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ZÁPISNICA 

zo stretnutia poslancov s občanmi Brodna  

 

Dňa 23. 01. 2017 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Brodno podľa Harmonogramu poslaneckých 

stretnutí na rok 2017 sa uskutočnilo stretnutie poslancov Výboru č. 8 Mestského 

zastupiteľstva v Žiline s občanmi mestskej časti Brodno. Stretnutia sa zúčastnili poslanci Ing. 

Ján Pažický a Mgr. Emília Talafová, za Mestskú políciu Žilina starší inšpektor  MP Ľudovít 

Vandlík.  

V úvode poslanec Pažický privítal kolegyňu Mgr. Talafovú, predstavil nového pracovníka MP 

Žilina pod ktorého bude v ďalšom období na základe novej organizačnej štruktúry MP spadať 

Brodno. Privítal  zástupcov DHZ Brodno, členov  ZO JDS Brodno, zástupcu RTJ Brodno, ako 

aj ostatných občanov. Všetkým prítomným zaželal  do nového roka predovšetkým veľa 

zdravia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote. 

V ďalšom oboznámil prítomných s programom stretnutia: 

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

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice 

3) Diskusia 

4) 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 plnenia 

požiadavky: 

  

- Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií - ulica Záhrbie  a Záhumenská ulica. Ulica Záhrbie 

bude v rámci rekonštrukcie potoka Brodnianka slúžiť ako jediná obchádzková trasa pre motorové 

vozidlá, pričom táto komunikácia je pomerne úzka a na časti ulice nie je vôbec položený asfaltový 

koberec, komunikácia je v zlom technickom stave. Stanovisko odboru dopravy: V tomto roku 

(2016) už nebudeme opravovať komunikácie. Začneme opäť na jar 2017 po ukončení 

zimnej údržby. Po obhliadkach budú výtlky vyspravené. 

- Preveriť, v akom stave je na SEVAKu požiadavka občanov ulice Záhrbie o pripojenie na mestský 

vodovod. Požiadavku zaslali v roku 2008, doteraz sa nič nedeje a nikto občanom nedal žiadnu 

odpoveď. SEVAK na požiadavku MsÚ Žilina a vtedajšej poslankyne odpovedal listom, 

v ktorom uviedol, že pred samotným zahájením projekčných prác je potrebné zabezpečiť 

podpísanie zmlúv o budúcich zmluvách s obyvateľmi v záujmovej oblasti. K dnešnému 

dňu SEVAK neeviduje takéto podpísané zmluvy. 

- Občania vrchnej časti  Brodňanskej ulice majú problémy s tlakom vody z vodovodu SEVAKu. V 

minulosti žiadali o vybudovanie dotláčacej stanice verejného vodovodu, ktorá však zrejme 
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nefunguje, alebo nebola dokončená. Občania požadujú túto situáciu neodkladne riešiť. Podľa 

vyjadrenia zo SEVAKu – predmetná časť vodovodu má spadať pod Mesto Žilina, čiže aj 

dotláčacia stanica. Keďže táto odpoveď došla iba niekoľko dní pred konaním stretnutia, 

poslanec Pažický bude musieť v ďalšom na MsÚ preveriť tieto skutočnosti. 

- Občania požadujú, aby mesto prijalo protipovodňové opatrenia v areáli dvora ZŠ spočívajúce v 

tom, aby v prípade povodne bola voda z areálu dvora školy automaticky odčerpávaná do koryta 

potoka Brodnianka. Stanovisko OŽP: Postúpime správcovi vodného toku, SVP, š.p. 

- Občania požadujú, aby nájomca časti pozemkov bývalého Školského majetku - pán Vakula, bol 

vyzvaný mestom Žilina, aby si plnil zákonné povinnosti a zabezpečil kosenie trávy a príslušnú 

starostlivosť vyplývajúcu zo zákona,  na prenajatých pozemkoch v Brodne. Stanovisko OŽP: 

Preveríme situáciu a správcu pozemkov vyzveme. 

Poslanec Pažický v ďalšom informoval o mimoriadnom stretnutí zo dňa 10.11.2016 

s občanmi Brodna, časť tzv. Snežnická cesta. Požiadavky, ktoré vzniesli na tomto stretnutí, 

sa priebežne plnia a občania budú o nich informovaní. Nakoľko na dnešnom stretnutí nebol 

prítomný žiaden zástupca občanov tejto časti Brodna, poslanec podrobnejšie jednotlivé 

požiadavky nekomentoval. 

Poslanec ďalej informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o vlastných 

iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o dôležitých  veciach, ktoré od posledného stretnutia 

boli v Brodne realizované, resp. sa udiali. 

