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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru č. 8 

stretnutie poslancov s občanmi Budatína 
 
 

     Dňa 13.4.2015 o 17,00 hod.  v ZŠ Budatín sa podľa harmonogramu poslaneckých stretnutí 
v roku 2015 uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline v zložení 
poslancov: Mgr. Emília Talafová a Ing. Ján Pažický. Zasadnutie sa uskutočnilo za účelom 
stretnutia poslanca s občanmi mestskej časti Budatín. 
Stretnutia sa taktiež zúčastnil pracovník Mestskej polície Žilina  kpt. Capko. 
     V úvode stretnutia privítala hostí a prítomných občanov p. Talafová a oboznámila ich 
s programom stretnutia. 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia požiadaviek občanov z predchádzajúceho stretnutia  
3. Nové požiadavky občanov 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
1. Stretnutie otvorila p. Talafová 
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslanca 

s občanmi zo dňa 7.1.2015 informovala o stave plnenia požiadaviek. Požiadavky 
občanov boli predložené jednotlivým odborom Mestského úradu a iných inštitúcii 
v Žiline na vybavenie. 

• Vybudovanie chodníka na miestnej komunikácii Na Lány až do Zádubnia. 
- P. Mazáková nás informovala o pozastavení územného rozhodnutia. Nakoľko žiada 

nové vyjadrenia jednotlivých inštitúcií k menovanej stavbe Pri obdržaní nových 
inštitúcií Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany dal nesúhlas s vyjadrením 
územného rozhodnutia. Stanovil podmienky, ktoré sa budú riešiť. 

• Meranie rýchlosti alebo osadenie rýchlomerov na úseku od Zádubnia až po Nám. 
hrdinov  

- ORPZ ŽA uskutočňuje pravidelné meranie rýchlosti v danom úseku. 
• Rekonštrukcia komunikácií ul. Radová, Do Medzilužia (opraviť poklop).  

       -     Žilinské komunikácie budú situáciu riešiť v letných mesiacoch. Poklop bol opravený. 
• Dokončiť kanalizáciu v starej časti Budatína – nad Zvonicou, Stará Hradská a ulice pri 

Budatínskom hrade. 
- Toho času prebieha prihlasovanie záujemcov o verejnú kanalizáciu v termíne do 

30.6.2015. 
• Vydláždenie chodníka ku krížu na cintoríne. 
-     Realizácia bude navrhnutá pri najbližšej aktualizácii do plánu. 
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• Osadenie dopravnej značky, ktorá upozorňuje na obytnú zónu na ulici Zámocká. 
- Na základe obhliadky zástupca z ORPZ nesúhlasí s osadením dopravnej značky. 
• Oprava a osadenie dopravnej značky, ktorá obmedzuje rýchlosť na 30 km pri kaplnke 

Sv. Anny 
- Požiadavka bola zrealizovaná. 
• Zastrešiť autobusové zástavky Na Lány, pri Gustovi, Pavelčíkovi. 
- Z priestorových dôvodov pri Gustovi nebude zastrešená, pri Pavelčíkovi podľa 

zváženia finančných prostriedkov. 
• Vybudovanie autobusových zástaviek v obidvoch smeroch v novej časti Budatína 

a Zádubnia. 
- Po vybudovaní chodníka sa pristúpi k realizácii. 
• Detské ihrisko v centre Budatína doplniť o eko – preliezky a vytvoriť výsadbu izolačnej 

zelene od hlavnej cesty. 
- Z dôvodu nedostatku financií nie je osadenie nových eko- preliezok aktuálne,  

výsadba izolačnej zelene v kopci nie je možná, nakoľko sú tam zatrávňovacie tvárnice. 
V ostatnej časti sa vysadia ozdobné kríky. 

• Vykonávať kosenie brehov pri komunikáciách. 
- Pozemky, ktoré sú majetkom Mesta Žilina sú udržiavané a kosené. Cesta medzi 

Budatínom a Zádubním je v správe SCŽSK, ktorý zodpovedá za kosenie týchto častí. 
• Zmeniť dopravnú značku z hlavnej na vedľajšiu v časti Nám. hrdinov smer Teplička 

n/Váhom a Budatín. 
- Bola vykonaná obhliadka so zástupcami ZORPZ ŽA, ktorý nesúhlasí so zmenou. 
• Osadiť dopravnú značku zákaz vjazdu automobilov na cyklotrasu smer Teplička 

n/Váhom z dôvodu bezpečnosti a ochrany životného prostredia. 
- ZORPZ ŽA nesúhlasí s osadením značky. 
• Vybudovať chodník a prechod pre chodcov popri zvodidlách smerom k pošte (bývalý 

KD). 
- Štátna polícia - Okresný dopravný inšpektorát pokiaľ nie je chodník z jednej strany na 

druhú stranu Dopravný inšpektorát nesúhlasí s vyznačením prechodu pre chodcov 
a podľa nových noriem musí byť aj osvetlený. 

