Zápisnica z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 3 - Solinky
Dátum konania stretnutia: 3. februára 2015
prítomných občanov: 12
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň (predseda), Ľubomír Bechný (sekretár), Martin Kapitulík, Peter
Cibulka, Miroslav Sokol
V úvode stretnutia privítal prítomných predseda výboru Jozef Badžgoň. Informoval o veciach, ktoré
sa mu podarilo od posledného stretnutia zistiť.
- osobne spolu s brigádnikmi zabezpečil vyčistenie priestoru pred zariadením Tipos
ďalej konštatoval, že požadované informácie od mesta sa mu zatiaľ nepodarilo získať v nasledovných
bodoch.
a, plán rozvoja statickej dopravy
b, plán výstavby, údržby a rekonštrukcie chodníkov a ciest na Solinkách
c, plán údržby a rekonštrukcie detských ihrísk
d, záznam o podnetoch občanov na rušenie nočného kľudu a záznam ich riešení od MP.
Z nich najakútnejší je bod č. d o rušení nočného kľudu v blízkosti niektorých reštauračných zariadení.
- poslanec Martin Kapitulík informoval prítomných o priebehu posledného mestského zastupiteľstva
- poslanec Ľubomír Bechný informoval o navýšení grantového systému mesta
Peter Cibulka vyzval občanov, aby podávali granty na skrášlenie svojich dvorov na Solinkách
(revitalizáciu)
Ľubo Bechný sa opýtal prítomných občanov, či ich môže menovite uvádzať v zápisnici ako
dokazujúcich. Väčšina deklarovala, že chce zostať v anonymite, ak budú chcieť byť uvedení v
jednotlivých prípadoch, tak to uvedú.
-občan povedal, že mu vadí, že investor v prípade rekonštrukcie "strašidelného hradu" požaduje
nadštandardné podmienky od mesta
-padol dotaz, kedy pán primátor navštívi výbor na Solinkách, poslanci odpovedali, že keď sa pripraví
väčšia téma, napr. revitalizácia a rozšírenie parkovacích plôch, poslanec Peter Cibulka navrhol termín
apríl, prípadne máj. Ľubomír Bechný doplnil, že až potom, keď sa poslancom podarí získať plán a
zámery mesta v tejto oblasti.
- občan požaduje vyšetrenie procesu kúpy pozemku na Solinkách, Ľubomír Bechný ho informoval
iniciatíve poslanca Petra Ničíka, objednanie analýzy v Ústave súdneho inžinierstva, ktoré sľúbilo
zaplatiť OZ Proti korupcii a podnet na prokuratúru. Podľa informácií od poslanca Ničíka vec už začala
preverovať polícia.
-otázka od občana Gajdošíka - aké boli náklady na rozšírenie parkovísk na Sídlisku Solinky v jeseni
2014.
- občan upozornil, že všetky lúky v okolí Soliniek skúpili ľudia blízki ex primátorovi Slotovi. Na
predmetnej lúke bol už dlho oznam na predaj a nik nemal o ňu záujem, až kým sa nenašlo mesto.
-občan upozornil na plytvanie ľuďmi pri odstraňovaní konárov pri údržbe zelene.
-problémy pri odhŕňaní snehu a z nedostatočné odstraňovanie snehu na mostíku medzi Solinkami a
Hlinami 6.
- občan upozornil a varoval, že v Bôrickom parku (Ľ. Štúra) je označených vyše 100 stromov na výrub,
medzi ktorými sú údajne aj zdravé stromy. Poslanci žiadajú mesto o štúdiu na základe ktorej má
dôjsť k revitalizácii parku Ľ. Štúra na Bôriku.

- občan upozornil na 2 borovice na Osikovej ulici, ktoré sú označené c16-20 na výrub. Poslanec
Badžgoň poskytol tele číslo 041/5652371 - Údržba žilinských komunikácií, kde sa dá preveriť daný
stav.
- občan upozornil na preplnené smetiaky a podľa neho nedostatočný odvoz na Gaštanovej ulici č.46
- poslanec Kapitulík upozornil na schválenú novelizáciu VZN o odpadoch
-podnet občana, že by bolo dobré vybudovať na Solinkách nejaké centrum, kde by sa mohli združovať
občania na Solinkách - nejaké námestie. Poslanec Bechný odpovedal, že čiastočne plní túto funkciu
priestor okolo RK kostola prepojený ulicou pred obchodmi a ZŠ Gaštanová.
- občan dal dotaz, či by nebolo možné posilniť počet kontejnerov pri ZŠ Gaštanová, ktoré považuje za
nedostatočný. Poslanec Badžgoň sľúbil zistiť od riaditeľa školy na ZŠ Gaštanová skutočný počet
kontajnerov.
Najbližšie stretnutie s občanmi 3. marca 2015 o 17.00 na ZŠ Gaštanova ul. v zborovni školy.

Zápis spracoval: Ľubomír Bechný
Zápis overil: Jozef Badžgoň

V Žiline 09. 2. 2015

