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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 04.02.2020 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 MUDr. Rastislava Johanesa, PhD., ktorý sa stretnutia nemohol 

zúčastniť s dôvodu neodkladných záležitostí.  

Na stretnutí sa ďalej zúčastnil Ing. Ján Pažický, poslanec za VO č. 8 a asistentka výboru 

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

Poslanec Augustín vzhľadom k tomu, že išlo o prvé stretnutie s občanmi v tomto roku, všetkým 

zaželal veľa zdravia, šťastia a osobných úspechov v novom roku, aby požiadavky obyvateľov 

v tomto roku boli podľa možností čo najskôr splnené a aby sa táto MČ rozvíjala k prospechu 

jej obyvateľov. Vyhodnotil, že požiadavky obyvateľov, ktoré sa uvádzajú v zápisnici sa plnia 

veľmi pomaly, čo má za následok aj značnú kritiku obyvateľov tejto MČ. K tomuto želaniu sa 

pripojil aj poslanec Ing. Ján Pažický.  

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:  

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

Takéto označenie dopravného značenia žiadajú aj na ul. Na Lány napr. Výraznejšie 

upozornenie na prechod detí cez cestu väčšie značky krikľavej farby.  

Stanovisko odboru dopravy MsÚ: Stav dopravného značenia bude preverený 

a v prípade potreby bude dopravné značenie zvýraznené. Ulica Na Lány je cesta III. 

triedy a preto nie je v správe mesta ale VÚC. Z uvedeného dôvodu preto mesto v tejto 

požiadavke vznesenej od občanov nemôže konať.  
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- Na ulici Slov. dobrovoľníkov pri škole zriadiť „Zónu 30“ ! hromadná požiadavka občanov 

aj rodičov detí v škole.  

Stanovisko odboru dopravy MsÚ. Požiadavka bude riešená s ODI. Zaviesť v tejto časti 

„Zónu 30“ odbor dopravy MsÚ nepovažuje za potrebné, pretože sa jedná o krátky úsek. 

„Zóna 30“ má svoje opodstatnenie v rámci väčšej a rozsiahlejšiu zóny, resp. časti 

územia. Príkazová značka, ktorá určuje rýchlosť 30 km/hod. je z pohľadu odboru 

dopravy postačujúca.  

- 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 /najmä keď sú akcie v Budatínskom parku/. Žiada 

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

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

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

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

obyvateľov, ktorí bývajú v okolí hradu.  

Stanovisko odboru dopravy MsÚ: bude vykonané miestne zisťovanie aj so zástupcom 

ODI v jarných mesiacoch roka 2020.   

- 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.  

Stanovisko poslanca Augustína: Na MsÚ preveroval stav, ako bolo v kúpnej zmluve na 

odpredaj kultúrneho domu zadefinované vecné bremeno, spočívajúce vo vyčlenení 

priestoru pre potreby poslanca v tejto MČ. Tento priestor nebol jednoznačne určený, 

čo sťažuje následné vhodné využívanie priestoru vyčleneného pre potreby poslanca.     

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 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/.  

Stanovisko poslanca Augustína: mesto Žilina vyčlenilo finančné prostriedky vo 

výške 200,00 € na mesiac na prenájom priestorov pre potreby poslanca 

a občanov v tej MČ, kde občania nemajú k dispozícii kultúrny dom. Vyzval 

občanov, ak vedia o takomto priestore, aby ho o týchto priestoroch informovali.  

 

- 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.  

Stanovisko odboru investičného MsÚ:  Uvedenú žiadosť evidujeme, avšak je 
potrebná presná špecifikácia v zmysle žiadanky investičného odboru, následne 
sa preveria vstupné údaje a investičná akcia sa zaradí do investičného plánu 
pre najbližšie obdobie.  

