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

 

Dňa: 13.1.2016 o 17,00hod. 

Miesto: ZŠ nám. Mladosti – Žilina, Hájik 

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

   7 občanov 

Na úvod predseda privítl zúčastnených. Následne Ľ. Plešinger informoval o plnení úloh z v 

roku 2015. Ďalej informoval, že najväčším úspechom poslancov v roku 2015 okrem 

zabezpečovania bežných potrieb obyvateľov Hájika je fakt, že mesto vyčlenilo v rozpočte 

mesta na rok 2016 finančné prostriedky na pokračovanie predprojektových a projektových 

prác /pre získanie eurofondov/ pre stavbu: Dvojpodlažný parkovací dom so športovým 

ihriskom na streche na ul. Baničová/Petzvalová. Poslanci informovali o prioritách na rok 

2016: 

A,Riešenie otázky parkovania áut na Hájiku – Vypracovanie projektu - Parkovací dom 

B, Vybudovanie Workoutového ihriska  pre Mládež a dospelých 

C, Osvetlenie ul. G. Lannuriena 

Občania a poslanci ďalej žiadajú mesto o: 

1. Plánovanie obnovy vodorovného značenie parkovacích miest na Hájiku. 

2. Výrobu ďalších ks hranolov na poškodené lavičky na Hájiku. Celkový počet lavičiek je 

cca 300 a poškodených je cca 130 ks. V prvej etape v roku 2015 bolo opravených 15 ks 

lavičiek. Žiadame mesto aby v zimných mesiacoch zadal do výroby požiadavku na ďalšie 

hranoly, aby sme na jar a v lete mohli pokračovať v oprave lavičiek. 

3. Žiadame MÚ o zabezpečenie výberového konania na výber dodávateľa na workoutové 

športovisko pre deti a mládež na Hájiku. 

4. Osadiť mantinely na detské ihrisko vo vnútrobloku na Kempelenovej. 

5. Objedanať a osadiť betónový stolnotenisový stôl do vnútrobloku na ul. M. Bela. 

6. Opravu osvetlenia na serpentínkach zo Slnečného námestia. Tri lampy sú poškodené a 

nesvietia. 

7. Rekonštrukcia zastávky pred novým cintorínom, dokončenie čistiacich prác okolo  plotu 

cintorína. 

8. Žiadam oddelenia MÚ o súčinnosť pri zriadení Vianočných minitrhov pre 12/2016 na 

Slnečnom námestí na Hájiku: Zriadenie trhového miesta  v zmysle VZN, zriadenie el. 

prípojky, osadenie /alebo použitie už osadeného/ stromčeka ako Vianočného.  

 

 


