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

Dátum konania: 5. januára 2016
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Ľubomír Bechný, Miroslav Sokol, Peter Cibulka, Martin Kapitulík
Ospravedlnení poslanci: nik
Prítomných občanov Soliniek: 7 občanov
Poslanci sa zišli v polhodinovom predstihu pred občanmi, aby si dohodli nasledovné
- výbor sa dohodol, na návrh M. Kapitulíka, že rozdelenie pohotovostného fondu VO č.3 bude
úmerne 600,- Eur na poslanca
- o zmene predsedu a podpredsedu VO č.3.
Predsedom sa stáva poslanec Peter Cibulka a sekretárom Miroslav Sokol. Poslanci sa dohodli, že po
roku sa opäť vrátia k nominácii zase iných poslancov na obe funkcie.
Poslanci sa dohodli, že rokovanie občianskeho výboru povedie ešte Jozef Badžgoň a zapisovať bude
sekretár Ľubomír Bechný. Najbližšie stretnutie už povedie nový predseda a sekretár.
- Jozef Badžgoň privítal prítomných občanov a poprial im všetko dobré v novom roku 2016.
- Ľubomír Bechný a Martin Kapitulík informovali o mimoriadnom MZ v decembri. Martin Kapitulík
vysvetlil prečo hlasoval proti návrhu koncepcii parkovania na Solinkách. Občania vyjadrili
znepokojenia a obavy z možného zavedenia poplatkov za parkovanie na Solinkách. Ľubomír Bechný
povedal, že je ochotný podporiť platenie, len za podmienky, že sa vytvoria nové parkovacie miesta
(parkovacie domy) a že parkovacia spoločnosť bude v rukách mesta. Pripomenul, že zmluva s firmou
SIRS končí v roku 2023.
Občianka pani Markovičová upozornila, že po silvestrovskej noci sú na Borovej ulici porozbíjané
pouličné lampy od delobuchov a rakiet. Tiež poničené plastové koše na odpadky.
Martin Kapitulík pochválil mesto za vznik okrskov MP. Stanica na Solinkách by mala byť v priestoroch
bývalej pošty na Solinkách.
Občan upozornil, že počas Vianočných trhoch v decembri bol na Mariánskom námestí veľký
neporiadok. Už aj z úcty k podnikateľom, ktorí platia veľký nájom za stánky by mesto malo k čisteniu
priestoru pristupovať zodpovednejšie.

Najbližšie stretnutie bude 2. februára 2016 o 17.00 na ZŠ Gaštanova.

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

