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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 11.1.2018 od 10,00 hod. sa v Dolnom Kubíne 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 za účelom spracovania článku do Radničných novín a vypracovania 

Harmonogramu poslaneckých stretnutí na rok 2018. 

Počas zasadnutia výboru bol poslancami spracovaný príspevok do Radničných novín za 

volebný obvod č.8, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. Taktiež bol spracovaný Harmonogram 

poslaneckých stretnutí na rok 2018. 

V ďalšej časti zasadnutia sa poslanci venovali aktuálnym témam vo volebnom obvode č.8, 

ako aj nasledovnej požiadavke, ktorú poslanci zasielajú vedeniu Mesta Žilina. 

 

Požiadavka poslancov volebného obvodu č.8: 

- Výbor požaduje, aby na nehnuteľnostiach vo vlastníctve Mesta Žilina, ktoré sa 

nachádzajú vo volebnom obvode č.8, bol posúdený zdravotný stav stromov a na 

základe tohto posúdenia aby boli prijaté patričné opatrenia.  

 

Na záver poslanec Pažický poďakoval kolegom za účasť, konštruktívny priebeh a zasadnutie 

výboru  ukončil. 

 

 

V Žiline, dňa 15. 01. 2018 

 

 

predseda výboru:      sekretár výboru: 

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

Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová 
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Príloha Zápisnice zo zasadnutia Výboru č.8 - text príspevku do Radničných novín 

V úvode nášho príspevku želáme spoluobčanom v novom roku najmä veľa zdravia, šťastia, spokojnosti 

a úspechov v osobnom aj v pracovnom živote, kolegom poslancom mnoho múdrych rozhodnutí a vedeniu Mesta 

Žilina veľa síl na realizáciu požiadaviek občanov. 

Rok 2017 bol úspešný pre rozvoj mestských častí volebného obvodu č.8 (ďalej len „obvod“), za čo chceme 

vyjadriť poďakovanie jednak vedeniu mesta, ale aj kolegom poslancom za podporu investičných zámerov, ktoré 

sú predkladané na základe požiadaviek občanov obvodu. 

Vo Vraní v roku 2017 bolo realizované spevnenie svahov pred zosuvom v časti ulice Drozdia, bol vybudovaný 

bezdrôtový rozhlas, v rámci údržby sa opravili miestne komunikácie. Za hlavný úspech však možno označiť, že 

vďaka aktívnej podpore primátora Chomu a vtedajšieho župana Blanára, sa na 3 a pol roka naďalej zachováva 

most ponad rieku Kysuca. Chceme poďakovať poslancom VÚC aj MZ Žilina za podporu tohto návrhu, ktorý 

jednohlasne schválil. Prioritnou úlohou na rok 2018 je výstavba lávky Brodno-Vranie, ktorá pôvodne mala byť 

ukončená v 11/2017 a na ktorú už v rozpočte roka 2017 aj boli vyčlenené finančné prostriedky. Z technických 

dôvodov sa realizácia presunula na začiatok roka 2018. 

V Považskom Chlmci sa po desiatkach rokov občania dočkali vybudovania 1. etapy kanalizácie, v súčasnosti už 

prebieha aj príprava dokumentácie a príslušných povolení na 2. etapu, za čo patrí poďakovanie spoločnostiam 

SEVAK a EUROVIA. Boli vybudované chodníky na miestnom cintoríne, bezdrôtový rozhlas, zrekonštruovalo sa 

detské ihrisko, upravil sa park a miestne komunikácie.   

V Brodne koncom 10/2017 došlo konečne k rozsiahlej oprave výtlkov na  komunikáciách, vybudoval sa  

bezdrôtový rozhlas, zrekonštruovaná bola  komunikácia na ulici Cezpoľná. Občania žijúci na Snežnickej ceste 

dostali tesne pred Vianocami darček vo forme doplnenia niekoľkých svietidiel verejného osvetlenia. Na miestnom 

cintoríne bol po roku dokončený prístrešok a zábradlie. Čo sa týka najviac sledovanej akcie v Brodne, ktorou je 

dlho pripravovaná rekonštrukcia potoka Brodnianka, koncom decembra 2017 boli zo strany Slovenského 

vodohospodárskeho podniku š.p. na príslušné úrady zaslané materiály, potrebné k vydaniu stavebného 

povolenia. S prípravou súvisiacej stavby úprava miestnej komunikácie + premostenie potoka v Brodne sa 

v súčasnej dobe zo strany Mesta Žilina  finalizujú dokumenty potrebné k žiadosti o vydanie stavebného povolenia. 