- Projekt a stavebné povolenie na chodník od ulice Na Lány po ulici Horná po 

novostavbu kostola /resp. po terajšieho času mestské dielne/.  
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Stanovisko odboru investičného MsÚ:  Uvedenú žiadosť evidujeme, avšak je 

potrebná presná špecifikácia v zmysle žiadanky investičného odboru, následne 

sa preveria vstupné údaje a investičná akcia sa zaradí do investičného plánu 

pre najbližšie obdobie. Pozn. mestský úrad rieši koncepčne budovanie 

chodníkov v mestských častiach. 

 

- 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.  

Stanovisko MsÚ odboru právneho: v súčasnosti prebieha súdny spor so 

spoločnosťou TELECOM. Druhostupňový súd vrátil celý materiál na opakované 

preskúmanie na prvostupňový súd. Celý proces je v súdnom konaní.  

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

písmená pretože sú už slabo viditeľné a slabo čitateľné.   

Stanovisko poslanca:  Pamätná tabuľa bola vyčistená a písmená boli obnovené 

a zvýraznené bez gramatických chýb. 

 

Poslanec Augustín následne prítomných informoval ohľadne ďalších požiadaviek 
občanov, alebo o vlastných iniciatívnych aktivitách/návrhoch, ako aj o ďalších veciach, 
ktoré od posledného stretnutia boli v Budatíne realizované, resp. sa udiali:  

 Poslanec Augustín prítomných informoval o tom, že na ul. Energetikov a na 
križovatke pri ,,Gustovi“ bolo osadené dopravné zrkadlo,  

 Prítomných tiež podal informáciu, že bude iniciovať, aby bola zastávka na ulici 
Na Lány zastrešená. V prípade nepriaznivého počasia občania moknú,  

 Prítomným ďalej dal do pozornosti, že bude iniciovať odstránenie ,,zeleného 
plechového skladu“  vedľa ,,starej školy“ dnes mestských dielni, kde sa 
nachádzajú divadelné kulisy. Následne by chcel, aby sa tento priestor 
skultivoval, kde by vzniklo ,,mini námestie, kde mohli osadiť lavičky, stromy, 
Tento priestor by bolo možné využívať aj ako parčík – centrálnu oddychovú 
zónu. 

 Prítomných tiež informoval, že cintorín už síce oplotený je, avšak pletivo je 
nižšie, ako sú stĺpiky. Bude preto žiadať nápravu.  

 Prítomných tiež informoval o procese zbúrania bývalých „koniarní“. Vyzval 

prítomných, aby dali návrhy, ako by bolo možné tento pozemok v budúcnosti 

využiť. Prítomným predložil svoje predstavy: vybudovať detské multifunkčné 

ihrisko, alebo by sa pozemok odpredal a z výťažku by bolo možné finančné 

prostriedky použiť na výstavbu kultúrneho centra prípadne iné investície 

v Budatíne,  a pod.... Spomenul, že mestská časť Budatín nemá žiadne 

športovisko. V tejto súvislosti poďakoval p. Ing. Jozefovi Antošíkovi za 

vypožičiavanie športoviska, ktoré využíva miestna ZŠ.  
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 V ďalšej časti sa poslanec Augustín venoval budovaniu kanalizácie. 

Kanalizačná prípojka ešte nie je vybudovaná v okolí Budatínskeho zámku. 

Preverí, či sa pripravuje PD na kanalizáciu v okolí Budatínskeho zámku. 

Poslanec Augustín tiež uviedol, že je potrebné zistiť, či je možné technicky 

realizovať kanalizačnú prípojku.  

 Občania v tejto súvislosti uviedli, že už majú podpísané zmluvy o budúcich 

zmluvách na realizáciu kanalizačnej prípojky. V tejto súvislosti žiadajú ešte 

osobitné stretnutie.   

 Poslanec Augustín prítomným podal informáciu o vybudovaní parkoviska 

v okolí zámku, ktoré má vo svojom zámere VÚC. 

 Prítomných ďalej informoval, že bola vykonaná obhliadka schodov na ul. Hore 

Vrškom, ktoré požadujú zbúrať, pretože sú v zlom stave. 

