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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: janpazicky.za@gmail.com 

 

 

 

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 stretnutie poslancov s občanmi Brodna 

 

 

Dňa 16.10.2019 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., asistentka výboru mestskej časti – Výboru č.8   Mgr. Eva 

Hellová. Za Mestskú políciu Žilina (ďalej len „MP“) sa zasadnutia zúčastnil   komisár  Martin 

Pekný - veliteľ okrsku Centrum. Poslanec Pažický  ospravedlnil neúčasť MUDr. Rastislava 

Johanesa, PhD. z dôvodu plnenia iných neodkladných záležitostí. Poslanec prítomných 

bližšie informoval o dôvode preloženia termínu stretnutia poslancov s občanmi v MČ Brodno. 

Toto stretnutie sa preložilo z pôvodne plánovaného stretnutia zo 14.10.2019 na 16.10.2019, 

z dôvodu  stretnutia primátora mesta Žilina Mgr. Petra Fiabáne s občanmi Budatína, ktorého 

sa zúčastnili aj poslanci za VO č. 8. O zmene boli občania informovaní vyhlásením 

v miestnom rozhlase.   

V ďalšom poslanec Pažický 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 predchádzajúcich 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: 

-  Občania požadujú, aby SVP, š.p. vyčistil vodný tok Brodenec v MČ Brodno. Jedná sa najmä o 

úsek pod záchytnou nádržou/haťou/oporným múrom Na Tobolkách. Od poslednej povodne v r. 

2014 tento potok ani záchytná nádrž neboli čistené. 

- Občania požadujú, aby SVP š.p. vyčistil zberné jamy potoka Brodnianka (pred trafostanicou pri 

škole) a na vodnom toku Brodenec za školou. Stanovisko MsÚ: Informácia od pána Gábora 

z SVP, š.p. je v zmysle, že korytá týchto tokov boli čistené v minulých rokoch a zatiaľ nie 

je ani potrebné ich znovu prečisťovať. Čo sa týka spomínaných protipovodňových 

prehliadok, tak tieto organizoval Okresný úrad, štátna vodná správa, za účasti správcu 

toku. Podľa slov pána Gábora, SVP bude kosenie vodného roku realizovať iba 

v nevyhnutnom rozsahu a teda, aby bol zachovaný prietok vody v koryte. Ostatné 

mailto:janpaz.za@gmail.com


2  

 

pozemky, takzvané pobrežné, musia udržiavať ich  vlastníci. Na základe uvedeného preto 

poslanec Pažický prítomným dal do povedomia, aby vlastníci pobrežných pozemkov 

udržiavali vrchnú časť brehu potoka.   

Na základe pokynu pána prednostu vedúci odboru životného prostredia požiadal o výklad 
právny odbor. Stanovisko právneho odboru MsÚ: Predmetom posúdenia je ustanovenie § 
50 ods. 4 Zákona č. 364/2004 Z. z.  o vodách (ďalej ako „zákon“), ktorý znie nasledovne: 
„Ak ide o pobrežný pozemok pri drobnom vodnom toku, je jeho vlastník povinný 
udržiavať breh v takom stave, aby sa netvorili prekážky, ktoré bránia nehatenému 
odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup k vodnému toku alebo podporujú 
usadzovanie plavenín alebo ukladanie splavenín.“POBREŽNÝM POZEMKOM sa 
v zmysle §49 ods. 2 zákona rozumie: „Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu 
opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú 
pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej 
čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty 
hrádze.“BREHOVOU ČIAROU sa v zmysle §43 ods. 5 zákona rozumie: „Brehovou čiarou 
prirodzeného koryta je priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda 
stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia. Brehová 
čiara umelého koryta je určená v dokumentácii stavebných úprav.“DROBNÝ VODNÝ TOK 
– je určený z hľadiska významu vodného toku podľa § 44 ods. 1 písm. b) zákona.§50 ods. 
5 zákona: „V prípade pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku 
rozhoduje orgán štátnej vodnej správy.“  = v zmysle §63 ods. 1 písm. c) zákona obec v 
prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach 
pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch (§ 50 
ods. 5 zákona). Zároveň § 63 ods. 2 zákona ustanovuje, že „v prípadoch uvedených v §63 
ods. 1 si môže okresný úrad vyhradiť rozhodovanie, najmä ak ide o územia chránených 
vodohospodárskych oblastí a územia ochranných pásiem vodárenských zdrojov.“ 

