
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 26.10.2016 o 17,00 hod. v budove 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 a hostí vedúceho dopravy MÚ      
    Ing. Rolka, kpt. Mestskej polície pána Capka a poslanca Ing. Pažického. 
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslancov  
    s občanmi zo dňa 22.6.2016 informovala o stave plnenia požiadaviek. Požiadavky občanov   
    boli predložené jednotlivým odborom Mestského úradu a iných inštitúcií v Žiline na  
    vybavenie. 
 
-  Na ulici na Lány pri p. Valachovej je veľký otvor, ktorý ohrozuje bezpečnosť občanov. 
   Požiadavka splnená. 
-  Na ulici Slovenských dobrovoľníkov – nesúlad s dopravnými značkami, je potrebná   
   obhliadka. 
   Požiadavka splnená. 
-  Na ulici Slovenských dobrovoľníkov pri ZŠ sú veľké kamene – preveriť kto je vlastníkom 
   pozemkov, na ktorých sa nachádzajú. 
   Vlastníkom je len občan p. Samák. 
-  Na ulici Ku Zvonici je diera pri dažďovej spúšti, ktorú treba vyspraviť a zároveň je potreba 
   vyasfaltovať celú ulicu. Havarijná situácia. 
   Bola urobená obhliadka z odboru dopravy Ing. Sládkovou. Otvor pri dažďovej spúšti je  
   opravený. Na asfaltovanie nie sú financie. 
-  Nefunkčný rozhlas na Železničnej ulici pred domom č. 32. 
   Požiadavka splnená. 
-  Vyzvať majiteľa pozemku pod cintorínom pána Radenu na jeho úpravu. 
   Bola urobená obhliadka z odboru životného prostredia. Majiteľovi boli vydané 2 výzvy.  
-  Opätovná požiadavka na fotopascu pri cintoríne. 
   Požiadavka splnená. 
-  Na ulici na Lány oproti bývalému Kultúrnemu domu vyzvať vlastníka smrekov, ktoré treba  
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   orezať. 
   Požiadavka splnená. 
-  V horúcich dňoch zvlhčovať komunikácie. 
   Požiadavka splnená. 
-  Pod cintorínom medzi železnicou a potokom vyzvať vlastníka pozemku o jeho úpravu. 
   Bola daná výzva z odboru životného prostredia. Je to v riešení. 
-  Vykosiť breh na ulici Do Závozu. 
   Požiadavka splnená. 
-  Vo večerných hodinách častejšie obhliadky mestskej polície v mestskej časti Budatín – ulica 
   Slovenských dobrovoľníkov pod cintorínom. 
   Požiadavka splnená. 
-  Vytvoriť oddychovú zónu na historickej časti starého mosta Budatín. 
   Z realizáciou sa začne v mesiaci novembri a ukončenie bude do konca kalendárneho roka. 
 
3. Nové požiadavky: 
 
-  Ulica Do Závozu – neprehľadná križovatka, zákaz vjazdu – z hlavnej cesty doplniť značku –  
   skontrolovať. Pred križovatkou rastie veľký smrek, ktorý je nutné kvôli viditeľnosti orezať. 
-  Vonkajšia zástavka smer Žilina – vyčnievajú železá na chodník z prístrešku zástavky. Boli  
   hlásené úrazy. 
-  Na ulici Horná zabezpečiť, aby pán Sušienka nevyužíval mestský pozemok pre parkovanie 
   svojich áut, nakoľko je cesta veľmi úzka a mala by sa používať ako provizórna otočňa pre  
   automobily obyvateľov Hornej ulice a zložiek záchranného systému. 
   Pokračujúca ulica Horná je udržiavaná len po Mareša, je potrebné zabezpečiť jej údržbu   
   hlavne v zime. 
-  Na konci ulice Horná sa robí skládka odpadového materiálu. Je potrebná častejšia  
   obhliadka mestskej polície. 
-  Občania požadujú výstavbu multifunkčného ihriska pre mládež. 
-  Pri novej zástavke je potrebné orezať konár. 
-  Na križovatke pri Gustovi ráno pravidelná kontrola mestskej polície. 
-  Vyznačiť prechod pre chodcov z cesty Na Lány ku pošte. 
-  Dokončiť kanalizáciu na ulici Slov. dobrovoľníkov, ktorá je ukončená smerom od cintorína 
   po kaplnku sv. Anny. 
-  Na ulici Ku Zvonici chýba na štvrtom stĺpe pouličná lampa. 
 
4. Diskusia: 
 
Pani poslankyňa Talafová informovala občanov, že počas dovolenkového obdobia /júl-
august/ riešila podnety a požiadavky, ktoré jej boli dané telefonicky alebo mailom. V tomto 
období sa podarilo za pomoci mestského úradu osadiť štyri lavičky, dve lavičky pod 
cintorínom, jedna pred Domom nádeje a jedna v areáli cintorína.  
Počas celého leta sa spolu s aktivačnými pracovníkmi pracovalo na úprave Námestia hrdinov 
a čistote verejných priestranstiev. Na Námestí hrdinov bol urobený náter zábradlia, 
vyrezanie a orezanie kríkov, výsadba kvetov. 
S obyvateľmi Budatína sa zorganizovala brigáda pri Pamätníku obetiam z I. a II. sv. vojny 
a detskom parku. Uskutočnil sa pietny akt položením venca za prítomnosti obyvateľov 
Budatína, prednostu MÚ pána Lišku, poslancov MZ p. Pažického, p. Talafovej. 



