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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 10.5.2022 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, MUDr. Rastislav Johanes, PhD. 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.  

Následne poslanec Augustín privítal všetkých prítomných. Posledné stretnutie poslancov 

s občanmi sa uskutočnilo dňa 15.06.2021, teda takmer pred rokom. Plánované stretnutia 

poslancov s občanmi, ktoré mali byť v priebehu druhého polroka roka 2021 sa neuskutočnili, 

pretože z dôvodu Covid-19 boli všetky stretnutia zrušené.   

 

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  

 
K jednotlivým bodom programu:  

1) Poslanec Augustín podľa zápisníc z prechádzajúcich stretnutí poslanca s občanmi 

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

uvedené stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne uvedený aktuálny stav plnenia 

požiadavky:  

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

Uviedol, že sú na tejto ulici dva rozhlasy. Stanovisko MsÚ: Podnet bol postúpený 

dodávateľovi a porucha odstránená. Pri nahlasovaní podnetov žiadame všetkých 

občanov o nahlasovanie čísla daného hniezda mestského rozhlasu, každé hniezdo je 

označené číslom. 

- 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. Stanovisko MsÚ:  Harmonogram predpokladaných 

prác úpravy povrchu kosením je umiestnený pri vstupe na pohrebisko a taktiež na 

webovej stránke ŽILBYT,s.r.o., ale do budúcna budeme najneskôr jeden deň vopred 

oznamovať začiatok prác poslancovi za MČ. Vzhľadom na to, že po úprave povrchu 

kosením vzniká len zanedbateľné množstvo pokosenej trávy neuvažujeme do budúcna 

túto požiadavku riešiť. 
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- 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.  Stanovisko MsÚ: Harmonogram 

predpokladaných prác úpravy povrchu kosením je umiestnený pri vstupe na pohrebisko 

a taktiež na webovej stránke ŽILBYT,s.r.o., ale do budúcna budeme najneskôr jeden 

deň vopred oznamovať začiatok prác poslancovi za MČ. Vzhľadom na to, že po úprave 

povrchu kosením vzniká len zanedbateľné množstvo pokosenej trávy neuvažujeme do 

budúcna túto požiadavku riešiť. Stanovisko poslanca Augustína: Keď mu spoločnosť 

Žilbyt s.r.o. oznámi, že sa bude kosiť, hneď to dá vyhlásiť. Bude pokračovať vo 

vykonávaní osobných kontrol, či si spoločnosť Žilbyt, s.r.o. robí po kosení poriadok.    

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

Stanovisko MsÚ:   Pozemky nie sú vo vlastníctve mesta, boli vlastníci vyzvaní, 

Stanovisko poslanca Augustína: Najväčšie časti náletových drevín sa podarilo mestu 

odstrániť aj napriek tomu, že to nie je jeho pozemok. Uviedol, že starostlivosť o tento 

pamätník je obtiažne, pretože pamätník je mesta, ale pozemok nie je mestský. 

Pozemok je v majetku Slovenskej správy ciest.    

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

ks VKK je vždy preplnený. Stanovisko MsÚ: Z kapacitných a finančných dôvodov nie 

je momentálne možné požiadavke vyhovieť. Stanovisko poslanca: je mu ľúto, že v okolí 

cintorína býva častý neporiadok. Niektorí obyvatelia tam zvážajú stavebný, ale aj 

komunálny odpad, ktorý do týchto VKK nepatrí. Uviedol tiež, že niektorí spoluobčania 

do kontajnerov určených na textil odkladajú veci na oblečenie, ktoré sú špinavé, 

roztrhané. Takýto textil do kontajnerov nepatrí. Upozornil všetkých, aby s prihliadnutím 

na udržiavanie a čistotu verejného priestranstva dbali na to, aby neznečisťovali okolie 

kontajnerových stojísk, aby separovali odpad.        

- Jedná sa o opakovanú požiadavku: 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. Stanovisko MsÚ: Podnet evidujeme. 

V  prípade uvoľnenia alebo vyčlenenia finančných prostriedkov dôjde k realizácii. 

