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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 13.1.2017 od 12,00 hod. sa v mestskej časti Budatín uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 

Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení nasledovných členov - 

poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline: Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová a Ján 

Púček. 

Výbor zasadol z dôvodu potreby prípravy článku do februárového vydania Radničných novín 

a spracovania Harmonogramu stretnutí poslancov s občanmi v roku 2017. 

Počas zasadnutia výboru bol poslancami spracovaný príspevok do Radničných novín za 

volebný obvod č.8, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice a sú v ňom uvedené aktuality z volebného 

obvodu.  

Poslanci v ďalšej časti zasadnutia výboru vypracovali Harmonogram poslaneckých stretnutí 

v roku 2017. 

 

Zasadnutie výboru bolo po spracovaní uvedených materiálov ukončené. 

 

V Žiline, dňa 17.1.2017 

 

 

 

 

 

 

predseda výboru:      sekretár výboru: 

...........................      ................................ 

Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová 
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Príloha Zápisnice zo zasadnutia Výboru č.8 - text príspevku do Radničných novín 

Ani počas posledných mesiacov roka 2016 poslanci volebného obvodu č.8 nezaháľali a pracovali na 

presadzovaní požiadaviek občanov. Realizovali sa jednak plánované akcie, avšak vyskytlo sa opäť množstvo 

rôznych „drobných“ aktuálnych problémov, ktoré občanov trápili a bolo ich potrebné riešiť. Všetko sa však odvíjalo 

podľa finančných možností rozpočtu mesta, ale aj konkrétneho typy požiadavky. Niektoré totiž už nebolo možné 

vyriešiť z dôvodu nadchádzajúcej zimy a preto ich realizácia bude možná až nástupom jari. 

Na základe požiadavky občanov Budatína, vznesených na stretnutí poslancov s občanmi bol vypracoval 

dopravný projekt križovatky pri „Gustovi“. Výsledkom bolo nové vyznačenie križovatky vodorovným a zvislým 

dopravným značením, v rámci čoho došlo aj k posunutiu zastávok MHD. A práve tu sa ukázal problém, nakoľko 

pri realizácii križovatky  sa výrazne zlepšili podmienky pre vodičov z hľadiska bezpečnosti premávky, avšak podľa 

názoru niektorých občanov sa pri vypracovaní projektu dostatočne nemyslelo na chodcov – najmä požívateľov 

autobusových zastávok. Výsledkom pracovného rokovania ohľadne možného premiestnenia autobusových 

zastávok na iné miesto, alebo vrátenia do pôvodného stavu bolo prijatie záverov, smerujúcich k hľadaniu 

možných riešení na zlepšenie súčasného stavu. 

Ako výsledok dobrej spolupráce poslancov obvodu s vedením mesta možno vyzdvihnúť rekonštrukciu šatní na 

futbalovom ihrisku v Brodne. Od zaslania požiadavky futbalistov cez miestneho poslanca na vedenie mesta Žilina, 

do ukončenia realizácie uplynul iba rok a pár mesiacov. Tu vidieť názorný príklad, že vedenie mesta sa snaží 

podporovať a udržiavať šport aj v mestských častiach Žiliny. V rámci slávnostnej kolaudácie zrekonštruovaných 

šatní, ktorej sa zúčastnilo takmer celé vedenie mesta vrátane vedúcich odborov, ktoré v rámci tejto akcie 

participovali,  sa odohral aj priateľský futbalový zápas medzi výberom mesta a športovcami miestnej RTJ Brodno. 

Vydarená akcia bola  ukončená slávnostným posedením s občerstvením. 

Z pôvodne pripravovaného zámeru projektu na historickej časti zvyšku starého mosta v Budatíne, kde malo byť 

pôvodne vybudované servisné stredisko pre cyklistov spolu s prevádzkovaním občerstvenia, sa ako ďalší príklad 

dobrej spolupráce poslancov obvodu s vedením mesta podarilo zrealizovať vybudovanie oddychovej zóny pre 

občanov Budatína, v rámci čoho došlo aj k revitalizácii zvyšku starého mosta. 

