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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 Zádubnia 

 

Dňa 26. 04. 2017 o 16,00 hod. v MŠ Zádubnie podľa Harmonogramu poslaneckých stretnutí 

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

s občanmi mestskej časti Zádubnie. 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 Zádubnia 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: 

- Opakovaná požiadavka: Pri výjazde z ulice Ku škôlke smerom na Zádubanskú ulicu umiestniť 

dopravné zrkadlo. Požiadavka bola vznesená v 01/2016, zrkadlo dodnes nie je namontované. 

Požiadavka vybavená, zrkadlo bolo osadené.  

- Premiestniť nádoby na separovaný zber, nachádzajúce sa pred Kultúrnym domom na iné 

vhodné miesto, nakoľko na pôvodnom bránia výhľadu motoristom, idúcim z ulice Ku Škôlke. Do 

priestoru tejto križovatky bolo osadené dopravné zrkadlo (viď predchádzajúca 

požiadavka), ktoré zabezpečuje vodičom vychádzajúcim od škôlky smerom hore dobrý 

výhľad pri vstupe do tejto križovatky a nádoby tak môžu ostať na pôvodnom mieste. 

- Na ulicu Ku škôlke umiestniť spomaľovací retardér - vodiči tu jazdia rýchlo a pohybujú sa tu malé 

deti - aby nedošlo k ich zraneniu. Požiadavka bola splnená retardér bol namontovaný. 

- Občania v diskusii s Mgr. Skukálkom požiadali o zrezanie všetkých tují na miestnom cintoríne 

(okrem tuje vedľa domu smútku), nakoľko tieto špatia okolie, vzniká v ich okolí neporiadok a 

korene poškodzujú susediace pomníky. Zrezanie tují bolo odsúhlasené, boli zaradené do 

rozhodnutia na výrub, ktorý bude realizovaný do konca roka 2017. 

- Zrezať, prípadne radikálne orezať vŕby pri Materskej škôlke. Boli síce orezané na jar tohto roka, 

ale skutočne len "symbolicky". Konáre sú suché, previsujú ponad cestu kadiaľ chodia do škôlky 

malé detí, hrozí riziko ich zranenia. Požiadavka bola v 04/2017 zrealizovaná, vŕby boli 

zrezané. 

- Opakovaná požiadavka: Občania požadujú orezať lipy na cintoríne. Tieto značne znečisťujú 

okolie, padajúce konáre poškodzujú pomníky. Na opakované požiadavky občanov mesto 

nereaguje. Spoločné stanovisko k drevinám: Dreviny druhu lipa na cintoríne, ako aj lipy 

na rohu ulíc Oblúková a Pustá budú ohliadnuté arboristom, ktorý navrhne opatrenia na 

ich zabezpečenie voči prípadnému pádu. Dreviny na ulici Na dolinu budú rovnako 
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ohliadnuté, avšak nie je isté, či sú to pozemky mesta. Podľa systému, ktorý je 

k dispozícii, je časť drevín na mestskom a časť na súkromnom. To by sa doriešilo po 

ohliadke arboristom, ako sa bude postupovať ďalej. 

- Zabezpečiť ohliadku 4 ks líp na rohu ulíc Oblúková a Pustá. Stromy sú vysoké, neudržiavané 

a spôsobujú škodu na susedných nehnuteľnostiach.  Viď vyššie uvedené „Spoločné 

stanovisko k drevinám“. 

- Požiadať SSE o orezanie/zrezanie vŕby v blízkosti MŠ – jej konáre zasahujú nad elektrické 

vedenie, pri ktorého porušení pádom konára alebo časti stromu by bola od elektriny odrezaná 

veľká časť Zádubnia. Budú kontaktovaní pracovníci SSE a požiadaní o orezanie drevín. 

- Ulica Na dolinu – tu sa tiež nachádza viacero stromov, ktoré zasahujú nad priľahlé pozemky, kde 

vlastníkom spôsobujú škody. Občania požadujú vykonanie ohliadky týchto stromov a ich 

orezanie/zrezanie. Viď vyššie uvedené „Spoločné stanovisko k drevinám“. 

- Zabezpečiť, aby nádoby na cintorínsky odpad boli pracovníkmi spoločnosti, realizujúcej vývoz 

odpadu, po ich vysypaní umiestnené v určenom stojisku v areáli cintorína. V súčasnosti totiž tieto 

nádoby sú ponechávané pred bránou cintorína, kde opäť začínajú vyvážať odpad nielen 

obyvatelia Zádubnia, ale aj rôzne subjekty mimo tejto mestskej časti. Požiadavka vybavená. 