Stanovisko poslanca Augustína: Na poslednom zasadnutí MZ v Žiline bol 

prostredníctvom zmeny rozpočtu schválený objem finančných prostriedkov na 

dobudovanie chodníka cca 250 m smerom do Zádubnia. Vyjadril tiež pochybnosť 

v tom, že nevie či sa bude môcť dobudovať celý chodník, keďže ceny materiálov sa 

neustále zvyšujú. A však verí, že sa chodník čoskoro dobuduje.     

- 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 Cesty k Vodojemu. Stanovisko MsÚ: Predložené na schválenie ODI. Po 

schválení predpokladaná realizácia - august. Stanovisko poslanca: Zrkadlo je osadené. 

- Občania žiadajú, aby na konci ulice Horná, kde je otočň a , vyasfaltovať a spevniť breh. 

Stanovisko MsÚ: Podnet evidujeme. V  prípade uvoľnenia alebo vyčlenenia finančných 

prostriedkov dôjde k realizácii. Stanovisko poslanca Augustína: požiadavka je závislá 

od financií mesta. Poslanec mal vyčlenené finančné prostriedky z pohotovostných 

zdrojov na túto akciu. Po prehodnotení boli tieto finančné prostriedky použité na 

vybudovanie – asfaltovanie komunikácie detského ihriska v MŠ. Ul. Horná, kde je 

otočňa by sa vyasfaltovala riadne budúci rok. Tento rok sa komunikácia aspoň 

provizórne vylepší.  

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

parkujú motorové vozidlá spoločnosti STABIL. Stanovisko MsÚ:   Bez bližšej 
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špecifikácie pozemku, kde majú parkovať vozidlá spoločnosti STABIL, nevieme 

požiadavku riešiť. 

- Občania žiadajú stanovisko, či sa stavebný úrad zaoberal písomnými pripomienkami 

obyvateľov MČ v Budatíne ohľadom výstavby rodinných domov zo strany pána Hajaša. 

Stanovisko MsÚ:  Stavebný úrad sa námietkami účastníkov konania bude zaoberať v 

konečnom rozhodnutí, v ktorom odôvodní, či bolo námietkam vyhovené, alebo sa 

zamietajú. Aktuálne je územné konanie prerušené, z dôvodu, že bolo začaté konanie 

o nepriznaní postavenia účastníkov konania. Po jeho právoplatnom ukončení bude 

vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby. 2.5.2022 - K ďalším uvádzaným 

skutočnostiam sa stavebný úrad vyjadrovať nebude, nakoľko prebieha konanie. Súvisí 

s podnetom č. 12. 

- Občania žiadajú informáciu, či by mesto mohlo presunúť súčasnú stolársku dielňu do 

iných priestorov. Budova by mohla byť občanmi využívaná pre účely kultúrneho 

strediska. Stanovisko MsÚ: Vzhľadom na nedostatok vhodných priestorov sa v 

súčasnosti neuvažuje s presunom dielne do iných priestorov. Citlivo vnímame absenciu 

vhodného miesta pre občianske a kultúrne účely obyvateľov Budatína. 

- Občania žiadajú preveriť, či je do PD zahrnutý podchod smerom k Zámockej ulici 

v Budatíne. Stanovisko MsÚ: Stavebný úrad vydal dňa 15.05.2015 pod č. 2830/2015-

24855/2015-OS-MLA územné rozhodnutie, právoplatné dňa 22.06.2015, ktorého 

súčasťou je aj stavebný objekt : SO 53-33-08 podchod pre chodcov a cyklistov v 

Budatíne, sžkm 250,964. Jedná sa o stavebný objekt, ktorý povoľuje špeciálny 

stavebný úrad – Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a 

dráh, Odbor dráhový stavebný úrad. Všeobecný stavebný úrad nemá vedomosť o tom, 

či na tento objekt bolo vydané stavebné povolenie.    

