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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 17. 5. 2017 od 9,30 hod. sa 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 článku do júnového vydania Radničných novín, ako 

aj prediskutovania aktuálnych problémov vo volebnom obvode č.8. 

Počas zasadnutia výboru bol poslancami spracovaný príspevok za volebný obvod č.8, ktorý 

tvorí prílohu tejto zápisnice. 

V ďalšej časti zasadnutia sa poslanci venovali aktuálnym témam, prediskutovali 

nespokojnosť s plnením ich niektorých požiadaviek zo zasadnutia výboru dňa 24.3.2017 

a tieto požiadavky opakovane zasielajú vedeniu Mesta Žilina. 

 

Požiadavky poslancov Výboru č. 8: 

- Výbor trvá na tom, aby poslanci výboru boli aj naďalej prizývaní na všetky obhliadky, 

ktoré pracovníci odborov Mestského úradu v Žiline budú vykonávať v MČ obvodu. 

- Výbor požaduje, aby poslanci boli oboznamovaní  so začatím prác v MČ ich obvodu, 

aby boli prizývaní na začatie a preberanie všetkých ukončených prác, ktoré sa v MČ 

obvodu budú realizovať.  

 

Poslanec Pažický poďakoval kolegom za účasť, konštruktívny priebeh a zasadnutie výboru  

ukončil. 

 

 

V Žiline, dňa 19. 5. 2017 

 

 

predseda výboru:      sekretár výboru: 

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

Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová 

 

 

mailto:janpaz@stonline.sk


Príloha Zápisnice zo zasadnutia Výboru č.8 - text príspevku do Radničných novín 

Keďže v posledných mesiacoch sme boli svedkami toho, že na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva 

v Žiline sa podľa nás neriešili tie zásadné problémy, ktoré by zastupiteľstvá riešiť mali, ale boli sme naopak 

svedkami vybavovania si vzájomných účtov a „starých hriechov minulosti“ medzi niektorými poslancami, 

rozhodli sme sa tento článok napísať nie tak ako tradične, ale apelovaním na kolegov poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline a vedenie Mesta Žilina. 

V mestských častiach (ďalej len „MČ“) poslanci podľa nášho názoru plnia podstatne viac povinností 

a drobných požiadaviek občanov-voličov, takých, o ktorých sa poslancom centrálnych častí mesta často ani 

„nesníva“.  

Denne sme kontaktovaní občanmi s otázkami: „ Čo to tam Vy poslanci vlastne robíte, handrkujete sa ako 

malé deti, politikárčite, je nedôstojné pozerať záznamy z rokovaní zastupiteľstiev. Nevenujete sa tomu, čo 

občanov denne trápi. Mamičky s deťmi tlačia kočíky nie po chodníkoch, ale po frekventovaných cestách. Po 

cestách, často krát skôr necestách, kde je adekvátny skôr názov – „sama jama“, ktoré ešte asfalt nikdy 

nevideli. Po cestách, kde krajom  ciest denne tečú splašky a fekálie, nakoľko kanalizácia a vodovod je tu 

ešte stále len snom/vidinou a nie realitou“. 

Ďalší okruh problémov v MČ je spojený s tým, že v minulosti došlo k odpredaju kultúrnych domov 

v niektorých MČ, čím došlo k tomu, že spoločenský a kultúrny život obyvateľov týchto MČ „zhasol“.  

Žijeme v MČ, kde počas zimy musia občania čakať často aj 48 hodín na spojazdnenie ciest, nakoľko sme 

zaradení do III. pásma, kedy sa musia najskôr spojazdniť centrálne časti mesta. V MČ, kde je tráva kosená 

2x, max. 3 x ročne, pretože v MČ tráva vie, že tu má rásť pomalšie ako v centre, ktoré sa kosí napr. aj 6 krát 

do roka. A mohli by sme vo výpočte výhod života v mestských častiach Mesta Žiliny ďalej pokračovať, avšak 

nasleduje už len Výzva, aby sa už niečo konečne pohlo v MČ dopredu a aby sa občania týchto MČ mohli 

cítiť byť plnohodnotnými občanmi Mesta Žilina. 

 

Výzva poslancov a občanov mestských častí volebného obvodu č.8:  

Poslanci a občania mestských častí volebného obvodu č.8 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 a rozhodnutia, 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 aj podnikatelia platia rovnaké ako 

občania v centre, životné podmienky v mestských častiach – kedysi samostatných obciach - sú  

však podstatne horšie a často nedôstojné 21. storočia. V prípade, ak nedôjde k napĺňaniu tejto 

výzvy, poslanci obvodu budú navrhovať zmenu daňového zaťaženia občanov a podnikateľov 

v týchto mestských častiach. 

Napriek všetkým vyššie uvedeným problémom poslanci a občania obvodu č.8 nerezignujú. Denne pracujú, 

plnia si povinnosti voči mestu, organizujú oslavy MDD, Mikuláša, športové súťaže, súťaže DHZ, spoločné 

organizované brigády, spomínajú a uctievajú si padlých vojakov vo vojnách pri pietnych aktoch, pripomínajú 

si Deň otcov, vzdávajú česť starším občanom.  

Nezabúdajú ani na také elementárne veci, ako spomenúť si a uctiť si svoje mamy a staré mamy pri 

príležitosti Dňa matiek. Na oslave Dňa matiek v Brodne (viď priložené fotografie) sa stretli všetci poslanci 

výboru č. 8 a z Mesta Žilina prišli oslávenkyne pozdraviť dokonca obaja páni viceprimátori. Oslavy sa 

uskutočnili aj v ďalších MČ a to v Zástraní a vo Vraní. Treba vedieť nielen pracovať, treba sa vedieť aj 

zabaviť, ale je potrebné vedieť aj prejaviť vďaku, úctu, toleranciu a niekedy povýšiť spoločné záujmy nad 

záujmy jednotlivca, prípadne poslaneckého klubu.   

 

Poslanci volebného obvodu č.8 Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová, Ján Púček 


