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Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline  
Predseda: Ing. Ján Pažický,  

Sekretár: JUDr. Jozef Augustín, PhD.,  

Člen: MUDr. Rastislav Johanes, PhD.,  

 
 

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru č. 8 

stretnutie poslancov s občanmi mestskej časti Budatín 
 
 

Dňa 15.6.2021 o 17,00 hod. v ŠJ ZŠ Budatín sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 

Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení: poslanci JUDr. Jozef Augustín, 

PhD. Ing. Ján Pažický a  asistentka výboru mestskej časti – Výboru č. 8 Mgr. Eva Hellová. Za 

Mestskú políciu Žilina (ďalej len „MP“) sa zasadnutia zúčastnil vrchný inšpektor Peter 

Rodziňák, veliteľ okrsku MČ 2.  Poslanec Augustín privítal všetkých prítomných, pričom 

ospravedlnil neúčasť poslanca MUDr. Rastislava Johanesa, PhD. z dôvodu odcestovania do 

zahraničia.  

 

Poslanec Augustín na úvod uviedol, že stretnutie sa koná za prísnych epidemiologických 

opatrení, nariadených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré sa musia 

dodržiavať. Vzhľadom k tomu, že Žilina sa momentálne nachádza v druhom stupni ostražitosti 

– oranžové okresy, pri ktorých sa na hromadných podujatiach v interiéri môžu zúčastniť osoby  

v počte do 25% kapacity interiéru, čo podľa prezenčnej listiny aj spĺňame, predmetné spoločné 

stretnutie spĺňalo všetky štandardy nariadené regionálnym hygienikom.  

 

Posledné stretnutie poslancov s občanmi sa uskutočnilo dňa 23.06.2020, teda pred rokom. 

Plánované stretnutia poslancov s občanmi, ktoré mali byť v priebehu druhého polroka roka 

2020 sa neuskutočnili, pretože z dôvodu CORONA vírusu boli všetky stretnutia zrušené.   

Poslanec Augustín poďakoval všetkým, ktorí pomáhali zvládať situáciu v súvislosti 

s koronakrízou. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí počas tejto krízy pomáhali občanom 

akýmkoľvek spôsobom (výrobou rúšok, pomocou pri nákupoch a pod.). Všetkým vyjadril veľkú 

vďaku.  

Spomenul si tiež na obete CORONA vírusu, ktoré si prítomní uctili minútou ticha.   

Poslanec Augustín zároveň vyzval všetkých, aby nepodceňovali jestvujúcu situáciu - aj napriek 

tomu, že sa uvoľňujú opatrenia na území Slovenska, je potrebné dodržiavať základné 

opatrenia, ktoré sú stále v platnosti a vyzval všetkých, aby sa nimi aj riadili. 

 

V ďalšom oboznámil prítomných s programom stretnutia:  

1) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia  

2) Formulovanie nových (aktuálnych) požiadaviek občanov Budatína do zápisnice  

3) Diskusia  

4) Ukončenie  
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K jednotlivým bodom programu:  
1) Poslanec Augustín podľa zápisníc z prechádzajúcich stretnutí poslancov s občanmi 

informoval o stave plnenia požiadaviek občanov. K jednotlivým požiadavkám je stručne 

uvedené stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne uvedený aktuálny stav plnenia 

požiadavky:  

 

- Zastrešiť zastávku na ul. Na Lány smerom do Zádubnia a Zástrania, ako aj smerom do 

mesta Žilina. Stanovisko MsÚ: Nie sú priestorové možnosti na potrebné vybudovanie, 

resp. vybavenie zastávkových bodov podľa platných noriem a predpisov. Preto tiež 

nemohli byť tieto zastávkové body zaradené do jednotlivých etáp rekonštrukcie 

zastávok MHD, ktoré prebiehajú. Prebehlo stretnutie aj s ODI, poslancom a ORPaI. 

Dali sme to spracovať aj projekčne a vyššie uvedené tvrdenia boli potvrdené. 