 

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:  

o poslanec Augustín prítomných informoval, že v súvislosti s vybudovaním osvetlenia sa 

mu v tomto roku podarilo bez akejkoľvek prípravy dokončiť celý projekt osvetlenia 

v celkovej výške 15 000,00 €. Aktuálne prebieha územné konanie. Verí, že so 

samotnou realizáciou projektu sa započne čo najskôr. Podľa jeho stanoviska, 

osvetlenie chodníka je bezpochyby veľmi dôležité aj z bezpečnostného hľadiska.  

o Prítomných informoval tiež o projekčnom pripravení chodníka. Uviedol, že 

dokumentácia nebola dostatočne pripravená. Niektoré časti bolo nutné prepracovať.   

o Prítomných informoval, že bol zámer prebudovať budovu starej školy na kultúrny dom. 

Finančné prostriedky na túto rekonštrukciu mali byť použité z projektu „Európske mesto 

kultúry“, ktorého súťaže sme sa zúčastnili. Žiaľ, skončili sme na druhom mieste. Na 

rekonštrukciu tejto budovy bolo projekčne pripravené 1,5 mil. až 1,7 mil. €. Uviedol, že 

pokiaľ sa nenájdu finančné prostriedky z eurofondov, alebo iných tokov, mesto nemá 

šancu investovať svoje vlastné finančné prostriedky do rekonštrukcie tejto budovy. 

Uviedol tiež, že ceny stavebných prác, materiálov v súčasnosti sú vysoké, pričom je 

predpoklad, že budú ešte vyššie, čo sťaží samosprávam realizovať investičné akcie.    

 

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

zápisnice:  
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Formulovanie nových požiadaviek občanov Budatína do zápisnice: 

- Dobudovanie chodníka a osvetlenia medzi Budatínom a Zádubním je to veľmi 

nebezpečný úsek, kde dochádza k ohrozeniu chodcov ! 

- Pri východe motorovým vozidlom z ul. Stará hradská na hlavnú cestu je zrkadlo (ktoré 

je opotrebované, poškodené a málo v ňom vidieť), je potrebné ho vymeniť a nastaviť 

výhľad tak, aby v ňom bol viditeľný odraz aj z osobného motorového vozidla, pretože 

podľa slov občana ho zrejme nastavovali z nákladného vozidla. Zrkadlo nie je 

nastavené na podmienky osobného motorového vozidla. 

- Občania požadujú výmenu dopravného zrkadla, ktoré stoji pri výjazde z ulice Stará 

hradská na hlavnú cestu.   

- Občania žiadajú, aby došlo k osadeniu nového dopravného značenia z ul. Stará 

Hradská smerom k Budatínskemu zámku  a ďalších priľahlých ulíc tak, aby do tejto 

časti bol zákaz odbočenia nákladným motorovým vozidlám a kamiónom, pretože ich 

nechceným vstupom do tejto časti tieto nákladné motorové vozidlá komplikujú 

dopravnú situáciu občanom žijúcim v tejto časti, ale aj sami sebe. Je potrebné spolu 

s poslancom vykonať miestne zisťovanie.    

- Občania žiadajú zvýrazniť prechod pre chodcov pri východe z podchodu v MČ Budatín. 

- Občania žiadajú merať v Budatíne rýchlosť častejšie. 

- Občianka žiada vykonávať častejšie obhliadky MP v okolí Budatínskeho hradu, najmä 

na ul. Stará Hradská, kde takmer denne dochádza k rušeniu nočného kľudu.  

- Poslanec Augustín žiadal častejšie kontroly aj v okolí cintorína v Budatíne. Je 

podozrenie, že tam môže dochádzať k ilegálnej činnosti.  

- Občania požadujú silnejšie osvetlenie v podchode v MČ Budatín. Žiadajú tiež, aby toto 

osvetlenie bolo zabezpečené proti krádeži, rozbitiu, alebo odcudzeniu.   

- Občania žiadajú preveriť, či je prečistená kanalizácia na odvod dažďovej vody 

z podchodu. Pri prívalových dažďoch dochádza k vytápaniu tohto podchodu.   

- Občianka poukázala na to, že po pešej zóne na ul. Zámockej (popri cyklotrase) -

smerom k Váhu pri železničnom moste vyteká cez cyklotrasu žumpa. Treba preveriť, 

odkiaľ žumpa preteká.  

