
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 4.4.2017 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,  
    poslanca p. Púčka a komisára MP Žilina Mgr. Matejku.  
     
 2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslancov  
    s občanmi zo dňa 24.1.2017 informovala o stave plnenia požiadaviek. Požiadavky   
    občanov boli predložené jednotlivým odborom Mestského úradu a iným  
    inštitúciám v Žiline na vybavenie. 
  
     
-  Na ulici Do Závozu zrušiť dopravnú značku jednosmernej premávky. 
   Na základe obhliadky pracovníkov z odboru dopravy MsÚ došlo k rozhodnutiu, že nedôjde   
   k zrušeniu jednosmernej premávky, ale z druhej strany sa  doplnení dopravná značka 
   zákaz vjazdu všetkým vozidlám. 
-  Opätovná požiadavka na udržiavanie ulice Horná v zimnom období. 
    Požiadavka splnená. 
-  Častejšia obhliadka MP na konci ulice Horná, kde sa zgrupuje mládež aj z iných  
   častí mesta. 
   Požiadavka splnená. 
-  Pán Sušienka požaduje umiestniť kontajnery na separovaný zber na ulici Horná. 
   Táto požiadavka nebude splnená, nakoľko v blízkosti sú kontajnery na separovaný zber. 
-  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. 
   Na križovatke pri Gustovi bola vykonaná obhliadka za účasti ODI v Žiline, dopravného  
   projektanta, zástupcu odboru dopravy /Ing. Rolku/. Na základe obhliadky bolo dané  
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   vypracovanie nového dopravného projektu križovatky pri Gustovi. Križovatka sa riešila 
   komplexne. Dopravný projekt bol schválený ODI. V križovatke podľa súčasnej platnej  
   legislatívy nie je možné umiestniť autobusové zastávky MHD. Preto boli umiestnené ako 
   to bolo možné. 
-  Osadiť zákazové tabuľky zákaz vjazdu cyklistov na turistický chodník na Dubeň. 
   Nie je možné dávať duplicitné dopravné značenie. 
-  Častejšia obhliadka MP na ulici Dole vŕškom, nakoľko pri Vallose majú vysokú  
   rýchlosť cyklisti a ohrozujú bezpečnosť občanov.  
   Obhliadky MP sú vykonávané priebežne. 
-  Ing. Seč opätovne vzniesol požiadavku na vyriešenie parkovania áut na Námestí  
   hrdinov dopravným značením a častejšou obhliadkou MP. 
   Obhliadky MP sa vykonávajú pravidelne, dopravné značenie by bolo duplicitné. 
-  Pani Olešová žiada o zriadenie denného centra pre seniorov. 
   K zriadeniu denného centra pre seniorov je potrebná voľná miestnosť, ktorá sa v Budatíne 
   momentálne nenachádza. Pani poslankyňa Talafová i naďalej na tejto požiadavke pracuje. 
-  Požiadavka na orezanie stromov na cintoríne. 
   Požiadavka bude splnená koncom apríla. 
-  Opätovná požiadavka na vybudovanie multifunkčného ihriska pre mládež. 
   Táto požiadavka je v riešení, všetko závisí od financií. 
 
3.  Nové požiadavky: 
 
-  Pán Chobot k autobusovej zastávke na križovatke pri Gustovi vzniesol námietku na  
   dopravnú komisiu, že nepoužila dobrú normu a tvrdil, že došlo len k jednému úrazu. 
-  Pani Kocúrová navrhla vrátenie autobusovej zastávky naspäť, alebo jej umiestnenie vyššie 
   pred p. Konštiaka. 
-  Pán Chobot na komunikácii na Lány vybudovať dažďové vpuste od p. Konštiaka č.  23 po  
   poštu. 
-  Pani Kišová Elena žiada o vybudovanie nového plotu najlepšie murovaného na cintoríne,  
   nakoľko je zničený a susedí s jej záhradou. 
-  Na základe požiadaviek pána Seča, p. Kuchareka, p. Chobota a ďalších občanov, poslanci 
   za volebný obvod č. 8 žiadajú Mesto Žilina o zvolanie dopravnej komisie a jej odborníkov 
   a hlavne p. prof. Čelka, aby opätovne prerokovali požiadavku občanov vrátiť autobusovú 
   zastávku MHD na pôvodné miesto. Taktiež odporúčame, aby sa táto vec v rámci komisie 
   a poslancov výboru č. 8 prerokovala na tvare miesta. 
-  Pán Kucharek žiada mená občanov, ktorí hovorili o zmene autobusových zastávok MHD 
   /menovite/. 
-  Pani Slížová požaduje, aby na komunikácii Budatín – Brodno bola umiestnená rampa. 
 
