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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 03.07.2019 o 17:00 hod. v jedálni ZŠ Budatín sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 

Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“), ktoré viedol JUDr. Jozef Augustín, PhD.. 

Následne ospravedlnil Ing. Jána Pažického a MUDr. Rastislava Johanesa, PhD., ktorí sa 

stretnutia nemohli zúčastniť s dôvodu neodkladných záležitostí.  

Na stretnutí sa ďalej zúčastnil komisár  Martin Pekný - veliteľ okrsku Centrum, a 

asistentka výboru mestskej časti – Výboru č.8   Mgr. Eva Hellová.  

Poslanec Augustín sa prítomným ospravedlnil za presun termínu spoločného stretnutia 

poslancov s občanmi, ktoré sa malo konať 25.06.2019 o 18,00 hod. nakoľko sa v rovnakom 

termíne konalo mestské zastupiteľstvo.    

 

Prítomní obyvatelia: viď. prezenčná listina v prílohe. 

 

V ďalšom oboznámil prítomných s ďalším programom stretnutia: 

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

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

3) Diskusia 

4) Ukončenie 

K jednotlivým bodom programu: 

1)  Poslanec Augustín podľa zápisníc z prechádzajúcich stretnutí poslanca s občanmi 

informoval o stave plnenia požiadaviek občanov. K jednotlivým požiadavkám je stručne 

uvedené stanovisko príslušného odboru MsÚ, prípadne uvedený aktuálny stav plnenia 

požiadavky: 

 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). Stanovisko: Poslanec Augustín prítomných 

informoval, že o tejto požiadavke občanov osobne informoval primátora mesta Mgr. 

Petra Fiabaneho, ktorý prisľúbil, že v tejto veci podnikne všetky zákonné kroky a takto 

sa pokúsi o vrátenie zastávky na pôvodné miesto.  

 Ďalej prebehla diskusia o tom, že občania Budatína žiadajú osobitné samostatné 

stretnutie zo zástupcami mesta Žilina, hlavne s pánom primátorom, zástupcom 

stavebného odboru, ÚHA a investorom bytových domov v centre Budatína. Stanovisko 

MsÚ: Predmetné stretnutie sa uskutočnilo dňa 15.05. 2019 s občanmi na ZŠ v  

Budatíne. Ďalšie stretnutie so zástupcami občanov MČ Budatín, vedením mesta ako 
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aj so zástupcami stavebného odboru a referátu architektúry sa uskutočnilo dňa 

30.05.2019 v zasadačke MÚ č. 104 aj so zástupcami  ,,stavebnej komisie“, vytvorenej 

pre tento účel. 

 Preveriť cez MsÚ, či na ul. Dobrovoľníkov bola meraná rýchlosť a či sa vôbec meranie 

rýchlosti vykonáva. Stanovisko MsÚ: Kompetencia štátnej polície.  

 Požiadať štátnu políciu prostredníctvom MsÚ, aby sa na ul. Na lány merala častejšie 
rýchlosť hlavne z dôvodu, že je ohrozená bezpečnosť detí. Stanovisko MsÚ: Bol 
zaslaný list na ODI v roku 2019.  

 Osloviť VÚC Žilina: Očistiť ulice po zimnej údržbe: ul. Na lány, Milca. Stanovisko MsÚ: 
Bol zaslaný list na SC ŽSK. 

 Občania žiadajú a vyzývajú tak mestskú políciu ako aj štátu políciu, aby pravidelne 

monitorovala vo večerných hodinách okolie cintorína, pretože je tu silné podozrenie, 

že tu dochádza k trestnej činnosti pravdepodobne k predaju drog. Stanovisko pána 

Martina Pekného – MP: okolie cintorína hliadky MP monitorujú. Avšak nebolo zistené 

žiadne narúšanie verejného poriadku. Priestor sa bude aj naďalej monitorovať a to 

hlavne vo večerných a nočných hodinách.   

 Prekontrolovať funkčnosť spomaľovača rýchlosti pri základnej škole, prípadne ho 
upevniť. Stanovisko MsÚ: Vykonáme obhliadku v mesiaci júl a v prípade potreby 
vykonáme opravu. 

