
VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE 
Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi 

 

Dátum konania: 1.10.2019, 17:00 - 18:00 hod. 

Základná škola Námestie mladosti Hájik, Žilina 

 

Prítomní členovia: 

Ing. Ján Ničík 

Mgr. Lukáš Milan 

 

Ospravedlnený:  

Ing. Ľuboš Plešinger 

 

Prítomní občania: štyria 

 

Prítomní členovia s občanmi diskutovali o ich podnetoch, plánovanej celomestskej parkovacej 

politike, posilnení spojov MHD, otázkou systematického riešenia voľne žijúcich mačiek v meste, či 

stave pozemných komunikácií, či parkovísk na sídlisku Hájik.  

 

Z diskusie vyplynuli tieto konkrétne podnety: 

 

10/1 Obyvateľky, ktoré dobrovoľne odchytávajú voľne žijúce mačky, sterilizujú ich, poskytujú im 

veterinárnu starostlivosť a hľadajú pre ne domov, navrhujú, aby mesto Žilina venovalo pozornosť 

problematike voľne žijúcich mačiek. Tie pri premnožení, ktorému sa snažia zabrániť, môžu 

spôsobiť aj zdravotné riziká pre obyvateľov. Ich návrh je, aby sa vytvoril útulok pre mačky hoci aj v 

rámci už fungujúceho útulku, kde by odchytené a po základnom ošetrení mohli odovzdať. 

 

10/2 Obyvateľ z Baničovej ulice žiada o opravu provizorného parkoviska na ul Baničová, kde 

prístup k nemu bol vymytý dažďami, nachádzajú sa na ňom hlboké jamy plné vody a podľa jeho 

slov by stačili cca. tri korby štrku /frézovaného asfaltu/ na vyrovnanie. Zároveň navrhuje, aby sa pre 

podobné prípady zložila jedna korba štrku bokom a v prípade vytvorenia nových nerovností to 

obyvatelia dotknutých susedných bytových domov mohli svojpomocne zarovnať. 

 

10/3 Obyvateľ Petzvalovej ulice namieta vysoký počet pridelených parkovacích miest pre zdravotne 

ťažko postihnutých na Petzvalovej ulici. Ich počet sa mu zdá neadekvátne vysoký. Minimálne v 

jednom prípade vie o pridelení nového parkovacieho miesta osobe, ktorá pracuje manuálne pracuje. 

(Poslanec Lukáš Milan v tomto prípade odporučil občanovi obrátiť sa podnetom na Úrad práce 

sociálnych vecí a rodiny.) 

 

10/4 Obyvateľ Petzvalovej ulicie, ale aj poslanci VMČ Hájik žiadajú kompetentný odbor o 

upresnenie podľa akých pravidiel (kľúča) prideľuje mesto vyhradené miesta pre ŤZP. 

 

10/5 Občania sa sťažujú na „katastrofálny“ stav schodov smerom k venčovisku na sídlisku Hájik a 

zároveň žiadajú ich urýchlenú opravu ešte pre zimou. Podľa ich slov sú schody v dezolátnom stave, 

kde z nich trčia oceľové, roxorové tyče a hrozí vážne poranenie. Podľa nich je najhoršia situácia 

práve v zime, keď nebezpečné tyče nie je dobre vidieť. V oplotení venčoviska sú diery, ktoré treba 

tiež opraviť. 

 

10/6 Občania na stretnutí sa tiež zaujímali, v akom stave je plánovaná revitalizácia vnútrobloku 

Lannuriena a najmä, či a kedy sa počíta s osadením verejného osvetlenia smerom na zastávku MHD 

Stodolova v danej lokalite.  



VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE 
Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi 

 

 

Najbližšie stretnutie výboru s občanmi je naplánované na 5. novembra 2019 o 17:00 hod. v ZŠ 

Námestie Mladosti Hájik, Žilina. 

 

V Žiline dňa 5.10.2019 

 

Zapísal: 

Mgr. Lukáš Milan 
 

 

 

 

_______________________  _______________________  ______________________ 
 Ing. Ján Ničík           Mgr. Lukáš Milan          Ing. Ľuboš Plešinger 


