Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu 3 - Solinky
Dátum konania: 6. septembra 2016
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Peter Cibulka, Miroslav Sokol, Ľubomír Bechný
Ospravedlnení poslanci: Martin Kapitulík
Hosť:
Prítomných občanov Soliniek: 10
Predseda Peter Cibulka otvoril zasadnutie výboru a privítal zúčastnených.
Informoval o vlastnej iniciatíve o ocenení pozemku pri Bille, kvôli novým parkovacím miestam.
Naďalej panuje všeobecný názor, že je urgentné primárne riešiť parkovanie na sídlisku.
Pán Čiernik navrhoval prepojenie Borovej a Gaštanovej aj Borovej a Platanovej. Je to kvôli lepšej
organizácii dopravy na sídlisku.
Prvá fáza opráv chodníkov by sa podľa vyjadrenia mesta mala ukončiť tento rok.
Budú odmeňované aj prehodnocované predzáhradky v blízkej dobe.
Pán Badžgoň informoval o výbere správcu zelene. Prebehol tender, bolo podané dovolanie
a pravdepodobne sa bude tender opakovať. Pánovi Badžgoňovi bola prisľúbená účasť na otváraní
obálok Ing. Andrejom Vidrom, žiaľ pozvaný nakoniec nebol.
Pán Fačkovec navrhol aby poslanci schvaľovali podmienky obstarávaní nad 5000 € na MZ.
Pán Fačkovec st. sa zhodli s pánom Badžgoňom, že cez prázdniny sa znížila prítomnosť polície na
Solinkách.
Pán Cibulka otvoril otázku oddychového parku na pozemku pri Solinkách.
Pán Fačkovec ml. sa pýtal na Rudiny II. Pán Cibulka komunikoval s investorom a celý projekt sa vraj
zastavil. Pán Fačkovec st. pripomenul verejný prísľub primátora o založení komisie, ktorá bude toto
riešiť, ale zatiaľ sme neboli informovaní, že by nejaká vznikla. Občania navrhujú začať rokovania
ohľadom odkúpenia pozemku Rudín II.
Pani Králiková navrhuje v spolupráci s KIA Motors urobiť oddychovú zónu aj na lúke na Solinkách.
Využiť eurofondy na revitalizáciu mesta. Začať jednanie s oddelením zodpovedným za prípravu
eurofondov. Za príklad je daná iniciatíva vo VÚC, ktorý rieši mnoho projektov využitím eurofondov.
Pani Králiková si všimla obnovu verejného osvetlenia na Vlčincoch. Kedy bude prebiehať výmena
osvetlenia na Solinkách? Prosíme príslušný odbor o písomné vyjadrenie (mailom) k tejto veci.
Pán Bechný informoval o zmene plánu kontrol pre kontrolóra ohľadom prevádzky áut na MsÚ.
Pán Fačkovec otvoril tému fungovania mesta a firmy Tipsport. Jednalo sa o vysvetlenie, ako funguje
daňový systém pre internetový hazard.
Pani Králiková sa pýtala na stojiská pre kontajnery, ktoré oddelenie to má na starosti? Prečo sa
nebudujú? Mnohé kontajnery sú rozstratené po komunikáciách. Prosíme príslušný odbor o písomné
vyjadrenie (mailom) k tejto veci.
Pani Danišovičová mala zásadné výhrady k fungovaniu večierky na Gaštanovej 16. Je tam neporiadok,
občania pijú alkohol na verejnosti a je tam hluk. Je nutné to riešiť, situácia je neúnosná. Prosíme MP
o častejšiu kontrolu tejto prevádzky, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákona.

Zápis vypracoval:

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

Zápis overil:

Peter Cibulka
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