Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky
Dátum konania: 4. septembra 2018
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Ľubomír Bechný, Miroslav Sokol, Peter Cibulka
neospravedlnený : Martin Kapitulík
Hosť: Prítomných občanov Soliniek: 11 osôb
Predsedajúci výboru Miroslav Sokol privítal prítomných. Prečítal odpovede od mesta na
otázky občanov. Spomenul pozitívne veci, ktoré sa udiali cez leto.
Spomenul, že kontajnery sú vyčistené. Peter Cibulka spomenul, že namiesto 120 príslušníkov
MP je ich len 80. Slavomír Fačkovec upozornil, že počas Staromestských slávností a iných
veľkých akcií je potrebné zvýšiť bezpečnosť väčšou účasťou MP. Ľubomír Bechný spomenul,
že prebieha výmena svietidiel a robí sa nový chodník ku Bille Občan upozornil, že chodník je
zakrivený a nejde priamo. Peter Cibuľka informoval, že v septembri sa bude rokovať o pláne
na využitie lúky. Pán upozornil, že medzi detským ihriskom a škôlkou Limbová je neopravený
chodník. Občania žiadajú, aby sa tento chodník čo najrýchlejšie opravil. Prosíme
prekontrolovať nastavenie zrkadla pred výjazdom zo Smrekovej, smerom ku Metru. Pani sa
pýta prečo sa natierali lampy začiatkom roka a opravovali dolné kryty, keď sa vedelo, že sa
budú vymieňať lampy. Prítomní občania vyjadrili nesúhlas s realizáciou golfového ihriska na
lúke pri Solinkách pod Lesoparkom Chrasť. M. Sokol povedal, že schváliť prenájom ihriska
pred koncom volebného obdobia na 20 rokov je nerozumné. Pani upozornila, že sú
nedostatočne čistenie obrubníkov v okolí zaparkovaných áut. Občianka prejavila záujem
o kremačnú pec pre zvieratá. Občianka vyjadrila poďakovanie rómskym skupinám zo Spišskej
Novej Vsi (Pechovci a spol.), ktoré vzorne pracujú na elektrifikácii pouličného osvetlenia. Pani
Cisáriková po skončení dala písomne niektoré požiadavky.
- výmena ovocných drevín za iný vhodný druh - v lete sa na niektorých chodníkoch nedalo
prejsť z dôvodu padania dozretého ovocia, ktoré následne hnilo a zapáchalo. Navrhuje
výmenu drevín slivky, plané jablone, čerešne a iné vo vnútroblokoch Borová a pred vchodom
Javorová 1.
- neporiadok - hlavne z plastových fliaš a sklenených fliaš z alkoholu - najviac pri ZŠ
Gaštanova, kde sa zdržiavajú bezdomovci.
- navrhuje zorganizovať jesennú brigádu
- žiada zasypať jamy štrkom po výmene svietidiel
- riešiť otázku premnoženia holubov v meste Žilina.

Zápis vypracoval: Ľubomír Bechný
Zápis overil:
Miroslav Sokol
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