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ZÁPISNICA 

zo stretnutí poslanca s občanmi Brodna 

 

 

 

         V Žiline dňa 15.03.2017 

 

 

V období od začiatku marca dodnes som bol kontaktovaný viacerými občanmi Brodna, 

s ktorými som následne absolvoval niekoľko stretnutí, na ktorých mi občania predložili ako 

poslancovi Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledovné požiadavky 

na vyriešenie problémov v mestskej časti Brodno. 

Požiadavky občanov: 

 Zabezpečiť osadenie dopravného zrkadla na hornú časť Brodňanskej ulici, niekde 

v blízkosti rodinného domu č.s. 251. Vozidlá idúce smerom zhora do stredu obce v 

uvedenom mieste nemajú dostatočný prehľad o situácii na komunikácii, nakoľko cesta je 

tu veľmi úzka a protiidúce vozidlo zbadajú až na poslednú chvíľu. Situácia je tu 

problematická najmä pre chodcov, keďže v celej mestskej časti nie sú vybudované 

žiadne chodníky. 

 Z dôvodu veľmi úzkej komunikácie v tejto časti Brodňanskej ulice občania požadujú 

zaviesť obmedzenie max. povolenej rýchlosti na 30 km/hod.  

 Ďalšie dopravné zrkadlo občania požadujú osadiť na križovatke ulíc Brodňanská 

a odbočke Na Tobolky. Táto križovatka nie je nijako vyznačená a preto sa často stáva, 

že najmä cudzí vodiči jazdiaci po Brodňanskej ulici smerom dole, zbadajú až na 

poslednú chvíľu, že sa nachádzajú v križovatke, kde platí pravidlo pravej ruky. 

Podchvíľou tu hrozia kolízne situácie. Situáciu je možné riešiť aj osadením zvislej 

dopravnej značky „Daj prednosť v jazde“, prípadne značky s vyznačením tvaru 

križovatky, ktorá by sa umiestnila na Brodňanskej ulici v smere zhora, pred odbočkou Na 

Tobolky. 

 Pri zrezaní stromu na pozemku, ktoré mesto prenajalo od SPF na dobu 50 rokov za 

účelom vybudovania pietneho a odpočinkového miesta, došlo k ohnutiu stĺpa verejného 

rozhlasu. Taktiež sa tu nachádzajú káble, ktoré prevísajú nízko ponad cestu a cez 

predmetný pozemok sú vedené veľmi nízko nad zemou – je treba upozorniť 

správcu/prevádzkovateľa, aby káble zabezpečil. 

 Občania požadujú zabezpečiť opravu komunikácii po zimnej údržbe v celom Brodne – 

vzniklo tu množstvo dier a výtlkov. V roku 2016 sa v Brodne neopravovali žiadne výtlky, 

občania preto požadujú v roku 2017 vykonať opravy vo väčšom rozsahu. 

 Opakovaná požiadavka: Občania požadujú osadenie smerových tabúľ pri výjazde 

z Brodna. Najmä cudzí vodiči sa tu zle orientujú, keďže nie sú vyznačené ani hlavné 

smery do Žiliny a druhý na Kysucké Nové Mesto. 

 Občania požadujú zrekonštruovať autobusové zastávky na Brodňanskej ulici pri 

Pohostinstve u Moravca, ale aj na konečnej zastávke. Zastávky sú staré, poškodené, 

neestetické a zmestí sa do nich minimum čakajúcich cestujúcich. 
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 Zabezpečiť orezanie stromov za autobusovou zastávkou na Brodňanskej ulici pri 

Pohostinstve u Moravca, smerom k autobusovej zastávke Kysucké Nové Mesto. 

 Na miestnom cintoríne bola zbúraná stará márnica, zostal po nej priestor, ktorý je 

potrebné zrovnať a dočasne aspoň vysypať štrkom, prípadne inak vhodne využiť na 

urnovú stenu alebo urnový háj. 

 Na miestnom cintoríne osadiť aspoň 2 ks lavičiek, ktoré budú slúžiť na oddych najmä 

starším občanom pri návšteve cintorína. 

 Zaradiť do investičného plánu vyasfaltovanie priestoru nad kostolom - medzi susediacimi 

domami. 

 Občania požadujú preveriť možnosti, aby spoločnosť EUROVIA, ktorá buduje diaľnicu, 

ako istú formu za diskomfort a nepohodlie pre občanov Brodna ktoré musia znášať 

v súvislosti s výstavbou diaľnice, vyasfaltovala a opravila v Brodne niektoré miestne 

komunikácie tak, ako to urobila minulý rok vo Vraní. 

 Na miestnom futbalovom ihrisku športovci požadujú opravu/výmenu lampy osvetlenia. 

Jestvujúci stĺp osvetlenia je už úplne zhrdzavený. 

 Zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti pre deti idúce do ZŠ a MŠ najmä po Brodňanskej 

ulici. V úseku od Pohostinstva u Moravca po ZŠ obmedziť max. povolenú rýchlosť na 30 

km/hod. Bolo by vhodné aj na komunikáciu nastriekať pás, ktorý by vymedzoval priestor 

pre chodcov. Ako ďalšie riešenie by bolo vybudovanie chodníka pre chodcov v úseku 

aspoň od železničného priecestia po ZŠ. Jedná sa ani nie o 100 metrov úseku a priestor 

na vybudovanie chodníka v tomto úseku existuje. 

 Preveriť na vedení mesta Žilina možnosť zriadenia denného centra pre seniorov 

v Brodne. Nachádza sa tu pomerne veľa starších občanov, ktorí by zriadenie 

a fungovanie takéhoto centra uvítali. 

 Z dôvodu protipovodňovej prevencie aj v roku 2017 občania požadujú zabezpečovať 

pravidelné kosenie koryta potoka Brodnianka a priľahlých svahov. 

 Občania požadujú vykonávať údržbu a kosenie zelene na komunikácii medzi Brodnom 

a Budatínom, ktorú využíva veľa cyklistov, ale aj peších občanov na prechádzky. Počas 

vegetačného obdobia kríky konármi zasahujú do cesty a zužujú jej šírku. V danom 

priestore je potrebné vykonať taktiež opatrenia na zabránenie znečisťovania a tvorenia 

čiernych skládok.   

 

Keďže najbližšie pravidelné zasadnutie Výboru č. 8 s občanmi Brodna sa podľa 

Harmonogramu poslaneckých stretnutí na rok 2017 uskutoční až koncom apríla, občania 

požiadali o predloženie týchto požiadaviek Mestskému úradu v Žiline  formou tejto zápisnice 

zo stretnutí poslanca s občanmi, aby tieto požiadavky bolo možné realizovať v čo možno 

najkratšom čase. Občania vopred ďakujú vedeniu mesta Žilina, že sa týmito požiadavkami 

bude zaoberať a riešiť ich. 

 

 

Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický 

 

 

 

 

 


