
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 20.6.2017 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,  
     komisára MP Žilina Mgr. Matejku a ospravedlnila p. poslanca Púčka.  
     
 2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslancov  
    s občanmi zo dňa 4.4.2017 informovala o stave plnenia požiadaviek. Požiadavky   
    občanov boli predložené jednotlivým odborom Mestského úradu a iným  
    inštitúciám v Žiline na vybavenie. 
  
     
-  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. 
-  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/. 
   K týmto štyrom požiadavkám vedúci odboru dopravy Mestského úradu Ing. Rolko dal  
   takého stanovisko: 
   Takého stretnutie za účasti polície a odborníkov bolo vykonané 26.10.2016 (je z toho aj 
   zápisnica). Nakoľko nenastali nové skutočnosti, ktoré by sa udiali, nemáme dôvod  
   k ďalšiemu inému stretnutiu. Zastávky MHD sú umiestnené podľa vypracovaného  
   dopravného projektu, ktorý je schválený dopravným inšpektorátom a dopravné určenie 
   vydal Okresný úrad Žilina. V predchádzajúcich stretnutiach sa nehovorilo o zmene  
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   autobusových zastávok, ale o vyriešení dopravnej situácie pri Gustovi. Podľa nových  
   platných noriem autobusové zastávky nemôžu byť umiestnené v križovatke, preto boli 
   posunuté. S ďalšími pripomienkami týkajúcimi sa premiestnenia autobusových zastávok 
   sa občania majú obrátiť na MÚ – odbor dopravy p. Ing. Rolku. 
-  Pán Chobot na komunikácii na Lány vybudovať dažďové vpuste od p. Konštiaka č.  23 po  
   poštu. 
   Ing. Rolko požiadal o riešenie tejto požiadavky VÚC, nakoľko je to v ich kompetencii. 
-  Pani Kišová Elena žiada o vybudovanie nového plotu najlepšie murovaného na cintoríne,  
   nakoľko je zničený a susedí s jej záhradou. 
   Požiadavka je zahrnutá do plánu investícií. 
-  Pani Slížová požaduje, aby na komunikácii Budatín – Brodno bola umiestnená rampa. 
   Nie je to možné, nakoľko na tejto komunikácii sa nachádzajú súkromné pozemky. 
 
3. Nové požiadavky 
 
-   Na ulici Slovenských dobrovoľníkov pred retardérmi osadiť dopravnú značku  rýchlosť 
    20 km. 
-   Ing. Seč požaduje osadenie dopravnej značky zákaz parkovania na Námestí hrdinov. 
-   Požiadať SeVaK, aby dal do pôvodného stavu tieto ulice: Horná, Energetikov, Radová, 
    Námestie hrdinov. 
-   Pri budove VALLOS opraviť a vyčistiť dažďovú vpust. 
-   Na ulici K vodojemu oproti ulici Červená osadiť spätné zrkadlo. 
-   Na vonkajšej zastávke smerom do Žiliny vyčistiť a vykosiť trávu. 
-   Pokiaľ bude možné prideliť VPP pre mestskú časť Budatín. 
-   Pán Kaník požaduje odstrániť nefunkčné drôty zo starého vedenia rozhlasu na ulici  
    Ku zvonici. 
-   Pán Moravec požaduje odstrániť nefunkčné drôty káblovej televízie. 
-   Na ulici Horná umiestniť tabuľu s názvom: Mestký pozemok – zákaz parkovania. 
-   Na ulici Slovenských dobrovoľníkov rušenie nočného kľudu traktorom s vlečkou smerom  
    do Brodna od 22,00 hod. do 5,00 hod. ráno. 
-    Pán Moravec požaduje osadiť dopravnú značku zákaz státia pri Gustovi. 
-   Opraviť veľké jamy a výtlky na ceste I. triedy smerom do Čadce. 
-   Vybudovať podchod popod železnicu k Budatínskemu hradu, nakoľko tam dochádza  
    k úrazom. 
-   Umiestnenie rozhlasu (hniezda) na ulici Ku zvonici, aby mohli byť občania informovaní o 
    aktuálnom dianí v Budatíne.  
 
4. Diskusia 
 
Pani poslankyňa Talafová informovala občanov o plnení požiadaviek, ktoré boli zadané ústne  
alebo telefonicky a plnili sa priebežne.  
Na ulici Dolná bola opravená prepadnutá cesta. Na ulici Na lány porucha verejného 
osvetlenia bola odstránená. Na Námestí hrdinov boli vysadené kvety do kamenných 
kvetináčov. Vykonalo sa kosenie všetkých mestských pozemkov a majitelia súkromných 
pozemkov boli vyzvaní pokosiť svoje pozemky. Chodník Budatín - Zádubnie stavebné konanie 
bolo prerušené pánom Slávikom zo Združenia domových samospráv Bratislava a celý spis bol 
odstúpený na Okresný úrad Žilina – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 