V priebehu septembra sa uskutočnilo mimoriadne stretnutie poslanca s občanmi Budatína 
v súvislosti s prípravou erbu tejto mestskej časti. Prítomní občania odporučili návrh erbu 
s hradnou vežou v zeleno žltých farbách. 
Na zasadnutí Výboru č. 8 sme poslanci prijali požiadavku: Poslanci volebného obvodu č. 8 
požadujú od vedenia mesta Žilina, aby príslušné odbory mesta v spolupráci „ so Sevakom „ 
postupne začali prípravné práce na projektovej dokumentácii v MČ volebného obvodu č. 8 
na dobudovanie kanalizácie v spomínaných častiach. Stará hradská, Ku zvonici a časť ulice 
Slovenských dobrovoľníkov. 
Zrealizovalo sa vydláždenie chodníka ku krížu na cintoríne zámkovou dlažbou. 
Pani Talafová informovala o využití pohotovostného fondu: 100 € na občerstvenie a pohonné 
hmoty pri brigáde, 116,66 € na čistiace a umývacie potreby pre Dom Nádeje, 450,- € 
športovcom – hokejbalovému oddielu TJ Sokol Žilina HBC Budatín na hokejky, čepele, 
loptičky a výdavky spojené s koncoročným turnajom – športový materiál, poháre, diplomy 
a ocenenia. 
Dňa 27.10.2016 o 17,00 hod. vo veľkej zasadačke MÚ v Žiline sa uskutoční stretnutie 
občanov s vedením mesta Žilina, na ktoré Vás srdečne pozývam. 
P. poslankyňa Talafová upozornila na článok v Radničných novinách č. 19/2016 o rôznych tzv. 
čiernych stavbách ako altánky, garáže, prístavby, nadstavby, či aj väčšie stavby postavené 
bez príslušných povolení, čím sa takíto občania vyhýbajú aj plateniu dane z nehnuteľností, 
odporúča sa, aby sa obrátili na stavebný odbor MÚ tu získajú informácie ako postupovať /ak 
tak neurobili/. 
Ďalej pani poslankyňa informovala, že na ulici Na Lány, ktorá patrí VÚC by mali byť dodané 
optické spomaľovače, ktoré by zabránili vodičom ísť veľkou rýchlosťou. 
Bola som oslovená občanmi z ulice Slov. dobrovoľníkov ohľadne rozšírenia antény na streche 
ZŠ Budatín, ktorá podľa vyjadrenia občanov vysiela intenzívne žiarenie. Na stavebnom úrade 
vedúci p. Oswald dal takéto stanovisko: Stavebný úrad dá povolenie na výstavbu po 
schválení regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Občania môžu dať podnet na 
regionálny úrad verejného zdravotníctva. 
V diskusii vystúpila pani Galandová, ktorá vyjadrila nespokojnosť občanov Budatína s novou 
autobusovou zástavkou č. 27. Zástavka je jedným smerom na ulici Na Lány a druhým 
smerom na chodníku. Na tejto zástavke vystupujú deti a nie je tam ani prístrešok. 
Vedúci dopravy Ing. Rolko odpovedal, že na požiadavku z predchádzajúceho stretnutia 
poslancov s občanmi, kde občania žiadali vyriešenie križovatky pri Gustovi, nakoľko tu došlo 
k úrazom žiakov bol vypracovaný dopravný projekt, schválený DI /osadenie zrkadiel, 
dopravných značiek a vyznačenie dopravných pásov/. V križovatke nemôžu byť autobusové 
zástavky. V meste Žilina je niekoľko takýchto autobusových zástaviek a občania s tým nemajú 
problémy. 
Ďalej zareagoval aj na požiadavku o využívaní pozemku parcely č. 957/1 na ulici Horná, ktorá 
sa používa ako otočňa pre automobily obyvateľov tejto ulice. Perspektívne je možné jej 
dobudovanie, ktoré by slúžilo verejnej automobilovej doprave. Odbor dopravy odpredaj 
pozemku neodporúča. 
Pani Kocúrová vystúpila v diskusii, že križovatka pri Gustovi je vyriešená dobre, ale nie je 
vyriešená otázka chodcov. Občania žiadajú o návrat autobusových zástaviek na pôvodne 
miesto. 
Navrhla spísať petíciu na odstránenie antény zo strechy ZŠ Budatín. 
 



Pán Moravec sa informoval, kedy už konečne začne výstavba chodníka Na Lány do Zádubnia, 
ktorá sa rieši vyše 40 rokov.  
Pani poslankyňa Talafová odpovedala, že podľa informácií oddelenia prípravy investícii sa 
upravuje projektová dokumentácia na stavebné povolenie, aby sa mohol požiadať stavebný 
úrad, ktorý vydá stanovisko k stavebnému povoleniu § 140 b stavebného zákona a potom sa 
požiada o stavebné povolenie. 12.12.2016 MZ bude schvaľovať na výstavbu chodníka 150 
tis.€ na rok 2017. Výstavba by mala začať v tomto roku v troch etapách. 
Zástupca MP kpt. Capek informoval, že hliadkujú na cyklotrase, na ktorú môžu chodiť len 
rybári s platným preukazom. 
V závere diskusie vystúpil p. Rigo, ktorý pochválil p. poslankyňu za jej doterajšiu prácu, 
s ktorou sú občania spokojní a poprial jej veľa zdravia a trpezlivosti do ďalšej práce. Požiadal 
MP, aby robila obhliadky aj na ulici Horná. 
 
5. Záver: 
 
Zasadnutie ukončila pani Talafová, ktorá poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a teší 
sa na ďalšiu spoluprácu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
       Vypracovala: Mgr. Emília Talafová 
 
 
 
............................................................                             ............................................................. 
  Predseda výboru Ing. Ján Pažický                                    Sekretár výboru: Mgr. Emília Talafová 
   
     
 
    
 

 
 

 
 
 
 

 
 


