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

 

Dátum konania: 7.09.2021, 17:00 - 18:00 hod. 

Základná škola Námestie mladosti Hájik, Žilina 

 

Prítomní členovia: 

Ľuboš Plešinger 

 

Ospravedlnený:  

Ján Ničík 

 

 

Prítomní občania: 0 

 

Podnety, ktoré aktívny občania zasielali mailom, hlavne p. Čerňan a p. Mikulík: 

 

9/01 - Havarijný stav žľabu a chodníka za ul. Petzvalovou 43 (3 fotky v prílohe), dochádza k zosúvaniu celého žľabu, aj 

chodníka, a lampy. Na jednej fotke je vidno aj chráničku, v ktorej je pravdepodobne vedený funkčný kábel verejného 

osvetlenia. V prípade odtrhnutia tohto žľabu dôjde pravdepodobne k výpadku verejného osvetlenia a ešte väčšieho 

zosuvu chodníka. 

9/02 - Zábradlie pri chodníku medzi základnou školou a ul. Petzvalovou 43 (3 fotky v prílohe), Výplň zábradlia je 

vytrhaná a ohrozuje chodcov. Požiadavka na novú výplň (kari sieť), nový náter a vyrovnanie zábradlia po celej dĺžke. 

9/03 - Schody za zástavkou na ul. M. Bela (1 fotka v prílohe). Požiadavka opraviť schodiskové rameno, hrozí úraz.  

9/04 - Zlomená lavička na ul. Petzvalova zo strany od lúky (1 foto v prílohe). Požiadavka na opravu.  

9/05 - Poškodený odpadkový kôš vo vnútrobloku na ul. M. Bela (1 foto v prílohe). Požiadavka na výmenu.  

9/06 - Vytrhaná dopadová plocha pod šmykľavkami na detskom ihrisku vo vnútrobloku ul. Baničova (foto nemám). 

Hrozí zranenie detí. Požiadavka na opravu. 

9/07 - Opakovaná požiadavka na obnovu parkovacích čiar na sídlisku – tam kde neboli realizované (Baničová, 

Jedlíková, Dadanová.....), ale aj tam kde sú po roku už takmer neviditeľné. /viď podnet č. 9/08  

9/08 – Reklamácia vodorovného značenia na ul. Jedlíkova 9, 11, 13, kde po roku čiary už takmer nie je vidieť? Občania 

žiadajú v rámci reklamácie opäť vyznačiť, ale kvalitnou farbou! 

9/09 - Doplniť odpadkový kôš na ul. Petzvalova 75 alebo 77 zo strany od lúky. Na tomto pešom ťahu nie je od 

Petzvalovej 55 žiadny odpadkový kôš, v minulosti tam boli 2. 

 9/10 - Opakovaná požiadavka, čo bude so zhoreným kontajnerovým stojiskom na Jedlíkovej? Oprava? Výmena? 

9/11 - Opakovaná požiadavka vytekajúca voda zo svahu pri ceste na serpentínach, kedy bude vykonaný stavebný zásah? 

Blíži sa zima!  

9/12 - Zaradiť do investícii na rok 2022 vybudovanie chodníka okolo obytného súboru Slnečná terasa.  

9/13 - Zaradiť do investícii na rok 2022 súvislú opravu celej vozovky M. Bela od Hôreckej cesty až po konečnú 

autobusov. 

9/14 – Zaradiť do investícii na rok 2022 revitalizáciu detských ihrísk na Hájiku. 

9/15 – Zaradiť do investícii na rok 2022 budovanie spoločenských priestorov podľa projektu Ing. Arch. Kružela 

v prízemí – CO kryte v ZŠ Hájik. 

 

Najbližšie stretnutie výboru s občanmi je naplánované na 5. november 2021 o 17:00 hod. v ZŠ Námestie Mladosti Hájik, 

Žilina. 

 

 

 

 

V Žiline dňa 15. 09. 2021 

 

 

 

 

Zapísal: Ľuboš Plešinger 

 

 

 

 

 



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

Fotodokumentácia: 

9/01, 9/02, 9/03, 9/04, 9/05 – Podnety a foto od p. Čerňana 

 
 



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

9/08 – reklamácia, vodorobvné značenie po 1 roku od realizácie. Podnet a foto od p. Mikulíka 

 


