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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 13.01.2020 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Brodno sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 

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

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 poslancov JUDr. Jozefa Augustína, PhD. a MUDr. 

Rastislava Johanesa, PhD., z dôvodu plnenia iných povinností. 

Na úvod zaželal prítomným do nového roku veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a úspechov 

v osobnom aj pracovnom živote. 

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 žiadajú, aby boli orezané suché konáre stromov v areáli ZŠ s MŠ, aby nedošlo k zraneniu 

detí. Stanovisko Odboru životného prostredia MsÚ (OŽP): Areál ZŠ s MŠ bol na jeseň 

2019 obhliadnutý pracovníkom MsÚ v Žiline, odboru životného prostredia a počas 

obhliadky nebolo na drevinách pozorované, že by mali preschnuté koruny, prípadne že by 

hrozilo statické zlyhanie. 

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

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

Odboru dopravy MsÚ (OD): So zástupcom odboru správy verejného priestranstva 

a životného prostredia bolo dojednané, že list na VÚC bude zaslaný najneskôr 

15.01.2020. V čase písania zápisnice poverený zástupca príslušného odboru informoval 

poslanca Pažického, že požiadavka už na VÚC bola zaslaná.    

- 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. Stanovisko OD : 

Finančne náročná investícia – bude sa evidovať a v prípade dostatku finančných 

prostriedkov bude táto investícia riešená. 
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- 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. Stanovisko OD: Bude zaradené do plánu opráv a v prípade 

dostatku finančných prostriedkov bude táto investícia riešená.  

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

Podskaličná). Stanovisko OŽP: Požiadavka je v riešení. Pokiaľ to dovolí priestorové 

riešenie, stojiská budú rozšírené. 

- 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. Stanovisko 

OŽP: Zástupca SVP, š.p. pán Gábor bol oslovený, avšak stretnutie sa neuskutočnilo pre 

nezáujem zo strany SVP,  š.p.. Požiadavka je však v riešení a bude sa iniciovať nové 

stretnutie všetkých zástupcov.    

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

nedodržiavajú hlavne mladí spoluobčania vo večerných hodinách pod vplyvom alkoholu. 

Stanovisko MP: Zástupca MP prítomných informoval, že hliadky MP vykonávajú 

pravidelné kontroly mestských častí, ktoré sú zamerané na dodržiavanie verejného 

poriadku. V rámci zvýšenia ich efektivity bola na poslednom stretnutí v Brodne s občanmi 

dohodnutá spolupráca v podobe poskytovania informácií o pohybe problematickej 

mládeže, alebo iných osôb v ich okolí na linke 159. Táto dohoda stále platí. Počas kontrol  

nezaznamenali negatívne javy.  

- 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  

Stanovisko MsÚ: Mesto má snahu vyriešiť tento dlhoročný problém. Bol vyriešený 

dlhodobý majetko-právny spor ohľadom premostenia cez potok Brodnianka, riešia sa 

majetko-právne problémy ohľadom  vecných bremien a úprav zmlúv a pod. Dňa 

28.11.2019 sa konalo rokovanie primátora a zástupcov mesta s generálnym riaditeľom 

SVP, š.p.  s konkrétnymi výstupmi. O týchto výstupoch poslanec informovaný zatiaľ nebol. 

Rokovania s SVP š.p. budú aj naďalej pokračovať. 

Čo sa týka obnovenia pravidelných stretnutí medzi zúčastnenými stranami – prednosta 

MsÚ nesúhlasí s pravidelným stretávaním a navrhuje len stretnutia ad-hoc. 

 

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:  
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 Koncom roka 2019 bol spoločnosťou SEVAK vybudovaný nový vodovod aj na 

Podskaličnej ulici. Poslanec Pažický vyjadril poďakovanie vedeniu SEVAKu za zaradenie 

tejto stavby do realizácie ešte v roku 2019. Hodnota celej investície 

(Podskaličný/starý/školský vodovod) zo strany SEVAK presiahla sumu 400 tis. € plus 

asfaltovacie práce.  

