
 

VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE 

Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi 

 
Dňa 4.6.2019, 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: 3 

 

Na základe podnetov od občanov sa výbor č.5 zaoberal týmito témami: 

 

Poslanci občanov informovali o odsúhlasenej zmene rozpočtu mesta, ktorá prinesie v rokou 2019 

financovanie priorít aj pre sídlisko Hájik: 

 

1.  Parkovisko na severnom okraji sídliska - ul. Mateja Bela - PD 

2.  Parkovací dom Baničová – pokračovanie v PD 

3.  Športový areál na Korze - PD 

4.  Rekonštrukcia CO krytu pod ZŠ /Oprava - rekonštrukcia stavu južného schodiska do ZŠ. 

5. 5a. Revitalizácia verejného vnútrobloku ul. Lannuriena - IROP. 

5b. Revitalizácia verejného priestoru ul. Petzvalova - IROP. 

6.  Kontajnerové stojiská a polozápustné kontajnery – PD a postupnú realizáciu. 

7.  Vodorovné značenie parkovacích miest – obnova 

8.  Riešenie nedostačujúceho súčasného stavu dopravného napojenia Hájika na centrum mesta. 

9.  Oprava a výmena poškodených a zničených lavičiek na sídlisku, oplotenie detských ihrísk 

10.  Riešenie problému s diviakmi 
 

06/01 – OZ Hájik deťom žiada poslancov o dotáciu z pohotovostného poslaneckého fondu 200€ na prenájom 

telocvične na Futsalový turnaj, ktorý s bude konať v septembri 2019 na Hájiku. Žiadosť tvorí prílohu 

zápisnice.  

 

06/02 – Občania sa zaujímajú kedy bude daná do prevádzky fontána na Slnečnom námestí 

 

06/03 – Na Slnečnom námestí sa nachádza 7 ks veľkých betónových kvetináčov. Plnia funkciu ako zábrana 

pre viazd vozidiel do tejto pešej zóny. Ale mohli by plniť aj estetickú funkciu, keby do nich bli nasadené 

kvety?  V troch pred kostolom kvety nasadené sú /nasadili ľudia, ktorým to nie je jedno a chodia do kostola/. 

V ďalších štyroch rastie burina a plnia funkciu popolníkov a odpadkových košov? Žiadame mesto, aby do 

ketináčov dalo vysadiť kvetenu.  

 
06/04 – Žiadame už po niekoľký krát o zatrávnenie plochy cca 10 x 5m pred kostolom.  

 

06/05 – Žiadame už po niekoľký krát vyčistenie odtokových žľabov na Slnečom námestí, kde prívalový dážď 

odnáša štrk z nezatrávnenej plochy pred kostolom?  

Že by sme zatrávnením vyriešili obidva problémy naraz? 

 

 

 

V Žiline 4.6. 2019 

Zapísal: Ľuboš Plešinger, Mgr. Lukáš Milan 

 

 

 

............................................        .........................................                ............................. 

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

predseda výboru MČ č.5            poslanec výboru MČ č.5          sekretár výboru MČ č.5 

 


