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 24.4.2018 o 17,00 hod. v školskej jedálni pri ZŠ Budatín
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Informovanie plnenia požiadaviek občanov z predchádzajúceho stretnutia
3. Nové požiadavky občanov
4. Diskusia
5. Záver
1. Stretnutie otvorila p. Talafová, ktorá privítala občanov, poslanca p. Ing. Pažického,
p. poslanca Púčka a komisára MP Žilina Mgr. Matejku.
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslancov
s občanmi zo dňa 23.1.2018 informovala o stave plnenia požiadaviek. Požiadavky
občanov boli predložené jednotlivým odborom Mestského úradu a iným
inštitúciám v Žiline na vybavenie.
- Mestský pozemok – bývalé koniarne neodpredávať, nechať na výstavbu viacúčelového
strediska (namiesto Kultúrneho domu), ktoré by slúžilo pre občanov Budatína.
Občania požadujú zbúranie budovy a pozemok neodpredávať, nechať na výstavbu
viacúčelového strediska.
- Na zostávajúcej časti pozemku (1.000 m2) postaviť športové ihrisko.
Požiadavka je v riešení vybudovania multifunkčného ihriska.
- Na ulici Slovenských dobrovoľníkov je zlá dopravná situácia, občania požadujú riešenie.
Preverili sa pozemky po pravej strane tejto ulice a zistilo sa, že okrem p. Samáka sú to
mestské pozemky a veľké kamene boli na týchto pozemkoch odstránené.
- Na ulici Železničná okolo futbalového ihriska zrušiť obrubník.
Odbor dopravy mestského úradu obrubník nebude rušiť.
- ŽSR má pod nadjazdom nevyužitý priestor, zistiť či je možnosť na tomto pozemku urobiť
parkovisko pre futbalistov.
Vlastníkom týchto pozemkov je Slovenský pozemkový fond, mesto nemôže rozhodovať
o parkovisku a s vlastníkmi je ťažká spolupráca.
- Preveriť dokedy má MŠK prenajaté športové ihrisko.
Do roku 2028.
- Osvetlenie a ohradenie cintorína.
Osvetlenie a ohradenie cintorína je v investičnom pláne 2019-2020.

- Na ulici Slovenských dobrovoľníkov po pravej strane odstrániť kamene a preveriť
vlastníctvo týchto pozemkov aj pozemkov pri ZŠ.
Požiadavka splnená.
- Umožniť prístup k pošte, ktorý ohradil p. Repkovský.
Vlastníkom prístupu k pošte je p. Repkovský, ktorý nesúhlasí s týmto prechodom.
- Na ulici Železničná pred rod. Slotových opraviť výtlk.
Požiadavka splnená.
- Zákaz prejazdu áut medzi ulicami Slovenských dobrovoľníkov a Železničnou (dole kopcom)
a naspäť.
ODI nesúhlasí s osadením dopravnej značky.
- Premiestniť kontajnery separovaného zberu zo zákruty ul. Horná na bývalé miesto
autobusovej zastávky MHD.
Bola urobená obhliadka z odboru životného prostredia, konštatovala, že priestorovo to nie
je možné.
- Občania požadujú uvoľniť miestnosť v budove mestských dielní pre poslanca a na
stretávanie občanov.
Zatiaľ nie je v pláne mestské dielne presťahovať.
- V rámci rekonštrukcie a modernizácie železničného uzlu ŽST Žilina vybudovať železničnú
zastávku aj s podchodom v úrovni ulice Stará hradská. Je potrebné, aby tieto pripomienky
boli zapracované do pripomienkovania projektu.
Projekt bol urobený v roku 2015 aj s pripomienkovaním a začne sa s jeho realizáciou.
- Cestu z Budatína od cintorína smerom do Brodna orezať stromy a kríky a vyčistiť tak, aby
slúžila ako oddychová zóna.
Je to stála požiadavka. Brigáda sa plánuje na 5. mája 2018.
- Opätovná požiadavka opraviť retardéry na ulici Slovenských dobrovoľníkov.
Požiadavka je v riešení.
- Opätovná požiadavka opraviť dažďové vpuste pri pošte.
Požiadavka je v riešení.
- Ulicu Slovenských dobrovoľníkov zjednosmerniť.
Nie je možné, lebo občania z ulice Železničná nesúhlasia s touto požiadavkou.
3. Nové požiadavky
- Na ceste z Budatína z cintorína smerom do Brodna pri rampe osadiť značku zákaz prejazdu
a zákaz sypania smetí.
- Pod cintorínom v nočných hodinách býva veľký hluk áut, občania požadujú väčšiu kontrolu
MP.
- Požiadavka na poslanecký výbor, napísať na poštu, aby zabezpečila prechod občanov ku
pošte a zistila, či majiteľ p. Repkovský má na tomto pozemku vecné bremeno.
- Opätovná požiadavka na zabezpečenie miestnosti pre dôchodcov.
- Zistiť možnosť, či nie je miestnosť v materskej škole Budatín.
- Orezanie líp na cintoríne.
- Na ulici Energetikov odstrániť oceľové stĺpy zo starého rozhlasu.
- Pri sv. Anne orezať lipu.
- Na námestí hrdinov pri hlavnej autobusovej zastávke zabezpečiť orientačnú tabuľu ako sa
dostať na vyhliadkovú vežu na Dubni.

