
Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky 
 

Dátum konania: 1. marca 2022, 17:00 

Prítomní poslanci: Dominik Hriník, František Talapka 

Ospravedlnený: Ľubomír Bechný, Peter Cibulka  

Neospravedlnený: Martin Kapitulík 

Prítomných občanov: 1 – stretnutie cez aplikáciu ZOOM 

 

Podnety a pripomienky od občanov počas stretnutia: 

- Požiadavka zmeniť VZN o platbe za odpad tak, aby bolo možné odpustiť pomernú časť 

platby za odpad, ak občan predloží potvrdenie z inej obce, že tam zaplatil za odpad za 

niekoľko mesiacov (lebo tam má prechodný pobyt). 

- Požiadavka zverejniť informáciu o krytoch CO - napr. v Radničných novinách 

 

Podnety a pripomienky od občanov iné: 

Podnety od pani Danišovičovej: 

- Zrušené platené parkovanie na Solinkách - viacerí majitelia týchto parkovacích miest 

doteraz nezrušili svoje značky. Kto to kontroluje a ako postihuje - opakujem svoju otázku 

z minulého e-mailu, lebo som na ňu nedostala odpoveď.  

- To isté sa týka otázky o zrušení parkovacích miest mŕtvych alebo odsťahovaných 

invalidov /mimo okres ZA/. 

- Objavili sa nové dopravné značky na parkovacích miestach. Sú oficiálne? Kto ich 

schvaľuje a prideľuje? 

- Došlo k navýšeniu počtu kontajnerov na kuchynský odpad - OK -,  ale kto rozhodol a na 

základe čoho o ich počte ? - myslím si , že to niekto nedomyslel, /alebo ide len o kšeft s 

kontajnermi?/ 

- Kto má oprávnenie na odvoz zmesového odpadu - čierne kontajnery? U nás - na 

Gaštanovej sa odvoz robí akosi často: / Po, Št, Pi, dokonca aj v So - ale kontajnery sú 

skoro prázdne. O čo tu ide? Rozumné by bolo niektoré kontajnery zrušiť, pretože pribudli 

kontajnery na kuchynský odpad. 

Ostatné: 

- Viacerí občania, ktorí mali vyhradené parkovacie miesto, vyjadrili nespokojnosť s ich 

zrušením. Najmä vtedy, keď krátko predtým na vlastné náklady osadili značku a nemali 

miesto zaručené ani na jeden rok. Požiadavka, aby mohli dokončiť prenájom aspoň na 

jeden rok. 

 

 

 Zápis vypracoval:            František Talapka ................................. 

 Zápis overil:                      Dominik Hriník        ................................. 


