
ZÁPISNICA  

 

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

dňa 4. februára 2014 

 

Dňa 4. februára 2014 sa uskutočnilo na ZŠ Gaštanová v Žiline stretnutie poslancov s 

občanmi. Na zasadnutí boli prítomní  poslanci p. Badžgoň, Mgr. Ladislav Čellár, Bc. Gažo, 

Mudr. Hudcovský, kp. Zemánek z mestskej polície a občania Soliniek, viď prezenčná listina. 

 

Program rokovania: 
1. Otvorenie. 

2. Diskusia s občanmi Soliniek a kpt. Zemánkom. 

      3.   Záver. 

 

K bodu 1 

P. Badžgoň otvoril stretnutie a informoval o prvom kole mapovaní parkovacích miest na 

Solinkách komisiou zloženou zo zástupcov mesta a poslancov za obvod Solinky, druhé kolo 

bude 5.2.2014 a privítal kpt. Zemánka z mestskej polície. 

 

K bodu 2 

Občan: 

- Na čo boli použité peniaze z fondu poslancov na obvod Soliniek? 

 

p. Badžgoň: 

- Peniaze z poslaneckého fondu boli použité na nákup technického vybavenia pre školy a 

   preplatenie náterových hmôt občanom pri úprave okolia a zisťujeme aj o čo by mali občania 

   záujem. 

 

Občania: 

- Návrh na nákup permanentiek do divadla pre občanov Soliniek, podporí sa tým kultúra. 

- Ľudia kŕmia holuby a tie znečisťujú balkóny. 

 

kpt. Zemánek: 

- VZN mesta zakazuje kŕmiť holuby, mačky. 

 

p. Gažo: 

- Jedna pani kŕmi mačky a roznáša budky pre mačky. 

 

kpt. Zemánek: 

- Zistíme tú pani, zkontrolujeme a dohovoríme jej. 

 

Občan: 

- Ako riešiť, keď niekto z okna práši koberec? 

 

kpt. Zemánek: 

- Ide o porušenie pravidiel o spolunažívaní, spíšeme zápis s ohlasovateľmi a previnilcom a 

   pošle sa to na okresný úrad, ktorý to rieši. Mali by najprv občania riešiť problémy so 

   správaním medzi sebou a snažiť sa dohodnúť, lebo volanie polície narúša medziľudské 

   vzťahy. 

-  Informoval o činnosti mestskej polície za obdobie november - január 2014: 

     - 60 telefonátov od občanov 

     - 22 priestupkov, väčšinou psíčkari, 

     - 3 x alkohol na verejnom priestranstve 

     - 8 x znečistenie verejného priestranstva, väčšinou mladistvými 



 - Ľudia volajú, že sa už parkuje aj pri vchodoch, ale ak dodrží sa vzdialenosť 1,5 m, tak sa 

    nič neporušuje. 

- Budem iniciovať stretnutie s dopravným inšpektorátom ako riešiť jazdenie a státie na 

   chodníku, zákon jazdenie na chodníku zakazuje ale nie státie. 

 

 

p. Gažo: 

- Treba osadiť stĺpiky a bude po probléme. 

 

kpt. Zemánek: 

- Nebol ani jeden telefonát, ktorý by oznámil použitie pyrotechniky, mesto je veľké a to sa 

   nedá obsiahnuť. 

 

Občania: 

- Treba silné obchôdzky polície. 

- Bolo by dobré vypracovať manuál zodpovedného občana. 

- Treba upraviť trávnaté plochy na Borovej a Osikovej ulici, slúžia ako venčovisko. 

 

Kpt. Zemánek: 

- Pripravujeme akciu, pošleme na spomínané priestory viac policajtov. 

 

K bodu 3 

Na záver stretnutia predseda volebného obvodu č.3 p. Jozef Badžgoň pozval všetkých 

prítomných na obhliadku sídliska 5.2. 2014, poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a 

stretnutie ukončil. 

 

V Žiline dňa: 11.2.2014 

 

 

              Jozef  Badžgoň 

        predseda  

Zapísal:   Mgr. Ladislav Čellár 

 

 