- Občania žiadajú, aby mesto oslovilo VÚC, aby sa umiestnili, resp. doplnili odpadkové 

koše na pešej zóne popri Váhu po obidvoch stranách rieky Váh.  

- Pri firme ADAKO nesvieti pouličné svetlo. 

- Občianka poukázala na to, že schody na ul. Hore Vrškom sú zarastené trávou. 

Požaduje ich vyčistiť. Schody sú aj takmer rozpadnuté žiada ich opraviť prípadne 

odstrániť- je tu havarijný stav!!!!         

- Občania požiadali Poslanca Augustína aby zistil, kedy by mala byť ukončená dostavba 

železničného podchodu a kedy by mal byť sprevádzkovaný pre verejnosť.  

- Občania žiadajú mesto Žilina, aby prostredníctvom MP, v spolupráci so štátnou 

políciou koordinovalo dopravu v tých prípadoch, keď sa konajú rôzne akcie 

v Budatínskom hrade. Pri organizovaní týchto akcií sú všetky priľahlé ulice preplnené 

neorganizovane zaparkovanými motorovými vozidlami, čo sťažuje situáciu obyvateľom 

žijúcim v tejto časti Budatína. Často krát je tam situácia neúnosná.    

- Občianka sa sťažovala, že osvetlenie pamätníka (koňa) na Nám. Hrdinov v Budatíne 

je zle nastavené a svieti občianke priamo do izby. ,,Obťažuje ju to a nepomôžu ani 

žalúzie“.   

- Občianka z MČ Budatín č. d. 308/6 sa sťažovala na cyklistov. Uviedla, že keď 

vychádzajú z dvora motorovým vozidlom, cyklisti idú veľkou rýchlosťou, čím môžu pri 
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vychádzaní naraziť do auta. Majú obavy o svoje zdravie, ale aj zdravie práve tých 

nezodpovedných cyklistov. Žiadali umiestniť na chodník pred ich dvor retardér. 

- Zástupcovia občianskeho združenia  Budúcnosť Budatína žiadajú o prenájom budovy 

,,Starej školy“, kde sú v súčasnosti mestské dielne, za účelom miesta na stretávanie 

obyvateľov Budatína, pričom si ju budú postupne sami rekonštruovať, žiadajú vedieť 

podmienky prenájmu resp. predbežný termín ak by to bolo možné.    

 

 

 

 

 

Opakovaná požiadavka: 
 

-  Občania žiadajú, aby poslanec Augustín kontaktoval pána Palčáka zo Žilinskej 

univerzity, so zámerom jeho osobného stretnutia s občanmi ohľadom zámeru 

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

- Občania žiadajú, aby na konci ulice Horná, kde je aj otočňa, túto plochu vyasfaltovať 

a spevniť povrch. 

 
 

3) Diskusia  

 

Poslanec Augustín žiadal častejšie kontroly aj v okolí cintorína v Budatíne. Je tam podozrenie, 

že tam dochádza k drogovej činnosti. 

 

Občania požadujú silnejšie osvetlenie v podchode v MČ Budatín. Žiadajú tiež, aby toto 

osvetlenie bolo zabezpečené proti krádeži, rozbitiu, alebo odcudzeniu.   

 

Občania žiadajú preveriť, či je prečistená kanalizácia na odvod dažďovej vody z podchodu. Pri 

prívalových dažďoch dochádza k vytápaniu tohto podchodu.   

Občania tiež navrhli, že by bolo dobre tento podchod aj vymaľovať. 

 

Poslanec Augustín by sa rád stretol s p. Liškom, ktorý by mohol urobiť grafický návrh na 

spríjemnenie priestoru na plot pri vstupe do ZŠ v Budatíne. 

 

Pri firme ADAKO nesvieti pouličné svetlo. 

 

Poslanec Augustín prítomných informoval o tom, ako sa stavebný úrad zaoberal písomnými 

pripomienkami obyvateľov MČ Budatín, ohľadom výstavby bytových domov zo strany pána 

Ing. Hajaša.  

Občan uviedol, že mesto prisľúbilo pomoc na stretnutí s obyvateľmi tejto MČ ešte v roku 2019. 

