Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline,
Kontakt: Mgr. Emília Talafová, Letná 418/18, 010 03 Žilina, mob. 0902484443
E‐mail: emiliatalafova@gmail.com

ZÁPISNICA
zo stretnutia poslancov s občanmi Budatína,
ktoré sa konalo dňa 30.9.2015 o 17,00 hod. v budove ZŠ Budatín
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia požiadaviek občanov z predchádzajúceho stretnutia
3. Nové požiadavky občanov
4. Diskusia
5. Záver
1. Stretnutie otvorila p. Talafová, ktorá privítala občanov a hostí pána poslanca Ing. Jána
Pažického, pracovníka Mestskej polície p. npor. Jeluša a vedúceho dopravy MÚ
Ing. Rolka.
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslanca
s občanmi zo dňa 22.6.2015 informovala o stave plnenia požiadaviek. Požiadavky
občanov boli predložené jednotlivým odborom Mestského úradu a iných inštitúcii
v Žiline na vybavenie.








Opätovná požiadavka dodržiavania rýchlosti a meranie rýchlosti v časti pri ZŠ.
‐ Dodržiavanie a meranie rýchlosti je pravidelne kontrolované pracovníkmi Mestskej
polície.
Osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu nákladných automobilov medzi ulicou
Železničná a Slovenských dobrovoľníkov pri rodinných domoch Magerovci – Kišša.
‐ Bola vykonaná obhliadka kpt. z dopravného inšpektorátu, pracovníkom MÚ a p.
poslankyňou Talafovou. Osadenie tejto dopravnej značky bolo schválené.
Šofér vozidla vyvážajúceho VKK jazdí veľmi rýchlo – upozorniť ho na dodržiavanie
rýchlosti.
‐ Šofér bol upozornený a nastala náprava.
Opätovná požiadavka na osadenie dopravnej značky Jednosmerná ulica na ulici
Slovenských dobrovoľníkov. Občania sa dožadujú stretnutia s kompetentnými
osobami do 30 dní.
‐ Na základe tejto požiadavky sa stretnutia s občanmi zúčastnil vedúci dopravy MÚ
Ing. Rolko. Občania z obidvoch menovaných ulíc sa vyjadrili k tomuto problému.
Nakoľko nedošlo k zhode medzi občanmi jednotlivých ulíc táto požiadavka nebude
realizovaná.
Zabezpečiť časté hliadkovanie políciou v mieste pod cintorínom z dôvodu podozrenia
občanov pri prekladaní podozrivého tovaru do nákladných a osobných áut.

‐

















Hliadkovanie sa uskutočňuje. Občania požadujú i naďalej pravidelnejšie
hliadkovanie.
Úprava , orezanie kríkov a vykosenie trávy pod cintorínom.
‐ Požiadavka bola splnená.
Osadenie dopravnej značky obmedzenie nosnosti nákladu na ulici Slovenských
dobrovoľníkov z dôvodu bezpečnosti detí ZŠ, ohrozovania životného prostredia
a poškodzovania verejnej komunikácie. Návrh na urgentné vyriešenie situácie.
‐ Na základe obhliadky z dopravného inšpektorátu nemôže byť táto dopravná
značka osadená, nakoľko na konci tejto ulice sa nachádzajú stavebniny.
Z dôvodu bezpečnosti prechádzania žiakov cez cestu preložiť prechod pre chodcov
pod osvetlenie pri rodinnom dome Konštiak.
‐ Táto požiadavka bola splnená.
Zabezpečiť fotopastu pri kontajneri pod cintorínom z dôvodu znečisťovania prostredia
občanmi z iných mestských častí.
‐ Táto požiadavka je v riešení a v dohľadnej dobe by mala byť zabezpečená
fotopasta pri kontajneri pod cintorínom.
Upraviť výšku dopravného zrkadla v časti Stará hradská na hlavnú cestu z dôvodu
bezpečnosti občanov a častých dopravných nehôd.
‐ Po obhliadke kpt. z dopravného inšpektorátu bude v dohľadnej dobe táto závada
odstránená.
Posunúť dopravnú značku rýchlosť 40 km/hod. od pohostinstva Jambor až za most.
Dopravná značka s rýchlosťou 50 km/hod. cez Považský Chlmec platí aj pre túto
komunikáciu.
Zabezpečiť bezpečný prechod chodcov cez železničné priecestie k Budatínskeho hradu
z dôvodu vysokej návštevnosti turistov hradu a potreby občanov .
‐ Požiadavka je v riešení.
Doplniť zvodidlá popri hlavnej ceste na chodníku v mieste východu z ulice Stará
hradská.
‐ Požiadavka je v riešení.
Požiadať majiteľa pohostinstva U Gusta o orezanie stromov popri ceste z dôvodu zlej
viditeľnosti na dopravnú značku a bezpečnosti detí pri prechádzaní cez cestu.
‐ Požiadavka bola splnená čiastočne.
Zabezpečiť monitorovanie rýchlosti na hlavnej komunikácii v časti na Lány z dôvodu
bezpečnosti detí ZŠ pri prechádzaní cez cestu.
‐ Pracovníci dopravnej polície merajú dodržiavanie rýchlosti na hlavnej komuníkácii
v časti na Lány.
Občania s preukazom ZŤP žiadajú zľavu za odvoz komunálneho odpadu.
‐ Táto zľava pre občanov s preukazom ZŤP nie je. Občania od 62 rokov majú zľavu
na odvoz komunálneho odpadu 30%.

3. Nové požiadavky:





Vybudovanie železničného podchodu na koľajniciach k Budatínskemu hradu.
Nakoľko na komunikácii na Lány dochádza k častým úrazom detí, rodičia žiadajú
o vybudovanie spomaľovačov.
Na križovatke pri Gustovi žiadajú občania osadiť zrkadlo.
Občania žiadajú o vybudovanie stojísk na odpad.







Občania sa opätovne informovali o stave riešenia chodníka do Zádubnia.
Žiadosť občanov o zverejnenie všetkých zliav, na ktoré majú dôchodcovia nárok od
samosprávy mesta a za akých podmienok v Radničných novinách.
Preveriť aké prevádzky sa nachádzajú za cintorínom.
Požiadavka o navýšenie pohotovostného fondu z dôvodu využívania prostriedkov
viacerými organizáciami.
Uskutočniť opatrenie z dôvodu výskytu divej zveri /diviakov/ v obytnej zóne na
Železničnej ulici v zadnej časti pri koľajniciach.

4. Diskusia:
V diskusii mladí športovci z oddielu HBC žiadali o finančný príspevok
z pohotovostného fondu na zakúpenie športovej výstroje. Pani poslankyňa im
poskytla príspevok vo výške 250 €.
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
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Sekretár výboru : Mgr. Emília Talafová