- Pri kostole/dome smútku, pri odhŕňaní snehu traktor pred niekoľkými dňami poškodil poklop na 

vodojeme. Je potrebné vykonať opravu, alebo toto nahlásiť príslušnej kompetentnej organizácii. 

Požiadavka bola zrealizovaná. 

- Občania vyjadrili nespokojnosť s vykonávaním zimnej údržby v Zádubní počas tejto zimy, kedy je 

sneh podľa nich nedostatočne odstraňovaný. Požadujú najmä do budúcna zjednať nápravu. Bolo 

odstúpené na ŽK. 

- Pri vykonávaní zimnej údržby dochádza v priestoroch autobusových zastávok k nahrnutiu snehu 

mechanizmami vykonávajúcimi údržbu k týmto zastávkam, kde potom cestujúci musia 

prekonávať hromady zľadovateného snehu a hrozí úraz osôb. Zabezpečiť, aby pri údržbe snehu 

zostalo voľné miesto na státie pre cestujúcich. Nespokojnosť bude prejednaná s firmou 

zabezpečujúcou zimnú údržbu. 

- Občania požadujú na ulici Kolmá osadenie dopravnej značky „Zákaz státia“ s dodatkovom 

tabuľou „V zimnom období“. Parkujúce autá bránia prejazdu strojom vykonávajúcim zimnú 

údržbu, najmä ale v prípade potreby tadiaľ neprejde sanitka, alebo vozidlá hasičov. Konkrétne sa 

toto udialo pred niekoľkými dňami, keď tu zapadla sanitka a jej vyprostenie museli riešiť 

prostredníctvom hasičov. Privolaná hliadka polície odporučila občanom požadovať na tejto ulici 

osadenie vyššie uvedenej dopravnej značky. Požiadavka bola zrealizovaná, značka je 

osadená. 

- V časti Zádubnia zvanej Adamovec (bývalá chatová osada) v súčasnosti sú celoročne obývané 

minimálne 4 rodinné domy, počas leta je to podstatne viacej. Sú tu síce osadené stĺpy 

elektrického osvetlenia, avšak osvetlenie vôbec nefunguje. Občania požadujú zjednanie nápravy 

a osadenie svietidiel.  Bude vykonaná obhliadka so správcom verejného osvetlenia a 

navrhne sa riešenie. Realizácia potom závisí od finančných prostriedkov. 

- V časti Zádubnia zvanej Adamovec občania požadujú pomenovanie tejto ulice, nakoľko táto časť 

je súčasťou Zádubnia. Občania navrhujú názov ulice: „Chatárska ulica“. Bude vyriešené 

v priebehu druhého polroka 2017, po zasadnutí názvoslovnej komisie. 

- Občania požadujú riešiť rozšírenie miestneho cintorína. Minulý týždeň pochovávali na posledné 

voľné miesto. Z mesta bolo občanom oznámené, že v Žiline na novom cintoríne je miesta 

dostatok. Občania sú pobúrení takýmto prístupom. Najmä starší občania sú rozhorčení, 

argumentujú tým, že celý život žijú v Zádubní a pochovaní majú byť niekde inde? Žiadajú 

kompetentných funkcionárov mesta Žilina, aby táto situácia bola neodkladne riešená. Požadujú 

prípadne aj vytvorenie nového cintorína v Zádubní, kde sa nachádzajú pozemky, ktoré by boli na 

tento účel vhodné. Požiadavkou sa zaoberá vedenie mesta, najskôr musí byť vykonaný 
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hydrogeologický prieskum navrhovaného pozemku, potom sa pristúpi k rokovaniu 

s vlastníkmi pozemku. 

- Miestny občan poukázal na dlhodobo odstavený vrak motorového vozidla pred miestnym 

cintorínom. Prítomný pracovník MP bude túto požiadavku riešiť. Požiadavka v riešení – MP  sa 

nedarí skontaktovať s majiteľom, ktorý má ako trvalý pobyt Mesto Martin. 

- Na ulici Pustá občania požadujú vyasfaltovanie časti miestnej komunikácie, ktorá je v dezolátnom 

stave. Závisí to od finančných prostriedkov, rozpočet na údržbu komunikácií je 

obmedzený. Požiadavka bude evidovaná. 

- Na Štvrtej ulici občania požadujú vyspravenie jám a výtlkov aspoň asfaltovou drťou, nakoľko táto 

ulica slúži ako prejazdná pre pomerne veľa áut a už dlhšiu dobu sa o túto komunikáciu nikto 

nestará. Asfaltová drť momentálne nie je k dispozícii. Keď drť bude, požiadavka sa 

zrealizuje. 

