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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 zasadnutia Výboru č. 8 

 stretnutie poslancov s občanmi Brodna  

 

Dňa 16.04.2018 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Brodno podľa Harmonogramu poslaneckých 

stretnutí na rok 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

v zložení poslancov Ing. Ján Pažický a  Mgr. Emília Talafová. Poslanec Púček sa zo 

zdravotných dôvodov ospravedlnil. Zasadnutie sa uskutočnilo za účelom stretnutia poslancov 

s občanmi mestskej  časti Brodno. Stretnutia sa zúčastnil aj pracovník Mestskej polície Žilina 

komisár MP Mgr. Martin Matejko.   

V úvode poslanec Pažický privítal kolegov poslancov, zástupcu MP a prítomných občanov.  

V ďalšom oboznámil prítomných s programom stretnutia: 

1) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna 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: Zabezpečiť opravu komunikácie na ulici Záhrbie – položiť nový 

asfaltový koberec. Komunikácia je v dezolátnom stave. Stanovisko Odboru dopravy: V 

prípade dostatku finančných prostriedkov zrealizujeme. 

- Pred domom smútku na miestnom cintoríne sú vytvorené jamy, v ktorých stojí voda. Počas 

pohrebov ľudia musia stáť buď vo vode, alebo  v blate na trávnatých okrajoch plochy. Občania 

požadujú priestor buď vyasfaltovať, alebo položiť zámkovú dlažbu. Požiadavka bude riešená 

cestou použitia „investičných-kapitálových“ pohotovostných zdrojov vo 

Volebnom obvode č.8 v roku 2018. Poslanec Pažický vysvetlil občanom systém použitia 

takýchto finančných prostriedkov, ktoré od roku 2017 majú poslanci obvodu vo svojej 

rozhodovacej právomoci vo výške 16000,- € na rok na celý volebný obvod č.8.  

- Opakovaná požiadavka: Čo najskôr realizovať výstavbu vodovodu na ul. Záhumenská – 

požiadavka s podpísanými zmluvami o budúcich zmluvách bola zaslaná na mesto Žilina 

poslancom Pažickým dňa 11.9.2017, odpoveď doteraz nebola zaslaná. Stanovisko Odboru 

dopravy: V procese riešenia. Poslanec Pažický vysvetlil, že ul. Záhumenská je jedna 

z vetiev (vetva č.3) pripravovanej stavby Žilina-Brodno-rozšírenie vodovodu.  

mailto:janpaz@stonline.sk


2 
 

- Občania požadujú, aby bola zimná údržba v Brodne vykonávaná kvalitnejšie ako doteraz. Do 

kopcovitých častí sa občania často nemôžu dostať autami z dôvodu zle a neskoro vykonávanej 

zimnej údržby. Občania sa pýtajú, čo by sa stalo v prípade, ak by sa nemohla napr. sanitka 

dostať do takýchto častí Brodna z dôvodu, že komunikácia nie je buď odhrnutá, alebo odhrnutá 

síce je, ale nie je posypaná. Stanovisko Odboru dopravy: Zimná údržba je vykonávaná v 

rámci možností. Poslanec Pažický ozrejmil, že táto zima bola z hľadiska množstva 

snehu priaznivá, nevyskytli sa preto žiadne mimoriadne situácie. V prípade požiadaviek 

občanov kontaktoval Žilinské komunikácie, ktoré sa v rámci možností a kapacít snažili 

vzniknutú situáciu čo najskôr vyriešiť. 

- Počas vykonávania zimnej údržby došlo k poškodeniu asfaltu stojom vykonávajúcim odhŕňanie 

snehu v hornej časti Zárohačovskej ulice. Na jar je potrebné čo najskôr vykonať opravu 

poškodeného úseku. Stanovisko Odboru dopravy: Je to evidované, bude sa to riešiť v 

jarných mesiacoch. 

- Občania požadujú vykonať revíziu zo strany SEVAK, alebo mesta Žilina, na jestvujúce 

kanalizačné poklopy na komunikáciách v Brodne. Kritická situácia je u poklopu pred rodinným 

domov č.s.  24 na Zábrežnej ulici a v blízkosti RD č.s. 184 na Brodňanskej ulici pred kostolom. 