V Zástraní bolo vybudované detské ihrisko a počas vianočných sviatkov sa tu po prvý krát rozsvietil vianočný 

stromček. 

Na viacerých cintorínoch obvodu sa podarilo vykonať potrebné úpravy, po ktorých volali občania už niekoľko 

rokov. Ide najmä o vybudovanie prístrešku v Dome Nádeje v Zástraní, výstavbu chodníka ku krížu v Budatíne, 

zbúranie starej márnice, opravu schodov a osadenie prístrešku v Brodne. Všetky tieto úpravy sa podarilo 

zrealizovať včas tak, aby občania mali možnosť ich užívať už počas Sviatku Všetkých Svätých. Toto by nebolo 

možné bez aktívnej podpory zo strany prednostu Mestského úradu p. Lišku, ktorý v maximálne možnej miere 

vychádzal v ústrety miestnym poslancom, za čo mu patrí poďakovanie. 

V rámci dlho pripravovanej rekonštrukcie potoka Brodnianka a stabilizácie súvisiaceho aktívneho zosuvu svahu, 

zainteresované subjekty pokračovali v prácach na príslušných projektoch. 

Pre občanov Budatína je potešujúcou správou skutočnosť, že v rámci rozpočtu na rok 2017 sa schválila suma, na 

základe čoho sa v roku 2017 má začať s konkrétnou realizáciou prvej časti výstavby chodníka Budatín-Zádubnie. 

Z pôvodného zámeru zrušenia VKK pri cintorínoch, ktorý sa v úvode najskôr stretol s nevôľou občanov, sa 

nakoniec tento zámer zrealizoval v Zádubní, Budatíne a Zástraní, kde VKK boli nahradené veľkoobjemovými 

nádobami. Situácia sa postupne stabilizuje a občania si na túto skutočnosť zvykajú. Týmto sa ušetria aj nemalé 

finančné prostriedky za odvoz VKK. Tu chceme poukázať na s tým súvisiacu negatívnu skutočnosť, kedy 

v Budatíne bola pri VKK nainštalovaná fotopasca, ktorú krátko po jej nainštalovaní - čomu predchádzalo takmer 

ročné úsilie s tým spojené - neznámy páchateľ po krátkom čase hanebne odcudzil. 

Pre občanov Považského Chlmca je potrebné dobudovať chodníky na miestnom cintoríne a prioritou je tu najmä 

dlho očakávaná kanalizácia. 

Vo Vraní je taktiež potrebné vybudovať chodníky na cintoríne a najmä vybudovať novú lávku cez rieku Kysuca. 

Všetci poslanci obvodu jednotne podporili petíciu viac ako 300 občanov, zameranú proti výstavbe vysielača 

mobilného operátora na ZŠ Slovenských dobrovoľníkov v Budatíne. Občania sa obávajú možných negatívnych 

dôsledkov žiarenia na ľudské zdravie, v čom ich podporili aj viacerí poslanci mestského zastupiteľstva.   

V obvode sme si v spolupráci so ZO JDS v októbri uctili starších spoluobčanov a dňa 11.11. aj pamiatku vojnových 

veteránov. Pri príležitosti konca roka sa poslanci zúčastnili viacerých kultúrno-spoločenských akcií, organizovaných 

ZO JDS a občianskymi združeniami, ako aj na výročných schôdzach miestnych DHZ. 



V súčasnom zimnom období v obvode č. 8 pociťujeme negatívne dôsledky nádielky snehu, ktorá spôsobuje 

problémy pri zabezpečovaní zjazdnosti ciest a miestnych komunikácií. Táto skutočnosť je problémom viac menej 

vo všetkých častiach obvodu, ktorý sa síce nachádza takmer celý v kopcovitom hornatom teréne, avšak napriek 

tomu patrí až do poslednej III. etapy vykonávania zimnej údržby. 

Poslanci obvodu  záverom tlmočia poďakovanie občanov vedeniu mesta Žilina za realizáciu ich  požiadaviek.  

 

Poslanci volebného obvodu č.8 Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová, Ján Púček 

 


