
Zápisnica z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 3 - Solinky 

Dátum konania stretnutia: 2. júna 2015 

prítomných občanov: 17 

Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň (predseda), Ľubomír Bechný (sekretár), Peter Cibulka, Miroslav 
Sokol                                                                                                                                                           
Ospravedlnená neprítomnosť: Martin Kapitulík 

Jozef Badžgoň na začiatku privítal prítomných a privítal kapitána Zemánka z Mestskej polície. 
Upozornil, že príde Ing. Peter Rolko, vedúci odboru dopravy, ktorý sa ospravedlňuje za meškanie. 
-pani povedala, že hlina z Borovej ulice je odvezená 
- pán Čiernik povedal, že napísal pánu poslancovi Delinčákovi list ohľadom riešenia križovatky na 
Borovej (je predsedom Komisie dopravy a komunálnych služieb) 
-Ľubomír Bechný povedal, že napísal na mesto list (Ing. Oswaldovi a Ing. Arch. Durdyovej), aby 
križovatka bola zahrnutá do generelu dopravy, ktorý rieši skupina okolo prof. Čelka. 
- pán sa opýtalako to vyzewrá s výstavbou na pozemku medzi Solinkami a Hlinami 6 (tzv. Kačaljakovo 
pole). 
- pani upozornila na problém s kosením. Pokosená tráva je nedostatočným spôsobom odstraňovaná z 
pokosených plôch. 
V ďaľšom dostal  priestor kpt. Zemánek, ktorý informoval prítomných o riešení priestupkov na 
Solinkách. 
Celkový počet prieskupkov za obdobie 1.3 - 31.5. 2015 bol 186 priestupkov. Za ne boli udelené 
pokuty vo výške 1060 eur. 
Z toho: 
dopravných priestupkov: 101 
verejný poriadok: 11 
1 pokus o poškodenie spätného zrkadla auta 
priestupky týkajúce sa porušenia VZN mesta: 73 
Ďalej uviedol ako boli riešené podnety občanov i ktoré podnety sa kontrolou nepotvrdili. 
Medzitým prišiel Ing. Roľko, ktorému predsedajúci J. Badžgoň odovzdal slovo. 
-povedal, že priebežne doplňujú zábrany, aby autá nechodili na chodníky - najmä tzv.biskupské 
čapice. 
- občan povedal, že na Jaseňovej ulici (č.17) boli osadené tiež a občania sa teraz nemôžu dostať do 
garáží. 
- iný občan upozornil,  že tieto garáže sú na parkovanie používane neoprávnene a majú služiť len na 
odkladanie materiálu a servis pre vchody. 
- na Javorovej požiadala pani o nasadenie retardéru v mieste prechodu cesty do vnútrobloku 
(poslanci Bechný a Sokol následne zistili, že retardéry sú už osadené) 
-pani upozornila, že majiteľ parkovacieho miesta pre invalidov často parkuje inde a toto miesto 
prenecháva na parkovanie iným rodinným príslušníkom (autám s inou SPZ). Konkrétne sa má jednať o 
pána Mikuša a miesto je na Gaštanovej č. 14. 
- kapitán Zemánek upozornil, že za tento priestupok MP udeľuje pokutu. 
Občianka navrhuje vyčistiť priestor v oblasti "strašidelného hradu" od náletových drevín. 
-občan poprosil o blokáciu chodníka medzi Borovou 8 a 9., kde chodia autá. 
- občania apelovali na zničené chodníky 
- Ľ. bechný upozornil, že v najbližších dňoch by malo mesto za účasti poslancov zmapovať skutočný 
stav chodníkov na Solinkách a rozhodnúť o prioritách pri ich oprave. 
-M. Kapitulík povedal, že sa poslanci budú snažiť o nájdenie čo najviac prostriedkov, aby sa nejednalo 
len o zaplátanie dier,, ale generálnu opravu 



-Ing. Rolko upozornil, že väčšina chodníkov je pôvodných od výstavby sídliska, ale že mesto asi 
nebude mať dosť prostriedkov na generálnu opravu. 
- opravy by sa mali realizovať v roku 2016 
-pán Uhrina navrhol zvýšiť počet parkovacích miest okolo plotu pri strašidelnom hrade zmenou na 
kolmé parkovanie. 
- občan upozornil na poruchy verejného osvetlenia na Borovej ulici. 
- pani Országhová požiadala o natretie lavičiek a výmenu dvoch poškodených dosiek okolo vchodu na 
Gaštanovej č. 34.  
- občan Fačkovec požaduje, aby sa informácie zo stretnutia odborných komisií zverejňovali na webe 
mesta aj s detailným hlasovaním jednotlivých členov komisií. 
 
Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku 
- poslanec P. Cibulka v mene ostatných poslancov informoval o súťaži o najkrajšiu predzáhradku. 
Komisia vyberie tri najkrajšie predzáhradky, ktoré ocení tromi miestami spojenými s finančnou 
odmenou 150, 100 a 50, Eur z poslaneckého fondu Soliniek. Hodnotenie prebehne v mesiaci 
september, prihlasovanie sa do súťaže nie je potrebné. 
- pani upozornila, že na Javorovej 13 zateká pri dažďoch voda do vchodu a požiadala mesto o 
vyriešenie problému 
Jozef Badžgoň poďakoval prítomným za účasť. Ma druhý deň po stretnutí prišiel poslancom Becnému 
a Cibulkovi podnet od Kataríny Cisárikovej, ktorý prikladáme: 
 
Vážený pán Bechný a pán Cibuľka, veľmi si vážim Vašu prácu a ochotu, a preto sa s dôverou na Vás 
obraciam. Stretli sme sa na zasadnutí, ktoré sa konalo na ZŠ Gaštanová, ale nemala som chuť sa 
prekrikovať a skákať druhým do reči, preto Vám posielam materiál, ktorý som Vám, poslancom, 
chcela pôvodne predložiť. 

Prosím, ak je vo Vašej moci, akútna je hlavne príjazdová cesta a parkovanie takmer na kopci. Zároveň 
mi ležia na srdci /som učiteľka a mám veľmi rada deti a mladých ľudí/ mladí, ktorí radi hrajú futbal a 
iné športy, ale plocha je už nevyhovujúca /viď materiál/. Sľúbila som im, že sa prihovorím za nich a ich 
potreby. Ďakujem za Vašu podporu a pomoc.  

S úctou a srdečným pozdravom Katarína Cisariková 

1. Chodníky na Solinkách – jamy, výtlky, nerovnosti, na niektorých častiach chodníkov zostáva 
stáť voda a blato – napr. Javorová, Gaštanová 

2. Nefunkčné ihriská a ich renovácia – vo vnútrobloku Javorová/ Gaštanová sa nachádzajú 4 
betónové plochy, na 3 z nich sa hrávajú deti, plochy sú už značne zdevastované, na jednej 
z nich hrávajú pravidelne chlapci futbal, bránky sú hrdzavé, siete deravé a betónová 
plocha zničená, povrch nerovný 

Konkrétny návrh: deti a mládež, ako aj my, rodičia by sme uvítali túto plochu opraviť, príp. 
natiahnuť na ňu umelú trávu, opraviť bránky, resp. ohradiť ochrannou sieťou proti 
poškodeniu áut loptou 

3. Parkovanie a osadenie tabule obytná zóna a spomaľovacieho pruhu/retardéra/ z dôvodu 
bezpečnosti našich deti – v uvedenej lokalite /viď foto/ parkuje veľa áut aj na miestach, 
ktoré nie sú pôvodne určené na parkovanie, dokonca na trávnatých plochách. Mnohí 
šoféri jazdia neprimerane rýchlo a často došlo k ohrozeniu detí a zvierat v danom úseku, 
nakoľko v blízkosti sa deti hrajú. Žiadame preto osadenie tabule a spomaľovacieho pruhu 
a taktiež ohradenia trávnatej plochy, resp. revitalizáciu plochy, ktorá sa súčasne využíva na 
parkovanie, tak aby tam bol zamedzení vstup autami. V zime sa neraz stalo, keď sa deti 
sánkovali, že boli ohrozené bezohľadnými vodičmi. Keďže zelene je stále menej a Žilina 



patrí k mestám, kde je zelených plôch pomenej a začína prevažovať betón, navrhujeme, 
aby toto „štrkovisko“ bolo efektívne využité, ale nie na parkovanie!!! 

4. Predzáhradky a zeleň naokolo – my vlastníci bytov sa svojpomocne staráme 
o predzáhradky, ale mnohé plochy sú zanesené burinami, ktoré sa vždy v pravidelnom 
intervale pokosia, ale zároveň burina sa rozrastá ďalej. V niektorých častiach Soliniek by 
bola vhodná revitalizácia trávnatých porastov. 

5. Holuby – p. primátor viackrát prisľúbil riešenie problematiky holubov, ale doposiaľ 
k zlepšeniu nedošlo. Nálety holubov spôsobujú veľké znečistenie chodníkov, fasád 
a parapet. 

6. Osvetlenie – stav niektorých pouličných lámp je dezolátny 

Prosíme o pomoc pri riešení v týchto bodoch. Ďakujeme. Príloha: fotodokumentácia 

Najbližšie stretnutie s občanmi 1. septembra 2015 o 17.00 na ZŠ Gaštanova ul. v zborovni školy. 

 

 

Zápis spracoval: Ľubomír Bechný 

Zápis overil:  Jozef Badžgoň                                                                       V Žiline 09. 6. 2015 

 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 


