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Z Á P I S N I C A 
Dňa 22.06.2012 sa uskutočnilo stretnutie o 18.00 hod. v ZŠ Budatín. Občanov privítal 

poslanec MUDr. Johanes. Stretnutia sa zúčastnil JUDr. Ulaher a zástupca mestskej polície. Po 
informácii o poslednom mestskom zastupiteľstve ako aj po informácii o oprave Železničnej 
ulice a vyznačení prechodu pre cyklistov a chodcov pri firme Hilti, bolo umožnené občanom 
klásť otázky na zástupcu mestskej polície. 

Občania vceku vyjadrili spokojnosť, avšak poukazovali na opakujúci sa nedostatok 
v tom, že vozidlá zo Zádubnia v smere do Žiliny jazdia veľkou rýchlosťou, ďalej je to zakázané 
parkovanie pred bývalám kultúrnym domom tak, že vychádzanie od pošty na hlavnú 
komunikáciu sa stáva neprehľadným a nebezpečným a taktiež to, že vozidlá stávajú priamo na 
chodníku pred firmou Hilti. 

Poukázali občania i na to, že deti preskakujú cez zvodidlá pri podchode a preto žiadajú 
zrealizovať chodník tak, aby tento prechod bol bezpečný.  

Zástupca mestskej polície ubezpečil, že hliadky sa tieto problémy zamerajú s cieľom 
zjednať v tomto smere nápravu. 

JUDr. Ulaher sa vyjadril k predaju účelovej komunikácie k rodinnému domu pána 
Dubničku z Azúrovej ulice, kde poslanci verejne prehlásili, že nesúhlasia s predajom, pretože 
tým by bol obmedzený ďalší vlastník priľahlého pozemku, ktorý o odkúpenie nemá záujem. 

V diskusii občania žiadali: 
 

1. umožniť nahliadnuť do projektovej dokumentácie realizácie chodníka pre peších 
z Budatína do Zádubnia; 

2. zabezpečiť vyznačenie prechodu pre chodcov pri pošte; 
3. vykonať kontrolu oddelením životného prostredia v objekte bývalej materskej školy 

a detského ihriska, pretože tento objekt nie je udržiavaný, je nevykosený a znečisťuje 
okolie; 

4. odstrániť konáre zasahujúce do chodníka od firmy Hilti smerom na Zádubnie. Úlohu 
zabezpečí poslanec Púček s občanmi na VPP z Vrania a Budatína, 

5. pozvať na ďaľšie stretnutie primátora mesta, prípadne prvého zástupcu primátora; 
6. obnoviť pamätnú tabuľu umiestnenú pod sochou J.M. Hurbana; 
7. podať informáciu, či pred rodinnými domami na ulici Pri škole môžu byť na okraji ulice 

umiestnené veľké skaly, ktoré bránia bezpečnému prejazdu; 
8. vykonať opravu detského ihriska pri pomníku J.M. Hurbana a doplniť ho ďaľšími 

prvkami (preliezky); 
9. na križovatke pred ZŠ Budatín zriadiť semafór so žltým blikajúcim svetlom 

upozorňujúcim na prechádzajúce deti; 
10. aby vedenie mesta rokovalo o dobudovaní kanalizácie v mestskej časti Budatín. Pri 

realizácii kanalizácie Pov. Chlmca preskúmať možnosť napojenia sa časti Budatína pri 
zámku na túto kanalizačnú vetvu. 

 
 
 

Zápisnicu vypracoval: 
 
MUDr. Rastislav Johanes, PhD. 


