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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 stretnutia poslanca s občanmi Zádubnia 

 

Dňa 29.06.2018 o 16,30 hod. v MŠ Zádubnie sa uskutočnilo stretnutie poslancov Výboru č. 8 

Mestského zastupiteľstva v Žiline s občanmi mestskej časti Zádubnie. Stretnutia sa zúčastnili 

poslanci Ing. Ján Pažický a Mgr. Emília Talafová, za Mestskú políciu  Žilina starší inšpektor  

MP Ľudovít Vandlík.   

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 Zádubnia 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: 

- Občania požadujú vyznačenie križovatky ulíc Ku škôlke a Zádubanskej ulice zvislým dopravným 

značením. Vozidlá vychádzajúce od miestnej škôlky majú prednosť v doprave (pravidlo pravej 

ruky), vodiči – najmä cudzí - idúci po Zádubanskej ulici zhora smerom na Žilinu, však nedávajú 

týmto vozidlám prichádzajúcim sprava prednosť, nakoľko ani nevedia, že v týchto miestach sa 

nachádza križovatka. Stanovisko: Preveríme stav a v prípade potreby vyznačíme 

predmetnú križovatku. Poslanec Pažický doplnil, že zatiaľ boli iba z priestoru križovatky 

premiestnené nádoby na separovaný zber (ktoré mohli čiastočne kaziť výhľad na vjazd 

do križovatky) na opačnú stranu ulice. 

- Na ulici Ku škôlke pri dome č.s. 198 prevísa telefónny kábel – hrozí jeho strhnutie. Občania 

požadujú informovať o tejto skutočnosti príslušného správcu kábla. Plnenie tejto požiadavky 

bude musieť byť opätovne preverené – kábel je stále v pôvodnom stave. 

- Pán V. Neslušan požiadal poslanca Pažického o pomoc. Sused urobil úpravy, na základe ktorých 

mu steká voda na jeho pozemok. Na stavebnom úrade bolo p. Neslušanovi odporučené, aby 

v tejto veci požiadal o pomoc poslanca Pažického. Stanovisko: Z obsahu tejto požiadavky 

nie je možné zistiť o aký pozemok, príp. stavbu jedná a aké stavebné úpravy boli 

urobené a preto uvádzame, že posúdiť (príp. preveriť) ju bude možné až po doplnení 

týchto údajov. Poslanec Pažický uviedol p. Neslušanovi, že ho viackrát hľadal doma, 

bohužiaľ neúspešne. Dnes po stretnutí pôjdu spolu osobne vykonať ohliadku, v čom 

problém spočíva. 

- Opakovaná požiadavka (zápisnica z 19.10.2017): Občania požadujú vyasfaltovať Malú ulicu.  

Stanovisko: V prípade dostatku finančných prostriedkov a kapacít firmy zrealizujeme v 

roku 2018. 
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- Občania požadujú, aby SEVAK vykonal revíziu a opravu kanalizačných poklopov na Zádubanskej 

ulici v časti od križovatky so Zástranskou ulicou do stredu obce. Viaceré poklopy pri prejazde 

búchajú. Stanovisko: Podnet zašleme na SEVAK. 

 

 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 Zádubní realizované, resp. sa udiali/udejú. 

 V zmysle predošlých požiadaviek bola v apríli vyasfaltovaná Štvrtá ulica. 

 Na ulici Spojná bol položený asfalt v miestach, kde minulý rok boli vytvorené parkovacie 

miesta k domu smútku. 

 Na ul. Pod majerom bolo na základe požiadavky p. Hrívika doplnené svietidlo  verejného 

osvetlenia.  

 Počas júna zástupcovia futbalistov v spolupráci s MŠ usporiadali Dni rodiny – na tento 

účel boli pre TJ Hviezda Zádubnie vyčlenené finančné prostriedky vo výške 150,- € 

z pohotovostných zdrojov poslaneckého Výboru č.8. 

 Bola vykonaná ohliadka stromov na cintoríne a na Pustej ulici – výsledok ohliadky 

a návrh postupu bude zaslaný poslancovi Pažickému. 

 V súvislosti s výstavbou chodníka v Zádubní poslanec Pažický informoval 

o aktuálnom stave prípravy tejto stavby: 

6.6.2018 bolo vydané územné rozhodnutie - prevzaté 11.6.2018. Predpoklad 

právoplatnosti územného rozhodnutia je cca 1,5 mesiaca od prevzatia. 

Geometrický plán na určenie vlastníckeho  práva  k nehnuteľnostiam je už vypracovaný 

a mesto ho má už k dispozícii. Bolo rozhodnuté, že majetkovo právne vysporiadanie 

dotknutých pozemkov bude realizovať spoločnosť GEO – NET s.r.o., ktorá vypracovala 

i tento geom. plán. Objednávka je už vyhotovená, po jej podpise sa doručí uvedenej 

spoločnosti.  Predpoklad je, že spoločnosť následne bude s mestom komunikovať, resp. 

sa stretnú spolu s mestom, aby si  ujasnili niektoré záležitosti  ohľadom  predmetného 

majetkovo právneho vysporiadania dotknutých pozemkov, v zmysle čoho bude 

spoločnosť potom konať.    

