Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi.
Dňa: 02.11.2016 o 17,00hod.
Miesto: ZŠ nám. Mladosti – Žilina, Hájik
Prítomní: Ing. Marián Janušek, Ing. Ľuboš Plešinger, Ing. Ján Ničík

+ 2 občania
1.

Poslanci informovali o plnení uznesení z predošlých zápisníc.

2. Poslanci odsúhlasili z poslaneckého fondu finančné prostriedky pre OZ Hájik Deťom, Námestie slobody 1
01015 Žilina, Slovensko, IČO : 37911139, DIČ : 2021899407 na objednávku pre výrobu a dodávku športového náradia
na športoviská na sídlisku Hájik podľa ponúk dodávateľov takto:
A, Od firmy MPO - Metal, s.r.o., Lodno 82, 02334 Lodno, IČO: 36410357, DIČ: 2020134006
Bránka 2mx3m biela s červenými pásmi 2,0000 ks 195,7850 .... 391,57 s DPH
Bránka 1,5mx1,1m biela s červenými pásmi 2,0000 ks 264,9000 ..... 529,80 s DPH
Volejbalová tyč na napínanie siete 4,0000 ks 116,6675 ....466,67 s DPH

469,88 Eur
635,76 Eur
560,00 Eur

Celková čiastka 1 665,64 Eur
B, Od firmy Kv.Řezác, s.r.o. U Svratky 780, 666 01 Tišnov 01, IC 46963821 DIC CZ46963821
Doprava bez dobírky, balík do hmotnosti 29,9kg, Doprava, 1,00 ks
....9,68€
Síť na odbíjenou 9,50m se šnurou 12,50m,
POP 2mm R 100,
2,00 ks a´32,73€ ........... 65,46€
Síť na kopanou 3,00x2,00x0,80x1,20m,
POP 4mm R 120
6,00 ks a´32,55€ .................. 195,29€
9,00 270,43 270,43

Fakturace celkem EUR 270,43
Spolu celkom: 1936,07€
3.

Občania žiadajú MÚ o pomoc pri odstránení problému so stojetou vodou pred vchodm Stodolová č.1.
Pri prudších alebo dlhšie trvajúcich dažďoch je sa vytvorí pred vchodom na Stodolovej 1 veľká kaluž, cez ktorú
sa obyvatelia nemôžu dostať do vchodu. Nakoľko sa v blízkosti nachádza vpusť dažďovej kanalizácie, bolo by
potrebné prepojiť najnižší bod s kanalizáciou, aby voda odtekala.

4.

Poslanci pripomínajú vedeniu Mesta, že by boli radi keby sa pred Vianocami osadili na borovicu pred
ZŠ na Slnečnom námestí farebné, žiarovky, ktoré by vytvárali počas Vianoc vianočnú atmosféru. El napojenie
je možne zo stĺpov verejného osvetlenia pred ZŠ.

5.

Poslanci odsúhlasili finančný príspevok na kastráciu túlavých mačiek na Hájiku.

6.

Poslanci odovzdali ZŠ 50 ks šarkanov zakúpených z poslaneckého fondu. ZŠ ich použije na
Šarkaniádu v r. 2017, kedže túto jeseň počasie na uskutočnenie Šarkaniády neprialo.

7.

Opakovane zaraďujeme: SÚRNE ! Poslanci žiadajú MÚ o vybudovanie chodníka z ul. Jedlíkovej na
zastávku na Slnečnom námestí. Výstavbou 54 bytovej jednotky pod Jednotou a ohradením staveniska-zabratím
pôvodneho chodníka stavbou, zostali občania úplne odrezaní od priameho napojenia na zastávku na Slnečnom
námestí. Na zastávku sa môžu dostať len veľkou obchádzkou a preto niektorí volia možnosť po ceste, čo je
veľmi nebezpečné!

8.

Na základe obhliadok, ktoré sa uskutočnili na jar s vedením mesta a dotknutými vedúcimi odborov a na
jeseň 2016 so zástupcom firmy MGM p. Malým, žiadame MÚ o zabezpečenie výsadby stromov na Hájiku takto:
A, Na ulici Korzo1...15 ks okrasných sakúr stredného vzrastu
B, Na ulici Korzo2...20 ks stromov podľa odporúčania záhradného architekta MGM

Iné: Podnet od občanov na vyriešenie problému pri vodnom diele: Citujem:

„ Pri korčulovaní okolo priehrady pod STK, co mozu auta zist az ku priehrade je nezaasfaltovane
"parkovisko" (10x30m) a auta strk nanasaju na korculiarsky chodnik, obcas sa tam neda na korculiach
pomedzi nanoseny strk prejst a tiez sa korcule po prejazde dost nicia. Keby sa to zaasfaltovalo bolo by po
probleme..“
Ing, Ľuboš Plešinger

Ing. Ján Ničík

Ing. Marián Janušek

