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 Vrania

Dňa 17.01.2019 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome vo Vraní sa uskutočnilo zasadnutie Výboru
č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení poslancov Ing. Ján
Pažický, JUDr. Jozef Augustín, PhD. a MUDr. Rastislav Johanes, PhD. Zasadnutie sa
uskutočnilo za účelom prvého spoločného stretnutia všetkých novozvolených poslancov
výboru s občanmi mestskej časti (ďalej len „MČ“) Vranie. Stretnutia sa zúčastnil aj pracovník
Mestskej polície Žilina (ďalej len „MP“), komisár Mgr. Martin Matejko.
V úvode poslanec Pažický privítal a predstavil kolegov poslancov, privítal zástupcu MP,
bývalého poslanca za MČ Vranie Jana Púčka a ostatných prítomných občanov. Všetkým
zaželal do nového roka predovšetkým veľa zdravia a úspechov v osobnom aj pracovnom
živote. Taktiež poďakoval za prejavenú dôveru v novembrových voľbách. Uviedol, že
v rámci prerozdelenia MČ volebného obvodu č.8 medzi jednotlivých poslancov v tomto
funkčnom období sa bude prioritne starať o Brodno, Vranie a Zádubnie. Ostatné MČ obvodu
boli rozdelené
medzi poslancov Augustína a Johanesa. Rozdelenie MČ, vzájomné
zastupovanie sa ako aj kontakty na poslancov výboru sú zverejnené na web stránke mesta
Žilina a budú vyvesené v poslaneckých výveskách.
Poslanci Augustín a Johanes sa v krátkosti prihovorili prítomným občanom, uistili ich, že
poslanci výboru sa budú snažiť o to, aby sa v novom obvode č.8 urobilo pre občanov počas
nastávajúceho funkčného obdobia veľa a splnilo sa čo najviac ich požiadaviek. Nový volebný
obvod č.8 v súčasnosti pozostáva až z 8 MČ – k doterajším pribudli ešte Mojšová Lúčka
a Strážov, takže sa jedná rozlohou a počtom MČ o najväčší volebný obvod s najväčšími
záväzkami mesta voči obyvateľom týchto MČ čo sa týka občianskej vybavenosti,
dobudovania inžinierskych sietí, životného komfortu a iné. Takže poslanci budú mať pred
sebou počas nastávajúceho funkčného obdobia naozaj veľa práce. Poslanec Johanes
doplnil, že poslanci budú pracovať pre občanov tak, aby sa aj občania MČ cítili byť
Žilinčanmi.
V ďalšom poslanec Pažický oboznámil prítomných s programom stretnutia:
1)
2)
3)
4)

Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia
Formulovanie nových požiadaviek občanov Brodna do zápisnice
Diskusia
Ukončenie

K jednotlivým bodom programu:
1)

Poslanec Pažický odovzdal slovo bývalému poslancovi za MČ Vranie - Jánovi Púčkovi.
J. Púček poďakoval občanom za 12-ročnú spoluprácu, v novembrových voľbách sa
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rozhodol už nekandidovať na poslanca MsZ, chce už odpočívať. Vyjadril sklamanie
z toho, že z Vrania sa nenašiel nikto, kto by za Vranie kandidoval, na druhej strane ale aj
tak by bez podpory voličov z ostatných MČ zrejme nemal šancu byť zvolený. Je rád, že
sa podarilo zachrániť Kultúrny dom pre občanov Vrania tým, že aj naďalej zostal
v majetku mesta a nebol odpredaný ako iné kultúrne domy v obvode, na čom ma aj on
osobne zásluhu. Podarilo sa vybudovať oporné múry miestnych komunikácií, začala sa
výstavba lávky Brodno-Vranie, sú vyasfaltované všetky komunikácie aj prístupy
k rodinným domom v celom Vraní, Čo sa týka lávky, zrejme sa posunie termín
realizácie, nakoľko sa doriešuje osvetlenie lávky. Je potrebné doriešiť veci, ktoré sa za
jeho obdobia nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca a tu vyjadril presvedčenie, že
poslanec Pažický bude pokračovať v rozpracovaných požiadavkách. Poslanec Pažický
poďakoval za spoluprácu s p. Púčkom v predchádzajúcom volebnom období a občania
odmenili potleskom bývalého poslanca. Poslanec Pažický vyjadril poďakovanie
predchádzajúcemu výboru, boli jednotní, ťahali za jeden povraz a podporili požiadavky
MČ jeden druhému navzájom. Vyslovil presvedčenie, že s novými kolegami poslancami
budú dobrý tím a budú úspešne navzájom spolupracovať.
Poslanec Pažický uviedol, že v nastávajúcom volebnom období sa plánujú poslanci
pravidelne stretávať s občanmi raz za 3 mesiace (min. 4 krát do roka) na pravidelných
stretnutiach, bude vypracovaný harmonogram poslaneckých stretnutí na kalendárny rok,
aby občania mali prehľad o pripravovaných pravidelných stretnutiach. Samozrejme
v prípade potreby bude zvolané mimoriadne stretnutie, prípadne na základe
telefonického dohovoru dôjde osobne za každým občanom, ktorý vznesie nejakú
požiadavku.
Poslanec Pažický následne informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, alebo o
vlastných iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o dôležitých
veciach, ktoré od
novembrových volieb 2018 boli vo Vraní realizované, resp. sa udiali/udejú.
 Koncom
decembra
2018
bolo
na
základe
požiadavky
občana
opravené/upevnené/ukotvené dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Vrania a Stračia.
 V 12/2018 zo strany SVP bol vyčistený/prebagrovaný potok (súbežný s Labutiou ulicou),
na konci ulice smerom ku Kysuci. Ostáva ešte vyčistiť začiatok potoka od stredu obce.
 V súvislosti s výstavbou lávky Brodno-Vranie zrejme dôjde k posunutiu termínu
ukončenia na 10.2.2019. K tomuto termínu by malo byť aj funkčné dočasné osvetlenie
(u nových svietidiel je dlhá dodacia lehota, ihneď po dodaní budú namontované).
 Od januára 2019 má Kultúrny dom vo Vraní na starosti pani Anna Niníková, ktorá túto
činnosť bude vykonávať pre spoločnosť Žilbyt. Všetky požiadavky na prenájom KD je
potrebné odteraz nahlasovať p. Niníkovej osobne, alebo telefonicky.
 Od začiatku januára pretrvávajú problémy s výkonom zimnej údržby a výpadkami
osvetlenia. Na základe nahlásených požiadaviek poslanec kontaktuje dispečingy oboch
organizácií s požiadavku zjednania nápravy v čo najkratšom možnom čase.
2)

