
VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE 

Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi 

 

 

Dňa 6.6.2018, Základná škola Námestie mladosti Hájik, Žilina 

 

Predseda: Ing. Ján Ničík - prítomný 

Sekretár výboru: Ing. Ľuboš Plešinger - prítomný 

Člen výboru: Ing. Marian Janušek - prítomný 

Prítomní občania: 5 

 
Na základe podnetov od občanov sa výbor č.5 zaoberal týmito témami: 

 

6/1.- p. Alena Mravcová, Anna Kavková a Soňa Jarošincová žiadajú od poslancov z poslaneckého 

pohotovostného fondu sumu 200€ na preplatenie faktúr a výdavkov spojených s veterinárnou liečbou, 

kastráciiou a sterilizáciou voľne žijúcich mačiek na sídlisku Hájik, o ktoré sa starajú. 

6/2. – Občania žiadajú MÚ o informáciu v akom štádiu sa nachádza projekt Parkovací dom na Hájiku.  

6/3. – Občania žiadajú MÚ o informácie v akom štádiu sa nachádza projekt vzorového vnutrobloku 

Lanurienová ul.  

6/4. – Občania žiadajú MÚ o osadenie značky zákazu vjazdu mot. Vozidiel s výnimkou obslužných 

vozidiel na začiatku poľnej cesty smerom k vodárni. Dôvod: neprispôsobivý vodiči na terénnych autách 

ničia lúky nad sídliskom.  

6/5. – Na ul. Petzvalová oproti BD H9 a na schodoch pri MŠ sa nachádza zábradlie, ktoré je 

v dezolátnom stave. Žiadame opraviť a natrieť uvedené zábradlie. 

6/6. – Občania žiadajú zabezpečiť natretie oplotenia Materskej školy na Hájiku. 

6/7. – Vo vnútrobloku Baničová sa tiež nachádza zábradlie, ktoré požadujeme natrieť. 

6/8. – Občania žiadakú na zábradlie namontovať záchytné siete, ktoré by zachtávali lopty z ihrika na 

baničovej. 

6/9. – Vo vnútrobloku na ul. Baničová boli umiestnené futbalové bránky. Používaním došlo k ich 

uvoľneniu. Žiadame MÚ o zabezpečenie uchytenia bránok.  

6/10. – Na detskom ihrisku Baničová došlo k poškodeniu gumennej dlažby, žiadame opraviť dlažbu.  

6/11. – Žiadame MÚ o osadenie tabuliek zákaz vodenia psov,  hlavne na destské ihriská a ďalšie plochy, 

kde to nie je vhodné a hygienicky bezpečné.  

6/12. – Za bývalou kaplnkou ul. Petzvalová sa nachádza komunálny odpad, žiadame MÚ vyčistiť 

uvedený priestor.  

6/13. – Občania žiadajú doplniť pieskoviska na ihrisku Baničová a ostatných detských ihriskách /kde 

piesok chýba/ pieskom.  

6/14. – Občania žiadajú opravu zámkovej dlažby na spodných schodoch pod Slnečným námestím.  

6/15. – Žiadame oplotenie ihriska na Korze, kde momentálne prebieha zatrávňovanie. 

6/16. – Žiadame naplánovať osadenie bránok na ihrisko na korze po zatrávnení. Bránky sú vyrobené 

a uskladnené v areáli ZŠ na Hájiku. 

6/17. – Poslanci odsúhlasili OZ pri ZŠ Závodie na základe doručenej žiadosti nákup Party stanu v sume 

189€. Party stan bude použitý na akciu „Mama tata poď sa hrať“ ku dňu detí , ktorá sa bude konať 

16.6.2018 v areáli ZŠ Závodie, pre matky s deťmi z Hajika a zo Závodia. Stan bude v budúcnosti 

využívaný pre potreby rôznych exteriérových akcií vo vol. obvodoch Hájik a Závodie. 

6/18. -  Pán Michal Benko, ktorý oponuje súčasný projekt Parkovacieho domu na Hájiku predložil 

protinávrh, s iným riešením. Nakoľko vzniesením námietky sa stal účastníkom konania, navrhujem 

zvolať stretnutie na MÚ za účelom odborného posúdenia a hľadania najoptimálnejšieho riešenia 

v projekte Parkovací dom na Hájiku. Stretnutia by sa mali zúčastniť: Dotknutí odborníci z MÚ, iní 

dotknutí odborníci, poslanci a účastníci konania, ktorí vzniesli námietky k projektu.  

 

 

 

V Žiline 6. júna 2018 

 

 

 

............................................       .........................................            ............................. 

        Ing. Ján Ničík                    Ing. Ľuboš Plešinger               Ing. Marian Janušek 

predseda výboru MČ č.5        sekretár výboru MČ č.5          poslanec výboru MČ č.5 


