
Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi. 

 

 

Dňa: 05.10.2016 o 17,00hod. 

Miesto: ZŠ nám. Mladosti – Žilina, Hájik 

Prítomní: Ing. Marián Janušek, Ing. Ľuboš Plešinger,  Ing. Ján Ničík  

+ 5 občania 

 

 

1. Poslanci informovali o plnení uznesení z predošlých zápisníc. 

2. Poslanci žiadajú MÚ o preplatenie pokladničných bločkov za nákup rastlín, kvetov, kríkov a iných 

komponentov na vybudovanie predzáhradok/skaliek pred vchodmi a vo vnútroblokoch bytových domov na 

Hájiku podľa vyhlásenej súťaže, viď zápisnicu zo dňa 02.03.2016 bod č.3 pre týchto žiadateľov: 

 

A, p. Zdenek  Zikeš, Dadanova 3385/5, 01015 Žilina Hájik, sumu: 179,60€ 

Predzáhradka/skalka bola vybudovaná vo vnútrobloku Dadanová.  

B, p. Jozefa Pavlínyová, Stodolova 4, 01015 Žilina Hájik, sumu: 51,94€ 

Predzáhradka je vybudovaná vo vnútrobloku Stodolová. 

C, p. Margita Hulejová, Mateja Bella 77, 01015 Žilina Hájik, sumu: 126,80€ 

Predzáhradka je vybudovaná pred vchodom M. Bella 77. 

Žiadosti občanov s vyúčtovaním budú doručené do termínu 15.11.2016 na MÚ. 

 

3. Občania žiadajú na novovzniknutú skalku na Dadanovej ul. osadenie drevených komponentov, nakoľko 

sa jedná o vytvorenie skalky z nefunkčného pieskoviska, ktoré bolo lemované betónovou stienkou. Osadením 

drevených komponentov na bet. stienku by vzniklo miesto na sedenie, nehovoriac o skrášľujúcej funkcii 

drvených prvkov pre celú skalku. 

4. Žiadame opraviť spadnutý betónový múrik na Stodolovej, konečná autobudsov. 

5. Občania žiadajú mesto o nákup beónoveho ping pongového stolu pre deti na sídlisku v starej časti 

Hájika. 

6. Občania žiadajú spomaľovací retardér na ul. Korzo, kde jazdia auta veľkou rýchlosťou. 

7. SÚRNE ! Poslanci žiadajú MÚ o vybudovanie chodníka z ul. Jedlíkovej na zastávku na Slnečnom 

námestí. Výstavbou 54 bytovej jednotky pod Jednotou a ohradením staveniska-zabratím pôvodneho chodníka 

stavbou, zostali občania úplne odrezaní od priameho napojenia na zastávku na Slnečnom námestí. Na 

zastávku sa môžu dostať len veľkou obchádzkou  a preto niektorí volia možnosť po ceste, čo je veľmi 

nebezpečné! 

 

 

 

Ing, Ľuboš Plešinger      Ing. Ján Ničík      Ing. Marián Janušek 