Stanovisko poslanca Augustína: Túto požiadavku ešte opakovane osobne 

prekonzultuje s vedúcim odboru opravy aj vzhľadom k tomu, že táto zastávka je veľmi 

frekventovaná.   

- Vykonať obhliadku na zastávke Nám. Hrdinov.  Súčasne ja tam umiestnená stará 

konštrukcia zastávky, ktorá je upevnená šróbami. Na zastávke Nám. Hrdinov (smerom 

do mesta Žilina) je pätka zo zastávky umiestnená nad terénom. Konštrukcia je tak 

umiestnená, že chodcom hrozí nebezpečenstvo pádu, pričom sa môžu o ňu potknúť. 

Stanovisko MsÚ: Predmetný podnet bol riešený s poslancom za danú časť. V prípade 

potreby budú na miesto vyslaní pracovníci referátu výroby a servisu.  

- Vyvolať stretnutie s odborom dopravy VÚC Žilina, ohľadom zatápania rodinných 

domov v čase veľkých dažďov (napr. RD sup. Č. 558). Stanovisko MsÚ: Plne 

kompetencia ŽSK a Správy ciest ŽSK nakoľko sa jedná o komunikáciu III. triedy. 

Podnet bol preposlaný. Stanovisko poslanca Augustína: V tejto záležitosti komunikoval 

aj s riaditeľom SSC závod Žilina, ktorý má na starosti okres Žilina. Z ich strany bol 

vykonaný monitoring, odkiaľ je hlavný prítok vody, obhliadkou bolo zistené že prítok 

vody je z veľkej časti z ul. Cesty k vodojemu. Poslanec Augustín sa dohodol v vedúcim 

odboru dopravy  na MsÚ, že sa urobí na ul. Cesta k vodojemu priečny kanál, ktorý  

väčšiu časť vody pri silných dažďoch zachytí, čo by malo viesť k tomu, že na ulicu Na 

lány by malo počas dažďov pritekať výrazne menšie množstvo vody. Ak by tento 

spôsob nepomohol a neplnilo to účel, je tu ešte dohodnutá alternatíva z cestármi ŽSK  

vyrezať cca 100 m asfaltovej plochy a túto následne prespádovať ku chodníku tak, aby 

voda odtekala od domov. 

- Zistiť, či priestory starej školy (kde sa v súčasnosti nachádza plechový sklad)je 

národnou kultúrnou pamiatkou, resp. vek budovy. Stanovisko MsÚ: Nakoľko nevieme 

identifikovať, kde sa stará škola, resp. plechový sklad nachádza, prosíme o doplnenie 

informácie (parcelné číslo, názov ulice). Stanovisko poslanca Augustína: podľa mojich 

posledných informácii stárá škola nie je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka. 

- Občania požadujú, aby správcovská spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. upozornila spoločnosti, 

ktoré vykonávajú výkopy hrobových miest, aby po ukončení prác dali miesto do 

pôvodného stavu, aby hlina z týchto hrobových miest v priebehu výkopových prác  

ktorá tam napadá a nebola odstránená, neobťažovala vlastníkov susediacich 

pozemkov. Stanovisko MsÚ – Žilbyt:  Každá pohrebná služba sa vždy pred začatím 

výkopových prác zaväzuje podpisom, že po ukončení pohrebu dá okolie hrobového 

miesta, kde sa pochovávalo do pôvodného stavu. V prípade, že nájomcovia okolitých 

miest zistia akékoľvek nedostatky spojené s pohrebom v okolí ich HM, je nutné 
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kontaktovať správcu pohrebiska alebo mestskú políciu. Dňa 21.09.2020 sme zaslali 

jednotlivým pohrebným službám v tejto veci aj výzvu na dodržiavanie povinností. 