- V súvislosti s výstavbou chodníka Budatín-Zádubnie občania požadujú, aby ako ďalšia etapa 

výstavby tohto chodníka bol realizovaný úsek nachádzajúci sa v Zádubní. Stanovisko MsÚ: Ide 

o investičnú akciu. O postupe výstavby (nasledujúce etapy) rozhoduje odbor dopravy a 

vedenie mesta. V tomto úseku (Zádubnie)  sú z prevažujúcej časti komplikované 

majetkoprávne pomery (nevysporiadané pozemky), na rozdiel od ostatných úsekoch, 

ktoré sú z tohto pohľadu jednoduché. 

- Občania opakovane požadujú riešenie dopravnej situácie smere Zástranie-Budatín, kde cez 

Zádubnie autá prechádzajú vysokou rýchlosťou a ohrozujú najmä chodcov. Komunikácia je v 

správe ŽSK, majú tieto požiadavky a mali by realizovať opatrenia. 

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

začiatkom tohto roka dokončiť: 

- Vyznačiť dve križovatky v strede mestskej časti zvislým dopravným značením. Požiadavka bola 

splnená, križovatky boli označené dopravnými značkami. 

- Na cintoríne umiestniť ku krížu 2 ks lavičiek, ktoré budú slúžiť najmä starším občanom na 

oddych. Bude riešené so spoločnosťou Žilbyt. 

- Realizovať opatrenia, ktoré vyplynuli z rokovania zo dňa 9.6.2016 za účasti zástupcov MsÚ, ŽSK, 

Správy ciest ŽSK a poslancov  Pažického a Talafovej, týkajúce sa zvýšenia bezpečnosti na tomto 

úseku. Budú požiadaní pracovníci SSC a ŽSK, aby zrealizovali požiadavky, prijaté na 

predmetnom stretnutí. 

 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Zádubnia do zápisnice. 

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

zápisnice: 

- Opakovaná požiadavka: V súvislosti s výstavbou chodníka Budatín-Zádubnie občania 

opakovane a dôrazne požadujú, aby ako ďalšia etapa výstavby tohto chodníka bol 

realizovaný úsek nachádzajúci sa priamo v Zádubní. Občania nesúhlasia so 

stanoviskom mesta Žilina, že v tomto úseku (Zádubnie) sú z prevažujúcej časti 

komplikované majetkoprávne pomery (nevysporiadané pozemky).  

- V súvislosti s predchádzajúcou požiadavkou občania požadujú, aby na najbližšie 

stretnutie poslanca s občanmi Zádubnia bol pozvaný aj vedúci Odboru investičného, 

resp. iný zodpovedný vyšší predstaviteľ mesta Žilina, aby im vysvetlil, prečo otázka 

chodníka nie je vyriešená už minimálne za 2 desaťročia. Otázka občanov: „Frekvencia 

dopravy v Zádubní je vysoká, pohyb občanov po cestách a komunikáciách 

značný. Čakajú snáď kompetentní pracovníci Mesta Žilina, aby niekoho zabilo a až 

potom sa už začne týmto problémom niekto skutočne aktívne zaoberať“? 
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- Na ulici Na dolinu pri dome č.s. 81 je na komunikácií umiestnená konštrukcia 

unimobunky, ktorú údajne rozobrali a umiestnili tu Rómovia, ktorí sa nasťahovali do 

tohto domu. Občania požadujú komunikáciu uvoľniť. 

- Zabezpečiť preverenie u spoločnosti SEVAK, prečo sa nedobudovala časť kanalizácie 

na ulici Pod Bukovinou. Podľa vyjadrenia SEVAKu, ktoré poskytol dotknutým občanom 

pri výstavbe kanalizácie v časti Zádubnia, sa táto časť na spomínanej ulici mala 

realizovať do konca roka 2016. 

- Občania požadujú preveriť, prečo správca cintorínov od nich požaduje, aby mali 

zaplatené hrobové miesta na 10 rokov vopred. Bývalý správca to nepožadoval, 

legislatíva sa vraj odvtedy nemenila, tak sa občania pýtajú, na základe čoho tak nový 

správca postupuje. 

- Zabezpečiť meranie rýchlosti v Zádubní v smere zo Zástrania  pracovníkmi Polície. 

