
| 1 
 

 
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 22.06.2020 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Brodno sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 

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

JUDr. Jozef Augustín, PhD.  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 privítal všetkých prítomných, pričom ospravedlnil neúčasť poslanca MUDr. 

Rastislava Johanesa, PhD. z dôvodu plnenia iných povinností. 

Na úvod pripomenul, že posledné stretnutie poslancov s občanmi sa uskutočnilo dňa 

13.01.2020. Plánované stretnutia poslancov s občanmi, ktoré mali byť v priebehu mesiaca 

apríl sa neuskutočnili, pretože z dôvodu CORONA vírusu boli všetky stretnutia zrušené.   

Poslanec poďakoval všetkým, ktorí pomáhali zvládať situáciu v súvislosti s koronakrízou. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí počas tejto krízy pomáhali občanom akýmkoľvek 

spôsobom (výrobou rúšok, pomocou pri nákupoch a pod.). Všetkým vyjadril veľkú vďaku. 

Poslanec Pažický zároveň vyzval všetkých, aby nepodceňovali jestvujúcu situáciu - aj 

napriek tomu, že sa uvoľňujú opatrenia na území Slovenska, je potrebné dodržiavať 

základné opatrenia, ktoré sú stále v platnosti. 

   

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 odvodnenie vrchnej časti Brodňanskej ulice, nad RD č.230. Je tu potrebné urobiť 

odvodňovaciu ryhu s mrežou a vyspádovať ju do rigola na okraji cesty. Pri výdatných dažďoch po 

ulici stekajú prúdy vody, chodci sa brodia po členky vo vode. Stanovisko MsÚ: Táto požiadavka 

je zaradená do plánu opráv a údržby na tento rok. Poslanec Pažický uviedol, že s prácami 

na opravách komunikácií v MČ by sa mohlo začať niekedy v priebehu mesiaca august, 

resp. v mesiaci september. Oprava komunikácii prebieha najskôr v centre mesta, kde sa 
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pohybuje väčšie množstvo motorových vozidiel, autobusov a trolejbusov, až následne 

budú opravované komunikácie v MČ. 

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

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

MsÚ: Odpad i keď nie je zrejmé, že vznikol stavbou zhotoviteľa Metrostav cca 1 fúrik, bol 

odstránený. Úloha je splnená.  

- 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. Stanovisko MsÚ: Požiadavka bude 

posunutá dodávateľovi technológie bezdrôtového rozhlasu a v rámci technických a 

priestorových možností po jeho vyjadrení aj realizovaná. Stanovisko poslanca Pažického: 

Požiadavka bola posunutá dodávateľovi rozhlasu, mala byť vykonaná obhliadka, avšak 

z dôvodu CORONA vírusu pracovník nemohol vycestovať, nakoľko dodávateľská firma je 

z Českej republiky. V najbližšie možnej dobe, pokiaľ to situácia dovolí, bude táto závada 

riešená.      

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

potrebné natočiť smerom dolu ulicou. Stanovisko poslanca Pažického: Aj v tomto prípade je 

obdobná odpoveď, ako pri predchádzajúcej požiadavke. Závada bude odstránená, až to 

situácia s CORONA vírusom dovolí.     

- 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 vjazdamivjazdmi do RD. Vjazdy 

mali pôvodne takto upravené, ale pri realizácii opravy komunikácie po výstavbe vodovodu ich 

realizujúca firma nedala do pôvodného stavu. Stanovisko poslanca Pažického: Bola vykonaná 

obhliadka za účasti poslanca Pažického a zástupcu investičného odboru MsÚ pána 

Jaroša v priebehu mesiaca apríl.  Stav bol nafotený a zadokumentovaný, následne bola 

zaslaná reklamácia na SEVAK, ako aj na firmu TUKON, aby všetky záležitosti boli dané 

do poriadku. Do dnešného dňa mesto neobdržalo žiadne stanovisko. Poslanec Pažický 

kontaktoval pána Mazúra na stavebnom odbore MsÚ, ktorý má na starosti komunikácie.  

Podľa jeho stanoviska MsÚ urgoval firmu TUKON. Do dnešného dňa od firmy TUKON na 

mesto nebolo doručené žiadne stanovisko.        

- 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. 