Koncom roka 2017 bol opravovaný kanalizačný poklop pred RD č.s. 45 pri vstupe do Brodna– 

krátko po vykonaní opravy však poklop búcha ešte viac ako pred opravou. Toto občania požadujú 

realizovať ako reklamáciu vykonanej opravy. Požiadavka je zrealizovaná. Boli kompletne 

vymenené a osadené 4 nové kanalizačné poklopy, z toho 3 na Zábrežnej a jeden na 

Brodňanskej ulici. Poslanec Pažický vyjadril poďakovanie za to, ako spoločnosť SEVAK 

pružne zareagovala a poklopy vymenila. 

- Opakovaná požiadavka: Oproti starému cintorínu vedľa bývalej škôlky, na ul. Ku krížu, bol pri 

zrezaní lipy ohnutý stĺp verejného rozhlasu – občania požadujú tento stĺp čo najskôr odstrániť, 

nakoľko sa obávajú že sa stĺp zlomí a niekoho zraní.  Požiadavka je zrealizovaná, stĺp bol 

odstránený. Poslanec Pažický informoval, že v súčasnosti začína prebiehať 

odstraňovanie stĺpov a káblov starého rozhlasu. 

- Občania požadujú, aby zo strany mesta Žilina boli urýchlene začaté práce na príprave projektovej 

dokumentácie k dobudovaniu kanalizácie a vodovodu v tých častiach Brodna, kde tieto siete ešte 

nie sú. Stanovisko Odboru životného prostredia:  V riešení, všetky požiadavky na 

dobudovanie kanalizácie treba riešiť cez miestneho poslanca, ktorý ich následne postúpi 

na Mestský úrad. Poslanec Pažický opakovane ozrejmil, ako sa má postupovať pri 

takýchto požiadavkách. Aj na poslednej schôdzi urbáru požiadal o vystúpenie, kde 

požiadal občanov Podskaličnej ulice, aby vypísali a doručili mu zmluvy o budúcich 

zmluvách o pripojení – dodnes mu však nebola doručená ANI JEDNA PODPÍSANÁ 

ZMLUVA.  Vyjadril rozčarovanie z takéhoto prístupu občanov, ktorí požadujú, ale sami si 

nesplnia ani takúto minimálnu povinnosť, aby sa mohlo začať s prípravou projektovej 

dokumentácie. 

 

Poslanec Pažický následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o 

vlastných iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o dôležitých  veciach, ktoré od posledného 

stretnutia boli v Brodne realizované, resp. sa udiali. 

 Na miestnom cintoríne boli orezané spodné konáre líp, ktoré previsovali do chodníkov. 

 Na základe požiadaviek viacerých občanov o nastavenie nového bezdrôtového rozhlasu 

(zlá počuteľnosť, nezrozumiteľnosť...) boli tieto požiadavky zo strany poslanca obratom 

zasielané na príslušný odbor mesta.  

 Pred Veľkou Nocou boli strojovo vyčistené miestne komunikácie v Brodne. Minulý 

týždeň na základe požiadavky občana ulice Ku krížu, bol dočistený aj koniec tejto ulice, 

ktorý doteraz nebol zaradený v pasporte údržby.   
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 Minulý týždeň boli opravené 2 dopravné značky (označenie konca obce pri výjazde 

z Brodna smerom na K.N.Mesto a návesť železničného priecestia nad Pohostinstvom 

U Moravca, ktoré boli poškodené nedisciplinovanými osobami. 

 Poslanec Pažický sa spolu s vedúcim odboru dopravy zúčastnil pracovného stretnutia 

na investičnom odbore spoločnosti SEVAK, a.s.  Informoval o pripravovanom zámere 

tejto spoločnosti v roku 2019 začať s budovaním  prvej etapy nového vodovodu, ktorý 

vyrieši zlú situáciu so zásobovaním s pitnou vodou najmä Základnej školy s materskou 

školu v Brodne, podľa možností spoločnosti SEVAK aj etapy ul. Nadskaličnej. Ďalšie 

etapy budovania vodovodu v Brodne, ako aj častí kanalizácie (ak bude pripravená PD 

a vydané stavebné povolenie), budú zaradzované do investičného plánu SEVAKu  podľa 

ich finančných a technických možností.  

