Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu 3 ‐ Solinky
Dátum konania: 2. februára 2016
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Ľubomír Bechný, Peter Cibulka, Miroslav Sokol
Ospravedlnený poslanec: Martin Kapitulík
Prítomných občanov Soliniek: 13
Predseda Peter Cibulka otvoril zasadnutie výboru a privítal zúčastnených.
Pán poslanec Cibulka informoval o lúke vo vlastníctve mesta pri Solinkách a vyjadril nespokojnosť so
športoviskom na danom pozemku. Vyzval ľudí aby posielali podnety a návrhy od občanov, ktoré budú
podnetom pre rozhodovanie.
Pán Fačkovec ml. vyjadril pochybnosť nad účelnosťou a navrhol dať možnosti na výber (návrhy,
nápady), aby si ľudia vybrali. Zámerom je vytvoriť zoznam a občania budú hlasovať ...zodpovedný p.
poslanec Cibulka
p. Toroč Milan – príslušník policajného zboru ministerstva vnútra prišiel zistiť ako prebiehajú
stretnutia obyvateľov s poslancami... občania sa hneď sťažovali na výjazd z Javorovej na Obvodovú
kvôli zlému výhľadu. Nemôže to vraj riešiť mestská polícia. Pán poručík to postúpi na riešenie, ak ten
pozemok nepatrí mestu...
Kam dať utratené zvieratá?...otázka od pani Markovičovej....bude sa osobne informovať na MsÚ
Poslanec Sokol informoval o návrhu zmeny RP komisií, ktorý sa stretol so všeobecnou podporou
občanov. Jedná sa o zverejnenie podkladov na rokovanie komisií, ktoré občania žiadali na minulých
stretnutiach.
Rozdelenie fondu za minulý rok zverení na nástenke p. poslanec Badžgoň.
Pán Divinec sa zastal psíčkarov z dôvodu nedostatku smetných košov. Pán poslanec Cibulka oznámil,
že má prísľub od mesta, že budú Solinky osadené na jar 25‐timi košmi.
P. Gajdošík – vyjadril nespokojnosť so spratávaním lístia a trávy a nespokojnosť nad výberom
spoločnosti o starostlivosť o zeleň. Celková nespokojnosť s čistotou vyústila do návrhu pána
Fačkovca, aby mesto spravovalo zeleň vlastnou firmou.
Pán poslanec Badžgoň informoval o stave a okolnostiach ako mesto musí riešiť starostlivosť o zeleň.
Pán Kasák vyjadril nespokojnosť nad nemohúcnosťou mesta pohnúť so starými zmluvami
z predchádzajúcich garnitúr.
Pán Fačkovec – pripomenul vypísané projekty mestom tesne pred Vianocami v hodnote cca
2 000 000€, čo sa stretlo so všeobecným pobúrením občanov. Toto správanie mesta v nich evokovalo
praktiky, ktoré sa snažia obísť zmysel verejného obstarávania a tým presadiť vopred dohodnuté
firmy. Z tohto dôvodu bol zvýšený záujem aj o tender na údržbu zelene pre mesto Žilina na 4 roky za
cca 6 000 000 €. Celá situácia vyústila do záujmu obyvateľov o Kódex poslanca. Aké sú možnosti
poslanca zasiahnuť do podmienok pre uchádzačov v tendroch vypísaných mestom? Obyvatelia
prejavili presvedčenie, že podmienky tendrov musia schvaľovať poslanci. Pán Fačkovec pošle link na
vyvesené tendre. Zodpovedný za informácie v tejto veci... pán poslanec Cibulka.

Pán Kubačka presadzoval väčšiu angažovanosť občanov vo veciach mesta a spoluprácu s poslancami.
Pán poslanec Sokol vyzval ľudí na komunikáciu a riešenie štandardných záležitostí priamo s mestom a
MsÚ. Až v prípade neúspechu a problémov sa bude angažovať v danej veci poslanec spoločne so
sťažovateľom.
O riešení vyššie uvedených záležitostí mestom Žilina, prosíme informovať zodpovedného poslanca.

Zápis vypracoval:

Miroslav Sokol .................................

Zápis overil:

Peter Cibulka

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

