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Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

kontakt: Ing. Ján Pažický, Cezpoľná 380/5, 010 14 Žilina-Brodno  

tel.: 0915 837557, E-mail: janpaz@stonline.sk 

 

 

ZÁPISNICA 

zo stretnutia poslanca s občanmi Brodna  

 

Dňa 25. 04. 2017 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Brodno podľa Harmonogramu poslaneckých 

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

v Žiline s občanmi mestskej časti Brodno. Stretnutia sa zúčastnil poslanec Ing. Ján Pažický a 

za Mestskú políciu Žilina starší inšpektor  MP Ľudovít Vandlík.  

Na úvod poslanec Pažický privítal zástupcu MP Žilina , prítomných občanov a oboznámil ich 

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: 

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

preboreniu. Bude vykonaná obhliadka s poslancom za VO a navrhnuté riešenie. 

- 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 riešení.  

- 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. Bolo skontrolované, reproduktory 

fungujú. 

 - 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. Požiadavka je evidovaná a v rámci možností bude riešená. 

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

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

nevyhovujúce. Zatiaľ nerealizované – poslanec bude hľadať riešenia, ako postupne tieto 

požiadavky zrealizovať. 

- 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. Odpoveď z MsÚ: Oprava komunikácie spolu 
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s osadením žľabov je finančne náročná investícia, ktorá nie je v roku 2017 krytá 

v rozpočte Mesta Žilina. Uvedenú žiadosť budeme evidovať a riešiť v závislosti na 

získaní finančných prostriedkov. 

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

kanalizácie. Odpoveď z MsÚ: Vaša požiadavka na vybudovanie kanalizácie v tejto 

časti Brodna je zaradená do dlhodobého investičného plánu mesta Žilina. Presný 

termín realizácie Vám nevieme poskytnúť, keďže sa musí najskôr uskutočniť 

projektové príprava, ktorú by sme chceli vyriešiť tento rok. 

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. Viď odpoveď 

pri bode 1. 

- Osadiť zábradlie k vybudovaným schodom na miestnom cintoríne. Uvedená požiadavka by 

mala byť na základe prísľubu prednostu MsÚ realizovaná. 

- 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. Bola 

vykonaná ohliadka pracovníkmi OŽP – zatiaľ neplánujú dať tuje zrezať, nakoľko údajne tu 

nie sú vysporiadané pozemky. 

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

urnovú stenu. Postúpime spoločnosti Žilbyt, s.r.o. 

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

chodník. Postúpime spoločnosti Žilbyt, s.r.o. 

- Vyriešiť problematickú situáciu s parkovaním motorových vozidiel v okolí miestneho cintorína. Je 

to v procese riešenia – mal by sa pripraviť projekt na vybudovanie menšieho parkoviska 

z bočnej strany cintorína. 

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

občanom na oddych v tejto časti Brodna. Mali by byť osadené 2 lavičky. 

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. Požiadavky 

zrealizované, retardéry boli osadené. 

- Osadiť kameninové umývadlo na miestnom cintoríne vo vybudovanom prístrešku, dorobiť s tým 

súvisiaci odvod odpadu z tohto umývadla do pripraveného trativodu. Uvedená požiadavka by 

mala byť na základe prísľubu prednostu MsÚ realizovaná. 

- Vyčistiť rigol na odvod dažďovej vody v Kapustnej ulici. Podľa vyjadrenia vedúceho odboru 

dopravy bude zrealizované v roku 2017. 

- Označiť zvislým dopravným značením križovatku pri hornej autobusovej zastávke. Požiadavka 

bude v krátkej dobe zrealizovaná. 

- 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. Bola vykonaná ohliadka, zrkadlo by malo 

byť osadené. 

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

obmedzenie max. povolenej rýchlosti na 30 km/hod. Bola vykonaná ohliadka, zástupca ODI 

Žilina neodporučil obmedzenie rýchlosti.  
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- 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. Požiadavka bola vybavená, zrkadlo bolo osadené. 

- 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. Zatiaľ 

nerealizované. 

- 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. Oprava výtlkov bude vykonaná v 

rámci možností. 

- 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. Bola vykonaná ohliadka, tabule budú osadené. 

- 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. V prípade dostatku financií radi zrekonštruujeme. V 

tomto roku nemáme vyčlenené financie. 

- Zabezpečiť orezanie stromov za autobusovou zastávkou na Brodňanskej ulici pri Pohostinstve 

u Moravca, smerom k autobusovej zastávke Kysucké Nové Mesto. Zabezpečil poslanec 

prostredníctvom pracovníkov VPP. 

- 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. 

Postúpime spoločnosti Žilbyt, s.r.o. 

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

občanom pri návšteve cintorína. Postúpime spoločnosti Žilbyt, s.r.o. 

- Zaradiť do investičného plánu vyasfaltovanie priestoru nad kostolom - medzi susediacimi domami. 

Požiadavka bude zaevidovaná a riešená v závislosti na financiách. 

- 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 základe tohto podnetu túto záležitosť rieši investor stavby NDS so 

zhotoviteľom D3, o výsledku budú informovať. 