 Poslanci Výboru č. 8 požiadali vedenie mesta, aby mestské časti obvodu boli na vstupe 

a výstupe označené erbmi týchto mestských častí. 

 Aj na základe intervencie poslanca Pažického u vedenia mesta boli pripravené 

podklady, na základe ktorých sa mesto Žilina zapojilo do výzvy MV SR na rekonštrukciu 

hasičských zbrojníc. Jednou z týchto zbrojníc je aj hasičská zbrojnica v Brodne. 

 Bola vykonaná miestna ohliadka zo strany pána prednostu MsÚ, zástupcov investičného 

odboru, nášho pána farára a miestneho poslanca na mieste, kde sa pripravuje 

vytvorenie parku - pietneho a odpočinkového miesta (bývalý starý cintorín pod starou 

škôlkou). V prípade schválenia zmeny rozpočtu na budúco pondelkovom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva, by sa s prvou etapou tejto stavby mohlo začať v roku 2018. 

 Podarilo sa zabezpečiť, že zo strany spoločnosti SEVAK v roku 2018 bude vybudovaná 

kanalizácia v strede Brodna (od konečnej autobusovej zastávky po školu), ako aj 

dotláčacia stanica na vrchnej časti Brodňanskej ulice. Obe tieto akcie sú zaradené 

v investičnom pláne SEVAKu na rok 2018. 

 V šatniach na futbalovom ihrisku bola vyriešená reklamácia v súvislosti so zatekaním zo 

strechy a následným vlhnutím steny. 

 RTJ Brodno dostala na svoju činnosť v roku 2018 od mesta športovú dotáciu vo výške 

3530,- €. 

 Na základe požiadaviek viacerých občanov obvodu v roku 2018 budú veľkokapacitné 

kontajnery pristavené 3 krát. Najbližší termín rozmiestnenia VKK v Brodne bude od 8.6. 

do 9.6.2018. 

 Na základe požiadavky občana zo Sadovej ulice bola tabuľa s názvom ulice osadená 

hneď na začiatku ulice tak, aby bola viditeľná z hlavnej cesty. 

 Na zasadnutí výboru č. 8, ktorého sa zúčastnili okrem poslancov aj p. Franc a Ing. 

Olexová, boli riešené aj záležitosti týkajúce sa pripravovanej rekonštrukcie potoka 

Brodnianka. Na základe akceptovania kompromisného riešenia požadovanej ceny p. 

Francom za mostík k jeho rodinnému domu, bola na zasadnutí mestského zastupiteľstva 

schválená  požiadavka p. Franca o odkúpenie jeho mostíka mestom Žilina za cenu, 

ktorá zodpovedá priemernej cene rozpočtových nákladov na 1 ks mostíka, ktoré 

bude mesto Žilina budovať k rodinným domom v rámci danej stavby. 

 V rámci pripravovanej stavby, Žilina-Brodno-zosuv, Projekt sanácie svahu (riešenie 

úprav bez toku Brodnianka), Ing. Olexová podala odvolanie voči vydaniu územného 

rozhodnutia na túto stavbu. 
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2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice. 

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

do tejto zápisnice: 

- Iniciovať stretnutie na spoločnosti SEVAK v súvislosti s preverením možnosti urýchlenia 

realizácie vodovodu na Záhumenskej ulici.  

- Pri výjazde z Brodna smerom do Žiliny (za mostom  na úseku cesty smerom k  bývalému 

motorestu Anita) je potrebné  zlepšiť dopravné značenie. Táto požiadavka súvisí 

s nemožnosťou napojiť sa pri výjazde z Brodna na tunel smerom do Strážova 

a následne na diaľnicu. Cudzích vodičov navigácia vracia cez most smerom na Žilinu, 

kde po zídení z mosta je potrebné vyznačiť smerovú tabuľu s názvom Žilina, aby 

vodičom bolo jasné, že cez jednosmernú ulicu okolo Anity idú správne smerom na Žilinu. 

