
ZÁPISNICA 

 

 V mesiaci máj bolo vykonaných niekoľko stretnutí s občanmi mestskej časti Vranie. Dňa 

8.5.2017 sa uskutočnil akt kladenia vencov k miestnemu pomníku padlým hrdinom 1. a 2. svetovej 

vojny, na ktorom akte sa zúčastnil aj predseda slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pán 

Drotár, zástupcovia Jednoty dôchodcov Vranie, zástupcovia občianskeho združenia Naše Vranie, 

zástupcovia DHZ Vranie, starosta obce Rudinka, ako aj občania Vrania. Poslanec Púček privítal 

všetkých prítomných. Prítomní hostia predniesli príhovory k 72. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. 

Po položení vencov a spoločnom zaspievaní Slovenskej hymny prebehla aj rôznorodá diskusia, ktorá 

priniesla veľkú podporu k pripravenej petícii zachovania mostu ponad rieku Kysuca a táto bola 

podpísaná prítomnými v počte 83 podpisov včetne hostí. Následne petícia prebiehala od 11:00 do 

22:00 a podpísalo ju 544 občanov so žiadosťou most ponechať do výstavby diaľnice na KNM, pretože 

miestna komunikácia vo Vraní nespĺňa podmienky tranzitu a v prípade tranzitu cez obec Vranie sú 

občania pripravení protestovať pochodmi, ako to bolo v minulosti. Petícia bola následne zaslaná 

predsedovi vlády, ministrovi hospodárstva a prezidentovi SR. Taktiež poslanec oznámil tento výsledok 

petície pánovi primátorovi.  

 Najväčšia požiadavka v rámci diskusie sa viedla k havarijnému stavu miestnej lávky ponad 

rieku Kysuca, ktorá ako jediná spája mestskú časť Vranie a Brodno a po tejto lávke je jediný prístup aj 

pre žiakov ZŠ Brodno. Preto občania opätovne žiadajú vedenie mesta, ale aj celé mestské 

zastupiteľstvo, aby už pripravené projekty a stavebné povolenie na novú výstavbu nebolo zmarené, 

ale aby mestské zastupiteľstvo schválilo túto výstavbu ešte tento rok.  

 Občania upozorňujú, že na miestnej komunikácii ulice Vrania, ulice Drozdia sú ďalšie trhliny, 

ktoré môžu spôsobiť zosuv.  

 Občania žiadajú úpravu vstupu pred miestnym cintorínom vybudovaním malého 

parkovacieho miesta hlavne pre pohrebné vozidlá, ale aj výstavbu sociálneho zariadenia, osvetlenia 

cintorína a vybudovanie chodníkov, pretože v súčasnej dobe miestny cintorín nemá Dom Smútku 

a ani 1m2 chodníka. Taktiež žiadajú, aby na cintoríne boli aspoň orezané konáre stromov (líp), znížená 

výška stromov (líp). Jedná sa o 3 ks.  

 Občania mestskej časti Vranie aj touto zápisnicou ďakujú vedeniu mesta, ale aj všetkým 

poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí sa zaslúžili svojím hlasovaním na rozvoji mestskej časti 

Vranie tým, že odsúhlasili budovanie oporných múrov, opravu komunikácií a pod.  

 

 

 

 

 

Dňa 17.05.2017 Spracoval Ján Púček 


