Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi.
Dňa: 01.06.2016 o 17,00hod.
Miesto: ZŠ nám. Mladosti – Žilina, Hájik
Prítomní: Ing. Marián Janušek, Ing. Ľuboš Plešinger

Poslanci MZ: Ing. Ján Ničík - ospravedlnený

+2 občania
1.

P. Pilník doniesol žiadosť na opravu podchodu pod obytným domom na ul. Stodolovej č. 2,4,6. Žiadosť
je podporená podpismi väčšiny obyvateľov bytového domu na ul. Stodolovej č. 2,4,6. Občania žiadajú mesto
o opravu poškodenej dlažby v podchode– hrozí úraz, opravu železnej vpuste a namontovania zábradlia na
schody pri východe z podchodu – prechodu pod bytovým domom na ul. Stodolová.

2.

Poslanci odsúhlasili p. Sakalovi sumu 350€ na základe žiadosti. Suma 350€ musí byť použitá účelovo
na aktivity spojené s reprezentovaním mesta Žilina a SR v súťažiach v silovom trojboji v roku 2016.

3.

P. Ing. Arch. Kružel informoval o zámere a návrhu prerobiť CO kryt pod ZŠ na Nám. Mladosti na
športovo relaxačné a fitnes priestory. Svoj zámer doložil štúdiou.

4.

Poslanci žiadajú vedúceho dopravného oddelenia a zástupcov iných dotknutých oddelení, aby zvolali
stretnutie za účasti poslancov na Hájiku v priestoroch provizórneho parkoviska na Baničovej za účelom:
A, Vývoz betónov z parkoviska za účelom zvýšenia kapacity parkoviska.
B, Vyspravenia plochy parkoviska frézovaným asfaltom, alebo iným inertným materiálom za účelom
vyspravenia jám a tým zabráneniu znečisťovania komunikácií pri výjazde z parkoviska.
C, Vybudovanie chodníka pre peších za účelom prechodu chodcov popri plote novovybudovanej školskej
dažďovej záhrady z Baničovej na Petzvalovú.
D, Osadiť pri vjazde a na parkovisko informačnú tabuľu s nákresom radenia áut na parkovisku za účelom
optimalizovania plochy parkoviska, aby sa na parkovisko vošlo čo najviac áut.

Vieme, že čo sa parkovania na Hájiku týka, situácia je viac než kritická. Splnením uvedených bodov by sme získali opäť
viac miest na parkovanie, aby auta nemuseli parkovať na detských ihriskách.
Prílohy:
1.

Žiadosť p. Pilníka

2.

Štúdia – vizualizácia Ing. Arch. Kružela

Ing, Ľuboš Plešinger

Ing. Ján Ničík

Ing. Marián Janušek