Stanovisko MsÚ: Oprava MK v Brodne sa v mieste inkriminovaného úseku držala ľavého 

okraja komunikácie, ktorý bol výstavbou vodovodu neporušený. Od HZ popri školskom 

plote, sa vôbec nezasiahlo do priľahlých konštrukcií. Trasovanie vodovodu sa realizovalo 

v pravej časti MK , kde sa priamo na mieste komunikovalo s majiteľmi RD a individuálne 

sa riešili ich vstupy na pozemok.  

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

aparatúra/zosilňovač, vonkajšie reproduktory. Stanovisko poslanca Pažického: V súvislosti 

s riešením požiadaviek týkajúcich sa cintorína, ako aj domu smútku bolo vznesených 

viacero požiadaviek. Niektoré z nich už boli vybavené. Keďže v tejto MČ je málo 

pohrebov, správca cintorína spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. dala také stanovisko, že pokiaľ 

nebude v dome smútku zabudované stabilné funkčné ozvučenie, správca je ochotný na 

základe požiadavky zapožičať prenosné ozvučenie. Bola vymenení plachta na katafalku, 

chýbajú ešte písmená a výzdoba. Podľa stanoviska správcu výzdoba bude doplnená. 
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Poslanec Pažický ďalej uviedol, že bola špinavá podlaha v dome smútku, chýbal koberec. 

Zo strany ŽILBYTu došlo k uprataniu týchto priestorov,  vymaľovali sa steny, boli vypraté 

záclony, ktoré sa však nezavesili z toho dôvodu, že priestor je bez nich vzdušnejší. Avšak, 

ak by niekto trval na tom, aby sa záclony zavesili, požiadavka bude splnená. Poslanec 

ďalej uviedol, že boli doplnené stoličky pre pozostalých, bolo sprevádzkované WC. Kaluž 

vody pred domom smútku po obhliadke správcu bola potvrdená. Táto sa tam nachádzala 

z dôvodu, že dlažba pred domom smútku je preliačená, vznikol tam priestor, kde sa 

nastekaná voda drží. Keďže na opravu správca nemá dostatok finančných prostriedkov, 

poslanec v rámci pohotovostných zdrojov v tomto roku vyčlenil celých 8 000,00 € pre MČ 

Brodno, pričom časť týchto finančných prostriedkov bude použitá na výmenu tejto dlažby 

a odvodnenie priestoru pred domom smútku a na doasfaltovanie prístupovej cesty. 

Zvyšné finančné prostriedky budú použité na vybudovanie odvodňovacieho rigolu na 

Podskaličnej ulici povedľa cintorína, na odvod dažďovej vody.    

- 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.  

Stanovisko poslanca k obom požiadavkám týkajúcich sa toku Brodnianka: Po  apelácii 

poslanca Pažického u vedenia mesta bolo uskutočnené stretnutie vedenia mesta so 

zástupcami SVP, š.p.  Keďže v minulosti sa na meste konali pravidelné pracovné 

stretnutia vo veci prípravy týchto stavieb, súčasné vedenie mesta prehodnotilo 

argumentáciu poslanca Pažického a  tieto stretnutia sa obnovia, zúčastňovať sa ich bude 

aj poslanec Pažický. Prvé takéto obnovené stretnutie malo byť uskutočnené v marci tohto 

roka, kde sa nemal riešiť len potok Brodnianka, ale aj iné súvisiace stavby vo vzťahu k 

SVP, š.p.. Z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu  bolo toto stretnutie odložené na neurčito. 

Zo strany mesta však boli podniknuté kroky vedúce k dojednaniu prijateľného termínu 

stretnutia zástupcov mesta a SVP, š.p. 

Poslanec Pažický ďalej prítomných informoval o jeho aktivitách smerujúcich 

k zintenzívneniu prípravy úpravy vodného toku Brodnianka a to či už prostredníctvom 

interpelácií na zasadnutiach MZ, resp. aktívnymi osobnými rokovaniami so zástupcami 

mesta. Prítomných oboznámil so stanoviskom primátora na podané interpelácie. 