- Opraviť urýchlene strechu v dome smútku (dom nádeje) v Budatíne – jedná sa 

o havarijný stav, priestory sú zatečené. Stanovisko MsÚ:  Oprava strechy na dome 

smútku v Budatíne je aktuálne vo fáze prípravy,  bol oslovený odborník za účelom 

stanovenia miery poškodenia. Na základe posudku bude stanovená približná cena 

a spôsob opravy. Túto opravu ako aj všetky práce spojené s ňou zastrešuje MsÚ Žilina 

odbor investícií.  Stanovisko poslanca Augustína: Strecha na dome smútku je už 

opravená za čo sa poslanci poďakovali mestu. Malá nevymenená červená časť strechy 

nad vstupom sa farebne prispôsobí rovnakým náterom, ktorý vykonajú zamestnanci 

spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.. 

- Umiestniť kameru na parkovisku pri cintoríne v Budatíne. Stanovisko MsÚ: Priestor pri 

cintoríne v Budatíne nie je v súčasnosti pláne rozširovania kamerového systému. 

- Občania žiadajú stanovisko mesta, kedy sa vybudujú stojiská na kontajnery (v počte 6 

ks) na križovatke ulíc Na Lány a K Vodojemu. Stanovisko MsÚ: V súčasnej dobe mesto 

neuvažuje s vybudovaním kontajnérového stojiska na uvedenom mieste. Na základe 

požiadavky poslanca p. Augustína v uvedenom území projekčne riešime premiestnenie 

zastávky MHD a prístupový chodník ku kostolu a k s ,,starej škole“.  

- Občianka požaduje informáciu, či na ul. Hore Vrškom bude vybudovaná kanalizačná 

prípojka a kedy. Stanovisko MsÚ: ul. Hore Vŕškom bola súčasťou akcie „Rozšírenie 

kanalizácie Budatín – Horná ulica“ , ktorá ma SP. Vyjadrenie SEVAK, a. s. – „podľa 

podkladov o fakturácií vodného a stočného a preverení skutkového stavu sú 

nehnuteľnosti v ul. Hore Vŕškom v trase navrhovanej vetvy „A“ odkanalizované 

kanalizačnou prípojkou do jestvujúcej kanalizácie na Nám. Hrdinov, ak nie jedná sa 

o jednotlivý rodinný dom, treba uviesť č. domu , aby sa dalo konkrétne vyjadriť. 

- Občania žiadajú osadenie zákazovej značky pre nákladné motorové vozidlá do 3,5 t. 

na ul. Hore Vrškom. Stanovisko MsÚ:  Miestna komunikácia je veľmi úzka 

a neodporúčame osadenie takejto dopravnej značky. Nie je dôvod nákladných vozidiel 

vstupovať na danú komunikáciu okrem tých zabezpečujúcich dopravnú obsluhu. 

Neeviduje žiadne podnety, kde by boli problémy z dôvodu prejazdu nákladných 

vozidiel. 

- Občania žiadajú informáciu, v akom štádiu prípravy je chodník smerom ku pošte 

v Budatíne. Stanovisko MsÚ: V akcii nie je možné pokračovať. Problém s MPV – 2 

vlastníci na ten istý podiel pozemku. Najprv si to musia oni vysporiadať, potom sa dá 

riešiť MPV od mesta, problémom tu je aj záporné stanovisko OR PZ ODI na 

vybudovanie priechodu pre chodcov na ul. Na lány.  

 

Poslanec Augustín následne prítomných informoval ohľadne ďalších požiadaviek občanov, 

alebo o vlastných iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o ďalších veciach, ktoré od 

posledného stretnutia boli v Budatíne realizované, resp. sa udiali:  

 

 V minulom roku sa doplnili nové hracie  prvky pre deti za pamätníkom na Nám. Hrdinov 

v celkovej hodnote cca 9 000,00 EUR. 

