
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 27.4.2016  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 3.2.2016 informovala o stave plnenia požiadaviek. Požiadavky 
občanov boli predložené jednotlivým odborom Mestského úradu a iných inštitúcii 
v Žiline na vybavenie. 

 
     

 Požiadavka o úpravu kanála pri obytnom dome Šmáriková Mária 81/21, nakoľko pri 
daždivom počasí nestačí voda odtekať do kanála a zapríčiňuje vlhnutie tohto domu. 
- Požiadavka bola splnená 

 Orezať kríky a vyčistiť okolie smerom do mesta a Považského Chlmca. 
- Požiadavka bola splnená čiastočne, dokončenie bude prebiehať do konca mája 2016 

 Opätovná požiadavka na komunikácii na Lány o zníženie rýchlosti alebo osadenie 
radarov. 
- Okresný dopravný inšpektorát vykonal meranie rýchlosti 4 x. 

 Pod cintorínom pri kontajneri osadiť fotopascu k identifikácii ľudí, ktorí tam hádžu 
odpad (dvere, okná, pneumatiky...) aj z iných mestských častí. 
- Ištalácia fotopasce bude realizovaná v máji 2016. 

 Do plánu zimnej údržby zaradiť ulice Do Závozu,  Záhumnie a k firmám za cintorínom 
smerom do Brodna. 
- Údržba bude prebiehať operatívne, nakoľko do pravidelného plánu ju nemožno 

zahrnúť kvôli financiám. 

 Žiadosť o vybudovanie poľnej prístupovej cesty k parcele č. 685/1. 
- Nie sú na to finančné prostriedky. 

 Orezať kríky a upraviť korunu starej vŕby. 
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- Kríky boli orezané, koruna starej vŕby sa upraví v máji 2016. 

 Úprava a náter zábradlia pod starou vŕbou 
- Bude vykonaná cez letné obdobie. 

 Dokončenie chodníka od Námestia hrdinov po autobusovú zástavku na ľavej strane 
cesty. 
- Nie sú finančné  prostriedky. 

 Osadenie dopravnej značky „zákaz státia, pri budove predajne potravín z dôvodu 
zásobovania predajne nekomplikovanému vchodu zákazníkov do predajne. 
- Požiadavka je v riešení. 

 Umiestnenie smetných košov. 
- Boli umiestnené dva. 

 Osadenie stojanu na bicykle. 
- V spolupráci s Jednotou bola požiadavka splnená. 

 
3. Nové požiadavky: 

 

 Vydláždiť chodník a schody na cintoríne smerom ku krížu. 

 Uzavretie vonkajšej zástavky – smer Žilina. 

 Opraviť bývalý rezervoár vody na ulici Horná. 

 Na ulici  Radová, Zelená, Námestie hrdinov vyčistiť dažďové spúšte. 

 Opraviť plot na cintoríne v susedstve s rodinou Kišovou a dobudovať oplotenie v hornej 
časti cintorína. 

 Realizovať osvetlenie cintorína. 

 Predĺženie otváracích hodín vstupu do Budatínskeho parku od začiatku apríla. 

 Osadiť väčšie zrkadlo a správne ho nasmerovať z výjazdu zo Starej hradskej na hlavnú 
cestu. 

 Vybudovať zábranu na chodníku vedľa hlavnej cesty zo smeru Starej hradskej a znížiť 
rýchlosť na tomto úseku na 30-40 km. 

 Upozornenie pri vchádzaní z mosta do podchodu svetelnou signalizáciou. 

 Zvýšiť kontrolu rýchlosti a dodržiavania dopravných značiek pri p. Magerovej. 

 Označenie chodníka od Gusta smerom do školy zeleným pásom. 

 Orezanie stromov v okolí reštaurácie u Gusta, ktoré zasahujú na hlavnú komunikáciu. 

  Cesta k vodojemu a ulica Horná urobiť označenie z chodníka na chodník smerom 
k zástavke pri Gustovi. 