 Prítomným doplnil informáciu ohľadom využívania priestoru pre poslanecké 

účely v priestore kultúrneho domu. Keďže tento priestor nie je jednoznačne 

v zmluve určený, bude sa stretávať s občanmi priamo u konkrétneho občana, 

ak to bude potrebné, prípadne ho môžu kedykoľvek telefonicky kontaktovať. 

Spomenul tiež, že súčasný majiteľ navrhol aj takú alternatívu, že mestu daruje 

pozemky pod chodník v prípade, ak mu mesto zo zmluvy vyčiarkne vecné 

bremeno.  

 Poslanec Augustín prítomných informoval o budúcej výstavbe na pozemkoch, 

ktorých vlastníkom je pán Ing. Hajaš. Zatiaľ nepodal žiadosť o vydanie SP. Bola 

mu daná ponuka od iného investora na odpredaj dotknutých pozemkov, avšak 

pán Ing. Hajaš nesúhlasil. Dotknutý investor mal zámer na týchto pozemkoch 

vybudovať obchod s potravinami aj s parkovacími miestami.  

 Poslanec Augustín prítomných informoval o zvýšení miestnych daní a 

poplatkov. Uviedol, že sa jednalo o komplikovanú problematiku, ktorá nebola 

spôsobená vinou mesta, ale vznikla ako výsledok dopadu viacerých vládnych 

opatrení. Hrozilo by, že v meste by sa v prípade nezvýšenia daní nemohli 

realizovať prakticky žiadne investície. Čo však je možné považovať za 

pozitívum, pri schvaľovaní zvýšenia daní bolo zároveň poslancami schválené, 

že 30% vybraných daní bude smerovaných do MČ tam, kde sa dane vyberú.  

 Poslanec Pažický v tejto súvislosti uviedol, že v rámci schvaľovania zvyšovania 

daní bol schválený ním a poslancom Augustínom podaný pozmeňujúci návrh, 

na základe ktorého bol požiadaný prednosta mestského úradu o prípravu 

návrhu na vytvorenie Fondu na podporu rozvoja mestských častí – kedysi 

samostatných obcí (MČ), ktorý bude financovaný z rozpočtu mesta Žilina. 

Tento mechanizmus bude zohľadňovať nerovnomerný rozvoj MČ a chýbajúcu 

základnú občiansku vybavenosť ako kanalizácia, vodovod, chodníky a pod. 

Finančné prostriedky z daného fondu bude možné použiť na úhradu bežných 

aj kapitálových výdavkov v danej MČ. Poslanci za dané MČ v spolupráci s 

občanmi budú môcť priamo rozhodnúť o použití finančných prostriedkov z 

Fondu v danej MČ. Prítomným tiež podal informáciu, že v tejto súvislosti ide aj 
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materiál na rokovanie MZ ktoré bude 17.02.2020, s ktorým však poslanci nie 

sú spokojní a materiál bude stiahnutý na prepracovanie. Vyjadril tiež svoju 

nespokojnosť s tým, že mesto Žilina investuje málo finančných prostriedkov do 

rozvoja jednotlivých mestských častí.  

 Prítomným tiež dal do pozornosti, že je spracovaná PD na osvetlenie medzi 

MČ Budatín a MČ Zádubnie. Osvetlenie bude vedené po pravej strane, pretože 

iná varianta technicky nebola možná. 

   

 

Prítomní občania v ďalšej časti vyslovili nasledovné požiadavky, ktoré žiadali uviesť do  

zápisnice:  

 

Opakované požiadavky z roku 2019: 

- 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 na vrátenie zastávky na pôvodné miesto.  

- 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.  

- 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 uviedlo, že 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. Poslanec 

doplnil, že uvedené ulice sú v súkromnom vlastníctve čo bude asi hlavný 

problém, prečo mesto dané ulice udržiavať nebude.  

- 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 



6 
 

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 žiadajú zaasfaltovať výtlky na ul. Závoz.  

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

obnoviť vodorovné značenie na ceste, nie je vôbec viditeľné. Na ul. Na lány a 

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

nainštalované).  

- 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.  

