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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 1.3.2017 od 8,00 hod. sa v mestskej časti Brodno 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 odpovede pre pána prednostu Mestského úradu 

Žilina, týkajúcu sa požiadaviek občanov volebného obvodu č.8 na dobudovanie kanalizácie 

a vodovodu v mestských častiach obvodu. 

Počas zasadnutia výboru boli poslancami predložené požiadavky k jednotlivým mestským 

častiam, na základe čoho bola následne spracovaná komplexná odpoveď za celý volebný 

obvod č.8, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Zasadnutie výboru bolo po spracovaní uvedeného materiálu ukončené. 

 

V Žiline, dňa 1.3.2017 

 

 

 

 

 

 

predseda výboru:      sekretár výboru: 

...........................      ................................ 

Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová 
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Príloha Zápisnice zo zasadnutia Výboru č.8 - text odpovede pre prednostu MsÚ 

Kanalizácia: 

Zástranie: 

Je potrebné odkanalizovať celú mestskú časť – občania dlhodobo požadujú. 

Budatín: 

Kanalizácia je na ulici Horná po č. domu 239/25 po rodinu Hornišovú. Odtiaľ až po koniec ulice nie je – je potrebné 
ju tu dorobiť. 

Kanalizácia nie je na ul. Slovenských dobrovoľníkov od kaplnky sv. Anny, jedná sa o tieto rodiny: Moravcová, 

Galandová, Škrobánková, Lehocká, Pavelčíková. 

Kanalizácia nie je na týchto uliciach: Ku zvonici, Hore vŕškom. 

Na ul. Železničná je kanalizácia, ale nie všetci obyvatelia sú pripojení. Bola spracovaná nevyhovujúca 
dokumentácia ( domy sú pod cestou) a tým by dochádzalo k vytápaniu domov. 

Kanalizáciu nemá celá mestská časť v okolí Budatínskeho hradu a to tieto ulice: Zámocká, Na Starej hradskej, 
K múzeu, Do parku, Záhradná, Topoľová. 

Brodno: 

Občania dlhodobo požadujú dobudovanie kanalizácie a vodovodu v celom Brodne. 

MČ Brodno - ulica: Je/nie je kanalizácia 
vybudovaná 

Občania požadujú do/vybudovanie 
kanalizácie 

Zábrežná – vrchná časť za potokom, 
smerom na KNM  

nie áno 

Cezpoľná nie áno 

Brodňanská- nad žel.priecestím, po hornú 
aut. zastávku-stred MČ 

v štádiu prípravy PD áno 

Brodňanská – vrchná časť od rodiny 
Liškovej až na koniec ul. 

nie áno 

Zaroháčovská nie áno 

Záhumenská nie áno 

Záhrbie nie áno 

Ku krížu nie áno 

Podskaličná-časť okolo cintorína je  

Podskaličná–celá zvyšná časť nie áno 

Za kaštieľom čiastočne áno 

 

Vranie: 

Požiadavky na vybudovanie kanalizácie boli viackrát zasielané cestou zápisníc zo stretnutia občanov s poslancom. 

Občania požadujú začať prípravné práce na PD a následne aj vybudovanie kanalizácie v celej mestskej časti. 

 

Zádubnie 

Občania dlhodobo požadujú dobudovanie kanalizácie a vodovodu v celom Zádubní. 

Kanalizácia je vybudovaná cez stred MČ-Zádubanská ulica, ostatné ulice, nachádzajúce sa pod Zádubanskou 
ulicou vpravo, kanalizáciu nemajú. 

MČ Zádubnie Je/nie je kanalizácia 
vybudovaná 

Občania požadujú do/vybudovanie 
kanalizácie 

Pod majerom nie áno 

Údolná nie áno 

Ku škôlke nie áno 

Kolmá nie áno 

Spojná-spodná časť nie áno 



Richtárska – od križovatky so Zádubanskou 
smerom k potoku k ul. Na dolinu 

nie áno 

Oblúková nie áno 

Prvá nie áno 

Druhá nie  

Tretia nie áno 

Štvrtá nie áno 

Piata nie áno 

Pustá nie áno 

Na dolinu nie áno 

 

Považský Chlmec: 

Výstavba kanalizácie by sa mala začať tento rok a postupne dobudovať v celej MČ. 

 

VODOVOD: 

Vranie: 

Občania požadujú dobudovanie vodovou na ulici K Rochovici a na ul. Ďatlia. 

Zádubnie: 

Hlavné vetvy majú vodovod. V starej časti MČ Zádubnie je „starý“ vodovod – zrejme napojené povrchové zdroje – 
v lete problém s nedostatkom vody. V súčasnosti sa rieši stavba Zádubnie-rozšírenie vodovodu, zvýšenie tlakových 
pomerov, kde sa majú ponapájať v tomto roku aj občania v tejto starej časti Zádubnia. Ďalšie informácie ohľadne 
vodovodu v tejto MČ by bolo vhodné preveriť v spoločnosti SEVAK. 

Brodno:  

Hlavné ulice sú napojené na vodovod SEVAKu. V Brodne existuje aj miestny vodovod, kde je okrem iného napojená 
aj miesta ZŠ s MŠ a ulice Podskaličná, Nadskaličná, Sadová, Za kaštieľom. PD je spracovaná, predlžované 
stavebné povolenie. Zo strany Mesta Žilina je potrebné rozhodnúť o ďalšom postupe. 

Ulica Nadskaličná - asi od polovice ulice smerom nahor majú občania dlhodobo problém s nedostatkom vody 
z miestneho vodovodu (slabý tlak). Túto situáciu treba riešiť. 

Ulica Brodňanská – úplne vrchná časť – vodovod je, ale sú neustále problémy s tlakom vody. V minulosti sa mala 
riešiť/vybudovať dotláčacia stanica v tejto časti ulice, ktorá ale údajne nie je v prevádzke. Je potrebné preveriť stav 
na SEVAKu a dotláčačku spojazdniť/sprevádzkovať. 

Občania ulice Záhumenská nemajú vodu zo SEVAKu, ani z miestneho vodovodu, majú vlastné zdroje. V roku 

2008 požiadali o vybudovanie vodovodu – zatiaľ podľa informácie zo SEVAKu je vypracovaná PD  na stavbu Žilina-
Brodno rozšírenie vodovodu, vetva 3, malo by byť údajne aj vydané právoplatné stavebné povolenie – občania ale 
nie sú o ničom informovaní. Občania v blízkej dobe podpíšu zmluvy o budúcich zmluvách a spolu so žiadosťou 
zašleme na mesto Žilina a na SEVAk. 

 

 


