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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.za@gmail.com 

 

 

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 stretnutie poslancov s občanmi Brodna  

 

Dňa 14.01.2019 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Brodno sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 

Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení poslancov Ing. Ján Pažický 

a JUDr. Jozef Augustín, PhD. Poslanec MUDr. Rastislav Johanes, PhD. sa ospravedlnil. 

Zasadnutie sa uskutočnilo za účelom prvého spoločného stretnutia všetkých novozvolených 

poslancov výboru s občanmi mestskej  časti Brodno. Stretnutia sa zúčastnil aj pracovník 

Mestskej polície Žilina (ďalej len „MP“), komisár Mgr. Martin Matejko.   

V úvode poslanec Pažický privítal a predstavil kolegu poslanca Augustína, privítal zástupcu 

MP a prítomných občanov. Všetkým prítomným zaželal  do nového roka predovšetkým veľa 

zdravia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote. Taktiež poďakoval  za prejavenú 

dôveru v novembrových voľbách. 

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 občanov. K jednotlivým požiadavkám je stručne 

uvedené stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne uvedený aktuálny stav plnenia 

požiadavky: 

- Osadiť zvislé dopravné značenie na križovatku  ulíc Podskaličná a Nadskaličná, s určením 

hlavnej cesty. Odpoveď z odboru dopravy: Osadeniu zvislého dopravného značenia musí 

predchádzať vypracovanie dopravného projektu, následne musí byť schválený 

Okresným dopravným inšpektorátom v Žiline a nakoniec treba vyčleniť finančné 

prostriedky. V súčasnosti je nedostatok projektantov a budem hľadať niekoho kto by to 

naprojektoval. 

- Osadiť dopravné zrkadlo na vhodnom mieste tak, aby vozidlá, vychádzajúce z Kapustnej ulice 

smerom doľava na Brodňanskú, mali zabezpečený dobrý výhľad, aby mohli bezpečne prejsť 

križovatkou. Odpoveď z odboru dopravy: V tomto roku nebudeme realizovať z dôvodu 

vyčerpaného rozpočtu 
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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. 

 

 Koncom 10/2018 boli občanom rozdané kompostéry, ktoré obstaralo mesto Žilina. 

Občania, ktorí si ich nestihli prevziať, môžu si ich osobne vyzdvihnúť na Mestskom 

úrade v Žiline u p. Hreusovej. 

 Bola dokončená výstavba 1.etapy parku – pietneho a odpočinkového miesta. 

 V 10/2018 prebehla rozsiahla oprava výtlkov v Brodne. Opravená bola aj komunikácia 

Záhrbie. 

 V 12/2018 bola opravená strecha budovy vodojemu Podskaličného (školského) 

vodovodu.  

 Koncom roka 2018 sa opäť vyskytli problémy so zásobovaním občanov s pitnou vodou 

z Podskaličného vodovodu. Uvedené má negatívny dopad na prevádzku ZŠ s MŠ. 

V prípade, ak by výpadky dodávky vody pokračovali, zo strany hygieny (RÚVZ) hrozí až 

uzatvorenie školy. 

 Na základe viacerých intervencií poslanca Pažického u vedenia mesta Žilina a u vedenia 

spoločnosti SEVAK, na základe krokov podniknutých bývalým  viceprimátorom mesta 

Žilina Mgr. A. Trnovcom, bolo do investičného plánu spoločnosti SEVAK na rok 2019 

zaradených niekoľko vetiev stavby „Žilina-Brodno, rozšírenie vodovodu“. Poslanec 

Pažický vyjadril poďakovanie p. Trnovcovi, bývalému aj súčasnému vedeniu mesta, ako 

aj vedeniu spoločnosti SEVAK za tento ústretový krok pre občanov Brodna. 

 V telocvični ZŠ bola ukončená debarierizácia telocvične, v rámci ktorej boli 

zrekonštruované aj sociálne zariadenia. 