V Zádubní po niekoľkých rokoch bola vyslyšaná požiadavka občanov a bolo zrezaných niekoľko tují na miestnom 

cintoríne, nakoľko tieto špatili okolie a korene poškodzovali susediace pomníky. Vzniklo tak aj niekoľko nových 

hrobových miest. Vybudovali sa  parkovacie miesta pri cintoríne smerom k Domu smútku, vyasfaltovala sa ulica 

Pustá. Krátko pred začiatkom zimy bol vybagrovaný odvodňovací rigoľ na ul. Zádubanskej, vyčistil sa aj 

odvodňovací rigoľ popri hlavnej ceste, upravila sa plocha pri autobusovej zastávke Údolná. Na stretnutí 

s občanmi v 10/2017 prítomní zástupcovia  investičného odboru a odboru právneho a majetkového poskytli 

občanom aktuálne informácie o príprave výstavby chodníka v Zádubní a oboznámili ich o ďalších krokoch. 

Prebehlo aj  prvotné rokovanie s vlastníkom pozemku pod futbalovým ihriskom o možnosti odkúpenia pozemku  

mestom. 

Po 40 rokoch snaženia sa po ukončení zimnej údržby (po 15. Apríli 2018) v Budatíne začne s výstavbou chodníka 

Budatín-Zádubnie, konkrétne časť v Budatíne. Koncom roka 2017 prebehlo viacero rokovaní vo veci 

prevádzkovania vysielača mobilného operátora, umiestneného na streche ZŠ. I po ukončení nájomnej zmluvy 

operátor využíva zriadené vecné bremeno a napriek nesúhlasu občanov a mesta Žilina bude prevádzkovať i 

naďalej tento vysielač a to až do doby, kým nevybuduje náhradnú základňovú stanicu v blízkosti jestvujúcej, aby 

túto nahradila. Na základe požiadavky občanov Mesto Žilina nepredĺžilo  prenájom hospodárskej budovy na ul. 

Železničná (bývalé maštale/koniareň).  Občania požadujú, aby v budúcnosti pozemok, nachádzajúci sa pod touto 

hospodárskou budovou, zostal aj naďalej vo vlastníctve mesta  a nebol odpredaný. Občania navrhujú, aby tento 

pozemok do budúcnosti slúžil pre využitie obyvateľov Budatína, na výstavbu viacúčelového zariadenia, ktoré by 

nahradilo v minulosti odpredaný kultúrny dom. 

V Zástraní sa napriek snahe poslancov nepodarilo presadiť položenie asfaltového koberca na ul. Stará dedina, 

ani  vybudovanie osvetlenia na miestnom cintoríne. Obe tieto požiadavky sú však navrhnuté do investičného 

plánu mesta na roky 2018-2021. V riešení je aj vodovodná prípojka a vybudovanie WC v Domu nádeje, ako aj 

prípravné práce k začatiu spracovania projektovej dokumentácie potrebnej k vybudovaniu verejnej kanalizácie. 

V tomto roku sa zasadíme o opravu strechy na MŠ  a zateplenie budovy. 



V októbri sme si v obvode spolu s členmi ZO JDS uctili starších spoluobčanov pri príležitosti Mesiaca úcty 

k starším, na ktoré boli pozvaní aj najstarší občania z jednotlivých MČ. Títo boli vďační, že si na nich zástupcovia 

mesta a poslanci spomenuli a zároveň aj prišli medzi nich ich pri tejto príležitosti pozdraviť. 

Koncom roka v MČ obvodu začali prebiehať výročné schôdze DHZ, na ktorých dobrovoľní hasiči bilancovali rok 

2017 a pripravovali plán na rok 2018. Zástupcovia mesta aj poslancov poďakovali dobrovoľným hasičom za ich 

obetavú prácu. 

Záverom ešte raz ďakujeme vedeniu Mesta Žilina a kolegom poslancom za realizáciu   požiadaviek občanov 

obvodu.  

 

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

 

 

 

 


