
Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 – Solinky 
 

Dátum konania: 4. 6. 2019 

Prítomní poslanci: Dominik Hriník,  Ľubomír Bechný, Peter Cibulka, František Talapka 

Neospravedlnení poslanci : Martin Kapitulík 

 Prítomných občanov Soliniek: 8  osôb 

  

Peter Cibulka otvoril stretnutie. Občania sa pýtajú na rekonštrukcie teplovodu. Malo by to byť 

hotové do začiatku vykurovacej sezóny. 

 

Občania dali podnet na parkovacie čiary, že by ich chceli dať aj na obrubníky, pretože len zo 

zeme sa to rýchlo zmaže. 

 

Poslanci informovali občanov o europrojekte na Solinkách, ktorého cieľom je obnova 

a rekultivácia priestoru medzi Billou a mestskými bytmi na Borovej ulici. Výsledkom by mala 

byť oddychová zóna a priestor na spoločné stretávanie. Pri diskusii občania spomenuli, že by 

mali záujem o čo najviac zelene. Konalo sa hlasovanie, v ktorom občania hlasovali, či sú za 

to, aby bola urobená súťaž na štúdiu toho, ako by mal tento priestor vyzerať, keďže 

v súčasnosti mesto navrhlo, aby bol priestor upravený na základe 10 rokov starej štúdie. 

Hlasovanie dopadlo nasledovne:  6 občanov bolo za vyhlásenie novej súťaže a 2 sa zdržali. 

Poslanec Peter Cibulka vyjadril presvedčenie, že priestor by mal byť výsledkom novej súťaže 

a mal by mať charakter zeleného parku. 

 

Občania sa sťažujú, že policajti nepokutujú auta s dĺžkou nad 5 metrov, ktoré majú zákaz 

parkovať na Solinkách.  

 

Občania dávajú návrh, aby ľudia čo chodia na Limbovú školu do telocvične parkovali v areáli 

školy a nie na parkoviskách pri panelákoch. Ďalší občan sa sťažuje, že pri škole prechádzajú 

autá cez trávnik a aj tam parkujú.  

 

Občan dáva podmet o vytvorenie prechodu pre chodcov a obmedzeniu vstupu áut na chodník  

pri Smrekovej Kolibe. 



 
 

 

 

 

Občianka sa sťažuje, že divé svine prechádzajú aj na cintorín na Hájiku a behajú po cintoríne.  

 

Občan sa sťažuje, že pod Tescom pri schodoch treba spraviť na chodník smerom k benzínovej 

pumpe betónovú vrstvu, aby sa to vyrovnalo.  

 
 

Občan dáva podnet na vytvorenie pieskoviska oproti vchodu Dubovej 23 na pôvodnom 

mieste, kde bolo kedysi pieskovisko, v súčasnosti je zarastené. 
 
 

Zápis vypracoval:     Dominik Hriník     ................................ 

Zápis overil:             Peter Cibulka        ................................. 

 

 


