
Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky 
 

Dátum a miesto konania: 8. novembra 2022, 17:00, ZŠ Gaštanová 

Prítomní poslanci: Ľubomír Bechný, Peter Cibulka, Dominik Hriník, František Talapka 

Neprítomný: Martin Kapitulík 

Prítomných občanov: 4 

 

Na stretnutí sa zúčastnil zástupca mestskej polície, pán Miloš Tomašec. Odpovedal prítomným 

občanom na ich otázky. 

Prvou témou bolo odťahovanie vrakov vozidiel. V Žiline je v súčasnosti evidovaných cca. 100 

vrakov na odtiahnutie, na Solinkách asi 15. Celý proces až do momentu, keď je možné 

nepojazdné vozidlo v rámci zákonných možností odtiahnuť, nie je jednoduchý. Mesačne sa 

podarí odtiahnuť asi 5 vozidiel.  

Ďalšia otázka smerovala k šírke parkovacieho miesta pre ŤZP. Podľa normy je to 2,25 + 1,5 m. 

Pán Tomašec informoval aj o kamerách mestskej polície. V Žiline je ich umiestnených cca. 100, 

priamo na Solinkách sú 3 kamery. Z diskusie vyplynulo, že by bolo vhodné do budúcnosti 

zaobstarať inteligentné spracovanie kamerového záznamu, ktoré automaticky vyhodnocuje 

podozrivé situácie. 

 

Podnety a pripomienky od občanov počas stretnutia: 

- Pán V.B. z mestskej bytovky na Borovej ulici 43 upozornil, že správca bytov, spoločnosť 

Žilbyt, nereaguje na požiadavky obyvateľov. Napr. namiesto vchodových dverí majú iba 

plech. Alebo, že správca bytov nie je ochotný vymeniť umývadlo. 

- Pán V.B. tiež požaduje, aby sa na západnej strane bytovky vysadili stromy, ktoré by 

vytvárali tieň. 

- Pán M.P. sa pýtal, či mesto zabezpečuje čistenie parkovísk od napadaného lístia. 

Spomenul konkrétne Smrekovú 20, kde napadané lístie na parkovacích miestach hnije 

v kalužiach vody. 

Podnety a pripomienky od občanov iné: 

- Pani M.H. opakovane upozorňuje na vyschnuté stromy, napr. vo vnútrobloku Javorová 

a požaduje ich odstránenie 

- Pán P.M.: Vstup na Oravskú cestu z Centrálnej ulice (pri pivárni Drevená krava) smerom k 

súkromnej škole. Ráno - začiatok vyučovania, aj v popoludňajších hodinách je tam veľký 

pohyb žiakov, áut, rodičov s deťmi, pričom vjazd je rozbitý, cesta zúžená a nebezpečie 

úrazu, havárie veľmi veľké. Tento stav už pretrváva dlhodobejšie, a preto vás týmto 

chcem požiadať, aby ste sa zasadili o nápravu, t. j. min. o zaplátanie dier pri nábehu na 

Oravskú cestu. 

 

 

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

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


