
Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky 
 

Dátum konania: 8. septembra 2020 

Prítomní poslanci: Ľubomír Bechný,  Peter Cibulka,  František Talapka 

ospravedlnený: Dominik Hriník 

neospravedlnený : Martin Kapitulík,  

Prítomných občanov Soliniek: 3 

 

Zasadnutie sa uskutočnila na náhradnom mieste – vo vonkajších priestoroch reštaurácie pri Bille, 

pretože pani riaditeľka ZŠ Gaštanová v súlade s nariadeniami proti šíreniu Covidu-19, 

neumožnila stretnutie poslancov s občanmi Soliniek v priestoroch školy. 

Predseda výboru privítal prítomnú dámu a dvoch pánov. Na stretnutí zaznelo niekoľko 

požiadaviek: 

1. Občan si sťažoval na neúnosnú situáciu v oblasti hluku po 22.00 hod v blízkosti štyroch 

prevádzok na Smrekovej ulici (Koliba, Lux, Líška a podzemná herňa). Navrhuje obmedziť 

prevádzkové hodiny v pondelok až štvrtok a v nedeľu do 22.00 hod, v piatok a sobotu do 24.00 

hod. Navrhuje tiež nariadiť prevádzkam vypnúť reklamné tabule po zavretí prevádzky a vypnúť 

tiež kompresory klimatizačných zariadení - ak je to technicky možné. 

2. Občianka navrhuje na ihrisku pri Borovej vymeniť futbalové a florbalové bránky za nové.  

3. Pýta sa tiež, či v Žiline, alebo pri Žiline existuje dôstojné krematórium pre zvieratá. Lebo ľudia 

pochovávajú svoje uhynuté zvieratá kade-tade na rôznych miestach. 

4, Občan chce dať na Borovej, pri bývalej pošte, umiestniť 3 stĺpiky, aby autá nemohli jazdiť po 

novom trávniku, ktorý vznikol po výmene potrubia teplovodu.  

5. Tiež navrhuje umiestniť kameru na budovu bývalej pošty, kde sú dnes sociálne byty. 

6. Prítomní občania súhlasili s kúpou pozemkov od Zberných surovín, kde by mohol vzniknúť 

parkovací dom. 

Ďalšie požiadavky občanov: 

7. Požiadavka vybudovať ohradený výbeh pre psov vo vnútrobloku Borová – cca 20 x 60 m 

 



8. Urgencia požiadavky upraviť dva strmé nájazdy na Smrekovej ulici: 

 
 

9. Požiadavka upraviť plochu a obrubník pri Gaštanovej 34 pre odpadkové kontajnery - presunúť 

tam kontajnery ktoré zaberajú parkovacie miesto 

 
 

 

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

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


