Poslanecký výbor MZ – Žilina č. 8
ZÁPISNICA
Dňa 4.10.2011 sa uskutočnilo mimoriadne stretnutie občanov mestskej časti Budatín
s poslancami. Prítomných privítal poslanec Púček, ospravedlnil neprítomnosť poslanca
MUDr. Johanesa. Stretnutia sa zúčastnila poslankyňa Smikoňová.
Občania boli informovaní o možnom predaji časti ulice Mazúrová, ktorý návrh na predaj
bol stiahnutý z posledného mestského zastupiteľstva. Obhliadku úseku cesty Mazúrová
vykonali poslanci. Následne začala diskusia.
1. Zúčastnení občania vyhlásili, že nesúhlasia s odpredajom časti komunikácie ulice
Mazúrová, pretože by to spôsobilo nespokojnosť susediacich nehnuteľností v tom, že
by sa po odpredaji len veľmi ťažko mohli dostať k svojim nehnuteľnostiam, na ktorých
je plánovaná ďalšia výstavba rodinných domov. Poslanecký výbor č. 8 s občanmi
súhlasí a takýto predaj nepodporí.
2. Po informácií o tzv. strážnom domčeku pri železničnom priecestí pri Budatínskom
zámku boli občania informovaní, že tento objekt rieši ŽSR (Železnice slovenskej
republiky) formou predaja. Občania požadujú, aby mesto Žilina vyzvalo vlastníka t.j.
ŽSR, aby do doby predaja objekt zabezpečili tak, aby tam nemohli vstupovať deti,
ktoré sú ohrozované na živote a zdraví, pretože tento objekt je v havarijnom,
rozsýpajúcom sa stave.
3. Občania súhlasia s návrhom združenia Mulica vybudovať prechod cez železnicu pri
Budatínskom zámku.
4. Občania požadujú pozvať na 19.10.2011 o 17.00 hod. do Základnej školy Budatín, kde
sa uskutoční ďalšie plánované stretnutie občanov s poslancami správcu cintorína
Budatín, zástupcu mestskej polície, vedúceho dopravy Ing. Líšku, podľa možností
pána primátora, prípadne ním poverenú osobu z vedenia mesta.
5. Občania žiadajú zabezpečiť vyčistenie okolia autobusových zastávok ulice Lány, ale i
ostatných zastávok v mestskej časti Budatín (zabezpečí poslanec Johanes).
6. Občania požadujú dobudovať chodník popri hlavnej ceste z Budatína až po Zádubnie,
na čo im bolo odpovedané, že takáto požiadavka už bola na mesto predložená a bol
daný i návrh uvedenej požiadavky zaradiť do rozpočtu na rok 2012.
7. Opätovne požadujú, či je možné získať súhlas, aby deti mohli využívať ihrisko
v areáli bývalej družiny .
8. Občania žiadajú, aby odbor životného prostredia mesta Žilina vykonal kontrolu
v zastavanom území mestskej časti Budatín, ale aj ostatných častí volebného obvodu č.
8 a zameral sa na neudržiavané pozemky zarastané burinami, rôznymi divoko
rastúcimi kríkmi, ale aj vyčnievajúcimi stromami do priestorov chodníka,
komunikácie, ktoré tieto priestory znečisťujú a bránia voľnému prechodu.
9. Občania žiadajú, aby poslanci predložili aj návrh na zníženie daní z nehnuteľností,
pretože značná časť občanov sa nemôže napojiť pre nevybudovanie sa na verejnú
kanalizáciu, čo považujú v rovnakom platení daní za diskriminačné.
10. Občania žiadajú vybudovanie chodníka z hlavnej cesty ku Základnej škole Budatín.
11. Občania žiadajú, či mesto Žilina vie zabezpečiť pomoc pri budovaní vlastných
domových čističiek odpadových vôd a v akom rozsahu.
12. Občania predložili zoznam 160. podpisov občanov, v ktorom žiadajú, aby mesto Žilina
čo najskôr zabezpečilo vyrezanie starých stromov na cintoríne, vykonali tzv. redukčné
rezy ostatných stromov tak, aby tieto do budúcna nepoškodzovali hroby, pomníky.
Taktiež žiadajú, aby mesto Žilina zabezpečilo vybudovanie chodníkov priamo na

cintoríne, aby tieto umožňovali dôstojný prístup k jednotlivým hrobom. (Zoznam tvorí
príloha listov 1-7)
13. Občania žiadajú zabezpečiť častejšie kontroly merania rýchlosti hlavnej cesty vedenej
do Zádubnia cestou Dopravného inšpektorátu policajného zboru Žilina.
14. Občania žiadajú pri firme Hilti opätovne vyznačiť prechody pre chodcov smerom ku
pošte od firmy Hilti, ale aj vyznačiť chodník pre cyklistov, pretože značenie už nie je
vidno, parkujú tam vozidlá, pretože spomínané značenia už neplnia pre vodičov zákaz,
nakoľko to nie je vidno.
15. Občania žiadajú vykonať kontrolu osadenia dopravných značiek na jednotlivých
miestnych komunikáciách, ktoré by mali byť v jednotlivých križovatkách
nainštalované s upozornením dania prednosti, prípadne stopky, pretože na niektorých
križovatkách miestnych komunikácií tieto dopravné značky chýbajú.
16. Občania požadujú vydať zákaz prechodu nákladných vozidiel a kamiónov na ulicu
Dolná, ktoré občanom strpčujú život prašnosťou, hlučnosťou. (Jedná sa o starú cestu
z Budatína do Tepličky)
17. Občania žiadajú zmapovať miestne odvodové kanále vôd a šácht, ktoré by bolo nutné
vyčistiť.
18. Občania žiadajú odpísať na požiadavky zo dňa 7.2.2011, ktoré podpísalo 21 občanov
s uvedením konkrétnych požiadaviek. Odpoveď žiadajú písomne, ktorú by následne
mali poslanci predniesť na ďalšom stretnutí s občanmi (príloha požiadaviek a podpisov
občanov - 1 strana).
19. Nemenovaný občan požiadal o predloženie svojich návrhov do zápisnice, ktoré zaslal
na adresu poslanca mailom. (viď príloha jeho požiadaviek)
Poslanci v rámci diskusie záverom vysvetlili občanom ekonomickú situáciu mesta
Žilina, žiadali o trpezlivosť s presvedčením, že jednotlivé požiadavky vrátane predošlých
bude mesto riešiť či už formou v rámci údržby, alebo investícií rozpočtu roku 2012 –
2013.
Na záver bolo prítomným poďakované za účasť a boli informovaní, že ďalšie stretnutie
s občanmi sa uskutoční dňa 19.10.2011 o 17.00 hod.

V Žiline dňa 6.10.2011

Vypracoval poslanec MUDr. Rastislav Johanes

Príloha: 8x žiadosti s podpismi, 1x návrhy nemenovaného občana
Na vedomie: Odbor životného prostredia
Odbor dopravy
Primátor mesta Žilina

