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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 Vrania  

 

Dňa 23.06.2020 o 16,30 hod. v Kultúrnom dome vo Vraní sa podľa Harmonogramu 

poslaneckých stretnutí na rok 2020 uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského 

zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“). Zasadnutia sa zúčastnil poslanec Ing. Ján Pažický 

a asistent výboru v 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 poslanca MUDr. Rastislava Johanesa, PhD., z 

dôvodu plnenia pracovných povinností a taktiež ospravedlnil neúčasť poslanca JUDr. Jozefa 

Augustína, PhD. z dôvodu účasti na pohrebe. 

Poslanec Pažický privítal všetkých prítomných. Poďakoval všetkým, ktorí pomáhali zvládať 

situáciu v súvislosti s koronakrízou, pani Niníkovej, ktorá pomáhala s výrobou rúšok spolu aj 

so svojou rodinou a s ich roznášaním pre členov ZO JDS. Poďakovanie patrí samozrejme 

všetkým, ktorí počas tejto krízy pomáhali občanom akýmkoľvek spôsobom (rúškami, 

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. 

Na úvod opísal povodňovú situáciu, ktorá vo Vraní nastala minulý týždeň vo štvrtok vďaka 

silným zrážkam. Na Stehličej ulici došlo opäť k vyliatiu potoka a zaplaveniu časti susediacich 

nehnuteľnosti. Zároveň informoval, že od 17.00 hod. bude stretnutie s občanmi pokračovať 

za prítomnosti vedenia mesta Žilina (pán primátor, pán prednosta, vedúci investičného 

odboru), zástupcov SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, 

Odštepný závod Piešťany (ďalej len „SVP“). Toto mimoriadne stretnutie sa uskutoční 

z dôvodu potreby urýchleného riešenia protipovodňových opatrení na miestnom potoku, 

najmä na ul. Stehličia. 

 

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 Vrania do zápisnice 

3) Diskusia 

4) Mimoriadne stretnutie zástupcov mesta Žilina a SVP, š.p. s občanmi mestskej časti 

Vranie k riešeniu protipovodňových opatrení na miestnom potoku, najmä na ul. Stehličia. 

5) Ukončenie 
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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. Pri poslednom stretnutí dňa 14.01.2020 boli zadefinované dve požiadavky: 

- Miestny rozhlas nefunguje dobre. Je potrebné vykonať opravu nastavenia v celej obci. Stanovisko 

OVOS: Podnet bol riešený s dodávateľom technológie miestneho rozhlasu v 10. a 

11.týždni. 

Stanovisko poslanca: Situácia mala byť riešená  už v začínajúcom období koronakrízy. 

O údržbu rozhlasu sa stará spoločnosť z Čiech. Vzhľadom k daným opatreniam na území 

SR ako aj v Česku, nebolo možné tento servis – opravu zabezpečiť. Predložíme to ako 

opakovanú požiadavku. 

- Na ul. Holubia pri RD č. 213 nesvieti svetlo verejného osvetlenia. 

Stanovisko poslanca: Táto porucha bola z jeho strany nahlásená na dispečing verejného 

osvetlenia a bola odstránená. 

Poslanec Pažický následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o 

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

stretnutia boli vo Vraní realizované, resp. sa udiali: 

 Zosuv svahu na ul. Holubia (z r.2019): Pripravuje sa projekt odvodnenia. Projektant 

Barčiak, ktorý tento projekt realizuje, vykonal obhliadku, dal vypracovať geologický 

prieskum a bude sa riešiť geologická úloha, ktorá keď bude odsúhlasená ma ministerstve, 

tak sa daná situácia bude môcť riešiť iným spôsobom (bez potreby stavebného 

povolenia). Podľa záverov geologického posudku je situácia lepšia, ako sa očakávalo. 

Pán projektant všetko zosumarizuje, urobí štúdiu a po navýšení finančných projektov na 

spracovanie projektu ( ktorý bude spracovaný aj pre urbársku časť aby to územie bolo 

riešené komplexne) spracuje prvú fázu projektu. Na prelome 7. a 8. mesiaca, keď to bude 

mať spracované a navrhnuté  konkrétne opatrenia, tak potom v zmysle stretnutia  z júla 

minulého roka bude zvolané stretnutie s dotknutými občanmi a zástupcami Urbáru Vranie, 

aby mali možnosť pripomienkovať navrhnutý projekt. 

