ZÁPISNICA
zo stretnutia p. primátora Ing. Igora Chomu, zástupcov mesta, zástupcov petičného
výboru a poslancov volebného obvodu Solinky, ktoré sa konalo
dňa 22. januára 2014
Dňa 22. januára 2014 sa uskutočnilo v zasadačke mestského úradu v Žiline stretnutie
zástupcov petičného výboru p. Ing. Slavomírom Fačkovcom, p. Antonom Gajdošíkom,
poslancami za obvod Solinky p. Jozefom Badžgoňom, p. Bc. Jaroslavom Gažom, p. Mgr.
Ladislavom Čellárom, zástupcami mesta p. primátorom Ing. Igorom Chomom, vedúcim
dopravy Ing. Igorom Liškom, vedúcim životného prostredia Ing. Andrejom Vidrom,
náčelníkom mestskej polície plk. Ing. Milanom Šamajom, za štátnu políciu kpt. Pavlom
Michálekom, ktoré otvoril a viedol, p. primátor Ing. Igor Choma.
P. primátor Ing. Igor Choma privítal prítomných na stretnutí a informoval o rozhodnutí mesta
vo veci parkovania na sídliskách.
- parkovanie ide mesto riešiť z finančných prostriedkov mesta
- vyhlási sa verejné obstarávanie na jednotkové ceny a podľa množstva peňazí sa pôjde do
počtu parkovacích miest
- v mesiaci február sa rozhodne, ktoré parkovacie miesta sa spravia a v mesiaci máj by sa
mohlo začať s realizáciou
p. Fačkovec:
- Stretnutie s občanmi už nie je potrebné, sme spokojní s rozhodnutím mesta.
p. primátor Choma:
- Pôjdeme podľa už vypracovanej projektovej dokumentácie, len ju upravíme podľa nových
požiadaviek, prehodnotia sa platené parkovacie miesta a označenie parkovacích miest.
p. Gajdošík:
- Chceme odpoveď petičnému výboru oficiálne aj kópiu štúdie parkovania.
p. primátor Choma:
- Áno, dáme do dvoch týždňov petičnému výboru, bude aj obhliadka miesta aj s poslancami.
p. Gažo:
- Treba spraviť zjednosmernenie ulíc.
kpt. Michálek:
- Treba to posúdiť zo širšieho hľadiska, polícia musí posúdiť dopravu na sídlisku.
p. primátor Choma:
- Ideme účelovo viazať prostriedky, ktoré má mesto od Prvej parkovacej spoločnosti.
Prejdeme celé sídlisko aby sme vedeli koľko miest sa dá vyhradiť.
Zástupcovia petičného výboru poďakovali za spoluprácu vedenia mesta a poslancov
s občanmi.
Na záver stretnutia p. primátor Ing. Igor Choma poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a
stretnutie ukončil.

V Žiline dňa: 22.1.2014
Jozef Badžgoň
predseda
Zapísal: Mgr. Ladislav Čellár
poslanci: Bc. Jaroslav Gažo
Mgr. Ladislav Čellár