 Ide sa asfaltovať nádvorie pred základnou školou, kde sa majú osadiť aj lavičky. Tento 

priestor by mal súžiť aj ako malý parčík oddychová zóna. So súhlasom pani riaditeľky 

bude tento priestor sprístupnený verejnosti aj v popoludňajších hodinách. 
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 V areáli školy sa v roku 2021 vybuduje work-outové ihrisko 

 Ešte za bývalej pani riaditeľky sa nám podarilo majetkovo právne vysporiadať pozemok 

za telocvičňou. Následne sa podarilo finančné prostriedky a vypracovala sa PD na 

vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré by sa malo vybudovať ak sa podarí vybaviť 

stavebné povolenie už v roku 2022    

 Minulý rok na urobili dve vetvy kanalizácie na Hornej ulici v objeme výdavkov cca 

550.000 EUR, 

 Projekčne sa pripravuje kanalizácia ul. Na starej hradskej a v okolí Budatínskeho 

hradu. PD by mala byť pripravená začiatkom roka 2022 aj s vydaným stavebným 

povolením. 

 V minulom roku došlo k oprave najviac frekventovaného chodníka smerom od pošty 

k pohostinstvu U gusta.  

 Po takmer 7 rokoch sa nanovo nasvietil pamätník J.M.Hurbana, kde sa dala opraviť aj 

informačná tabuľka pod pomníkom  

 V roku 2021 sa ide asfaltovať celá Radová ulica, a aj ulička medzi ul. Slov. 

dobrovoľníkov a Železničnou ulicou.  

 V tomto roku došlo k zmene prevádzkovateľa verejného osvetlenia. Poruchy na 

verejnom osvetlení môže nahlasovať aj občan na e-mailovú adresu 

poruchyvo@elza.sk, alebo na telefónnom čísle  +421 41 5627 122. 

 Občania žiadajú zabezpečiť a skvalitniť ozvučenie aj na vonkajšej časti v dome smútku 

na cintoríne v Budatíne 

 

Prítomní občania v ďalšej časti vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré žiadali uviesť do  

zápisnice:  

 
Nové požiadavky: 
 

- Na Dolnej ulici nefunguje rozhlas, zlé ozvučenie. Občan nevedel číslo hniezda. 

Uviedol, že sú na tejto ulici dva rozhlasy.  

- Občan žiada, aby spoločnosť Žilbyt s.r.o. po kosení cintorína si odpratala aj pokosenú 

trávu, pretože táto ostáva na zemi medzi hrobovými miestami, čo má negatívny vplyv 

na čistotou a poriadok cintorína.  

- Občan požiadal, aby spoločnosť Žilbyt vopred oznámila poslancovi príslušnej MČ, 

kedy sa bude kosiť cintorín. Termín kosenia cintorína je potrebné vyhlásiť v rozhlase, 

aby si občania mohli vyčistiť hrobové miesta po kosení.   

- Občania žiadajú vyrezať náletové dreviny pri pamätníku na Námestí Hrdinov táto 

požiadavka sa rieši už od jesene 2020 a napriek viacerým prísľubom zo strany mesta 

sa neurobilo doteraz nič.    

- Občania žiadajú ku cintorínu umiestniť 3 ks VKK na stálo, pretože súčasne osadený 1 

ks VKK je vždy preplnený.  

- Jedná sa o opakovanú požiadavku: Občianka žiada dobudovanie chodníka na 

Hlavnej ceste /ul. Budatínska/ až do Zádubnia. Chodník je dobudovaný po ul. Žltá. 

Pribúda áut, zhusťuje sa doprava a chodci sú vo väčšom ohrozenia života a 

zdravia.  

mailto:poruchyvo@elza.sk
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- Občania žiadajú, aby poslanec Augustín kontaktoval / požiadal pána Ing. Palčáka 

z Výskumného ústavu doprevného, so zámerom jeho osobného stretnutia s občanmi 

ohľadom zámeru zjednosmerniť ulicu pri základnej škole, resp. jej priľahlých ulíc. 

- Občania žiadajú osadiť zrkadlo pri napojení ulice Horná na ulicu Cesta k Vodojemu 

z dôvodu neprehľadnosti tejto križovatky. Nie je vidieť prichádzajúce motorové vozidlo 

zo smeru  ul. Cesta k Vodojemu. 

