Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky
Dátum konania: 6. júna 2017
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Peter Cibulka, Ľubomír Bechný, Miroslav
Sokol
Ospravedlnený : Martin Kapitulík
Prítomných občanov Soliniek: 26
hostia: kpt. Ladislav Zemánek z MP, p.Anabela Riljáková zo životného prostredia
a pán Peter Rolko z odd. dopravy
Poslanci sa stretli v predstihu o 16.00 hod a prejednali použitie investičnej časti
peňazí z rezervného fondu. Rozhodli sa, že ich používajú na opravy pešej
komunikácie na Gaštanovej ulici, ktorá tvorí hlavnú pešiu magistrálu v centre
sídliska. Jedná sa o parcely 8049/2, 8048/2 a 8048/1.
Z ostatných 4000,- Eur poslanci zatiaľ rozdelia svojich 800,- Eur nasledovne:
po 100, Eur každý na záverečné vianočné stretnutie, na jesenné upratovanie
sídliska vyčlenia spolu 300,- Eur. Spolu teda 800,- Eur
Na ceny Stretball - 300,- Eur
na súťaž o najkrajšiu predzáhradku: 200 + 150 + 50 spolu 450,- Eur
Poslanci odsúhlasili tiež vyčlenenie peňazí na podporu úpravy predzáhradok
občanov pre:
Mirosla Trippi - 48,- Eur, Jozefína Štefániková - 30, 27 Eur a peter Greguš - 49,99
Eur
O 17:00 Miroslav Sokol privítal prítomných a dal slovo kpt. Zemánkovi, aby
informoval o situácii na sídlisku.
Kpt. Zemánek informoval, že od 1.3. bolo na Solinkách 192 priestupkov za ktoré
bola uložená pokuta 1325,- Eur. V ďalšom špecifikoval priestupky podľa ulíc.
Najviac pokút je za dopravné porušenie.
-občan požiadal o riešenie Borovej a jej prípadné prepojenie s Jaseňovou
ulicou. Pani sa spýtala prečo MP nerieši nočný kľud pri pohostinstvách po 22.
00 hod. Pán upozornil, že na Smrekovej je veľmi rušná prevádzka, kde sa
porušuje nočný kľud až do záverečných hodín.
- občan požiadal o opravu, prípadne o likvidáciu zhrdzavených prašiakov.
Ľubomír Bechný informoval o svojom návrhu ohľadom uznesenia o bezplatnej
doprave detí. Občan upozornil, že vyznačenie parkovacích miest farbou je na
väčšine miest znehodnotená a nefunkčné.

- občan poukázal na nekvalitnú opravu nových chodníkov aj na chybný odtok
vody, ktorý súvisí so zlým sklonom asfaltovej povrchovej vrstvy.
- pani upozornila na problém s obrubníkmi. Pán Rolko odpovedal, že je problém
s autami, ktoré sa odmietajú preparkovať.
- občan upozornil, že na Smrekovej 9 stojí už dlhšiu dobu suchý strom a žiada
ho odstrániť.
- poslanci upozornili na pripravovanú opravu osvetlenia.
- jedna občianka si praje osvetliť ihrisko na Osikovej ulici.
- občania vyjadrili znepokojenie nad povolením terasy pred reštauráciou Líška.
- poslanec Sokol upozornil, že zriadením terasy došlo pravdepodobne k
porušeniu VZN.
- poslanci predložili občanom mapu projektu opravy chodníkov na Solinkách
- kontaktoval nás mimo schôdze Otto Wiesler, zástupca vlastníkov bytov na
Javorovej ulici a Marta Bičanovská, vchodová domovníčka, ktorí žiadajú zahrnúť
do opravy aj časť chodníka od Javorovej 4 po parkovisko, z dôvodu havarijného
stavu - na chodníku zostáva počas dažďa veľká vrstva vody, ktorá znemožňuje
priechod. Dajú aj oficiálnu žiadosť na mesto.
Najbližšie stretnutie s občanmi bude prvý utorok 5. septembra 2017

Zápis vypracoval: Ľubomír Bechný
Zápis overil:

Miroslav Sokol
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