
 
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 26.6.2018 o 17,00 hod. v  školskej budove ZŠ Budatín  
na prvom poschodí 

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,  
    inšpektora MP Žilina p. Vandlíka a ospravedlnila p. poslanca Púčeka.  
          
 2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslancov  
    s občanmi zo dňa 24.4.2018 informovala o stave plnenia požiadaviek. Požiadavky   
    občanov boli predložené jednotlivým odborom Mestského úradu a iným  
    inštitúciám v Žiline na vybavenie. 
 
 
 
-  Na ceste z Budatína z cintorína smerom do Brodna pri rampe osadiť značku zákaz prejazdu  
   a zákaz sypania smetí. 
   Značka je vo výrobe, v dohľadnej dobe bude osadená. 
-  Pod cintorínom v nočných hodinách býva veľký hluk áut, občania požadujú väčšiu kontrolu 
    MP. 
   Požiadavka splnená. 
-  Požiadavka na poslanecký výbor, napísať na poštu, aby zabezpečila prechod občanov ku  
   pošte a zistila, či majiteľ p. Repkovský má na tomto pozemku vecné bremeno. 
   Požiadavka je v riešení. 
-  Opätovná požiadavka na zabezpečenie miestnosti pre dôchodcov. 
   Zatiaľ nie je v mestskej časti Budatín žiadna voľná miestnosť. V budúcnosti je v investičnom  
   pláne na rok 2019-2022 navrhnutá výstavba viacúčelovej budovy na mestskom pozemku 
   bývalých koniarní oproti futbalovému ihrisku na ulici Železničná. 
-  Zistiť možnosť, či nie je miestnosť v materskej škole Budatín. 
   V MŠ Budatín nie je možnosť vyčlenenia miestnosti pre dôchodcov z hygienických dôvodov. 
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-  Orezanie líp na cintoríne. 
-  Pri sv. Anne orezať lipu. 
   Pán Skukálek z odboru životného prostredia urobil obhliadku a skonštatoval, že orezanie líp  
   nie je potrebné.  
-  Na ulici Energetikov odstrániť oceľové stĺpy zo starého rozhlasu. 
   Stĺpy a káble z nefunkčnej káblovej televízie na mestskom pozemku odstráni Mesto, na  
   súkromnom pozemku si musia občania káble odstrihnúť. 
-  Na námestí hrdinov pri hlavnej autobusovej zastávke zabezpečiť orientačnú tabuľu ako sa  
   dostať na vyhliadkovú vežu na Dubni. 
   Požiadavka je v riešení. V najbližšej dobe budú orientačné tabule osadené. 
-  Opätovná požiadavka p. Kyšovej o vybudovanie pevného oplotenia na cintoríne a orezanie 
    stromov, ktoré jej zasahujú na skleník. 
    Z finančných dôvodov sa plot zatiaľ nebude robiť. Orezanie stromov je v riešení. 
 
 
3. Nové požiadavky 
 
-  Požiadavka na Žilbyt o udržiavanie vojenských hrobov na cintoríne. 
-  Opätovná požiadavka na Mesto Žilina, aby neodpredalo mestský pozemok – bývalé  
   koniarne.  
-  Na ulici Na Lány pri nových zastávkach MHD zabezpečiť meranie rýchlosti. 
-  Opätovná požiadavka na orezanie lipy pri kaplnke sv. Anny. 
-  Oproti domu pani Šavelovej na ulici Na Lány orezať agáty, ktoré ohrozujú bezpečnosť na  
   tejto komunikácii. 
-  Pri novej zastávke na ulici Na Lány smerom do Žiliny nie je odvodnenie. Pri prívalových  
   dažďoch voda tečie do záhrad p. Chobotovej a p. Šavelovej.  
-  Na ulici Slovenských dobrovoľníkov odstrániť stĺpy zo starého rozhlasu. 
-  Na ulici Radová oproti domu č. 31 sú nevykosené pozemky, treba upozorniť vlastníkov. 
-  Pokračovať v ďalšej etape budovania chodníka Budatín – Zádubnie. 
-  Na križovatke pri Gustovi osadiť dopravné zrkadlo. 
-  Pred podchodom smer Slovena  
    a/ ostrihať kríky  
    b/ opraviť zničenú cestu /veľké bubliny/ 
    c/ vyčistiť zapáchajúcu kanalizáciu  
    
 
4. Diskusia 
 
Pani poslankyňa Talafová informovala občanov o plnení požiadaviek, ktoré boli zadané ústne  
alebo telefonicky a plnili sa priebežne.  
Boli opravené hniezda rozhlasu a pouličné svietidlá. Pracovník VPP vykonáva čistenie 
mestskej časti Budatín tam, kde je to najviac potrebné. Na ulici Na Lány pod novým kostolom 
boli vlastníci týchto pozemkov vyzvaní, na ich úpravu. Nakoľko na výzvu nereagovali Mesto 
to posunulo na Okresný úrad.  
Pani poslankyňa poďakovala pani riaditeľke ZŠ Budatín za spoluprácu pri pietnom akte pri 
pomníku padlých hrdinov prvej a druhej svetovej vojny, na ktorom sa zúčastnili žiaci tejto ZŠ. 



Pán Oršula  sa pýtal kedy budú distribuované kompostery na zelený odpad. Pani Talafová 
odpovedala, že kompostery budú dodané do každej domácnosti v priebehu mesiaca júl 
podľa harmonogramu. Pán Hrnko sa informoval na bezplatné požičiavanie bicyklov v meste 
Žilina. Bezplatný bikesharing v meste Žilina bude prebiehať od septembra na hlavných 
dopravných ťahoch bude vytvorených  20 stanovíšť, k dispozícií bude 120 bicyklov. 
Pani poslankyňa informovala , že súd ohľadne mobilného operátora sa už konal, ale 
vyjadrenie zo súdu ešte neprišlo.  
Žilinské komunikácie vykonali za prítomnosti p. poslankyne obhliadku všetkých ulíc mestskej 
časti Budatín a oprava poškodených ulíc a výtlkov bude realizovaná v mesiaci júl. 
Pán poslanec Pažický informoval, že na poslednom Mestskom zastupiteľstve poslanci 
schválili do obvodu č. 8 ešte dve mestské časti Mojšová Lúčka a Strážov. 
V závere diskusie pani Talafová poďakovala všetkým občanom a poslancom, ktorí sa 5. mája 
zúčastnili na brigáde čistenia čiernych skládok a komunikácie medzi Budatínom a Brodnom.  
 
 
5. Záver: 
 
Zasadnutie ukončila pani Talafová, ktorá poďakovala  prítomným za účasť na stretnutí 
a popriala im pekné dovolenkové obdobie. 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 
   
     
 
    
 

 
 

 
 
 
 

 
 


