Zápisnica z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 3 ‐ Solinky

Dátum konania: 3. novembra 2015
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Ľubomír Bechný, Miroslav Sokol,
Ospravedlnení poslanci: Peter Cibulka, Martin Kapitulík
Prítomných občanov Soliniek: 11
Predseda Jozef Badžgoň privítal prítomných. Zrekapituloval pripomienky občanov a ich riešenie.
Spomenul monitorovanie Jaseňovej ulice, ak by boli problémy treba volať 159.
‐ Vznikla diskusia o pozemku Rudiny II. Občania tlačili na poslancov, aby vyvíjali tlak na mesto ‐
primátora, aby rokoval s majiteľom pozemku o odpredaji.
‐ návrh pozvať na najbližšie stretnutie pani Júliu Durdyovú zo životného prostredia
‐ občan pochválil kosenie trávy. Upozornil na Osikovú 16 ‐ oproti výmenníkovej stanici, nachádza sa
tam veľký smrek pri ktorom sa zdržujú bezdomovci. Dal dotaz, či by sa nedalo do výšky cca 2 metrov
odrezať konáre zo spodku. Smrek sa nachádza medzi vchodmi 17 a 18.
‐ občan navrhol osloviť firmu Peugeot na juhu Soliniek, či by nepomohla zafinancovať chodník okolo
svojho plotu.
‐ Občan upozornil, že parkovacie čiary pre autá sú zodrané.
‐ pani Košíková upozornila, že občania nedodržujú parkovacie pásy, parkujú na divoko. Navrhuje
napísať do Radničných novín článok, ktorý by apeloval na dodržanie poriadku.
‐ občan sa pýtal, kedy sa začne s výmenou svietidiel na Solinkách
‐ občania otvorili problém bytu pani Ševčíkovej a apelujú na mesto, aby sa zaoberalo výstavbou
sociálnych bytov.
‐občan upozornil na pozemky medzi ZVL a Bytčicou, kde by podľa neho mohla začať výstavba
sociálnych bytov.
‐ občan upozornil, že socha Andreja Hlinku má nedôstojné miesto a je zastrčená medzi kríkmi.
‐ občan Ľubomír Kompas priniesol podnety za občanov časti Žilina‐Solinky Juh, ktoré zapísala Mária
Krajčovičová a žiada ich priložiť k zápisnici.
‐ poslanca Ľubomíra Bechného kontaktoval občan Drahoslav Vajda. Upozornil na nedostatočný
prechod pre chodcov na autobusovej zastávke Smreková. Podľa neho je veľmi ďaleko od zastávky,
takže ľudia prechádzajúci cez cestu ho nevyužívajú a riskujú ohrozenie života prebiehaním mimo
prechodu. Žiada toto riešiť posunutím prechodu smerom k Bytčici, prípadne iným spôsobom.
Najbližšie stretnutie bude slávnostné 1. decembra o 17. 00 v jedálni ZŠ Gaštanová.

Zápis spracoval: Ľubomír Bechný.................................
Zápis overil Jozef Badžgoň...........................................

