
Zápisnica zo zasadnutia výboru obvodu č. 3 - Solinky 
 

Dátum konania: 5. januára 2021, 17:00 

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

Ospravedlnený:  

Neospravedlnený : Martin Kapitulík,  

Prítomných občanov Soliniek: 4 z celkovo 10 predtým zaregistrovaných 

 

Zasadnutie sa uskutočnilo pomocou aplikácie ZOOM. František Talapka privítal všetkých 

prítomných. Zhodnotil rok 2020 a všetko čo sa v tomto roku urobilo na Solinkách. Spomenul 

cyklotrasu cez Solinky, úpravu križovatky pri Drevenej krave, asfaltovanie chodníkov, doplnenie 

sieti a bránok na futbalových ihriskách, nové lavičky a pod.  

Neustále vyvstáva problém s nedostatkom parkovacích miest, občania žiadajú riešenie.  

Pán Valášek upozornil na kontajnerové stojiská (kontajnery sú umiestnené aj na trávnatých 

plochách) a  upozornil na, podľa neho, nedostačujúce intervaly vyvážania separovaného odpadu. 

Tiež navrhuje umiestniť viac kontajnerov na tetrapaky a kovový odpad. 

Upozorňuje aj na povytrhávané malé zelené odpadkové koše, je potrebné to opraviť.  

Peter Cibulka vyjadril nespokojnosť s prácou Úradu hlavného architekta a že má problém so 

spôsobom prípravy realizácie centrálneho námestia na Borovej ulici. Chcel by sa spolupodieľať a 

korigovať práce v priebehu architektonickej prípravy. 

Poslanci vyjadrili sklamanie, že sa nedotiahla kúpa pozemku po Zberných surovinách.  

Občan Valášek povedal, aby sa namiesto vysokých súm na právne služby podporili skôr financie 

na väčší počet mestských policajtov, aby ich na Solinkách bolo vidieť. Navrhuje pozrieť sa na 

zmluvy o právnych službách a prípadne vypovedať tieto zmluvy.  

Peter Cibulka navrhuje doplniť prvky na detských ihriskách na uliciach Borová, Osikova. 

Dominik Hriník povedal, že v roku 2021 je naplánovaná rekonštrukcia ihriska v školskom areáli 

na Gaštanovej v sume cca 200 000,- Eur. 

Občan navrhuje, aby sa viac aktivovali VPP-čkári, tiež navrhuje urobiť brigádu na vyčistenie 

Soliniek.  

Poslanec Bechný upozornil na neustály výskyt smeti pri smetných košoch - zberných nádobách. 

Nastolil otázku, či pracovníci firmy TT myslia aj na tento odpad, alebo len vysypú nádoby do 

automobilu. 

Iné pripomienky od občanov: 

- na Dubovej 13 bol odstránená konštrukcia na prášenie kobercov, občania požadujú náhradu 

- na Limbovej 11 je požiadavka dať stĺpik na začiatok chodníka, aby autá nevchádzali na chodník 

- na Jaseňovej 11 (pri Korune) ostali jamy na trávniku ešte po rekonštrukcií osvetlenia 

 

Prítomní poslanci na najbližší rok 2021 zvolili za predsedu výboru Dominika Hriníka a za 

sekretára Františka Talapku. 

 

 

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

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


