
    Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi. 
 
 
Dňa: 03.06.2015 o 17,00hod. 
Miesto: ZŠ nám. Mladosti – Žilina, Hájik 
 
Prítomní:   
Poslanci MZ: Ing. Ján Ničík , Ing. Marián Janušek, Ing. Ľuboš Plešinger  
Občania: p. Čerňan, p. Nemček, p. Beňová, p. Sakala st.......a iní. 
 
Predmetom rokovania na stretnutí boli tieto témy: 
 
1. Poslanci informovali občanov s plnením uznesení z predošlého stretnutia výboru. 
2. Poslanci si do výboru zvolili dvoch členov z občanov – p. Horeličana a p. Čerňana, ktorí 
svojim prístupom, návrhmi, nápadmi a celkovou aktivitou prejavili veľkú snahu pomôcť 
výboru pri riešení problémov v obvode č. 5 na sídlisku Hájik. 
3. V júni 2015 sa má uskutočniť obhliadka chodníka z Kvačalovej smerom na Hájik. Žiadam 
MÚ, aby poslancov informoval o termíne obhliadky chodníka, aby sme sa mohli obhliadky 
zúčastniť a spoločne sa snažili nájsť vhodné riešenie. 
4. Obyvatelia Baničovej žiadajú aby MÚ v spolupráci s MP zabezpečili dodržiavanie 
prevádzkových časov v prevádzkách – baroch, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti bytového 
domu č.súp. 3329. 
5. Obyvateľka sídliska Hájik senzibilná a citlivá na zvýšený elektro smog sa pýta MÚ či 
existuje meranie elektrosmogu, či sú stanovené hranice elektrosmogu v obytných 
priestoroch, hlavne v nočných hodinách a ako sa môže človek brániť proti zvýšenému 
elektrosmogu v spoločných priestoroch /v školách, obytných súboroch.../. 
6. Obyvatelia sa pýtajú či by nebolo možné oplotiť detské ihrisko na ul. Petzvalovej ktoré sa 
nachádza pred vchodmi 47 – 49 a tým ochrániť ihrisko pred psími exkrementami? 
7. Obyvatelia Petzvalovej vchodov 57 – 61 si svojpomocne vybudovali kvetinové skalky a 
záhony v zelenom páse medzi vchodmi zo strany ul. Petzvalovej. Podobný zámer majú aj z 
druhej strany obytného súboru, ale potrebovali by doviesť zeminu. Poslanci prisľúbili pomoc 
a zabezpečia dovozu zeminy z pohotovostného fondu. 
8. Poslanecký výbor z minulého volebného obdobia objednal dva betónové vonkajšie stoly 
na stolný tenis. Jeden stôl už je osadený na sídlisku a druhý by sa mal inštalovať do 
vnútorného dvora ZŠ na nám. Mladosti. Nakoľko miesto kde má betónový stôl stáť je rastlá 



tráva čím nespĺňa podmienky uloženia ťažkého stola, ZŠ požiadala poslancov o spoluprácu 
pri výbere dodávateľa betónovej podstavy pod stôl. 
9. p. Farár podal sťažnosť, nakoľko bol stavebnými prácami poškodený chodník a vstup do 
kostola z jeho bočnej strany. Žiada zhotoviteľov, aby dali chodník pred vstupom do kostola 
do prevádzky schopného stavu. 
10. Občania sa pýtajú, prečo sa nekosí zarastená časť pozemku pri križovatke Petzvalova 3 
a Mateja Bela. Pre bujnú vegetáciu je zlý výhľad na cestu pri odbočovaní z Petzvalovej na 
Mateja Bela a vo vysokej tráve a poraste sa tam zdržujú diviaky? 
 
V Žiline, 3. júna 2015 
 
         zapísal: Ing. Ľuboš Plešinger                                             Ing. Ján Ničík 
             sekretár Výboru MČ č. 5                                        predseda Výboru MČ č. 5 


