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Výbor č. 8   Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Predseda: Ing. Ján Pažický, 

Sekretár: JUDr. Jozef Augustín, PhD.,  

Člen: MUDr. Rastislav Johanes, PhD., 

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 stretnutie poslancov s občanmi mestskej časti Budatín 

 

Dňa 16.01.2019 o 17:45 hod. v jedálni ZŠ Budatín sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 

Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení poslancov JUDr. Jozef Augustín, 

PhD., Ing. Ján Pažický a MUDr. Rastislav Johanes, PhD.. Zasadnutie sa uskutočnilo za 

účelom prvého spoločného stretnutia všetkých novozvolených poslancov výboru s občanmi 

mestskej  časti Budatín. Stretnutia sa zúčastnil aj pracovník Mestskej polície Žilina (ďalej len 

„MP“), komisár Mgr. Martin Matejko.  

 

Prítomní obyvatelia: viď. prezenčná listina v prílohe 

  

Poslanec Augustín otvoril stretnutie, kde na úvod privítal kolegov poslancov J. Pažického a R. 

Johanesa, zástupcu MP p. Matejku a poslankyňu za predošlé volebné obdobie Mgr. Emíliu 

Talafovú. Všetci prítomným zaželali  do nového roka predovšetkým veľa zdravia a úspechov 

v osobnom aj pracovnom živote. Poslanci súčasne poďakovali  za prejavenú dôveru 

v novembrových voľbách. Poslanec Augustín sa osobne poďakoval Pani Talafovej za kvalitnú 

prácu poslankyne v mestskej časti Budatín za minulé volebné obdobie.  

V ďalšom oboznámil prítomných s programom stretnutia: 

1) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia, 

prostredníctvom poslankyne za predošlé volebné obdobie p. Talafovej, ktorá mala 

v minulom volebnom období na starosti mestskú časť Budatín, 

2) Formulovanie nových (aktuálnych) požiadaviek občanov Budatína do zápisnice 

3) Diskusia 

4) Ukončenie 

 

Následne poslanec Augustín, ktorý viedol stretnutie poprosil o zhodnotenie stavu požiadaviek 

obyvateľov a výsledkov od posledného stretnutia poslankyňu za predošlé volebné obdobie. 

 

Pani Talafová následne zúčastneným obyvateľom mestskej časti Budatín oznámila a zhrnula, 

ktoré požiadavky obyvateľov sa za predošlé volebné obdobie podarilo splniť a ktoré nie 

s odôvodnením, že tieto požiadavky budú na mesto zaslané ako opakované požiadavky 

obyvateľov.   
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Opakované požiadavky obyvateľov: 

Dobudovanie osvetlenia a chodníka od ul. Žltá po mest. časť Zádubnie (následne 

pokračovať v Zádubní až po zast. MHD údolná), podľa mojich informácii je úž chodník 

a osvetlenie vo vysokom štádiu projekčného spracovania. Osvetlenie je však priorita nakoľko 

je to pomerne dlhá rovinka a autá tam často jazdia veľmi rýchlo, či je deň lebo noc a je len 

otázkou času kedy sa tam niekomu niečo stane nedaj bože nejaký vážny úraz alebo ..., 

následne hrozia mestu rôzne spory o náhradu škody dôvod prvé domy sú tam už 

skolaudované cca 13 rokov a mesto nebolo schopné vybudovať ani len provizórne osvetlenie 

tu ide o bezpečnosť!!!  

Presun zástavky MHD ,,na lány“ na pôvodné miesto, bude tam však nutná drobná stavebná 

úprava tak, aby zástavka nebola v križovatke (opakovane hromadná požiadavka obyvateľov 

Budatína) 

Dobudovanie kanalizácie pre rodinné domy ul. Sl. Dobrovolníkov cca 7 domov, v okolí 

Budatínskeho hradu, ul. Horná, pokračovanie v príprave PD začatých úsekov; spracovanie PD 

zostávajúcich úsekov;  projekčne pripravené jednotlivé úseky v spolupráci so SEVAKom 

postupne naplánovať a realizovať; (treba rokovať a zistiť stav v spoločnosti SEVAK a.s.). 

Pri rekonštrukcii železničnej trate Žilina – Čadca dať požiadavku mesta Žilina na ŽSR na 

vybudovanie železničného podchodu pri Budatínskom hrade.  

 

Nové požiadavky obyvateľov: 

- Zrkadlo na križovatku ul. Energetikov a ul. Na lány,  

- Pilier starého mosta, dobudovanie detských preliezok a zatrávnenie, 

- Oprava kanalizačných poklopov na ul. K vodojemu (kanalizačné poklopy sú utopené) 

- Oprava komunikácie na uliciach Radová, Energetikov, Biela 
- Zaradenie ulíc Cesta na Záhumnie, Hore vŕškom, do operačného plánu na zimnú 

údržbu,  

- Častejšia zimná údržba ciest a chodníkov v celej mestskej časti Budatín  

- Rekonštrukcia - prestavba starej škôlky (terajšieho času sú to mestské dielne, ktoré 

by bolo ideálne niekam do voľných priestorov mesta napr. nejakej zaniknutej ZŠ a pod. 

presunúť) a následná prestavba na kultúrne stredisko pre budatíncov (všetky 

generácie) kapacita miestnosti odhadom 100 až 150 ľudí. Odstránenie montovaného 

zeleného plechového skladu vedľa stavby nového kostola a na tejto ploche vybudovať 

mini námestie Budatína pre občanov (Ing. arch. Maňák to už riešil s mojou 

predchodkyňou p. Talafovou). V rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky 

na zbúranie ,,bývalých koniarní“ na ul. Železničná, a však tieto by som radšej využil na 

rekonštrukciu a prestavbu kultúrneho domu v Budatíne.  

