Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi.
Dňa: 04.05.2016 o 17,00hod.
Miesto: ZŠ nám. Mladosti – Žilina, Hájik
Prítomní: Poslanci MZ: Ing. Ján Ničík , Ing. Marián Janušek, Ing. Ľuboš Plešinger

p. Ján Čelko – odborník na dopravu, + 4 občania
Úvodom poslanci informovali o dôležitých plánovaných investíciách pre sídlisko Hájik v najbližších rokoch.
1.

Mesto vyčlenilo z rozpočtu na vypracovanie projektu Parkovací dom s ihriskom na streche sumu 27000€.

2.

Mesto vyčlenilo zmenou v rozpočte sumu 20000€ na vybudovanie športovísk v zelenom páse pri korze.
V súčasnosti prebieha príprava – štúdia v ktorej budú navrhnuté ihriská na šport, bikrosové ihrisko a workoutové
ihrisko. Realizácia v r. 2016

3.

Mesto vyčlenilo zmenou v rozpočte sumu 40000€ na vybudovanie cca 30-40 parkovacích miest za garážami
medzi Korzom a Petzvalovou ul. Realizácia v r. 2017

4.

Mesto vyčlenilo zmenou v rozpočte sumu 80000€ na vybudovanie cca 40 parkovacích miest nad ul. Dadanová.
Realizácia v r. 2018

Občania a poslanci ďakujú mestu za napĺňanie požiadaviek obyvateľov Hájika a ďalej žiadajú mesto:
1.

Na stretnutí sa zúčastnil p. Peter Sakala, ktorí zúčastnených informoval o úspechoch, ktoré dosiahol
v silovom trojboji a v tlaku na lavičke: Majster Európy v Rige a Majster Slovenska. Zároveň požiadal o dotáciu
z poslaneckého fondu na športovú činnosť v r. 2016. Poslanci predbežne prisľúbili podporiť žiadosť a budú sa
žiadosťou zaoberať.

2.

P. Kutlák – organizátor Futsalového turnaja poďakoval za dotáciu turnaja z poslaneckého fondu
a pozval prítomných na turnaj, ktorí sa uskutoční v termíne: 14. – 15. 5. 2016 v telocvični ZŠ Hájik.

3.

P. Pilník informoval poslancov, že pripravuje žiadosť s podpismi obyvateľov na podporu opravy
a rekonštrukcie podchodov pod obytnými domami na ul. Stodolova, M. Bela, Jedlíkova a Baničová. Žiadosť
predloží na júnovom stretnutí.

4.

Obyvatelia Petzvalovej A4 a A5, A6, A7 a A8 žiadajú vyriešiť problémy s parkovaním na ihriskách vo
vnútrobloku. Osadením značiek zákazu vjazdu, osadením stĺpikov do chodníkov,...resp. iné vhodné riešenie –
odbor dopravy.

5.

Žiadali sme MÚ v r. 2015 o obnovu vodorovného značenia na Hájiku. Dostali sme prísľub MÚ, že sa
obnova vykoná v r. 2016 – pripomíname sa.

6.

Žiadali sme v r. 2015 o obnovu 150 ks lavičiek na Hájiku. V roku 2015 bolo opravených 15 ks lavičiek.
Prísľub MÚ bol, že v roku 2016 budú vyrobené ďalšie hranoly na opravu lavičiek na Hájiku – pripomíname sa.

7.

Občania sa pýtajú či by bolo do budúcne možné zorganizovať na Hájiku kultúrnospoločenskú akciu
s názvom Jánske ohne, Vatra, kultúrny program, občerstvenie. Poslanci preveria možnosti a podmienky
zorganizovania takejto akcii na Hájiku.

8.

P. Ján Čelko pozvaný odborník na dopravu informoval zúčastnených o problémoch a možnostiach ich
riešenia čo sa parkovania a dopravy týka. Rozprávali sme sa o:
Vytlačení firemných áut zo sídliska, spoplatnenie 2 a ďalšieho auta v rodine, prepojenie Hájika s mestom
Hájik – ul. Jánošíkova, Kamenná ul. – Metro. Rozprávali sme aj o kladoch a záporoch návrhu bezplatnej
doprave v meste Žilina. Čo sa cyklistického prepojenia Hájika a mesta týka ...do budúcna by to vyriešil
výťah na bicykle, ktorý by zmiernil dopad výškového rozdielu vyše 60m medzi Hájikom a Závodím

Ing, Ľuboš Plešinger

Ing. Ján Ničík

Ing. Marián Janušek

