Zápisnica zo zasadnutia výboru číslo 7. – Závodie
Dátum konania: 10.04.2019 o 17:00 v ZŠ Závodie
Prítomní poslanci : Mgr. Denis Cáder, Mgr. Branislav Delinčák
Hosť: Mestská polícia Žilina - veliteľ Juríček a jeho zástupca
Prítomných občanov Závodia: 8
Na začiatku stretnutia boli prednesené informácie o poslednom stretnutí s poslancami, prešli
sme si poslaneckú agendu. Čo sa podarilo od posledného stretnutia naplniť, zmeniť a čo zostáva
naďalej platné v rámci volebného obdobia 2018 - 2022.
___________________________________________________________________________
Podnety v rámci diskusie s občanmi a poslancami:
-

Na jednej ulici v Závodí, tzv. Ferka X – predávanie drog, kontaktovať v prípade
podozrení štátnu políciu.

-

Areál bývalých kasární (terajšia HaZZ), je kancelária cudzineckej polície, kde sa často
nachádza veľa rôznych zahraničných vozidiel, ich posádky robia neporiadok v okolí,
treba tam posielať priebežne hliadky mestskej polície (aj okolo garáži G+K).

-

Popri novom Závodskom parku treba inštalovať retardéry, chodia tam rýchlo
a nebezpečne autá a motorky, v prípade zistení porušovania zákona volať 159.

-

Po odstránení búdy pri Coop Jednoty v Závodí sa tam stretávajú rôzni bezdomovci či
podgurážení ľudia, ktorí kričia a robia neporiadok. Opäť treba posielať hliadky na toto
miesto a pokúsiť sa predchádzať rušeniu nočného kľudu a znečisťovania okolia.

-

Diviaky chodia do záhrad obyvateľov rodinných domov pod Hájikom, viacerí sa
sťažujú na prevrátene koše s odpadom, rozrytú pôdu a vstup diviakov na ich
pozemky/záhrady. Okrem vykosenia krovín je tu výzva k odstrelu divej zveri.

-

Podľa jednej seniorky, v potoku smerom od Hájika (údajne prevádzky Sharingham)
plávajú rezance/pomyje v potoku smerom do Rajčianky.

-

Treba vyčistiť potok, brehy, x krát to tam bolo vytopené - kontaktovať riaditeľa Gábora
zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, povodie Piešťany, oštepný závod
Piešťany a dohodnúť letnú údržbu.

-

Aký je investičný zámer s bývalou požiarnou zbrojnicou?

-

Ihrisko v Závodí, treba odrokovať s majiteľom, p. Antošíkom parkovanie a možnosť
využívania umelej trávy pre verejnosť za vopred dohodnutých podmienok.

-

Zle nastavený rozhlas v Závodí, nie je ho dobre počuť, keď hlásia oznamy. Dohoda
s občanmi, že v prípade, že to spozorujú, tak budú kontaktovať p. Jozefa Mišiaka na tel.
čísle 0905 207 957, ktorý má na mestskom úrade na starosti rozhlas a nahlásia mu podľa
čísla „hniezda“ ampliónu, o ktorý presne ide.

-

Vybudovať informačný systém v Závodí – smerové tabule, kde sa čo nachádza a ktorým
smerom tam ísť.

-

V novom parku Závodie treba osadiť niekoľko smetných košov a stojan pre bicykle.

-

V novom parku Závodie by bolo vhodné inštalovať stojisko pre „Bike sharing“, tzv.
požičiavanie bicyklov.

-

Ulica Nábrežie Rajčianky nie je vôbec osvetlená, treba inštalovať osvetlenie, ak tam je
existujúce, spraviť údržbu a výmenu poškodených žiaroviek/led alebo inštaláciu
(ŽIVO).

-

Do budúcna budeme potrebovať v Závodí osvetliť množstvo ulíc, jeden bod osvetlenia
stojí priemerne 5000 - 7000 eur, 100 bodov osvetlenia podľa vytypovania MsÚ.

-

Osloviť COOP JEDNOTU v Závodí (pri Fackárni) kvôli košom, ktoré majú za
prevádzkou. Zdržujú tam odpad, ktorý sa tam hromadí a je roznášaný do okolia až ku
Rajčianke.

-

Pán nás informoval o dendrologickom prieskume a ošetrení stromov, ktoré to budú
potrebovať po výstavbe v novom parku Závodie.

-

Cintorín v Závodí – chýba údržba zelene, v strede pri kríži, keď je mokro, veľmi ťažko
sa prechádza k hrobovým miestam, blato atď. Na iných cintorínoch v mestských
častiach Žiliny je to odstupňované a doriešené odtoky vody. Stromy, ktorých korene
vyvracajú a ničia náhrobné kamene, treba zrezať alebo navrhnúť riešenie, aby neničili
majetok občanov (ŽilByt).

-

Kvôli cintorínu a časovým plánom rekonštrukcii cintorína chceme pozvať na ďalšie
pravidelné stretnutie poslancov s občanmi zástupcu vedenia ŽilByt-u.

-

Na ulici Kvačalova (Depo DPMŽ), ako sa ide na mestský cintorín, treba v rámci údržby
vypíliť konáre stromov a náletové kroviny. Nie je tam výhľad, čo je nebezpečné pre
automobily aj chodcov.

-

Vytlačiť a uverejniť plán stretnutí na poslaneckej nástenke v Závodí, pri Coop Jednote.

-

Ulica Nábrežie Rajčianky 42 (od Fackárne smerom do Bánovej) je suchý strom oproti
Žuchovi, ktorý treba spíliť, nebezpečný.

-

Nábrežie Rajčianky, na cestu smerom do Bánovej treba inštalovať dopravnú značku :
„zákaz vjazdu“, nakoľko tadiaľ prechádzajú autá v prípade dopravných zápch do
Bánovej a tiež sa prísť pozrieť na výtlky na ceste, ktoré treba aspoň v rámci údržby
zaplátať.

-

Pozvať p. primátora Petra Fiabáne na budúce stretnutie s občanmi.

Zápis vypracoval:
Zápis overil:

Mgr. Denis Cáder
Mgr. Branislav Delinčák
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