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ZÁPISNICA 

mimoriadne stretnutie poslanca s občanmi Brodna 

 

Dňa 18.09.2016 o 14,00 hod. v Kultúrnom dome v Brodne sa uskutočnilo mimoriadne 

stretnutie poslanca Ing. Jána Pažického s občanmi mestskej časti Brodno.  

V úvode poslanec Pažický privítal prítomných občanov a oboznámil ich s  programom 

stretnutia, ktoré bolo zvolané k problematike prípravy erbu mestskej časti Brodno: 

1) Informovanie občanov o procese prípravy erbu, predstavenie návrhov a výber 

najvhodnejšieho návrhu  

2) Diskusia 

3) Ukončenie 

 

K jednotlivým bodom programu: 

1) Informovanie občanov o procese prípravy erbu, predstavenie návrhov a výber 

najvhodenejšieho návrhu  

Poslanec Pažický v stručnosti oboznámil prítomných so súvisiacimi informáciami. Na základe 

jeho požiadavky o vyhotovenie erbov mestských častí Brodno a Zádubnie, ako aj 

požiadaviek kolegov poslancov o vyhotovenie erbov v MČ volebného obvodu č.8, poslanec 

spolu s kolegyňou poslankyňou Mgr. Talafovou navštívili Štátny archív v Žiline a v Bytči, kde 

získavali podklady, preukazujúce, že tieto MČ v dávnej minulosti používali svoj vlastný erb. 

V archívoch získané podklady, ako aj ďalšie získané podklady boli zaslané na Mesto Žilina a 

odtiaľ následne na Heraldickú komisiu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  

Heraldická komisia MV SR od začiatku svojej činnosti akcentovala kritérium historickosti 

erbu, to znamená odporúčala vychádzať z pokiaľ možno najstaršej pečatnej predlohy. 

Odtlačok pečate Brodna z roku 1848 nebola odporúčaná ako podklad pre erb mestskej časti, 

nakoľko existuje staršia pečať s vyobrazením pltníka či skôr prievozníka na člne. Táto pečať 

bola aj publikovaná a jej námet sa lepšie hodí k názvu obce, ako neskoršia pečať s 

rastlinným motívom (odtlačok z roku 1848).  

Poslanec Pažický pri získavaní podkladov spolupracoval a komunikoval okrem archívov v 

Žiline a Bytči aj s  Mgr. Veličkom z archívu v Čadci, s miestnym  DHZ, ako aj s niektorými 

ďalšími občanmi, ktorí prejavili záujem o prípravu tvorbu erbu. 

Výsledkom všetkých vyššie popísaných aktivít sú tri návrhy erbu Brodno (viď príloha), ktoré 

zaslal PhDr. Ladislav Vrtel - herold Slovenska, Hlavný štátny radca pre heraldiku. Keďže sa 

jedná o záležitosť, týkajúcu sa všetkých občanov Brodna, poslanec Pažický zvolal 

mimoriadne stretnutie poslanca s občanmi, aby sa títo vyjadrili k zaslaným návrhom a vybrali 

návrh, ktorí odporučia ako erb MČ Brodno. Oznámenie o konaní mimoriadneho stretnutia 

bolo vyhlásené v miestnom rozhlase v piatok 16.9., následne v  sobotu aj v nedeľu 18.9. 
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Z predložených 3 návrhov prítomní občania hlasovaním vybrali ako najvhodnejší návrh erbu 

s modrým pozadím. Z prítomných občanov za návrh s červeným pozadím nehlasoval nikto, 

za návrh so zeleným pozadím hlasovali 3 prítomní občania a za návrh s modrým pozadím 

hlasovala prevažná väčšina a to 20 prítomných občanov, čo je viac ako 85 % prítomných. 

Padla však otázka, či by bolo možné ešte farebne odlíšiť vrchnú časť erbu jemnejším 

odtieňom modrej farby, ktorá by znázorňovala jasnejšiu modrú oblohu oproti modrej spodnej 

časti, znázorňujúcej vodu rieky. Táto pripomienka bude zaslaná cestou Mesta Žilina PhDr. 

Vrtelovi. 

 

2) Diskusia 

V rámci diskusie prítomný občan položil otázku ohľadne článku, publikovaného v čísle 19 

Radničných novín, týkajúceho sa možnosti pre občanov do 31.12.2016 zlegalizovať si  svoje 

rôzne stavby ako altánky, garáže, nadstavby či dokonca aj väčšie stavby, postavené bez 

príslušných povolení. Spýtal sa, ako mám postupovať. 

Poslanec Pažický preverí na stavebnom odbore potrebné informácie a dá ich vyhlásiť v 

miestnom rozhlase. 

Ďalšia otázka v rámci diskusie sa týkala možného odkanalizovania stredu obce. Poslanec 

vysvetlil, že v súčinnosti s viceprimátorom mesta Žilina p. Trnovcom na základe požiadavky 

občanov boli podniknuté rokovania s príslušným odborom SEVAKu, výsledkom čoho je 

prísľub, že by sa mala odkanalizovať aj táto časť obce. Túto informáciu uviedol aj pán 

primátor Choma na tlačovej konferencii a bola aj publikovaná v Žilinskom večerníku. 

 

3)    Ukončenie 

Na  záver poslanec Pažický poďakoval prítomným občanom za účasť na stretnutí a stretnutie 

ukončil. 

 

 

     Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický 

 


