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 22.6.2016 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
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslanca
s občanmi zo dňa 27.4.2016 informovala o stave plnenia požiadaviek. Požiadavky
občanov boli predložené jednotlivým odborom Mestského úradu a iných inštitúcii
v Žiline na vybavenie.









Vydláždiť chodník a schody na cintoríne smerom ku krížu.
Po obhliadke vykonanej p. prednostom Liškom a poslancami p. Pažickým a p. Talafovou
bolo prisľúbené splnenie tejto požiadavky.
Uzavretie vonkajšej zástavky – smer Žilina.
O uzavretí zástavky sa neuvažuje. V roku 2017 môže byť dodaná nová zástavka.
Opraviť bývalý rezervoár vody na ulici Horná.
Požiadavka je v riešení.
Na ulici Radová, Zelená, Námestie hrdinov vyčistiť dažďové spúšte.
Boli vyzvané Žilinské komunikácie, ktoré by mali túto požiadavku splniť.
Opraviť plot na cintoríne v susedstve s rodinou Kišovou a dobudovať oplotenie v hornej
časti cintorína.
Požiadavka je v riešení.
Realizovať osvetlenie cintorína.
Dlhodobejšia záležitosť – závisí od financií.
Predĺženie otváracích hodín vstupu do Budatínskeho parku od začiatku apríla.
Nakoľko park nie je osvetlený o predĺžení otváracích hodín sa neuvažuje.
Osadiť väčšie zrkadlo a správne ho nasmerovať z výjazdu zo Starej hradskej na hlavnú
cestu.


















-

Požiadavka je v riešení.
Vybudovať zábranu na chodníku vedľa hlavnej cesty zo smeru Starej hradskej a znížiť
rýchlosť na tomto úseku na 30-40 km.
ODI urobilo obhliadku a neuvažuje o vybudovaní zábrany.
Upozornenie pri vchádzaní z mosta do podchodu svetelnou signalizáciou.
Budú vyznačené prechody pre chodcov.
Zvýšiť kontrolu rýchlosti a dodržiavania dopravných značiek pri p. Magerovej.
Pri zistení prekročenia rýchlosti je potrebné zavolať Mestskú políciu 158.
Označenie chodníka od Gusta smerom do školy zeleným pásom.
O vyznačení chodníka sa neuvažuje nakoľko tam nie je dostatočný priestor.
Orezanie stromov v okolí reštaurácie u Gusta, ktoré zasahujú na hlavnú komunikáciu.
Požiadavka splnená.
Cesta k vodojemu a ulica Horná urobiť označenie z chodníka na chodník smerom
k zástavke pri Gustovi.
Je vypracovaný projekt, podľa ktorého sa bude postupovať.
Pred mostom smerom do mesta sa tvorí veľká kaluža pri daždi /urobiť nápravu/.
O nápravu bol požiadaný VÚC.
Preveriť či je možné platiť za skutočný odpad a nie paušálne.
Nie je to možné. Je to dané zákonom § 78 ods. 2 zákon 585/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku.
Na ulici Dolná /pod sklenou budovou/ vyteká veľkou rúrou špinavá voda na cyklotrasu.
Požiadavka splnená.
Požiadavka na turistické značenie už na železničnej a autobusovej stanici.
Autobusová stanica je súkromným majetkom a Mesto Žilina tam nemôže osadiť
turistické značky.
Požiadať vodohospodársky podnik o dokončenie čistenia popri potoku pod cintorínom.
Bola daná výzva na vodohospodársky podnik.
Úprava verejnej zelene a priestorov okolo Slovnaft pumpy na Kysuckej ceste
a podchodu.
Nakoľko vlastníkom je Slovenská správa ciest bola jej daná výzva.
Na hlavnej komunikácií na Lány pokosiť brehy.
Požiadavka splnená.
Dohodnúť s mestom odovzdanie súkromných ulíc Bordová, Okrová /celá nová štvrť/
mestu, nakoľko majú problémy s údržbou ciest a platia dane.
Mesto tieto ulice nepreberá do svojej správy.
Požiadavka o označenie mestskej časti Budatín pri vstupe od Žiliny a tiež označenie
smeru k Budatínskemu hradu.
Požiadavka je v riešení.
Na ulici Dolná smerom na Terchovú na pravej strane popri Váhu opraviť závoru, ktorá
zabráni vjazd motorovým vozidlám na cyklotrasu.
Vodohospodársky podnik, ktorý je vlastníkom, dostal výzvu o nápravu.
Asfaltovou drťou vyplniť veľké jamy na ulici Horná pri dome Suhajovcov a pri cintoríne
smerom na záhradky.
Požiadavka splnená.