- V období dažďov sa na  komunikáciách, kde prebieha výstavba vodovodu, vytvárajú výmole, 

nánosy. Občania požadujú, aby do času vyasfaltovania týchto komunikácií bol ich povrch nejakým 

spôsobom spevnený, pretože po takejto komunikácii je problém prejsť automobilom. Poslanec 

Pažický informoval, že na základe rokovania so spoločnosťou SEVAK došlo k dohode, že 

v miestach, kde sa vybudoval nový vodovod (a je tu vybudovaná aj kanalizácia), bude 

položený nový asfaltový koberec v celej šírke komunikácie. Práce by sa mali realizovať 

ešte v priebehu tohto roka. Časť asfaltovacích prác bude financovať SEVAK, časť mesto 

Žilina. Poslanec Pažický vyslovil poďakovanie vedeniu mesta za tento krok, nakoľko 

predmetné komunikácie sú vo veľmi zlom stave a oprava iba v polovičnom profile 

by nemala význam.  

- Občania požadujú opraviť chodník medzi Sadovou ulicou a ul. Za kaštieľom. Stanovisko OD: 

Bude vykonaná ohliadka. 

- Na tomto chodníku je potrebné opraviť  aj poklop na kanalizácii, cez ktorý počas dažďov vteká 

voda do kanalizačného systému. Stanovisko OD: Bude vykonaná ohliadka. 

- Občania požadujú, aby na ulici Na Tobolky (v blízkosti areálu, ktorý využíva DHZ Brodno) bola 

vybudovaná dažďová priepusť na miestnej komunikácií, nakoľko z dôvodu nastekania vody 

a bahna býva táto komunikácia neprejazdná, hlavne po väčších dažďoch. Stanovisko poslanca 

Pažického: Bola vykonaná obhliadka na výtlky, ktoré by sa mali do konca roka opraviť. Pri 

tejto príležitosti bola komunikovaná aj dažďová priepusť – OD zatiaľ nevie garantovať 

vybudovanie tejto priepuste. 

- Na futbalovom ihrisku osadiť informačnú tabuľu, kde budú uvedené zásady používania areálu 

ihriska. Stanovisko OD: Futbalové ihrisko nespravuje odbor dopravy. Poslanec Pažický 

vyjadril nespokojnosť nad takýmto stanoviskom – požiadavka mala byť pridelená 

príslušnému odboru, ktorý má túto problematiku v gescii. 
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Poslanec Pažický následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo 

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

stretnutia boli v Brodne realizované, resp. sa udiali: 

 Uskutočnil sa 3. ročník futbalového turnaja o pohár poslanca MČ Brodno. 

 Uskutočnil sa 2. ročník podujatia s názvom Dni obce -  erbové slávnosti Brodno. 

 Bola opravená dažďová priepusť  na Brodnianskej ulici smerom na ul. Ku krížu. 

 Bola uskutočnená reklamácia na asfaltovanie ulice v strede obce po výstavbe kanalizácie.  

 Poslanci a mesto rozhodlo, že pri vydávaní rozkopových povolení ciest a chodníkov sa 

bude musieť opraviť (vyasfaltovať) celý pás rozkopanej časti v šírke celého jazdného 

pruhu, pri chodníkoch v celej šírke chodníka. 

 Začiatkom septembra sa uskutočnilo stretnutie primátora mesta Žilina Mgr. Petra Fiabáne 

s občanmi Brodna kde sa hovorilo o najdôležitejších otázkach, ktoré občania už dlhodobo 

požadujú.  

 Prítomných informoval, že aj na základe jeho interpelácie sa v mesiaci november 2019 
uskutoční  stretnutie primátora s generálnym riaditeľom SVP, š.p. vo veci rekonštrukcie 
potoka Brodnianka.  

V tejto súvislosti podal prítomným informáciu o stave prípravy rekonštrukcie potoka 
Brodnianka:  

Úprava toku Brodnianka  - SVP momentálne rieši zmluvu s SPF a Zmluvy s mestom 

Žilina. 

Premostenia a úprava miestnej komunikácie súvisiaca s úpravou toku Brodnianka – 

Mesto má vydané územné rozhodnutie na premostenia, čaká sa na návrh kúpnych zmlúv 

od SVP,š.p. na pripomienkovanie/odsúhlasenie. Dňa 12.6.2019 prevzatý list na SVP 

o urgenciu zaslania uvedených zmlúv od odboru právneho a majetkového pod našou zn. 