- Umiestniť dopravnú značku max. povolená rýchlosť 50 km/hod do blízkosti hlavnej 

križovatky Zádubanskej a Zástranskej ulice (v smere od Zástrania), resp. do tohto úseku 

nainštalovať radar na meranie rýchlosti. Prípadne na úsek od areálu bývalého družstva 

smerom do Žiliny, umiestniť značku Zóna 40, radar alebo iné opatrenie – nie je tu 

chodník, frekvencia pohybu chodcov je vysoká, autá jazdia priamo cez stred obce 

vysokou rýchlosťou, hrozí vážne nebezpečenstvo zranenia osôb. 

- Preveriť, či pozemky v areáli Materskej škôlky sú vysporiadané a všetky patria Mestu 

Žilina. 

- Vyasfaltovať parkovací priestor pred futbalovým ihriskom, je to jediný „obecný“ priestor, 

ktorý v Zádubní zostal občanom a kde často chodia, konajú sa tu kultúrno-spoločenské 

akcie. Priestor je nespevnený, plný jám a po daždi veľmi ťažko prechodný. 

- Výzva občanov Zádubnia: Občania Zádubnia vyzývajú poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline a vedenie Mesta Žilina, aby aktívne začali  prijímať také 

rozhodnutia a opatrenia, ktoré budú smerovať k postupnému 

rozvoju/dobudovaniu/dorovnaniu úrovne vybavenosti mestských častí (bývalých 

samostatných obcí) na úroveň centrálnych častí mesta Žilina. Aby aj pri 

nedostatku finančných prostriedkov boli prijímané také opatrenia, aby 

v mestských častiach, kde doteraz mesto dávalo minimum finančných 

prostriedkov a v podstate skoro žiadne investície, dochádzalo postupne 

k dobudovaniu infraštruktúry, najmä ciest, vodovodu a kanalizácie tak, aby aj 

občania mestských častí mali prístup k takým životným podmienkam a potrebám 

a takej občianskej vybavenosti, aké majú a ktoré sú pre občanov centrálnych častí 

Mesta Žilina už dlhé roky úplnou samozrejmosťou. Dane v mestských častiach 

občania platia rovnaké ako občania v centre, životné podmienky v mestských 

častiach – kedysi samostatných obciach - sú  však podstatne horšie a často 

nedôstojné 21. storočia. 

 

3) Diskusia 

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

nasledovné postrehy a postoje: 

Občania požiadali, aby VPP pracovníci pravidelne čistili okolie nádob na separovaný 

odpad a aby vyčistili rigoľ okolo komunikácie na ulici Zádubanská. Taktiež aby udržiavali 

čistotu na miestnom cintoríne. Poslanec Pažický prisľúbil, že toto bude realizované. VPP 

pracovníci v súčasnosti pracujú prioritne v areáli MŠ a jej okolí, pomáhajú aj pri 

budovaní detského ihriska na futbalovom štadióne. 
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Na tému rozšírenia miestneho cintorína občania uviedli, že už cca pred 10 rokmi sa 

tento problém riešil a boli tu prítomní zástupcovia mesta, ktorí aj mali následne osloviť 

vlastníkov pozemku, kde by sa mal teraz cintorín rozširovať. Doteraz sa tak nestalo. 

Môže sa stať, že vlastníci pozemku stratia trpezlivosť a pozemok odpredajú tretej osobe. 

V rámci diskusie občania vyjadrili nespokojnosť, že v minulosti bol odpredaný kultúrny 

dom v Zádubní súkromnej osobe. Nemajú priestor na stretávanie sa, na spoločenský 

život. 

Situácia s dobudovaním kanalizácie je zlá, miestne komunikácie sú v zlom, niektoré 

dokonca v dezolátnom stave a mesto s tým, napriek požiadavkám, často takmer vôbec 

nič nerobí. Nerieši sa požiadavka na vybudovanie chodníka, požiadavky na prijímanie 

opatrení na zabezpečenie bezpečnosti chodcov sa neriešia tak promptne, ako by bolo 

potrebné. Občania vyjadrili z tejto situácie rozčarovanie a adresujú v predchádzajúcom 

bode uvedenú Výzvu občanov Zádubnia poslancom a vedeniu Mesta Žilina.  

 

4) Na záver stretnutia poslanec Pažický a občania poďakovali vedeniu mesta za plnenie 

ich doterajších požiadaviek a vyjadrili presvedčenie, že vedenie mesta Žilina sa ich 

požiadavkami bude zaoberať. Poslanec poďakoval prítomným za účasť na stretnutí, za 

vznesené požiadavky a námety a stretnutie s občanmi ukončil. 

 

                                    Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický

                     


