
ZÁPISNICA  

 

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

dňa 10. septembra 2013 

 

Dňa 10. septembra 2013 sa uskutočnilo na ZŠ Gaštanová v Žiline stretnutie poslancov s 

občanmi, ktoré  otvoril a viedol, predseda  volebného obvodu č.3 Jozef Badžgoň. Ako hosť 

bol prizvaný Ing. Igor Líška vedúci odboru dopravy. Na zasadnutí boli prítomní 4 poslanci: 

Jozef Badžgoň, Mgr. Ladislav Čellár, Jaroslav Gažo, MUDr. Jozef Hudcovský a 42 občanov 

viď prezenčná listina. 

 

Program rokovania: 
1. Otvorenie. 

2. Diskusia o parkovaní na sídlisku Solinky 

3. Záver 

 

K bodu 1 
Predseda volebného obvodu č.3 Jozef Badžgoň privítal občanov poslancov za obvod č.3  

a  hosťa Ing. Igora Líšku vedúceho odboru dopravy. 

 

 

K bodu 2 
- p. Badžgoň, napadol petíciu o parkovaní na Solinkách. Petícia údajne obsahuje polopravdy,  

   treba dať veci na pravú mieru, uviedol p. Badžgoň 

 

- p. Fačkovec, autor petície vysvetlil svoj motív, že mesto nedostatočne informuje o svojich 

zámeroch s parkovaním a podáva vyhýbavé odpovede 

 

- p. Gažo vysvetlil, že ide o návrhy, nie o schválené projekty ako sa domnievajú občania 

 

- p. Čellár vysvetlil, že ide o starý problém s parkovaním a je snaha ho riešiť 

 

Občania: 

- spoplatnením ide o ďalšie tzv. výpalné 

- ide len o poplatky, stále za niečo platia, už ich to nebaví 

 

p. Líška: 

- zo štatistiky o parkovaní v meste boli vypracované návrhy 

- vysvetlil plán budovania parkovacích miest 

 

Občania: 

- ako budú parkovať návštevy, prečo musia platiť? 

 

p. Líška: 

- návštevy budú platiť za parkovanie len v nočných hodinách 

 

Občania: 

- poslanci sú proti nám, musia predsa presadzovať naše názory 

- vraj sa riešia veci pre investorov a nie pre občanov 

- čo bude ak nám auto ukradnú, ako sa to bude riešiť ak sa platí na ŠPZ 

- na trvalý pobyt by malo byť jedno auto zadarmo doživotne a riešiť treba firmy 

- sme proti PPP projektom 

- kde chceme stavať 500 parkovacích miest? 

 



p. Líška: 

- parkovacie miesta chceme stavať na mestských pozemkoch a dlhodobo prenajatých   

    pozemkoch 

- represia (pokuty) za nepovolené parkovanie bude len v nočných hodinách od 16:00 hod do 

  8:00hod 

 

Občania: 

- nechceme aby bola parkovacia karta zapísaná na ŠPZ, ale chceme aby bola prenosná 

- p. primátor povedal, že ide o pilotný projekt, ako to bude ak sa projekt neosvedčí? 

 

p. Čellár: 

- je viac navrhnutých projektov a nie iba jeden so spoplatnením 

 

p. Líška vysvetlil priebeh verejného obstarávania 

 

Občania:- 

- zabráňme aby na Solinkách neparkovali tí, čo tu nemajú čo robiť! 

- nech tu parkujú len malé autá hoci firemné, ale iba jedno na byt a aby mali lacné parkovanie 

- prečo nevznikne mestská parkovacia spoločnosť? 

- sme ochotní prispieť do mestskej pokladne, ale nie súkromnej spoločnosti 

- ak musíme platiť, tak vytvorme účet a bude slúžiť na vybudovanie parkovacích miest 

- máme obavy, že tých 12,- € za parkovanie za prvé auto sa postupne zvýši 

- ľudia majú málo peňazí a nebudú mať ešte na parkovné 

- chceme prispieť mestu, nie súkromnej spoločnosti, prečo parkovacie miesta nevybuduje 

   mesto? 

- najprv si spravme poriadok s cudzími autami, čo tu nemajú čo robiť 

- máme obavy aby to nedopadlo ako pri parkovacej spoločnosti v meste 

 

p. Čellár vyzval ľudí, aby písali na diskusné fórum, ktoré poslanci za obvod č. 3 pre Solinky 

vytvorili 

 

 

K bodu 3 
Na záver stretnutia predseda volebného obvodu č.3 p. Jozef Badžgoň poďakoval všetkým 

zúčastneným za účasť a stretnutie ukončil. 

 

V Žiline dňa: 20.9.2013 

 

 

               

 

 

Zapísal:   Mgr. Ladislav Čellár                                       Jozef  Badžgoň 

        predseda 

            

 


