Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky
Dátum konania: 5. 3. 2019
Prítomní poslanci: Dominik Hriník, Ľubomír Bechný, Peter Cibulka, František Talapka
ospravedlnený : Martin Kapitulík
Hosť:
Prítomných občanov Soliniek: 10 osôb
Peter Cibulka otvoril stretnutie. Ako prvá téma sa riešila križovatka pri Drevenej
krave. Pri téme križovatky občania žiadajú vytvorenie dotazníka pre občanov z ulice Borová
o križovatke, aby sa proces schválenia projektu urýchlil, pretože situácia je neúnosná. Pán
Čiernik tvrdí, že plánovaná križovatka pod Hájom má riešenie a musí sa prepojiť panelová
cesta z Bôrickej cesty na Oravskú, aby sa zlepšila situácia. Peter Cibulka uviedol, že
križovatka by mala byť podľa prísľubu prednostu zahrnutá už v najbližšom rozpočte, ktorý
budú poslanci schvaľovať v apríli.

Druhou veľkou témou bolo parkovanie pri Bille. Súkromný podnikateľ plánuje postaviť pri
Bille 4 poschodovú budovu a štartovacie byty, občania sú proti riešeniu, že by sa mali stavať
ďalšie byty na Solinkách, uvítali by len parkovací dom alebo plošné parkovanie., Občan,
ktorý pracuje na oplotení pozemku pri Bille sa vyjadril, že tam ma byť správca, ktorý to bude
prevádzkovať. O týždeň po prázdninách sa pozemok uzavrie a bude problém s parkovaním.
Pokiaľ nevieme čo s pozemkom ďalej, tak sa nevieme posunúť. Bol vyslovený nápad občana,
aby sa obyvatelia spojili a platili si prenájom u majiteľa pozemku za parkovanie.
Ľubo Bechný povedal, že podnikateľ, ktorý chce pozemok kúpiť, tam chce spraviť len
zopár štartovacích bytov. Podnikateľ príde na ďalšie stretnutie s občanmi a odprezentuje svoj
plán. Peter Cibulka je proti zahusťovaniu Soliniek, pretože komerčný developer bude vždy
stavať normálne komerčné byty, aké sa stavajú všade na plochách okolo Soliniek. Poslanec
Cibulka navrhuje v tejto zóne iba parkovacie miesta.
Občania tvrdia, že by sa mal spraviť prieskum medzi občanmi o parkovacom dome.
Ďalej občania žiadajú vytvorenie parkovacích čiar na celom sídlisku. Na ulici Smreková pred
vchodom Smreková 10 je potreba opraviť zničený chodník. Obyvatelia žiadajú vytvorenie
čiar na parkovanie na celom sídlisku. Poslanec František Talapka zahrnul do investícií na
mimoriadnom výbore pre Solinky túto činnosť, pretože si uvedomuje, že je to potrebné.
Ďalší dotaz občanov je na chodník na Borovej od mostu ku Centru - kedy sa dokončí, pretože
chodník je v katastrofálnom stave.
Občania urgentne žiadajú aby sa preverili všetky invalidné parkovacie miesta na
Solinkách a pri zistení toho, že invalid už nebýva v byte, aby sa to miesto uvoľnilo pre
obyvateľov. Dominik Hriník povedal, že aktuálne už tento problém rieši s prednostom na
Borovej ulici a potvrdil, že by to bolo vhodné vyriešiť na celom sídlisku.
Občania žiadajú aby sa riešil problém s bezdomovcami na Solinkách a aby prevádzky
mali svoje kontajnery a nehádzali do verejných kontajnerov na Smrekovej.

Občania sa sťažujú, že autá prechádzajú okolo Smrekovej koliby do vnútrobloku
Smreková. Odborník z mesta by mal prehodnotiť značky na Smrekovej ulici. Dotaz na
pozvanie mestského policajta, ktorý vysvetlí situáciu dopravného značenia na Solinkách.
Občan sa vyjadril k umiestneniu veľkokapacitného kontajnera, chceli by ho umiestniť na
ihrisko Limbová 1, pretože je to dostupnejšie pre občanov.
Je potreba zadovážiť jeden odpadkový kôš ku lavičkám na Limbová 1 pri pieskovisku.
Skontrolovať stromy, ktoré sú už vykývane a v zlom stave na Solinkách, pretože môžu
ohroziť bezpečnosť občanov. Občania navrhujú využitie aktivačných pracovníkov na čistenie
sídliska a žiadajú o umiestnenie kamery vo vnútrobloku ul. Osiková, Jaseňová, Borová a na
pomedzí ulíc Limbová/Smreková. Jedna kamera by mohla byť nainštalovaná na budove
Domova
dôchodcov
Úsmev,
ktorý
je
vo
vlastníctve Mesta Žilina. Prítomní poslanci Talapka, Hrinik, Bechný a Cibulka uisťujú
občanov, že budú robiť všetko čo bude v ich kompetencií na vyriešenie problémov.
Na záver občania žiadajú zavolať pána Rolka na vysvetlenie križovatky pri Borovej
a kvôli vytvoreniu parkovacích čiar na celom sídlisku. Občan žiada preveriť zmluvu firmy
MGM, ktorá je zodpovedná za čistotu Žiliny.
Ďalšie stretnutie bude 2. 4. 2019
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