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ZÁPISNICA 
zo stretnutia s občanmi. 

 
 Dňa 05.092013 0 17.00 hod. v ZŠ Budatín sa uskutočnilo stretnutie občanov 
s poslancami mestskej časti Budatín. Občanov privítal poslanec Púček, ktorý stretnutie viedol, 
ospravedlnil MUDr. Johanesa, a privítal vedúceho dopravy MsÚ Ing. Lišku, poslankyňu 
Smikoňovú a zástupcu mestskej polície. 
 Občania boli informovaní o plnení ich požiadaviek z posledného stretnutia. Vzhľadom 
k tomu, že po krátkej komunikácii sa poslankyňa Smikoňová ospravedlnila, že musí odísť na 
iné rokovanie, požiadal ju poslanec Púček, aby sa vyjadrila k jej aktivitám preloženia pošty 
z Budatína na Kysuckú ulicu (ku Slovene), pretože občania požadujú vysvetlenie tejto aktivity. 
 Poslankyňa Smikoňová povedala, že je pravdou že vykonáva aktivity aby  pošta bola 
preložená, prípadne vybudovaná na Kysuckej ulici, pretože pošta v Budatíne nevyhovuje 
občanom Považského Chlmca, Zádubnia, ani Zástrania. Na základe tohoto nastal rozruch 
medzi prítomnými občanmi a kategoricky vyjadrovali svoj nesúhlas s takýmto riešením.
 Poslanec Púček vystúpil a vyhlásil, že osobne sa náhodne stretnutých asi 30 občanov 
pýtal v Zástraní, Zádubní ale aj v Považskom Chlmci, ktorí sa vyjadrili, že o takejto veci nič 
nevedia a pošta v Budatíne im úplne vyhovuje. Títo občania konštatovali, že predsa príjem 
pošty, doručovanie dôchodkov vykonávajú zodpovedne doručovatelia a nie je problém aby si 
občania cestou doručovateľov posielali listové zásielky, prípadne platby a doručovatelia sú 
ochotní takéto služby pre občanov uvádzaných mestských častí vykonať. 

 Prítomní občania z Budatína na stretnutí sa vyjadrili, že nechápu postoj a iniciatívy 
poslankyne Smikoňovej, ktorá vždy „plakala“ nad tým, že sa zrušila pošta v Považskom 
Chlmci, že sa zrušila škola v Považskom Chlmci a dnes sama navrhuje zrušenie funkčnej, 
moderne vybavenej pošty v Budatíne.  

Následne poslakyňa Smikoňová zo stretnutia s občanmi odišla so slovami „tak si poštu 
nechajte, ja budem presadzovať svoju požiadavku o umiestnení pošty pri Slovene naďalej“. 

Taktiež poslanec Púček na výzvu občanov informoval, že takáto aktivita na zrušenie 
pošty v Budatíne v poslaneckom výbore nebola prejednávaná. 

Prítomní občania vyzvali poslanca Púčka za prítomnosti zástupcu mesta Ing. Lišku, aby 
do zápisnice zo stretnutia uviedol nasledovnú  požiadavku pre pána primátora a to: „ Vážený 
pán primátor, prítomní občania ale i mnoho ďalších občanov Budatína Vás žiadame aby ste 
zabránili poslankyni Smikoňovej v aktivitách na zrušenie pošty v Budatíne, nakoľko 
poslankyňa Smikoňová poza chrbát občanov Budatína ale i poslaneckého výboru č. 8 sa 
svojou aktivitou snaží dosiahnuť zrušenie a preloženie pošty z Budatína na Kysuckú ulicu, čo 
je proti záujmom občanov a vyhlasujeme, že takúto poslankyňu si neprajeme ani na 
stretnutiach občanov s poslancami“. 



Ing. Liška prítomných informoval, že vybudované chodníky na ul. Hlavná ale i vedľa 
ostatných mestských komunikácií sú vlastníctvom mesta a mesto na nich vykonáva údržbu. 
Taktiež informoval o zimnej údržbe mestských komunikácií a prisľúbil, že sa zabezpečí údržba 
ulice Radovej v celom jej úseku. 
Požiadavky občanov: 

1. upraviť vstup pod podjazdom pri Slovene, lebo sú tam úzko stĺpy a neprejdú vedľa 
seba cyklista a chodec; 

2. odstrániť stánky na Námestí hrdinov, ktoré chátrajú a je okolo nich špina, čo 
neprispieva k vzhľadu námestia; 

3. preveriť vytvorenú veľkú skládku zeminy na ulici Radová pod domom Ing. Filu; 
4. viac kontrolovať vytváranie divokých skládok medzi Budatínom a Brodnom a vyzvať 

vlastníka pozemkov aby zabezpečil týchto skládok; 
5. prepojiť chodník z Námestia hrdinov na ulicu Dolnú v dĺžke cca 40m, pretože sústavne 

tam stávajú autá a nie je možné sa z chodníka na chodník dostať; 
6. zaradiť do zimnej údržby chodník v smere z Budatína do Zádubnia v dĺžke cca 250; 
7. na vstupe do ul. Dobrovoľníkov pri reštaurácii U Gusta odstrániť konáre a stromy 

zasahujúce do komunikácie, ktoré znepriehľadňujú križovatku a bránia vo výhľade 
vodičom a chodcom; 

 
Na záver bolo dohodnuté, že sa vykoná verejná brigáda dňa 21.09.2013 so začiatkom 
o 08.00, stretnutie pred miestnym cintoríno, s cieľom sprehľadniť orezaním rôznych 
konárov križovatku pri pošte, orezaním konárov pri zastávka Námestie hrdinov, kosiť 
krajnice ul. Železničná, čistiť okolie domu smútku, pokosiť park pred cintorínom, opraviť 
lavičky a podobne. 
 Brigáda sa uskutočnila, zúčastnilo sa na nej 36 občanov, za čo im poslanec Púček 
poďakoval. 
 
Zápisnicu spísal dňa 25.09.2013 poslanec Ján Púček 

 