- Opakovaná požiadavka: Občania opakovane požadujú na Zábrežnej ulici obmedziť 

rýchlosť, prípadne prijať účinné opatrenia k tomu, aby vodiči boli nútení dodržiavať max. 

povolenú rýchlosť. Mnohí vodiči nerešpektujú max. povolenú rýchlosť v obci a jazdia 

neprimerane vysokými rýchlosťami. V obci nie sú vybudované chodníky pre občanov a 

situácia je nebezpečná najmä pri ceste detí do a zo školy, ale aj pre starších občanov. V 

tejto súvislosti preveriť možnosť vybudovania spomaľovacieho 

betónového/asfaltového pásu/úseku/retardéra s vyvýšením komunikácie a znížením 

rýchlosti v danom úseku na Zábrežnej ulici. 

- Na vodnom toku Brodenec dochádza  k vymývaniu kameňov z brehov koryta potoka 

na viacerých jeho úsekoch. Je potrebné informovať SVP, š.p. o potrebe vykonania 

opravy, aby sa brehy ďalej nepoškodzovali. 

- V tejto súvislosti občania  požadujú od SVP š.p. vyčistenie zberných jám potoka 

Brodnianka aj vodného toku Brodenec. 

- Občania požadujú vyriešiť možnosť prejazdu pre cyklistov vytvorením úseku chodníka 

pre cyklistov v smere od Budatína do Brodna pred areálom bývalého Školského majetku 

v Brodne. Čoraz viacej cyklistov využíva túto trasu a sú nútení prechádzať buď cez areál 

bývalého Školského majetku v Brodne, alebo cez lúku ponad tento areál. 

- V súvislosti so znečisťovaním úseku medzi Brodnom a Budatínom občania požadujú 

umiestniť značky/tabule poukazujúce na Zákaz sypania/uskladňovania smetí/odpadu 

v danom úseku pod hrozbou príslušných sankcií, resp. prijatie iných účinných opatrení 

na zamedzenie znečisťovania daného úseku. 

- V tejto súvislosti občania požadujú, aby občanom Brodna zostala zachovaná možnosť 

prejazdu cez Budatín do Brodna cez komunikáciu bývalého Školského majetku. 

V prípade nehody na ceste 1. triedy táto slúži ako jediná obchádzková trasa pre 

občanov Brodna. S trvalým uzamknutím závory v Budatíne na tejto ceste občania 

nesúhlasia. 

- Do zoznamu potrebných opráv výtlkov v Brodne zaradiť aj výtlky na Podskaličnej ulici  . 

 

3) Diskusia 

Počas prerokovania prvých dvoch bodov programu aj v časti diskusia prítomní a  

občania priebežne vyjadrili nasledovné postrehy a postoje: 

František Horvát uviedol, že pokiaľ sa podarí vybudovať spevnenú plochu zo zámkovej 
dlažby na miestnom cintoríne pred domom smútku, bude vďačný za splnenie tejto 
požiadavky, 
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Ďalej uviedol, že nechápe tých občanov, ktorí keď im mesto ide niečo vybudovať  - 
konkrétne myslí sanáciu svahu v hornej časti potoka Brodnianka – sú proti tomu. Ak 
mesto nebude svah sanovať,    požiada, aby teda jemu postavili oporný múr s plotom 
tak, ako to bolo plánované v rámci sanácie tohto svahu dotknutým občanom. 

Položil otázku, kedy asi bude vybudovaný vodovod na Záhumenskej ulici. Poslanec mu 
vysvetlil  že sa jedná o vetvu č. 3 pripravovaného nového vodovodu v Brodne. Ako už 
vyššie uviedol, v roku 2018, 2019 zrejme určite nie, čo vyplynulo aj z rokovania na 
investičnom odbore na SEVAKu. F. Horvát uviedol, že v tom prípade budú musieť 
občania na danej ulici podniknúť kroky na urýchlenie výstavby tejto vetvy, nakoľko ich 
jestvujúci vodovod prechádza cez súkromné pozemky a musia túto situáciu neodkladne 
riešiť. 

