VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE
Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi
Dňa 2.4.2019
Základná škola Námestie mladosti Hájik, Žilina

Predseda: Ing. Ján Ničík – ospravedlnený
Člen výboru: Ing. Ľuboš Plešinger - prítomný
Sekretár výboru: Mgr. Lukáš Milan - prítomný
Prítomní občania: 4
V úvode členovia výboru MČ Hájik oboznámili prítomných občanov o:
1.) Požiadavky a podnety občanov z predchádzajúcich stretnutí
2.) Predstavenie investičných priorít pre obvod č. 5 – Hájik, ktoré pripravili členovia výboru
a predniesli ich vedeniu mesta
Následne sa výbor zaoberal týmito témami zo strany občanov:
Odbor životného prostredia:
04/1. – Rekultivácia a zatrávnenie plôch pri rekonštruovanej zastávke MHD Stodolova.
Kedy je plánované dokončenie plus osadenie smetného koša (prípadne popolníka). (Na
zastávkach sa nesmie fajčiť, a tak fajčiari poodídu pár metrov a špak hodia na zem)
04/2 - Osadenie smetného koša pri pošte na Hájiku.
04/3 - Oprava prepadnutého chodníka kúsok od výstupnej zastávky MHD Slnečné
námestie smerom k obytným domom na ulici Mateja Bela.
04/4 - Oprava vytrhanej dlažby na spodnom schodisku z Hájika do Závodia,
odstránenie lavičiek z druhej a tretej najvyššej plošinky na schodoch, kde sedávajú
mladistvé partičky pri alkohole – drevo použiť na opravu najvrchnejších lavičiek.
ŽP a MsP
04/5 – Na ul. Jedlíkova 10, stojí odstavený vrak nabúraného auta. Jednak zaberá
miesto na parkovanie ale čo je horšie jeho na jeho dverách sú nakreslené hákové kríže!
Žiadame mestskú políciu zistiť majiteľa a vrak dať odtiahnuť.
ÚHA, stavebný odbor
04/6 – Občania nie sú spokojní s ponúkanými službami stávajúcich obchodných domoch
na Hájiku. Žiadajú preveriť možnosť postavenia ďalšieho obchodného domu v kontexte
ďalšej plánovanej výstavby v lokalite Hájik. (Najviac hlasov sa vyjadrilo za LIDL)

Mestská polícia, evidencia psov
04/7 – Občania žiadajú, aby MsP dôsledne kontrolovala čipovanie psov. Občania sa
domnievajú, že na Hájiku je veľa psov nezačipovaných, a tým nie sú ani zaregistrované na
MÚ a samozrejme nie sú za nich zaplatené poplatky. Jeden občan konštatoval, že pri
kontrole v databáze psov zistil, že v jeho vchode je zaregistrovaný iba jeden zo štyroch,
ktoré tam bývajú.
Životné prostredie, investičný odbor
04/8 – V súvislosti s venčením psov občania žiadajú osadenie košov a sáčkov na
exkrementy psov a zároveň oplotenie detských ihrísk nízkym plotom, aby sa
zabránilo venčeniu psov v miestach, kde sa hrajú deti.
Mestská polícia
04/9 – Žiadame náčelníka MsP, aby počas exponovaných večerov-noci piatok a sobota
zabezpečil hliadkovanie príslušníkmi MsP v okruhu centra Hájika / Zámoček na
konečnej, miesta za garážami SBD, pod ramenami schodísk pred ZŠ, podchod pod
Slnečnými schodami, serpentínky smerom do Závodia a okolie barov v centre Hájika. Na
týchto miestach sa stretávajú neprispôsobiví občania, konzumujú alkoholické nápoje na
verejnosti a vo všeobecnosti spôsobujú neporiadok.
Mestská polícia, investičné odd.
04/10 – Žiadame osadenie kamery na stĺp ver. osvetlenia na Slnečnom námestí. Kamera
by mala monitorovať serpentínky smerom do Závodia, kde sa stretávajú neprispôsobivý
občania, konzumujú alkohol. nápoje na verejnosti a robia neporiadok.
Investičné
04/11 – Pripomíname, žiadosť o osvetlenie bola už viac krát zaslaná.... že ul. Lanuriena od
ZŠ až k zastávke na ul. Mateja Bela nie je osvetlená. Žiadame osvetlenie tejto pešej zóny.
Odbor životného prostredia
04/12 – V Závodí sa aktuálne vykonáva dosť „nešetrný“ výrub stromov? Vie o tejto činnosti
mesto?
04/13 – Opäť a to urgentne žiadame mesto o osadenie futbalových bránok na
zatrávnenú plochu ihriska na Korze. Bránky so sieťami sú zakúpené a sú uložené
v areáli ZŠ na Hájiku. Siete sú u poslanca Plešingera, Bránky sa musia osadiť a uchytiť
do zeme, aby nedošlo k ich preklopeniu a následnemu zraneniu hráčov. Je pekne deti by
mohli hrať futbal, preto žiadame o expresné osadenie týchto bránok. Prosím pred
osadením kontaktujte poslanca Plešingera.
04/14 - Na Slnečnom námestí sa nachádza 7 ks veľkých betónových kvetináčov, ktoré aj
slúžia ako zábrana vstupu vozodiel do pešej zóny, ale mali by mať aj dekoračnú funkciu.
Žiadame vysadenie kvietkov do týchto kvetináčov.
04/15 - Pred kostolom sa "povaľuje" už cca dva roky betónová vpusť. Opätovne žiadame o
odvoz tohto "artefaktu"
Ďakujeme.

Fotodokumentácia k podnetu 04/5 – vrak na Hájiku

Fotodokumentácia k podnetu 04/12 – výrub Závodie

Fotodokumentácia k podnetu 04/14

Fotodokumentácia k podnetu 04/15

V Žiline 10.4. 2019
Zapísal: Ľuboš Plešinger

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

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

.............................
Mgr. Lukáš Milan
sekretár výboru MČ č.5