 Po vybudovaní vodovodu (ktorý nahradí tzv. „Podskaličný/starý/školský vodovod“) boli 

vyasfaltované komunikácie v celom profile tam, kde už bola v minulosti vybudovaná aj 

kanalizácia. Spodná časť Podskaličnej ulice asfaltovaná zatiaľ nebude, nakoľko sa tu má 

realizovať aj výstavba kanalizácie (PD sa už pripravuje). Na základe dohody medzi 

spoločnosťou SEVAK a mestom Žilina o financovaní a realizácií asfaltovacích prác, Mesto 

Žilina vo svojej réžii dalo vyasfaltovať ulice Sadová, Podskaličná (okolo cintorína po 

mostík cez potok), Ku kaštieľu, od Hasičskej zbrojnice smerom k autobusovej zastávke po 

druhej strane potoka. Spoločnosť SEVAK zabezpečovala vyasfaltovanie ul. Nadskaličná – 

taktiež v celom profile. V rámci celej tejto akcie bolo vyasfaltovaných cca 4.000 m2  

miestnych komunikácií.   

 V rámci asfaltovania sa nepodarilo opraviť odvodňovací žľab nad hasičskou zbrojnicou. 

Jedná sa o vpusť, ktorá bola v rovnako zlom stave už pred budovaním vodovodu, preto ju 

musí opraviť mesto na svoje náklady.  

 V ZŠ s MŠ Brodno došlo k poruche jedného z dvoch vykurovacích kotlov. Tento problém 

bol riešený už od októbra minulého roka. V súčasnosti sa vykuruje len na jeden kotol, čo 

na taký veľký objekt v prípade väčších mrazov nemusí postačovať. Na minulotýždňovom 

rokovaní u pána prednostu bolo konečne rozhodnuté, že sa daná situácia bude intenzívne 

riešiť. Ide o objem financií viac ako 23.000 € bez DPH.  

 Poslanec Pažický prítomných informoval o zvýšení miestnych daní a poplatkov. Uviedol, 

že sa jednalo o komplikovanú problematiku, ktorá nebola spôsobená vinou mesta, ale 

vznikla ako výsledok dopadu viacerých vládnych opatrení. Hrozilo by, že v meste by sa 

v prípade nezvýšenia daní nemohli realizovať prakticky žiadne investície. Čo však je 

možné považovať za pozitívum, pri schvaľovaní zvýšenia daní bolo zároveň poslancami 

schválené, že  30% vybraných daní bude smerovaných do MČ tam, kde sa dane vyberú. 

 Ďalej uviedol, že v rámci schvaľovania zvyšovania daní bol schválený ním podaný 

pozmeňujúci návrh, na základe ktorého bol požiadaný prednosta mestského úradu 

o prípravu návrhu na vytvorenie Fondu na podporu rozvoja mestských častí – kedysi 

samostatných obcí (MČ), ktorý bude financovaný z rozpočtu mesta Žilina. Tento 

mechanizmus bude zohľadňovať nerovnomerný rozvoj MČ a chýbajúcu základnú 

občiansku vybavenosť ako kanalizácia, vodovod, chodníky a pod. Finančné prostriedky 

z daného fondu bude možné použiť na úhradu bežných aj kapitálových výdavkov v danej 

MČ. Poslanci za dané MČ v spolupráci s občanmi budú môcť priamo rozhodnúť o použití 

finančných prostriedkov z Fondu v danej MČ. 

 Prítomných tiež informoval, že do mestského zastupiteľstva bol predložený materiál, ktorý 

mal vyriešiť majetkové vysporiadanie so spoločnosťami podnikateľa G.Trabelssie. Keďže 

sa jednalo o rozsiahly materiál, na ktorého naštudovanie mali poslanci veľmi málo času, 

na návrh poslancov bude tento materiál prerokovávaný neskôr. 