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

stĺp osvetlenia je už úplne zhrdzavený. Nie je v správe DPMŽ, poslanec bude hľadať možnosti 

ak zabezpečiť  splnenie tejto požiadavky. 

- 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. 

Bude vykonaná obhliadka spolu s miestnym poslancom a navrhnuté riešenie. 

- 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. Príslušný odbor Mesta Žilina je pripravený spolupracovať pri plnení tejto 
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požiadavky, u občanov Brodna bude potrebné preveriť bližší a konkrétny záujem zo strany 

viacerých občanov, aby bolo DC skutočne dostatočne využívané. 

- Z dôvodu protipovodňovej prevencie aj v roku 2017 občania požadujú zabezpečovať pravidelné 

kosenie koryta potoka Brodnianka a priľahlých svahov. Kosenie bude aj naďalej  vykonávané. 

- 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. 

V riešení – mesto zatiaľ neuvažuje o kosení, nejedná sa o miestnu komunikáciu, pozemky 

sú súkromné. Odbor životného prostredia  vyzve majiteľov súkromných pozemkov, aby 

udržiavali zeleň a  zlikvidovali skládky.   

 

Poslanec Pažický v ďalšom informoval o mimoriadnom stretnutí zo dňa 20.4.2017 s občanmi 

Brodna ohľadne vodovodu Brodno – Pod Skalicou. Uviedol, že bol požiadaný vedením Mesta 

Žilina o zvolanie takéhoto stretnutia s občanmi Brodna, ktorého účelom bolo informovať 

občanov o stave vodovodu, o požiadavkách občanov Brodna o možnosť napojenia sa na 

vodovod SEVAKu v tejto lokalite a zistiť postoj občanov k vybudovaniu nového vodovodného 

potrubia spoločnosťou SEVAK. Výsledky stretnutia Mesto Žilina spolu so spoločnosťou 

SEVAK vyhodnotí a následne bude informovať občanov Brodna o prijatých záveroch. 

Poslanec uviedol, že ho mrzí, že niektorí občania po tomto stretnutí o ňom šíria nepravdivé 

informácie, že im chce zobrať ich vodovod, prípadne niekomu pomáha v snahe dostať sa 

k bližšie nešpecifikovanému biznisu. Plne chápe postoj občanov, ktorí vodovod vybudovali, na 

druhej strane však aj chápe požiadavky ďalších občanov, ktorí požadujú vybudovanie nového 

vodovodu SEVAKom v danej lokalite. 

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. 

 Pokračujú práce na príprave PD na výstavbu úseku kanalizácie v strede Brodna, od hornej 

autobusovej zastávky po ZŠ. 

 Na stretnutí poslanca Pažického s riaditeľom DPMŽ bol dohodnutý bezpečný jednotný 

systém otáčania sa autobusov na konečnej autobusovej zastávke v Brodne tak, aby bola 

dodržaná maximálna bezpečnosť cestujúcich. Takisto bola realizovaná požiadavka na 

úpravu času príchodu autobusu počas nedieľ.  

 V súvislosti s plánom vybudovať pietne a odpočinkové miesto na bývalom starom 

cintoríne bola vykonaná ohliadka priestoru so zainteresovanými zložkami mesta aj 

s projektantom, ktorý by mal spracovávať projekt. 

 Bol spracovaný sumárny prehľad požiadaviek volebného obvodu č. 8 na dobudovanie 

kanalizácie a vodovodu v mestských častiach obvodu. 

 V priestoroch šatní na futbalovom ihrisku v Brodne boli vyrobené a osadené lavičky 

a police na ukladanie oblečenia pri prezliekaní hráčov. 

 VPP pracovníci sa podieľali na vykonávaní zimnej údržby, udržiava sa čistota 

v priestoroch: autobusových zastávok, nádob na separovaný zber, komunikácií v obci,  na 

miestnom cintoríne, pomáhajú pri údržbe zelene. Taktiež vypomáhajú v priestoroch ZŠ.  

 V súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou potoka Brodnianka bolo začaté územné 

konanie vo veci stavby úprava MK + premostenie potoka v Brodne. Poslanec 

informoval, že niektorí občania vzniesli námietky, ktorými sa v súčasnosti zaoberajú 

príslušné orgány.  
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2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice. 

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

do tejto zápisnice: 

- Opakovaná požiadavka: Na ulici Ku studienke je potrebné opraviť miestnu komunikáciu, 

kde došlo v jednom mieste k jej preboreniu. 

- Je potrebné informovať SVP, š.p. o potrebe vykonania nutných opráv na potoku tečúceho 

poza základnú školu (vodný tok Brodenec), taktiež stav hlavného mosta ponad tento potok 

sa zhoršuje. 

- Občania Cezpoľnej ulice opakovane žiadajú o opravu miestnej komunikácie na ulici 

Cezpoľná. Komunikácia je v havarijnom stave, hrozí riziko zranenia osôb a poškodenia 

prechádzajúcich motorových vozidiel. Opravu požadujú vykonať ako realizáciu 

havarijného stavu, nakoľko hrozia ďalšie škody.  