 Vo Vraní začiatkom roka prebehli výročné schôdze ZO Jednoty dôchodcov Slovenska,  

OZ Naše Vranie a DHZ Vranie. Pani Niníková Informovala, že 5.septembra plánuje 

pripraviť väčšie stretnutie, kde sa spojí aj oslava Dňa matiek aj Dňa otcov a všetky tieto 

nerealizované spoločenské akcie by sa uskutočnili naraz. 

 Čo sa týka cintorína, na poslednom stretnutí bol prítomný p. Tomašec, ktorý požiadal,  

aby boli doriešené majetkové vzťahy na cintoríne vo Vraní. Podal opakovanú žiadosť na 

odkúpenie jeho pozemku pod jestvujúcim cintorínom, čo aj bolo MZ schválené. 

 V MČ obvodu boli tento rok už 2x umiestnené veľkokapacitné kontajnery. Od minulého 

roka mesto ide v novom režime (dovtedy bývali VKK umiestnené 2x ročne, vždy jeden 

týždeň na jar a jeden týždeň na jeseň). Od minulého roka VKK bývajú umiestnené 3x 

ročne, ale na kratšiu dobu, čo sa javí ako efektívnejší spôsob zberu odpadu. 

 V marci sme na základe požiadavky p. Polkovej riešili s VPP pracovníkmi čistenie pod 

Rochovicou. Pani Polková urobila brigádu spoločne s pracovníkmi VPP. Bol vyzbieraný 

celý úsek pod Rochovicou, následne poslanec zabezpečil dodávku, ktorou sa pozvážal 

odpad spod lesa k VKK. Vyzbieraným odpadom bol zaplnený celý jeden VKK. Poslanec 

vyjadril poďakovanie p. Polkovej a pracovníkom VPP za túto brigádu. 

 Požiadavka od pána Bárdyho na zabezpečenie asfaltovej drte na vyspravenie prístupu 

k rodinným domom bola zrealizovaná. Drť vybavil poslanec z mesta, následne si občania 

svojpomocne terén upravili. 
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 Vo Vraní prebehlo asfaltovanie Stračej ulice. Minulý rok mesto vysúťažilo dve firmy, ktoré 

vykonali asfaltovanie vytipovaných najhorších úsekov komunikácií v meste. 

 8.5. pri pamätníku z iniciatívy predsedníčky ZO JDS p. Niníkovej sme si uctili pamiatku 

oslobodenia, aj keď v takomto krízovom režime (rozostupy, rúška). 

 Pri pamätníku boli osadené 2 nové lavičky, nakoľko tie jestvujúce už boli zničené. Bude 

potrebné na meste zabezpečiť častejšie kosenie vnútorných aj vonkajších priestorov pri 

pamätníku. 

 Pokiaľ ide o opravu pamätníka, je to už skoro „nekonečný príbeh“. Urgujeme túto opravu 

spolu s asistentkou Bobáňovou cez určeného pracovníka mesta. Najskôr bola predložená 

ponuka na výmenu obkladu na celý pomník v rozpočte cez 4000 €. Keďže nie je nutné 

meniť celý obklad, následne prišla ponuka na opravu len tých častí, ktoré odpadávajú 

a návrh opraviť písmena, na čo prišiel rozpočet cca 1500 €, čo bola taktiež vysoká cena. 

Tak dnes po ďalšej mailovej komunikácie, poslanec využije prítomnosť p. primátora 

a ukáže mu, o akú opravu vlastne ide a aký je s tým problém, keď sa táto požiadavka na 

meste rieši už takmer rok. 

 Kosenie pozemkov. Poslanec dostal sťažnosť od pani Oravcovej – to sa aj vyriešilo 

s kompetentným pracovníkom mesta. Problematický pozemok bol následne vykosený.  

Poslanec upozornil občanov, že pokiaľ zistia, že v ich okolí je takýto vlastník, ktorý 

neudržiava pozemok, je potrebné vedieť parc.č. a túto informáciu nech mu občania pošlú 

mejlom. On informuje OŽP na meste, mesto vyzve vlastníka aby v určenej lehote vykonal 

nápravu. Ak sa tak neudeje, mesto toto odstúpi na OÚ Žilina, odbor ŽP a ten môže 

pristúpiť k sankciám. 

