
Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky 
 

Dátum konania: 5. apríla 2022, 17:00 

Prítomní poslanci: Ľubomír Bechný, Dominik Hriník, František Talapka 

Ospravedlnený: Peter Cibulka  

Neospravedlnený: Martin Kapitulík 

Prítomných občanov: 1 

 

Stretnutie sa konalo po dlhej dobe opäť v ZŠ Gaštanová. 

 

Podnety a pripomienky od občanov počas stretnutia: 

 

- Na sídlisku boli rozmiestnené nové kontajnery na biologicky rozložiteľný kuchynský 

odpad. Prítomná občianka podotkla,  že často sú viaceré kontajnery umiestnené pri sebe 

a požaduje, aby boli rozmiestnené v rovnomerných vzdialenostiach po sídlisku. Tiež 

konštatovala, že kontajnery sú napĺňané iba čiastočne, teda že je ich asi príliš veľa. 

 

Podnety a pripomienky od občanov (písomnou formou): 

 

- Požiadavka vybudovať v štvrti Solinky-Juh pod kopcom na konci ulice Šinského mini 

ihrisko pre malé deti, ktorých tu v poslednom čase pribúda - mladé rodiny s deťmi + 

vnúčatá starousadlíkov. Chýba to tu veľmi, deti sa hrajú len na ulici alebo každý na 

svojom malom pozemku, nerozvíjajú sa postačujúco susedské vzťahy, nebuduje sa 

komunita. A pritom je priestor na toto ihrisko za posledným domom... všetko by sa dalo, 

keby sa chcelo. Išlo by o ihrisko s pieskoviskom, šmýkačkou, lavičku a hojdačkou... nič 

veľké...  

 

- Podnet na výsadbu kruhového objazdu pri Metre, ktorý je celé roky v zanedbanom stave, 

v lete zaburinený do výšky aj 1m. Nepreháňam. A pritom je to vstup do mesta z 

diaľničného privádzača,... hocktorá obec na Orave alebo Kysuciach by nás tromfla v 

realizácii krásnych výsadieb drevín, kríkov a kvetov... Viem, že sa tieto priestory v meste 

skultúrňujú postupne, ale tento kruhový objazd je už veľmi dlho hanbou mesta. 
 
 

- Už niekoľko mesiacov je zrušene vyhradené parkovanie, čo si ľudia mohli prenajať... ale 

značky na mnohých miestach stále sú. Ako sa dá zabezpečiť, aby majitelia značky 

odstránili? Je možné na takom mieste, kde je ešte stále značka, parkovať? Nedostanem 

pokutu od mestskej polície?  

 



- Požiadavka na bezbariérové obrubníky na ulici Obvodovej a ulici Prielohy + požiadavka 

umiestniť zrkadlo v neprehľadnom mieste na ulici Prielohy, aby bolo pohodlné a 

bezpečné prechádzanie cez cestu s detským kočíkom. 
 
 

    
 

   
 

 

 

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

 Zápis overil:                      Ľubomír Bechný     ................................. 


