VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE
Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi
Dňa 06.02.2019, Základná škola Námestie mladosti Hájik, Žilina
Predseda: Ing. Ján Ničík – prítomný
Sekretár výboru: Ing. Ľuboš Plešinger - prítomný
Člen výboru: Mgr. Lukáš Milan - ospravedlnený
Prítomní občania: 5
Na základe podnetov od občanov sa výbor č.5 zaoberal týmito témami:
02/1. – V prioritách pre sídlisko Hájik sme vedeniu Mesta predložili aj požiadavku na vybudovanie
komplexného športového areálu na ul. Korzo. Občania žiadajú, aby sa v štúdii uvažovalo aj s relaxačno
oddychovou zónou pre obyvateľov sídliska. /Altánok, lavičky..../
02/02. – Poslanci žiadajú vedenie MÚ, aby kapitálovú časť fin. prostriedkov 16000€ s ktorými disponujú
poslanci za vol. obv. č. 5, MÚ poskytol na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Parkovisko na ul.
Mateja Bela“. V roku 2018 boli vykonané kroky na zmenu funkcie územia parcely 1472/207 KNC k.ú.
Závodie. Zmena by mala byť zahrnutá v dodatku 6a, alebo 6b UP mesta. Žiadame mesto, aby podniklo
urýchlene všetky potrebné kroky na výber dodávateľa PD parkoviska. Ďalej žiadame, aby bol projekt
smerovaný na max. 99 parkovacích miest. Pri PD do 99 parkovacích miest netreba posúdenie projektu na EIA
čím ušetríme, čas smerom k vybudovaniu parkoviska. Poslanci žiadajú prednostu MÚ, aby bolo po vybratí
dodávateľa zvolal stretnutie dotknutých za účasti poslancov z Hájika.
02/3. - Poslanci informovali poslancov o hotovej Projektovej dokumentácii na kryté kontajnerové stojiská
/KS/ na Hájiku. V roku 2018 sme na PD vyčlenili sumu 16000€ z kapitálovej časti pohotovostného fondu
poslancov. Následne prebehla súťaž na dodávateľa PD, bola vykonaná obhliadka Hájika a v prvej fáze
vytypovaných 10 miest na vybudovanie KS. Z týchto miest iba 4 vyhovujú možnosti vybudovania KS,
pretože Hájik je popretkávaný sieťami /sevak, spp, mobilný operátori../ Poslanci budú apelovať na vedenie
MÚ aby vyčlenil finančné prostriedky na vybudovanie uvedených KS v roku 2019.
02/4.- Občania sa pýtajú:
 koľko fin. prostriedkov bolo preinvestovaných na PD kontajnerových stojísk.
 Aký je reálny odhad sumy na vybudovanie jedného kontajnerového stojiska.
 Kto bude zabezpečovať údržbu KS.
02/5. – V minulosti vzišla požiadavka na zjednosmernenie ul. Petzvalovej na Hájiku. V akom stupni riešenia
sa nachádza táto požiadavka.
02/6. – Občania žiadajú o vyspravenie výtlkov na Hájiku. Začiatkom februára 2019 už boli zahájené práce na
vyspravení výtkov, no stále sa na Hôreckej ceste a ul M. Bela nachádza veľa výtlkov.
02/7. – poslanec Plešinger oboznámil občanov s víziou projektu „Správca sídliska“. Účelom projektu je nájsť
a zamestnať pre sídlisko Hájik 1- 2 správcov, ktorý by dostávali príspevok za správu sídliska. Ich náplňou by
bola správa /otváranie a zamykanie oplotených detských ihrísk a športovísk, ich bežná údržba a udržiavanie
čistoty na sídlisku. Ideálny stav by bol, keby sa dvaja správcovia striedali povedzme v týždňových
intervaloch. Správcovia by boli aj predĺženou rukou poslancov a upozorňovali by ich na problémy, prinášali
by podnety. Poslanci sa pýtajú či je možné legislatívne vytvoriť pri MÚ takúto funkciu a zamestnať takýchto
správcov?
02/8. – Poslanci žiadajú vedenie mesta, aby určená zmluvná spoločnosť vykonala pred príchodom jari
kontrolu a následnú celkovú údržbu na:
 Detských ihriskách oplotených: J. Hronca, M. Bela, Baničová...
 Detské ihriská vo vnútroblokoch: Baničová, Lanuriena,Kempelenová, Dadanová... a iné
 Detských pieskoviskách: údržbu a výmenu piesku
 Lavičky: Výmenu drevených prvkov na zničených lavičkách na Hájiku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iné:

Pri kontrole zápisníc za vol. obdobie 2014 – 2018 som zistil, že nižšie uvedené podnety
a pripomienky neboli MÚ vyriešené - realizované a treba sa k nim vrátiť, vyriešiť a realizovať.
