Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi.
Dňa: 06.04.2016 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 plánom plnenia úloh z predošlých zápisníc.
Oprava minulej zápisnice: Tento bod z minulej zápisnice žiadame zrušiť:
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.
Občania a poslanci ďakujú mestu za napĺňanie požiadaviek obyvateľov Hájika a ďalej žiadajú mesto:
1. Občianske združenie Hájik Deťom žiada o poskytnutie príspevku z poslaneckého fondu na prenájom telocvične na
futsalový turnaj v telocvični Základnej školy , Nám. Mladosti 1, Žilina. Termín konania akcie: 14.5.2016. Požadovaná
suma: 210€.
2. Poslanci žiadajú MÚ o pomoc pri zriadení a určení trhového miesta na Hájiku. Malo by ísť o trhové miesto v dosahu
centrálnej časti Hájika. Výber miesta sa uskutoční po obchôdzke Hájika s kompetentným zamestnancom MÚ.
3. Nakoľko práce na výstavbe schodov na Slnečnom námestí finišujú, poslanci žiadajú MÚ o uvoľnenie finančných
prostriedkov na úpravu a vyspravenie bočnej steny mosta na Slnečnom nám. + natretie zábradlia + údržbu, opravu
a vyspravenie stien podchodu na Slnečnom námestí., nakoľko sú zničené a po vyspravení budú tvoriť jednoliaty celok
s novovybudovanými schodmi na Slnečnom námestí.
4. Poslanci plánujú pozvať na májové stretnutie s občanmi, ktoré sa bude konať 4.5.2016 o 17,00 v ZŠ na Hájiku p.
Čelka – odborníka na dopravu, aby oboznámil obyvateľov s dopravnou situáciou na Hájiku a aj s dopravnými
možnosťami a plánmi prepojenia Hájik – mesto.
5. V mesiaci apríl dôjde k osadeniu lezeckej steny pri ihrisku Opávia. Detská lezecká stena bola minulý rok zakúpena
z poslaneckého pohotovostného fondu v spolupráci z OZ Hájik deťom.
6. V mesiaci apríl dôjde aj k osadeniu veľkých futbalových bránok na ihrisko Mateja Bela, a malých futbalových bránok
na vybrané ihrisko na Hájiku. Bránky boli tiež zakúpené z poslaneckého fondu v spolupráci z OZ Hájik deťom.

Ing, Ľuboš Plešinger

Ing. Ján Ničík

