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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 23.11.2016 sa v mestskej časti Budatín uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského 

zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení nasledovných členov - poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Žiline: Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová a Ján Púček. 

Výbor zasadol z dôvodu potreby zaujatia stanoviska a podniknutia potrebných krokov 

v súvislosti s pripravovanou stavbou vysielača Slovak Telekomu, a.s., ktorý má byť 

umiestnený na streche ZŠ Slovenských dobrovoľníkov v Budatíne. 

Počas zasadnutia výboru sa poslanci navzájom informovali o doteraz podniknutých krokoch 

v súvislosti s petíciou, ktorou viac ako 300 občanov mesta Žilina vyslovilo svoj nesúhlas 

s pripravovanou stavbou vysielača – a zbieranie podpisov naďalej prebieha. Dôvodom 

nesúhlasu je vážna opodstatnená obava z negatívnych vplyvov žiarenia na zdravie ľudí, 

žijúcich v blízkosti pripravovanej stavby vysielača. 

Keďže sa pripravovaná stavba opiera o nájomnú zmluvu, ktorú už v súčasnosti na vysielač 

s nižším výkonom má Slovak Telekom so ZŠ Slovenských dobrovoľníkov v Budatíne 

podpísanú na obdobie od 1.11.2012 do 31.10.2017, ako najjednoduchšie riešenie zabránenia 

stavbe vysielača s vyšším výkonom sa javí taký postup, že táto nájomná zmluva bude 

k dátumu ukončenia nájomnej zmluvy 31.10.2017 zrušená a nebude predlžovaná. 

Poslanci výboru prijali nasledovné stanovisko, ktoré žiadajú zaslať príslušným odborom 

MsÚ v Žiline: 

Poslanci výboru po dohode s právnym odborom MsÚ v Žiline, konzultáciách s ďalšími 

poslancami a zástupcami petičného výboru, požiadajú pani riaditeľku ZŠ Slovenských 

dobrovoľníkov v Budatíne, aby bezodkladne vypovedala jestvujúcu nájomnú zmluvu k dátumu 

jej ukončenia, t.j. k 31.10.2017 a aby o tejto skutočnosti informovala príslušné zainteresované 

súčasti. Slovak Telekom tak dostane jasný signál, aby ukončil pokračovanie v stavebnom 

konaní, nakoľko nájomná zmluva nebude predĺžená a Mestské zastupiteľstvo v Žiline prípadnú 

novú nájomnú zmluvu neodsúhlasí. 

Zasadnutie výboru bolo ukončené a poslanci sa následne presunuli do budovy ZŠ 

Slovenských dobrovoľníkov v Budatíne, kde o tejto skutočnosti informovali riaditeľku školy  

Mgr. Máriu Ľuptákovú. 

V Žiline, dňa 25.11.2016 

 

predseda výboru:      sekretár výboru: 

...........................      ................................ 

Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová 
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