
 
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 23.1.2018 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,  
    p. poslanca Púčka a  komisára MP Žilina Mgr. Matejku.  
   Popriala občanom v roku 2018 veľa zdravia, šťastia, lásky v osobnom a pracovnom  
   živote a dobrú spoluprácu. 
     
 2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslancov  
    s občanmi zo dňa 17.10.2017 informovala o stave plnenia požiadaviek. Požiadavky   
    občanov boli predložené jednotlivým odborom Mestského úradu a iným  
    inštitúciám v Žiline na vybavenie. 
 
 
-  Páni Hrnko a Englárt požadujú na ulici Na Lány inteligentný semafor. 
   Komunikácia patrí VÚC a nateraz nie sú finančné prostriedky na osadenie semaforu. 
   Na danom mieste sa zvýraznia optické spomaľovače. 
-  Na ulici Na Lány častejšie meranie rýchlosti. 
   Požiadavka splnená. 
-  Častejšia obhliadka MP na ulici Horná. 
   Požiadavka splnená. 
-  Schody do Domu nádeje sa rozsýpajú – treba ich opraviť /Žilbyt/. 
   Bola urobená obhliadka, schody sa opravia na jar. 
-  Pani Lendvorská Radová 41 požaduje, aby bola osadená dopravná značka Zákaz vozidiel  
   nad 3,5 tony. Ťažké autá jej narúšajú statiku domu – preveriť.  
   Mesto Žilina nemá v súčasnosti finančné prostriedky na to, aby dalo vypracovať statický  
   posudok komunikácie. Bez tohto posúdenia ODI nemôže vydať stanovisko k osadeniu  
   predmetného trvalého dopravného značenia. 
-  Pri vchode na most z Budatína /pri návesnej tabuli Žilina časť Budatín/ odvodniť stojatú  
   Požiadavka bola postúpená na VÚC. 
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-  Vybudovanie prístreškov na nových zastávkach MHD na ulici Na Lány. 
   Vybudovanie nie je možné (súkromný pozemok). 
-  Občania požadujú nízkopodlažné autobusy MHD, nakoľko sa im ťažko nastupuje. 
   Riaditeľ MHD prisľúbil premávku nízkopodlažných autobusov na jar. 
-  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/. 
   Požiadavka je v riešení. 
-  Na Námestí hrdinov pri pamätníku orezať dreviny a vyčistiť. 
   Požiadavka bude splnená na jar. 
-  Pán Samák – na ulici Slovenských dobrovoľníkov pred kaplnkou sv. Anny vytrhávajú  
   retardéry. 
   Bude splnené po zimnej údržbe. 
-  Pri pošte sú poškodené dažďové vpuste je potrebné ich vymeniť. 
   Požiadavka bude splnená po zimnej údržbe. 
 
 
3. Nové požiadavky 
 
-  Mestský pozemok – bývalé koniarne neodpredávať, nechať na výstavbu viacúčelového  
   strediska (namiesto Kultúrneho domu), ktoré by slúžilo pre občanov Budatína.  
   Na zostávajúcej časti pozemku (1.000 m2) postaviť športové ihrisko. 
-  Na ulici Slovenských dobrovoľníkov je zlá dopravná situácia, občania požadujú riešenie. 
-  Na ulici Železničná okolo futbalového ihriska zrušiť obrubník. 
-  ŽSR má pod nadjazdom nevyužitý priestor, zistiť či je možnosť na tomto pozemku urobiť 
   parkovisko pre futbalistov. 
-  Preveriť dokedy má MŠK prenajaté športové ihrisko. 
-  Osvetlenie a ohradenie cintorína. 
-  Na ulici Slovenských dobrovoľníkov po pravej strane odstrániť kamene a preveriť  
   vlastníctvo týchto pozemkov aj pozemkov pri ZŠ. 
-  Umožniť prístup k pošte, ktorý ohradil p. Repkovský. 
-  Na ulici Železničná pred rod. Slotových opraviť výtlk. 
-  Zákaz prejazdu áut medzi ulicami Slovenských dobrovoľníkov a Železničnou (dole kopcom) 
    a naspäť. 
-  Premiestniť kontajnery separovaného zberu zo zákruty ul. Horná na bývalé miesto  
   autobusovej zastávky MHD. 
-  Občania požadujú uvoľniť miestnosť v budove mestských dielní pre poslanca a na  
   stretávanie občanov. 
-  V rámci rekonštrukcie a modernizácie železničného uzlu ŽST Žilina vybudovať železničnú  
   zastávku aj s podchodom v úrovni ulice Stará hradská. Je potrebné, aby tieto pripomienky 
   boli zapracované do pripomienkovania projektu. 
-  Cestu z Budatína od cintorína smerom do Brodna orezať stromy a kríky a vyčistiť tak, aby 
   slúžila ako oddychová zóna. 
-  Opätovná požiadavka opraviť retardéry na ulici Slovenských dobrovoľníkov. 
-  Opätovná požiadavka opraviť dažďové vpuste pri pošte. 
-  Ulicu Slovenských dobrovoľníkov zjednosmerniť. 
 
 



 
 
 

 
4. Diskusia 
 
Pani poslankyňa Talafová informovala občanov o plnení požiadaviek, ktoré boli zadané ústne  
alebo telefonicky a plnili sa priebežne.  
Boli opravené hniezda rozhlasu. Uskutočnili sa dve stretnutia ohľadom odstránenia bázového 
vysielača z priestorov školy po ukončení prenájmu. K tejto téme sa v diskusii vyjadrila Ing.Eva 
Kocúrova, ktorej vystúpenie tvorí prílohu tejto zápisnice. Na ulici Ku zvonici bola doplnená 
lampa verejného osvetlenia. Na autobusovej zastávke MHD Na Lány bola vybudovaná 
nástupná hrana, ktorú občania hodnotia pozitívne.  
V diskusii vystúpil pán Samák, ktorý pochválil p. poslanca Púčka za zorganizovanie sedenia 
poslancov na MÚ Žilina ohľadom odstránenia vysielača mobilného operátora z budovy ZŠ 
Budatín. Ďalej vystúpila p. Krajčiová, ktorá pochválila p. Talafovú za osadenie zrkadla na 
Červenej ulici. Pán komisár MP sa vyjadril k dopravnej situácii na ulici Slovenských 
dobrovoľníkov, že je rozdiel medzi parkovaním áut a autami rodičov, ktoré privezú deti 
a hneď odchádzajú. Pani poslankyňa sa poďakovala komisárovi MP za kontrolu na uliciach 
Horná, K vodojemu a Pod cintorínom, ktorá je vykonávaná zodpovedne aj v nočných 
hodinách.  
V závere diskusie p. poslankyňa oboznámila občanov o zorganizovaní brigády na skrášlenie 
životného prostredia, v ktorom žijeme.  Požiadala občanov, aby spomedzi nich navrhli 
predsedu ZO JDS. Ako príklad uviedla dobre fungujúcu novoutvorenú organizáciu JDS 
v Zástraní. 
 
 
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 
   
     
 
    



 
 

 
 

 
 
 

 
 


