
Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi 
 
Dňa: 3.5. 2017 o 17:00 
Miesto: ZŠ Hájik – Žilina 
Prítomní poslanci MZ: Ing. Marián Janušek, Ing. Ľuboš Plešinger,     ....  Ospravedlnený: Ing. Ján Ničík  

Prítomní občania: 11 
 
Predmetom rokovania na stretnutí boli tieto témy: 

1. Poslanci informovali zúčastnených s plnením požiadaviek z minulého obdobia. 
2. Poslanci odsúhlasili žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov z poslaneckého fondu takto: 

 
A, Požiadavka p. Smejkalovej na dotáciu 400€ z PPF na nákup krmiva, granul, kastráciu, sterilizáciu a veterinárnu liečbu 
túlavých mačiek na sídlisku.  
Poslanci odsúhlasili sumu 200€ účelovo viazanú na veterinárnu liečbu a kastráciu túlavých mačiak. 
 

B, Športcentrum ŠCŽ Lieňová 15/9,Mojšová Lúčka, Žilina, IČO: 37907166, žiada dotáciu z PPF sumu 500€ pre Petra 
Sakalu, reprezentanta SR v silovom trojboji, obyvateľa mestskej časti Hájik. Fin. prostriedky budú použité na výdavky 
/cestovné náklady, ubytovanie, dres a výživové doplnky/spojené s účasťou na pretekoch:  
1. WPC European Championships Helsinki, Finland 3.–7.7.2017 
2. WPC World Championships Moscow, Russia 1.-5.11.2017 
Poslanci odsúhlasili sumu 500€ na výdavky spojené s reprezentáciou Petra Sakalu v roku 2017. 
 

C, OZ Hájik deťom, Nám. Mladosti, Žilina, IČO: 37911139, žiada o finančné prostriedky z PPF v max. výške, alebo aspoň 

v čiastočnej výške zo sumy: 4920,05€ na nákup športových potrieb. Jedná sa o outdoorové ihrisko pre deti z Hájika.  
Poslanci odsúhlasili sumu 2500€ pre OZ Hájik deťom, na výdavky spojené s vybudovaním outdorového 
ihriska pre deti na Hájiku. 
 

D, Súbor moderného a scénického tanca na Hájiku Skipy – ved. Súboru p. Haviarová požiadala o dotáciu 
z pohotovostného poslaneckého fondu vo výške 500€. Na nákup látok na kostýmy a nových rekvizít. 
Poslanci odsúhlasili sumu 300€ na výdavky spojené s nákupom látok na kostýmy a nových rekvizít. 
 

3. Občania opäť apelujú na MÚ aby umiestnil na provizórne parkovisko na Baničovaj Tabuľu s nákresom radenia áut na 
parkovisku. Osadením tabule by sa sprehľadnilo parkovanie a získali by sa ďalšie parkovacie miesta, ktoré tak veľmi na 
Hájiku chýbajú. /Alternatívy návrhov radenia spracované Ing. Pavlom Matysom – zodpovedným projektantom dopravných 
stavieb, v prípade potreby doručím na odbor dopravy MÚ./ 

4. Občania opäť apelujú na MÚ, aby bolo v neprehľadnej zákrute pred Bytovým domom E9 osadené vypuklé zrkadlo pre 
peších, aby videli na cestu a mohli tak bezpečne prejsť cez cestu. 

5. Chodníky na Petzvalovej pri byt. Dome E9, Jedlíkovej pri byt. Dome B9 končia v zel. páse a ľudia musia chodiť po ceste, 
čo je nebezpečné. Žiadam odbor dopravy o obhliadku týchto „polochodníkov“ a následne dobudovanie. 

6. Občania upozorňujú, aby boli v MHD riadne označené a zvýraznené  miesta pre ŽŤP, aby bolo všetkým cestujúcim zrejme 

že sa jedná o miesta pre telesne postihnutých občanov a tieto miesta aby neobsadzovali Tí, pre ktorých nie sú určené. 
7. Občania ul. Petzvalová 67 až 77 žiadajú o doplnenie trvalého dopravného značenia podĺa projektu p. Ing. Pavla Matysa – 

zodpovedného projektanta dopravných stavieb. Jedná sa o sprístupnenie vchodov Petzvalová 67 – 77 pre vozidla 
dopravnej obsluhy, sanitné vozidlá a vozidlá pož. Ochrany v prípade potreby. Jedná sa o osadenie jednej zvislej značky 
a vybudovanie jedného vodorovného značenia, čím sa plne sprejazdní  obslužná komunikácie pred uvedeným byt. 
domom. Projektovú dokumentáciu p. Matys odovzdal kompetentnému odboru MÚ. /v prípade potreby projekt,. 
dokumentáciu opätovne doručím./ 

8. P. Melich žiada MÚ o skrátenie smreku o vrchnú časť, alebo celkový výrub smreku nakoľko mu cloní zo severnej strane na 
3. Poschodí. Dadanova 7. 

9. Občania žiadajú spílenie alebo aspoň preriedenie kríkov za panelákom na Petzvalovej 41. Neustále sa tam zbierajú 
odpadky a schádzajú rôzne individuá, ktoré tam nanosia rôzny odpad a robia neporiadok. 
 

Ostáva v platnosti celoročne: 
1. Priority pre sídlisko Hájik v nadchádzajúcom období. 

 Parkovací dom na Baničovej s ihriskom na streche, kde je hotová štúdia a v roku 2017 bude mesto pokračovať v realizácii 
realizačného stupňa projektovej dokumentácie. 

 Vybudovanie parkovacích plôch pred kostolom a ZŠ, 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. Možnosti investovania prostriedkov z poslaneckého fondu v roku 2017. V spolupráci s mestom sa budeme snažiť čo najúčelnejšie 
naplánovať využitie pridelených prostriedkov, na vybrané väčšie a menšie projekty: 
 Podpora nadácií so zameraním na podporu kultúry, športu a sociálny program 
 Podpora kultúrnospoločenských aktivít 
 Podpora športových aktivít 
 Podpora komunitných aktivít 
 

 
V Žiline, 7. Apríla 2017 
 
   zapísal: Ing. Ľuboš Plešinger                            Ing. Ján Ničík           Ing. Marián Janúšek 
      sekretár Výboru MČ č. 5                       predseda Výboru MČ č. 5        poslanec Výboru MČ č.5 


