Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky
Dátum konania: 1. júna 2021, 17:00
Miesto: vonkajší areál ZŠ Gaštanová - altánok
Prítomní poslanci: Ľubomír Bechný, Peter Cibulka, Dominik Hriník, František Talapka
Neospravedlnený: Martin Kapitulík
Prítomných občanov: 6
Podnety a pripomienky od občanov počas stretnutia:
1. Občania upozornili na nedostatok miesta pre detí v materských škôlkach na Solinkách. Tiež
konštatovali, že do škôlok sú prijímané deti z iných miest a deti obyvateľov Soliniek sú
odmietané. Žiadajú informáciu, koľko detí v solinkárskych škôlkach je zo Soliniek a koľko
z iných spádových oblastí.
2. Požiadavka vybudovať chodník na Limbovej 18-23 – zo strany Obvodovej ulice. Z betónovej
dlažby, nie asfalt. Nutná obhliadka z Odboru správy verejného priestranstva.
3. Požiadavka odstrániť suchý strom na Jaseňovej 28
4. Požiadavka obnoviť poškodený/odstránený? retardér na Limbovej 13
5. Občianka upozornila na vytváranie nelegálnej skládky odpadu v inej časti Žiliny: Bytčická
cesta – garáže pri podniku Stavomontáže Žilina a.s.
6. Na stretnutí prebehla aj diskusia o nedostatku parkovacích miest. Prítomní občania boli
naklonení zavedeniu rezidenčného parkovania aj so spoplatnením, ak sa dobudujú
parkovacie plochy pre nerezidentov. V diskusií súhlasili s možnosťou odkúpiť pozemok
vedľa Billy (Platanová) a vybudovať tam parkovací dom.
Podnety a pripomienky od občanov iné:
7. Pani Danišovičová: „Znečistenia vonkajšej dlažby pri dverách vchodu Gaštanová 3080/16
asfaltom - postriekané. Žiadam ako vchodový domovník, aby firma, ktorá zabezpečovala
asfaltovanie chodníkov vyčistila dlažbu pri našom vchode.“ Jedná sa o asfaltovanie, ktoré
bolo realizované v roku 2020.
8. Požiadavka od občana vytvoriť odstavné plochy pre kontajnery na Limbovej ulici, tak, aby
kontajnery nezaberali parkovacie miesta (táto požiadavka platí asi generálne pre všetky
ulice)
9. Veľkokapacitné kontajnery na nadrozmerný odpad sa v súčasnosti rozmiestňujú len 2 krát
ročne. Požiadavka umiestňovať jeden až dva kontajnery celoročne v rámci sídliska
postupne na jednotlivé miesta. Tým by sa redukoval veľkorozmerný odpad, ktorý
obyvatelia nechávajú pri malých kontajneroch - mohli by ho vyhodiť do veľkokapacitného
kontajnera.
10. Návrh, aby nové kontajnery na odpad boli takého typu, ktoré sa dajú otvoriť nohou pedálom.
11. Do kontajnerov na bioodpad občania často hádžu vrecká, ktoré nie sú kompostovateľné.
Návrh urobiť vysvetľovaciu kampaň k tejto téme.
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