 Dňa 14.10.2016 prebehla slávnostná kolaudácia priestorov zrekonštruovaných šatní na 

futbalovom ihrisku v Brodne. Akcie sa zúčastnili zástupcovia vedenia mesta, vedúci 

zainteresovaných odborov a občania Brodna. Odohral sa aj slávnostný futbalový zápas 

medzi výberom mesta Žilina a RTJ Brodno. Poslanec Pažický vyjadril poďakovanie 

vedeniu mesta za vykonanie tejto rekonštrukcie, ktorá určite prispeje k rozvoju futbalu 

v Brodne.  

 Na miestnom cintoríne sa koncom 10/2016 zbúrala budova starej márnice, vybudovali sa 

schody smerom ku krížu a bol postavený prístrešok nad vodovodným drezom. Je 

pripravený výkop na osadenia trativodu a začiatkom jari bude osadené nové umývadlo.  

 VPP pracovníci sa podieľali na čistení cintorína pred Sviatkom Všetkých svätých, 

udržiavali čistotu v obci, pomáhali v ZŠ. V súčasnosti sa podieľajú pri zabezpečovaní 

odpratávania snehu a ľadu z priestorov autobusových zastávok, školy, zabezpečujú 

čistotu v okolí nádob na separovaný zber.  

 Koncom roka boli doplnené v obci lampy verejného osvetlenia pod hasičskou zbrojnicou 

v Sadovej ulici, na ulici Záhrbie a v okolí areálu Na Tobolkách.  

 V súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou potoka Brodnianka a stabilizácie súvisiaceho 

aktívneho zosuvu svahu, zainteresované subjekty pokračovali v prácach na príslušných 

projektoch. V 09/2016 vydané územné rozhodnutie bolo namietané Združením domových 

samospráv so sídlom v Bratislave. Námietky združenia boli Rozhodnutím Okresného 

úradu v Žiline zo dňa 11.1.2017 zamietnuté. Bohužiaľ sa takto opäť rekonštrukcia zdržala 

takmer o 4 mesiace. Potešujúcou správou sú výsledky rokovania primátora Ing. Igora 

Chomu s vedení GR SVP, š.p. z decembra 2016, kde bolo dohodnuté, že pri realizácii 

rekonštrukcie bude túto vykonávať jeden zhotoviteľ aj čo sa týka potoka, aj súvisiacich 

premostení a mostov. Pán primátor dnes na rokovaní s poslancami Pažickým a Talafovou  

vyjadril presvedčenie, že pokiaľ pôjde všetko ako treba, s rekonštrukciou potoka 

Brodnianka by sa mohlo začať zrejme už koncom tohto leta. 



 Koncom roka pokračovali práce na príprave PD na výstavbu úseku kanalizácie v strede 

Brodna, od hornej autobusovej zastávky po ZŠ. 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice. 

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

do tejto zápisnice: 

- Na ulici Ku studienke je potrebné opraviť miestnu komunikáciu, kde došlo v jednom 

mieste k jej preboreniu. 

- Pri hornej autobusovej zastávke sa nachádzajú kontajnery na zber obnoseného šatstva, 

Tieto bývajú často preplnené a nie je pravidelne zabezpečovaný ich vývoz. Občania 

preto žiadajú, aby došlo k náprave a taktiež, aby na kontajneroch bolo vyvesené  

telefónne číslo na organizáciu, ktorá zabezpečuje ich vývoz, aby občania mohli 

zatelefonovať, keď budú nádoby zaplnené. Dochádza takto k znečisťovaniu priestorov 

okolia týchto nádob. 

- V okolí domu č.s. 223 nie je počuť verejný rozhlas, susedné reproduktory buď nefungujú, 

alebo sú zle natočené. Je potrebné preveriť dôvod a príčinu odstrániť. 

 - Občania požadujú doplnenie svietidiel v časti tzv. Snežnická cesta. Jestvujúce svietidlá 

síce boli koncom roka vymenené, ale vzdialenosti medzi nimi sú v niektorých miestach 

väčšie, čo spôsobuje existenciu neosvetlených úsekov. 

- Zástupca RTJ Brodno požiadal v prípade možností o vybudovanie zachytávacích sietí 

za futbalovými bránkami a za osadenie nových striedačiek, nakoľko súčasné sú 

absolútne nevyhovujúce. 

- Občan Cezpoľnej ulice ako zástupca aj ostatných obyvateľov tejto ulice tlmočil 

nasledovné požiadavky:  

1. Je potrebné vykonať opravu tejto miestnej komunikácie, z ktorej už trčia roxory, 

betón je opukaný, čím sa vytvorili výtlky a diery.  

2. Občania tejto ulice požadujú, aby táto ulica bola zaradená do plánu na 

vybudovanie kanalizácie. 

3. Občania požadujú vybudovanie/osadenie žľabov na odvod dažďovej vody, 

nakoľko cez túto ulicu je odvádzaná dažďová voda z celej časti Brodenca, čo pri 

silných dažďoch spôsobuje, že voda tečie po MK a dochádza aj k podmáčaniu 

komunikácie. 

