Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky
Dátum konania: 7. marca 2017
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Peter Cibulka, Ľubomír Bechný, Miroslav Sokol
Neospravedlnený : Martin Kapitulík
Hosť: kapitán ladislav Zemánek z Mestskej polície Žilina
Prítomných občanov Soliniek: 8
Predseda Miroslav Sokol privítal prítomných poslancov. Vyzval kolegov poslancov na informovanie
prítomných o nových skutočnostiach.
- otvorila sa diskusia o spriechodnení ulíc Gaštanova - Borová, aktívny je v tejto veci občan Čiernik,
ktorý ponúkol možnosť zorganizovania stretnutia občanov z dotknutých panelákov.
Slovo dostal kapitán Zemánek z Mestskej polície, povedal, že nemá poznatky o rušení nočného kľudu,
prebehli kontroly v zariadeniach. Občan reagoval, že sa vonku v noci uskutočnila bitka, ale v
poslednej dobe je kľud. Navrhuje namontovať kameru na Limbovu ulicu, budovu K Profitu.
- pán Zemánek upozornil, že ľudia môžu volať čísla 158 aj 159
-Peter Cibulka sa opýtal na okolnosti prepadnutia zariadenia Kebab a zbití občanov. Pán Zemánek
informoval, že to vyšetruje štátna polícia. Za posledný mesiac bolo na Solinkách 149 priestupkov a
uložená pokuta za 1187,- Eur. Najviac za parkovanie na tráve a chodníkoch.
- občianka vyjadrila nesúhlas so stĺpikmi na Borovej, vyjadrila záujem o komplexné riešenie problému
s parkovaním.
- poslanec Cibulka upozornil na zámer odkúpenia pozemku na Platanovej ulici. Povedal, že
posudok hovorí o sume 340 000,- Eur, majiteľ chce sumu 540 000,- Eur
- Pán Kysela poďakoval poslancom za pomoc pri riešení vstupu do Garáží na Gaštanovej. Otvoril
potrebu osadenia nejakých spevnených kociek cez trávnik, pri pešom východe z Garáží.
-pani požiadala o prísnejšiu kontrolu parkovania v noci na trávniku a chodníkoch
- občan vyjadril akútnu nutnosť riešenia križovatky a výjazdu z Borovej ulice.
- občan Fačkovec, tak ako minule vytýkal prítomným poslancom za to, že zahlasovali za zvýšenie
poslaneckých odmien. Prítomní občania ho museli zahriaknuť, aby už prestal a dal priestor pre
naliehavejšie otázky.
- občan otvoril otázku kúpy Športovej haly. Považuje kúpu za dobrú vec pre mesto.
- od občana padla sťažnosť na nekvalitné odhŕňanie chodníkov v zime.

Najbližšie stretnutie s občanmi bude prvý utorok 4. apríla 2017

Zápis vypracoval:

Ľubomír Bechný

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

Zápis overil:

Miroslav Sokol

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