č. 27896/2019-9582/2019-OPM/Ni zo dňa 6.6.2019. Zatiaľ žiadna odpoveď. 

Zosuv svahu tok Brodnianka - Na uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie. Rieši 

sa majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou, spracovanie geometrického 

plánu (Geo-net) – problém na katastri – chyba starého GP – potreba opravy pôvodnou 

geodetkou – kataster oslovil. Koncom augusta 2019 podala geodetka opravu na kataster. 

OPaM poslal list zo dňa 7.10.2019 na kataster: Žiadosť o vykonanie opravy v zmysle 

podaných podkladov geodetkou. 

 Vybudovanie vodovodu na ul. Podskaličná bolo v rámci prehodnotenia inv. plánu SEVAKu 

zaradené do investičného plánu SEVAK-u na rok 2019, či sa však s realizáciou začne 

ešte tento rok, alebo až na jar 2020, sa zatiaľ nevie. Prítomných informoval, že osobne 

obišiel všetkých obyvateľov Podskaličnej ulice a 19 vlastníkov nehnuteľností podpísali 

nové Zmluvy o budúcich zmluvách, ktoré boli zaslané SEVAK-u. Toto bola jedna z 

podmienok SEVAKu, aby sa mohlo uvažovať o dobudovaní vodovodu aj na tejto ulici. 

 Čo sa týka asfaltovania komunikácií v tých miestach, kde je vybudovaná kanalizácia a kde 

sa v súčasnosti dobuduje aj vodovod, poslanec Pažický prítomných občanov informoval, 

že po podpise dohody medzi spoločnosťou SEVAK a mestom Žilina o financovaní a 

realizácií asfaltovacích prác, mesto Žilina vo svojej réžii by malo na jeseň tohto roku, 

alebo na jar r. 2020 dať doasfaltovať predmetné ulice v celých profiloch. 

 Asfaltovanie ulice Nadskaličná (financovať bude SEVAK) sa má riešiť do konca tohto 

roka. 
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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 

- Občania žiadajú, aby boli orezané suché konáre stromov v areáli ZŠ s MŠ, aby nedošlo 

k zraneniu detí. 

- Občania požadujú, aby mesto požiadalo VÚC Žilina, aby sa opravila/vymenila zastávka 

prímestskej dopravy pri lávke Brodno-Vranie. Zastávka je v dezolátnom stave. 

- Občania opakovane požadujú, aby na ulici Na Tobolky (v blízkosti areálu, ktorý využíva 

DHZ Brodno) bola vybudovaná dažďová priepusť na miestnej komunikácií, nakoľko z 

dôvodu nastekania vody a bahna býva táto komunikácia neprejazdná, hlavne po väčších 

dažďoch. 

- Občania žiadajú zaradiť opravu asfaltového povrchu komunikácie Na Tobolky v smere 

od križovatky s Podskaličnou ulicou, smerom k areálu DHZ Brodno, do plánu opráv. 

Uvedené bolo požadované aj na stretnutí občanov Brodna s pánom primátorom dňa 

4.9.2019, kde bol deklarovaný predbežný súhlas. 

- Občania žiadajú rozšíriť stojiská na separovaný odpad, komunálny odpad (napr. na ul. 

Podskaličná). 

- Občania žiadajú, aby bolo zvolané spoločné stretnutie poslanca VO č. 8, zástupcov 

občanov MČ Brodno, zástupcu odboru životného prostredia, zástupcu SVP, š.p.,  aby sa 

vyjadrili k danej problematike týkajúcej sa stavu a požiadavky na čistenie vodných tokov 

v MČ Brodno.     

- Občania žiadajú  MP, aby robila častejšie kontroly dodržiavania verejného poriadku, 

ktorý nedodržiavajú hlavne mladí spoluobčania vo večerných hodinách pod vplyvom 

alkoholu. 

- V súvislosti s už až príliš dlho pripravovanou rekonštrukciou potoka Brodnianka občania 

upozorňujú, že sa jedná o úlohu Vlády SR B.16. uloženú ministrovi životného prostredia: 

zabezpečiť ochranu mesta Žilina a jeho obyvateľov pred povodňami úpravou 

potoka Brodnianka a Bytčického potoka v správe Slovenského 

vodohospodárskeho podniku š. p. v termíne do 31. decembra 2015.  

