
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 zasadnutia Výboru č. 8 

stretnutie poslancov s občanmi Budatína 
 

     Dňa 22.6.2015 o 17,00 hod.  v ZŠ Budatín sa podľa harmonogramu poslaneckých stretnutí 
v roku 2015 uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline v zložení 
poslancov: Mgr. Emília Talafová , Ing. Ján Pažický a Ján Púček.  Zasadnutie sa uskutočnilo za 
účelom stretnutia poslanca s občanmi mestskej časti Budatín. 
Stretnutia sa taktiež zúčastnil pracovník Mestskej polície Žilina  kpt. Capko. 
     V úvode stretnutia privítala hostí a prítomných občanov p. Talafová a oboznámila ich 
s programom stretnutia. 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia požiadaviek občanov z predchádzajúceho stretnutia  
3. Nové požiadavky občanov 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
1. Stretnutie otvorila p. Talafová 
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslanca 

s občanmi zo dňa 13.4.2015 informovala o stave plnenia požiadaviek. Požiadavky 
občanov boli predložené jednotlivým odborom Mestského úradu a iných inštitúcii 
v Žiline na vybavenie. 

• Vybudovanie chodníka na miestnej komunikácii Na Lány až do Zádubnia. 
- Momentálne sa pracuje na územnom rozhodnutí. 
• Meranie rýchlosti alebo osadenie rýchlomerov na úseku od Zádubnia až po Nám. 

hrdinov  
- ORPZ ŽA uskutočňuje pravidelné meranie rýchlosti v danom úseku. 
• Rekonštrukcia komunikácií ul. Radová, Do Medzilužia  

       -     Žilinské komunikácie budú situáciu riešiť v letných mesiacoch.  
• Dokončiť kanalizáciu v starej časti Budatína – nad Zvonicou, Stará Hradská a ulice pri 

Budatínskom hrade. 
- Prihlasovanie záujemcov o verejnú kanalizáciu bolo uskutočnené do 30.6.2015. 

Realizácia bude uskutočnená na základe finančných možností. 
• Vydláždenie chodníka ku krížu na cintoríne. 
-     Realizácia bude navrhnutá pri najbližšej aktualizácii do plánu. 
 
 
 
•  Oplotenie cintorína z hornej strany, z dôvodu poškodzovania hrobov lesnou zverou. 
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- Je momentálne v riešení. 
•  Zabezpečiť značku Zákaz vodenia psov na detské ihrisko. 
- V najbližšej dobe bude značka osadená. 
•  Zrealizovať výmenu starého vodovodného potrubia na ulici K Vodojemu za nové,     

z dôvodu opakovanej poruchy na tomto mieste. 
- Porucha bola odstránená. 
• Na ulici Slovenských dobrovoľníkov odstrániť retardery pri dome Magera Albert, 

z dôvodu veľkých otrasov a nedodržiavania rýchlosti 30 km/hod. V dome sú viditeľné 
praskliny. 

- Požiadavka bola splnená. 
• Oprava verejnej komunikácie na ulici Slovenských dobrovoľníkov z dôvodu upadnutia 

vozovky a ohrozenia prívodu plynu do súkromného domu (pri dome Lapoš). 
- Požiadavka bola splnená. 
• Opätovná požiadavka o osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu osobným 

automobilom pri pohostinstve Hollý popri Váhu. 
- Vedúci dopravy Ing. Rolko po obhliadke posunul požiadavku na VÚC, nakoľko 

komunikácia je v jej správe. 
• Opätovná požiadavka zmena dopravnej značky z vedľajšej na hlavnú na Nám. hrdinov 

(smer Žilina – Terchová, Žilina – Budatín. 
- ORPZ ŽA požiadavke nevyhovie z dôvodu potvrdenia správnosti. 
• Pravidelnejšia kontrola dodržiavania rýchlosti 30 km/hod. na ulici Slovenských 

dobrovoľníkov, nakoľko táto rýchlosť nie je dodržiavaná. 
- Kontrola dodržiavania rýchlosti 30 km/hod. stále pretrváva. 
• Osadenie dopravnej značky jednosmerná ulica na ulici Slovenských dobrovoľníkov. 
- Požiadavka je v riešení. 
• Zveľadenie prostredia na Nám. hrdinov odstránením dvoch stánkov (novinového 

a Zmenáreň). 
- Vlastníkom obidvoch stánkov je Slovenská správa ciest, ktorá listom oslovila majiteľa 

