ZÁPISNICA
zo zasadnutia poslancov volebného obvodu Solinky s občanmi, ktoré sa konalo
dňa 3. júna 2014
Dňa 3. júna 2014 sa uskutočnilo na ZŠ Gaštanová v Žiline stretnutie poslancov s občanmi
Soliniek. Na zasadnutí boli prítomní poslanci p. Jozef Badžgoň, Mgr. Ladislav Čellár, Bc.
Jaroslav Gažo, kpt. mestskej polície Zemánek, a občania Soliniek, viď prezenčná listina.
Program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Diskusia.
3. Záver.
K bodu 1
P. Badžgoň otvoril stretnutie a privítal kpt. mestskej polície Zemánka a informoval
prítomných o aktivite poslancov v oprave detských ihrísk a lavičiek, ktorých oprava bude
zaplatená z poslaneckého fondu.
K bodu 2
Občianka:
- Vidieť, že sa na ihriskách a lavičkách pracuje, len nechali trčať tyče po odrezaných
preliezkach a je to nebezpečné.
P. Čellár:
- Pri výmeničke za Strašidelným hradom sa idú vyrezať kroviny a vyčistiť priestor.
Občianka:
- Pri výmeničke treba vybetónovať vjazd Byttermu, lebo sa autá údržby jazdia po rozbahnenej
ploche.
P. Badžgoň:
- Bolo dané trestné oznámenie na majiteľa priestorov za Strašidelným hradom.
- Informoval o podnetoch občanov v akom sú riešení.
Občianka:
- Dajú sa vybudovať nové ihriská na projekt?
kpt. Zemánek:
- Informoval o pokutách a priestupkoch (parkovanie na trávniku, bránenie v prejazde a
výjazde, psíčkari - nepoužívanie vôcok a neprihlásenie psíka, používanie alkoholu na
verejnom priestranstve, rušenie nočného pokoja, chytili jedného sprejera), vážnejšie
narušenie nebolo na Solinkách zaznamenané.
Občan:
- Koľko času strávi hliadka na Solinkách?
kpt. Zemánek:
- Vysvetlil problematiku hliadok zotrvať v jednej oblasti, často sú volaní na rôzne miesta a je
na to málo ľudí. Každá hliadka je zodpovedná za inú časť a tú preferuje.
Občan:

Vedenie polície nekompletne rozhoduje, málo sa pokutuje za narušovanie verejného
poriadku.
kpt. Zemánek:
- Je nás 70 na 4 smeny a to sa rozdelí pre celé mesto.
Občan:
- Dá sa zistiť koľko sa získa na Solinky peňazí z daní?
- Nedá sa odstrániť niektoré skládky na parkoviskách?
kpt. Zemánek:
- Odstránenie skládok z parkovísk nie je možné ide ak ide o súkromný priestor.
Občan:
- Od Metra je obytná štvrť, nedá sa vybudovať prepojenie Soliniek Juh na Solinky?
- Kde sa podeli ušetrené peniaze za zimnú údržbu?
p. Čellár:
- Budú použité na vybudovanie parkovacích plôch v prvej etape.
p. Gažo:
- Dáme trestné oznámenie na majiteľa Strašidelného hradu.
Občianka:
- Dajme to oplotiť nech sa deťom nič nestane.
p. Čellár:
- Nie je možné stavať na cudzom pozemku a povinný oplotiť svoju stavbu je jej majiteľ a
mesto chce Strašidelný hrad vyvlastniť.
p. Badžgoň:
- Územný plán hrá veľkú rolu, ak ho poruší, tak sa stavba vyvlastní.
Občan:
- pri malých priestupkoch, napr. Pivo v horúčave na verejnosti dá sa pokuta?
kpt. Zemánek:
- Ak ide o prvé porušenie, tak sa napomenie, ale ak ide o opakovaný priestupok, ta sa dá
pokuta.
- Miest na území mesta s častým porušovaním je veľa (výrastkovia) na sídlisku Hájik je
problémov s mladistvýmí oveľa viac.
Občianka:
- Pri výmeničke je strašne veľa mladistvých a robia veľký hluk.
kpt. Zemánek:
- Zintenzívnime tam hliadky.
Občania:
- Spravme niečo s tým Strašidelným hradom!
p. Čellár:
- Mesto to rieši a pôjde asi o vyvlastnenie.

p Badžgoň:
- Primátor je pri riešení Strašidelného hradu málo razantný.
Občianka:
- Zle pokosená tráva na sídlisku a neodvezená, treba aj pokosiť trávu za Tescom je vysoká
jeden meter.
Občan:
- Nemôžeme dať kontajnery sledovať kamerou, aby nik nevyhadzoval veci von?
kpt. Zemánek:
- To je problém, musia súhlasiť nájomníci 70% a optický kábel ide pod zemou
Občan:
- Primátor sľúbil veľa kamier a nie je nič.
kpt. Zemánek:
- Treba spraviť prieskum, kde ich je nutné umiestniť a ľudia často nesúhlasia s monitorovaním
ich priestorov.
Občan:
- Nie je páka na ľudí-fajčiarov kvôli odhadzovaniu nedopalkov?
- Musíme po nich upratovať.
kpt. Zemánek:
- Áno tento problém riešime, upozorňujeme za odhodenie nedopalku.
K bodu 3
Na záver stretnutia predseda volebného obvodu č.3 p. Jozef Badžgoň poďakoval všetkým
zúčastneným za účasť a stretnutie ukončil.

V Žiline dňa: 11.6.2014
Jozef Badžgoň
predseda
Zapísal: Mgr. Ladislav Čellár

