VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE
Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi
Dńa 8.11.2017, Základná škola Námestie mladosti Hájik, Žilina
Predseda: Ing. Ján Ničík - prítomný
Sekretár výboru: Ing. Ľuboš Plešinger - ospravedlnený
Člen výboru: Ing. Marian Janušek . prítomný
Prítomní občania: 4
Na základe podnetov od občanov sa výbor č.5 zaoberal týmito témami:
10/1. – Detské ihrisko pre hendikepované deti
Rodičia detí s postihnutím by privítali vybudovanie detského ihriska zohľadnujúceho potreby
hendikepovaných obyvateľov sídliska
10/2. – CO kryt pod Základnou školou Hájik
Riaditeľka základnej školy informovala poslancov a prítomných občanov o problémoch so
zamedzením vstupu osôb do priestoru bývalého krytu civilnej ochrany pod základnou školou.
Poslanci žiadajú súčinnosť mestského úradu pri odstránení tohto problému a zároveň budú
iniciovať rozhovory o ďalšom možnom využití priestoru.
10/3. – Stojiská pre smetné nádoby
Občania opakovane vzniesli požiadavku na unifikovanie stojísk na smetné nádoby v priestore
sídliska. Nové stojiská by mali obsahovať nádoby na všetky druhy triedeného odpadu.
10/4. – Pieskoviská
Občania opakovane žiadajú prehodnotiť počet pieskovísk na Hájiku. Pieskoviská, ktoré ostanú
funkčné, by mali dostať oplotenie zamedzujúce vstupu psov a mal by sa v nich pravidelne
vymieňať piesok.
10/5. – Chodník k bytovke E9 na Petzvalovej ulici.
Občania žiadajú dobudovanie prístupového chodníka od zastávky k bytovke E9 na Petzvalovej
ulici.
10/6. – Prečistenie odtokových žľabov vo vnútrobloku J.Hronca
Občania upozornili na zanesené odtokové žľaby vo vnútrobloku na ulici J.Hronca, ktorú pri
väčších zrážkach neplnia svoju funkciu a naplavené blato zanáša pešie chodníky. Poslanci žiadajú
o nápravu.
10/7. – Vozovka na konečnej Stodolova
Intenzita hromadnej dopravy zapríčinila degradáciu vozovky a vyjazdenie koľají v priestore
konečnej zastávky MHD Stodolova. Tento problém sa vyskytuje aj na iných zastávkach v meste,
poslanci žiadajú zaradiť rekonštrukciu vozovky do plánu opráv.
10/8. – Vo vnútrobloku Baničová niekto odcudzil časť gumenej dlažby pod detským ihriskom, poprosíme
doplniťchýbajúcu dlažbu.
10/9. – Poslanci sa zhodli na tom, že na novom Slnečnom námestí by bolo vhodné a v rámci dlhodobého
spolunažívania s diviakmi na sídlisku aj zaujímavé a interesantné, umiestniť súsošie diviačej rodinky.
Zvieratá sa bežne a s úspechom využívajú či už sólo, alebo súsošia aj v iných europských moderných
mestách. Žiadame mesto o súčinnosť so zriadením súsošia diviačej rodiny na Slnečnom námestí.
V Žiline 8.novembra 2017

............................................
Ing. Ján Ničík
predseda výboru MČ č.5

.........................................
Ing. Ľuboš Plešinger
sekretár výboru MČ č.5

.........................................
Ing. Marian Janušek
poslanec výboru MČ č.5

