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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 11.5.2016 od 10,15 hod. sa v mestskej časti Budatín uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 
Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení nasledovných členov - 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline: Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová a Ján 
Púček. 
Výbor zasadol z dôvodu potreby prípravy článku do júnového vydania Radničných novín. 
Počas zasadnutia výboru bol poslancami spracovaný príspevok za volebný obvod č.8, ktorý 
tvorí prílohu tejto zápisnice a sú v ňom uvedené aktuality z volebného obvodu, ktoré sa udiali 
od spracovania posledného príspevku do Radničných novín za obvod č.8.  
Zasadnutie výboru bolo po spracovaní príspevku ukončené. 

 
V Žiline, dňa 13. 5. 2016 
 
 
 
 
 
 
predseda výboru:      sekretár výboru: 

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



Príloha Zápisnice zo zasadnutia Výboru č.8 - text príspevku do Radničných novín 
Na začiatku roka 2016 poslanci s občanmi jednotlivých mestských častí volebného obvodu č.8 (ďalej len „MČ“) na 
spoločných stretnutiach poslancov s občanmi formulovali požiadavky do investičného plánu mesta Žilina na roky 
2016 - 2020 za jednotlivé MČ. Tu sa opäť ukázalo, že občania MČ sú dlhodobo nespokojní s riešením ich 
požiadaviek, týkajúcich sa najmä dokončenia vodovodu a kanalizácie, opráv ciest v jednotlivých MČ. Cítia istú 
zatrpknutosť, nakoľko MČ podľa názoru občanov dlhodobo zaostávajú vo vývoji oproti častiam centra mesta a 
sídlisk. Bude potrebné preto tieto oprávnené požiadavky občanov MČ začať postupne čo najskôr realizovať, aby 
v 21. storočí bola pre všetkých občanov MČ zabezpečená možnosť pripojenia sa k verejnému 
vodovodu, kanalizácii  a k plynu.  
Začiatkom tohto roka bol slávnostne odovzdaný erb mestskej časti Vranie. Naštartoval sa proces prípravy 
vyhotovenia erbov aj ostatných MČ, nakoľko máme za to, že je potrebné v záujme podpory identity a z úcty 
k minulosti a predkom zabezpečiť erby aj v ostatných MČ. 
Poslancom v spolupráci so zástupcami mesta Žilina sa podarilo zrealizovať viacero požiadaviek občanov, 
v ďalšom uvádzame len najdôležitejšie. 
V Budatíne došlo k odstráneniu stánkov na Námestí Hrdinov, ktoré dlhodobo narúšali estetický vzhľad námestia. 
Uvedený priestor by nemal slúžiť ako parkovisko, ale mal by byť zachovaný účel tohto priestoru ako ústredného 
centrálneho mestotvorného priestoru pre občanov tejto MČ. 
Poslancom spolu s občanmi Budatína sa podarilo zabrániť realizácii projektu na historickej časti zvyšku starého 
mosta, kde malo byť vybudované servisné stredisko pre cyklistov spolu s prevádzkovaním občerstvenia. Po 
vyjadrení nesúhlasného stanoviska občanov a poslancov na viacerých stretnutiach, ako aj na rokovaní 
mestského zastupiteľstva, následne na spoločnom stretnutí všetkých zainteresovaných strán investor od 
pripravovaného zámeru upustil. 
V Zástraní došlo k dovybaveniu kuchynky a čiastočnej rekonštrukcii kultúrneho domu, ktoré prispejú k zvýšeniu 
možností využívania KD . 
Pre občanov Brodna  bol schválený dlhodobý prenájom pozemku ( známy ako tzv. starý cintorín vedľa bývalej 
materskej školy) od Slovenského pozemkového fondu pre mesto Žilina. Občania Brodna v spolupráci s miestnym 
pánom farárom plánujú na  tomto pozemku vybudovať pietne a odpočinkové miesto pre občanov Brodna.  
Pre  Brodno aj naďalej zostáva prioritou rekonštrukcia potoka Brodnianka, v príprave ktorej sa naďalej pokračuje. 
V Zádubní sa podarilo opraviť poškodenú časť zatrubnenia kanála na odvod dažďovej vody na ulici Richtárskej. V 
časti nad cenrom Náruč  bol pri autobusovej zastávke vybudovaný priestor, umožňujúci cestujúcim bezpečne 
vystúpiť z autobusu na miesto mimo komunikáciu. Tu ešte bude potrebné vybudovať a vyznačiť aj prechod pre 
chodcov. 
Občania Zádubnia a Budatína opakovane požadujú prijať skutočne účinné opatrenia, smerujúce k 
zabezpečeniu dodržiavania rýchlosti vodičov jazdiacich v smere od Zástrania do Budatína po Zástranskej ulici 
a zabezpečeniu ochrany života a zdravia občanov idúcich pešo po tejto komunikácii. Poslanci v spolupráci s 
náčelníkom mestskej polície požiadali o spoluprácu riaditeľa OR PZ Žilina v tejto veci, na základe čoho v mesiaci 
marec došlo k opakovaným meraniam rýchlosti MV na tomto úseku. V hľadaní opatrení sa bude ďalej pokračovať. 
Vo Vraní a Považskom Chlmci sa podarilo zabezpečiť opravy časti ciest, ktoré nezaťažili mestský rozpočet, ale 
vďaka vedeniu mesta sa tieto rekonštrukcie prevádzajú sponzorsky. V P.Chlmci je stále prioritou kanalizácia 
a výstavba budovy na stretnutia občanov. Prioritou pre občanov Vrania a Brodna je aj výstavba lávky ponad rieku 
Kysuca, ktorá je dlhodobo vo veľmi zlom technickom stave. Občanov trápi naďalej aj zosuv svahu okolo hlavnej 
cesty, zastabilizovanie ktorého  je už v štádiu prípravy realizácie. 
V MČ boli určené trhové miesta, čím došlo k zoficiálneniu doteraz používaných miest na predaj výrobkov. Ďalej 
v obvode došlo konečne k označeniu ulíc tabuľami s príslušnými schválenými názvami.  
Počas zimy boli VPP pracovníci využívaní k zabezpečeniu údržby chodníkov a komunikácií, prípadne pracovali v 
školách, či škôlkach pri vykonávaní rôznych pomocných prác. Došlo aj za ich pomoci  k zlikvidovaniu viacerých  
čiernych skládok. V súčasnosti sa venujú udržiavaniu čistoty a údržbe zelene v MČ. 
Poslancom sa podarilo zabezpečiť množstvo drobných požiadaviek občanov, ktoré boli vznesené či už na 
stretnutiach poslancov s občanmi, alebo zaslané osobne. Na všetkých požiadavkách poslanci výboru usilovne 
pracujú a prejednávajú ich s vedením mesta, vedúcimi odborov.  
Počas prvého májového týždňa poslanci s pánom prednostom MsÚ osobne obišli MČ obvodu a poukázali na 
najpálčivejšie problémy, ktoré je potrebné promptne riešiť v jednotlivých MČ. 
V obvode sme si uctili sviatok Dňa matiek, kde ZO JDS v spolupráci s miestnymi poslancami zablahoželali na 
slávnostných stretnutiach matkám z ich volebného obvodu k tomuto sviatku.  
Záverom chceme touto cestou tlmočiť poďakovanie občanov vedeniu mesta Žilina, ako aj kolegom poslancom, za 
pomoc a ústretový prístup pri realizovaní požiadaviek občanov a pri ich schvaľovaní na zastupiteľstve. 
 
Poslanci volebného obvodu č.8 Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová, Ján Púček 