Prítomným dal do pozornosti, že ŠVP, š.p. ešte nemá uzatvorenú zmluvu o prevode 

majetku štátu so Slovenským pozemkovým fondom (ďalej len „SPF“) a tiež zmluvy 

s mestom Žilina na základe ktorých by malo dôjsť k vysporiadaniu pozemkov. Čaká sa na 

stanovisko SPF. Potrebné doklady SVP, š.p. doplnil podľa požiadavky. Čo sa týka 

premostenia vodného toku Brodnianka – mesto má vydané územné rozhodnutie na 

premostenia, čaká sa na návrh zmlúv od SVP, š.p., na základe ktorých dôjde 

k vysporiadaniu pozemkov s SVP, š.p. Mesto zaslalo na SVP, š.p. urgenciu na zaslanie 

návrhu zmlúv, týkajúcich sa vysporiadania pozemkov a to či už listom, resp. e-mailovou 

komunikáciou. Stanovisko z SVP, š.p. však do dnešného dňa zaslané nebolo.  

Čo sa týka zosuvu svahu – na uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, rieši sa 

majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou, spracovanie geometrického plánu 
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firmou GEO-NET. Následne mal odbor majetko-právny MsÚ osloviť vlastníkov na 

výkup/vysporiadanie pozemkov. Poslanec prítomným pripomenul, že aj keď úprava 

vodného toku Brodnianka je úloha Vlády SR z jej zasadnutia zo dňa 8.10.2014, mesto 

Žilina nemá žiadne prostriedky/páky na to, aby sa táto stavba zo strany SVP, š.p. čo 

najrýchlejšie zrealizovala. Celá realizácia mala byť podľa úlohy vlády ukončená do 

31.12.2015. Navrhol, aby aj zo strany občanov bol vyvinutý  tlak na to, aby sa predmetná 

stavba čo najskôr pripravila a následne aj zrealizovala.   

  

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:  
 

 Začiatkom roka boli schvaľované pohotovostné investičné zdroje, pričom pre VO č. 8 aj 

napriek viacerým pripomienkam bolo vyčlenených 20 000,00 € tak, ako ostatným  

volebným obvodom s nižším počtom MČ. Na rokovaní MZ bol daný zo strany poslanca 

pozmeňovací návrh na navýšenie kapitálových finančných prostriedkov, ako aj bežných 

výdavkov, ktoré po navýšení predstavujú čiastku 2 665,00 € kapitálových a 665,- € 

bežných výdavkov na každú jednu mestskú časť vo VO č.8.  

 Prítomných ďalej informoval o prácach vykonaných v dome smútku. Boli vykonané 

maliarske práce, doplnené lavice, bude sa podľa požiadavky zapožičiavať ozvučenie od 

správcu spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.  

 V tomto roku už dvakrát boli rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery, na jeseň ešte budú 

rozmiestnené raz. V tomto roku bol umiestnený aj kontajner na biologický odpad, ktorý 

bude umiestnený aj na jeseň tohto roku. 

 Koncom januára sa podarilo dobudovať kotolňu v ZŠ s MŠ, kde bolo zo strany mesta 

preinvestovaných cca 23 000,00 €.  

 Zo strany MP prebiehali kontroly dodržiavania verejného poriadku v podvečerných 

a večerných hodinách v areáli školy, ako aj v areáli Na Tobolkách. Boli vykonávané 

kontroly dychovej skúšky u jednotlivcov, kde boli zistené pozitívne výsledky u mladistvých, 

o čom boli informovaní aj rodičia mladistvých.  

 O celej realizácii tejto akcie prítomných poinformoval zástupca MP. Zároveň vyzval 

prítomných, že ak sú svedkami akéhokoľvek narúšania verejného poriadku, resp. ak by 

dochádzalo k ničeniu verejného majetku, aby neváhali kontaktovať  MP na telefónnom 

čísle 159.  

 Poslanec prítomným poskytol informáciu ohľadom odstránenia vraku na ul. Sadová. Táto 

záležitosť bolo komunikovaná aj na dopravnej komisii. Mestské vrakovisko, kde sa 

umiestňujú vraky motorových vozidiel, je preplnené. Keď aj dôjde k zošrotovaniu 

niekoľkých vozidiel z vrakoviska, toto voľné miesto sa ihneď doplní ďalšími vrakmi. Z tohto 

dôvodu odstraňovanie vrakov je pomalé. Mesto disponuje zoznamom a poradovníkom 

vrakov tak ako sú nahlasované a podľa možností sa priebežne odstraňujú. Zo strany 

poslanca bude daný návrh, aby sa jestvujúce vrakovisko rozšírilo, čo by mohlo urýchliť 

odstraňovanie vrakov.  

