
    Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi 
 
 
Dňa: 1. 2. 2017 o 17:00 
Miesto: ZŠ nám. Mladosti – Žilina, Hájik 
Prítomní:   
Poslanci MZ: Ing. Ján Ničík , Ing. Ľuboš Plešinger, Ing. Marián Janušek  
Občania: žiadny 
 
Predmetom rokovania na stretnutí boli tieto témy: 
 

 
1. Poslanci rokovali o prioritách pre sídlisko Hájik v nadchádzajúcom období. 

 Parkovací dom na Baničovej s ihriskom na streche, pokračovať v realizácii 
dalšieho stupňa projektovej dokumentácie a následnej realizácii výstavby. 

 Vybudovanie parkovacích plôch pred ZŠ pri Korze, za Garážami pri Korze a na 
Dadanovej.... 

 Vybudovanie osvetlenia na Lanurienovej ul.  

 Dobudovanie športovísk na pozemku pri Korze, úprava terénu, zatrávnenie 
a vybudovanie a osadenie športovísk 

 
2. Poslanci rokovali o možnostiach investovania prostriedkov z poslaneckého fondu 

v roku 2017. V spolupráci s mestom sa budú snažiť čo najúčelnejšie naplánovať 
využitie pridelených prostriedkov, na vybrané väčšie projekty a na: 

 Podpora nadácií so zameraním na podporu kultúry, športu a sociálny program 
 Podpora kultúrnospoločenských aktivít 
 Podpora športových aktivít 
 Podpora komunitných aktivít 
 

3. Poslanci žiadajú vedenie mesta: 

 O zriadenie komisie so zástupcov mesta, poslanca a investora na posúdenie 
poškodení na stavbe schody na Slnečnom námestí. Je zrejme, že došlo 
k poškodeniu - erózii bet. múrikov a na niektorých miestach aj k poškodeniu 
samotnej dlažby na schodoch po tuhých mrazoch. Betónové časti námestia – 
múriky a múry by bolo dobre napustiť vodeodolným náterom, čím by sa zabránilo 
erózii betónu vodou v časoch silných mrazov. Veríme, že stavba je v záruke 
a mesto zabezpečí ošetrenie námestia v takom rozsahu, aby k jeho 
poškodzovaniu poveternostným vplyvom nedochádzalo a aby sme sa mohli z neho 
mohli ešte dlho tešiť. 

 Aby mesto počítalo s tým, že po zime a pred príchodom leta, bude treba 
poopravovať detské ihriská /konkrétne upresníme v marcovej zápisnici/. 

 Aby mesto aj tento rok pokračovalo vo výrobe a oprave lavičiek na Hájiku. 
 

 
V Žiline, 22. Februára 2017 
 
   zapísal: Ing. Ľuboš Plešinger                                             Ing. Ján Ničík 
      sekretár Výboru MČ č. 5                                        predseda Výboru MČ č. 5 
 
 
 Ing. Marián Janúšek 
         poslanec Výboru MČ č.5 


