
Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky 
 

Dátum konania: 2. júna 2020 

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

Ospravedlnení :  

Neospravedlnený: Martin Kapitulík 

Hosť:  

Prítomných občanov Soliniek: 3 

 

František Talapka otvoril stretnutie poslaneckého výboru, spomenul dve rozostavané stavby: 

cyklotrasu cez Solinky a križovatku na Borovej. Verejné obstarávanie vyhrala firma Erpos. Peter 

Cibulka spomenul ihrisko na Osikovej, s tým, že ho mrzí, že pani Franeková opakovane volala 

políciu na hrajúcich sa. Pani Franeková by privítala skôr detské ihrisko, ktoré neprodukuje taký 

hluk. Pán Gajdošík upozornil, že by bolo dobré riešiť vybudovanie stojísk na smeti, podobne ako 

na sídlisku Vlčince. Zaujímalo by ho, aká je stratégia mesta v oblasti odpadového hospodárstva. 

Občania opakovane upozorňovali na nekvalitné a nedostatočné vyznačenie parkovacích miest. 

Farby sú nekvalitné a zotierajú sa. Návrh značiť miesta na obrubníkoch. 

Pani Franeková žiada mesto, aby vykonalo opatrenie, ktoré by zabránilo, aby autá odbočovali na 

Osikovej ulici cez trávnatú plochu doprava. Kontajner pri krajčírskej dielni oproti domove 

dôchodcov vadí občianke. Opakovane urguje problém so zaparkovanými autami pri smetných 

košoch, ktoré parkujú tak, že občania nemôžu vysypávať odpad.  

Občianka radí urobiť poriadok s parkovacími miestami pre invalidov po ľuďoch, ktorí zomreli. 

Pani Danišovičová sa pýtala, či sa bude robiť plot na novom cintoríne. Zvieratá neustále 

napádajú hroby. 

Iné podnety (mailom/osobne): 

Pani Lovasová: chodník + cyklotrasa od lávky z Hlín ku kostolu - pri realizácií zabezpečiť, aby bol 

chodník zdrenážovaný. Už teraz je okolitý trávnik o 10 cm vyššie ako predmetný chodník a pri 

hromadnej garáži na Gaštanovej ul. je trávnik do kopca a voda steká na chodník a zaplavuje ho. 

Keď sa už ide robiť pekne dielo chodník a cyklotrasa, nech je to v poriadku aj po daždi. 

Pani Krajčová: vybudovať detské ihrisko v lokalite Solinky – Juh 

Pani Krajčová: využitie Všiváka na rekreačné účely v priestore pri štvrti Solinky-Juh a Metro - 

požiadavka, aby sa uvedený biokoridor zahrnul do urbanistickej štúdie pre Solinky ako možná 

rekreačná oblasť pre obyvateľov Soliniek 

Pán Volek: upozorňuje na vznikajúcu skládku odpadu (asfalt, stavebný odpad) na Obvodovej ul., 

oproti Osikovej, na parcele 4940/10 (vedľa parcely 4940/3) 

 

 

 

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

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