Formulovanie nových požiadaviek občanov Vrania do zápisnice.
Prítomní občania v ďalšej časti vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré požiadali uviesť
do tejto zápisnice:

Opakované požiadavky, nezrealizované/nesplnené požiadavky z roku 2018 a z
predchádzajúcich rokov:
-

Občania opakovane požadujú dobudovanie plynových rozvodov na ul. Stračia a Ďatlia.

-

Občania opakovane požadujú dobudovanie vodovodných rozvodov na ul. Stračia, ul. K
Rochovici, ul. Ďatlia.
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-

V tejto súvislosti preveriť sťažnosti pani Repkovej (ul. Ďatlia) na postup mesta Žilina
a SEVAKu v súvislosti s jej požiadavku na zriadenie vodovodnej prípojky a na jej
sťažnosti ohľadne znečisťovania vody v skupinovom vodovode susedom, ktorý má
vypúšťať obsah žumpy na okolité pozemky, čím znečisťuje vodu v skupinovom
vodovode, na ktorý je napojený aj rodinný dom pani Repkovej.

-

Vyzvať telekomunikácie na osadenie stĺpov na ul. Vrania – hlavne pri obchode a hostinci
(drôty visia len vo vzduchu).

-

Vybudovať oporný múr na ul. Drozdia - 1. etapa.

-

Zrušiť staré stĺpy a drôty zo starého rozhlasu.

-

Vyzvať SVP š.p., na dokončenie čistenia potoka - začiatok potoka od stredu obce.

Nové požiadavky:
-

Nový pán primátor mal v rámci predvolebnej kampane prisľúbiť, že každému občanovi
mesta zabezpečí možnosť napojenia sa na verejný vodovod – občania preto vyzývajú
pána primátora, aby v danej veci zadal úlohy jednotlivým odborom MÚ, aby sa tento
sľub stal skutočnosťou.

-

Na križovatke ulíc Vrania a Stehličia je treba sadiť dopravné zrkadlo. Pre vodičov
odbočujúcich zo Stehličej ul. na Vraniu ul. smerom doľava je nedostatočný výhľad, hrozí
kolízia.

-

V Kultúrnom dome (ďalej len „KD“) občania požadujú vybudovanie pódia – súčasný stav
je len provizórny.

-

Pani Niníková, poverená starostlivosťou o KD vo Vraní, požaduje dovybavenie KD
taniermi v počte 110 ks z každej potrebnej sady. Ďalej by uvítala dovybavenie
umývačkou riadu, nakoľko pri akciách majú s umývaním riadu veľa práce.

-

Občania požiadali prítomného pracovníka MP o vyriešenie parkovania motorového
vozidla na križovatke pred KD. Vozidlo prekáža aj pri otáčaní autobusu.

-

Na ul. Stračia občania požadujú doplniť nádobu na posypový materiál aj na hornú časť
ulice nad ul. Vrania.

-

Zlepšiť výkon zimnej údržby zo strany Žilinských komunikácii. Občania síce chápu
výnimočnosť aktuálnej situácie, avšak sú nespokojní s doterajším výkonom zimnej
údržby. Požadujú aj pravidelne dosypávať posypový materiál do všetkých nádob na to
určených.