3. Nové požiadavky:














Na ulici Na Lány pri p. Valachovej je veľký otvor, ktorý ohrozuje bezpečnosť občanov.
Na ulici Slovenských dobrovoľníkov – nesúlad s dopravnými značkami, je potrebná
obhliadka.
Na ulici Slovenských dobrovoľníkov pri ZŠ sú veľké kamene – preveriť kto je vlastníkom
pozemkov, na ktorých sa nachádzajú.
Na ulici Ku Zvonici je diera pri dažďovej spúšti, ktorú treba vyspraviť a zároveň je
potreba vyasfaltovať celú ulicu. Havarijná situácia.
Nefunkčný rozhlas na Železničnej ulici pred domom č. 32.
Vyzvať majiteľa pozemku pod cintorínom pána Redenu na jeho úpravu.
Opätovná požiadavka na fotopascu pri cintoríne.
Na ulici Na Lány oproti bývalému Kultúrnemu domu vyzvať vlastníka jedlí, ktoré treba
orezať.
V horúcich dňoch zvlhčovať komunikácie.
Pod cintorínom medzi železnicou a potokom vyzvať vlastníka pozemku o jeho úpravu.
Vykosiť breh na ulici Do Závozu.
Vo večerných hodinách častejšie obhliadky mestskej polície v mestskej časti Budatín –
ulica Slov. dobrovoľníkov pod cintorínom.
Vytvoriť oddychovú zónu na historickej časti starého mosta Budatín.
4. Diskusia:
Pán Ing. Seč poďakoval za odstránenie stánkov na Námestí hrdinov a požiadal
o riešenie problému s parkovaním áut na uvoľnenej ploche osadením dopravnej
značky. Zároveň poďakoval p. Talafovej za nepodporenie prevádzkovo-servisného
objektu pre potreby cyklistickej verejnosti na starom moste.
Pán Gabuš požaduje riešenie problému nezvládnuteľného psa pána Škrobánka.
Pán Jeluš odpovedal, že tento problém rieši kynológ č.t. 0918 801 294 pán Murárik od
7,00 do 15,00 hod.
Občania sa sťažovali na výkaly psov v Zámockej záhrade.
Pán Jeluš odpovedal, že treba upozorniť strážnika.
Pani poslankyňa informovala občanov o osadení štyroch lavičiek, dve pod cintorínov,
jedna na cintoríne a jedna pred Domom nádeje.
Pani Talafová vyzvala občanov, aby udržiavali čistotu prostredia, v ktorom žijeme
a starali sa o súkromné parcely, ktoré by mali udržiavať v takom stave, aby
nepresahovali do cudzieho majetku.
Občania navrhli zorganizovať brigádu a svojpomocne vyčistiť úsek od pošty smerom do
mesta.
Poslanec Ing. Pažický informoval, že prišiel mail zo životného prostredia, že
veľkokapacitné kontajnery pri cintorínoch by mali byť zrušené a nahradené 1000
litrovými nádobami. Občania vyjadrili nesúhlas s týmto návrhom. Upozornili na
tvorenie čiernych skládok.
V diskusii poslanci informovali o pripravovanom športovom projekte AŽIŠ v blízkosti
Budatína. Občania vyjadrili podporu tomuto športového projektu a požiadali poslancov
hlasovať za tento projekt, ktorý bude mať pozitívny vplyv pre výchovu mladej
generácie a zviditeľneniu mestskej časti Budatín.

5. Záver:
Zasadnutie ukončila pani Talafová, ktorá poďakovala prítomným za účasť na
stretnutí a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

Vypracovala : Mgr. Emília Talafová

....................................................................
Predseda výboru Ing. Ján Pažický

.............................................................
Sekretár výboru : Mgr. Emília Talafová