 V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie  vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) na 

Slovensku a v okolitých  krajinách, a s tým súvisiace možné rozširovanie nákazy, 

upozornil obyvateľov  na povinnosť  registrácie chovov ošípaných, ktoré držia pre vlastnú 

potrebu čo i len jeden kus ošípanej. Registrácia chovu je bezplatná. Ďalej  upozornil na 
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povinnosť hlásiť každý úhyn ošípanej a tiež každú domácu zabíjačku 24 hodín vopred na 

Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Žilina, ul. Jedľová 44, t.č. sekretariát 

041/7631235. Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky pre fyzickú osobu je vo výške od 

400 eur do 1000 eur podľa zákona o veterinárnej starostlivosti. V mesiaci január 2020 

mesto Žilina bude vykonávať zisťovanie chovov ošípaných na území mesta a mestských 

častí, preto požiadal obyvateľov o súčinnosť. 

 V roku 2019 poslanec rozhodol o použití finančných prostriedkov z pohotovostných 

zdrojov nasledovne: ZO JDS Brodno: 265,- €; DHZ Brodno: 250,- € ; RTJ Brodno: 150,- €. 

 Na ul. Zábrežná (horná časť za potokom) bolo doplnené svietidlo verejného osvetlenia pri 

RD I.Kuchára. 

 Na decembrovom MZ poslanec Pažický podal návrh uznesenia, ktorým požiadal 

prednostu MsÚ o podniknutie príslušných krokov smerujúcich k vysporiadaniu pozemkov 

pod futbalovým ihriskom a šatňami v Brodne, ktoré pozemky sú v správe SPF. 

 Poslanec požiadal vedenie mesta, aby poslanci obvodu boli prizývaní na všetky ohliadky v 

"našich" MČ, ako aj na začatie a preberanie rôznych prác/stavieb/opráv. 

 
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 2019: 

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

s určením hlavnej cesty. 

- Zabezpečiť odvodnenie komunikácie v hornej časti ul. Brodňanská, plus oprava vpuste pri 

dome p. Virdzeka. 

- 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), pokračovať v 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 rámci asfaltovania sa nepodarilo opraviť odvodňovací žľab nad hasičskou zbrojnicou. 

Jedná sa o vpusť, ktorá už bola v zlom stave pred budovaním vodovodu, preto ju musí 

opraviť mesto na svoje náklady. Občania požadujú túto opravu preto vykonať hneď na jar 

roku 2020. 

- 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. 

- Občania požadujú, aby Mesto Žilina požiadalo Políciu SR o častejšie meranie rýchlosti 

v Brodne. I napriek dopravnej značke „Zóna 30“ tu niektorí vodiči jazdia „ako šialenci“. 

- 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.  
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- Občania žiadajú zaradiť opravu asfaltového povrchu komunikácie ul. Na Tobolky 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.     

 

Nové požiadavky: 

- Občania žiadajú odvodnenie vrchnej časti Brodňanskej ulice, nad RD č.230. Je tu 

potrebné urobiť odvodňovaciu ryhu s mrežou a vyspádovať ju do rigoľa na okraji cesty. Pri 

výdatných dažďoch po ulicu stekajú prúdy vody, chodci sa brodia po členky vo vode. 

- Občania žiadajú odstrániť zostatkový odpad, ktorý ostal popri komunikácii po asfaltovaní 

ulíc. Odpad sa nachádza na druhej strane potoka pri autobusovej zastávke Konečná. 

- Na ul. Záhrbie občan požaduje na príslušnom stĺpe el. vedenia posunúť vyššie rozhlasový 

reproduktor z dôvodu zlepšenia počuteľnosti, nakoľko došlo k výstavbe nového RD, ktorý 

teraz bráni počuteľnosti rozhlasu pri RD rodiny F.Horváta. 

- Občania žiadajú pridať jeden reproduktor (stĺp oproti kostolu na ul. Brodňanská), ktorý 

bude potrebné natočiť smerom dolu ulicou. 