 Podjazd pod železnicou bol začiatkom mája vybagrovaný a vyčistený, riešili to Železnice 

SR.  

 Zo strany SVP, š.p. bol pokosený potok Brodnianka. SVP, š.p. sa bráni koseniu potoka, 

podľa nich na priľahlých pozemkoch má zabezpečovať údržbu vlastník susediacich 

pozemkov, pričom vlastníkom je mesto. Bola vykonaná dohoda, že ŠVP, š.p. bude 



| 5 
 

vykonávať kosenie aspoň jeden krát za rok a v ostatných potrebných intervaloch bude 

kosenie zabezpečovať mesto.  

 Zo strany poslanca Pažického bola zaslaná urgencia na MsÚ na vykosenie pozemku 

v okolí podchodu smerom k lávke do Vrania.  

 Čo sa týka futbalového ihriska – poslanec Pažický v roku 2019 podal návrh na uznesenie, 

v ktorom požiadal vedenie mesta, aby požiadalo Slovenský pozemkový fond (ďalej len 

“SPF“), o delimitáciu pozemku na mesto. Medzičasom však už prebiehali rokovania medzi 

vedením Robotníckej Telovýchovnej jednoty Brodno (ďalej len „RTJ“) a medzi pánom 

Bočejom. V súčasnosti je pozemok aj zásluhou p. Bočeja delimitovaný z SPF do majetku 

mesta. Tento pozemok si chcel prenajať pán Bočej na svoje aktivity. Poslanec Pažický 

uviedol, že on bude súhlasiť iba s tým, aby sa pozemok prenajal RTJ, ktorá sa o celý 

areál už dlhodobo stará.  Po vzájomnej dohode medzi RTJ a pánom Bočejom, ktorý sa 

medzitým stal členom RTJ, bude uzatvorená nájomná zmluva medzi mestom a RTJ. 

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, základná organizácia Žilina-mesto (ďalej 

len „zväz“) žiada, aby aj naďalej mohli využívať priestory na futbalovom ihrisku a aby táto 

klauzula bola zakotvená aj do zmluvných podmienok nájomnej zmluvy. Zástupcovia zväzu  

ďalej informovali o problémoch, ktoré majú v súčasnosti s využívaním svojich priestorov 

na ihrisku. Vzniesli požiadavku na ďalšie využívanie týchto priestorov počas ich sezóny. 

Bolo uskutočnené rokovanie u primátora mesta Mgr. Petra Fiabáne za účasti  

zúčastnených strán ( RTJ Brodno, zväz ) a poslanca Pažického, kde bolo okrem iného 

dojednané, že  zväz  bude svoju činnosť vykonávať v priestoroch ihriska naďalej tak, ako 

doteraz, po dohode a akceptovaní prevádzkového poriadku RTJ. Poslanec Pažický 

prítomným zástupcom zväzu uviedol, že túto požiadavku zaslal primátorovi mesta 

a dohliadne na to, aby v zmluve bola zakotvená klauzula, aby zástupcovia zväzu mohli 

areál ihriska naďalej  využívať. Návrh zmluvy by mal ísť na schválenie do septembrového 

MZ, v prípade, ak tam táto požiadavka nebude zakotvená, návrh zmluvy odsúhlasený zo 

strany poslancov nebude. Poslanec Pažický však prítomným dal do pozornosti, že 

doteraz sa o celý areál starala RTJ, preto trvá na tom, aby mesto Žilina uzatvorilo zmluvu 

s ňou. Dôležité však je, aby si vzájomné vzťahy usporiadala RTJ a pán Bočej, ktorý 

vkladá do tohto areálu svoje finančné prostriedky. Poslanec Pažický navrhol, aby bolo 

ešte pred schvaľovaním návrhu tejto nájomnej zmluvy uskutočnené mimoriadne stretnutie 

všetkých zúčastnených strán.  

 V Brodne boli pred COOP Jednotou osadené dve lavičky. 

