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Zápisnica z poslanecké stretnutia dňa 25.6.2013 

 

     Dňa 25.6.2013 sa uskutočnilo stretnutie poslancov s občanmi v mestskej časti Budatín. 

Občania boli privítaní, informovaní o poslednom mestskom zastupiteľstve, taktiež boli 

informovaní o niektorých požiadavkách, ktorých odpovede na požiadavky predložil poslanec 

Púček, ktoré obdržal na žiadosť od vedúceho finančného oddelenia Ing. Kruteka. Taktiež boli 

informovaní, že každý mesiac, minimálne 2 krát poslanci MUDr. Johanes Rastislav, PhD. 

a Ján Púček vykonávajú obhliadku v obvode a v prípade zistenia nedostatkov tieto sú hlásené 

na jednotlivé odbory. Pán Seč verejne poďakoval za uskutočnenú brigádu 25.5.2013 

a požiadal prítomných občanov, aby sme v takýchto aktivitách a na prilepšenie a skrášlenie si 

prostredia pokračovali a bude sa snažiť vytvoriť skupinu občanov, ktorí pomôžu poslancom 

pri takýchto akciách.  

Požiadavky občanov: 

1. Žiadajú riešiť ihneď havarijný stav silne poškodeného železného odvodňovacieho kanálu 

na ulici do Medzilužia a opraviť poškodený odvodňovací kanál pri hlavnej pošte. Podotýkajú, 

že odvodňovací kanál na ulici Medzilužia je v stave, že môže dôjsť k ohrozeniu života  

a zdravia cyklistov, motorkárov, ale i peších chodcov. 

2. Žiadajú vyjadrenie architektov, či v priestoroch v blízkosti cintorína   bývalého družstva 

smerom na Brodno sa plánuje nejaká výstavba, prípadne, či o takomto zámere mesto má 

informácie. Privítajú aj možnosť osobného stretnutia architektov s občanmi, ktoré sa 

uskutoční dňa 5.9.2013 o 17.00 hod. v ZŠ Budatín. 

3. Žiadajú opraviť poškodené retardéry na ulici dobrovoľníkov, pretože doposiaľ neplnia 

funkciu retardérov, nakoľko chýbajú ich jednotlivé časti. 

4. Žiadajú, aby sa urýchlene vyriešilo zabudovanie svetelného semaforu na križovatke ulice 

Dobrovoľníkov a ulice Letnej oznamujúc zvýšený prechod chodcov a detí, ktoré prichádzajú 

do ZŠ. Vodiči v tomto úseku prekračujú rýchlosť, preto žiadajú vyzvať štátnu políciu 

o meranie rýchlosti hlavne v tomto úseku. 

5. Pozývajú vedúceho dopravy, prípadne určeného zástupcu dopravy na stretnutie 5.9.2013 

o 17.00 hod. v ZŠ Budatín s cieľom dohodnúť sa, ako a ktoré ulice a chodníky sa budú 

udržiavať v zimnom období. 



6. Žiadajú o stretnutie so zástupcom vedenia mesta, na čo boli určení 4 zástupcovia občanov, 

s cieľom prejednať možnosť späť vzatia bývalého majetku mesta a to parcely č.432 a parcely 

č. 433/2 nachádzajúcich sa pri bývalej školskej družine a vytvoriť na tomto pozemku 

športoviská pre deti a mládež, nakoľko takúto možnosť doposiaľ v mestskej časti Budatín 

občania pre svoje deti nemajú. Tento pozemok je v súčasnej dobe  zanedbaný, zatrávnený, 

nikým nevyužívaný, neudržiavaný a esteticky narúša vzhľad okolia a taktiež aj životné 

prostredie.  

 

 

Vypracoval: MUDr. Johanes Rastislav, PhD. 