 Aby sa pri návšteve zberného dvora občania nemuseli identifikovať občianskym 

preukazom, žiadajú preveriť možnosť vystaviť čipové karty, prípadne iné..., ktoré budú 

slúžiť ako identifikátor občana mesta Žiliny.  Podnet bude preverený. 

 Občania žiadajú preveriť, či v kúpno-predajnej zmluve, na základe ktorej bol odpredaný 

kultúrny dom v Budatíne sa v podmienkach nenachádza, že nový majiteľ musí vyčleniť 

jednu miestnosť pre poslanca (za akých podmienok), či pozemok pri tomto kultúrnom 

dome nebol vyčlenený ako ihrisko pre potreby základnej školy. Stanovisko MsÚ: 

V zmysle kúpnej zmluvy č. 121/2003 bolo  zriadené vecné bremeno, 

spočívajúce  v práve poslancov MZ v Žiline bezplatne využívať 1 miestnosť 

s rozhlasovou ústredňou v budove kultúrneho domu /bez bližšej špecifikácie 

podmienok/. 

 Občania žiadajú preveriť na právnom odbore MsÚ, či je v súlade s platnou legislatívou, 

aby vysielač spoločnosti TELECOM, ktorý je umiestnený na streche základnej školy, 

bol v blízkosti sirény CO. Stanovisko MsÚ: Legislatíva SR nezakazuje umiestnenie 

vysielača v blízkosti sirény CO. Obmedzujúcim ustanovením je však ust. § 65 zák. č. 

351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. 

 Občan žiada spevnenie koruny líp na ul. Dobrovoľníkov. Stanovisko MsÚ:  situácia je 

v riešení, je vypracovaný odborný posudok s návrhmi opatrení. 

 Občania žiadajú vypracovať posudok zaťaženosti dopravnej situácie na okolité 

prostredie v súčasnosti, ako aj v prípade realizácie výstavby bytových domov v centre 

Budatína. Stanovisko MsÚ: V prípade budovania novej IBV, je na ODI či budú v 

procese vybavovania povolení od stavebníka požadovať aj kapacitné posúdenie 

križovatiek. Mesto nebude robiť takýto prieskum.  

 Občania žiadajú doplniť do harmonogramu zimnej údržby ulice Okrová a Bordová. 

Stanovisko MsÚ: Bude vypracovaný nový operačný plán zimnej údržby a následne aj 

prehodnotené nové doplnenie miestnych komunikácií. 

 Občania žiadajú vyčistiť pamätnú tabuľu pri vstupe do Budatína, zvýrazniť písmená 

pretože sú už slabo viditeľné a slabo čitateľné. MsÚ: Preveruje sa stav. 
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 Občania žiadajú, aby príslušný odbor MsÚ preveril osadenie vpustí pred ordináciou 

zverolekárky, pretože tieto vpuste sú pod úrovňou cestnej komunikácie cca 10 cm, čo 

môže spôsobiť poškodenie motorového vozidla pri prejazde touto časťou, následne aj 

k dopravnej nehode. Žiadajú, aby kanalizačný poklop bol osadený na úroveň cesty. 

Stanovisko MsÚ: Stav dažďovej kanalizácie preveria Žilinské komunikácie ako 

zmluvná spoločnosť.  

 Občania opätovne žiadajú na Hornej ulici vyriešiť otočňu áut. Stanovisko MsÚ: 

,,Žiadame konkretizovať“. 

 Na ul. Horná vedľa domu č. 12 je vodná nádrž, v ktorej je veľká diera, ktorú žiadajú 

zabezpečiť. Je v správe VÚC. Stanovisko MsÚ: Rieši odbor životného prostredia. 

Podľa informácie od občanov je diera už opravená.   

 Občania žiadajú zaasfaltovať výtlky na ul. Závoz. Stanovisko MsÚ: Výtlky v MČ Budatín 

sa budú opravovať v mesiaci august 2019.  