 Pred mostom smerom do mesta sa tvorí veľká kaluža pri daždi /urobiť nápravu/. 

 Preveriť či je možné platiť za skutočný odpad a nie paušálne. 

 Na ulici Dolná /pod sklenou budovou/ vyteká veľkou rúrou špinavá voda na cyklotrasu. 

 Požiadavka na turistické značenie už na železničnej a autobusovej stanici. 

 Požiadať vodohospodársky podnik o dokončenie čistenia popri potoku pod cintorínom. 

 Úprava verejnej zelene a priestorov okolo Slovnaft pumpy na Kysuckej ceste 
a podchodu. 

 Na hlavnej komunikácií na Lány pokosiť brehy. 

 Dohodnúť s mestom odovzdanie súkromných ulíc Bordová, Okrová /celá nová štvrť/ 
mestu, nakoľko majú problémy s údržbou ciest a platia  dane. 

 Požiadavka o označenie mestskej časti Budatín pri vstupe od Žiliny a tiež označenie 
smeru k Budatínskemu hradu. 



 Na ulici Dolná smerom na Terchovú na pravej strane popri Váhu opraviť závoru, ktorá 
zabráni vjazd motorovým vozidlám na cyklotrasu. 

 Asfaltovou drťou vyplniť veľké jamy na ulici Horná pri dome Suhajovcov a pri cintoríne 
smerom na záhradky. 

 
4. Diskusia: 

 
V diskusii pani Talafová 
a/ informovala občanov o zlikvidovaní troch skládok K vodojemu, Pod záhradkami smerom  
    na Terchovú a medzi Brodnom a Budatínom, odstránení novinového stánku a zmenárne  
    na Námestí hrdinov a snahe zachovať toto priestranstvo ako námestie nie ako parkovisko  
    áut 
b/  poďakovala pracovníkom VPP za čistenie a udržiavanie verejných priestranstiev a zelene  
      v celej mestskej časti Budatín. 
c/  informovala o mladom študentovi z umeleckej školy, ktorý sa podujal odstrániť   
      neestetické kresby v podchode a nahradiť ich svojimi umeleckými maľbami. 
d/ oboznámila občanov s osadením tabule ulice Hore vŕškom a schválením trhového miesta 
     pod sv. Annou  
e/ vyzvala občanov na spoločnú brigádu „Vyčistíme si Budatín“ 
f/  informovala občanov o stave projektu chodníka Budatín-Zádubnie, teraz bude prebiehať 
     projektová dokumentácia a na jeseň stavebné konanie, je to zdĺhavý proces náročný na 
     investície, je to najdlhší chodník v meste Žilina a bude sa budovať na niekoľko etáp 
g/  dotknutí občania na Námestí hrdinov sa poďakovali poslankyni a poslancom z obvodu č. 8 
     za nepodporenie projektu na starom moste 
h/ občania navrhli, aby na starom moste vznikla oddychová zóna s lavičkami 
ch/ riaditeľka ZŠ p. Luptáková poďakovala pani poslankyni za prácu, ktorú robí pedantne  
       a svedomito, čo vidieť aj na čistote mestskej časti Budatín 
i/    pani Janka Tilečková poďakovala pani poslankyni za označenie ulice a jej vyčistenie po  
       zimnej údržbe  
j/    zasadnutie ukončila p. poslankyňa, ktorá poďakovala prítomným za účasť a oznámila im, 
       že návrhy, námety a požiadavky môžu posielať mailom, telefonicky alebo do poslaneckej 
       schránky, ktorá je umiestnená na pošte 
k/   najbližšie stretnutie bude dňa 22.6.2016.      

 
 

 
 
 
 

                                                                                 Vypracovala : Mgr. Emília Talafová 
 
 

 
....................................................................                       ............................................................. 
      Predseda výboru Ing. Ján Pažický                                 Sekretár výboru : Mgr. Emília Talafová 

 