 Bola dokončená výstavba dotláčacej stanice na ul. Brodňanská – zabezpečí vyhovujúce 

tlakové pomery najmä na vrchnej časti Brodňanskej ulice. Zostáva ešte dokončiť 

administratívno-techické úkony spojené s kolaudáciou stavby, aby mohla byť stavba 

odovzdaná do užívania a spustená jej prevádzka. 

 Zo strany SVP, š.p. boli tesne pred začiatkom zimy vyčistené zberné jamy potoka 

Brodnianka a vodného toku Brodenec. 

 V rámci verejného rozhlasu boli doplnené dve nové hniezda rozhlasu. 

 Na základe požiadavky p. Štefánikovej, vznesenej na poslednom stretnutí poslanca 

s občanmi,  jej bol zaslaný na podpis text zmluvy o budúcej zmluve o pripojení sa na 

vodovod a táto zmluva bola následne zaslaná na mesto Žilina. 

 V súčasnosti v ZŠ s MŠ prebieha výstavba sociálnych zariadení, ktoré sú potrebné k 

ďalšiemu bezproblémovému fungovaniu tretej triedy v MŠ. Táto je v súčasnosti 

prevádzkovaná na základe výnimky od RÚVZ, ktorá platí do 31.1.2019. 

 Začala sa výstavba lávky Brodno-Vranie. V tejto súvislosti bolo potrebné doriešiť 

dopravu detí z Vrania do Brodna a späť. Na tom, aby sa s výstavbou lávky začalo už 

v roku 2018, významnou mierou prispel fakt, že na rokovaní MZ dňa 24.9.2018 

pozmeňujúcim návrhom poslanca Pažického na zmenu rozpočtu bola navýšená 

pôvodne schválená suma na výstavbu lávku o potrebnú sumu 40 tis. € (potreba 

navýšenia rozpočtu vznikla z dôvodu odstúpenia víťaza VO na stavbu tejto lávky, na 

jeho miesto nastúpil ďalší v poradí, ktorý mal však vyšší rozpočet ako víťaz). Táto suma 

bola „požičaná“ z rozpočtu na stavbu Úprava MK + premostenia potoka v Brodne. 
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 Aktuálna situácia v príprave rekonštrukcie potoka Brodnianka: 

Zo strany SVP, š.p.  – stavebné konanie je stále prerušené. Prebieha doplňovanie 

úradmi požadovaných podkladov. SVP rokuje s NDS a ŽSR, po ukončení rokovaní 

budeme informovaní. 

Zo strany mesta Žilina – „Úprava MK + premostenia“: z SVP by mali v priebehu 3.týždňa 

poslať návrh zámennej zmluvy na OPaM, ktorá je potrebná  pre mesto Žilina pre 

podanie žiadosti o stavebné povolenie Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného 

bremena na lávky a mosty už je podpísaná a zverejnená. 

 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice. 

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

do tejto zápisnice: 

Opakované požiadavky z roku 2018: 

- Osadiť zvislé dopravné značenie na križovatku  ulíc Podskaličná a Nadskaličná, 

s určením hlavnej cesty. 

- Osadiť dopravné zrkadlo na vhodnom mieste tak, aby vozidlá, vychádzajúce z Kapustnej 

ulice smerom doľava na Brodňanskú, mali zabezpečený dobrý výhľad, aby mohli 

bezpečne prejsť križovatkou. 

- Zabezpečiť odvodnenie komunikácie v hornej časti ul. Brodňanská (požiadavka bola 

zaslaná mejlom 15.8.2018). 

- Položiť nové odvodňovacie žľaby na časť ul. Podskaličnej - súbežne vedľa cintorína. 

- Realizovať práce na príprave PD kanalizácie na ul. Podskaličná (súvisí s výstavbou 

vodovodu na tejto ulici). Písomne bolo odstúpené listom na mesto dňa 31.5.2018 spolu 

s podpísanými zmluvami o budúcich zmluvách. 

