
Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky 
 

Dátum konania: 4. februára 2020 

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

neospravedlnený : Martin Kapitulík,  

Hosť: kapitán Zemánek, mestská polícia 

Prítomných občanov Soliniek: 13 

 

Novozvolený predseda výboru František Talapka privítal prítomných. Uviedol, že sekretárom sa 

po dohode poslancov stal Ľubomír Bechný. 

Peter Cibulka spomenul splnené úlohy v minulom období. 

Občan spomenul trolejbus č. 14 - keď je mráz, vynecháva spoj od Vlčiniec z dôvodu námrazy na 

trolejbusoch.  

Na ul. Javorová, parkujú auta vo vnútrobloku, aktuálne už aj na menšom ihrisku. Jednak ho 

zaberajú, prechádzaním rozrývajú trávnik a roznáša sa špina. Návrh, aby sa osadili nejaké 

zábrany, aby sa to vyriešilo. 

Občania podporili návrh VZN o celkovom zákaze vystreľovania petárd na území Žiliny. Občania 

tiež nesúhlasia, aby sa budovala kaviareň v Sade SNP. 

Kapitán Zemánek upresnil spôsob, akým sú riešené prevádzkové hodiny nočných zariadení: 

v piatok a sobotu do 2:00 hod. ráno, cez týždeň do 24:00 hod. Občan upozornil, že autá, ktoré 

vozia tovar ráno o 3:30 veľmi rušia nočný pokoj pred Billou. Pri cúvaní napríklad kamióny pípajú.  

Občan dáva podnet na opravu zástavky na Rajeckej ceste smerom na Bytčicu, pretože sú tam 

porozbíjané okná.  Občania dávajú podnet, nech sa parkovacie čiary robia aj na obrubník, aby 

boli viditeľné, aj keď sa na ceste zotrú.  

Ďalší podnet na umiestnenie kamier pri vchode Borová 26, pretože mladí robia graffiti. 

Peter Cibulka spomenul plán investícií a plánované umiestnenie kamery, prednostne na Borovej 

ulici. Na Solinkách sú zatiaľ 3 kamery. Pri Maxe a na Platanovej. Pán kapitán povedal, že bude 

oplotené priestranstvo okolo Billy, aby sa zabránilo prístupu bezdomovcom.  

Ľubomír Bechný informoval, že mesto vybralo hlavného architekta a mal by byť zvolený na 

najbližšom zastupiteľstve 17.2. 2020. 

Pani sa opýtala, či sú psičkári nejako pokutovaní. Pán kapitán povedal, že klesol počet 

priestupkov v tejto oblasti. Pán sa opýtal, či si ako zástupca upratovacej firmy môže kúpiť 

parkovaciu kartu.  

Pani z Gaštanovej žiadala, aby sa opravovali aj ďalšie chodníky. P. Cibulka vysvetlil spôsob, ako 

sa bude pokračovať v oprave chodníkov. Pani by chcela opraviť ihrisko na Gaštanovej pri 

výmenničke.  Pani upozornila na potrebu nových lavičiek, prednostne žiada umiestniť pod 

stromy. Pán sa pýtal, ako mesto eviduje dočasných nájomcov a či platia za odvoz odpadov. 

Na ulici Smreková 17 je veľký neporiadok pri kontejneroch, hlavne cez víkend. Bolo by potrebné 

odvážať smeti častejšie. Pán Cisárik priniesol petíciu za „odstránenie príčin a následkov 

znečistenia potoka Všivák v meste Žilina“. 

 

 Zápis vypracoval:            Ľubomír Bechný ................................. 

 Zápis overil:                      František Talapka     ................................. 


