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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 20.06.2018 o 17,00 hod. v sále Kultúrneho domu v Brodne sa uskutočnilo zasadnutie 

Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline v zložení poslancov Ing. Ján Pažický a  Mgr. 

Emília Talafová. Poslanec Púček sa 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 kolegyňu poslankyňu, 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: 

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

realizácie vodovodu na Záhumenskej ulici.  V investičnom pláne SEVAKu na rok 2018 je 

zaradené vybudovanie dotláčacej stanice na ul. Brodňanská. Vodovod na Záhumenskej 

ulici bude zaradený do plánu na ďalšie roky podľa finančných možností. 

- 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. Keďže táto cesta nie je v správe mesta, podnet bude 

zaslaný na NDS, ktorý by ju mal riešiť v spolupráci s ODI. 

- 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 
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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. Stanovisko odboru 

dopravy: Opakovaná požiadavka. ODI nesúhlasí so znížením rýchlosti. Predmetný 

retardér nie je možné nainštalovať. Stanovisko poslanca: Uvedená požiadavka bude 

predmetom pripravovanej petície občanov Brodna.  

- 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. Podnet bol zaslaný na SVP, š.p. 

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

vodného toku Brodenec. Podnet bol zaslaný na SVP, š.p. 

- 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. Nejedná sa o mestskú 

komunikáciu, nie je možné preto požiadavku realizovať. Poslanec Pažický uviedol, že 

v rámci pripravovanej cyklotrasy má byť vybudovaná cyklotrasa od železničného 

priecestia v Brodne povedľa železničnej trate až do Budatína. Časový horizont realizácie 

nie je známy.  

- 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. Podnet v riešení – OŽP pripravuje osadenie informatívnej tabule. 

- 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. Možnosť prejazdu bude 

zachovaná. Od závory má kľúč poslanec Pažický a poslankyňa Talafová, hasiči 

a poľovníci – v prípade potreby niekto z nich zabezpečí odomknutie tejto závory. 

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

výtlky budú zaradené do zoznamu. 

 

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. 

 Poslanec v úvode prítomným občanom vysvetlil dôvod, prečo sa stretnutie poslancov 

s občanmi koná v Kultúrnom dome – na základe udania vykonal RÚVZ  v škole kontrolu 

a zakázal takéto stretnutia v jedálni ZŠ.  

 Na základe požiadavky športovcov bola opätovne zabezpečená asfaltová drť do areálu 

futbalového ihriska. 

 V rámci Dňa zeme bola zorganizovaná brigáda, ktorej sa zúčastnili členovia JDS ZO 

Brodno, žiaci a pedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ v Brodne. Podarilo sa vyčistiť koryto 

potoka a okolie Kysuce až po areál rybníka. 

 Pracovníci VPP v rámci protipovodňovej prevencie vyčistili koryto vodného toku 

Brodenec, v súčasnosti čistia kraje komunikácie na Záhumenskej ulici. 
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 Poslankyňa Talafová zorganizovala brigádu na ceste z Budatína do Brodna. Z Brodna 

sa brigády zúčastnil poslanec Pažický a 3 občania Brodna. Podarilo sa vyčistiť časť 

čiernych skládok a úsek kraja komunikácie od konárov a kríkov. 

 Na mesto Žilina poslanec Pažický zaslal požiadavku na vybudovanie kanalizácie na 

Podskaličnej ulici (ako prvé je potrebné najskôr vypracovať PD). S podpismi zmlúv 

o budúcich zmluvách pomohla poslancovi p. Krempaská. Snahou je nastaviť procesy 

tak, aby sa v nasledujúcich rokoch mohla na tejto ulici budovať súčasne kanalizácia 

spolu aj s novým vodovodom. 

 Bolo zabezpečené pokosenie podchodu smerom k lávke Brodno - Vranie, ako aj časť 

priľahlých pozemkov. 

 Bola vykonaná ohliadka na miestnom cintoríne, kde sa zo zámkovej dlažby vybuduje 

plocha pred domom smútku – v súčasnosti pri daždivom počasí v tomto priestore stojí 

voda a tvorí sa blato. 

 Začala sa realizovať stavba „Rozšírenie kanalizácie Brodno“ (od hornej autobusovej 

zastávky k domom nad železničným priecestím). 

 Poslanec Pažický upozornil na množiace sa problémy súvisiace s nedostatkom vody 

v Podskaličnom vodovode. Poslanec vyzval občanov, aby s touto vodou nakladali 

hospodárne. 

 Zo strany poslanca bola nahlásená porucha na ceste I. triedy v smere z KNM do Žiliny 

v blízkosti lávky Brodno-Vranie (pri prejazde vozidiel počuť silný hluk). 

   

 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice. 

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

do tejto zápisnice: 

- V časti chodníka od ulice Za kaštieľom smerom k Sadovej ulici, je asi v strede chodníka 

upadnutý kanalizačný poklop. Je potrebné tento poklop opraviť, ako aj opraviť asfaltom 

okolie, nakoľko počas dažďa sa tu tvoria kaluže vody a deti idúce do školy majú sťažený 

prechod. 

