Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi
Dňa: 7.6. 2017 o 17:00
Miesto: ZŠ Hájik – Žilina
Prítomní poslanci MZ: Ing. Ing. Ján Ničík, Ing. Ľuboš Plešinger,
Prítomní občania: 6

.... Ospravedlnený: Marián Janušek

Predmetom rokovania na stretnutí boli tieto témy:
1. Poslanci informovali zúčastnených s plnením požiadaviek z minulého obdobia.
2. Občania žiadajú v spolupráci s SeVaKom vyspravenie poľnej cesty vedúcej smerom k vodárni. Cesta slúži na prechádzky
obyvateľov Hájika smerom na Hradisko. Na ceste sa nachádzajú veľké jamy - kaluže, ktorých vyspravenie – zavezenie
inertným materiálom by obyvatelia privítali.
3. Už viackrát sme žiadali aj vyspravenie jám na provizórnom parkovisku frézovaným asfaltom. Osobne p. Rolko prisľúbil, že
keď sa budú cesty v meste vyspravovať tak toto zabezpečí. Žiadame opäť.
4. Večnou témou už tri roky žiadam o opravu lavičiek na Hájiku. Celkovo je ich na Hájiku cca 300 z toho pred tromi rokmi
keď som ich počítal bolo pokazených/nefunkčných cca 170. Mesto opravilo lavičky vo vnútrobloku Baničová a zopár vo
vnútrobloku J. Hronca, ale stále zostáva cca 120 lavičiek nefunkčných. Žiadam tentoraz o opravu lavičiek na ul Petzvalová
BD A1 – A5 /takmer všetky sú nefunkčné, kde sa opravil aj chodník a nové lavičky sa tam pýtajú ako soľ.
5. Na jar 2017 sa konal kontrolný deň čo sa výstavby Slnečných schodov týka, za účasti mesta, poslanca a dodávateľov I.
a II. Etapy. Boli zistené nedostatky, ktoré mali dodávatelia odstrániť. Dodávatelia spodnej časti svoje nedostatky
odstránili. No dodávatelia hornej časti stavby doteraz svoje nedostatky v rámci reklamácii neodstránili. Žiadam
kompetentných na MÚ, aby žiadali dodávateľa nedostatky vyplývajúce z reklamačných zistení odstrániť!
6. Majiteľka pohostinstva u Danky a Janky požiadala poslancov o súhlas s možnosťou zriadenia terasy pred svojou
prevádzkou. Poslanci jej požiadavku podmienili týmito podmienkami:
a, Majiteľka musí požiadať o stanovisko Mestksú políciu
b, Ak bude stanovisko od MP kladné, poslanci súhlasia so zriadením terasy. Ale v prípade, že dôjde pri prevádzke terasy
k trom po sebe idúcim porušeniam či už nočného kľudu, alebo iným spôsobom, ktoré bude musieť riešiť MsP, bude súhlas
prevádzkou terasy zrušený.
7. Športový areál na Korze: „ Zober loptu nie drogy“. Ale na to aby zobrali deti a mládež loptu musia mať športoviská? Mám
veľkú radosť z workoutového ihriska na Korze, ktoré je pernamentne plné detí. Cheme aby sa k nemu pridali aj
športoviská pre loptové hry a bikrosový kopec, ktorý tam už je len hoh treba trošku upraviť. A preto:
Poslanci a občania Hájika apelujú na vedenie MÚ, aby sa pokračovalo s prípravou športového areálu na Korze. Na jeseň sa
začalo s odvozom stav sute a úpravou figury športovej plochy. Mal som prísľub, že na jar po dažďoch sa bude v prácach
poktračovať? No už je jún a nič sa nedeje? Uvedomte si, že Hájik je 8000 sídlisko a nemá poriadnú trávnatu športovú
plochu na športovanie. Ak nerátam vnútroblokové asfaltové ihriská, ktorých je ako šafránu. A úpravou plochy na Korze sa
s minimálnymi nákladmi môžu deti, mládež ale aj dospelí tešiť so športovania.
8. Žiadame o vyčistenie kanálov na spodných schodoch – vedúcich do Závodia, pod Slnečným námestím a podchodom.
9. Taktiež už aspoň 5 x žiadam o opravu svietidiel na týchto schodoch, keď z 9 tich 4 nesvietia. Ľudia sa po týchto schodoch
vracajú peši domov aj v nočných hodinách a nakoľko sa tu sem tam objaví lesná zver, oprava svietidiel by pomohla
k zvýšeniu pocitu bezpečia a k zníženiu možnosti stretu s diviakmi.
10. Poslanci žiadajú mesto o vyčlenenie finančných prostriedkov na opravu múru terasy pred Základnou školou. Múr sa
rozpadá a hrozí zrútenie časti terasy. V rámci opravy múru terasy by sa mohol naprojektovať aj bezbariérový prístup –
rampa do školy z tejto novej časti Hájika.
11. Žiadam už asi 5 x o navezenie hliny a zatrávnenie časti zelenej plochy pred kostolom. Pretože počas silných dažďov voda
vymýva nezatrávnený materiál a odnáša ho na Slnečné schody a tým upcháva systém kanálov na odvod vody zo
Slnečných schodov.
12. Poslanci žiadajú odbor Živ. prostredia na MÚ, aby zelenú plochu vedľa Bytového domu E9 zakresli do plánu kosenia.
Vysoká tráva, ktorá sa nekosí jednak škodí alergikom a zdržuje sa v nej divá zver – diviaky.
13. Občania žiadajú MÚ aby vyzval majiteľov pozemkov okolo Hájika, aby si kosili pravidelne svoje pozemky, čo prospeje
alergikom, ktorých stále pribúda.
14. Občania žiadajú MÚ, aby zabezpečil možnosť prechodu cez cestu na ul. Mateja Bela 84 až 94. Nakreslením vodorovného
značenia, pretože keď tam zaparkujú auta nedá sa s kočíkom prejsť z chodníka smer detské ihrisko a opačne.
Ostáva v platnosti celoročne:
1.

2.

Priority pre sídlisko Hájik v nadchádzajúcom období.

Parkovací dom na Baničovej s ihriskom na streche, kde je hotová štúdia a v roku 2017 bude mesto pokračovať v realizácii
realizačného stupňa projektovej dokumentácie.

Vybudovanie parkovacích plôch pred kostolom a ZŠ, za Garážami pri Korze a na Dadanovej.

Vybudovanie osvetlenia na Lanurienovej ul.

Dobudovanie športovísk na pozemku pri Korze, úprava terénu, zatrávnenie a vybudovanie a osadenie športovísk
Možnosti investovania prostriedkov z poslaneckého fondu v roku 2017. V spolupráci s mestom sa budeme snažiť čo najúčelnejšie
naplánovať využitie pridelených prostriedkov, na vybrané väčšie a menšie projekty:

Podpora nadácií so zameraním na podporu kultúry, športu a sociálny program

Podpora kultúrnospoločenských aktivít

Podpora športových aktivít

Podpora komunitných aktivít

V Žiline, 7. Júna 2017
zapísal: Ing. Ľuboš Plešinger
sekretár Výboru MČ č. 5

Ing. Ján Ničík
predseda Výboru MČ č. 5

Ing. Marián Janúšek
poslanec Výboru MČ č.5

