Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia výboru obvodu 3 ‐
Solinky
Dátum konania: 20. novembra 2015
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Mgr. Peter Cibulka, Ing. Miroslav Sokol, Ing. Ľubomír Bechný
Ospravedlnený poslanec: Ing. Martin Kapitulík

1. Realizácia opráv chodníkov
Poslanci obvodu číslo 3 vyjadrujú výrazné znepokojenie nad plánovaným termínom realizácie
stavebných zámerov v oblasti pešej a cyklistickej infraštruktúry.
Pri obhliadke stavu peších komunikácií s vedúcim dopravy p. Rolkom a architektom p. Vonšom
bolo deklarovaný termín začatia rekonštrukčných prác chodníkov na Solinkách v roku 2016.
S plnou vážnosťou protestujeme a vyjadrujeme vážny nesúhlas s termínom realizácie prác, ktorý
bol uvedený v podkladoch pre členov odborných komisií... rok 2018. Na základe akútneho
technicky nevyhovujúceho stavu niektorých najfrekventovanejších peších koridorov je nutné
zahájiť práce v roku 2016 prioritne podľa najkritickejších úsekov v rámci celého mesta Žiliny. Táto
iniciatíva reflektuje požiadavky občanov a smeruje k zabezpečeniu ich základných potrieb.
Zničené chodníky nielen znižujú životný komfort, ale teraz už výrazne ohrozujú zdravie občanov
mesta.

2. Rekonštrukcia povrch ihriska Gaštanová/Javorová
Ihrisko s katastrofálnym stavom povrchu je rekonštruované svojpomocne občanmi Soliniek.
Práce koordinuje a vykonáva FK Castrol team Žilina o.z., Jaseňová 3219/4, 01007 Žilina.
Svojpomocne opravili futbalové bránky a inštalovali ochranné ploty. A zafinancovali osadenie
lavičiek. Naliehavo žiadame zabezpečiť rekonštrukciu asfaltového povrchu v roku 2016
(fotodokumentácia v prílohe).

3. Požiadavka na osadenie 25 ks nových lavičiek
Za posledné roky vznikol na sídlisku Solinky akútny nedostatok lavičiek. Žiadame mesto Žilina, aby
v koordinácii s poslancami obvodu č. 3 – Solinky, zabezpečilo ich osadenie v počte 25 kusov.

4. Požiadavka na osadenie smetných košov
Žiadame mesto Žilina, aby v koordinácii s poslancami obvodu č. 3 – Solinky, zabezpečilo osadenie
25 kusov smetných košov.

5. Vybudovanie detského ihriska, Platanová ulica.
Na podnet obyvateľov Platanovej ulice žiadame mesto Žilina o vybudovanie detského ihriska.
Záležitosť bola odkomunikovaná s prednostom MsÚ v Žiline.

6. Žiadosť o vypísanie zasadnutia výboru Volebného obvodu č. 3 s občanmi
Žiadame o vyvesenie oznamu na internetovej stránke mesta Žilina v tomto znení:
“Pozývame občanov Soliniek na posledné tohoročné stretnutie s poslancami, ktoré sa uskutoční
1. decembra 2015 v jedálni ZŠ Gaštanová, aj za účasti predstaviteľov mesta. Občerstvenie je
zabezpečené.“

Zápis spracoval: Ing. Ľubomír Bechný
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Zápis overil:

.................................

Jozef Badžgoň

Na vedomie:
Ing. Peter Rolko
Ing. Igor Liška
Ing. Igor Choma
poslanci MZ Žilina

