VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE
Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi
Dňa 4.4.2018, Základná škola Námestie mladosti Hájik, Žilina
Predseda: Ing. Ján Ničík - prítomný
Sekretár výboru: Ing. Ľuboš Plešinger - prítomný
Člen výboru: Ing. Marian Janušek - prítomný
Prítomní občania: 4
Na základe podnetov od občanov sa výbor č.5 zaoberal týmito témami:
4/1. – Kamera na Slnečnom námestí
Poslanci informovali prítomných občanov o novej kamere Mestskej polície, monitorujúcej
najmä priestor podchodu na Slnečnom námestí.
4/2. – Služobňa Mestskej polície na Hájiku
Poslanci informovali prítomných občanov o stálej prítomnosti zamestnankyne Mestskej polície
počas pracovných dní cca v čase 8:00 – 14:00 v služobnej miestnosti MP na Hájiku.
4/3. – Zjednosmernenie Petzvalovej
Občania vzniesli požiadavku na zjednosmernenie Petzvalovej ulice, ktoré by mohlo pomôcť
plynulosti premávky a vylúčilo by kolízne situácie v uzkych častiach tejto ulice.
4/4. – Lavičky na Slnečných schodoch
Občania navrhli odstrániť lavičky z dvoch najvrchnejších terás Slnečných schodov (miesto
stretávania problémovej mládeže). Drevo z odstránených lavičiek by mohlo byť využité na
opravu lavičiek vo vnútroblokoch sídliska.
4/5. – Brigáda na Slnečných schodoch
Občania informovali poslancov o zorganizovaní brigády na čistenie Slnečných schodov
(navrhovaný termín sobota 28.4.) a požiadali o príspevok na čistiace pomôcky.
4/6. – Schody k objektom garáží na Stodolovej
Občania žiadajú o vybudovanie schodiska od výstupného priestoru zastávky Stodolova smerom
k objektom garáží.
4/7. – Oprava detského ihriska SIRS (J.Hronca)
Občania žiadajú opraviť hojdačku a zabezpečiť tzv.“domček“ pred vandalmi.
4/8. – Zábradlie na schodoch z ul. Lanuriena k Stodolovej
Občania žiadajú osadenie zábradlia na betónové schody.
4/9. – Odvoz skládky konárov
Žiadme odvoz skládky konárov, ktorá sa nachádza pri plote Materskej škôlky.
4/10.- Odvoz betónových kvádrov
Žiadame odvod dvoch betónových kvádrov z vnútrobloku Baničová
4/11.- Spracovanie a odvoz polámaných stromov a vyvratov z „lesíka“ pri vnútrobloku
Mateja Bela.
4/12.- Použitie príspevku z PPF
Poslanci odsúhlasili podporu OZ Hájik deťom sumou 200€ z PPF. OZ Hájik deťom použije
poskytnuté finančné prostriedky na zorganizovanie Futsalového turnaja na Hájiku.

V Žiline 4. apríla 2018

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

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

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

