
Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky 
 

Dátum konania: 5. septembra 2017 

Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Peter Cibulka, Ľubomír Bechný, Miroslav Sokol 

Ospravedlnený : Martin Kapitulík  

Prítomných občanov Soliniek: 11 

Miroslav Sokol privítal všetkých prítomných. Peter Cibulka informoval prítomných o situácii s 

kúpou pozemku a o návšteve majiteľov v Bratislave. Miroslav Sokol informoval o zámere 

mesta dotovať hokej sumou 160 000,-Eur. Stretlo sa to s veľkým nepochopením prítomných. 

- občan vyšiel z iniciatívou, aby mesto vysporiadalo pozemky, ktoré by následne mohli slúžiť 

na vytvorenie parkovacích domov. 

-Jozef Badžgoň spomenul zámer požičovne bicyklov, ktoré má byť prednostne pre študentov 

a turistov. M. Sokol upozornil, že študenti majú v Žiline dopravu zadarmo, Ľ. Bechný 

pripomenul, že len tí z trvalým bydliskom. 

- Pán Fačkovec dal návrh, aby mesto presadilo zákaz parkovania vozidiel nad 5 metrov dĺžky 

po 18.00 hod. 

-občan sa pýtal, kedy bude pokračovať oprava chodníkov a upozornil na katastrofálny stav 

chodníka na Gaštanovej 7911. 

- pani Franeková si sťažovala, že sa nemohla dostať do budovy, lebo škola vymenila dvere a 

dala madlo. Navrhuje, aby poslanci mali služby pri dverách po 17.00 a otvárali dvere 

- Pani sa pýtala ako mesto rieši vyhlášku o odpadoch kategórie č.3 (bioodpad) a pýtala sa, či 

sa to týka aj sídlisk. ďalej sa pýtala, či mesto plánuje vytvoriť stojiská na kontejnery. 

-P. Cibulka si posťažoval, že ho mesto nepozvalo na workshop o projekte využitia lúky na 

Solinkách. 

- Ľ. Bechný informoval o peripetiách s využitím investičných prostriedkov /16 000,- Eur) 

volebného obvodu, ktoré chcú poslanci využiť na vytvorenie nového chodníka medzi Billou a 

a chodníkom na Gaštanovej. 

Pani Krajčová upozornila, že mesto zabúda na obytnú štvrť Solinky - Juh a priniesla 

opakované požiadavky, čo obyvatelia tejto časti požadujú od mesta Žilima 

 Kontajner na biodpad (pokosená tráva zo záhrad, vyrezané kry a prerastené dreviny, 
biodpad z domácností,...). 
 

 Kosenie trávy, údržbu zelene (i zber opadaného lístia) na mestských pozemkoch. 
 

 Osadenie dopravných značiek – „pozor deti“ v obytnej štvrti, kde sa v súčasnosti deti 
hrajú i športujú priamo na uliciach. 

 

 Vybudovanie ihriska a preliezačiek pre deti s lavičkami – vhodná lokalita je na konci Ul. 
M.Šinského pri začiatku nového pešieho chodníka, ktorý spája obytnú štvrť s peším 
ťahom v biokoridore nad obytnou štvrťou v k.ú. Bytčica. Požiadavka vyplynula z potrieb 
obyvateľov vytvoriť priestor pre hry detí i miesto stretnutí, ktoré je v súčasnosti 
nevyužité (mestský pozemok).  



 

 Vybudovanie bezkolízneho prepojenia obytnej štvrte s miestnou časťou Bytčica, do 
katastrálneho územia ktorej štvrť patrí. 
Táto požiadavka je v súlade s Územným plánom mesta Žilina. 
 

 Vybudovanie oddychovej zóny popri vodnom toku Všivák, ktorý tečie západným 
okrajom obytnej štvrte, a ktorý predstavuje veľký potenciál pre novú rekreačnú zónu 
nielen pre obyvateľov obytnej štvrte, ale aj obyvateľov blízkeho sídliska Solinky. Vodný 
tok je v súčasnosti zaburinený bez využitia. Navrhujeme čiastočnú reguláciu toku, 
vytvorenie peších priestranstiev s lavičkami, prvkami na cvičenie, výsadbu sprievodnej 
okrasnej zelene i osadenie nádob na smeti i nádob na exkrementy psíkov.  
Táto požiadavka je v súlade s Územným plánom mesta Žilina. 

 

 

 

Najbližšie stretnutie s občanmi bude prvý utorok  3. októbra 2017 

         

 

Zápis vypracoval: Ľubomír Bechný ................................. 

 

Zápis overil:          Miroslav Sokol     ................................. 