• Autobus linky č. 29 neoprávnene zastavuje na mieste pri hostinci u Hollého a podľa 
platného cestovného poriadku má stáť na zastávke Nám. hrdinov. 

- Na podnet odpovedal DPMŽ s troma možnými riešeniami zastavovania (viď list č. 
67/19.1.2015). 

• Dohodnúť možnosť využívania určitého úseku existujúceho futbalového ihriska. 
- Predseda predstavenstva MŠK ŽA a.s. Marek Majtán zaujal nasledovné stanovisko - 

Momentálne nesúhlasí nakoľko je nákladná špeciálna technológia údržby trávnika. 
 

3. Nové požiadavky: 
• Oplotenie cintorína z hornej strany, z dôvodu poškodzovania hrobov lesnou zverou. 
• Zabezpečiť značku Zákaz vodenia psov na detské ihrisko. 
• Zrealizovať výmenu starého vodovodného potrubia na ulici K Vodojemu za nové, 

z dôvodu opakovanej poruchy na tomto mieste. 
• Na ulici Slovenských dobrovoľníkov odstrániť retardery pri dome Magera Albert, 

z dôvodu veľkých otrasov a nedodržiavania rýchlosti 30 km/hod. V dome sú viditeľné 
praskliny. 



• Oprava verejnej komunikácie na ulici Slovenských dobrovoľníkov z dôvodu upadnutia 
vozovky a ohrozenia prívodu plynu do súkromného domu (pri dome Lapoš). 

• Opätovná požiadavka o osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu osobným 
automobilom pri pohostinstve Hollý popri Váhu. 

• Opätovná požiadavka zmena dopravnej značky z vedľajšej na hlavnú na Nám. hrdinov 
(smer Žilina – Terchová, Žilina – Budatín. 

• Pravidelnejšia kontrola dodržiavania rýchlosti 30 km/hod. na ulici Slovenských 
dobrovoľníkov, nakoľko táto rýchlosť nie je dodržiavaná. 

• Osadenie dopravnej značky jednosmerná ulica na ulici Slovenských dobrovoľníkov. 
• Zveľadenie prostredia na Nám. hrdinov odstránením dvoch stánkov (novinového 

a Zmenáreň). 
• Zlikvidovanie starých nefunkčných elektrických stĺpov na ulici Slovenských 

dobrovoľníkov. 
• Pravidelnejšie odvážanie kontajnera pod cintorínom. 
• Oprava miestneho rozhlasu na ulici Slovenských dobrovoľníkov pri ZŠ Budatín 

smerom k cintorínu- 
• Zasypanie umelo vytvoreného smetiska hlinou a osadenie rigolu smerom od cintorína 

k Brodnu . 
• Zabezpečiť odpadový kôš na komunikácii na Lány na chodníku smer od pošty ku 

Gustovi. 
 

 
4. Diskusia 
Do diskusie sa zapojil Ing. Seč s požiadavkou o zabezpečenie stojiska pri zberných 
kontajneroch a následné premiestnenie separovacích nádob z ulice Horná na ulicu 
K Vodojemu pred Materskou školou, taktiež požadoval mesačné stretnutia s poslancami 
– na túto požiadavku mu poslanci odpovedali, že stretnutia boli odsúhlasené na prvom 
stretnutí za súhlasu väčšiny občanov. Ďalej sa pýtal na realizáciu viacúčelového areálu 
v smere na Tepličku n/Váhom. Pán poslanec Pažický mu odpovedal, že momentálne je to 
len zámer. Ďalšou požiadavkou z jeho strany bolo zakúpiť 3 metly na čistenie verených 
priestranstiev pri Gustovi, Korune a cukrárni.  
Pán Hrnko požadoval opätovne preveriť, či by nebolo možné časť úseku futbalového 
ihriska používať deťmi zo ZŠ Budatín pod pedagogickým dozorom. 
 
5. Zasadnutie ukončila pani poslankyňa Talafová, ktorá poďakovala prítomným za účasť 

a teší sa na ďalšiu spoluprácu. 
 

                                                                                                       Vypracovala : Mgr. Emília Talafová 
 
   
     
....................................................................                       ............................................................. 
      Predseda výboru Ing. Ján Pažický                                 Sekretár výboru : Mgr. Emília Talafová 
 
 

 



 