 

 

Nové požiadavky: 
 
- Na ulici Energetikov nastaviť správne zrkadlá tak, aby bol dobre viditeľný príjazd 

motorových vozidiel zo smeru od Zádubnia.  

- Zastrešiť zastávku na ulici Na Lány. V prípade nepriaznivého počasia občania 

moknú, resp. sa nemajú kde skryť pred slnkom.  

- Odstrániť zelený plechový sklad vedľa mestských dielní, kde sa nachádzajú 

divadelné kulisy a pod... . 

- Opraviť oplotenie cintorína v Budatíne. Skrátiť stĺpiky oplotenia.   

- Občania požadujú informáciu, či sa pripravuje PD na kanalizáciu v okolí 

Budatínskeho zámku resp. termín kedy cca by mohli byť proijekty hotové. 

Ďalej požadujú podať informáciu, či je možné technicky realizovať kanalizačnú 

prípojku v tejto časti. 

- Obyvatelia požadujú zbúrať schody na ul. Hore Vrškom, pretože sú v zlom stave 

a samotné zbúranie schodov by zošírilo celú ulicu.   

- Obyvatelia žiadajú orezať stromy okolo zastávky na ul. Na Lány zasahujú do 

elektrického vedenia. 

- Obyvatelia žiadajú, aby mesto úrýchlene v spolupráci s VÚC vyriešilo zatápanie 

záhrad pri intenzívnych dažďoch, ktoré stekajú z cesty oproti zastávke na ul. Na 

Lány pri pani Šavelovej jedná sa o 3 RD , ktoré majú vždy počas dažďov veľké 

problémy z dôvodu zlého odvodnenia danej cestnej komunikácie.  

- Obyvateľ žiada vysvetlenie, prečo nie je na LV mesta zapísaná ulica Zelená 

v Budatíne, keď mesto má na LV všetky ulice okrem ul. Zelenej, ešte aj parcelu 

961/1 ktorá je v extraviláne a ide o poľnú cestu. Obyvateľ podotkol, že výstavba 

ulíc Zelená, Červená, Modrá  bola v r. 1998  a v tom čase mesto postavilo 

prístupové komunikácie vrátane kompletných inžinierskych sietí .To znamená, 

že v uvedenej komunikácii sa nachádza kanalizácia , plyn  a vodovod pre 

rodinné domy.  
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- Obyvateľ žiada osvetliť pamätník J. M: Hurbana (kôň) v Budatíne, ktorý je pri 

vstupe do MČ Budatín.   

- Pod viaduktom na konci MČ Budatín sa nachádza vrak motorového vozidla, je 

ho potrebné odstrániť. Zrejme je to pozemok ŽSR. Preveriť stav, prípadne 

vyzvať ŽSR na odstránenie vraku motorového vozidla. 

- Na cintoríne v Budatíne je potrebné orezať konáre, pretože padajú a sú 

nebezpečné.  

- Obyvateľ žiada, aby mesto Žilina vyzvalo majiteľku prevádzky „Pedikúra 

Tatiana“, aby zmenila umiestnenie reklamnej tabule s názvom „Pedikúra 

Tatiana“, pretože pri výjazde z Pošty nie je výhľad na cestu, úplne cloní výhľadu 

vodičom. 

- Obyvatelia žiadajú opraviť výtlky na ceste smer Kys. Nové Mesto v mieste po 

prejdení prejazdu železničného mostu, na úrovni tréningového ihriska MŠK – 

Žilina v Budatíne. Výtlky spôsobujú zvýšený hluk po prejazde kamiónov, ktoré 

prevážajú osobné vozidlá z KIE.  

- Oprava asfaltu na celej komunikácii ul. Radová a na konci ul. Železničná 

/spojnica s parkoviskom pri cintoríne/ 

- Multifunkčné ihrisko resp. ihrisko na /mini futbal, basketbal, volejbal 

a pod..., Budatín je jediná mestská časť, kde je Základná škola a nie je tu 

žiadne vonkajšie ihrisko a to nie je pekná vizitka mesta. Mládež ani dospelí 

tu vo voľnom čase nemajú možnosť zašportovať si kolektívne športy na vonku 

/mini futbal, volejbal, basketbal a pod.../ .    

