
    Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi. 
 
 
Dňa: 04.03.2015 o 17,00hod. 
Miesto: ZŠ nám. Mladosti – Žilina, Hájik 
Prítomní:   
Poslanci MZ: Ing. Ján Ničík , Ing. Marián Janušek, Ing. Ľuboš Plešinger  
Príslušníci Mestskej polície: kpt. Mgr: Peter Juríček, npor. Róbert Pecha 
Občania: Miroslav Pilník, Peter Čerňan, Tanya Babčuk, Marián Horeličan, Martin Buda, 
Mária Juríčková, Jozef Nemček 
 
Predmetom rokovania na stretnutí boli tieto témy: 
 

1. Poslanci oboznámili občanov s plnením požiadaviek občanov, ktoré boli vznesené na 
predošlých stretnutiach výboru MČ č.5 s občanmi. 

2. Poslanci oboznámili občanov, že MÚ začal vydávať a bezplatne distribuovať priamo 
do schránok Radničné noviny, ktoré budú objektívne a komplexne informovať 
občanov o dianí v našom meste. 

3. Príslušníci MP p. Juríček a Pecha oboznámili zúčastnených ako je zabezpečená 
hliadková činnosť MP na sídlisku Hájik, ktorá má v spolupráci s občanmi viesť k 
ochrane verejných a spoločných priestorov a majetku občanov sídliska Hájik. 
Poslanci žiadajú MP, aby najneskôr do termínu 6.5.2015, kedy sa uskutoční májové 
stretnutie výboru MČ č.5 s občanmi spracovali štatistiku porušovania verejného 
poriadku a riešenia a zákrokov príslušníkov MP na sídlisku Hájik. 

4. Občania žiadajú poslancov, aby upozornili majiteľov pohostinstiev na sídlisku Hájik, 
aby dodržiavali pred svojimi prevádzkami poriadok. 

5. Občania žiadajú poslancov, aby v spolupráci s firmou ktorá má na starosti údržbu 
zelene na Hájiku preverili možnosť, či by sa v rámci údržby a revitalizácie zelene na 
sídlisku Hájik nenašlo vhodné miesto, kde by mohla byť vysadená alej so sakurami – 
okrasnými čerešňami. 

6. Občania navrhli či by sa nemohli pre deti na sídlisku Hájik, v zime každoročne 
uskutočniť sídliska sánkárske preteky. Poslanci tento návrh vítajú a podporujú. 

7. Očami občanov: informácie o problémoch, ktoré treba riešiť: 
a, elektroskriňa (rozvádzač) č.1, ktorej skriňa je poškodená a trčia z nej el. vodiče - nachádza 
sa cca 3 m od detského ihriska vo vnútrobloku ul. Jedlíkova, ak je nefunkčná nemusí tam 
byť, ak je funkčná mala by byť dôkladne zabezpečená !!! 



b, elektroskriňa (rozvádzač) č.2, ktorá je bez dvierok a sú tým pádom obnažené, ističe a 
el.vodiče – Skriňa sa nachádza vedľa polyfunkčného objektu na konci ul Jedlíkova č.16 pod 
kontajnermi. Žiadame buď zakrytovať, alebo v prípade nefunkčnosti, odstránenie objektu. 
c, priestor na konci ul. Petzvalová pri trafostanici  - navrhujem osadiť obrubník dĺžky cca 6 m 
a následne položiť zatrávňovače medzi tento nový obrubník a existujúce komunikácie, v 
súčasnosti tam aj tak ako vidno parkujú autá, dochádza k znečisťovaniu komunikácii a aj 
šoféri vystupujú do blata. 
d, strom- breza, vedľa polyfunkčného objektu, pod kontajnermi na Jedlíkovej č. 16  - nech 
pracovníci MÚ zvážia, či by nebolo vhodné ho vyhlásiť za strom ohrozujúci majetok a zdravie 
alebo ho patrične zabezpečiť. 
e, zlomený kanalizačný poklop – žiadame kompetentných o výmenu zlomeného 
kanalizačného poklopu na Petzvalovej pred vchodom č. 43, aby nedošlo k úrazu. 
 
 
V Žiline, 4. marca 2015 
 
         zapísal: Ing. Ľuboš Plešinger                                             Ing. Ján Ničík 
             sekretár Výboru MČ č. 5                                        predseda Výboru MČ č. 5 


