VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE
Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi
Dňa 3.1.2018, Základná škola Námestie mladosti Hájik, Žilina
Predseda: Ing. Ján Ničík - prítomný
Sekretár výboru: Ing. Ľuboš Plešinger - prítomný
Člen výboru: Ing. Marian Janušek - ospravedlnený
Prítomní občania: 1
Poslanci si na stretnutí stanovili priority pre MČ vol. obv. č.5 – sídlisko Hájik pre rok 2018.
Poslanci žiadajú vedenie MÚ, aby boli na uvedené priority vyčlenené finančné prostriedky
v rozpočte mesta pre rozpočtový rok 2018.
1/1. – Parkovací Dom na ul. Baničová
Žiadame vedenie MÚ, aby naďalej intenzívne pracovali na inžinierskej činnosti spojenej s Parkovacím
domom. Po vypracovaní štúdie a projektu na územné rozhodnutie na parkovací dom, ktorý bol koncom
roku 2017 predstavený, prevzatý, bol spracovaný aj zámer pre posudzovanie stavby na životné prostredie
EIA. Žiadosť vecne príslušnému orgánu na vyhodnotenie zámeru bola odoslaná. Po schválení EIA by
mesto malo začať inžinierskú činnosť za účelom vydanie územného rozhodnutia. Následne by sa mal začať
projektovať projekt pre stavebné povolenie.
1/2. – Športový areál pri Korze
Žiadame vedenie MÚ aby vyčlenil v roku 2018 fin. prostriedky na dobudovanie Športového areálu a na
nákup športového náradia: bránky, volejbalové tyče, siete a osadenie lavičiek okolo ihriska, a aby počítal s
tým, že plochu ihriska bude potrebné pravidelne kosiť. V predošlom období sa začali práce na budovaní
športového areálu pri Korze. Bolo postavené Workoutové ihrisko pre deti a mládež. Následne sa začalo
s prípravou územia: odvoz stavebnej sute, návoz hliny a humusu a terenné úpravy pod ihriská. Na okraji
pozemku športovísk bolo vysadených 25 listnatých stromov, aby bol športový areál od obytnej zóny
oddelený zeleňou. Na jar 2018 bude areál zatrávnený, následne osadené futbalové bránky, aby ihrisko
mohlo slúžiť športovaniu.
1/3. - Osvetlenie chodníka na ul. Lannuriena
Žiadame v roku 2018 vybudovať osvetlenie chodníka na ul. G.Lannuriena.
1/4. – Parkovisko na severnom okraji sídliska
Žiadame vedenie MÚ preveriť možnosť zmeny platného územného plánu plochy –parcely 1472/207 KNC
k.ú. Závodie v blízkosti križovatky ulice Mateja Bela tak, aby sa na ploche mohlo vybudovať záchytné
parkovisko, ktoré by plnilo funkciu alternatívneho parkoviska pri výstavbe parkovacieho domu na ul.
Baničovej, a po výstavbe a zfunkčnení PD by sa opäť plnilo úlohu záchytného parkoviska.
1/5. – Parkovisko pred ZŠ a kostolom
Žiadame MÚ aby v roku 2018 došlo k realizácii 28 parkovacích miest pred ZŠ a kostolom na Hájiku,
podľa spracovaného projektu.
1/6. - Riešenie nedostačujúceho súčasneho stavu napojenia automobilovej dopravy z Hájika na mesto
Žilina.
Žiadame vedenie mesta aby v spolupráci s odborníkmi na dopravu riešili napojenie automobilovej dopravy
z Hájika na centrum mesta a ostatnú cestnú sieť Žiliny s prihliadnutím na vybudovanie ďalších prepojení.
Súčasná situácia napojenia sa stáva neúnosná a každodenné ranné a poobedné zápchy sa budú iba
zhoršovať. Iba na Hájiku vyrastlo za posledný rok 5 bytových jednotiek s kapacitov cca 230 nových bytov,
a plánuje sa výstavba satelitov s názvom Bradová a jediné napojenie cez malý a veľký rondel využívajú aj
oklité obce - Ovčiarsko, Hôrky, Bitarová .... kde sa tiež stavajú nové domy a pribúda obyvateľov!
1/7. - Vyznačenie vodorovného značenia parkovacích miest na sídlisku.
Žiadame vedenie mesta aby vyčlenilo fin. prostriedky na vyznačenie vodorovného značenia parkovacích
miest na sídlisku, ktoré urobí poriadok čo sa možnosti parkovania na sídlisku týka.
1/8. - Oprava - rekonštrukcia havaríjneho stavu južného schodiska do ŽS
Žiadame v roku 2018 vykonať rekonštrukciu havaríjneho stavu južného schodiska a vytvorenie
bezbariérového vstupu do ZŠ.
1/9. - Oprava CO krytu pod ŽŠ
Žiadame v roku 2018 vyčleniť finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu a na postupnú
rekonštrukciu CO krytu, ktorý by mohol slúžiť potrebám ZŠ a obyvateľom sídliska.
1/10. - Realizácia vzorového vnútroblokového priestoru
Žiadame vedenie MÚ aby bol projekt realizovaný v roku 2018 na ul. Georgesa de Lannuriena

