
ZÁPISNICA 

 Napísaná na základe stretnutí občanov mestskej časti Vranie, ktorí vyjadrujú nespokojnosť so 

zimnou údržbou miestnych komunikácií, pretože mestská časť Vranie je v hornatom teréne a údržba 

prichádza neskoro zvlášť na úseku ulica Vrania kadiaľ premáva kyvadlová doprava a viackrát pri 

napadnutí snehu som ako poslanec musel v skorých ranných hodinách urgovať žilinské komunikácie 

s neprejazdnosťou tejto komunikácie, čo v niektorých prípadoch doslova dispečerov uráža, že sa 

domáham údržby. Údržba sa vykonáva viacmenej s nevhodným technickým vybavením, pretože 

vozidlo Multikara s pluhom je slabým vozidlom, aby tak ťažký terén upravila tak, že nevytvorí rôzne 

bariéry viď dokumentáciu, ktorú priložím. Tieto sťažnosti občanov potvrdzujem a práve tak, ako 

v Považskom Chlmci aj vo Vraní sa údržba vykonáva bez kontroly objednávateľa a preto navrhujem 

vedeniu mesta, aby zabezpečilo kontroly či už cez systém GPS, ale aj pomocou poslanca, pretože rád 

podpíšem výkony každému dodávateľovi, ktorý výkon urobil dobre a v dostatočnej kvalite. Takéto 

kontroly je treba zaviesť aj na letnú údržbu, údržbu zelene, pretože aj tu kontrola chýba a viacmenej 

sa výkony podpisujú od stola. Toto je moje presvedčenie. Myslím, že poslanec vo svojom obvode by 

mal vždy byť informovaný kedy, kto a čo bude vykonávať za peniaze z daní daňových poplatníkov 

nakoľko dodnes takáto komunikácia medzi objednávateľom, zhotoviteľom a poslancom jednotlivého 

obvodu úplne zlyháva a stagnuje.  

 Požiadavky:  

1. Prioritne žiadajú výstavbu novej lávky, pretože súčasná lávka z Vrania do Brodna 

ponad rieku Kysuca je veľmi v zlom stave. 

2. Žiadajú dokončenie tretej etapy zosuvu od zástavky MHD Jastrabia a prosia, aby 

takúto stavbu nemohla dostať firma, ktorá doposiaľ nedokončila výstavbu druhej 

etapy zosuvu, doslova odfušovali ako sa v našej obci hovorí neodborníkom „fušéri“, 

pretože inak sa druhá etapa rekonštrukcie zosuvov nedá nazvať. Sú to neodborné 

a krivé múry, papierové oplotenia, zlé vybudované schodištia k domom, vytvorenie 

divokej skládky pri zástavke MHD Jastrabia a zástavke MHD Labutia. Som osobne 

svedkom vytvorenia týchto divokých skládok a je dosť svedkov, že tieto skládky 

vytvorili fušéri (používali značky áut KNM) a následne sa snažili zaprieť, že je to ich 

dielo. Občania sú presvedčení, že mesto Žilina tieto stavby nemôže prebrať, že 

zhotoviteľ musí dostať sankcie a že v ďalších súťažiach o dielo bude takýto zhotoviteľ 

zo súťaže vylúčený. 

3. Žiadajú bezdrôtový rozhlas. 

4. Žiadajú pomoc pri riešení zabezpečenia predajne potravín v mestskej časti, pretože 

takáto prevádzka nie je (len večierka v garáži).  

Napriek nespokojnosti niektorých služieb zo strany dodávateľov čo môže napraviť vedenie 

mesta dobrou kontrolou a tak ušetriť dostatok finančných prostriedkov. Občania ďakujú za 

všetky zrealizované požiadavky, ktoré sa vykonali v mestskej časti Vranie. Sú presvedčení, že 

vedenie mesta bude v riešení ich požiadaviek pokračovať a ďakujú aj poslancom teda MZ za 

schvaľovanie finančných prostriedkov, pretože sa jedná o značné sumy na stabilizácii 

oporných múrov a pod.  
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