- Prioritne riešiť čiastočnú výmenu prípadne odkúpenie časti pozemkov vedľa 

novostavby kostola s majiteľom p. Ing. Hajašom (je nutné spoločné stretnutie, aby 

zadefinoval svoje podmienky odkúpenia prípadne výmeny daných pozemkov) a to za 

účelom vybudovania centrálnej zóny a mini parku v Budatíne.  

- Dobudovanie chodníka ku pošte  dňa 14.12.2018 o 08.15 hod. bolo na Msú v Žilinej 

pracovné stretnutie so zástupcami mestského úradu, projektant a poslanec MZ.  

Následne dňa 23.01.2019 o 08:30 hod. je naplánované stretnutie na mieste samom za 
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účasti poslanca MZ projektanta, zamestnaca Ms –inestičný odbor a p. Repkovského. 

Obe stretnutia za účelom realizácie výstavby chodníka.   

- Základná škola – Slov. Dobrovolníkov, vybudovanie multifunkčného ihriska, 

tartanovej atletickej dráhy (jeden pás cca 60-70 m), zateplenie- fasáda školy,   

- -zistiť podmienky a možnosť využívania školskej jedálne ako priestor pre aktivity 

a stretávanie sa občanov – ako dočasná náhrada za predaný Kultúrny dom, kým sa 

nepodarí vyššie uvedená rekonštrukcia.  

- odstránenie vysielača spoločnosti TELEKOM zo strechy základnej školy, ktorá 

ma aktuálne so školou neplatnú zmluvu (je to však právny problém, čo treba riešiť aj 

s právnym oddelením mesta), 

- Materská škola – oprava cca 100-150m2 plochy vedľa škôlky (pri vstupe) ideálne s 

asfaltovým povrchom,  

- Cintorín – budatín, dobudovanie oplotenia najmä kvôli nočným výletom diviakov do 

priestorov, kde sú hroby, vybudovanie urnovej steny,  vybudovanie plného oplotenia 

(pevná stena a pod.... ) od susedného pozemku vo vlastníctve p. Kiššovej, kde sú 

hrobové miesta priamo pri hranici pozemkov (čo je nepríjemná situácia pre p. Kiššovú 

jej rodinu a aj pre návštevníkov cintorína).   

PLÁN PRE MESTO Žilina ako všeobecný záujem obyvateľov a návštevníkov 

mesta: 

- Vyznačenie trasy a parkoviska pre návštevníkov (turistov) vyhliadkovej veže na Dubni, 

- TURISTICKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK Z NÁMESTIA HRDINOV (BUDATÍN) PO HREBENI 

DUBŇA K VYHLIADKOVEJ VEŽI A ODTIAĽ AŽ NA STRANÍK, spoluprácu už prisľúbil 

Pán Vrabec (vedúci paraglajdistov), ktorý osloví aj turistické kluby (možno by to bolo 

dobré riešiť aj s Min. školstva, Min. pôdohospodárstva prípadne Min. životného 

prostredia. A vyhľadať prípadnú možnosť dotácie (cez Euro fondy pripadne iné..) 

prípadne zistiť či nie sú aktuálne výzvy na podobné projekty na dotácie.....  

- Centrálne parkovisko v dolnej časti Budatína, nakoľko parkovisko pri Hrade cez 

víkendy a sviatky kapacitne nepostačuje návštevníkom Hradu, parku, vyhliadkovej 

veže na Dubni,  (tu bude potrebná spoločná spolupráca so Žilinským samosprávnym 

krajom) 

Diskusia: 

- Naplánovanie stretnutia s obyvateľmi (so spoluvlastníkmi) ulíc: Azurová, Purpurová, 

Karmínová, Fialová, Sivá, Béžová prípadne iné ulice, ktoré by sa chceli s mestom Žilina 

nejakým spôsobom dohodnúť na zimnej (ako aj celoročnej) údržbe týchto ulíc, 

podmienka je obojstranný záujem (vlastníci a mesto). V minulosti chýbal záujem zo 

strany mesta, ale aj niektorých vlastníkov pozemkov pod komunikáciami v daných 

uliciach. Naposledy mesto prevzalo do svojho majetku ulicu Biela. 

Ukončenie 

Na  záver poslanec Augustín vyjadril poďakovanie zúčastneným obyvateľom za aktívny 

prístup k dianiu v mestskej časti Budatín, a vyjadril presvedčenie, že sa kompetentní 

pracovníci mesta Žilina budú opakovanými ako aj novými požiadavkami uvedenými v tejto 

zápisnici zaoberať a tieto budú podľa finančných možností rozpočtu mesta následne 

zrealizované. 

 

 

      Vypracoval: poslanec JUDr. Jozef Augustín PhD. 