- Realizovať práce na príprave PD  kanalizácie na ul. Cezpoľná. 

- Zabezpečiť u spoločnosti SEVAK výstavbu vodovodu a kanalizácie na ul. Záhumenská, 

 výstavbu kanalizácie na ul. Ku krížu a na hornej časti Zábrežnej ulice, na strane mesta 

začať vykonávať potrebné projektové práce. 

- V súvislosti s petíciou občanov Brodna – zriadenie zóny 30, vypracovať potrebnú PD 

s tým súvisiacu. 

 

Nové požiadavky: 

- Vyzvať NDS na úpravu dopravného značenia na ceste I. triedy. Čoraz viac cudzích 

vodičov idúcich po ceste I. triedy omylom odbočí do Brodna a potom sa nevedia 

orientovať, ako majú v ceste ďalej pokračovať. 

- Vyzvať SVP, š.p. na opravu brehov vodného toku Brodenec..  

- Poslať žiadosť na OR PZ Žilina ohľadne merania rýchlosti v Brodne. Vodiči tu jazdia 

bezohľadne a zjavne prekračujú maximálnu povolenú rýchlosť v obci. 

- Preveriť možnosť čiastočného rozšírenia komunikácie okolo cintorína na ul. Na Tobolky. 

Protiidúce vozidlá sa tu nedokážu navzájom obísť. 

- Zlepšiť výkon zimnej údržby zo strany Žilinských komunikácii. Občania síce chápu 

výnimočnosť aktuálnej situácie, avšak sú nespokojní s doterajším výkonom zimnej 

údržby. 
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- Občania požadujú, aby ŽK pravidelne dosýpali posypový materiál do jestvujúcich 

určených nádob. 

- Spracovať reláciu do miestneho rozhlasu, kde sa vyzvú občania na dodržiavanie 

dopravných predpisov (dodržiavanie max. rýchlosti, nesprávne parkovanie na miestnych 

komunikáciách, parkovanie na úzkych komunikáciách počas výkonu zimnej údržby). 

- Preveriť, či je možné vyvážať sneh do koryta potoka. 

 

Poslanec informoval o nasledovných požiadavkách, ktoré bude presadzovať ako priority za 

MČ Brodno počas nastávajúceho funkčného obdobia: 

- Rekonštrukcia potoka Brodnianka; úprava miestnej komunikácie + premostenia; zosuv 

svahu (právoplatné ÚR, treba stavebné povolenia + realizovať) – realizovať komplexne 

v spolupráci s SVP, š.p.,  do rozpočtu doplniť „požičané“ peniaze počas r. 2018. V roku 

2018 bolo na túto stavbu v rozpočte mesta vyčlenených 300 tis. € (vyčleňujú sa každý 

rok už od r.2016 na základe schváleného investičného zámeru mesta). 

- Podskaličný/starý/školský vodovod ( je v správe mesta Žilina) – v roku 2019 SEVAK 

prisľúbil zaradiť do investičného plánu vybudovanie nového vodovodu v 2 uliciach 

(vrátane napojenia ZŠ s MŠ), následne v ďalších rokoch dorobenie zvyšných etáp/ulíc - 

v nadväznosti aj na výstavbu kanalizácie v daných uliciach. Po výstavbe je potrebná 

rozsiahlejšia oprava komunikácií. 

- Kanalizácia - pokračovanie v príprave PD začatých úsekov; spracovanie PD 

zostávajúcich úsekov;  projekčne pripravené jednotlivé úseky v spolupráci so SEVAKom 

postupne naplánovať a realizovať;  v spolupráci so SEVAKom naplánovať v daných 

úsekoch po výstavbe vodovodu alebo kanalizácie aj nové asfaltové koberce. 