Zatiaľ to ostalo len na sľuboch mesta a všetko úsilie o zachovaní čistého a pokojného bývania 

v Budatíne nechalo na obyvateľoch a poslancovi Jozefovi Augustínovi. V písomnom 

stanovisku bolo uvedené, že stavebný úrad sa námietkami účastníkov konania zaoberá, alebo 

sa priebežne bude zaoberať v konečnom rozhodnutí, v ktorom odôvodní, či bolo námietkam 

vyhovené, alebo sa zamietajú. Aktuálne je územné konanie prerušené z dôvodu, že bolo 

začaté konanie o nepriznaní postavenia účastníkov konania. Po jeho právoplatnom ukončení 

bude vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Poslanec Augustín uviedol, že takého 
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stanovisko je možné vnímať dosť rozporuplne, napr. aj tak, ako keby bolo dopredu rozhodnuté, 

že stanovisko bude vydané v prospech pána Ing. Hajaša. Stavebný úrad sa k ďalším 

záležitostiam vyjadrovať nebude, pretože ostatní prítomní občania nie sú účastníkmi konania. 

Poslanec Augustín uviedol, že sa snažia robiť také kroky, aby sa k výstavbe bytových domov 

nepristúpilo resp. obmedziť zákonným spôsobom rozsah výstavby. Tiež uviedol, že tento 

priestor bolo možné využiť na vybudovanie inej infraštruktúry, čo by mohli obyvatelia tejto časti 

využiť užitočnejšie. Poďakoval všetkým, ktorí pomohli pri technickej argumentácii, týkajúcej sa 

výstavby bytových domov, ktoré zapracovali do odvolania a námietok k súčasne 

prebiehajúcemu konaniu ,,územné rozhodnutie o umiestnení staby“.  

 

Občania sa pýtali, ako je projekčne rozpracovaná kanalizácia v okolí Budatínskeho hradu. 

Poslanec Augustín uviedol, že ul. Stará Hradská, K múzeu, Do parku technicky vyhovujú 

požiadavkám /SEVAK požiadal o čiastočné prepracovanie projektovej dokumentácie/,avšak 

aby boli zahrnuté do investičného plánu spol SEVAK je potrebné  vybaviť stavené povolenie. 

Predpoklad ba vydanie stavebného povolenia bol rok 2022. 

 

Poslanec uviedol, že minulý rok bola dobudovaná kanalizácia na Hornej ulici, kde sa 

preinvestovalo cca okolo 400 tis. €. Táto ulica je už aj zaasfaltovaná. Zámocká ulica nie je 

projekčne rozpracovaná na vybudovanie kanalizačnej prípojky.  

 

Občianka poukázala na rušenie nočného kľudu jednej prevádzky z bývalého železničného 

domčeka, údajne bývalý krbár, ktorý si prevádzku zrušil, domček opravil. Domček v súčasnosti 

prenajíma, kde je dielňa na opravu áut. Hlavne v noci na tomto mieste dochádza k rušeniu 

nočného kľudu, pretože táto činnosť (oprava motorových vozidiel sa vykonáva aj v noci). 

Produkuje sa tam aj odpad, ktorý sa v noci vynáša vo vreciach ktovie kde.  

 

Poslanec Augustín uviedol, že v takýchto prípadoch je potrebné zavolať hliadku MP, aby 

rušenie nočného kľudu riešila. Poslanec Augustín uviedol, že v prípade, ak dochádza k vyššej 

intenzite hluku môže v noci, prevádzkovateľ môže byť pokutovaný, resp. príslušný orgán môže 

prevádzku aj uzavrieť.  

 

Zástupca MP uviedol, že tento stav preverí hliadka MP. Preverí aj vraky odstavené v okolí 

danej prevádzky.  

 

 Občania požiadali Poslanca Augustína aby zistil, kedy by mala byť ukončená dostavba 

železničného podchodu a kedy by mal byť sprevádzkovaný pre verejnosť.  

 

  

 

4) Ukončenie 
 
Na záver poslanec Augustín vyjadrili poďakovanie zúčastneným obyvateľom za aktívny prístup 

k dianiu v mestskej časti Budatín.  

 

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 