 Na križovatke Sl. Dobrovoľníkov, ul. Na Lány a ul. K vodojemu (pri Gustovi) obnoviť 

vodorovné značenie na ceste, nie je vôbec viditeľné. Osloviť VÚC. Stanovisko MsÚ: Je 

to v správe SC ŽSK 

 Na ul. Na lány a ul. Letná vyznačiť prechod pre chodcov. (svetelné značenie je už 

nainštalované).  Stanovisko MsÚ: Je to v správe SC ŽSK. 

 Súrne doplniť aspoň jedno verejné osvetlenie na začiatok ulice Slov. Dobrovoľníkov, 

nakoľko je tu obchod a pohybuje sa tu veľa chodcov /detí/ a hrozí zrazenie chodca. 

Stanovisko MsÚ: V roku 2019 sa neplánuje dopĺňať nové VO. 

 

2) Formulovanie nových (aktuálnych) požiadaviek obyvateľov m.č. Budatín do 

zápisnice 

 

 Na ul. Dobrovoľníkov zvýrazniť dopravné značenie, či už zvislé, ale aj vodorovné. 

Takéto označenie dopravného značenia žiadajú aj na ul. Na Lány narp. Vyraznešie 

upozornenie na prechod detí cez cestu väčšie značky krikľavej farby.     

 Na ulici Dobrovoľníkov (pri škole) zriadiť „Zónu 30“ !!!!! hromadná požiadavka 

občanov aj rodičov detí v škole. 

 Na ul. K Múzeu vyriešiť dopravné značenie. Občan sa sťažoval, že má 

obmedzený, resp. zablokovaný prístup na svoj pozemok svojim motorovým 

vozidlom, pretože tam neriadene parkujú motorové vozidlá. Žiada jasne 

a viditeľne označiť dopravným značením hlavnú a vedľajšiu cestu, resp. osadiť 

dopravné značenie „daj prednosť v jazde“, resp. vyriešiť dopravnú situáciu  hlavnej 

e vedľajšej cesty ako aj vyriešenia parkovania za pomoci VÚC, aby počas podujatí 

v Budatínskom hrade návštevníci, čo prídu autami, čo najmenej obmedzovali 

domácich obyvateľov čo bývajú v okolí hradu.   

 Vyčistiť (vykosiť) schody na ul. Hore Vrškom. 

 Občania žiadajú presne časovo vyčleniť poslaneckú miestnosť v 

bývalom kultúrnom dome na to, aby sa poslanec mohol osobne stretávať s občanmi 

aj mimo verejných (hromadných) stretnutí s občanmi. Občania žiadajú informáciu, 

ako má majiteľ kultúrneho domu vysporiadané pozemky s mestom Žilina. 

 Občania žiadajú mesto Žilina, aby neodkladne riešilo priestory na kultúrne, 

spoločenské, resp. iné aktivity obyvateľov a to formou prenájmu na tento účel, resp. 

výstavbou /rekonštrukciou terajších mestských dielni/.   
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 Doplnenie osvetlenia na križovatku pri pohostinstve gusto, je tam zvýšený pohyb 

osôb a prakticky žiadne osvetlenie pričom je to centrálna zóna Budatína, kde chodí 

aj veľa detí, 

 Projekt a stavebné povolenie na chodník od ulice na lány po ulici Horná po 

novostavbu kostola /resp. po terajšieho času mestské dielne/, 

 

!!!!!!!!!!!Je čo najskôr potrebné osloviť majiteľa /prevádzkovateľa alebo zodpovednú inštitúciu/ 

ktorá mala v minulosti na starosti prevádzku bývalých telefónnych stĺpov, ktoré sú kovové po 

uliciach na celom území m.č. Budatín, viaceré stĺpy sú úplne prehrdzavené a už nestoja samostatne 

,ale visia na kábloch, kde keď sa tieto odtrhnú t.j. už neudržia váhu týchto stĺpov hrozí ublíženie na 

zdraví a poškodenie majetku !!!!!!!!!!! 

 

Na základe vyššie uvedeného dôrazne žiadame mesto Žilina, aby daný stav neodkladne riešilo a bola 

vykonaná kompletná kontrola stĺpov  !!! 