- Pri výstavbe kanalizácie firma realizujúca práce, nedostatočne opravila poškodené 

brehy potoka. V prípade veľkej vody hrozí, že brehy sa podmyjú a môže vzniknúť vážny 

problém. Je potrebné brehy uviesť do pôvodného stavu. 

- V areáli futbalového ihriska je potrebné zabezpečiť úpravu terénu nad futbalovým 

ihriskom do pôvodného stavu, aký bol pred uskladnení sute, ktorá tu bola navezená pri 

výstavbe tunela. 

- Keďže rekonštrukcia potoka Brodnianka sa s najväčšou pravdepodobnosťou nezačne 

ani v tomu roku, občania požadujú vyčistenie koryta potoka v smere od železničného 

priecestia až ku Kysuci. Koryto je zanesené bahnom a nánosmi hliny a občania majú 

obavy pred vyliatím sa vody, ako aj pred vznikom škody na ich majetku. 

- Občania požadujú, aby bol bezdrôtový rozhlas nanovo nastavený v celej obci. 

V porovnaní so starým rozhlasom sa kvalita zvuku veľmi zhoršila, občania sú s novým 

rozhlasom nespokojní.  

- Občania požadujú, aby aj v Brodne boli nainštalované kamery Mestskej polície, aby sa 

zvýšila bezpečnosť miestnych občanov a zabezpečila ochrana majetku jednak mesta, 

ale aj občanov. 
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- Zástupca MP bol požiadaný počas prázdnin o zabezpečenie zvýšeného dohľadu v 

areáloch futbalového ihriska a  Na Tobolkách. 

 

3) Diskusia 

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

občania priebežne vyjadrili nasledovné postrehy a postoje: 

Poslanec Pažický v úvode informoval o stretnutí, ktoré sa konalo na meste dňa 
19.6.2018 vo veci aktuálneho stavu v príprave rekonštrukcie potoka Brodnianka 
a zosuvu svahu. Stretnutia sa zúčastnila zástupkyňa SVP š.p. Ing. Ficeková, 
zástupcovia mesta Žilina a poslanec Pažický. 

Ing. Ficeková informovala, že OÚ prerušil prebiehajúce stavebné konanie z niekoľkých 
dôvodov. Napr. v pôvodnom projekte nebola vo vrchnej časti stavby komunikácia šírky 6 
m a SVP urobilo zmluvy podľa pôvodného geometrického plánu. Ďalším problémom je, 
že niektorí vlastníci nehnuteľnosti vedľa potoka tieto nehnuteľnosti predali a je potrebné 
zabezpečiť zmluvné vzťahy s aktuálnymi vlastníkmi. Poslanec Pažický v snahe urýchliť 
proces ponúkol v tejto veci pomoc. 

SVP ďalej zabezpečuje splnenie požiadaviek, ktoré im predpísal Stavený odbor – tu 
momentálne SVP čaká na projektanta, kedy sa uvoľní z riešenia iných projektov. 

Čo sa týka zosuvu svahu – momentálne prebieha odvolací proces, nakoľko Ing. Olexová 
vzniesla voči tejto stavbe odvolanie. Zástupca SVP ako zaujímavosť uviedol, že sa 
v rámci prípravy tejto časti stavby museli vysporiadať napr. s námietkou štátnej ochrany 
prírody, ktorá uviedla, že navrhovaným postupom úpravy dna koryta by boli ohrozené 
ryby v danom potoku žijúce. Toto vzbudilo u prítomných občanov úsmev, nakoľko 
v tomto potoku ryby nikdy nežili. 

Zo strany Mesta Žilina stavba Rozšírenie MK plus premostenia k rodinným domom – po 
obdržaní podpísaných zmlúv medzi mestom a SVP, mesto môže požiadať o vydanie 
stavebného povolenia. 

Poslankyňa Talafová oznámila prítomným, že v nastávajúcich komunálnych voľbách už 
kandidovať za poslanca nebude a v krátkosti uviedla, aká náročná je práca poslanca 
v MČ – bývalých samostatných obciach. Poďakovala občanom za spoluprácu a rozlúčila 
sa s nimi. 

Pani Janotová sa spýtala, ako to bude s novým vodovodom k ich rodinným domom. 
Poslanec Pažický uviedol, že SEVAK bude daný vodovod riešiť po etapách, ako prvá 
bude riešená ulica k ZŠ a Nadskaličná ulica, potom postupne ďalšie etapy. 

M. Kondrk položil otázku zástupcovi MP, prečo sa už nevyriešilo odtiahnutie vraku 
vozidla, ktoré parkuje v blízkosti ich domov už skoro 2 roky. Komisár Matejko vysvetlil 
časovo náročný postup, ktorý musí MP dodržať z hľadiska platnej legislatívy.  

Ďalej občania diskutovali na tému potreby nainštalovania kamier MP v Brodne, nakoľko 
tu dochádza k prejavom vandalizmu a množia sa krádeže. 

 

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 