V ďalšom vystúpila Ing. Olexová, uviedla, že podať odvolanie voči ÚR stavby ,Žilina-
Brodno-zosuv, Projekt sanácie svahu (riešenie úprav bez toku Brodnianka), ich donútilo 
mesto. Majú problém s potokom, ktorý je spôsobený realizáciou „čiernej stavby“ rod. 
Maliniakovej. Mesto je povinné ich chrániť. Oni (Ing. Olexová a jej mama) vychádzajú 
mestu v ústrety (napr. dali súhlas s nájmom časti pozemkov pre sanáciu svahu), ale 
mesto im v ústrety nevychádza. Celé rozšírenie komunikácie je záležitosť iba dvoch 
bratov Horvátovcov – nikto iný rozšírenie cesty ani posun potoka v tejto súvislosti 
nepotrebuje, ani s ním občania nesúhlasia. Spýtala sa, aké je ochranné pásmo 
a zopakovala, že mesto je povinné ich chrániť. 

Pán Ľubomír Kuchár (bezprostredný sused Ing. Olexovej) uviedol, že on s rozšírením 
komunikácie aj s posunom potoka súhlasí, lebo je to rozumná a potrebná vec. 

Pridala sa aj p. Slámková, ktorá sa spýtala p. Olexovej, na koho pozemku majú 
postavenú žumpu. Vystúpil aj p. Milan Szatmar, ktorý podporil rozšírenie komunikácie pri 
rekonštrukcii potoka ako potrebnú vec. Potok predsa projektoval rozumní ľudia, inžinieri 
– tak určite nikto cielene nekonal proti p. Olexovej. 

Vystúpil aj Ing. Marián Kuchár, ktorý sa snažil Ing. Olexovej vysvetliť, že pokiaľ svojím 
konaním zablokujú rekonštrukciu potoka, realizácia sa odsunie možno o niekoľko rokov. 
Keď príde veľká voda, práve oni (Ing. Olexová a jej mama) na to najviac doplatia.  

Poslanec Pažický uviedol, že si myslí, že tieto nesúhlasy so sanáciou svahu 
a rozšírením komunikácie sú zapríčinené práve susedskými spormi, ktoré má Ing. 
Olexová s rod. Maliniakovou ohľadne údajne „čiernej stavby“, za ktorú považuje 
jestvujúcu prístupovú komunikáciu k dvom rodinným domom. Jedná sa o jediný prístup 
do týchto domov, ktorý tam musel existovať aj v minulosti, keď sa tieto domy stavali. Aj 
niekoľkí prítomní občania to potvrdili, že tam cesta vždy bola. Ing. Olexová s tým 
vyjadrila nesúhlas a uviedla, že ona susedské spory s nikým nemá.  

Poslanec Pažický ďalej uviedol, že vo veci výstavby IBV Orčiešová definitívne rozhodol 
Najvyšší súd v prospech stavebníkov. Apeloval na prítomných, aby si zbytočne 
navzájom nerobili problémy – týka sa to práve aj rekonštrukcie potoka a rozšírenia 
komunikácie. Vyjadril presvedčenie, že týmito odvolaniami sa stavba zrejme nezastaví, 
ale sa možno aj o niekoľko rokov oddiali. 

Poslankyňa Talafová uviedla, že potok je potrebné doriešiť. Poslanec Pažický robí 
všetko potrebné čo sa dá v danej veci, poslankyňa Talafová preto nechápe postoj p. 
Olexovej, ktorá rekonštrukciu potoka potrebuje najviac. Poslankyňa taktiež uviedla, že 
keby vedela, že Ing. Olexová plánuje na svojom vystúpení na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva rozprávať a napádať poslanca Pažického, nepodporila by možnosť 
vystúpiť Ing. Olexovej na zastupiteľstve. Taktiež zo strany p. Franca by očakávala aspoň 
vyjadrenie poďakovania za to, že poslanci podporili odkúpenie jeho mostíka mestom tak, 
ako sa s p. Francom na zasadnutí výboru dohodli. 

Pán Franc v diskusii uviedol okolnosti, ktoré ho viedli k podaniu žiadosti o odkúpenie 
mostíka mestom. Kým bude mostík jeho vlastníctvom,  nedovolí potok posúvať. 
S posunutím koryta potoka nebude súhlasiť. 
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František Horvát uviedol, že potok ide rekonštruovať SVP, š.p, na pozemkoch mesta 
Žilina – ale Ing. Olexová sa bráni a znevažuje rodinu jeho a jeho brata – ak bude takto 
Ing. Olexová ďalej pokračovať, podá na ňu trestné oznámenie. 