- Občania žiadajú, aby na konci ulice Horná, kde je aj otočňa áut, toto vyasfaltovali 

a spevniť okraj vozovky.    

- Občania požadujú informáciu, kto je majiteľom pozemkov  na Námestí hrdinov, kde 

parkujú motorové vozidlá spoločnosti STABIL.    

- Občania žiadajú stanovisko, či sa stavebný úrad zaoberal písomnými 
pripomienkami obyvateľov MČ v Budatíne ohľadom výstavby bytových domov 
zo strany pána Ing. Hajaša. Mesto prisľúbilo pomoc na stretnutí v roku 2019, ale 
zatiaľ to dopadlo len na sľuboch mesta a všetko úsilie o zachovaní čistého 
a pokojného bývania v Budatíne nechal na obyvateľoch a ich poslanca Jozefa 
Augustína, 

- Občania žiadajú informáciu, či by mesto mohlo presunúť súčasnú stolársku dielňu 
/mestské dielne/ do iných priestorov. Budova by mohla byť občanmi využívaná pre 
účely kultúrneho strediska a miesto stretávania obyvateľov. 

- Občania žiadajú preveriť, či je do PD rekonštrukcie železnice zahrnutý aj podchod 
smerom k Zámockej ulici v Budatíne   

- Dobudovanie osvetlenia medzi Budatínom a Zádubním !!! 
 

Diskusia  

 

Občan sa sťažoval na zlú kvalitu rozhlasov v celej MČ Budatín. Požaduje opravu rozhlasov 

v celej MČ. Na Dolnej ulici nefunguje rozhlas, zlé ozvučenie. Občan nevedel číslo hniezda. 

Uviedol, že sú na tejto ulici dva rozhlasy.  

Poslanec Augustín uviedol, že ak je porucha rozhlasu, je potrebné nahlásiť číslo hniezda. 

 

Občan poukázal na nedobré kosenie cintorína. Keď sa cintorín pokosí, neodstráni sa 

pokosená tráva, ale je rozfúkaná po celom cintoríne.  

Poslanec Augustín kritizoval kosenie v tejto MČ. Tento problém s kosením je v celom meste 

čo ho veľmi mrzí, no považuje to hlavne za zodpovednosť vedenie mesta. 

 

Ďalej poslanec Augustín uviedol, že do VKK umiestneného pri cintoríne občania dávajú taký 

odpad, ktorý sa tam nemá čo nachádzať. Jedná sa o rôzne druhy domáceho odpadu, sedačky, 

stoličky, stavebný materiál a pod. Takýto odpad do VKK, ktorý je umiestnený pri cintoríne 

nepatrí. Tiež uviedol, že mesto 3x do roka poskytuje VKK do každej MČ, kde občania môžu 

takýto odpad ukladať. Takýto spôsobom mesto chce zabrániť tomu, aby sa vytvárali čierne 

skládky.  

 
Občianka žiada dobudovanie chodníka na Hlavnej ceste až do Zádubnia. Chodník je 
dobudovaný po ul. Žltá. Pribúda áut, zhusťuje sa doprava a chodci sú vo väčšom 
nebezpečenstve.  
 
Poslanec Augustín uviedol, že v tomto roku sa s dobudovaním chodníka počítalo a však to čo 

bolo sľúbené zo strany mesta , že sa postaví cca 200m chodníka smerom do Zádubnia nebolo 

dodržané aj keď sa ešte pokúsim získať prostriedky a možno na jeseň by sa s budovaním 
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mohlo začať. Tiež uviedol, že dobudovanie chodníka až po obchod COOP Jednota v Zádubní 

je prioritou všetkých poslancov za VO č. 8.. 

Podotkol, že veľmi dôležité je však dobudovanie osvetlenie ul. Budatínska kde obyvatelia 

nemajú osvetlenie viac ako 15 rokov odkedy bývajú v Budatíne. 

 

Občianka poukázala na to, či by nebolo dobré využiť aj areál starých koniarní, kde by sa mohlo 

vybudovať športové ihrisko. 