 Pokiaľ ide o pohotovostné zdroje ( finančné prostriedky, ktoré majú poslanci pridelené 

každý rok a sami rozhodujú o ich použití) – aj tento rok je to suma 665 € na bežné 

výdavky na každú MČ. Z tejto sumy poslanec prispeje ZO JDS Vranie, DHZ Vranie a OZ 

Naše Vranie, ktorým túto sumu rozdelí. 

 Ďalej je tu suma 2667 € kapitálových výdavkov na jednu mestskú časť. Minulý rok 

všetkých 8000 € (poslanec Pažický má pridelené 3 MČ a každý rok dá celú sumu určenú 

pre všetky 3 MČ do jednej časti, aby sa z tejto sumy dalo niečo zmysluplné urobiť) išlo do 

Vrania na chodníky na cintoríne. Tento rok sumu 8000 €  poslanec dá do Brodna, na 

budúci rok do Zádubnia. V roku 2022, ak sa dovtedy tento systém nezmení, pôjde do 

každej MČ suma 2667 €. 

 Počas koronakrízy poslanci spolu s asistentkami spracovali žiadanky na IO (Investičný 

odbor). Ako požiadavky na investície vo Vraní boli zaslané požiadavky na oporný múr na 

ul. Drozdia, osvetlenie ihriska, vybudovanie vodovodnej prípojky do Hasičskej zbrojnice. 

Opláštenie budovy šatní na ihrisku sa zatiaľ riešiť nebude. 

 Vďaka koronakríze bude mať mesto značné výpadky v príjmoch, čo určite ovplyvní 

realizáciu investičných akcií. 

 Pri čerpaní bežných výdavkov z pohotovostných zdrojov nastáva zmena – zástupcom 

určených spoločenských organizácií bude vysvetlený nový systém podávania žiadostí 

a zúčtovania. 

 Na majetkovom odbore poslanec rokoval okrem iných aj so zástupcom IO, kde sa riešili 

požiadavky OZ Žilina Bears rugby a OZ Naše Vranie z minulého raka. Minulý týždeň po 

návšteve u p. vedúceho právneho oddelenia sa veci posunuli, začína sa to pripravovať po 

majetkovoprávnej strane. Ragbisti požadujú vybudovať osvetlenie ihriska, aby bolo možné 

trénovať aj v neskorších hodinách. Zlý stav je tiež, že HZ a budova šatní nemajú zriadenú  

vodovodnú prípojku.  
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2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Vrania do zápisnice 

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

tejto zápisnice: 

 
Nové požiadavky 

- Bola vznesená opakovaná požiadavka na zlú kvalitu vysielania miestneho rozhlasu, 

ktorý nefunguje dobre. Je potrebné vykonať opravu nastavenia v celej obci. 

- Je potrebné opraviť bránu na miestnom cintoríne. Už to bolo raz opravované minulý rok, 

ale znova je to pokazené. 

- Občan požiadal, aby mesto vyasfaltovalo prístupovú cestu k jeho nehnuteľnosti na 

Stračej 9. Keďže sa vyasfaltovala celá Stračia ulica, požaduje realizáciu asfaltového 

povrchu aj v časti ulice, kde stojí jeho dom (+1 sused), nakoľko sa takisto jedná o 

Stračiu ulicu. Aktuálne je cestný povrch na tejto časti z cca. 20% vybetónovaný (v 

zlom stave) a z 80% iba vypontonovaný betónovými hranolmi osadenými v tráve.  

- Na ulici Stračej sa nachádza zhruba 20 - 30 metrový orech cca. 0,5m od cestnej 

komunikácie, ktorý konármi zasahuje do viacerých káblov stĺpového vedenia na danej 

ulici. Tento strom vzhľadom na jeho veľkosť a umiestnenie blízko domov môže byť takisto 

v prípade pádu ohrozením pre okolité nehnuteľnosti. Orech sa nachádza na súkromnom 

pozemku a majiteľka pozemku odmieta strom zrezať /upraviť tak, aby neohrozoval okolie.  

- Stračia ulica sa asfaltovala, ale jestvujúce odvodnenie kapacitne nestačí odvádzať 

dažďovú vodu. Je potrebné vykonať potrebné zásahy, aby voda nestekala k rodinným 

domom. 