- Osadiť zábradlie k vybudovaným schodom na miestnom cintoríne. 

- Na miestnom cintoríne tuje pri vstupe na pravej strane, pri pomníkoch, koreňmi začínajú 

poškodzovať susediace pomníky. Občania požadujú tieto tuje zrezať, nakoľko tuje sú 

vysoké, neestetické a korene taktiež už začínajú vytláčať aj priľahlý oporný múr. Tieto 

tuje by bolo vhodné nahradiť novými - menšími drevinami, o ktoré sa správca bude 

pravidelne riadne starať. 

- Opakovaná požiadavka: Na miestnom cintoríne je potrebné vybudovať malý urnový 

háj, alebo urnovú stenu. 

- Vytvoriť nový rad hrobových miest na novej časti miestneho cintorína a vybudovať tu 

prístupový chodník. 

- Vyriešiť problematickú situáciu s parkovaním motorových vozidiel v okolí miestneho 

cintorína. 

- V okolí potoka v blízkosti školy a predajne COOP osadiť niekoľko lavičiek, ktoré budú 

slúžiť občanom na oddych v tejto časti Brodna. 

 



Z roku 2016 ostali nedokončené nasledovné už rozpracované požiadavky, ktoré je potrebné 

začiatkom tohto roka dokončiť: 

- Osadiť už schválené 2 retardéry, jeden na ulici Ku krížu, druhý na ulici  Na Tobolky. 

- Osadiť kameninové umývadlo na miestnom cintoríne vo vybudovanom prístrešku, 

dorobiť s tým súvisiaci odvod odpadu z tohto umývadla do pripraveného trativodu. 

- Vyčistiť rigol na odvod dažďovej vody v Kapustnej ulici. 

- Označiť zvislým dopravným značením križovatku pri hornej autobusovej zastávke. 

3) Diskusia 

Počas prerokovania prvých dvoch bodov stretnutia aj v časti diskusia občania vyjadrili 

nasledovné postrehy a postoje: 

Pán Beliančin poďakoval za osadene nového svietidla poniže hasičskej zbrojnice. 

Občan M.Horvát vystúpil s požiadavkou, aby mu miestni poslanci pomohli vyriešiť 

problémy s čerpaným grantom v roku 2016. Poslanec Pažický prítomným opakovane 

ozrejmil pozadie tejto požiadavky p. Horváta, ktorú považujú úradníci mesta Žilina za 

neopodstatnenú, nakoľko si dotyčný ako predseda OZ riadne nesplnil s tým súvisiace 

povinnosti. Nakoľko M. Horvát mal v tejto veci aj podať žalobu na súd voči mestu, 

nemajú mu ako poslanci možnosť pomôcť, čo mu až aj bolo z ich strany niekoľkokrát 

vysvetlené a oznámené. Ďalej p. M.Horvát vystúpil s otázkou, aké financie a aké granty 

budú použité na pripravovanú rekonštrukciu potoka Brodnianka, lebo to je veľmi 

dôležité. Poslanec Pažický, ale aj ostatní prítomní občania, vyslovili počudovanie nad 

touto otázkou, nakoľko občanom je v zásade jedno, z akých financií to bude SVP š.p. 

realizovať, to je vecou tejto organizácie. Dôležité je, aby sa s rekonštrukciou už konečne 

začalo. 

Pani Janotová pripomenula, aby sa nezabudlo na jej požiadavku 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. 

Opäť vystúpil p. M. Horvát s požiadavkou na poslanca, že bude treba pomôcť pánovi 

farárovi s bližšie neuvedenou záležitosťou. Na to poslanec Pažický uviedol, že s pánom 

farárom osobne dobre vychádza, tak pevne verí, že keď bude pán farár od neho ako 

poslanca niečo potrebovať, určite sa obráti priamo osobne na neho a nepotrebujú na 

komunikáciu medzi sebou žiadneho sprostredkovateľa. 

Poslanec Pažický informoval prítomných, že tento rok bude slávnostne uvedený do 

života erb mestskej časti Brodno. Poprosil preto prítomných o pomoc, nakoľko to bude 

priestor na prezentovanie sa Brodna ako takého a bude preto potrebná súčinnosť 

všetkých – čo najširšieho okruhu občanov a organizácií pri zabezpečení tejto akcie.  

 

Na  záver poslanec Pažický vyjadril poďakovanie vedeniu mesta za plnenie doterajších 

požiadaviek občanov Brodna a vyjadril presvedčenie, že sa kompetentní pracovníci 

budú aj novými požiadavkami, uvedenými v tejto zápisnici, zaoberať a tieto budú podľa 

finančných možností zrealizované. Prítomným občanom aj hosťom poďakoval za účasť 

na stretnutí, ktoré následne ukončil. 

 

 

       Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický 

 


