
Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky 
Dátum konania: 7. 5. 2019 

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

Neospravedlnení poslanci : Martin Kapitulík 

 Prítomných občanov Soliniek: 5  osôb 

 

 Peter Cibulka otvoril stretnutie a na začiatku spomenul priority, ktoré chcú poslanci 

presadiť do investičného plánu. Sú to: križovatka na Borovej ulici pri Drevenej krave, 

doplnenie retiazkovej dvojitej hojdačky k detskému ihrisku na Smrekovej ulici, čiary na 

parkovanie, futbalové ihrisko na Osikovej ulici, chodník na Limbovej ulici, oprava 

pieskoviska na Smrekovej ulici, asfaltovanie ihrísk a hokejbalové brány, doplnenie 

bezpečnostných kamier, čiary na športové ihriská, nové oplotenie detského ihriska s 

pieskoviskami na Osikovej ulici, výmena starého oplotenia multifunkčného ihriska na ZŠ 

Limbová. 
 
Otvorila sa téma parkovacej politiky. Ľubomír Bechný opísal výhody zavedenia rezidenčného 

parkovania, ktorá by bola aktuálna až potom, keď mesto prevezme parkovaciu spoločnosť do 

vlastníctva. František Talapka sa vyjadril k parkovacej politike a spoplatnenia parkovania 

v Trenčíne, že po tomto kroku sa uvoľnili parkovacie miesta po celom meste. Dominik Hriník 

sa vyjadril, že ako poslanci za Solinky sa budeme snažiť presadiť ďalšie stojiská na 

bikesharing, ktoré tú chýbajú.  

 

Peter Cibulka žiada prednostu, aby sa zrekonštruovali pri letnej výmene potrubí na Solinkách  

celé chodníky, nie len časti, ktoré sa rozbijú. 

Občan Čiernik dáva podnet, že treba skrátiť dobu parkovacieho času v centre mesta do 16:00 

ako v iných mestách na Slovensku. 

Občan Čiernik opätovne žiada spriechodniť cestu 

na bôrickej ceste. Tým by sa uvoľnila doprava na 

Solinkách (obrázok z Bôrickej cesty). 

 

Občania žiadajú o vysvetlenie ako sa bude riešiť 

dopravná situácia po dostavbe diaľnice pri 

Solinkách. Občan apeluje aby sa vytvoril výjazd 

z diaľnice od Hričova v Lietavskej Lúčke, aby sa 

predišlo zápcham Žilina- Bytčica.  

 

Občianka sa sťažuje, že na Solinkách stále parkujú autá nad 5 metrov. Občan sa sťažuje, že je 

neporiadok na súkromnom pozemku pri Bille. 

 

Občan reaguje, že by bolo dobré spraviť tréningovú stenu na tenis na jednom betónovom 

ihrisku na Solinkách. 

 

Občan reaguje, že je prasknutý betónový kryt na Borovej, na ktorom ľudia parkujú.  

 



Občianka sa sťažuje, že bolo veľa výpadkov elektriny na Solinkách a ďalej pokračuje, že 

neskoro sa zapínajú večer svetlá a žiada, aby sa zapínali skôr.  

 

Občania chvália mesto za čistotu pri smetných nádobách. Občianka má záujem o informáciu o 

počte ľudí, ktorí berú dávky hmotnej núdzi na Solinkách, aby čistili v rámci verejno-

prospešných prác primárne Solinky.  

 

Pani Krištofová nahlásila problém s prechodom pre chodcov. Komunikácia je pri priestoroch 

večierky v blízkosti budovy K - profit na ulici Gaštanová. Podľa tvrdení pani Krištofovej aj 

pri úplnom spomalení pred neprofesionálne prevedeným spojením (pravdepodobne nejakého 

prekopania) prechádzajúce vozidla vždy zachytia spodok podvozku. Možno s výnimkou 

väčších SUV. Prosí o nápravu. 

 
 

 

 Najbližšie stretnutie bude 4.6. 2019 o 17:00 na škole Gaštanovej. 

  

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

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

 



 


