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ZÁPISNICA 
zo stretnutia poslancov s občanmi Budatína, 

ktoré sa konalo dňa 24.1.2017 o 17,00 hod. v  školskej jedálni pri 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, poslanca p. Ing. Pažického   
    a predstavila nového pracovníka MP Žilina komisára Mgr. Matejka Martina, ktorý na 
    základe novej organizačnej štruktúry MP bude mať na starosti mestskú časť Budatín.  
    Všetkým prítomným zaželala do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov  
    v rodinnom a pracovnom živote a dobrú spoluprácu v roku 2017. 
     
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslancov  
    s občanmi zo dňa 26.10.2016 informovala o stave plnenia požiadaviek. Požiadavky   
    občanov boli predložené jednotlivým odborom Mestského úradu a iným inštitúciám  
    v Žiline na vybavenie. 
  
     
-  Ulica Do Závozu – neprehľadná križovatka, zákaz vjazdu – z hlavnej cesty doplniť značku –  
   skontrolovať. Pred križovatkou rastie veľký smrek, ktorý je nutné kvôli viditeľnosti orezať. 
   Bola vykonaná obhliadka odborom dopravy MÚ. V prípade potreby sa doplní chýbajúce  
   dopravné značenie. Občania tejto časti s navrhovaným riešením nesúhlasia a žiadajú  
   odstrániť z jednej časti dopravné značenie jednosmernej premávky.  
   Vlastník pozemku na ulici Dolná p. Liška bol vyzvaný, aby orezal konáre presahujúce do  
   cesty. 
-  Vonkajšia zastávka smer Žilina – vyčnievajú železá na chodník z prístrešku zastávky. Boli  
   hlásené úrazy. 
   Pri obhliadke bolo zistené, že prístrešok sa nedá opraviť. Odbor dopravy plánuje výmenu 
   27 prístreškov MHD, kde je zahrnutý aj prístrešok tejto zastávky.  
-  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. 
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   Požiadavka splnená. 
-  Pokračujúca ulica Horná je udržiavaná len po Mareša, je potrebné zabezpečiť jej údržbu   
   hlavne v zime. 
   Táto ulica je zahrnutá v operačnom pláne zimnej údržby a bola podľa plánu aj udržiavaná. 
-  Na konci ulice Horná sa robí skládka odpadového materiálu. Je potrebná častejšia  
   obhliadka mestskej polície. 
   Požiadavka splnená. 
-  Občania požadujú výstavbu multifunkčného ihriska pre mládež. 
   Požiadavka je v investičnom pláne do roku 2020. 
-  Pri novej zastávke je potrebné orezať konár. 
   Bola daná výzva na správcu komunikácií, aby orezal strom nad novou zastávkou na ulici  
   Na lány – jedná sa o údržbu cestnej zelene. 
-  Na križovatke pri Gustovi ráno pravidelná kontrola mestskej polície. 
   Požiadavka splnená. 
-  Vyznačiť prechod pre chodcov z cesty Na lány ku pošte. 
   Podľa novej vyhlášky každý prechod pre chodcov musí byť nasvietený. V tomto prípade by 
   stĺp osvetlenia musel byť osadený na súkromnom pozemku, s čím majiteľ nesúhlasí. Po  
   obhliadke z odboru dopravy bolo doporučené presunúť prechod pre chodcov nižšie k 
   domu p. Mareša smerom k detskému ihrisku. 
-  Dokončiť kanalizáciu na ulici Slov. dobrovoľníkov, ktorá je ukončená smerom od cintorína 
   po kaplnku sv. Anny. 
   Na projektovú dokumentáciu rozsiahlejšieho územia mestskej časti Budatín žiaľ  
   v tomto rozpočtovom roku neboli vyčlenené finančné prostriedky na spracovanie  
   projektov a taktiež nie sú vyčlenené ani v návrhu rozpočtu na rok 2017. V prípade, že budú 
   finančné prostriedky na tento účel v rozpočte alokované, budú začaté všetky projektové  
   práce a proces vybavovania príslušných povolení na výstavbu kanalizácie. Následne budú 
   všetky materiály týkajúce sa budovania kanalizácie postúpené spoločnosti SEVAK, a.s.  
   so žiadosťou o zaradenie tejto akcie do investičného plánu uvedenej spoločnosti. 
-  Na ulici Ku Zvonici chýba na štvrtom stĺpe pouličná lampa. 
   Správu verejného osvetlenia má na starosti DPMŽ, ktorý preverí situáciu a ak to bude  
   opodstatnené, tak sa tam pouličná lampa doplní. 
 
