

finančných prostriedkov sa budú môcť postupne plniť.  

V ďalšej časti stretnutia občania formulovali a spolu diskutovali požiadavky, ktoré 

navrhujú a požadujú zahrnúť do plánu investícii mesta Žilina na nasledujúce obdobie: 

 

1. Realizovať rekonštrukciu potoka Brodnianka komplexne, vrátane zosuvu svahu, 

zabezpečenia prístupovej komunikácie k RD rodiny Maliniakovej, možného 

rozšírenia cesty  hornej časti stavby a vstupov do priľahlých rodinných domov.  

2. Vypracovať plán hrobových miest, vybudovať miesto pre urny a chodníky v novej 

časti miestneho cintorína. Zabezpečiť vytvorenie parkovacích miest pre 

návštevníkov cintorína. 

3. V spolupráci so SEVAKom zabezpečiť dobudovanie vodovodu a kanalizácie v 

celom Brodne. 

4. Opraviť miestne komunikácie, položiť asfaltový koberec na časť ulice 

Záhumenská, Cezpoľnú, vrchnú časť ulice Brodňanská a ulicu Nadskaličnú od 

areálu DHZ Na Tobolkách smerom k Podskaličnej ulici. Dorobiť časť miestnej 

komunikácie vedľa potoka pri hornej autobusovej zastávke, cez ktorú je 

zabezpečený prístup k rodinným domom č.s. 297,299,300 až 303.  

5. Vybudovať bezdrôtový rozhlas. 

6. Vybudovať multifunkčné ihrisko. 

7. Vyznačiť dopravnými značkami križovatky miestnych komunikácii, minimálne pri 

hornej autobusovej zastávke a križovatku Brodňanskej ulice a ulice Na Tobolky. 

Zvážiť v celom Brodne vytvorenie zóny s obmedzenou povolenou rýchlosťou, 

nižšou ako 50 km/hod. 

8. Vybudovať malý park/parčík v centrálnej časti Brodna ako oddychovú zónu pre 

občanov. 

9. V miestach zvýšeného pohybu občanov po miestnych komunikáciách, najmä 

však školopovinných detí, vybudovať chodníky tam, kde je to technicky možné 

realizovať. 

10. Zrekonštruovať šatne na futbalovom ihrisku. 

11. Vybudovať novú miestnu komunikáciu v časti nad areálom bývalého 

poľnohospodárskeho družstva - počíta s ňou dopravný generel, je v návrhu UPN 

- ktorá bude riešiť napojenie novej cesty 1. triedy, vybudovanej v rámci výstavby 

diaľnice Brodno-Kysucké Nové Mesto, na jestvujúce komunikácie v Brodne. 

12. Po jestvujúcej regulácii rieky Kysuca, od lávky medzi Brodnom a Vraním až po 

Anitu, vybudovať chodník, ktorý bude slúžiť na prechádzky, šport, resp. ako časť 

cyklotrasy medzi Považským Chlmcom, Brodnom a cez pripravovanú novú lávku 

pre peších aj cyklistov do Vrania, smerom na Kysuce. 

Prítomní občania vyjadrili presvedčenie, že uvedené návrhy sú legitímne a požiadali 

prítomných poslancov, aby hľadali podporu aj u ostatných poslancov mestského 

zastupiteľstva, ako aj u vedenia mesta Žilina, pre ich zaradenie do plánu investícii. 



3) Prítomní občania v ďalšej časti vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť 

do tejto zápisnice: 
 

- Zabezpečiť, aby Slovenský vodohospodársky podnik š.p. opravil zábradlie pri zbernej 

jame potoka, na konci ulice Sadová. Hrozí tu vážne nebezpečenstvo pádu najmä detí do 

zbernej jamy. 

- V ulici Na Tobolky, pred zákrutou pri areáli DHZ, je navezený odpad, ktorý je potrebné 

odstrániť.  

- Opakovaná požiadavka: opraviť veľký reproduktor verejného rozhlasu na 

Zároháčovskej ulici, natočený smerom na ulicu Záhrbie. 

- Preveriť funkčnosť reproduktora verejného rozhlasu, nachádzajúceho sa oproti 

rodinnému domu č.s. 80, na Zábrežnej ulici. Reproduktor niekedy nefunguje, vynecháva 

a je zlá počuteľnosť. 

- Zabezpečiť uskladnenie posypového materiálu (drť s priemyselnou soľou) k podchodu 

smerom k lávke do Vrania, ako aj k chodníku na konci Sadovej ulice, smerom povedľa 

potoka k ulici Za kaštieľom. 

- Opakovaná požiadavka: Občania opakovane požadujú odstrániť asfaltové navýšenie 

na komunikácii pre rod. domom p. Majzeľa - toto bolo v roku 2014 vyasfaltované v 

súvislosti s prekládkou autobusovej zastávky - ktorá sa následne zasa vrátila na 

pôvodné miesto. Pri pokládke asfaltu robotníci zaasfaltovali aj hydrant na vodu. 

Vyvýšená asfaltová plocha spôsobuje hromadenie dažďovej vody, ktorá nemá kde 

odtiecť a znepríjemňuje život obyvateľom susediaceho rodinného domu. Zároveň je 

potrebné opraviť kanál na odvod dažďovej vody oproti Pohostinstvu u Moravca, ktorý bol 

poškodený neznámym motorovým vozidlom. 

