
VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE 

Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi 

 

 

Dňa 2.5.2018, Základná škola Námestie mladosti Hájik, Žilina 

 

Predseda: Ing. Ján Ničík - ospravedlnený 

Sekretár výboru: Ing. Ľuboš Plešinger - prítomný 

Člen výboru: Ing. Marian Janušek - ospravedlnený 

Prítomní občania: 3 

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

 

5/1. – Spločníci BD Mateja Bela č. 71-77, zastúpení p. Golianovou žiadajú MÚ o vyspravenie, opravu 

chodníkov, ktoré sú v dezolátnom stave,  pred uvedeným Bytovým Domom.  

 

5/2. – Športcentrum Žilina, zast. p. Ján Siska, žiada od poslancov dotáciu z pohotovostného fondu 

v sume 1000€. Sumu žiada pre reprezentanta Slovenska v silovom trojboji p. Petra Sakalu na 

zabezpečenie výdavkov spojených s: 

1. European Championships Poľsko 12.-17.6.2018 

2. World Championships Slovakia, Trnava 2018 

Upresnenie výdavkom je zahrnuté v žiadosti o dotáciu, ktorá bola doručená poslancom. 

Poslanci s podporov reprezentanta Sakalu súhlasia v sume: 400 € 

 

5/3. – Občania ďakujú MÚ za vyčistenie krovín na ul Petzvalová pod BD E9. Zároveň sa pýtajú, prečo 

nie je čistenie dokončené? A žiadajú odvoz konárov a štiepky z rozdrvených konárov? Žiadajú aj o 

odvoz betónového odpadu, ktorý sa na svahu po odstránení kríkov objavil.  

 

5/4. – OZ Hájik deťom žiada poslancov o sumu 421€ na zakúpenie 8 ks hojevých sieti na malé bránky, 

ktoré sú umiestnené na hracích plochách po sídlisku. Siete budú nainštalované na ihriská na Hájiku, 

pretože pôvodné  siet na bránkach sú hraním roztrhané. Poslanci súhlasia. 

 

5/5. – Občania žiadajú oplotiť detské ihrisko na ul. Baničová. Ihrisko pre deti znečisťujú psíčkary 

exkrementami a hrozí nebezpečenstvo infekcie a nákazy detí. 

 

5/6. – Občania žiadajú MÚ riešiť nedostatok parkovacích miest aj tým spôsobom, že zakážu na sídlisku 

parkovanie Dodávkových vozidiel. 

 

5/7. – Občania žiadajú MÚ aby zabezpečil natretie vodorovných značiek zákaz zastavenia, alebo 

prechod pre chodcov pri byt. dome A8 na Petzvalovej ulici. Je tam aj znížený obrubník na prechod 

kočíkmi cez cestu. Parkujúce autá znemožňujú prechod mamičkám s kočíkmi na detské ihrisko. 

 

5/8. – Občania žiadajú odvoz bet. Panelov a bet. Skruže pri BD Petzvalova 65, ktoré sa nachádzajú na 

trávniku pri plote proti diviakom. 

 

5/9. – Občania sa pýtajú prečo nefunguje fontána na Slnečnom námestí. 

 

 

 

 

 

 

V Žiline 2. mája 2018 

 

 

 

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

        Ing. Ján Ničík                    Ing. Ľuboš Plešinger               Ing. Marian Janušek 

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