3. Nové požiadavky: 
 
-  Na ulici Do Závozu zrušiť dopravnú značku jednosmernej premávky. 
-  Opätovná požiadavka na udržiavanie ulice Horná v zimnom období. 
-  Častejšia obhliadka MP na konci ulice Horná, kde sa zgrupuje mládež aj z iných častí mesta. 
-  Pán Sušienka požaduje umiestniť kontajnery na separovaný zber na ulici Horná. 
-  Opätovne bola vznesená nespokojnosť s osadením zastávky č. 27 Na lány.  
   Pani MVDr. Dienešová trvá na odstránení zastávky spred jej domu. Nesúhlasí s týmto  
   stavom a požaduje, aby sa zastávka vrátila na pôvodné miesto. Zároveň žiada odpoveď  
   ako bol zadaný projekt na vyriešenie križovatky pri Gustovi a aké boli finančné náklady  
   na jeho realizáciu. 
-  Osadiť zákazové tabuľky zákaz vjazdu cyklistov na turistický chodník na Dubeň. 
-  Častejšia obhliadka MP na ulici Dole vŕškom, nakoľko pri Vallose majú vysokú rýchlosť  
   cyklisti a ohrozujú bezpečnosť občanov.  
-  Ing. Seč opätovne vzniesol požiadavku na vyriešenie parkovania áut na Námestí hrdinov 



   dopravným značením a častejšou obhliadkou MP. 
-  Pani Olešová žiada o zriadenie denného centra pre seniorov. 
-  Pán Hrnko navrhuje pri zriadení denného centra pre seniorov aj podávanie obedov. 
-  Požiadavka na orezanie stromov na cintoríne. 
-  Opätovná požiadavka na vybudovanie multifunkčného ihriska pre mládež. 
 
4. Diskusia: 
 
Pani poslankyňa Talafová informovala občanov o požiadavkách a o dôležitých  veciach, ktoré 
boli v poslednom období realizované.  
Dlhodobá požiadavka /vyše jedného roka/ s veľkokapacitným kontajnerom pri cintoríne, 
ktorý bol zneužívaný pre iný odpad /hlavne podnikateľmi/ sa vyriešil inštalovaním fotopasce. 
Žiaľ po troch týždňoch bola táto fotopasca odcudzená neznámym páchateľom. Štátna polícia 
začala trestné stíhanie.  
Všetci poslanci obvodu jednotne podporili petíciu viac ako 300 občanov, zameranú proti 
výstavbe vysielača mobilného operátora na Základnej škole Slovenských dobrovoľníkov. 
Podarilo sa vybudovať chodník ku krížu na cintoríne. 
Opravili sa cesty a výtlky. 
Z pôvodne pripravovaného zámeru projektu na historickej časti zvyšku starého mosta 
v Budatíne, kde malo byť pôvodne vybudované servisné stredisko pre cyklistov spolu 
s prevádzkovaním občerstvenia, sa ako ďalší príklad dobrej spolupráce poslancov obvodu 
s vedením mesta podarilo zrealizovať vybudovanie oddychovej zóny pre občanov Budatína, 
v rámci čoho došlo aj k revitalizácii zvyšku starého mosta. 
Potešujúcou správou pre Vás je skutočnosť, že v rámci rozpočtu na rok 2017 sa schválila 
suma, na základe čoho sa v roku 2017 má začať s konkrétnou realizáciou prvej časti výstavby 
chodníka Budatín – Zádubnie /po 40-tich rokoch/. 
Na cintoríne VKK bol nahradený veľkoobjemovými nádobami. Týmto sa ušetria nemalé 
finančné prostriedky za odvoz VKK. 
V jesennom období boli na ulici Na lány vyznačené optické spomaľovače. 
Poslankyňa informovala prítomných, že tento rok bude slávnostne uvedený do života erb 
mestskej časti Budatín. Poprosila preto prítomných o pomoc, nakoľko to bude priestor na 
prezentovanie sa Budatína ako takého a bude preto potrebná súčinnosť všetkých – čo 
najširšieho okruhu občanov a organizácií pri zabezpečení tejto akcie. 
Poslankyňa upozornila občanov, že vo februári 2017 bude v Radničných novinách článok 
o činnosti celého volebného obvodu č. 8. 
Diskusia sa niesla búrlivo ohľadne umiestnenia zastávok č. 27. Občania sa skutočne viac 
prikláňajú k presunu zastávok na pôvodne miesto aj napriek tomu, že obaja miestni poslanci 
upozorňovali na skutočnosť, že podľa ich informácií vrátenie zastávok na pôvodné miesta nie 
je podľa súčasne platných dopravných predpisov možné. Obyvateľka a majiteľka domu, pred 
ktorým od augusta stáva autobus v smere do Žiliny s novým umiestnením zastávky zásadne 
nesúhlasí. Argumentovala tým, že cestujúci postávajú pred jej pozemkom a pozerajú jej 
„priamo do kuchyne“, čo by sa zrejme nepáčilo nikomu z prítomných. Nepáči sa jej taktiež to, 
že nikto kompetentný z mesta s ňou nové umiestnenie zastávky pred jej preložením 
neodkonzultoval. Teraz v zimnom období má navyše nahádzaný sneh na jej oplotení, pretože 
VPP pracovníci jej ho pri čistení zastávky údajne nahádzali aj na jej pozemok a posypová soľ 
jej znečisťuje záhradu. Celá táto situácia podľa jej vyjadrenia vplýva na jej osobné súkromie 
a taktiež aj dochádza k zníženiu hodnoty jej nehnuteľnosti. 



