Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi
Dňa: 5. 4. 2017 o 17:00
Miesto: ZŠ Hájik – Žilina
Prítomní poslanci MZ: Ing. Ján Ničík , Ing. Marián Janušek, Ing. Ľuboš Plešinger,
Prítomní hostia: zástupcovia MsP p. Juríček, p. Pecha
Prítomní občania: 11
Predmetom rokovania na stretnutí boli tieto témy:
1. Poslanci informovali zúčastnených s plnením požiadaviek z minulého obdobia.
2. Slovo dostali zástupcovia Msp, ktorí informovali zúčastnených o spôsobe hliadkovania na Hájiku. V rozhovore
občania upozornili na problémové miesta, kde sa zdržiavajú neprispôsobiví občania. MsP prisľúbila častejšie
hliadkovanie uvedených lokalít a priestorov pred prevádzkami s alk. občerstvením v exponovaných časoch,
piatok a sobotu večer a v noci.
Ďalej informovali, že sa bude montovať na Hájiku ďalších 6 kamier kamerového systému.
3. Občania žiadajú poslancov, aby upozornili miestneho farára na fakt pretože kostol nemá svoje parkovacie
miesta, aby pri väčších cirkevných akciách upozornil návštevníkov kostola, aby svoje auta zaparkovali na
parkovisku pred Tescom, aby auta neparkovali na tráve pred kostolom. Farára osloví poslanec Ján Ničík.
4. Obyvatelia bytového domu E9 upozorňujú na problém s dilatáciami okolo okien, ktoré sa neustále zväčšujú.
Žiadame správcu bytovky preveriť uvedenú skutočnosť a vykonať opravu. Kontaktná osoba, ktorá upresní
miesto problému: p. Hlasníková, 0940568270
5. Poslanci v spolupráci s občanmi hľadajú miesto ktorému by bol pridelený status Trhové miesto. Na tomto
mieste by mohol potom byť stánkový predaj zeleniny, ovocia, alebo iných komodít. Padol návrh, že Trhové
miesto by mohlo byť na ul. M. Bela medzi cestou a rodinnou zástavbou. Poslanci sa budú touto témou
zaoberať.
6. Občania žiadajú výrub, preriezku kríkov pri hlavnej ceste poniže BD E-9. V kríkoch sa v lete zdržiavajú diviaci,
a kríky už prerastajú cez krajnicu do cesty, čím obmedzujú viditeľnosť a bezpečnosť cestnej premávky.
7. Ďalej žiadajú odvoz haluziny, ktorá je už vyše roka pri plote MŠ na Baničovej ul.
8. P. Kružel informoval, že na MÚ je spracovaná ďalšia etapa tentoraz rekonštrukcie schodov od Slnečného
námestia/od podchodu smerom do Závodia. Poprosíme informácie v akom stupni sa nachádza projektová
dokumentácia a aké sú plány mesta do budúcnosti v tejto rekonštrukcii.
9. Občania priniesli žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov z poslaneckého fondu:
A, Požiadavka p. Smejkalovej na dotáciu 400€ z PPF na nákup krmiva, granul, kastráciu, sterilizáciu
a veterinárnu liečbu túlavých mačiek na sídlisku.
B, Športcentrum ŠCŽ Lieňová 15/9,Mojšová Lúčka, Žilina, IČO: 37907166, žiada dotáciu z PPF sumu 500€ pre
petra Sakalu, reprezentanta SR v silovom trojboji, obyvateľa mestskej časti Hájik. Fin. prostriedky budú
použité na výdavky /cestovné náklady, ubytovanie, dres a výživové doplnky/spojené s účasťou na pretekoch:
1. WPC European Championships Helsinki, Finland 3.–7.7.2017
2. WPC World Championships Moscow, Russia 1.-5-11.2017
C, OZ Hájik deťom, Nám. Mladosti, Žilina, IČO: 37911139, žiada o finančné prostriedky z PPF v max. výške,
alebo aspoň v čiastočnej výške zo sumy: 4920,05€ na nákup športových potrieb. Jedná sa o outdoorové
ihrisko pre deti z Hájika.
Ostáva v platnosti celoročne:
1. Priority pre sídlisko Hájik v nadchádzajúcom období.
 Parkovací dom na Baničovej s ihriskom na streche, kde je hotová štúdia a v roku 2017 bude mesto
pokračovať v realizácii realizačného stupňa projektovej dokumentácie.
 Vybudovanie parkovacích plôch pred kostolom a ZŠ, za Garážami pri Korze a na Dadanovej.
 Vybudovanie osvetlenia na Lanurienovej ul.
 Dobudovanie športovísk na pozemku pri Korze, úprava terénu, zatrávnenie a vybudovanie a osadenie
športovísk
2. Možnosti investovania prostriedkov z poslaneckého fondu v roku 2017. V spolupráci s mestom sa budeme
snažiť čo najúčelnejšie naplánovať využitie pridelených prostriedkov, na vybrané väčšie a menšie projekty:
 Podpora nadácií so zameraním na podporu kultúry, športu a sociálny program
 Podpora kultúrnospoločenských aktivít
 Podpora športových aktivít
 Podpora komunitných aktivít
V Žiline, 7. Apríla 2017
zapísal: Ing. Ľuboš Plešinger
sekretár Výboru MČ č. 5

Ing. Ján Ničík
predseda Výboru MČ č. 5

Ing. Marián Janúšek
poslanec Výboru MČ č.5

