Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky
Dátum konania: 4. apríla 2017
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Peter Cibulka, Ľubomír Bechný, Miroslav Sokol
Neospravedlnený : Martin Kapitulík
Prítomných občanov Soliniek: 26
Na stretnutí poslanci zaregistrovali skupinu občanov so znakmi príslušnosti k politickej strany Kotlebova strana
naše Slovensko. Na dotaz predsedu informovali prítomných, že prišli ako pozorovatelia a chcú položiť niekoľko
otázok poslancovi Kapitulíkovi. Povedali, že nebudú vstupovať do diskusie, lebo sú z iných obvodov ako Solinky.
Predseda Miroslav Sokol privítal prítomných občanov. Vyzval kolegov poslancov na informovanie prítomných o
nových skutočnostiach.
-Ľubomír Bechný informoval o situácii a plánoch ohľadom kúpy pozemku na Platanovej. Prítomní občania
vyjadrili súhlas s týmto zámerom.
-Peter Cibulka informoval o stretnutí s primátorom mesta v tejto veci a podpore tohoto projektu z jeho strany.
-Miroslav Sokol otvoril diskusiu ohľadom prepojenia ulíc Borovej - Jaseňovej a Borovej s Gaštanovou ulicou.
Povedal, že v prípade prepojenia na Gaštanovu ul. by došlo k preťatiu plánovanej cyklotrase.
-Občan Čiernik argumentačne vysvetlil nutnosť prepojenia ciest s tým, že zbiera podpisy na prepojenie.
- Prítomný občan sa postavil proti návrhu výstavby kruhovej križovatky - výjazd z Borovej ulice. Tvrdil, že to je
zbytočné a že mnohé kruhové objazdy (napr. pri Kysuckom Novom meste) boli zrušené. Navrhol, aby sa vytvoril
len odbočovací pruh doprava a na súkromné gymnázium sa odbočovalo len z Oravskej. Navrhuje tiež vybudovať
paralelný okružný vstup z Okružnej ulice s vjazdom mimo križovatku.
-pani Vranová navrhla, aby v exponovaných časoch riadil dopravu na križovatke pri Borovej policajt, keďže sa
jedná len o cca. hodinu denne.
- pán Kubička upozornil, že zápchy sa konajú aj odpoludnia
- pani vyjadrila počudovanie, že neprišiel zástupca mesta, poslanec Sokol odpovedal, že Ing. Rolko pozvaný bol.
Predseda výboru poslanec Sokol navrhol hlasovať o prepojení ulíc Borová - Jaseňová.
ZA - 18 hlasov, PROTI - 2 hlasy, ZDRŽALI SA - 7 hlasov.
- pán Fačkovec sa dožadoval hlasovania o výstavbe kruhovej križovatky, poslanec Cibulka mu povedal, že
prebieha odborná analýza a navrhol, aby sme si na ňu počkali.
Prišlo teda len informatívne hlasovanie s otázkou "Kto je za výstavbu kruhovej križovatky?"
ZA - 0 hlasov, PROTI - 12 hlasov, ZDRŽALO SA - 8 hlasov
Hlasovanie: "Kto je za realizáciu odbočovacieho pruhu z Borovej ulice doprava a z Obvodovej tiež doprava?"
ZA -17 hlasov, PROTI - 0 hlasov, ZDRŽALO SA - 5 hlasov.
Občania žiadajú časové termíny na realizáciu križovatky i vnútorného prepojenia Borovej na iné ulice.
- Občan upozornil, že chodník pred ZŠ Gaštanova je vo veľmi zlom stave, žiada informáciu, či a kedy sa bude
opravovať.
- Občan Fačkovec navrhuje zamestnať 10 ľudí na ručné pravidelné čistenie Soliniek.
- Občianka navrhuje, aby všetky výberové konania nad 5000,- Eur boli schválené MZ v Žiline.

Najbližšie stretnutie s občanmi bude prvý utorok 2. mája 2017

Zápis vypracoval: Ľubomír Bechný .................................
Zápis overil:

Miroslav Sokol

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