Prítomná občianka vystúpila a poprosila Ing. Olexovú, aby v záujme ďalších občanov 
Brodna ustúpila a podporila takto navrhovanú rekonštrukciu potoka. 

Pani Slámová vystúpila s tým, že poďakovala poslancovi Pažickému, čo všetko sa 
v Brodne za jeho pôsobenia ako poslanca podarilo urobiť. Ing. Olexová odvetila, že aj 
poslanec Púček robil. 

Ing. Kuchár položil otázku, či nie je možné znížiť max. povolenú rýchlosť na Zábrežnej 
ulici na 40 km/hod. Poslanec Pažický vysvetlil, že takúto požiadavku už adresoval 
niekoľkokrát – odpoveď zo strany DI Žilina bola vždy zamietavá. Riešením by bolo 
možno vybudovanie spomaľovacieho betónového/asfaltového pásu/úseku/retardéra 
s vyvýšením komunikácie a znížením rýchlosti v danom úseku.. 

Poslankyňa Talafová informovala, že 5.5. v Budatíne pripravujú brigádu na vyčistenie 
úseku medzi Budatínom a Brodnom – požiadala, aby sa zapojili aj občania Brodna.  

Poslanec Pažický informoval, že  22. apríl je venovaný Svetovému dňu Zeme. Pri tejto 
príležitosti usporiada  Brodno a Vranie v spolupráci so základnou školou čistenie nášho 
okolia, a to najmä potoka Brodnianky, Toboliek a brehov Kysuce. Zraz občanov Brodna 
bude v sobotu 21.4. o 9:00 na mostíku pred základnou školou a občania Vrania sa 
stretnú pri lávke, tiež o 9:00. Pre dobrovoľníkov budú zabezpečené rukavice, vrecia na 
odpadky a malé občerstvenie. Nebuďme ľahostajní k nášmu okoliu a príďme ho 
spoločnými silami vyčistiť a zlepšíme tak kvalitu života v našich obciach.  

Občania Zábrežnej ulice vyjadrili odhodlanie pripraviť petíciu za vybudovanie 
protihlukovej steny pri ceste 1. triedy, nakoľko na Zábrežnej ulici hluk z prechádzajúcich 
motorových vozidiel začína naberať neúnosnú mieru. 
Poslanec Pažický opakovane uviedol, že na rokovaní na SEVAKu bolo predbežne 
dohodnuté, že etapy budovania vodovodu v Brodne, ako aj častí kanalizácie (ak bude 
pripravená PD a vydané stavebné povolenie), budú zaradzované do investičného plánu 
SEVAKu  podľa ich finančných a technických možností. Poslanec Pažický preto 
opakovane vyzval, aby mu občania Podskaličnej a Záhumenskej ulice doručili 
podpísané zmluvy o budúcich zmluvách o pripojení, na základe čoho môže požiadať 
vedenie mesta, aby sa začalo s prácami na projektovej dokumentácií týchto úsekov 
v Brodne. 

Poslanec informoval, že v spolupráci so ZO JDS Brodno pripravujú usporiadať Dni obce 
-  erbové slávnosti v termíne buď 25.8., alebo 1.9.2018 , ako náhradu za klasické 
hodové slávnosti, ktoré sa konajú v iných obciach. Keďže občania dlhodobo požadujú , 
aby sa počas leta usporiadalo kultúrne podujatie, kedy by sa stretlo čo najviac občanov 
Brodna a spoločne by oslavovali dni obce, ako vhodný dátum usporiadania takýchto 
slávností je dátum uvedenia do života erbu mestskej časti Brodno (3.9.2017). Bude sa 
jednať o akciu, kde uvíta príspevky sponzorov, aby sa toto podujatie mohlo uskutočniť. 

 

4) Ukončenie 

Na  záver poslanec Pažický vyjadril poďakovanie vedeniu mesta za plnenie doterajších 

požiadaviek občanov Brodna a vyjadril presvedčenie, že sa kompetentní pracovníci 

budú aj novými požiadavkami, uvedenými v tejto zápisnici, zaoberať a tieto budú podľa 

finančných možností zrealizované. Prítomným občanom aj hosťom poďakoval za účasť 

na stretnutí, ktoré následne ukončil. 

 

 

       Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický 