 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Zádubnia do zápisnice. 

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

do tejto zápisnice: 

- Občania požadujú, aby bol vykonaný náter oplotenia miestneho cintorína.  

- Občania požadujú, aby na Zádubanskej ulici niekde v blízkosti predajne COPP Jednota 

bol nainštalovaný spomaľovací retardér. Niektorí nedisciplinovaní vodiči jazdia po obci 

ako cestní piráti. 

- Pán V. Neslušan (Zádubnie 101) požaduje, aby zo strany mesta boli podniknuté kroky, 

aby mu na pozemok nestekala voda z blízkych hôr a polí. Jeho sused  stekajúcu vodu 

„odrazil“ na pozemok p. Neslušana, ktorý sa nachádza spádovo nižšie a tak voda steká 

na pozemok jemu. 

- Zástupca TJ požiadal o pomoc pri vysporiadaní tribúny na miestnom futbalovom ihrisku. 

Pomoc mu prisľúbil aj 1. viceprimátor Patrik Groma. 

- Občania požiadali o vykonanie rekonštrukcie ulice Kolmej. Majú už dlhší čas problém pri 

silnejšom daždi s tým, že  im  tečie voda prúdom na ich pozemky. Celá cesta je totiž 

naklonená na jednu stranu a občania majú obavy, aby ich nevytopilo. Občania navrhujú 

komunikáciu vyfrézovať aspoň v niektorej časti, prípadne umiestnenie jednej 
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odvodňovacej šachty napojenej na splaškový kanál, aby ten sklon nebol problém. 

Prípadne iné menšie potrebné úpravy. Občania budú vďační za akékoľvek riešenie, 

ktoré ochráni ich majetky. 

- Občania ul. Na dolinu požiadali o vykonanie opatrení pred mostom na tejto ulici – pri 

dažďoch tu nasteká voda a bahno, ktoré im bránia v prejazde a prechode cez most. 

Požiadavka už bola zaslaná aj mejlom poslancom Pažickým na odbor dopravy. 

- Občania upozornili na množiace sa problémy s diviakmi – požadujú, aby v rámci mesta 

bolo aj Zádubnie zahrnuté do lokalít, kde je potrebné tento problém riešiť. 

- Občania opakovane požadujú zrezanie všetkých tují pri vstupe na miestnom cintoríne. 

- Občania požadujú vykonať ohliadku a následne opravu mosta pred Materskou školou – 

je tu vytvorená trhlina v asfalte, hrozí zranenie detí idúcich do škôlky. 

 

3) Diskusia 

Počas prerokovania predchádzajúcich bodov programu aj v časti diskusia občania 

vyjadrili nasledovné postrehy a postoje: 

Poslanec Pažický informoval o povinnosti vlastníkov zabezpečovať údržbu zelene v ich 

vlastníctve. V rozhlase bude vyhlásený nasledovný oznam: Upozorňujeme  vlastníkov 

a užívateľov  pozemkov na území Mesta Žilina na povinnosť pravidelného 

zabezpečovania   opatrení  v zmysle platnej legislatívy. Vlastník alebo užívateľ 

pozemku so zeleňou je povinný udržiavať ju v riadnom stave a  zabezpečovať jej 

pravidelnú údržbu. Zaburinené plochy je potrebné  pravidelne kosiť  a udržiavať. 

V prípade nevykonania príslušných opatrení môže byť uložená finančná sankcia 

príslušným správnym orgánom.   

Občania diskutovali o návrhu vybudovať na Zádubanskej ul. retardér – konečné 

stanovisko prítomných: 4 občania za, 1 proti. Požiadavka bude zaradená do nových 

požiadaviek. 

Miestny občan ironicky uviedol, že treba poďakovať p. primátorovi za vybudovanie 

chodníka v Zádubní – pred voľbami im nasľuboval hory-doly, ale zo sľubov skoro nič 

nesplnil. 

Ďalší občan upozornil na množiace sa problémy s diviakmi v Zádubní – požaduje uviesť 

do zápisnice. 

Miestne DHZ bude oslavovať okrúhle výročie – za účelom zabezpečenia dôstojného 

priebehu osláv výročia poslanec Pažický prisľúbil uvoľniť finančné prostriedky z 

pohotovostných zdrojov poslaneckého Výboru č.8 vo výške cca 450,- €. 

 

 

4) Na záver stretnutia poslanec Pažický a občania poďakovali vedeniu mesta za plnenie 

ich doterajších požiadaviek a vyjadrili presvedčenie, že vedenie mesta Žilina sa ich 

požiadavkami – najmä požiadavkou na chodník v Zádubní - bude naďalej dôsledne 

zaoberať. Poslanec poďakoval prítomným za účasť na stretnutí, za vznesené 

požiadavky a námety a stretnutie s občanmi ukončil. 

 

Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický  


