Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu 3 ‐ Solinky
Dátum konania: 4. októbra 2016
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Peter Cibulka, Miroslav Sokol
Ospravedlnení poslanci: Martin Kapitulík, Ľubomír Bechný
Hosť: kpt. Zemánek
Prítomných občanov Soliniek: 6

Pán Cibulka oznámil občanom, že zabezpečil ocenenie pozemku pri Bille. Bude iniciovať návrhy od
občanov, čo by malo byť na lúke pri Solinkách. Žiada občanov, aby poslali na jeho mail nápady, aký
typ parku si tam predstavujú.
Novovybudované ihrisko na Platanovej je dispozícii občanom.
Pán Badžgoň privítal hosťa a požiadal ho o informácie ohľadom MP a jej činnosti. Kpt. Zemánek
informoval o počte priestupkov a množstve udelených pokút. Cez leto boli kultúrne akcie a tie
spôsobili nižší počet policajtov na sídliskách. Polícia sa zameria aj na večierku na Gaštanovej, na ktorú
bola sťažnosť na minulom stretnutí občanov.
Pán Badžgoň prosí o kontrolu večierky aj pri K‐profite.
Pani Danišovičová sa sťažovala na nepojazdné autá, ktoré treba odtiahnuť. Pán Zemánek vysvetlil
zákonné obštrukcie ak sa dá s takýmito autami narábať. Polícia má na to určeného človeka, ktorý sa
týmto zaoberá.
Pán Badžgoň sa pýtal na postup, ako pokračuje riešenie, keď bolo na vozidlo založené blokovacie
zariadenie. Postup mu bol pánom kapitánom popísaný.
Pán Cibuľka sa pýtal na okrsok Solinky – Vlčince. 2 ľudia sú určení na tento okrsok. Ak by sme chceli
okrsok aj na Solinkách aj na Vlčincoch, je to otázka peňazí a nových ľudí.
Pán Kompas sa sťažovali na skladovanie materiálov na parkovisku OBI. Zároveň predložil súpis vecí,
ktoré treba doriešiť na Solinkách JUH (Príloha č.1).
Bola vznesená požiadavka na osvetlenie detských ihrísk na Solinkách..
V podchode panelového domu oproti škole Limbová sú kvetinárstvo a kaderníctvo, ktoré sú
vystavené šikane zo strany detí. Pľujú na sklá, hádžu na ne jogurty, sprejujú ich, hulákajú, ničia
reklamné plagáty a znervózňujú zákazníkov týchto dvoch prevádzok. Pán kpt. Zemánek sa so
situáciou oboznámi a sľúbil, že podnikne zodpovedajúce kroky.

Zápis vypracoval:

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

Zápis overil:

Peter Cibulka

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