 

4) V rámci diskusie občania vyjadrili nespokojnosť s čistotou cintorína po prevzatí správy 

cintorínov spoločnosťou Žilbyt. Poslanec Pažický informoval, že pracovníci VPP pred 

Sviatkom všetkých svätých, vyhrabali a vyzbierali niekoľko veľkokapacitných kontajnerov 

lístia. Bez ich činnosti by cintorín bol v ďaleko horšom stave, v akom je teraz. Poslanec 

Púček požiadal prítomných o strpenie, aby sme dali ešte nejaký čas predstaviteľom 

Žilbytu na riadny rozbeh ich činnosti. V prípade, že sa situácia nezlepší, potom budú 

podniknuté oficiálne kroky na zjednanie nápravy. 

Z pléna zaznel návrh, aby finančné prostriedky, ktoré má Žilbyt na správu cintorína v 

Brodne, dostali k dispozícii poslanci, ktorí by zabezpečili starostlivosť o cintorín či už z 

radov pracovníkov VPP, alebo iných občanov. Obaja prítomní poslanci sa zhodli, že 

takýto návrh by bol zrejme nerealizovateľný. 

Prítomná občianka navrhla, aby sa pri rekonštrukcii potoka Brodnianka  vybudovali 

vedľa potoka aj chodníky. Poslanec Pažický uviedol, že projektová dokumentácia s 

výstavbou chodníkov nepočíta a takáto požiadavka by mohla v súčasnom štádiu 

prípravy stavby spôsobiť jej zdržanie, resp. úplné zablokovanie, s čím vyjadrili súhlas aj 

viacerí prítomní občania, aby sa už do prípravy rekonštrukcie potoka nezasahovalo. 

Na ponosu prítomnej občianky, že jej na kraj cesty pred záhradkou rodinného domu 

niekedy postavia motorové vozidlo zrejme susedia, a preto tam potom nemôžu parkovať 

jej deti, ktoré ju prídu navštíviť, odpovedal poslanec Púček, že v prípade ak vozidlo stojí 

na trávnatej ploche, má zavolať mestskú políciu. Ak vozidlo parkuje na kraji komunikácie 

a je zachovaná potrebná prejazdná šírka komunikácie od stredovej čiary po vozidlo 

najmenej 3 metre, vodič sa nedopúšťa priestupku. Na to reagovala ďalšia prítomná s 



tým, že cesta pred záhradkou rodinného domu nepatrí sťažovateľke a preto podľa nej 

tam môžu vozidlom zastaviť aj iní občania. 

Pani Králiková opakovane upozorňovala, že ona nechce, aby potok bol presunutý bližšie 

k jej domu a s ničím takým súhlasiť nebude, Aby sa cesta rozšírila na úkor pozemkov 

rodinných domov na druhej strane komunikácie. Poslanec jej vysvetlil, že projektant 

berie do úvahy všetky existujúce normy a určite jej potok neposunie tak, aby jej spôsobil 

škodu. Keď bude vypracovaná projektová dokumentácia,  budú občania zo strany SVP 

š.p. zvolaní, aby sa k dokumentácii vyjadrili. Občania nemôžu pri takejto dôležitej stavbe 

hľadieť len na svoje úzke osobné záujmy a čakať len od iných, že tí ustúpia a budú 

ústretoví. 

Predseda občianskeho združenia Združenie Brodnianov (ďalej len "OZ") M. Horvát 

požiadal prítomných poslancov, aby zabezpečili pre OZ preplatenie podľa neho 

neprávom zadržiavanej platby vo výške 120 Eur zo strany Odboru kultúry a športu MsÚ, 

ktorú mu odmietajú preplatiť. Poslanec Pažický prítomným vysvetlil pozadie tejto 

požiadavky p. Horváta, ktorú považujú úradníci mesta Žilina za neopodstatnenú, 

nakoľko si predseda OZ doteraz nesplnil povinnosť v súvislosti s pridelenými grantmi a 

riadne nezúčtoval použitie finančných prostriedkov tak, ako ukladá zákon. Na základe 

toho bude musieť aj časť pridelených finančných prostriedkov mestu vrátiť. Poslanec 

Pažický reagoval aj na zverejnené informácie na web stránke Združenie Brodnianov, 

kde boli zverejnené nepravdivé a dokonca urážlivé informácie na poslancov volebného 

obvodu č.8. Prítomní občania hlasito vyjadrovali požiadavku, aby takéto združenie, ktoré 

nesie meno Brodnianov, ale Brodnianom v konečnom dôsledku robí len hanbu, bolo 

zrušené. Aj prítomný občan, ktorý je ne web stránke OZ vedený ako jeden z členov OZ, 

vyjadroval svoju nespokojnosť s činnosťou predsedu OZ a žiadal o zrušenie svojho 

členstva. Poslanci prítomným vysvetlili, že je na členoch OZ, aby sa s touto situáciou v 

zmysle stanov OZ, vysporiadali.  

Predsedníčka ZO JDS p. Slamková tlmočila otázku majiteľky obchodu s potravinami, či v 

budúcnosti bude jestvujúca cesta cez železničné priecestie naďalej prejazdná. Poslanec 

Pažický informoval, že v rámci projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú 

má k dispozícii z NDS a.s., nová cesta 1. triedy bude v blízkosti žel. priecestia 

umiestnená na pilotoch a budú realizované aj príslušné protihlukové steny. Poslanec 

Púček dotazujúcej odporučil, aby majiteľka obchodu radšej zabezpečila predaj 

cestovných lístkov na MHD v obchode a ak niečo potrebuje, nech sama príde na verejnú 

schôdzu. Následne zasadnutie výboru rozčúlený opustil.  

5) Na  záver 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  


