Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu 3 - Solinky
Dátum konania: 7. februára 2017
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Peter Cibulka, Ľubomír Bechný, Miroslav Sokol
Ospravedlnený : Martin Kapitulík
Hosť: nik
Prítomných občanov Soliniek: 11
Nový predseda Miroslav Sokol otvoril zasadnutie výboru a privítal zúčastnených. Vyzval kolegov
poslancov na informovanie prítomných o nových skutočnostiach.
-Ľubomír Bechný informoval o sťažnosti pani Majerovej na blikajúcu reklamu stávkovej kancelárie
BetX na Smrekovej ulici a opatrení, ktoré v tej veci vykonal - kontaktovanie mesta a stávkovej
kancelárie.
- Peter Cibulka informoval o rokovaní u prednostu mesta ohľadom kúpy pozemku za účelom
rozšírenia parkovacích miest na Platanovej ulici. Odpovedal tiež občanovi ohľadom pozemku na
Rudinách II, kde stavebný úrad dal povolenie k stavbe.
-Ľubomír Bechný ešte informoval o problémoch s prenájmom zámočku (stánku) pod lesoparkom.
Povedal, že inicioval u právnika pána Ulahera, aby mesto predĺžilo výpovednú dobu z 3 mesiacov,
ktorá je pre potenciálnych nájomníkov príliš krátka.
- pán zo Smrekovej sa pýtal, ako bude riešené parkovanie dodávok na sídlisku. Jozef Badžgoň mu
odpovedal, že na to zatiaľ nie je zákonný právny podklad, aby došlo k zákazu parkovania dodávok.
- občan pán Čiernik dal požiadavku, podporenú petičnými podpismi na prepojenie Gaštanovej a
Borovej ulice s tým, že ju odošle doporučenou poštou na odbor dopravy.
- jeden občan oslovil poslancov a vyjadril nevôľu z plánovaným zvýšením odmien. Miroslav Sokol
vysvetlil oprávnenosť a opodstatnenosť tohto návrhu.
-Peter Cibulka podporil opodstatnenosť s výhradou, že má problém za to osobne zahlasovať, keďže sa
jedná aj o jeho odmenu a malo by sa to podľa neho riešiť zákonom v NR
- Občan sa opýtal, kto odhŕňa chodníky mimo paneláky, odpovedal Jozef Badžgoň, že to majú na
starosti Žilinské komunikácie. Priamo pred bytovkami zodpovedá správca domov a obyvatelia.
Kontaktné čísla na Dispečinng ZÚC – 041/5652371, 041/5091523, mail – zk@zilikom.sk
- občianka upozornila na pretrvávajúce znečistenie priestorov pri kontajneroch.
- občan vyslovil požiadavku na vyčíslenie nákladov na rozšírenie parkovacích miest pred poslednými
komunálnymi voľbami. Koľko presne miest bolo vytvorených a koľko to stálo financií. Miroslav Sokol
odpovedal, že cca 800 -1000,- Eur na jedno miesto. Jeden občan povedal, že má informáciu, že to
bolo cca 140 miest, ale nie je si istý. Prosíme kompetentných zástupcov mesta, aby poslali tieto
informácie pánovi poslancovi Sokolovi mailom, ktorý bude na nadchádzajúcom stretnutí informovať
obyvateľov Soliniek v tejto veci.
Najbližšie stretnutie s občanmi bude prvý utorok 7. marca 2017

Zápis vypracoval:

Ľubomír Bechný

.................................

Zápis overil:

Miroslav Sokol

.................................

