
 

 

VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE 

 

Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi 

 

Dňa 7.5.2019 

Základná škola Námestie mladosti Hájik, Žilina 

 

 

Predseda: Ing. Ján Ničík – prítomný 

Člen výboru: Ing. Ľuboš Plešinger - prítomný 

Sekretár výboru: Mgr. Lukáš Milan - prítomný 

Prítomní občania: 3 

 

 

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 pred 

 

3.) informovali občanov o pracovnom výjazde v Trenčíne a ich skúsenostiach so 

zavedením rezidenčného parkovania. 

 

Následne sa výbor zaoberal týmito témami a požiadavkami zo strany občanov: 

 

Stavebný odbor / investičné  

1.) Kedy bude hotový a sprevádzkovaný chodník pod Hájikom  okolo bytových domov v 

lokalite Slnečné terasy? 

 

Mestská polícia 

2.) Občania požadujú stretnutie so zástupcom MsP a štatistikami činnosti na sídlisku Hájik 

od otvorenia stanice MsP na Hájiku. 

 

Doprava 

3.) Občania sa pýtajú, či mesto predáva / prenajíma parkovacie miesta fyzickým alebo 

právnickým osobám. Ak áno, za akých podmienok. 

 

Životné prostredie / investičné 

4.) Výbor MČ č. 5 žiada vedenie mesta, aby sa naplánovala revitalizácia priestorov okolo 

nového cintorína na Hradisku. Cintorín ako pietne miesto si zaslúži pozornosť a údržbu. 

Žiadame: 



a) popri kamenných schodoch vybudovať bezbariérový prístup pre telesne 

postihnutých. 

b) odstrániť vegetáciu a vyčistiť rygol pri plote od vstupu na cintorín popri ceste na 

Hradisko 

c) natrieť skorodovaný plot cintorína 

d) Odstrániť a vyčistiť vegetáciu 2m od asfaltovej cesty na pravej strane, čím vzniknú 

prirodzené parkovacie miesta a oslobodí sa verejné osvetlenie, ktoré je zarastené 

vegetáciou a stráca svoju funkčnosť 

e) odstrániť rozpadnutú zastávku, ktorá straší pred cintorínom alebo dať rozpadnutej 

zastávke novú šancu na život, vypísaním zámeru arch. súťaže na revitalizáciu tohto 

priestoru. Zo súťaže by mohol vzísť zaujímavý návrh na využitie tohto priestoru.  

 

 

V Žiline 10.5. 2019 

Zapísal: 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 

 

 

Príloha k podnetu č. 4 

 

 



 

 

 



 

 