V priebehu troch týždňov bude osadená dopravná značka zákaz vjazdu všetkých vozidiel na 
ulici Do závozu. V dohľadnej dobe bude osadená lampa na štvrtom stĺpe na ulici Ku zvonici. 
Rozkopaná cesta na ulici Na lány bola opravená. Bola vykonaná obhliadka z odboru 
životného prostredia na ulici Horná ohľadne orezania stromu javor bolo rozhodnuté, že 
orezanie nie je nutné. Na výstavbu chodníka Budatín – Zádubnie bolo na poslednom MZ 
odsúhlasených 90.000,- €. Na starom moste, ktorý bol zrekonštruovaný ako oddychová zóna 
boli odcudzené dva diely z okrasného plotu. Na tom mieste sused pán Verčík vyhotovil 
tabuľu: „Na pamiatku tomu, ktorý odcudzil len dva diely“ 
V diskusii vystúpila pani MVDr. Dienešová s otázkou k minulej  požiadavke ohľadom zastávky 
č. 27, kto bol projektant a koľko stál projekt. Preštudovala normy, ktoré táto zastávka 
nespĺňa, ďalej sa spýtala či p. poslankyňa oslovila VÚD, ak nie žiada, aby bol oslovený. 
Pán poslanec Pažický jej odpovedal, že poslanec nie je partner pre VÚD, môže sa obrátiť len 
na MÚ – odbor dopravný.  
Pán Ing. Seč sa opätovne ohradil voči umiestneniu autobusových zastávok a hodlá sa 
zúčastniť stretnutia s primátorom a túto námietku tam predložiť. 
Pán Hrnko taktiež namietal proti umiestneniu autobusových zastávok. 
Pani Varšová sa informovala ako je to s výstavbou kanalizácie v mestskej časti Budatín, ktorá 
nie je pri Budatínskom hrade, na ulici Horná a na ulici Slovenských dobrovoľníkov. Pani 
poslankyňa Talafová odpovedala, že všetky žiadosti, ktoré jej dali občania boli zaslané na 
SeVaK a čaká sa na ich realizáciu. 
Pán Hrnko upozornil na množiace sa krádeže, vlámania, poškodenia majetku a pýtal sa čo 
s tým mieni robiť polícia. Komisár Matejko sa vyjadril, že nedostali informácie, ale keď 
občania nahlásia takého udalosti, MP môže zintenzívniť hliadkovú činnosť. Potom informoval 
o všetkých aktivitách a výsledkoch obhliadok: 
- zabezpečujú bezpečnosť pri dochádzke detí do školy, 
- každodenná kontrola na Nám. hrdinov v súvislosti s vozidlami na chodníku, 
- každodenná kontrola na ul. Dobrovoľníkov v súvislosti s vozidlami v križovatke, 
- na ulici Horná vykonávaná kontrola v súvislosti so stretávaním narkomanov (nezistené), 
- na tom istom mieste kontrola čiernych skládok (taktiež nezistené), skôr bol zistený drobný  
  odpad v igelitových taškách pravdepodobne od záhradkárov, 
- priestor pod cintorínom, zakladanie skládok pri kotajnery – zistenie a odstránenie vraku  
  vozidla BMW na ulici Slovenských dobrovoľníkov, 
- pravidelná kontrola smerom k Brodnu – tam bola zistená skládka aj pôvodca a došlo  
  k zníženiu zakladania skládok, 
- poučenie občanov o dodržiavaní VZN o odpadoch a požiarny poriadok mesta ( v súvislosti 
  so spaľovaním záhradného odpadu), 
- zabezpečovanie sprievodu žiakov pri pietnom akte kladenia vencov padlým vojakom z I. a II. 
  svetovej vojny, 
- na ulici Radová odstránenie vraku, 
- dodržiavanie prevádzkového času v prevádzkárňach, 
- preventívno-bezpečnostná akcia (písomné upozornenie za stieračmi áut), 
- pravidelná kontrola Budatínskeho parku, 
- zabezpečovanie podujatia v areály Budatínskeho hradu pri oslavách  1. mája 
Pani Dienešová žiada, aby parkovisko na Námestí hrdinov bolo vyhradené len pre 
zamestnancov. Osadiť dopravnú značku. 
Poslanec p. Pažický navrhol zvolať mimoriadne stretnutie občanov mestskej časti Budatín za 
účasti pána primátora, pána prednostu MÚ, vedúceho dopravy MÚ p. Ing. Rolku, 



projektanta, dopravného inšpektorátu, polície a všetkých, ktorí sa podieľali na riešení 
križovatky pri Gustovi a premiestnení autobusových zastávok. 
Občania žiadajú pozastaviť vybudovanie stojiska pri autobusovej zastávke smerom do Žiliny 
až do uskutočnenia mimoriadneho stretnutia ohľadne autobusových zastávok. 
V závere diskusie p. poslankyňa Talafová poprosila občanov o pomoc pri uvedení do života 
erbu mestskej časti Budatín, ktoré by sa malo uskutočniť 30. Júla 2017 v areály Budatínskeho 
hradu.  
 
 
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 
   
     
 
    
 

 
 

 
 
 
 

 
 