Občania majú za to, že vo veci sa príliš aktívne nekoná – už takmer rok nie je 

v príprave stavby takmer žiaden posun ani na strane SVP, š.p., ani na strane 

mesta Žilina. Občania prosia a zároveň žiadajú: 

 pána primátora, aby sa v danej veci osobne zaangažoval  na úrovni rokovania s p. 

generálnym riaditeľom SVP, š.p. 

 pána prednostu MsÚ, aby sa z prípravy rekonštrukcie potoka Brodnianka opäť stala 

jedna z hlavných priorít mesta, aby jej bola venovaná pravidelná stála  pozornosť na 

týždenných poradách vedenia mesta 

 pána prednostu MsÚ, aby boli obnovené pravidelné rokovania medzi zúčastnenými 

stranami (investičná príprava SVP, š.p., investičná príprava - mesto Žilina, poslanec, 

projektant, iní...), čo môže prispieť k zintenzívneniu prípravy tejto stavby 

 

3) Diskusia: 

Občania vyjadrili nespokojnosť nad stavom koryta potoka Brodnianka. 

Občan Marián Horvát  navrhol, aby sa vstúpilo do rokovania s miestnym urbariátom, aby 

sa neznečisťoval potok Brodnianka, aby sa pre tento účel prijali opatrenia, napr. aby sa 
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vybudovali prepážky/hrádzky, ktoré by zabránili znečisťovaniu koryta potoka. Bola 

navrhnutá aj výpožička potoka. Prítomný zástupca urbariátu mu odpovedal, že toto sa už 

dávno deje. Čo sa týka výpožičky, poslanec Pažický mu odpovedal, že podľa jeho 

informácií táto možnosť bola zo strany kompetentných zamietnutá už cca pred 10 rokmi 

ako nerealizovateľná 

Občan Marián Horvát navrhol, aby sa členovia komisií pri MZ zúčastňovali stretnutí 

poslancov s občanmi. Poslanec Pažický uviedol, že takýto návrh nemá opodstatnenie, 

pretože požiadavky občanov sú cez zápisnice prenášané na príslušné odbory, kde sa 

následne aj riešia. Účasť členov jednotlivých komisií na týchto zasadnutiach považuje za 

neúčinnú, navyše to nie je povinnosťou členov komisií. Napr. on ako poslanec je členom 

Komisie dopravy  od roku 2014 a doteraz na neho ako člena Komisie dopravy zo strany 

p. Horváta na doterajších stretnutiach s občanmi nebola vznesená žiadna požiadavka. 

Občan Marián Horvát požiadal vymeniť reproduktory miestneho rozhlasu, pretože sú 

nekvalitné, prenášaný zvuk je nekvalitný, škrípu. Uviedol, že pred časom  zavolal 

technika z vlastnej iniciatívy, aby nastavil kvalitu zvuku.  

Občan Kačeniar navrhol vyasfaltovať cestu k futbalovému ihrisku a tiež požiadal vyčistiť 

okolie ihriska.  Poslanec Pažický prítomných informoval, že komunikácia nie je mestská 

a okolie ihriska patrí urbáru. 

Občania komunikovali o budovaní cyklotrasy. 

Poslanec Augustín prítomným podal informáciu, kade by mohla viesť cyklotrasa a kedy 

by sa mohlo začať s výstavbou.  

V súvislosti s požiadavkou na MP zvýšiť hliadkovú činnosť, zástupca MP prítomných 

ubezpečil, že obhliadky sa vykonávajú najmä vo večerných hodinách. V čase 

vykonávania obhliadky však žiadne takéto incidenty nezaznamenali. Požiadal preto 

občanov, aby v prípade, ak zistia akékoľvek rušenie nočného kľudu, prípadne iné 

nemiestne správanie, ktoré by narúšalo verejný poriadok, aby bezodkladne volali  na 

MP, ktorá okamžite vyšle hliadku. Stálu hliadku do každej MČ z kapacitných dôvodov nie 

je možné umiestniť.   

Občania komunikovali na tému separovaný odpad. Žiadajú, či nie je možné rozšíriť 

stojiská na separovaný a komunálny odpad (napr. ul. Podskaličná).  

Občania sa sťažovali na hluk motoriek pri ihrisku aj počas dňa. 

MP toto nerieši.   

 

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. 

 

 

Zapísal: Mgr. Eva Hellová – asistentka výboru mestskej časti – Výboru č. 8 

Overil: Ing. Ján Pažický – poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline  

za volebný obvod č. 8     