Jána Škerenčáka z Vrania a druhý majiteľ nie je doposiaľ známy. 
• Zlikvidovanie starých nefunkčných elektrických stĺpov na ulici Slovenských 

dobrovoľníkov. 
- Stĺpy boli opravené a nemôžu byť zlikvidované, nakoľko plnia funkciu káblovej 

televízie. 
• Pravidelnejšie odvážanie kontajnera pod cintorínom. 
- Kontajnery budú odvážané denne. 
• Oprava miestneho rozhlasu na ulici Slovenských dobrovoľníkov pri ZŠ Budatín smerom 

k cintorínu. 
- Požiadavka bola čiastočne splnená. 
• Zasypanie umelo vytvoreného smetiska hlinou a osadenie rigolu smerom od cintorína 

k Brodnu . 
- Požiadavka bude splnená až po získaní finančných prostriedkov z eurofondov. 
• Zabezpečiť odpadový kôš na komunikácii na Lány na chodníku smer od pošty ku 

pohostinstvu Gusto. 
- Požiadavka nemôže byť splnená z dôvodu nevyhovujúcich podmienok. 

 
 

3. Nové požiadavky: 



• Opätovná požiadavka osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu vozidlám na cyklotrasu 
/smer Teplička n/Váhom/ 

• Opätovná požiadavka dodržiavania rýchlosti a meranie rýchlosti v časti pri ZŠ. 
• Osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu nákladných automobilov medzi ulicou 

Železničná a Slovenských dobrovoľníkov pri rodinných domoch  Magerovci – Kišša. 
• Šofér vozidla vyvážajúceho VKK jazdí veľmi rýchlo – upozorniť ho na dodržiavanie 

rýchlosti. 
• Opätovná požiadavka na osadenie dopravnej značky Jednosmerná ulica na ulici 

Slovenských dobrovoľníkov. Občania sa dožadujú stretnutia s kompetentnými 
osobami do 30 dní. 

• Zabezpečiť časté hliadkovanie políciou v mieste pod cintorínom z dôvodu podozrenia 
občanov pri prekladaní podozrivého tovaru do nákladných a osobných áut. 

• Úprava , orezanie kríkov a vykosenie trávy pod cintorínom. 
• 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. 

• Z dôvodu bezpečnosti prechádzania žiakov cez cestu preložiť prechod pre chodcov 
pod osvetlenie pri rodinnom dome Konštiak. 

• Zabezpečiť fotopastu pri kontajneri pod cintorínom z dôvodu znečisťovania prostredia 
občanmi z iných mestských častí. 

• Prešetriť osadenie dopravného zrkadla pri Pošte z dôvodu neplnenia jeho účelu. 
• Požiadavka o zavedenie kanalizácie v časti Stará hradská pri Budatínskom hrade. 
• Upraviť výšku dopravného zrkadla v časti Stará hradská na hlavnú cestu z dôvodu 

bezpečnosti občanov a častých dopravných nehôd. 
• Posunúť dopravnú značku rýchlosť 40 km/hod. od pohostinstva Jambor až za most. 
• Zabezpečiť bezpečný prechod chodcov cez železničné priecestie k Budatínskeho hradu 

z dôvodu vysokej návštevnosti turistov hradu a potreby občanov . 
• Doplniť zvodidlá popri hlavnej ceste  na chodníku v mieste východu z ulice Stará 

hradská. 
• Požiadať majiteľa pohostinstva U Gusta o orezanie stromov popri ceste z dôvodu zlej 

viditeľnosti na  dopravnú značku a bezpečnosti detí pri prechádzaní cez cestu. 
• Zabezpečiť monitorovanie rýchlosti na hlavnej komunikácii v časti na Lány z dôvodu 

bezpečnosti detí ZŠ pri prechádzaní cez cestu. 
• Občania s preukazom ZŤP žiadajú zľavu za odvoz komunálneho odpadu. 
 
4. Diskusia 

V diskusii občania poďakovali pani poslankyni za ústretovosť pri riešení vzniknutých 
problémov.  

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                                 Sekretár výboru : Mgr. Emília Talafová 
 



 
 

 


