Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi.
Dňa: 02.03.2016 o 17,00hod.
Miesto: ZŠ nám. Mladosti – Žilina, Hájik
Prítomní: Poslanci MZ: Ing. Ján Ničík , Ing. Marián Janušek, Ing. Ľuboš Plešinger + 2 občania
Úvodom poslanci oboznámili zúčastnených s pláno plnenia úloh z predošlých zápisníc.
Občania a poslanci ďakujú mestu za napĺňanie požiadaviek obyvateľov Hájika a ďalej žiadajú mesto:
1. Na základe žiadosti od organizátorov futsalového turnaja Hájik cup 2016 sme odsúhlasili dotáciu 210€
z pohotovostného poslaneckého fondu, ktoré bude použité na občerstvenie zúčastnených futsalistov turnaja.
2. Opraviť prepadnutú dlažbu z dlažobných kociek na Slnečnom námestí v hornej časti pod ZŠ. Hrozí úraz.
3. Poslanci chcú iniciovať obyvateľov Hájika s podporou z poslaneckého fondu, aby premenili nevyužívané /duplicitné/
pieskoviska vo vnútroblokoch na komunitné zahrádky, kvetinové záhony. Podpora poslancov bude spočívať v
odsúhlasení fin. prostriedkov na nákup kvetín, semien na výsadbu....
4. Vyspravenie výtlkov na hlavnej príjazdovej ceste na Slnečné námestie.
5. Na Slnečnom námestí pod ZŠ a pred kostolom sa nachádza 8 betónových veľkokvetináčov, ktoré zívajú prázdnotou.
Poprosím nasadiť kvety...poťažne kríky, ktoré po rozkvitnutí skrášlia Slnečné námestie.
6. Obyvatelia sa pýtajú či je plánovaná výsadba stromov, kríkov a kvetov v zelených častiach na schodoch na Slnečnom
námestí. Výsadba okrasných stromov, kríkov a rastlín s celoročnou kvetenou by spríjemnilo a zútulnilo prostredie srdca
Hájika.
7. Občania žiadajú MÚ vybudovať kontajnerové stojiska, v ktorých by boli umiestnené kontajnerové nádoby na odpad.
Zvýšilo by sa estetično sídliska a vietor by nerozfukával smeti po sídlisku.
8. Občania žiadajú osadiť turistický smerovník na trávnik do otočiska autobusov na konečnej. Smerovník by informoval
turistov o smeroch a dĺžke túr so začiatkom z konečnej Hájika.
9. Poslanci chcú vytvoriť databázu domových dôverníkov a zástupcov majiteľov jednotlivých obytných domov na Hájiku
za účelom vzájomnej a operatívnej informovanosti.

Dňa 9.3.2016 sa poslanci stretli na Hájiku s p. Prednostom MÚ Ing. Igorom Liškom a ďalšími
zamestnancami MÚ a pochôdzkou po Hájiku riešili nasledovné témy:
A, Vybrali dve miesta /pri Korze a pri Baničovej/ z ktorých vyberú jedno miesto, kde budú osadené prvky workoutového
cvičiska pre mládež Hájika.
B, Pri korze sa nachádzajú terénne nerovnosti – pozostatky návozov hlín po výstavbe Hájika. Poslanci navrhli, že po
malých úpravách by to mohlo byť vhodný Bikrosový terén na jazdenie pre vyznavačov terénneho bicyklovania. Mesto sa
s touto myšlienkou stotožnilo.
C, Pri korze sa nachádza pozemok, ktorý nedávno prešiel do majetku mesta. Poslanci navrhli, že malou finančnou
investíciou a úpravami / vyrovnanie terénu mechanizmami, odvezením starých panelov, zatrávnením, vybudovaním
oplotenia a osadením Futbalových bránok/ by tu mohlo vzniknúť futbalové ihrisko pre deti hájika. Mesto sa s touto
myšlienkou stotožnilo.
D, Na konci korza za garážami vedie cesta k priestranstvu na ktorom by mohlo byť vybudované provizórne parkovisko
pre cca 30 áut. Mesto sa s touto myšlienkou stotožnilo.
E, Popri celom korze by mohli byť vysadené stromy čím by sa sa zlepšilo estetično korza. Mesto sa s touto myšlienkou
stotožnilo.
F, Pán Pruška obyvateľ Hájika upozornil /dokonca pripravil štúdiu a nákres/ na fakt, že nad ulicou Dadanova, kde začína
poľná cesta smerom k vodárni by sa mohlo vybudovať provizórne parkovisko pre cca 50 áut. Auta tam parkujú aj teraz
ale nesystémovo. Vybudovaním parkoviska by sa zvýšil počet parkovacích miest a ujasnil systém parkovania. Mesto
prisľúbilo, že preverí či pozemky patria mestu.