 V priestoroch Hasičskej zbrojnice bude nainštalovaná  stanica wi-fi, ktorá bude 

financovaná z eurofondov. 

 Poslanec Pažický zaslal na mesto požiadavku na nastriekanie stredových dopravných čiar 

na MK v Brodne.  

 Zo strany poslanca bolo vznesená požiadavka na reklamáciu osadených poklopov na 

Podskaličnej ulici v časti okolo cintorína. 

 Na ul. Na Tobolky počas dažďov nasteká voda spolu s nánosmi, ktorá nemá kde odtekať. 

Táto investícia je však finančne a technicky náročná. Hľadajú sa možnosti, ako problém 

vyriešiť.  

 Boli znovu osadené retardéry pri cintoríne, na ul. Ku Krížu a na Kapustnej ulici.   

 Prítomných občanov informoval ohľadom kosenia pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve 

fyzických osôb, aby sa o ne starali a kosili ich. Podľa zákona sú vlastníci pozemkov 

povinní sa o ne starať, aby sa zabránilo rozširovaniu burín, náletových rastlín, prípade 
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škodcov drevín, čím sa zabráni ich rozširovaniu, vzniku šírenia rôznych alergénov. 

Prítomným dal do pozornosti aj možný postih v zmysle platných právnych predpisov. 

 Na mesto zo strany poslancov boli zaslané žiadanky v súvislosti s možnými investíciami 

v jednotlivých mestských častiach, avšak v súvislosti so šírením koronavírusu budú tieto 

požiadavky odsunuté do ďalšieho obdobia.   

 Z OO PZ Žilina - Okolie bol kontaktovaný poslanec Pažický ohľadom toho, že v blízkosti 

železničnej stanice sa nachádza vrak motorového vozidla. Zástupca MP prítomných 

informoval, že mestská polícia túto problematiku už riešila. Priestor kde sa vrak 

motorového vozidla nachádza je pozemok Železníc SR, preto ťarcha odstránenia tohto 

vraku je na nich.  

 Prítomných ďalej informoval, že došlo k zmene postupu čerpania a dokladovania bežných 

výdavkov z pohotovostných. Uviedol, že zástupcov organizácií, ktorí budú tieto finančné 

prostriedky čerpať, bude informovať o postupe použitia týchto poskytnutých finančných 

prostriedkov. 

 Poslanec prítomných občanov informoval, že tento rok sa akcia Dni obce – erbové 

slávnosti Brodno, z dôvodu koronavírusu konať nebudú.                      

 
2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice: 

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

tejto zápisnice: 

 

- Doc. Svrček vzniesol požiadavku na presadenie zmeny sadzieb dane zo stavieb určených 

na podnikateľskú činnosť podľa navrhovaného kritéria, ktorým je poloha stavieb v rámci 

mesta Žilina. Navrhuje, podobne ako je to v iných mestách, aby mesto Žilina zvážilo od 

roku 2021 schválenie minimálne dvoch rôznych skupín daňových sadzieb a to pre MČ 

v dotyku s centrálnou časťou mesta a vrátane mestskej infraštruktúry, a pre okrajové MČ 

oddelené od centrálnej časti mesta a jeho mestskej infraštruktúry, kde by bola zahrnutá 

priemyselná časť Brodna na Oškerdskej ceste. V tejto druhej skupine navrhovaná sadzba 

dane je max. 50% zo sadzby prvej skupiny.     

- Je potrebné vyzvať SVP, š.p., aby vyčistil koryto potoka Brodnianka od nánosov a bahna.   

- Zástupcovia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, základná organizácia 

Žilina-mesto žiadajú vedenie mesta, aby v pripravovanej nájomnej zmluve medzi Mestom 

Žilina a RTJ Brodno ohľadne prenájmu pozemku futbalového ihriska v Brodne, bola 

zadefinovaná podmienka, ktorá im umožní ich ďalšiu činnosť v tomto areáli. 

- Prekontrolovať a nastaviť rozhlasový reproduktor pri Bistre Rybárik tak, aby bola dobrá 

počuteľnosť aj v spoločnom dvore za potokom.  