1. 9/2015 - Obnovu vodorovného značenie parkovacích miest na Hájiku.
2. 9/2015 - Dokončenie terénnych úprav na Slnečnom námestí pred kostolom, navezenie hliny a
zatrávnenie.
3. 1/2016 - Výrobu ďalších ks hranolov na poškodené lavičky na Hájiku. Celkový počet lavičiek je cca
300 a poškodených je cca 130 ks. V prvej etape v roku 2015 bolo opravených 15 ks lavičiek.
Žiadame mesto aby v zimných mesiacoch zadal do výroby požiadavku na ďalšie hranoly, aby sme na
jar a v lete mohli pokračovať v oprave lavičiek.
4. 1/2016 - Rekonštrukcia zastávky pred novým cintorínom, dokončenie čistiacich prác okolo plotu
cintorína.
5. 10/2017 - Za bytovými domami A1- A5 mesto vybudovalo nové chodníky, nové lavičky, sú tam
preliezky, pieskoviská a hojdačky pre deti. Je to proste vzorová oddychová zóna s bónusom vyhliadkou na Hradisko, kde trávi svoj voľný čas veľa mamičiek prechádzkami s kočíkmi a veľa detí.
Čo narúša uvedenú idylku bývania sú neprispôsobivý vodiči, ktorí svojimi autami chodia až ku
vchodom a ničia trávnik, vytvárajú jamy kde sa drží voda. Nie som zástancom stĺpikov, ale asi inú
možnosť nemáme. Žiadam osadiť na rohu Bytových domov A1 a A5 na ul. Petzvalová stĺpiky, ktoré
zabránia vodičom devastovať túto vzorovú zónu oddychu na Hájiku.
6. 1/2018 - 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.
7. 2/2018 - Žiadame MÚ, aby pokračoval aj v tomto roku v oprave a výmene zničených lavičiek.
Tentoraz žiadame aby sa opravili lavičky vo vnútrobloku Kempelenová pri obytných domoch G1–
G7
8. 3/2018 - Poslanci žiadajú MÚ, aby začalo pracovať na Štúdii revitalizácie sídliska Hájik, ktorá by
definovala skutkový stav, nedostatky a potreby čo sa infraštruktúry, dopravy, parkovania, živ.
prostredia, zelene a iných kriterií týka.
9. 6/2018 - Občania žiadajú MÚ o osadenie značky zákazu vjazdu mot. Vozidiel s výnimkou
obslužných vozidiel na začiatku poľnej cesty smerom k vodárni. Dôvod: neprispôsobivý vodiči na
terénnych autách ničia lúky nad sídliskom.
10. 6/2018 - Na ul. Petzvalova oproti BD H9 a na schodoch pri MŠ sa nachádza zábradlie, ktoré je
v dezolátnom stave. Žiadame opraviť a natrieť uvedené zábradlie.
11. 6/2018 - Občania žiadajú z ihriska smerom na vozovku namontovať vysoké záchytné siete, ktoré by
zachytávali lopty z ihriska na Baničovej a Stodolovej.
12. 9/2018 – Žiadame vedenie MÚ, aby vyčlenilo z rozpočtu mesta investiné rozpočtové prostriedky na
ohradenie/oplotenie trávnatého ihriska na Korze na sídlisku Hájik. Oplotenie bude brániť
vykopávaniu lôpt z ihriska a zároveň bude chrániť ihrisko pred nájazdmi diviakov.
13. 9/2018– Žiadame vedenie MÚ o zabezpečenie osadenia futbalových bránok na trávnaté ihrisko na
Korze a o vyznačenie čiar na trávnatom ihrisku. Bránky sa nachádzajú v areáli ZŠ na Hájiku a siete sa
nachádzajú u mňa. Žiadam, aby ma pracovníci pred osadením bránok kontaktovali... 0903804051,
Ľuboš Plešinger.
14. 9/2018 - Občania žiadajú opraviť výjazd z hl. cesty do spoločných garáži na ul Petzvalová. Nájazd je
urobený z bet. Tvárnic, ktoré sa hýbu a poškodzujú auta s nižším podvozkom.

V Žiline 6.2. 2019
Zapísal: Ľuboš Plešinger
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Ing. Ján Ničík
predseda výboru MČ č.5
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Ing. Ľuboš Plešinger
poslanec výboru MČ č.5
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Mgr. Lukáš Milan
sekretár výboru MČ č.5

