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Zápisnica 

 
Zo stretnutia poslancov s občanmi dňa 21.2.2013 o 17.00 v ZŠ  Budatín. Občanov privítal 

poslanec Johanes, poďakoval zároveň za účasť zástupcovi mestskej polície, informoval 

občanov o plnení poţiadaviek z posledného stretnutia  a následne otvoril diskusiu. Občania po 

diskusii predkladali tieto poţiadavky: 

- zrekonštruovať dopravné značky na ulici Ţelezničná - jedná sa o zákaz vjazdu nákladných 

automobilov 

- stále pretrvávajúci problém parkovania pred firmou Hilti ţiadajú vyriešiť vyznačením 

parkovacích miest a určiť, kde je moţné parkovať, a kde nie 

- ţiadajú zabezpečiť na kriţovatke vychádzajúc starou cestou od zámku (ţeleznice) na hlavnú 

komunikáciu dopravné značenie tak, aby prichádzajúce motorové vozidlá od Čadce 

a Povaţského Chlmca neohrozovali vychádzajúce vozidlá od zámku 

- ţiadajú, aby pred tým, ako sa bude schvaľovať údrţba miestnych komunikácií a chodníkov, 

zúčastnil sa na jednaní s občanmi aj vedúci dopravy mesta Ţiliny, aby si mohol osobne 

vypočuť problémy s udrţiavaním komunikácií a chodníkov mestskej časti Budatín 

- ţiadajú úpravu kríkov pri pomníku, ktorý sa nachádza v okolí sochy J.M. Hurbana 

Túto úpravu prisľúbil vykonať poslanec Púček. 

- ţiadajú dopravné značky pri firme Hilti označiť reflexnými pásmi, pretoţe tieto vodič 

neskoro zbadá 

- ţiadajú informáciu, kedy je predpoklad realizácie chodníka z Budatína do Zádubnia 

- ţiadajú vybudovať novú autobusovú zastávku MHD medzi Budatínom a Zádubním v strede 

IBV 

- ţiadajú zabezpečiť dopravné značky od Zádubnia aţ po Budatín na ulicu Námestie Hrdinov, 

upozorňujúc vodičov na pohyb detí dochádzajúcich do ZŠ Budatín. 

    Záverom vystúpil nemenovaný občan Brodna, ktorý doslova navádzal prítomných občanov 

k nespokojnosti k vedeniu mesta, poslancov, pretoţe si údajne vedenie mesta rozdeľuje 

sponzorské peniaze kde chce a nevenujú ich tam, kde by mali. Hneď na to vystúpil  poslanec 

Púček a  upozornil tohto občana na  ohováranie, uráţky a vysvetlil, ţe jeho informácie o tom, 

ţe  Budatín nedostáva financie z grantov je loţ, čo potvrdila i riaditeľka ZŠ Budatín pani 

Ľuptáková a zároveň vysvetlil i tú skutočnosť, ţe pokiaľ mesto dostane sponzorský dar, tento 

je pouţitý na ten účel, na ktorý ich ten ktorý sponzor dal. 

     Následne vystúpila poslankyňa Smikoňová a  vysvetlila situáciu okolo cyklotrasy a  

zástupca mestskej polície poţiadal občanov, aby v prípade potreby volali bezplatnú linku 159. 

     Na záver poslanec Johanes poďakoval prítomným za účasť a ubezpečil občanov, ţe 

poslanci budú robiť všetko preto, aby sa jednotlivé poţiadavky postupne a v čo najkratšom 

čase riešili. 

 

V Ţiline 21.2.2013                                             Vypracoval poslanec MUDr. Rastislav Johanes 


