Zápisnica zo zasadnutia výboru číslo 7. – Závodie
Dátum konania: 19.02.2019 o 17:00 v ZŠ Závodie
Prítomní poslanci : Mgr. Denis Cáder, Mgr. Branislav Delinčák
Hosť: Prítomných občanov Závodia: 7
Začiatok stretnutia boli prednesené informácie o poslednom stretnutí s poslancami v minulom
volebnom období. Čo sa podarilo naplniť, zmeniť a čo zostáva naďalej platné v rámci
volebného obdobia 2018 - 2022. Informácie o parku Závodie a prebiehajúcej výstavbe.
_______________________________________________________
Informovanie občanov, že sa podarilo na mestskom zast. schváliť finančné prostriedky:
239 800 eur - park Závodie
11 900 eur - cintorín v Závodí – oprava chodníkov, vybudovanie prístupovej cesty, terénne
úpravy pre nové hrobové miesta
30 000 eur – Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Závodie, rekonštrukcia vzduchotechniky
20 000 eur – Urbárskej obci Žilina Závodie na výrub ruderálneho porastu v zmysle Návrhu
opatrení na elimináciu nebezpečenstva diviačej zveri na území mesta Žilina
2000 eur – kanalizačná prípojka MŠ Závodie
_______________________________________________________
Podnety v rámci diskusie s občanmi a poslancami:













Ulica Nábrežie Rajčianky – cesty sa nerobili desiatky rokov, treba tam spraviť nový
asfaltový koberec, v rámi pasportu zistiť, či je cesta vedená ako miestna komunikácia
Osadiť značku „zákaz prejazdu“ (P. Olejár), autá pri vyťaženosti križovatky pri
Fackárni využívajú prejazd cez túto nespevnenú cestu, informovať sa aj na dopravnom
inšpektoráte
Mostík, vstup do Bánovej zo Závodie – treba tam spraviť zábradlie nad potôčikom,
kvôli bezpečnosti
Križovatka pri Fackárni – aké sú možnosti riešenia? Sypanie klincov na cesty
Osvety, Orlík a O. Vavrinca, komunikácia so správcom križovatky Žilinským
samosprávnym krajom
Cintorín v Závodí – vypíliť dreviny po ľavej strane od prechodu smerom
k Dopravnému podniku mesta Žilina kvôli viditeľnosti (smrekový porast!)
Na pozemku medzi ihriskom a potokom je neporiadok, treba odstrániť panely
a neporiadok, tam, ako je prístupová cesta k ihrisku v Závodí
Bradová – povodie Váhu, Slovenský vodohospodársky podnik, lokalita pod vinicou –
pod hradiskom, nutná regulácia potoku
Povodie Rajčianky – nános sute ako je Žitná, zanesená Rajčianka, reportovať
Slovenskému vodohospodárskemu podniku
Ulica Pod Sadom, namontovať retardéry, nakoľko autá tam chodia vysokou
rýchlosťou a ohrozujú chodcov
Nainštalovať tabule na verejné miesta či ploty s detskou tematikou, dopravou
a bezpečnosťou – riešenie, ukázať im príbeh „Ako by ste varovali svojich rodičov, aby
nechodili autami rýchlo“!
Zastávka Hôrecká – premiestnenie zastávky a výrub starých stromov na mestskom
pozemku
Bike centrum – priestor pre deti













Psíčkari – znečisťujú okolité prostredie, treba ich učiť k čistote a zbieraniu psích
odpadkov
Ľudia požívajúci drogy pri spáde Rajčianky – oboznámiť MP so skutočnosťami
a zintenzívniť hliadky, príp. kamerový systém
Oddychové zóny pri Rajčianke
Projektová dokumentácia chodníkov – chodník posunúť viac do vnútrobloku, nie
popri hl. ceste –príp. popri Rajčianke
Polo-zapustené kontajnery v Závodí, riešenie kvôli diviakom
Diviaky – nutné riešiť! Chodia ľuďom cez ploty na pozemky, veľmi nebezpečné.
Používať projektor pri stretnutiach poslancov s občanmi
Väčšia propagácia stretnutí
Ekologický odpustok – pre občanov Závodia a Bánovej, prispeli na org. ktorá vysadí
stromčeky, stará sa o ekologický zber odpadu a výsadbu nových rastlín
Kompostuj.me – Vavrík . poďme spolu vymyslieť kompostovanie, komunitný
komposter, záhradka, lavičky, zapojenie ľudí do kompostovania a komunitnej
záhrady – zadržiavať dažďovú vodu a mnohé iné aktivity
Hravou formou sprostredkovať deťom v materských školách a separovanie odpadu

Zápis vypracoval:

Mgr. Denis Cáder
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Zápis overil:

Mgr. Branislav Delinčák
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