
Zápisnica z poslaneckého klub 3 - Solinky 
Dátum konania stretnutia: 13. januára 2015 
Prítomní poslanci: Jozef Badžgoň, Ľubomír Bechný, Martin Kapitulík, Peter Cibulka, Miroslav Sokol 
V úvode stretnutia prebehlo hlasovanie o voľbe funkcionárov klubu, ktoré bolo jednomyseľné. 
Za predsedu poslaneckého klubu bol zvolený Jozef Badžgoň, za tajomníka klubu Ľubomír Bechný.  
Na stretnutí bol prítomný zástupca Mestskej polície v Žiline, ktorý má pridelený rajón Solinky, 
Ladislav Zemánek. 
Prítomných občanov Soliniek: 13 
- výbor poveruje svojho predsedu Jozefa Badžgoňa, aby v termíne do 14 dní od prednostu mesta 
vyžiadal  
a, plán rozvoja statickej dopravy 
b, plán výstavby, údržby a rekonštrukcie chodníkov a ciest na Solinkách 
c, plán údržby a rekonštrukcie detských ihrísk 
d, záznam o podnetoch občanov na rušenie nočného kľudu a záznam ich riešení od MP. 
- jeden občan si sťažoval na prílišný hluk z vinárne Sariš na Smrekovej ulici, najmä v nočných 
hodinách. Kapitán Zemánek mu odpovedal, že je to problém, pretože MP nedisponuje zariadením na 
meranie hluku. Iný občan na to dal podnet, aby MP častejšie kontrolovala dodržiavanie 
prevádzkových hodín reštauračných zariadení na Solinkách. 
Ľubomír Bechný sa opýtal, či by MP nemohla uskutočniť rajonizáciu, kedy by na sídlisko chodili tí istí 
mestskí policajti, ktorí problematiku poznajú. Odpoveď bola, že to nie je možné, pretože MP pracuje 
na 4 smeny a pre Solinky, Považský Chlmec, Vranie a Bytčicu je vyčlenených 14 mestských policajtov. 
- jeden občan sa dožadoval, aby ráno pri všetkých prechodoch do škôl bol prítomný jeden policajt. 
Odpoveď - nie je to kapacitne možné. Čo sa týka hluku, prítomný zástupca MP odporučil obrátiť sa na 
Regionálny ústav verejného zdravotníctva, ktorý je zo zákona určený na meranie hluku 
Občianka Eva Országhová upozornila na firmu Tip-Sport na ulici Smreková, ktorá má neporiadok a 
špinu v okolí svojej prevádzky. Poslanci prisľúbili, že sa na to pôjdu pozrieť. 
Pán Kassák poďakoval za umiestnenie spomaľovača na cestu z Javorovej na Gaštanovu ulicu. 
Pán Čiernik dal návrhy na rožšírenie parkovacích miest v okolí vežiakov a dobudovanie chodníkov 
okolo "Strašidelného hradu", čo je už mnoho rokov rozostavaná stavba na Solinkách. 
Martin Kapitulík spomenul štúdiu pešej zóny, ktorá bola vypracovaná pre centrum Soliniek 
Eva Országhová upozornila, že pri mestskom úrade sa vytvára klub seniorov a požiadala poslancov o 
informovanie širšej verejnosti. 
Prítomný občan požiadal predsedu J. Badžgoňa, aby preveril, či sa peniaze vybraté parkovacou 
spoločnosťou znova investujú do vytvárania nových parkovacích miest, tak ako to údajme vyplýva so 
zmluvy medzi mestom Žilina a parkovacou spoločnosťou. 
- zaznel návrh, aby sa osadili pri kontejneroch tabuľky so zákazom odkladania nadrozmerného 
odpadu. 
- zaznel dotaz v akom stave je čistenie vody v bazénoch na Mestskej plavárni. 
-Občan Ľubomír Kompas odovzdal predsedovi opakovanú žiadosť na vybudovanie pešieho chodníka 
zo sídliska Solinky Juh do voľnej prírody. 
 
Zápis spracoval: Ľubomír Bechný................................. 
 
Zápis overil: Jozef Badžgoň............................................                 V Žiline 14. 1. 2015 



 
 
 
 