 

Diskusia  
 
Obyvatelia vyjadrili svoju nespokojnosť s financovaním infraštruktúry a základných 

potrieb v mestských častiach. Kritizovali fakt, že na mestských sídliskách sa budujú 

predražené športoviská vo vnútroblokoch a mestské časti nemajú uspokojené svoje 

základné potreby, ktorými sú kanalizačná prípojka a verejný vodovod. Opakovane bol 

vznesený návrh na osamostatnenie tejto mestskej časti.  

Poslanec Augustín prítomným dal do pozornosti, že pri súčasnej legislatíve je 

odčlenenie mestských častí od miest veľmi náročné prakticky nemožné.   

Bola vznesená kritika od poslanca, ale aj niektorých občanov, že nie všetci 

pristupujú zodpovedne k verejnému poriadku. Kritizovali postriekanú a znečistenú 

novú autobusovú zastávku.      

Tiež bola diskusia o čerpaní eurofondov. Poslanec Augustín podal prítomným 

informáciu, že o eurofondy môže žiadať len obec, nie samostatná mestská časť.   

Obyvateľ žiadal informáciu, ako bude pokračovať chodník od ul. Žiltá po Zádubnie. 

Poslanec prítomným podal informáciu, že najskôr pozemky musia byť majetkoprávne 

vysporiadané, musí byť územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie.   

Obyvatelia privítali iniciatívu poslancov, na zriadenie Fondu na podporu rozvoja 

mestských častí a veria, že na základe tejto iniciatívy sa do MČ bude investovať viac.  

Obyvateľ poukázal na to, že stromy okolo zastávky na ul. Na Lány zasahujú do 

elektrického vedenia. 
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Obyvatelia opakovane žiadajú, aby bola meraná rýchlosť v obci, pretože niektorí vodiči 

jazdia rýchlo, čím ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. 

Obyvateľ žiada, aby mesto v spolupráci s VÚC vyriešilo zatápanie záhrad pri 

intenzívnych dažďoch, ktoré stekajú z cesty oproti zastávke na ul. Na Lány pri pani 

Šavelovej. Poslanec Augustín v tejto veci uviedol, že ako už bolo spomenuté, daná 

komunikácie je zle vyspádovaná a odvodnená a žiaľ patrí do správy VÚC.  

Obyvateľ žiada vysvetlenie, prečo nie je na LV zapísaná ulica Zelená v Budatíne, keď 

mesto má na LV všetky ulice okrem ul. Zelenej, ešte aj parcelu 961/1 ktorá je v 

extravilane a ide o poľnú cestu. Podotkla, že výstavba ulíc Zelená, červená, 

Modrá  bola v r. 1998  a v tom čase mesto postavilo prístupové komunikácie vrátane 

kompletných inžinierskych sietí .To znamená že v uvedenej komunikácii sa nachádza 

kanalizácia , plyn  a vodovod pre rodinné domy. 

Poslanec k tejto veci uviedol, že mesto nemá dostatok finančných prostriedkov, aby 

vykupovalo všetky pozemky pod miestnymi komunikáciami. Niektorí vlastníci v rámci 

odpredaja takýchto pozemkov žiadajú neprimerane vysoké ceny. Ďalej uviedol, že 

mesto niektoré ulice v Budatíne nadobudlo od súkromných vlastníkov za 1 Euro, čo ak 

by bolo v prípade Zelenej ulice by pravdepodobne nebol problém previesť danú ulicu 

do vlastníctva mesta Žilina.  

Obyvateľ poukázal na to, že pamätník J. M. Hurbana (kôň) pri vstupe do MČ Budatín 

nie je osvetlený.  

 

Ukončenie 
   

 

Na záver poslanec Jozef Augustín vyjadril poďakovanie zúčastneným obyvateľom za 

aktívny prístup k dianiu v mestskej časti Budatín a zasadnutie ukončil. 

 

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 


