
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 zasadnutia Výboru č. 8 

Dňa 19.3.2018 od 9,20 hod. sa na v priestore Mestského úradu Žilina 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 prerokovania nasledovných bodov: 

1) Aktuálna situácia v riešení kanalizácie Budatín 

2) Použitie „investičných-kapitálových“ pohotovostných zdrojov vo Volebnom obvode č.8 

v roku 2018 

3) Problematika erbov mestských častí obvodu 

4) Informovanie o petícii občanov Zástrania 

K jednotlivým bodom: 

1) Aktuálna situácia v riešení kanalizácie Budatín 

Poslankyňa Mgr. Talafová sa spolu s poslancom Púčkom a oficiálnym zástupcom mesta 

Žilina v blízkej dobe zúčastnia rokovania na SEVAKu ohľadne spresnenia a dohodnutia 

postupu pri prípravných prácach na kanalizácii v Budatíne, konkrétne  ul. Horná, v okolí 

Budatínskeho hradu, ul. Slovenských dobrovoľníkov od Kaplnky Sv. Anny. 

2) Použitie „investičných-kapitálových“ pohotovostných zdrojov vo Volebnom obvode č.8 

v roku 2018 

Poslanci sa venovali použitiu kapitálových výdavkov v roku 2018 – konkrétne za jednotlivé 

mestské časti bude uvedené v závere tejto zápisnice v prijatom Uznesení. 

3) Problematika erbov mestských častí obvodu 

Požiadavka poslancov: 

a) Poslanci výboru požadujú, aby Odbor dopravy Mestského úradu v Žiline zabezpečil 

označenie jednotlivých mestských častí obvodu erbami (na vonkajšie použite) v zmysle 

patričných predpisov a vyhlášok, nasledovne: 

Budatín:  1x vstup od Tepličky - na pravej strane 

  1x vstup od Zádubnia – na pravej strane 

  1x vstup od Žiliny – na pravej strane   

Zástranie: 1x vstup od Žiliny – na pravej strane 

  1x výstup v smere do Žiliny – na pravej strane 

Brodno: 1x vstup od Žiliny – na pravej strane 

  1x vstup od smeru K.N.Mesto – na pravej strane 

Zádubnie: 1x vstup od Zástrania – na pravej strane 

  1x vstup od Žiliny – na pravej strane 

Považský Chlmec:  1x vstup od Bytče – na pravej strane 

   1x vstup od Žiliny – na pravej strane 
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Vranie:  1x vstup od Považského Chlmca – na pravej strane 

  1x vstup od Rudinky – na pravej strane 

b) Poslanci ďalej požadujú, aby v zmysle pôvodne deklarovaného zámeru zo strany vedenia 

mesta Žilina, bola na Radnici mesta zriadená výstavka, kde budú umiestnené všetky 

doteraz pridelené erby mestských častí Žiliny spolu s vlajkami a erbovými listinami.  

Zabezpečí sa takto dôstojná prezentácia a umiestnenie erbov. 

 

4) Informovanie o petícii občanov Zástrania. 

Poslankyňa Talafová informovala prítomných kolegov poslancov o petícii občanov Zástrania, 

ktorú spísali vo veci cesty, spájajúcej Zástranie s Tepličkou.  Táto cesta je využívaná 

občanmi Zástrania pri cestovaní najmä do a z práce. Cesta je v súčasnosti pridelená obci 

Teplička nad Váhom, ktorá ju v ďalšom plánuje využívať iba ako účelovú komunikáciu. 

Občania Zástrania s takýmto postupom nesúhlasia, z uvedeného dôvodu preto spísali 

petíciu. 

 

Všetci traja členovia výboru sa jednohlasne zhodli na použití finančných prostriedkov a prijali 

nasledovné uznesenie, ktorým požadujú prerozdeliť finančné prostriedky v nasledovných 

mestských častiach Volebného obvodu č. 8 takto: 

 

Uznesenie: 

Poslanci Výboru č. 8 jednohlasne schvaľujú použitie finančných prostriedkov z „investičných-

kapitálových“ pohotovostných zdrojov Volebného obvodu č.8 v celkovej sume 16 000,- € 

nasledovne: 

- Brodno: vybudovanie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby na miestnom cintoríne 

pred domom smútku  v sume 5 333,- € 

- Budatín: oplotenie miestneho cintorína z hornej strany v sume 5 333,- € 

- Vranie: vybudovanie chodníka na miestnom cintoríne v sume  5 334,- €  

Poslanci výboru požadujú, aby tieto investičné prostriedky boli realizované cez správcu 

mestských cintorínov, ktorým je spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. 

 

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

výboru  ukončil. 

 

V Žiline, dňa 20. 03. 2018 

 

predseda výboru:      sekretár výboru: 

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

Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová 

 

 

člen výboru: 

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

Ján Púček  


