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

Dátum konania stretnutia: 5. mája 2015 

prítomných občanov: 12 

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

Jozef Badžgoň na začiatku privítal prítomných a oznámil, že na budúce stretnutie príde pán Zemánek 
p. Janzík – neustály problém preťaženia na križovatke pri Drevenej Krave 
Martin Kapitulík – do konca roka predloží mesto dopravnú koncepciu (parkoviská, chodníky, detské 
ihriská) 
p. Fačkovec 
Návrh na pozvanie prednostu pána Lišku ohľadom dopravy na ďalšie stretnutie. 
Janzík: 
Vstúpiť do generelu aby v ňom boli v chodníky a infaštruktúra pre Solinky 
V Radničných novinách treba informovať o konaní MZ, komisií, Mestskej rady. 
M. Kapitulík – informoval, že mesto nemá plán čistenia mesta 
p. Krkošková  - Javorová 12, 13, 14 – oplotiť pieskovisko a zamykať bránku, osadenie lavičiek – 
zodpovedný MKA??? 
P. Sokol – doriešené parkovanie pred garážami Gaštanová 51, stojace autá pred vjazdom do garáže sa 
budú pokutovať 
p. Mešová -  Večierka Borová 45 – predĺžili si otváracie hodiny, veľká premávka áut (zásobovacích), 
opilci, krik opilcov počas celých otváracích hodín, parkujú tam autá a je problém vyjsť z vchodu. 
 Žiadosť osadenia lavičky v lipovej aleji .... 
Vrátiť späť značku zákaz vjazdu.... 
p. Fačkovec 
- proti polyfunkčnému objektu, ktorý je plánovaný za Tescom 
- pozemok je definovaný ako? – občianska vybavenosť 
- aké je zadanie pre riešenie generelu (čo bude riešiť generel) 
- zaznamenať hlasovanie jednotlivých poslancov na komisiách 
 p. Markovičová 
- Borová, stavanie ihriska – špina, hlina, kedy to bude urobené a upratané, nech si to poupratujú – M. 
Kapitulík 
- Borová 15 až 17 – rozpadávajúci sa chodník, dieťa si zlomilo nohu v členku, bolo to už robené 
a znova je to v havarijnom stave 
 
Najbližšie stretnutie s občanmi 2. júna 2015 o 17.00 na ZŠ Gaštanova ul. v zborovni školy. 

 

 

Zápis spracoval: Ľubomír Bechný 

Zápis overil:  Jozef Badžgoň                                                                       V Žiline 07. 4. 2015 

 
 
 



  
 
 
   
 
 
 
 


