
ZÁPISNICA  

 

zo zasadnutia poslancov volebného obvodu Solinky s  občanmi, ktoré sa konalo  

dňa 1. októbra 2013 

 

Dňa 1. októbra 2013 sa uskutočnilo na ZŠ Gaštanová v Žiline stretnutie poslancov s občanmi, 

ktoré  otvoril a viedol, predseda  volebného obvodu č.3 Jozef Badžgoň. Na zasadnutí boli 

prítomní 2 poslanci: Jozef Badžgoň, Mgr. Ladislav Čellár, 51 občanov viď prezenčná listina. 

 

Program rokovania: 
1. Otvorenie. 

2. Diskusia o parkovaní na sídlisku Solinky 

3. Záver 

 

K bodu 1 
Predseda volebného obvodu č.3 Jozef Badžgoň privítal občanov poslancov za obvod č.3 a 

otvoril diskusiu. 
 

 

K bodu 2 
Občania: 

- zrušiť trávnaté plochy a spraviť tam parkovacie plochy 

- primátor je povinný nás počúvať 

- mesto chce len od nás vytiahnuť peniaze 

- prečo boli určené Solinky za pilotný projekt a nie Hájik? 

- na Limbovej je odtiahnutý poklop kanalizácie a mestská polícia to nechce riešiť 

- nech poslanci o plánovaných stretnutiach spravia schránkovačku 

- mestská polícia pracuje slabo 

- mestu už neveríme 

- ako mesto naloží s petíciou? 

- prečo sa spolpatňujú sociálne slabší ľudia v paneláku? 

- mesto tvrdí, že na základe dotazníka ľudia chcú spoplatnenie 

 

p. Badžgoň: 

- petícia sa rešpektuj 

- môže pomôcť strašidelný dom s parkovacími plochami ak sa ho podarí vyriešiť a získať pre  

  mesto 

 

p. Čellár 

- ste proti všetkému, chcete riešenie parkovania zastaviť a nerobiť nič? 

 

Občania: 

- chceme to to zastaviť a nerobiť nič 

 

Občianka: 

- mám návrh ako získať peniaze: Cez trestné oznámenie proti tým čo mesto rozkradli aby 

   platili oni. 

 

Občania: 

- nie sú vysporiadané pozemky na sídlisku, ako to môžete spoplatniť? 

- či by nemohla riešiť parkovanie mestská spoločnosť Žilbyt? 

- mal by sa spraviť ekonomický rozbor návrhu a až potom to realizovať 

- vystaviť kartu len na majiteľov áut tých čo tu bývajú a zistíme skutočný stav 

- na Borovej sú garáže a sú nevyužité, z 20 miest tam parkuje len 7 áut 



p. Badžgoň: 

- mesto bude jednať aj s obchodnými domami Max a Metro aby nespoplatnili svoje 

   parkovisko 

 

Občania: 

-  kam idú dane čo dostáva mesto? 

-  či má mesto ekonomickú analýzu parkovania, koľko vyberia a koľko to bude stáť? 

-  či budú teraz vyznačené parkovacie miesta? 

 

p. Krasňan: 

-  či by sme túto tému nedali do ďalšieho volebného obdobia? 

 

p Čellár 

- to čo nechcete sa nebude realizovať, tak ako to bolo pri spájaní škôl Gaštanová, Limbová 

 

Občania: 

- nech autá živnostníkov, ktoré sú využívané aj ako súkromné boli brané ako súkromné 

- vyselektujte autá s.r.o. a tie dostať zo sídliska preč 

 

K bodu 3 
Na záver stretnutia predseda volebného obvodu č.3 p. Jozef Badžgoň poďakoval všetkým 

zúčastneným za účasť a stretnutie ukončil. 

 

V Žiline dňa: 15.10.2013 

 

 

              Jozef  Badžgoň 

        predseda  

Zapísal:   Mgr. Ladislav Čellár 

 

 