Ďalší občan upozornil, že nespokojnosť občanov s novým umiestnením oboch zastávok je 
taká silná, že niektorí pripravujú protestné akcie – nevylučuje ani pálenie slamy či sena 
v priestoroch zastávok, aby donútili kompetentných pracovníkov mesta v tejto veci konať 
a načúvať požiadavkám občanov. 
Poslankyňa Talafová informovala, že požiadavka na riešenie problémovej križovatky pri 
„Gustovi“ vzišla od občanov, ktorí upozorňovali na neprehľadnú situáciu v križovatke, ale 
najmä na skutočnosť, že v tom období tu došlo k dopravným nehodám, kedy boli zranené 
deti. Na predchádzajúcich stretnutiach s poslancami požadovali riešenie problému 
s dôrazom na bezpečnosť detí i občanov. Táto požiadavka a tento argument zazneli 
v minulosti aj na zasadnutí školskej rady pri ZŠ Slovenských dobrovoľníkov v Budatíne. 
V rámci riešenia križovatky museli byť podľa projektanta premiestnené aj predmetné 
autobusové zastávky, keďže súčasné predpisy ich umiestnenie v križovatke neumožňujú. 
Bohužiaľ, je pravda, že priestor na osadenie zastávok je stiesnený, avšak podľa vyjadrenia 
projektanta sú navrhnuté podľa platných technických noriem. K uvedenej problematike sa 
uskutočnilo na Mestskom úrade Žilina aj pracovné rokovanie 15.11.2016. Rokovanie bolo 
zvolané v súvislosti s petíciou občanov Budatína, ktorí požadovali premiestnenie autobusovej 
zastávky. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia odboru dopravy MsÚ, pracovníci Okresného 
dopravného inšpektorátu v Žiline, zástupcovia Slovenskej správy ciest, ŽSK, ako aj 
Dopravného podniku mesta Žilina a miestni poslanci. Bohužiaľ, rokovania sa nezúčastnil 
žiaden zástupca petičného výboru, aby si vypočul argumenty a názory odborníkov, podotkla 
vo vyjadrení. V rámci diskusie od kompetentných odznelo aj to, že vrátenie zastávky späť na 
pôvodné miesto už nie je možné, nakoľko súčasné platné predpisy to neumožňujú. V hľadaní 
riešení na zlepšenie situácie budú však zúčastnené strany pracovať a prijali tieto závery: 
opätovne vyzvať majiteľov pozemkov, pri ktorom sa nachádzajú zastávky, či by neprenajali 
alebo nepredali pozemok za účelom vybudovania prístrešku zastávky a nástupnej hrany, 
požiadať správcu komunikácie o vypracovanie projektu na zníženie rýchlosti a preveriť 
možnosti vybudovania chodníka od križovatky smerom k škole. 
Pán poslanec Pažický informoval občanov o tom, že je zadefinované, ako má postupovať 
mesto v prípade požiadaviek občanov na rozšírenie vodovodu a kanalizácie. SEVAK požaduje 
od svojich akcionárov, aby takého požiadavky samozrejme vopred konzultovali so SEVAKom, 
avšak SEVAK trvá na to, že akcionár – v tomto prípade mesto Žilina – pripraví kompletne celú 
dokumentáciu až do fázy stavebného povolenia, následne SEVAK prevezme investorstvo, 
dokonca by mal aj preplatiť náklady na projektovú dokumentáciu. Po zaradení do 
investičného plánu SEVAK môže potom pristúpiť k realizácii stavby. 
V diskusii vystúpil občan Brodna s požiadavkou, aby mu miestni poslanci pomohli vyriešiť 
problémy s čerpaným grantom v roku 2016. Na to poslanec Pažický prítomným ozrejmil 
pozadie tejto požiadavky pána Horváta, ktorú považujú úradníci mesta Žilina za 
neopodstatnenú, nakoľko si dotyčný ako predseda OZ riadne nesplnil s tým súvisiace 
povinnosti. Nakoľko M. Horvát mal v tejto veci aj podať žalobu na súd voči mestu, nemajú 
mu ako poslanci možnosť pomôcť, čo mu už aj bolo z ich strany niekoľkokrát vysvetlené a 
oznámené. 
 
 
 
 
 
 



  
 
5. Záver: 
 
Zasadnutie ukončila pani Talafová, ktorá poďakovala  prítomným za účasť na stretnutí a teší 
sa na ďalšiu spoluprácu. Všetky podnety občanov budú odoslané k prednostovi MsÚ, ktorý 
ich odovzdá  na kompetentné miesta vedúcim odborov MsÚ v Žiline. Ďalšie stretnutie 
s občanmi sa uskutoční 4.4.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Vypracovala: Mgr. Emília Talafová 
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  Predseda výboru: Ing. Ján Pažický                                    Sekretár výboru: Mgr. Emília Talafová 
   
     
 
    
 

 
 

 
 
 
 

 
 