- Na ul. Nadskaličná v rámci preberania asfaltovacích prác po výstavbe vodovodu, občania 

žiadajú asi pri 4 RD doasfaltovať pás v šírke asi 1m medzi komunikáciou a vjazdami do 

RD. Vjazdy mali pôvodne takto upravené, ale pri realizácii opravy komunikácie po 

výstavbe vodovodu ich realizujúca firma nedala do pôvodného stavu. 

- Občania požadujú dať do pôvodného stavu na ul. Sadová okraj komunikácie medzi 

školským plotom a cestou. V minulosti tu bola vybudovaná v úseku asi 20 m vsaková 

vrstva (bola odstránená hlina v hrúbke asi 40 cm a bol tu navezený makadam, aby mohla 

voda, ktorá tu nasteká z celej ulice, vsiakávať). Po výstavbe vodovodu toto realizátor 

stavby nedal do pôvodného stavu.    

- Občania požadujú, aby bol Dom smútku v Brodne vybavený ozvučením – mikrofón, 

aparatúra/zosilňovač, vonkajšie reproduktory. 

- Čo sa týka prípravy stavieb: „Žilina-Brodno, úprava toku Brodnianka, Zosuv svahu, 

Úprava miestnej komunikácie a premostenie rekonštrukcie potoka v Brodne“, 

občania apelujú a prosia vedenie mesta, aby sa z prípravy týchto stavieb stala 

jedna z hlavných priorít pre mesto Žilina tak, ako tomu bolo za predchádzajúceho 

vedenia mesta a aby sa tomu aktívne venovali príslušné odbory MsÚ. 

- Vo veci pripravovanej rekonštrukcie potoka Brodnianka a súvisiacich stavieb - občania 

žiadajú pána prednostu o prehodnotenie jeho stanoviska a naďalej požadujú, aby 

boli obnovené pravidelné rokovania (aspoň 1x za polrok) medzi zúčastnenými 

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

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

Občan upozornil na stekanie vody popri Požiarnej zbrojnici a tým na jej hromadenie 

v preliačenine Sadovej ulice. V minulosti tu bola vytvorená vsakovacia plocha, po 

výstavbe vodovodu však firma túto plochu nedala do pôvodného stavu.  

Občania žiadajú odvodnenie vrchnej časti Brodňanskej ulice nad RD č.230. 

Občania žiadajú odstrániť zostatkový odpad, ktorý ostal popri komunikácii po asfaltovaní 

ulíc. Odpad sa nachádza v blízkosti autobusovej zastávky. 

Občania upozornili na staré vraky motorových vozidiel na ul. Sadová. Zástupca MP 

prítomných informoval, že tento stav preveria  a v prípade, ak nezistia vlastníka 

motorového vozidla, bude odstránené s dodržaním postupov v zmysle platnej legislatívy. 

Občania upozornili na zlú kvalitu rozhlasu, požiadali na ul. Záhrbie posunúť vyššie 

rozhlasový reproduktor z dôvodu zlepšenia počuteľnosti, na ul. Brodňanská požiadali 

o pridanie 1 reproduktora. 

Na ul. Nadskaličná občan žiadal doupraviť už vyasfaltovanú ulicu. Požadujú po okrajoch 

ulice rozšíriť asfaltový koberec v šírke cca 1 m popri vjazde do domov. Poslanec Pažický 

prítomných informoval, že SEVAK dal asfaltovať komunikáciu do takej šírky, ako bola 

pôvodne vyasfaltovaná. Táto požiadavka mala byť vznesená skôr, ešte pred ukončením 

prác. 

Občan sa informoval o možnosti bezplatného parkovania v blízkosti zdravotníckych 

zariadení, napr. na ul. Bratislavská. Poslanec Pažický prítomných informoval, že za 

súčasného stavu to nie je možné, pretože by bolo ťažko skontrolovateľné, kto je 

v zdravotníckom zariadení a kto nie.     

 
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 
 
 


