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Vec
Poskytnutie príspevku z pohotovostného fondu na rok 2015
-žiadosť
Vážení poslanci VO č. 1, týmto vás zdvorilo žiadam o finančný príspevok z pohotovostného fondu na rok 2015
vo výške 500,-€ na ďalšiu revitalizáciu komunitnej záhrady Antona Bernoláka – vnútroblok za obytným domom súp. č.
2135 (http://www.komunitnezahrady.sk/projekt/zobraz/2/antona-bernolaka), nakoľko by som chcel pokračovať
v projekte komunitnej záhrady v rámci mesta Žilina, na ktorý sme dostali od poslancov VO č. 1 v minulom roku sumu
250,- € za ktorú sme zakúpili detský drevený záhradný domček a olej do motorovej kosačky v rámci vlastného kosenia
vnútrobloku. Suma 250,-€, ktorú sme minulý rok dostali od poslancov VO č. 1 z pohotovostného fondu 2014 nadväzuje
na sumu 5000,-€, ktorú sme v roku 2013 dostali v rámci projektu komunitných záhrad v spolupráci s nadáciou Pontis,
kde sme zakúpili do vnútrobloku detskú šmýkačku, hojdačku, pinpongový stôl, záhradné sedenie, lavičky, sušiak na
prádlo a motorovú kosačku na kosenie trávy.
Vami poskytnutú sumu z pohotovostného fondu na rok 2015 vo výške 500,-€ by som chcel použiť na:
-

zakúpenie rastlín, kríkov a záhradných komponentov, ktoré by sme si svojpomocne ako obyvatelia
vnútrobloku osadili a tým ďalej zrevitalizovali zeleň v našej komunitnej záhrade,
zakúpenie materiálu a založenie skalky v rámci komunitnej záhrady, kde by sa mohli realizovať aj naši
seniori,
vypracovanie projektu komunitnej záhrady v spolupráci so záhradným architektom, ako podklad na
ďalšie získavanie darov a príspevkov pre našu komunitnú záhradu.

V roku 2014 bol v spolupráci s poslancami VO č. 1 a odborom životného prostredia mestského úradu Žilina
realizovaný aj výrub starých a chorých stromov v našej komunitnej záhrade za čo ďakujeme.
V roku 2015 by som chcel zdvorilo poprosiť poslancov VO č. 1 v spolupráci s odborom dopravy mestského
úradu Žilina o spevnenie mestskej komunikácie (zaasfaltovať plochu cca. 2x1m) pri vstupe do komunitnej záhrady,
nakoľko smetiarske vozidlo, ktoré 2x v týždni cúva k smetným nádobám a aj iné nákladné autá zásobovania pravidelne
kolesami prechádzajú po nespevnenej časti cesty, kde sa následne tvorí blato a vodná kaluž. Tiež by som poprosil
o odstránenie 2ks starých železných konštrukcií – vešiakov z komunitnej záhrady a odstránenie 2ks panelov, ktoré sa
nachádzajú na zemi za smetnými nádobami.
Za spoluprácu vopred úprimne ďakujem.
S úctou
Ing. Ján Zerola, 0903865001, nozero@post.sk

