Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu 3 ‐ Solinky
Dátum konania: 3. mája 2016
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Peter Cibulka, Miroslav Sokol, Ľubomír Bechný
Neospravedlnený poslanci: Martin Kapitulík
Hosť:
Prítomných občanov Soliniek: 11
Predseda Peter Cibulka otvoril zasadnutie výboru a privítal zúčastnených.
Otvoril rozpravu ohľadom návrhov riešenia parkovania. Zodpovední za mesto nevyužili možnosť
účasti v tejto diskusii. Výzval občanov, aby ponúkli svoje návrhy.
Pán Fačkovec st. spracoval heslovitý material spomenul pár riešení, ktoré odzneli aj na stretnutí
ohľadom parkovania v nadácii Polis. Výstavba parkovacích domov vyšla ako najschodnejšie riešenie.
Súkromná štatistika od pána Čiernika, koľko áut parkuje mimo pakovísk je spracovaná na stránke
http://solinky.webnode.sk/parkovanie/navrhy‐miest . Vyšlo z nej, že tam, kde je deficit parkovísk,
tam sa neplánujú stavať parkovacie domy. Odkaz na celú prezentáciu je na stránke:
http://solinky.webnode.sk/parkovanie/
Pán Janzík spomenul, že mesto výrazne zdaňuje vlastníkov garáží (viac ako byty). Opak by docielil
väčší záujem o garáže.
Pán Fačkovec ml. si nemyslí, že terajšie otvorenie tejto témy je prínosom, pretože material už bol
predstavený, bol bez námietok a teraz sa vec otvára odznova. Nie je na to dôvod, stačí aplikovať to čo
existuje. Pán Cibulka oponoval, ale pán Fačkovec st. to vníma ako krok späť. Je nutné pracovať na
materiáli, ktorý bol predstavený pánom Fačkovcom pred pár mesiacmi. Riešiť sa už má kde budú
parkovacie miesta a za koľko a nie znova od začiatku začínať hľadať nové riešenia.
Pán Rešetka navrhol riešenie pánovi Cibulkovi pred voľbami a povedal, že sa s tým pán Cibulka
nezaoberal. Pán poslanec Cibulka povedal, že je toho veľa a nedá sa zaoberať všetkým, ale sľúbil, že
to bude v budúcnosti riešiť.
Pán Hruška rekapituloval stav parkovania za posledných 20 rokov. Celkovo bolo už mnoho riešení,
žiadne sa nerealizovalo. Navrhol viac priestorov, ktoré boli popísané v minulosti v urbanistickom
plane, ale je tam buď zeleň, alebo krčmy. Plány sa menia vždy s novým primátorom. Cieľom mesta je
len aby ľudia platili a nie hľadať riešenia. Kde sa plánovalo parkovanie, zmenil sa urbanistický plán. Ak
sa zavedú rezidentné karty, do dvoch rokov je parkovanie v súkromných rukách. Parkovacie poplatky
pre návštevy boli ostro odmietnuté. Záver: Treba využiť voľné priestory, ktoré stale sú k dispozícii,
netreba stavť hneď garáže.
Pán Siláž sa sťažuje, že boli postavené stĺpy na Gaštanovej 52, ktoré bránia hasičom, sanitke a
sťahovákom v prejazde k domom. Chýba mu manipulačný priestor pred domom. Pán Janzík obhajoval
toto riešenia, pretože sa jazdilo pro chodníkoch.
Pán Fačkovec – pred BIllou je značka, ktorá zakazuje parkovať na parkovisku. Občania majú mať
podľa dohody nárok na parkovanie z večera do rána. Značku je nutné doplniť o túto informáciu.
Pán Siláž – sa sťažuje na zásobovanie Billy nákladnými autami, ktoré neprejdú k Bille kvôli
zaparkovaným autám a ostávajú stáť a vykladať tovar aj na chodníkoch .
‐ vyzval primátora, aby presadil to čo sľúbil ohľadom parkovania v cestnom zákone a zrušil, že
súkromná osoba môže prevádzkovať parkovanie na mestských pozemkoch.

‐
‐

značka zákaz vjazdu zo Soliniek do Lesoparku (chodník) nie je v súlade so zákonom, pretože
daný chodník nie je komunikáciou pre automobily.
sme jediné krajské mesto, ktoré má vyberá parkovné aj v sobotu a je najdrahšie v porovnaní s
ostatnými krajskými mestami. Návrhuje zrušiť parkovanie v sobotu.

Pani Franeková znova pripomenula jazdenie zásobovacích áut potravín oproti Drevenej krave, kde
jazdia autá cez prechod na chodník k predajni.
Pán Janzík za všeobecnej podpory vyjadril zásadný nesúhlas s jazdením áut na zber papiera po
chodníkochk. Odkiaľ majú povolenie?...pýta sa.
Pán Bechný oznámil, že 21.5.2016 sa bude konať čistenie sídliska. Stretnutie je 9:30 pred školou
Gaštanová. Pán Gajdošík označil akciu upratovania Soliniek za smiešnu, pretože to má robiť firma,
ktorá je za toto platená a nie robiť za ňu robotu a zadarmo. Pán Bechný obhajoval, že raz do roka je
to výchovné. Pán Badžgoň hovoril o príklade iným aj mládeži. Pán Janzík to vníma ako kultúrnu akciu,
kde sa ľudia spoznajú a zistia, že môžu pre seba spoločne urobiť viac.
Pán Janzík – bolo menené verejné osvetlenie na Hlinách za ledkové. Bude sa riešiť výmena aj na
Solinkách?
Pán Fačkovec ml. sa pýta, čo čistia firmy, za peniaze od mesta…nevidel žiadneho pracovníka zbierať
papiere po trávnikoch. Navrhuje to riešiť plnohodnotným zamestnaním ľudí mestom, ktorí by to robili
a nie napr. cez pracovníkov VPP alebo cez súkromné firmy, ktoré musia platiť aj DPH.
Budú sa obnovovať čiary parkovacích miest?...pán Janzík
Pán Fačkovec ml. odporúča, aby sa kreslili čiary aj na obrubníky.
Prečo platíme pohotovosť za odhŕňanie snehu? Z toho by sme mohli mať aj vlastné autá….pán Siláž
Prechod k Tescu (most cez Centrálnu) opadávajú z neho panely. Je nutná oprava!!!
Križovatka na Borovej bola sľúbená a ešte stále nie je vyriešená.
Prečo neodpovedal pán Rolko na doporučený list pánovi Čiernikovi z 5.2.2016? Nedodržal 30 dňovú
lehotu na odpoveď a tým porušil zákon?
Pán Cibulka zoznámil občanov s petíciu proti zastavaniu lúky pod lesoparkom Chrasť športoviskami a
vyzval na jej podpísanie.

Zápis vypracoval:

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