- Opätovná požiadavka p. Kyšovej o vybudovanie pevného oplotenia na cintoríne a orezanie
stromov, ktoré jej zasahujú na skleník.

4. Diskusia
Pani poslankyňa Talafová informovala občanov o plnení požiadaviek, ktoré boli zadané ústne
alebo telefonicky a plnili sa priebežne.
Boli opravené hniezda rozhlasu a pouličné svietidlá.
Pani Talafová s veľkou radosťou oznámila, že po štyridsiatich rokoch sa začala prvá etapa
budovania chodníka po ulicu Žltá. Vyzvala občanov dôchodcov, aby i naďalej hľadali človeka,
ktorý by mohol robiť predsedu JDS.
Pán Púček informoval, že zo životného prostredia zisťujú vlastníkov pozemkov na ceste
z Budatína do Brodna a títo vlastníci budú vyzvaní, aby odstránili divoké skládky.
Pán poslanec Pažický oznámil, že bude stretnutie poslancov z obvodu č. 8 na MÚ za účasti
prednostu a budú rokovať ako riešiť čiernu skládku, aby sa zamedzilo ďalšiemu
znečisťovaniu.
Pani poslankyňa poďakovala p. riaditeľke Ľuptákovej za čistenie cesty do Brodna, kde spolu
so žiakmi vyzbierali 70 vriec plastových fliaš.
Pán Samák sa informoval aká je situácia s vysielačom na streche ZŠ, ktorý mal byť
odstránený. Pán Púček odpovedal, že práve dnes malo byť pojednávanie na OS v Žiline, ale
bolo zrušené kvôli ohláseniu bomby.
Pani Kocúrová navrhla podať trestné oznámenie na Telekom pre všeobecné ohrozenie na
zdraví.
Pán Balvon žiadal informáciu ohľadom búrania hospodárskej budovy a tiež, aby sa pamätalo
na to, že tam má jedinú prístupovú cestu. Pani Dienešová má na tejto hospodárskej budove
prívod elektriny a pán Balvon vedľa budovy plynovú prípojku. Pán Púček odpovedal, že majú
jednať s mestom a prekládku si budú musieť urobiť na vlastné náklady.
Pán Samák poďakoval p. poslancovi Púčkovi za koordináciu – akcií Telekomu, aj keď jeho
zdravotný stav nebol v tom čase dobrý.
Pán Balvon požaduje zistiť, či nie je porucha v budove starej koniarne – vyteká odtiaľ voda.
Pán Oršula žiada nádobu na zber zeleného odpadu.
RŠ p. Ľuptákova poďakovala MP za rannú službu pri bezpečnom prechode žiakov do školy.
Pán Hrnko požaduje kontrolu dodržiavania rýchlosti pri Vinotéke Žilina na prechode hlavnej
cesty. Zároveň sa spýtal kedy bude pietny akt pri pomníku padlých hrdinov z I. a II. svetovej
vojny.
Pán Siska požiadal poslankyňu Talafovú o príspevok z pohotovostného fondu Majstrovstvá
Slovenska silového trojboja.
Pán Humaj sa poďakoval za všetkých občanov p. Talafovej za vybavenie budovania chodníka
Budatín – Zádubnie a tiež za konštruktívnu diskusiu na dnešnom stretnutí.
Pani poslankyňa Talafová pozvala občanov Budatína na brigádu: Poďme si vyčistiť
a skultúrniť cestu od cintorína do Brodna, ktorá by mohla slúžiť ako oddychová zóna a nie
ako smetisko alebo skládka na odpad. O občerstvenie je postarané bude sa variť dobrý
kotlíkový guláš. Stretneme sa 5.5.2018 t.j. v sobotu o 9,00 hod pod cintorínom

5. Záver:
Zasadnutie ukončila pani Talafová, ktorá poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a teší
sa na ďalšiu spoluprácu. Všetky podnety občanov budú odoslané k prednostovi MsÚ, ktorý
ich odovzdá na kompetentné miesta vedúcim odborov MsÚ v Žiline.

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

