
VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE 
Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi 

 

Dátum konania: 4.12.2018, 17:00 - 18:00 hod. 

Základná škola Námestie mladosti Hájik, Žilina 

 

Prítomní členovia: 

Ing. Ján Ničík 

Mgr. Lukáš Milan 

 

Ospravedlnený: 

Ing. Ľuboš Plešinger 

 

 

Prítomní občania: šesť 

 

Prítomní členovia s občanmi diskutovali o možných prioritách pre nasledujúce volebné obdobie a o problémoch a 

podnetoch občanov. Z diskusie vyplynuli tieto konkrétne podnety: 

 

 

12/1 – Občania sa zaujímali o aktuálny stav projektu parkovacieho domu na Baničovej ulici. Podľa posledných 

informácií bol na posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), kde údajne pre chyby v projekte je posudzovanie 

pozastavené. V súvislosti s parkovaním vzišla aj otázka / požiadavka o nové zakreslenie vodorovného značenia 

parkovacích miest, či teda MsÚ plánuje takúto akciu a ak áno, kedy. 

 

12/2 – Občania sa zaujímali o aktuálny stav pilotného projektu polozapustených kontajnerov pre komunálny odpad a 

zároveň vyslovili požiadavku, aby sa prípadne nové stojiská kontajnerov nebudovali na úkor parkovacích miest. 

Vzhľadom na kritickú situáciu s parkovaním je podľa ich vyjadrení každé miesto vzácne. 

 

12/3 – Občania sa zaujímali, kedy bude dokončená rekonštrukcia a odovzdaná do riadneho užívania zastávka MHD 

Stodolova. Podľa pôvodných predpokladov mala byť rekonštrukcia hotová do 4.12.2018. 

 

12/4 – Občania vyjadrili nespokojnosť s kvalitou verejného osvetlenia na sídlisku Hájik a prizvukovali, že sú stále 

niektoré časti bez osvetlenia (napr. ul. Lanuriena od ZŠ k zastávke) Zaujímalo by ich teda, aké plány s osvetlením má 

mesto. 

 

12/5 – Občania sa zaujímali aj o avizovanú revitalizáciu vnútroblokov, ktoré mali byť realizované za pomoci fondov EÚ 

a v akom štádiu je tento projekt resp. žiadosť o NP. 

 

12/6 – Výbor prijal podnet od obyvateľky na nekvalitnú prácu technických služieb pri odstraňovaní lístia s tým, že 

pracovníci iba nafúkali lístie na kopy oproti garážam na ul. Mateja Bela a ul. Stodolovej, resp. lístie tam ostalo v 

čiernych vreciach. K samotnému odvozu už nedošlo. 

 

12/7 – Občan upozornil na prepadnutú cestu (vpust kanalizácie?) medzi vchodmi Jedlíková 7 a 9, v dôsledku čoho nie 

sú k dispozícii potenciálne dve parkovacie miesta. Občan konštatoval, že poruchu hlásil už dva krát, no k náprave 

doteraz nedošlo. 

 

 

Najbližšie stretnutie výboru s občanmi je naplánované na 8. januára o 17:00 hod. v ZŠ Námestie Mladosti Hájik, Žilina.  

 

V Žiline dňa 10.12.2018 

 

 