- Občan upozornil na neudržiavaný pozemok v jeho susedstve. Jedná sa o pozemok 

parc.č. 336 a 229 (medzi parcelami č. 335/2 a p.č. 340/3). Vlastníci sa o pozemok 

nestarajú, nekosia trávu, stromy sú vysoké. Jeden z vlastníkov má byť v ústave, nevedia 

sa preto domáhať svojich práv. Poprosil, aby mesto vyzvalo vlastníkov na zjednanie 

nápravy a aby im nejakým spôsobom pomohlo ochrániť si vlastný majetok. 

- Občania požadujú kontrolu a vyčistenie rigolov na odvod dažďovej vody vo Vraní. Občan 

vzniesol požiadavku na vykonanie opakovanej ohliadky a prijatie opatrení na odvod 

dažďovej vody, stekajúcej od cintorína (v minulosti požadovala p. Leľáková). 

- Občania požadujú, aby hliadky MP vykonávali pravidelnú kontrolnú činnosť pri budove 

šatní na futbalovom ihrisku. Najmä v čase po 22,00 hod. sa od piatku do nedele v danom 

priestore stretáva mládež, ktorá tu robí neporiadok a dokonca ničí majetok mesta. 

- Občianka vzniesla požiadavku na výmenu osvetlenia na vianočnom stromčeku vo Vraní. 

Je potrebné prijať opatrenie, aby sa neopakovala situácia z predchádzajúceho roka, kedy 

z dôvodu poruchy osvetlenia vianočného stromčeka dochádzalo k opakovaným 

dlhodobým výpadkom verejného osvetlenia na celých priľahlých uliciach. 

- Občania požiadali, aby boli vo Vraní vyčistené dažďové vpuste a mreže na odtok 

dažďovej vody (najmä ul. Vrania). 

- Občania požadujú riešiť problematickú situáciu s diviakmi.  
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3) Diskusia: 

Počas diskusie občania formulovali nové požiadavky, uvedené v predchádzajúcom bode. 

 
4) Mimoriadne stretnutie zástupcov mesta Žilina a SVP, š.p. s občanmi mestskej časti 

Vranie k riešeniu protipovodňových opatrení na miestnom potoku, najmä na ul. Stehličia. 

O 17,00 hod. na prebiehajúce stretnutie došli zástupcovia vedenia mesta Žilina a SVP š.p. 

Témou tohto mimoriadneho rokovania bolo riešenie protipovodňových opatrení na ul. 

Stehličia. Zo stretnutia je spracovaný samostatný zápis, ktorý je venovaný tejto problematike. 

 

5) Ukončenie 

Po ukončení mimoriadneho stretnutia a po odchode zástupcov SVP zástupcovia vedenia 

mesta ešte chvíľu zostali na stretnutí a diskutovali s občanmi na rôzne témy, trápiace 

občanov Vrania. Jednalo sa o zosuv na ul. Holubia, problém s diviakmi, požiadavka na 

kontroly zo strany MP na miestnom futbalovom ihrisku... 

Situácia s diviakmi sa rieši zatiaľ tak, že v prípade konkrétnej požiadavky poslanec 

komunikuje s poľovníkmi, ktorí danú situáciu následne riešia v rámci ich možnosti. 

Poľovníci tvrdia, že robia čo môžu. Ale zver je premnožená, mnohé pozemky priamo 

v obci sa neudržiavajú, sú zarastené a to je ideálne pre diviačiu zver. Poslanec poprosil 

zareagovať aj pána primátora. Sú tam 3 veci. Vlastníci pozemkov a  urbár by mali tie 

pozemky, ktoré sú v blízkosti domov a sú zarastené, vyčistiť. To musia zabezpečiť 

vlastníci pozemkov. Druhá vec - diviaky nachádzajú potravu priamo na pozemkoch 

občanov v obci (ovocie, zelenina) a tretia vec je spolupráca s poľovníckymi združeniami 

a hlavne aktivistami, ktorí bojujú proti zabíjaniu zvierat. Musia všetci chcieť a situácia sa 

potom posunie dopredu. 

Na  záver poslanec Pažický poďakoval vedeniu mesta za účasť na dnešnom 

mimoriadnom stretnutí s občanmi, vyjadril poďakovanie vedeniu mesta za plnenie 

doterajších požiadaviek občanov Vrania 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. 

 

Zapísala: Mgr. Eva Hellová - asistentka výboru v mestskej časti - Výboru č. 8 

Spracovala: Ing. Darina Bobáňová - asistentka výboru v mestskej časti - Výboru č. 8  

Overil: Ing. Ján Pažický - poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 8 

 