- Občania opakovane požadujú urýchlene vykonať opravy výtlkov po zimnej údržbe. 

- Je potrebné požiadať SEVAK, aby v okolí komunikácie medzi Brodnom a Budatínom 

(zadná komunikácia z areálu miestneho družstva), vykonal opravu kanalizačných 

poklopov. Mnohé sú poškodené, niektoré zhodené z betónových skruží, v okolí sa šíri 

nepríjemný zápach. 

- Občania požadujú, aby zo strany Mestskej polície Žilina boli podnikané kroky voči 

prostitútkam – v minulosti sa zdržiavali v blízkosti odbočky na blízky motorest, 

v súčasnosti sa presunuli do tesnej blízkosti obce, kde pohoršujú občanov. Negatívny 

vplyv to má najmä na maloleté deti. 

- Občania apelujú na vedenie Mesta Žilina, aby zo strany SEVAKu došlo v celom Brodne 

k dobudovaniu vodovodu, na ktorý budú mať občania možnosť pripojiť sa. 

- Občania bývajúci v blízkosti jestvujúceho vodovodu Pod Skalicou, ktorí majú v súčasnosti 

vlastný zdroj vody, by mali záujem napojiť sa na vodovod, ktorý by SEVAK vybudoval 

v miestach jestvujúceho vodovodu v správe Mesta Žilina (školský, alebo vodovod Pod 

Skalicou). Požadujú, aby aj oni mali možnosť vstúpiť do rozhodovacieho procesu, 

týkajúceho sa vybudovania/nevybudovania nového vodovodného potrubia v danej 

lokalite. 

- Občania požadujú zaradiť do passportu strojového čistenia komunikácií, ako aj 

vykonávania zimnej údržby, všetky miestne komunikácie v Brodne. 

- Opakovaná požiadavka: Občania vrchnej časti  Brodňanskej ulice majú problémy s 

tlakom vody vo vodovode SEVAKu. V minulosti žiadali o vybudovanie dotláčacej stanice 

verejného vodovodu, ktorá však zrejme nefunguje, alebo nebola dokončená. Občania 

požadujú túto situáciu neodkladne riešiť.  

- Na ulici Nadskaličnej je potrebné opraviť časť miestnej komunikácie, kde došlo v jednom 

mieste k jej preboreniu v blízkosti kanalizačného poklopu. 

- Preveriť, či by v čase zvýšeného náporu na pokladne v klientskom centre MsÚ (v 

termínoch platenia poplatkov za komunálny odpad a miestnych daní), nebolo možné 

rozšíriť počet pracovísk pokladní. 

- Zabezpečiť vyčistenie potoka Brodnianka v časti pod železničným priecestím. Časť úseku 

spracujú ŽSR, časť SVP. 

- Vyčistiť zbernú jamu potoka Brodnianka v časti pri ZŠ, ako aj toku Brodenec v časti za 

ZŠ. 
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3) Diskusia 

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

nasledovné postrehy a postoje: 

Pani Olexová uviedla, že keďže nedostávala informácie k pripravovanej stavbe potoka 

Brodnianka, sama sa informovala na SVP, š.p. Tu dostala informáciu, že potok sa posúva 

k ich domu kvôli rozšíreniu komunikácie, s čím ona nesúhlasí a podnikne príslušné kroky. 

Poslanec uviedol, že o príprave rekonštrukcie potoka na stretnutiach s občanmi ich 

pravidelne informuje, informoval aj o požiadavkách na rozšírenie komunikácie v hornej 

časti potoka. Všetky zápisnice zo stretnutí sú zverejnené na web-stránke mesta, kde si 

ich občania môžu prečítať, taktiež ich vyvesuje aj na poslaneckú vývesku. Na 

pondelkovom zastupiteľstve adresoval p. primátorovi interpeláciu vo veci rekonštrukcie 

potoka a súvisiacich akciách. O odpovedi o aktuálnom stave bude občanov informovať. 

Pán Mišík  rozhorčene žiadal, aby sa zmenilo osadenie dopravných značiek pri retardéri 

na ulici Ku krížu. Bolo mu odporúčané, aby sa obrátil na odbor dopravy MsÚ.  

V závere diskutovali občania, ktorí majú záujem napojiť sa na vodovod, ktorý by SEVAK 

vybudoval v miestach jestvujúceho vodovodu v správe Mesta Žilina (školský, alebo 

vodovod Pod Skalicou). Požadujú, aby aj oni mali možnosť vstúpiť do rozhodovacieho 

procesu, týkajúceho sa vybudovania/nevybudovania nového vodovodného potrubia. 

Pán Horvát požiadal, či by pri čistení komunikácií nemohli na ulici  Záhrbie čistiť 

komunikáciu vyššie, až smerom k vodojemu. Poslanec uviedol, že toto už pravdepodobne 

nie je miestna komunikácia a preto nebude možné túto službu zabezpečovať. 

 

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 

 


