
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 17.10.2017 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 20.6.2017 informovala o stave plnenia požiadaviek. Požiadavky   
    občanov boli predložené jednotlivým odborom Mestského úradu a iným  
    inštitúciám v Žiline na vybavenie. 
 
-   Na ulici Slovenských dobrovoľníkov pred retardérmi osadiť dopravnú značku  rýchlosť 
    20 km. 
    V dohľadnej dobe – koncom októbra bude táto požiadavka splnená. 
-   Ing. Seč požaduje osadenie dopravnej značky zákaz parkovania na Námestí hrdinov. 
    Značka nebude osadená, nakoľko zo zákona vyplýva, že na chodníku sa nestojí. 
-   Požiadať SeVaK, aby dal do pôvodného stavu tieto ulice: Horná, Energetikov, Radová, 
    Námestie hrdinov. 
    Požiadavka splnená na uliciach Horná, Energetikov a Radová. Na Námestí hrdinov treba  
    doložiť zámkovú dlažbu. 
-   Na ulici K vodojemu oproti ulici Červená osadiť spätné zrkadlo. 
    Požiadavka je v riešení do konca októbra bude splnená. 
-   Na vonkajšej zastávke smerom do Žiliny vyčistiť a vykosiť trávu. 
    Požiadavka splnená. 
-   Pokiaľ bude možné prideliť VPP pre mestskú časť Budatín. 
    VPP budú pridelení do mestskej časti Budatín ak budú obyvateľmi tejto mestskej časti. 
-   Pán Kaník požaduje odstrániť nefunkčné drôty zo starého vedenia rozhlasu na ulici  
    Ku zvonici. 
    Požiadavka splnená. 
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-   Pán Moravec požaduje odstrániť nefunkčné drôty káblovej televízie. 
    Prevádzkovateľ káblovej televízie – firma ANSIS bola vyzvaná listom, aby odstránila svoj 
    majetok. 
-   Na ulici Horná umiestniť tabuľu s názvom: Mestský pozemok – zákaz parkovania. 
    Keďže pozemok nespĺňa parkovaciu plochu /nie je spevnený/ nie je možné tam umiestniť 
    tabuľu s takýmto názvom. 
-   Na ulici Slovenských dobrovoľníkov rušenie nočného kľudu traktorom s vlečkou smerom  
    do Brodna od 22,00 hod. do 5,00 hod. ráno. 
    Za ulicou Slovenských dobrovoľníkov sú vybudované prevádzky, kde majú prístup nákladné 
    autá. Vybudovala rampa, aby tieto vozidlá nemohli prechádzať do Brodna. 
-   Pán Moravec požaduje osadiť dopravnú značku zákaz státia pri Gustovi. 
     Na obojsmernej ceste pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 
     3 metre pre každý smer jazdy § 23, odst. 1 Zákona 8/2009 Zbierky zákonov o cestnej  
     premávke. 
-   Opraviť veľké jamy a výtlky na ceste I. triedy smerom do Čadce. 
     Podnet bol daný na VÚC. 
-   Umiestnenie rozhlasu (hniezda) na ulici Ku zvonici, aby mohli byť občania informovaní o 
    aktuálnom dianí v Budatíne. 
    Technicky to nie je možné, ale hľadá sa riešenie. 
 
3. Nové požiadavky 
 
-  Páni Hrnko a Englárt požadujú na ulici Na Lány inteligentný semafor. 
-  Na ulici Na Lány častejšie meranie rýchlosti. 
-  Častejšia obhliadka MP na ulici Horná. 
-  Schody do Domu nádeje sa rozsýpajú – treba ich opraviť /Žilbyt/. 
-  Pani Lendvorská Radová 41 požaduje, aby bola osadená dopravná značka Zákaz vozidiel  
   nad 3,5 tony. Ťažké autá jej narúšajú statiku domu – preveriť.  
-  Pri vchode na most z Budatína /pri návesnej tabuli Žilina časť Budatín/ odvodniť stojatú  
   vodu. 
-  Vybudovanie prístreškov na nových zastávkach MHD na ulici Na Lány. 
-  Občania požadujú nízkopodlažné autobusy MHD, nakoľko sa im ťažko nastupuje. 
-  Nakoľko je časté vypínanie svetiel na uliciach Energetikov a Na Lány – chýbajú rozperky je  
   potrebné ich zabezpečiť. /Trafostanica je pod cintorínom – dlhé vedenie na ulicu Letná/. 
-  Na Námestí hrdinov pri pamätníku orezať dreviny a vyčistiť. 
-  Pán Samák – na ulici Slovenských dobrovoľníkov pred kaplnkou sv. Anny vytrhávajú  
   retardéry. 
-  Pri pošte sú poškodené dažďové vpuste je potrebné ich vymeniť. 
 
 
4. Diskusia 
 
Pani poslankyňa Talafová informovala občanov o plnení požiadaviek, ktoré boli zadané ústne  
alebo telefonicky a plnili sa priebežne.  
V prvom rade sa poďakovala občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o slávnostný  
priebeh odhalenia erbu m.č. Budatín. 
Priebežne sa opravovali poruchy rozhlasu.  



Do konca týždňa budú na cintoríne pridelené dve veľkokapacitné nádoby.  
Zabezpečila som dovoz asfaltovej drte na ulicu Ku zvonici. 
Pri pohostinstve u Gusta boli kvôli zníženiu rýchlosti vyznačené optické spomaľovače. 
Na starom moste v oddychovej zóne boli odcudzené 2 dielce, ktoré sa po dvoch mesiacoch 
našli 2 kilometre od miesta činu a spolu so zamestnancom Mesta Žilina som ich priviezla na 
pôvodné miesto. 
Počas leta boli na komunikáciách vyspravené výtlky a opravené poklopy. 
Firma Agát vyčistila všetky komunikácie v m.č. Budatín. 
Informácie o čerpaní pohotovostného fondu: 
396,29 € - odhalenie erbu 
100,- € - Deň bublín 
170,- € - hokejbalový klub HBC Budatín 
V diskusii vystúpil p. komisár Matejko, ktorý informoval občanov, že počas prázdnin robili 
obhliadky pod cintorínom, pri vodojeme, na ulici Horná a robili kontrolu pohostinstiev 
ohľadom požívania alkoholu mládeže a dodržiavania nočného kľudu. 
Pani poslankyňa poprosila o pomoc pri založení Jednoty dôchodcov a obsadení funkcie 
predsedu. 
P. Talafová informovala občanov o stave realizácie vodovodov a splaškových kanalizácií 
v m.č. Budatín. T.č. sa zabezpečuje spracovanie Generelu kanalizácie mesta Žilina a v roku 
2018 bude zaradené do investičného plánu spracovanie štúdia odkanalizovania a rozšírenia 
vodovodov m.č. Zástranie,  Budatín. 
Po posúdení jestvujúceho stavu doporučuje SEVAK riešiť Budatín kanalizačnými prípadne 
združenými prípojkami: 
Ul. Slovenských dobrovoľníkov od kaplnky sv. Anny, rodina Moravcova, Galandova, 
Škrobánkova, Lehocka, Pavelčíkova – riešiť kanalizačnými prípojkami, 
Ul. Ku zvonici, Hore vŕškom – navrhuje riešiť združenými prípojkami. 
Pán Englárt poďakoval za nástupný ostrovček na novej zastávke MHD, ktorý je bezpečný. 
 
 
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 
   
     



 
    
 

 
 

 
 
 
 

 
 


