Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi.
Dňa: 14.10.2015 o 17,00hod.
Miesto: ZŠ nám. Mladosti – Žilina, Hájik
Prítomní:

Poslanci MZ: Ing. Ján Ničík , Ing. Marián Janušek, Ing. Ľuboš Plešinger
2 občania

Na úvod predseda privítal zúčastnených. Následne Ľ. Plešinger informoval o plnení úloh z
predošlých zápisníc. Ďalej informoval, že mesto vyčlenilo v rozpočte mesta na rok 2016 finančné
prostriedky na pokračovacie predprojektové a projektové práce /pre získanie eurofondov/ pre
projekt dvojpodlažný parkovací dom so športovým ihriskom na streche na ul. Baničová –
Petzvalová.
Občania a poslanci žiadajú mesto o:
1. Obnovu vodorovné značenie parkovacích miest na Hájiku.
2. Výrobu ďalších ks hranolov na poškodené lavičky na Hájiku. Celkový počet lavičiek je cca 300 a
poškodených je cca 130 ks. V prvej etape bolo opravených 15 ks lavičiek. Žiadame mesto aby v
zimných mesiacoch zadal do výroby požiadavku na ďalšie hranoly, aby sme začiatkom jari mohli
pokračovať v oprave lavičiek.
3. Občania ďakujú mestu za vybudovanie nového detského ihriska na Baničovej vedľa MŠ, ale
žiadajú mesto o osadenie – zhustenie zábradlia na preliezke, nakoľko malým deťom hrozí
prepadnutie pod zábradlím.
4. Žiadame MÚ o zabezpečenie výberového konania na výber dodávateľa na workoutové
športovisko pre deti a mládež na Hájiku.
5. Občania žiadajú , aby MU v súčinnosti s poslancami a záhradnou architektkou našli vhodné
miesto na vysadenie aleje okrasných čerešní – sakur na Hájiku.
6. občania žiadajú opravu poškodených podchodov pod obytnými domami na Stodolovej a
Baničovej: rozbité kachličky, rozbité betónové schody....Je potreba osadiť zábradlie na betónové
schody.
7. Občania žiadajú na výjazdoch a aj do jám provizórneho parkoviska na Baničovej ul. naviezť
makadam, alebo iný inertný materiál, pretože sa špina z provizórneho parkoviska na kolesách áut
vyváža na cesty a znečisťuje ich.
8. Poslanci pripravujú pre naše deti ŠARKANIÁDU. Akcia by sa mal uskutočniť v novembri 2015.
Ľ. Plešinger navrhol aby sa poslanci spojili s vedením ZŠ a MŠ a v súčinnosti s vedením obidvoch
zariadení celú akciu pripravili.
9. Poslanci žiadajú MÚ o podporu a spoluprácu pri myšlienke pripraviť na Slnečnom námestí
vianočné minitrhy. Cieľom akcie je aby sa ľudia z Hájika stretli v predvianočnom čase na svojom
Slnečnom námestí, spoznali sa a spoločne si užili predvianočnú atmosféru.
10. Poslanci žiadajú MÚ o súhlas, podporu a súčinnosť pre postavenie Vianočného stromčeka na
Slnečnom námestí pred ZŠ.

11. Zabezpečenie opravy poškodeného oplotenie nad TESCOM, hrozí pád detí z oporného múru !
12. Dokončenie terénnych úprav na Slnečnom námestí pred kostolom, navezenie hliny a
zatrávnenie.
13. Odvoz výkopku po osadení nového detského ihriska – hojdačiek na vo vnútrobloku na
Kempelenovej ul.
14. Výrez suchého stromu vo vnútrobloku na ul. Kempelenovej.
15. Odvoz betónov pri ul Petzvalová, pri bytovom dome H9b.
16. Oprava lampy verejného osvetlenia, spodnej časti...hrozí nebezpečenstvo úrazu el. prúdom –
na ul Petzvalova obytný dom A zo strany od zadných vchodov.
17. Odvoz výkopku a starej časti hojdačky po osadení novej hojdačky pri ul. Georgesa Lannuriena.
18. Oprava uvolnených betónových dielov parkoviska pred Jedlíkovou 15.
19. Rekonštrukcia, oprava a natretie pred zimou všetkých prvkov na detskom ihrisku Mateja Bela.
Časti ihriska vykazujú značné opotrebovanie /hniloba nosných častí hojdačiek.../ a ďalším
používaním môže dôjsť k zraneniu detí. Ďalej vymeniť 2 ks poškodených strunových hojdacích
koníkov.
20. Odvoz maringotky /pozostatku po stavebníkoch/ spred kostola !

