
Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky 
 

Dátum konania: 5. decembra 2017 

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

Ospravedlnený : Martin Kapitulík 

Hosť: kpt. Ladislav Zemánek  

Prítomných občanov Soliniek: 20 

Poslanci sa s občanmi stretli mimoriadne v školskej jedálni, aby pri občerstvení strávili 

posledné stretnutie v kalendárnom roku. 

- Miroslav Sokol privítal všetkých prítomných. Informoval o odpovediach mesta na dotazy v 

minulosti. 

- Dal slovo prítomnému kpt. Zemánkovi z Mestskej polície. Ten informoval, že je veľa 

sťažností na bezdomovcov, apeloval na občanov, aby aspoň v zimných mesiacoch mali s nimi 

trochu trpezlivosti, prípadne ich povzbudili, aby sa odobrali na charitu. 

- občan sa pýtal, kde sa dá sťažovať na mestskú políciu 

- pán Zemánek informoval, že záznam z mestských kamier sa skladuje 14 dní a potom sa 

automaticky premazáva. 

- občan sa informoval na otváracie hodiny prevádzok, M. Sokol odpovedal, že poslanci môžu 

otváracie hodiny predĺžiť, ale nie skrátiť a informoval o posledných prípadoch predĺženia. 

-poslanec Cibulka informoval o svojom zámere zabezpečiť opravu plotu na ZŠ Limbová a 

chodníku na Gaštanovej vedúceho od kostola ku škole, ktorý je v katastrofálnom stave. 

-pani sa pýtala na odpratávanie snehu, J. Badžgoň odpovedal, že pred panelákmi si musia 

odpratávať sneh vlastníci, ostatné chodníky zabezpečujú Žilinské komunikácie, ktoré majú 

špeciálne odpratávacie autíčka.  

- občianka sa pýtala koľko stojí jedno ročné kosenie na Solinkách. 

- pán Gajdošík požiadal o odovzdanie odkazu, že by občania Soliniek radi niekedy privítali na 

stretnutí pána primátora a dozvedeli sa o zámere dopravy a rozširovaní parkovacích miest na 

Solinkách. 

- zazneli pripomienky ku kvalite opravy chodníkov na Solinkách a padol dotaz ako boli 

použité prostriedky fondu. 

- M.Sokol povedal o snahe poslancov vybudovať nový chodník smerom k Bille, ktorý sa žiaľ 

nepodarilo realizovať tohto roku, ale prípravné práce boli uskutočnené. 

Poslanci upozornili, že ďalšie stretnutie bude v zborovni školy v utorok dňa 9. januára o 

17.00. 

         

 

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

 

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