 

3) Diskusia 

Občania sa pýtali, prečo mestská polícia nemeria rýchlosť v tejto mestskej časti, pretože vodiči 

nerešpektujú dopravné značenie. Tiež odporučili, aby polícia merala rýchlosť v civilnom 

ošatení, pretože keď vodiči vidia označené motorové vozidlo „Polícia“ a sú v uniforme, vodiči 

spomalia. 

Zástupca mestskej polície uviedol, že meranie rýchlosti nie je v ich kompetencii. Meranie  

rýchlosti je v kompetencii štátnej polície. Odporučil, aby v takýchto prípadoch sa občania 

obrátili na štátnu políciu, resp. aby zavolali na linku č. 158.   

Občan poukázal na to, že v križovatke „pri Gustovi“ pravidelne stávajú tri motorové vozidlá. Je   

potrebné upozorniť majiteľov týchto motorových vozidiel na to, aby nebránili v plynulom 

prechode ostatným motorovým vozidlám.  

Občania poukázali na to, že presun zastávky „na lány“ do súčasnej podoby je zlý 

a nevyhovujúci. Zastávka bola presunutá proti vôli obyvateľov Budatína.       

V súvislosti s presunom zástavky MHD ,,na lány“ na pôvodné miesto v MČ Budatín občania 

vyzývajú pána primátora, aby využil všetky svoje kompetencie a urobil všetko preto, aby sa 

zastávka vrátila na svoje pôvodné miesto.  

Občania vyjadrili veľkú nespokojnosť s tým, že nie sú dostatočne akceptované a riešené ich 

požiadavky zo strany mesta Žilina, čoho dôkazom bol aj názor (návrh) niektorých občanov, 

aby sa táto mestská časť odčlenila od mesta Žilina a vytvorila sa samostatná obec.  

Občania žiadajú vyčistiť (vykosiť) schody na ul. Hore Vrškom.    

Občania poukázali na to, že v tejto MČ je vysoká tráva, ktorá sa pravidelne nekosí. Takáto 

situácia je aj na cintoríne.  

Poslanec Augustín dal prítomným na vedomie, že mesto Žilina navýšilo finančné prostriedky 

na kosenie v celom meste, takže táto situácia by mala byť lepšia a obyvatelia by mali byť 

spokojnejší.  

Občania poukázali na zlú a nevyhovujúcu dopravnú situáciu v tejto MČ. Miesta komunikácia 

je preťažená, prehustená motorovými vozidlami hlavne cez víkendy, keď návštevníci 

navštevujú vyhliadkovú vežu, resp. iné časti v tejto lokalite. Žiadajú, aby mesto dopravnú 

situáciu riešilo komplexne v spolupráci s VÚC Žilina. Žiadajú, aby túto požiadavku mal na 
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pamäti aj budúci architekt mesta, pretože až doteraz boli akékoľvek postupy v tejto oblasti 

chaotické a neboli komplexne riešené. 

Poslanec Augustín prítomných informoval, že v kúpnopredajnej zmluve bolo dojednané, že 

vlastník vyčlení jednu miestnosť na poslanca tejto mestskej časti, ktorá by sa mala využívať 

na stretnutia poslanca s občanmi, táto však nie je presne špecifikovaná, kde má byť. 

Občania vyjadrili svoju nespokojnosť, že MČ Budatín je najväčšia v tomto volebnom obvode 

a nemajú k dispozícii priestor na kultúrne, spoločenské a iné aktivity, ktoré by radi v tejto MČ 

usporadúvali, a poukázali na to, že Budatín dostáva menej financií z rozpočtu mesta ako 

menšie mestské časti v obvode č. 8..             

 

4) Ukončenie  

Na  záver poslanec Jozef Augustín vyjadril poďakovanie zúčastneným obyvateľom za 

aktívny prístup k dianiu v mestskej časti Budatín a presvedčenie, že mesto Žilina bude 

aktívne riešiť ich požiadavky.  

 

Zapísal: Mgr. Eva Hellová – asistentka výboru v mestskej časti – Výboru č. 8 

 

 

Overil: JUDr. Jozef Augustín, PhD. – poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline  

                                                            za volebný obvod č. 8     

 

 

 

 

 