 

3) Diskusia:  
 

Zo strany pána docenta Svrčka, občana Oškerdy, bola vznesená nasledovná požiadavka: 

býva na hranici dvoch okresov, kde budovanie infraštruktúry je pomerne problematické 

vzhľadom k vlastníckym vzťahom niektorých častí tejto lokality. Stáva sa, že pozemok, 

ktorý je na hranici je v katastrálnom území dvoch okresov. Títo občania majú sťažené 

podmienky čo sa týka administratívneho vybavovania rôznych povolení, žiadostí a pod.  

Mesto Žilina vydalo VZN č. 20/2019 o daniach z nehnuteľností. Podľa jeho slov napr. 

budova, ktorá má 500 m2 (ktorá predstavuje zhruba 4 rodinné domy) sa v súčasnosti 

podľa tohto VZN platí daň z nehnuteľnosti za dom 5, 00 €/m2 zastavanej plochy, čo ročne 
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predstavuje 2 500,00  €, za desať rokov je to 25 000 €, čo podľa jeho stanoviska je 

nemalá suma. Pre občanov okrajových časti mesta je takáto sadzba likvidačná, pričom 

spätná väzba pre tieto mestské časti je nulová a nie je ani predpoklad, že by sa tieto 

finančné prostriedky vybrané na daniach vrátili späť do jednotlivých MČ na rozvoj 

infraštruktúry. Žiada zníženie sadzby o 50% v takýchto lokalitách. Táto požiadavka je aj 

od ostatných obyvateľov žijúcich v tejto časti Brodna (Snežnická cesta). Navrhuje, aby sa 

uskutočnilo aj spoločné stretnutie poslanca za MČ Oškerda a poslanca za MČ Brodno 

spolu s vedením mesta Žilina, aby sa doriešila nielen táto problematika, ale aj 

problematika čistoty, hlavne keď sa konajú „Poľské trhy“ v Oškerde, po ktorých ostáva 

veľká nečistota a pod.. 

Na uvedenú požiadavku reagoval poslanec Pažický: písomná požiadavka pána Svrčka 

bude zaslaná pánovi primátorovi Mgr. Petrovi Fiabáne. Dane na príslušný rok sa 

schvaľujú vždy koncom predchádzajúceho roka. Bude hľadať podporu u kolegov 

poslancov z iných MČ, aby sa sadzba upravila, možno že je takýchto prípadov viacej. Čo 

však považuje za pozitívum, že poslanci schválili uznesenie, že 30% z výberu finančných 

prostriedkov z dani bude prerozdelených do jednotlivých MČ na rozvoj infraštruktúry.  

Občan požiadal, aby sa pravidelne čistilo bahno z potoka, ktoré sa sústavne hromadí, čím 

sa potok upcháva. Žiada vyčistiť aj priestor v blízkosti železnice. Poslanec Pažický 

uviedol, že železnice priestor vyčistili 25.5., vyčistenie celého potoka od bahna je zatiaľ 

v nedohľadne. Prietok vody v potoku však zatiaľ nie je ohrozený, pričom sa v tejto časti 

pripravuje aj veľká investičná akcia.  

Občianka sa dotazovala, kedy sa budú môcť napojiť na novovybudovaný vodovod.  

Poslanec Pažický vysvetlil, že v rámci vykonávania stavby v niektorom mieste došlo 

k čiastočnému záberu pozemku cirkvi, kde v rámci vykonávania stavby o tom realizátor 

SEVAK nevedel. V súčasnosti prebieha proces, aby sa to dalo do poriadku, aby mohla 

prebehnúť kolaudácia, následne budú občania vyzývaní, aby sa na vodovod napojili.  

Občianka poukázala na zlú počuteľnosť rozhlasu na Brodnianskej ulici. Za týmto účelom 

navrhla, aby sa vyhlasované správy ukladali aj do poslaneckej skrinky, aby si to mohli 

prečítať aj občania, ktorí práve vyhlasovanie v rozhlase z akýchkoľvek dôvodov nepočuli. 

Poslanec Pažický požiadal občianku, aby mu nahlásila číslo hniezda predmetného 

reproduktora. Uviedol, že poslanecké oznamy bude dávať aj do poslaneckej skrinky, ktorá 

je umiestnená na hasičskej zbrojnici.   

      

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 
 
 


