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ZÁPISNICA 

 

     Dňa 19.10.2011 o 16.30 hod. sa uskutočnilo stretnutie poslancov s občanmi Budatína, 

ktoré otvoril MUDr. Johanes. Informoval občanov o poslednom zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva ako aj o celkovej finančnej situácii mesta Ţilina.  

 Po otvorení diskusie občania poukazovali na nasledovné nedostatky: 

- chodník od firmy Hilti smerom na Zástranie je znečistený a v plynulom prechode 

bránia konáre z kríkov a burina; 

- ulica Na starej hradskej nemá pokosené krajnice po oboch stranách; 

- pán Seč uviedol, ţe v rámci kúpy pozemku bývalej druţiny (škôlky) bolo podľa nemu 

dostupných dokumentov predaný aj chodník a preto sa pýtal, z akého dôvodu bol 

chodník predaný, prípadne či je moţné tento chodník vziať späť do správy mesta 

Ţilina. Ďalej ţiadal preveriťprečo sa neplní podmienka vecného bremena prenajatého 

starého ihriska pri ţeleznici, pretoţe toto malo poskytovať športovú činnosť pre rozvoj 

mládeţe. Preto ţiada, aby mesto Ţilina zabezpečilo aspoň 1x v týţdni a to v nedeľu 

prístup mládeţi na toto ihrisko na 2 hodiny. Ihrisko má v správe MŠK Ţilina. 

- umiestnené kontajnery na separovaný zber na kriţovatke ulíc ku Základnej škole sú 

vandalmi vtláčané do cesty a preto je nutné zabezpečiť ich tak, aby tomuto 

v budúcnosti nedochádzalo. 

- chodník od vodojemu aţ po Lúčnu ulicu je neudrţiavaný a ţiadajú občania v tomto 

smere nápravu; 

- osvetlenie na ulici Na lány má časté poruchy pri vetre a to úplným vypnutím 

osvetlenia; 

- opätovne občania ţiadajú vyriešiť neodtekanie vody v prechode pod cestou oproti 

firme Hilti, pretoţe táto voda uţ poškodzuje majetok domov susediacich s hlavnou 

cestou. 

V diskusii vysstúpila aj poslankyňa Smikoňová vo veci vytvorenia priecestia cez 

ţeleznicu pri Budatínskom zámku. Na predošlé poţiadavky reagoval aj poslanec Púček, ţe 

neporiadok na zastávkach bol odstránený a do 14 dní bude na konečnej autobusovej 

zastávke v smere do Zádubnia odpadkový kôš.  

 

 

 

V Ţiline dňa 20.10.2011                            Vypracoval poslanec MUDr. Rastislav Johanes 

 

 

 

 


