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ZÁPISNICA
zo stretnutia s občanmi.
Dňa 14.09.2012 o 17.00 hod. v ZŠ Budatín sa uskutočnilo stretnutie poslancov s občanmi
Budatína. Stretnutia sa zúčastnili poslanci Johanes, Púček a Smikoňová, primátor mesta Žiliny Igor
Choma, viceprimátorka pani Brezovská a zástupca mestskej polície pán Capko.
Stretnutia sa zúčastnilo 10 občanov. Stretnutie otvoril poslanec Púček, ktorý ospravedlnil
neskorší príchod poslanca Johanesa, ktorý sa vracal zo služobnej cesty. Informoval občanov o plnení
požiadavok z 22.6.2012.
Následne sa prihovoril občanom primátor mesta a požiadal občanov aby sa vyjadrili
k problémom, ktoré ich v mestskej časti trápia.
Pán Seč reagoval, že veľmi dlho trvá pokiaľ občania dostanú informáciu alebo odpoveď kedy
a ako sa ich požiadavky zo stretnutí s poslancami budú riešiť. Podotkol, že z požiadavky z 22.6.2012
neboli informovaní o možnosti dobudovania kanalizácie v mestskej časti Budatín. Neboli informovaní
aká je možnosť zriadenia semafora so žltým blikajúcim svetlom chodca pred ZŠ Budatín. Ďalej neboli
informovaní kedy dôjde k oprave detského ihriska pri pomníku J.M. Hurbana, prípadne či je možné
doplniť ho ďalšími prvkami, prípadne či je možné ihrisko premiestniť na vhodnejšie miesto. Ďalej
neboli informovaní či bude obnovená pamätná tabuľa pod sochou J.M.Hurbana. Taktiež bola
vyslovená nespokojnosť s tým, že odbor životného prostredia by nemal čakať len na podnety
a sťažnosti občanov, ale sám by mal vykonať obhliadky mestských častí, či nedochádza k porušovaniu
zákona o ochrane životného prostredia tým, že v zastavaných územiach dlhodobo nikto nevykáša
niektoré priestory na ktorých buriny strpčujú život blízko bývajúcim občanom.
Občania požadujú na križovatke ulice Na lány vyznačenie prechodu pre chodcov. Pred
kultúrnym domom na chodníku sústavne na chodníku stoja autá a prekážajú chodcom v pohybe.
Požadujú oplotiť cintorín a upraviť priestor v okolí prívodu pitnej vody na cintoríne. Požadujú vykosiť
ulicu Hore vŕškom a opraviť rozhlas, ktorý v tejto ulici je nefunkčný. Požadujú zabezpečiť meranie
rýchlosti na ulici Budatínska – Zádobnie. Pri podchode smerom k pošte požadujú upraviť chodník tak,
aby si deti do školy neskracovali cestu preliezením zábradlia.
Primátor mesta Žiliny občanom vysvetlil aj zmenu na poste prednostu MÚ, ubezpečil občanov
že v problematike Budatína sám vyvinie úsilie aby sa nedostatky odstránili k spokojnosti Z dôvodu
jeho ďalších pracovných povinností, keďže už občania nemali ďalšie otázky, položil občanom otázku či
sú spokojní s poslancami. Na túto otázku občania odpovedali, že sú s poslancami spokojní.
Poslanec Johanes na záver poďakoval za prítomnosť aj za podnety občanom a stretnutie
ukončil.
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