- Začať prípravné práce k vybudovaniu novej miestnej komunikácie v časti nad areálom 

bývalého poľnohospodárskeho družstva - počíta s ňou dopravný generel, je v návrhu 

UPN - ktorá bude riešiť napojenie novej cesty 1. triedy, vybudovanej v rámci výstavby 

diaľnice Brodno-Kysucké Nové Mesto, na jestvujúce komunikácie v Brodne. 

- Položiť nové odvodňovacie žľaby na vrchnú časť Brodňanskej ulice, ako aj na časť ul. 

Podskaličnej súbežne vedľa cintorína. 

- Dorobenie Parku – pietneho a odpočinkového miesta (ďalšie etapy). 

- Vybudovať multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ s MŠ. 

- Vybudovať parkovisko vedľa cintorína (PD je už spracovaná); chodníky v novej časti 

cintorína; urnovú stenu; osvetlenie; opraviť oplotenie v prednej časti. 

- Opraviť oplotenie futbalového ihriska. 

- Vyznačiť väčšie križovatky dopravným značením, zrkadlami. 

- Finančne zo strany mesta pokrývať podujatie Dni obce - erbové slávnosti (na výročie 

pridelenia erbu, ako náhrada hodových slávností). 

- Tam kde je to možné, začať potrebné prípravy v súvislosti s výstavbou chodníkov 

(Snežnická cesta, plus niektoré ulice v obci). 

- Kamera MP – aspoň jedna - dve v každej MČ. 

 

3) Diskusia 

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

a  občania priebežne vyjadrili nasledovné postrehy a postoje: 
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Poslanec Augustín v úvode pozdravil prítomných občanov. Vyjadril presvedčenie, že 

novému výboru sa podarí v tomto volebnom období splniť čo najviac požiadaviek 

občanov. 

Ing. D. Chlebíková informovala o výsledku petície na výstavbu protihlukovej steny na 

ceste  I. triedy, súbežnej so Zábrežnou ulicou. NDS plánuje výstavbu tejto steny až 

v rámci výstavby diaľnice Brodno-Kysucké Nové Mesto. 

Ing. M. Kuchár informoval o výsledku petície za zriadenie zóny 30 v Brodne. Odbor 

dopravy MsÚ musí v danej záležitosti vypracovať potrebnú projektovú dokumentáciu. 

F. Horvát poďakoval poslancovi Pažickému za plnenie požiadaviek občanov 

v predchádzajúcom volebnom období a vyjadril presvedčenie, že aj v tomto volebnom 

období sa mu podarí presadiť splnenie čo možno najväčšieho počtu požiadaviek 

občanov.  

Pani Kalinová upozornila na zlú dopravnú situáciu najmä na Zábrežnej ulici, kde vodiči 

prekračujú povolenú rýchlosť a ohrozujú tak najmä chodcov. 

Ing. Chlebíková uviedla, že väčšinou sa jedná ale o mladších občanov Brodna, ktorých 

by okolie malo vychovávať a upozorňovať na porušovanie predpisov a riziká s tým 

spojené. 

Ing. Olexová položila otázku, či je povolené vyvážať sneh do koryta potoka. Občania 

reagovali s tým, že logicky by občania sneh z dvorov nemali sypať do potoka , nakoľko 

pri odmäku a opätovnom zamrznutí môže dôjsť k vyliatiu vody z koryta. 

M. Horvát položil otázku, na koľko etáp sa bude rekonštruovať potok a kedy sa 

s rekonštrukciou začne. Poslanec Pažický odpovedal: rekonštrukcia je plánovaná ako 2 

časti stavby. Prvá časť stavby od ústia potoka do rieky Kysuca po RD pani Olexovej. 

Druhá časť stavby – v mieste aktívneho zosuvu svahu nad RD p. Olexovej - po vykonaní 

stabilizácie svahu, ktorú rieši mesto Žilina. Časové hľadisko – nechce hádať, ale po 

vydaní príslušných povolení a vyčlenení potrebných finančných prostriedkov jednak na 

strane SVP, š.p., ako aj na strane mesta Žilina. 

 

 

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 


