Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi.

Dňa: 06.05.2015 o 17,00hod.
Miesto: ZŠ nám. Mladosti – Žilina, Hájik
Prítomní:
Poslanci MZ: Ing. Ján Ničík , Ing. Marián Janušek, Ing. Ľuboš Plešinger
Občania: p. Čerňan, p. Nemček, p. Beňová, p. Sakala st., p. Sakal ml.
Predmetom rokovania na stretnutí boli tieto témy:
1. Poslanci zrušili bod č. 1 zo zápisnice stretnutia výboru MČ č.5 v Žiline zo dňa 20.4.2015.
2. Poslanci následne schválili pre aktivity mladých na sídlisku Hájik podporu 3. ročníka
futsalového turnaja Hájik Cup sumou 180€. Táto čiastka bude zaplatená ZŠ Hájik /adresa,
IČO, č.ú, tel kontakt/ za prenájom telocvične. V zmysle zásad nakladania s Pohotovostnými
zdrojmi z rozpočtu Mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2015 – odsek 3, bod
2 je potrebné doložiť originál žiadosť od ZŠ Hájik za účelom realizácie tretieho ročníka
futsalového turnaja Hájik Cup v sume 180€.
3. p. Beňová, ktorá býva v obytnom súbore na Kvačalovej ulici pod sídliskom Hájik sa pýta:
A, Prečo obytný súbor na Kvačalovej ulici patrí pod obvod sídliska Hájik a nie pod Závodie,
keď majú bližšie čo sa služieb týka /MŠ, ZŠ, Pošta, obchody.../ do Závodia, ako na Hájik?
B, Keď už patria pod obvod Hájik, a mali by využívať služby sídliska Hájik / Pošta, obchody,
MŠ, ZŠ/ ako sa na Hájik majú dostať rodičia s deťmi peši, keď chodník na Hájik je vo veľmi
zlom technickom stave a navyše v zime je neudržiavaný!
C, Ak sa obyvatelia z Kvačalovej chcú dostať peši do Závodia, musia cca 100m úsek prejsť
po štátnej a frekventovanej ceste, nakoľko vedľa cesty nie je vybudovaný chodník! p. Beňová
v mene ostatných obyvateľov žiada mesto riešiť tento problém a vybudovať chodník, aby
nedochádzalo k ohrozeniu chodcov cestnou premávkou.
4. Občania žiadajú mesto - odd. životného prostredia o odpoveď na otázku ako bude
pokračovať výrub stromov okolo cesty z Hájika smerom ku Kvačalovej keď už došlo k
čiastočnemu výrubu, ktorý občania vnímajú ako nešetrný a chaotický výrub a navyše miesto
výrubu zostalo nevyčistené z haldami konárov a vývratov?
5. Občania žiadajú mesto, aby na „serpentínky“ - schody vedúce zo Slnečného námestia do
Závodia osadili smetné koše typu antivandal.

6. Občania podávajú podnet pre MP na prešetrenie častého vulgárneho a neprispôsobivého
správania podnapitých návštevníkov a hlasné púšťanie hudby novootvoreného celodenného
bistra „U Danky a Janky“, ktoré bolo nedávno otvorené v obytnom dome na Baničovej ulici
p.č. 3329.
7. P. Sakala, reprezentant SR v silovom trojboji, ktorý dosahuje v poslednom období
vynikajúce športové výsledky na súťažiach doma aj v zahrničí žiada poslancov o podporu
jeho športovej činnosti malou dotáciou z pohovostného fondu.
V Žiline, 6. mája 2015
zapísal: Ing. Ľuboš Plešinger
sekretár Výboru MČ č. 5

Ing. Ján Ničík
predseda Výboru MČ č. 5