Poslanec Augustín uviedol, že športové multifunkčné ihrisko sa bude budovať pri základnej 

škole.  

 

Poslanec Augustín poukázal na zlú dopravnú situáciu, ktorá vzniká priamo pred školou, kde 

vozia rodičia svoje deti. Dochádza tam k zápcham. Predostrel myšlienku, či by nebolo dobré 

ulicu pred školou zjednosmerniť. Občianka uviedla, že na túto tému už bolo spoločné stretnutie 

občanov s takým výsledkom, že občania ul. Železničná nesúhlasia s jednosmernením tejto 

časti ulíc.  

Poslanec Augustín uviedol, že na Železničnej ulici parkuje najviac áut popri ceste v ramci celej 

mč. Budatín čo nie je správne a hlavne bezpečné /napr. kvôli vozidlám záchranných zložiek 

a pod../.  

Zástupca MP uviedol, že v prvom rade je potrebné dbať na zdravie a životy občanov a občania 

by mali parkovať svoje motorové vozidlá vo svojich dvoroch na svojich pozemkoch a nie na 

mestských tak, ako je tomu dnes. 

Poslanec Pažický vyjadril svoj postoj k problematike zjednosmernenia ulice vedúcej popri 

škole tak, že by stálo za úvahu dať vypracovať PD, kde by zo Žilinskej univerzity vedeli urobiť 

prepočet záťažovej intenzity na dopravu v danej časti. 

V tejto súvislosti poslanec Augustín uviedol, že skúsi kontaktovať pána Ing. Palčáka z VÚD 

a.s., experta na dopravu, či by sa mohol zúčastniť stretnutia s občanmi s tým, že by 

s obyvatelmi na túto tému diskutoval a prípadne navrhol riešenie - podal odborné stanovisko, 

k plynulému sprejazdneniu ulice pri škole v čase jej najväčšej záťaže v ranných hodinách, keď 

rodičia vezú svoje deti do školy.    

Preberala sa aj otázka parkovacej politiky. V tejto súvislosti občania požadujú informáciu, kto 

je majiteľom pozemkov  na Námestí hrdinov, kde parkujú motorové vozidlá spoločnosti 

STABIL.    

Bola opäť búrlivá debata aj ohľadom plánovanej výstavby bytových domov pána Hajaša.  

Občianka vyjadrila nespokojnosť s tým, že pre občanov Budatíne neexistuje žiaden priestor, 

napr. kultúrny dom, kde by sa mohli občania schádzať, prípadne robiť nejaké spoločenské 

akcie. Navrhla preto, či by mesto nepremiestnilo stolársku dielňu z Budatína do nejakých iných 

priestorov. Tento objekt, kde sa dnes nachádzajú dielne by mohol slúžiť pre občanov Budatína 

na rôzne spoločenské akcie.     

Poslanec Augustín uviedol, že táto budova je veľmi dobrým miestom na stretávanie obyvateľov 

na rôznych kultúrnych akciách a však v súčasnosti by bolo potrebné z budovy premiestniť 

mestské dielne a následne dať budovu poúdiť staticky a pripraviť projekt na jej rekonštrukciu 

čo si vyžiada nie malé finančné prostriedky z rozpočtu mesta ideálne by bolo túto budovu 

zrekonštruovať z fondov EU ak by bola na takéto opravy vyhlásená nejaká výzva o granty.  
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Ukončenie 
   

 
Na záver poslanec Augustín vyjadrili poďakovanie zúčastneným obyvateľom za aktívny prístup 

k dianiu v mestskej časti Budatín, a súčasne vyjadrili presvedčenie, že sa kompetentní 

pracovníci mesta Žilina budú opakovanými ako aj novými požiadavkami uvedenými v tejto 

zápisnici zaoberať a tieto budú zo strany mesta následne zrealizované. 

 

Zapísal: Mgr. Eva Hellová – asistentka výboru v mestskej časti – Výboru č. 8  

Overil: JUDr. Jozef Augustín, PhD. – poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline  

             za volebný obvod č. 8 


