
Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi  
 
Dňa: 4.10. 2017 o 17:00 
Miesto: ZŠ Hájik – Žilina 
Prítomní poslanci MZ: Marián Janušek, Ing. Ľuboš Plešinger,     ....  Ospravedlnený: Ing. Ján Ničík 

Prítomní občania: 5 
 

Predmetom rokovania na stretnutí boli tieto témy: 
1. Poslanci informovali zúčastnených s plnením požiadaviek z minulého obdobia. 

2. Občania žiadajú aby sa pokračovalo v navážke zeminy, zahumusovaní a zatrávnení  športového ihriska pri 
korze, aby sa na budúci rok na jar ihrisko mohlo využívať na športovú činnosť detí, mládeže aj dospelých.  

3. Parkovací Dom Baničová: Poslanci a občania žiadajú MÚ, aby naplánoval a zvolal stretnutie za účasti zástupcu 

MÚ a zhotoviteľa realizačného projektu PD na Baničovej s poslancami a občanmi. Na stretnutí by zástupcovia 
mesta a projektant oboznámil zúčastnených s celkovou koncepciou parkovania so športovým ihriskom na 

streche  PD na ul. Baničová.  
4. P. Adam Šarišký požiadal o dotáciu 200€ z poslaneckého pohotovostného fondu na Hokejbalovú súťaž Winter 

Clasic 2017, ktorá sa uskutoční 31.12.2017 na sídlisku Hájik. Uvedenú sumu použije na nákup šport potrieb 

a ocenenie zúčastnených. Poslanci s dotáciou súhlasia. 
5. Občania žiadajú opraviť a natrieť ochranné zábradlie, ktoré je umiestnené medzi chodníkom a ul Petzvalovou 

pri zimnej záhrade ZŠ na Hájiku. 
6. Kapitálová investícia: Poslanci žiadajú MÚ aby naplánovalo kapitálovú investíciu a to: Kryté stojiska na smetné 

nádoby na Hájiku. Vybudovaním stojísk dôjde ku skultúrneniu životného prostredia na sídlisku po stránke 
praktickej aj estetickej. 

 

Tieto požiadavky som už urgoval u p. prednostu emailom, ale dávam aj do oficiálnej zápisnice: 
7. Za bytovými domami A1- A5 mesto vybudovalo nové chodníky, nové lavičky, sú tam preliezky, pieskoviská a 

hojdačky pre deti. Je to proste vzorová oddychová zóna s bónusom - vyhliadkou na Hradisko, kde trávi svoj 
voĺný čas veľa mamičiek prechádzkami s kočíkmi a veľa detí. Čo narúša uvedenú idilku bývania sú 

neprispôsobivý vodiči, ktorí svojimi autami chodia až ku vchodom a ničia trávnik, vytvárajú jamy kde sa drží 

voda. Nie som zástancom stĺpikov, ale asi inú možnosť nemáme. Žiadam osadiť na rohu Bytových domov A1 
a A5 na ul Petzvalová stĺpiky, ktoré zabránia vodičom devastovať túto vzorovú zónu oddychu na Hájiku. 

8. Pre nedostatok parkovacích miest na Hájiku si vodiči zabrali vedľa BD A5 na ul Petzvalová cca 20m2 trávnika 
a parkujú tam svoje autá. Žiadam mesto, aby túto plochu: 

a, buď ohradilo stĺpikmi a zatrávnilo, alebo 

b, upravilo na parkovisko položením zatrávňovacích panelov. Prikláňam sa k možnosti b, pre nedostatok 
parkovacích miest. 

9. Žiadame opravu zničenej zámkovej dlažby na križovatke z ul. Korzo ku ZŠ , ktorú ničia ťažké nákladné auta. 
10. Vedľa BD A5 je kopa nerozhrnutej zeminy, žiadame zeminu rozhrnúť v jej okolí, aby sa upravil terén na 

ktorom je vidieť obnažené základy parkoviska. 
 

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, 11. Októbra 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 