1/11. - Kryté stojiská na kontajnery
Žiadame v roku 2018 vyčleniť fin. prostriedky na vybudovanie krytých stojísk na kontajnery pre zmesový
aj separovaný odpad.
1/12. - Cyklisdtické a pešie napojenie na mesto.
Žiadame vedenie mesta, aby riešilo zlepšenie cyklistického a pešieho napojenia sídliska na centrum mesta
s využitím existujúcich trás.
1/13. - Oprava a výmena poškodených a zničených lavičiek na sídlisku.
Žiadame vedenie mesta v rámci údržby mestského mobiliáru o opravu, alebo výmenu poškodených
a zničených lavičiek na sídlisku. Výmenu a piesku v pieskoviskách a jarnú údržbu mobiliáru detských
ihrísk, hojdačiek a preliezok.
1/14. – Vyčistenie lesíka na východnej časti Hájika.
Žiadame vedenie mesta o preriezku a vyčistenie lesíka tvoreného z náletových drevín od znitých
a spadnutých stromov na severnej časti Hájika vedľa cesty vedúcej na Kvačalovú. Vyčistením lesíka by sa
odstránili úkryty pre diviačiu zver.
1/15. - Vyčistenie Hradiska od odpadkov – /aktivita bez nároku na zaradebnie do rozpočtu mesta/.
V roku 2017 sa uskutočnili dve dobrovoľné brigády na vyčistenie územia zelen od sídliska Hájik až na
Hradisko. Bolo vyzbieraných cca 120ks 120l vriec odpadu a 50 pneumatík. V roku 2018 chcú poslanci
opäť vyhlásiť dobrovoľnú brigádu za účelom dočistenia doposiaľ nečistených plôch Hradiska, ktoré tvorí
oddychovú zónu a zelené pľúca nie len pre obyvateľov Hájika.

Na základe podnetov od občanov sa výbor č.5 zaoberal týmito témami:
1/16. – Dadanová 9, občania uvedeného byt. domu žiadajú:
a, vyspravenie dilatácii- zvačšujúcich sa špár, na panelovej ceste zo severnej strany BD.
b, vyčistiť kanalizáciu, ktorá je upchatá
c, formou dopravného značenie, alebo spomaľovacieho retardéru znížiť rýchlosť na tejto ceste
d, vyspraviť asfaltom prístup k jednotlivým vchodom, uvedeného bytového domu
1/17. - Futsaloví nadšenci požiadali o fin. pomoc pri zabezpečení májového Futsal Cupu, ktorý plánujú
zorganizovať. Poslanci finančnú pomoc vo výške cca 200€ prisľúbili.
1/18. – Občania sa sťažujú na neustály neporiadok v cenrálnej časti Hájika – Slnečné námestie a žiadaj, aby boli
priestory čistené aspoň 1 x týždenne vždy po víkende!
1/19. – Občania sú zhrození zo správania sa „neprispôsobivých“ spoluobčanov, ktorí sa združujú večer a v noci
prevažne počas víkendov v podchode pod Slnečným námestím a na serpentínkach pod Slnečným
námestím, kde sa hlučne, popíjajú a robia neporiadok. Kedže je to všeobecne známe miesto stretávnia sa
týchto občanov, žiadme Mestskú políciu o hliadkovanie v týchto priestoroch vo večerných a nočných
hodinách a hlavne cez víkend!
1/20. - Oprava zámkovej dlažby. Žiadam opravu zámkovej dlažby na schodoch vedúcich od
podchodu Slnečného námestia do Závodia. Dlažbu pomaly ale isto rozoberajú neprispôsobivý
občania Hájika a kocky dlažby rozhadzujú po schodoch.

V Žiline 3. Januára 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