-

V jarných mesiacoch zabezpečiť asfaltovú drť k priestoru šatní na futbalovom ihrisku.

-

OZ Naše Vranie požiadalo o osadenie ochranných mreží, nakoľko v poslednej dobe
zaznamenali viacero prípadov vandalizmu. Taktiež požadujú naištalovanie osvetlenia,
prípadne osadenie fotopasce, ktorá vandalizmu zabráni.

-

OZ Naše Vranie požiadalo, aby pracovníci MP vykonávali zvýšený dohľad pri budove na
futbalovom ihrisku najmä počas sobôt a nedelí v čase medzi 23,00 a 24,00 hod., kedy
sa tu stretávajú rôzne podivné indivídua.

-

Vybudovať prípojku vody do budovy šatní TJ na futbalovom ihrisku a do hasičskej
zbrojnice (jedná sa o tú istú budovu).

Poslanec informoval o nasledovných požiadavkách, ktoré bude presadzovať ako
priority za MČ Vranie počas nastávajúceho funkčného obdobia:
-

Vybudovať oporný múr na ul. Drozdia - 1. etapa.
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-

V spolupráci so SEVAKom - vypracovať štúdiu, prípadne projekt na kanalizáciu – dať
občanom záväzné stanovisko od SEVAKu, či kanalizácia technicky môže byť/bude
vybudovaná, alebo nie. Ak kanalizácia ÁNO, tak zadať časový horizont, rozbehnúť
potrebné prípravné práce ( PD...).
Ak vybudovanie kanalizácie NIE – zabezpečiť pomoc občanom pri vývoze fekálií či už za
cenu stočného, prípadne im nejako inak kompenzovať túto diskrimináciu.
Cintorín - vybudovať urnovú stenu nad hlavnou bránou, osvetlenie hlavne prístupovej
komunikácie. Dobudovať chodníky v novej časti cintorína, zabezpečiť zvýšený dohľad
správcu cintorína pri kopaní nových hrobových miest – dodržiavať plán hrobových miest.
Vykonať úpravu stromov na miestnom cintoríne.
Vybudovať prípojku vody do budovy šatní TJ na futbal. Ihrisku a do hasičskej zbrojnice
(jedná sa o tú istú budovu).
Vymeniť priepusť potoka na ul. pod bývalou škôlkou, v blízkosti RD p.Šmehyľa.
Vyzvať SVP na úpravu koryta potoka od Rochovice smerom ku Kysuci.
Vyzvať telekomunikácie na osadenie stĺpov na ul. Vrania – hlavne pri obchode a hostinci
(drôty visia len vo vzduchu).
Kamera MP – aspoň jedna - dve v každej MČ.

3)

Diskusia

-

-

-

Počas prerokovania predchádzajúcich bodov programu aj v časti diskusia občania
vyjadrili nasledovné postrehy a postoje:
Pani Repková požiadala o pomoc pri dobudovaní vodovou – z Ďatliej ulice ide odbočka
k 3 domom, ktoré nemajú napojenie na verejný vodovod ani plyn. Sú momentálne
napojení na skupinový vodovod – dala urobiť rozbor vody, voda je značne znečistená.
Už 3 roky podniká kroky, ale márne. Ako dôvod znečistenia vody aj priľahlej studne vidí
tzv. „presakovú čovku“ ich suseda. Po tom, ako podali v tejto veci podnet, ich podľa jej
názoru začali úrady šikanovať. Požiadala o stretnutie s poslancom – ten prisľúbil, že sa
spolu stretnú a pani Repková problém bližšie vysvetlí.
Pán Kubišta požiadal o doriešenie plynofikácie a vodovodu na ul. Stračej – už niekoľko
rokov sa márne snaží tieto veci presadiť.
Občania vyjadrili nespokojnosť s výkonom zimnej údržby, podľa ich názoru si ŽK riadne
neplnia svoje povinnosti a odvádzajú nekvalitnú prácu.
S prítomnými občanmi bolo dohodnuté, že čo sa týka frekvencie poslaneckých stretnutí
s občanmi na nastávajúce funkčné obdobie, bude zavedený model pravidelných
stretnutí cca jeden krát za 3 mesiace (min. 4 krát do roka), v prípade potreby
samozrejme budú zvolané mimoriadne stretnutia mimo dohodnutý plán. Poslanec
Pažický na základe požiadavky občana osobne dôjde za každým občanom, ktorý ho o to
požiada.
4)

Ukončenie
Na záver stretnutia poslanec Pažický a občania poďakovali vedeniu mesta za plnenie
ich doterajších požiadaviek a vyjadrili presvedčenie, že aj nové vedenie mesta Žilina sa
ich požiadavkami bude naďalej dôsledne zaoberať. Poslanec poďakoval prítomným za
účasť na stretnutí, za vznesené požiadavky a námety a stretnutie s občanmi ukončil.
Vypracoval: poslanec Ing. Ján Pažický
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