Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky
Dátum konania: 9. januára 2018
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Ľubomír Bechný, Miroslav Sokol
neospravedlnení : Martin Kapitulík, Peter Cibulka
Prítomných občanov Soliniek: 7 občanov
M. Sokol privítal prítomných a informoval ich o odpovediach mesta občanom. Napr., že
jedno kosenie celých Soliniek stojí 20 000,-Eur Kosí sa 5-6 x do roka. Na Mestskú políciu sa
dá sťažovať cez podateľňu Mestského úradu.
Na chodníku od lávky smerom ku kostolu vznikla bezodtoková plocha a zdržuje sa tam voda.
V blízkosti garáží. Križovatka dvoch chodníkov. Požadujeme vyriešiť tento problém. Občania
sa dožadujú opravy celého tohto chodníku, poslanec Sokol povedal, že tade má ísť
cyklotrasa, takže rekonštrukcia nebola zahrnutá do opravy v minulom roku.
Občania poukázali na akútnosť opravy chodníku na Gaštanovej – hlavnej pešej trasy na
Solinkách.
Osvetlenie pred lavičkou cez Mostnú ulicu – je tam zrezaná lampa.
Miroslav Sokol informoval o plánovaných investíciách – návrhoch. 400 000,- Eur na opravu
chodníkov v roku 2018, 50 000,- Eur na 50 parkovacích miest.
Poslanec Bechný informoval o stretnutí s primátorom Chomom ohľadom výstavby
parkoviska na Platanovej. Súkromný investor je ochotný kúpiť od bratislavskej firmy tento
pozemok a postaviť posch. parkovací dom na vlastné riziko. Žiaľ požadované zmeny
v územnom pláne, ktoré by to umožňovali, zatiaľ neboli schválené. Poslanci vyvolajú
rokovanie s autorom územného plánu a ďalšími architektami. Poslanec Badžgoň navrhuje
pozvať na stretnutie s občanmi Ing. Vidru zo životného prostredia ohľadom komunálneho
odpadu.
Občania prejavili, konkrétne pán Anton Gajdošík záujem o stretnutie s pánom primátorom.
Požiadal poslancov, aby tlmočili všetko najlepšie v novom roku a tlmočili mu pozvanie na
niektoré riadne stretnutie s občanmi Soliniek.
Občania predniesli požiadavku a trvajú na osadení dopravných značiek zákaz parkovania
vozidiel nad 5 metrov dĺžky po 18.00 hod. Žiadajú vedenie mesta, aby sa tým intenzívne
zaoberalo. Majú to mestá Zvolen, Banská Bystrica, Prešov. Príklad z BB:
http://www.banskabystrica.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=126274
Pani upozornila, že na cyklotrase a chodníkoch (ulica pod Hájom) nie je osvetlenie.
Občan Kropitz navrhuje urobiť z kraja venčiacej lúky odstavné parkoviská. Navrhuje
vypracovať Dopravno-vyhľadávajúcu vyhľadávajúcu štúdiu na umiestnenie odstavných
parkovacích plôch po obvode sídliska Solinky.
Občania sa pýtajú, kedy sa urobí suchý polder. Mali byť urobené 2 – jeden na Všiváku
a druhý na jeho pravostrannom prítoku (od záhradiek).
Poslanec Ľ. Bechný otvoril tému odkrytia potoku Všivák na istej časti Soliniek. Viedlo by to k
zlepšeniu prostredia a zvlhčenia vzduchu. M. Sokol ho doplnil, že podľa mapy sa javí ako

najvhodnejšie miesto územie - zeleň medzi ZŠ Gaštanová a ZŠ Limbová. Občania túto
myšlienku odobrili a podporili myšlienku dať vypracovať štúdiu realizovateľnosti.
Poslanci si zvolili svojho predsedu aj sekretára pre rok 2018. Vo funkciách zostávajú Miroslav
Sokol predseda a Ľubomír Bechný - sekretár. Najbližšie stretnutie bude v utorok 6. februára
o 17.00 v ZŠ Gaštanova.

Zápis vypracoval:
Zápis overil:

Ľubomír Bechný .................................
Miroslav Sokol
.................................

