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 Dňa 18.06.2016 sa o 11:00 uskutočnilo stretnutie na základe návrhu Jednoty 

dôchodcov základnej organizácie Vranie v priestoroch miestneho ihriska Vranie. Stretnutia sa 

zúčastnilo cca 80 občanov, ako aj zástupcov OZ naše Vranie, DHZ Vranie. Za mesto Žilina bol 

prítomný viceprimátor pán Trnovec, z poslancov prítomní Ján Púček a Ján Pažický. 

Predsedníčka JSD pani Niníková privítala všetkých občanov, zástupcu mesta, poslancov, 

popriala ku dňu otcov všetkým mužom veľa zdravia, úspechov a odovzdala v mene klubu 

darčeky. Zároveň poďakovala vedeniu mesta za to, že sa úspešne plnia požiadavky občanov 

a požiadala pána Trnovca, aby osobne tlmočil poďakovanie primátorovi Chomovi, spokojnosť 

a vďaku aj za podporu klubu dôchodcov Vranie, ktorý má cca 90 členov.  

 Ďalej vystúpil poslanec Púček, ktorý taktiež privítal všetkých prítomných, poprial 

otcom veľa zdravia, spokojnosti a ubezpečil občanov, že ich kladené požiadavky bude naďalej 

presadzovať a prerokovávať s vedením mesta, prípadne požiadavky predkladať aj 

v mestskom zastupiteľstve. Uviedol, že v súčasnej dobe plne dôveruje vedeniu mesta so 

spravovaním majetku, ale aj celkovým riadením mesta, pretože mesto dosahuje dobré 

ekonomické ukazovatele a preto nie je dôvod ani obava o to, aby sa naďalej postupne podľa 

priorít požiadavky občanov riešili.  

 Viceprimátor pán Trnovec v mene vedenia mesta pozdravil všetkých prítomných, 

ubezpečil občanov, že sa naďalej budú snažiť, aby občania boli spokojní a pripomenul, že 

všetci občania majú dvere k vedeniu mesta otvorené a v prípade potreby môžu aj bez 

poslanca (pokiaľ si to budú priať) navštíviť či už primátora, viceprimátorov, prednostu 

a prejednať svoj problém. Vedenie mesta je vždy a bude občanom prístupné so snahou riešiť 

každý problém, ktorý je v právomoci vedenia mesta. Taktiež poďakoval za spoluprácu 

poslancom volebného obvodu č. 8, poprial veľa zdravia k sviatku otcov a uviedol, že je 

k dispozícii na ich otázky odpovedať. Na otázku zosuvu uviedol, že sú pripravené projekty 

a v čo najkratšom čase sa bude vykonávať zabezpečenie zosuvu ulice Drozdia, Vrania 

najneskôr do konca roka.  

 Ďalej vystúpil poslanec Pažický, ktorý uviedol, že v podstate všetko bolo povedané 

a praje všetkým otcom veľa zdravia, úspechov a pohody v rodinách. 

 

Požiadavky občanov:  

- Výstavba novej lávky ponad Kysucu Vranie – Brodno, nakoľko je to priorita č.1 aj 

napriek oprave žiadajú o realizáciu podľa projektu 

- Žiadajú podľa možnosti, aby sa pán primátor zasadil o to, aby dočasný most z Vrania 

do Brodna v rámci výstavby diaľnice Strážov – Čadca ponechal až do úplnej výstavby, 

teda dokončenia diaľnice a nezrušil sa po výstavbe tunela Chlmec – Brodno, pretože 

v súčasnej dobe je tranzitná doprava cez Vranie vyriešená, občania sú bez hluku, 

prašnosti a výfukových plynov, otrasov a pod. Vopred za túto požiadavku ďakujú.  



- Opätovne žiadajú rozšíriť verejné osvetlenie križovatky Stehličia – Vrania, ulice 

Labutia pred domom pána Virdzeka, ulica Stračia pred domom pani Rolincovej 

 

Po krátkej diskusii a mnoho poďakovaní, ako vedeniu mesta, tak aj poslancom klub 

dôchodcov Vranie pripravil pre otcov súťažný program v rôznych disciplínach, ktoré boli 

odmeňované malými darčekmi a diplomami. Následne bolo príjemné posedenie pri ľudovej 

hudbe a dobrom guľáši, ktorý navaril poslanec Púček, ktorý zároveň za takéto stretnutie 

a program poďakoval predsedníčke klubu dôchodcov Vranie pani Niníkovej a členkám 

výboru, ktoré boli ochotné pomôcť pri celej tejto akcii. Poslanec Púček záverom povedal, že 

po porade aj s inými poslancami a vedením mesta, sa bude snažiť, aby práve takéto 

organizácie, ktoré sa zapájajú do spoločenského a kultúrneho života v mestských častiach 

boli viac dotované hlavne z grantov, pretože je presvedčený, že toto by malo byť prioritou 

hlavne poslancov, takto oceniť nepríspevkové organizácie. 

 

 

 

vypracoval Ján Púček 

 

 

 

 


