
ZÁPISNICA  

 

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

dňa 6. mája 2014 

 

Dňa 6. mája 2014 sa uskutočnilo na ZŠ Gaštanová v Žiline stretnutie poslancov s občanmi, 

ktoré  otvoril a viedol, predseda  volebného obvodu č.3 Jozef Badžgoň. Na zasadnutí boli 

prítomní 3 poslanci: Jozef Badžgoň, Mgr.Ladislav Čellár, Bc. Jaroslav Gažo  

 

 

Program rokovania: 
1. Otvorenie. 

2. Diskusia o parkovaní na sídlisku Solinky 

3. Záver 

 

K bodu 1 

P. Badžgoň privítal prítomných a informoval o aktivite poslancov (mapovanie detských ihrísk  

    a ich úprava) a o podnete p. Hodasovej na detské ihrisko. O zrušení tendra na parkovanie z 

    dôvodu navýšenia finančných prostriedkov o 200 000,- € a preto sa musí vyhlásiť znova. 

 

K bodu 2 

Občan: 

- Treba spraviť retardéry a to môže byť hneď, poslanci málo tlačia na mesto, veci sa hýbu 

   pomaly. 

- Nevyužívané ihriská treba využiť na parkovanie v nočných hodinách - nech to poslanci dajú 

   ako návrh na meste. 

 

P. Čellár: 

- Nie je pravda, že poslanci málo tlačia na mesto, neustále upozorňujeme na problémy na 

   sídlisku, ale ide procesy, ktoré sa urýchliť nedajú a všetky možné návrhy na úpravu plôch na 

   parkovanie už podané boli a budú sa riešiť teraz v prvej etape. 

 

Občianka:  

- Prichádzajú na sídlisko mladé rodiny a ich deti sa nemajú kde hrať, preto nesúhlasí 

    s parkovaním na ihriskách, ďalej za strašidelným hradom je zarastená a neoplotená plocha, 

    kde sa nachádzajú nebezpečné predmety a veľký neporiadok, hrajú sa tam malé deti a hrozí 

    im úraz. 

 

Občan: 

- Nech poslanci dajú trestné oznámenie na prokuratúru za verejné ohrozovanie, občania to 

   podpíšu. 

 

P. Gažo: 

- Práce na parkovaní odložili kvôli navýšeniu financií a budú prebiehať v lete. 

 

Občianka: 

- Na Jaseňovej treba dať opraviť nefunkčné pieskovisko alebo ho zrušiť. 

- Prečo nie je zlikvidovaný rozbitý stánok na Borovej, nech majiteľovi mesto zvýši nájom za 

   miesto. 

 

P. Badžgoň: 

- Čistenie ulíc je zbytočné a neefektívne kvôli parkujúcim autám, čistí sa len stred cesty. 

 

 



 

Občianka: 

- Prečo dávajú policajti pokuty za voľný beh psa na súkromnom pozemku (pozemok za 

   Tescom), 

 

P. Badžgoň: 

- Na Vaše otázky vám dáme odpoveď na ďalšom stretnutí, keď získame informácie z mesta. 

 

K bodu 3 

Na záver sa p. Badžgoň prítomným poďakoval za účasť a stretnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa: 9.5.2014 

 

 

              Jozef  Badžgoň 

        predseda  

Zapísal:   Mgr. Ladislav Čellár 

            

 


