Zápisnica z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 3 - Solinky
Dátum konania stretnutia: 3. marca 2015
prítomných občanov: 10
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň (predseda), Ľubomír Bechný (sekretár), Peter Cibulka, Miroslav
Sokol, ospravedlnená neúčasť: Martin Kapitulík
Hostia: kap. MP Ladislav Zemánek, občiania: Peter Mišejka, Mária markovičová, Marián Cisárik,
Milan Zajac, FRantišek Hvozík, Štefan Kráľ, Rastislav Krasňan, Ján Kasák, Eva Országhová.
V úvode stretnutia privítal prítomných predseda výboru Jozef Badžgoň. Informoval o veciach, ktoré sa
mu podarilo od posledného stretnutia zistiť.
Občan otvoril otázku parkovania a opýtal sa, ktoré pozemky patria na Solinkách mestu a prečo
poslanec Badžgoň je proti zriadeniu obchodu Billa v "strašidelnom hrade".
Poslanec badžgoň odpovedal, že nie je proti dostavaniu hradu, ale bojí sa, aby sídlisko nezaplavili
autá z vonku.
Občan povedal, že autá chodia po chodníku smerom ku kostolu a navrhuje vysádzať živé stromky,
ktoré by tomu zabránili. Tiež navrhol rozšíriť parkovisko.
Poslanec Badžgoň odpovedal, že to riešil z mestom, ktoré nesúhlasilo so záberom chodníka.
Občianka povedala, že na Borovej ulici 19 automobilisti vysúvajú kontejnery, aby mohli zaparkovať
namiesto nich a navrhuje urobiť klietky pre smetné nádoby, podobne ako videla na Solinkách.
Zástupca MP pán zemánek informoval o činnosti MP na sídlisku Solinky v období 1.1.2015 – 3.3.2015.
Celkový počet riešených priestupkov: 49/315€
• V oblasti dopravy 28/215€
• V oblasti verejného poriadku a VZN mesta: 21/100€ (prevažne VZN 3/2011 pes bez vôdzky)
• 1 x zadržaný páchateľ trestnej činnosti /poškodzovanie cudzej veci(sprejer)
• 1x hľadaná osoba podozrivá z páchania majetkovej trestnej činnosti
Počet prijatých telefonátov a podnetov od občanov:32
• Týkajúce sa dopravy:13
• Voľne behajúce psi bez majiteľa: 7/ 3 odchytené a umiestnené do útulku
• Rušenie nočného kľudu:3
• Nezabezpečené vozidlá:2
• Opití, na zemi ležiaci ľudia:2
• Pes chovaný v zlých podmienkach
• Konzumácia alkoholu na verejnosti:
• Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu
• Skládka
• Poškodené elektrické vedenie nebezpečne zasahujúce do komunikácie pre peších
Podnety z predchádzajúcich stretnutí a osobnej, prípadne e-mailovej komunikácie z občanmi:
1. Rušenie nočného kľudu hlukom z pohostinských prevádzok na ul. Smreková
Vykonaných bolo 16 kontrol v nepravidelných intervaloch, pri ktorých neboli zaznamenané žiadne
priestupky proti verejnému poriadku. V uvedenom časovom úseku Mestská polícia neeviduje ani
jednu telefonickú sťažnosť od občanov
Voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na ul. Osiková
Vykonávané intenzívne kontroly, zistené priestupky riešené v blokovom konaní. V budúcom období
bola lokalita zaradená do plánu pravidelných kontrol .
2. Dopravná situácia na ul. Dubová /parkovanie na trávnikoch a priestoroch detského ihriska

Riešenie v rámci možností a oprávnení Mestskej polície. V jarných mesiacoch bude navrhnuté aby sa
situácia riešila umiestnením mechanických zábran proti vjazdu vozidiel
3. Vnútroblok ul. Jaseňová parkovanie a jazda vozidiel po chodníkoch
Priestranstvo pravidelne kontrolované, zistené priestupky boli riešené písomným predvolaním.
Rovnako ako v predchádzajúcom prípade je plánované osadenie mechanických zábran
Pán Jandzík dal podnet, aby MP kontrolovala mladistvých, či nepijú alkoholické nápoje. Upozornil na
vnútro blok na Borovej ulici 23, kde sa sústreďujú a popíjajú alkohol.
Pani požiadala o osadenie bránok na ihrisko pri ulici Gaštanova
Občan navrhuje opatriť kontajnery nálepkami s informáciou, že veľkokapacitný odpad je potrebné
odovzdať na Jánošíkov dvor.
Ľubomír Bechný informoval o svojom návrhu realizácia nadpodlažného parkoviska na Platanovej
ulice, pokiaľ by sa našiel konsenzus mesta, majiteľa pozemkov a občanov.

Najbližšie stretnutie s občanmi 7. apríla 2015 o 17.00 na ZŠ Gaštanova ul. v zborovni školy.

Zápis spracoval: Ľubomír Bechný
Zápis overil: Jozef Badžgoň

V Žiline 09. 3. 2015