4. Diskusia: 
 
Pani poslankyňa Talafová informovala občanov o plnení požiadaviek, ktoré boli zadané ústne  
alebo telefonicky a plnili sa priebežne.  
V rozhlase bolo upozornenie majiteľom psov, aby extrementy dávali do sáčkov, ináč podľa 
VZN budú sankciovaní. 
Na ulici Dolná bolo nutné opraviť prepadnutú cestu. Pán Sušienka dal požiadavku orezať 
konáre javora. Na ulici Na Lány urobiť obhliadku verejného osvetlenia nakoľko je poškodené. 



Na ulici Dolná opraviť rozhlas č. 21. Pri pamätníku padlých vojakov z 1. a 2. svetovej vojny 
bola opravená socha. Na autobusové zastávky boli dodané smetné koše.  
Informovala o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov v čase od 16.5. – 21.5.2017 podľa 
harmonogramu, ktorý je na vývesnej mestskej tabuli na Nám. hrdinov. 
Pani Perková položila poslancom otázku, či vedia o tom, že do základnej školy Budatín majú 
nastúpiť rómske deti. Ďalej sa dožadovala v akom počte, na základe akých kritérií a od kedy 
majú nastúpiť. V mene všetkých prítomných rodičov sa spýtala, prečo nie je na stretnutí 
prítomná riaditeľka ZŠ. Poslankyňa p. Talafová odpovedala, že pani riaditeľka sa zo 
zdravotných dôvodov nemohla stretnutia zúčastniť. Na školskej komisii MÚ, ktorej sa p. 
Talafová zúčastnila vedúca odboru školstva p. Popluhárová uviedla, že do ZŠ Budatín má 
nastúpiť 16 rómskych detí. Poslankyňa p. Chodelková navrhla, aby rómske deti boli 
rozdelené rovnomerne na všetky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, čo by 
predstavovalo, že do ZŠ Budatín, by nastúpilo 5 rómskych detí, s čím poslankyňa Talafová 
plne súhlasila s presvedčením, že takého rozdelenie je správne a zároveň by to bola najlepšia 
integrácia rómskych detí. 
Pani Perková v zastúpení rodičov aj samotní prítomní rodičia plne s takýmto návrhom 
súhlasili. Zároveň požiadali poslancov, aby zvolali mimoriadnu Radu školy za prítomnosti pani 
riaditeľky Ľuptákovej, vedúcej odboru školstva p. Popluhárovej a dali na vedomie rodičom, 
ktorí sa chcú zúčastniť rokovania mimoriadnej Rady školy k vyššie uvedenej problematike. 
Poslankyňa Talafová uviedla, že vyzve predsedu Rady školy o zvolanie mimoriadnej Rady 
školy. 
Prítomní rodičia uviedli i túto skutočnosť, ak dôjde k rozdeleniu rómskych detí tak, ako bolo 
navrhované /16/ nebudú súhlasiť a svoje deti odhlásia zo ZŠ Budatín na iné školy. 
Pán Lehocký sa spýtal prečo sa zrušil veľkokapacitný kontajner pri cintoríne. Pani poslankyňa 
odpovedala, že sa zrušil, nakoľko sa tam dával nedovolený odpad /hlavne firmy/. Občania 
môžu voziť odpad na zberný dvor na Hollého a mesto tak ušetrí nemalé finančné prostriedky 
na odvoz VKK. 
Pán Chobot požadoval dôkladnejšie čistenie zastávok a chodníkov aktivačnými pracovníkmi. 
Ing. Martin Ondrušek informoval občanov o petícii za vybudovanie protihlukových opatrení 
na úsekoch ciest: od I/11-križovatky 2631A003 /Žilina-Budatín/ vrátane mostnej konštrukcie, 
I/11-križovatka 2631A004 /Žilina/ vrátanie mostnej konštrukcie, I/60-križovatka 2631A061 
/Žilina-Budatín/ cez I/60-križovatku 2631A082 /Žilina/ do I/60-križovatky 2631A085 /Žilina/ 
a priľahlej železničnej trate na úseku Žilina-Krásno nad Kysucou vrátane mostnej konštrukcie 
cez rieku Váh. 
Pani poslankyňa informovala občanov, že na komunikácii z Budatína do Brodna sa vytvárajú 
čierne skládky. Pán komisár Matejka odpovedal, že MP robí pravidelné obhliadky tejto časti  
aj v noci a pri obhliadkach bola zistená firma, ktorá vytvorila čiernu skládku z kartónov.  
Skládku musela vyčistiť a dostala pokutu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  
 
 
 
 
 
 
 
       Vypracovala: Mgr. Emília Talafová 
 
 
 
............................................................                             ............................................................. 
  Predseda výboru Ing. Ján Pažický                                    Sekretár výboru: Mgr. Emília Talafová 
   
     
 
    
 

 
 

 
 
 
 

 
 


