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

Dátum konania: 05.10.2021, 17:00 - 18:00 hod. 

Základná škola Námestie mladosti Hájik, Žilina 

Prítomní členovia: Ľuboš Plešinger 

Ospravedlnený: Ján Ničík, Lukáš Milan 

Prítomní občania: 5 

Poslanci rozhodli:  

Suma 5000€ z investičných prostriedkov vyčlenených v tomto roku na revitalizáciu detských ihrísk pôjde na ihrisko J. 

Hronca a to konkrétne na vybudovanie nového pieskoviska. Poslanci prispejú na toto ihrisko aj sumou 1000€ 
z poslaneckého pohotovostného fondu, za ktoré sa na ihrisko zakúpia ďalšie hracie prvky. V roku 2022 poslanci plánujú 
revitalizovať detské ihrisko na ul. M. Bela.  

 

Podnety, ktoré predniesli občania prítomní na stretnutí, alebo zasielali e-mailom: /v úvodzovkách sú citované podnety/ 

10/01 – Revitalizácia detského ihriska M. Bela – r. 2022 

10/02 – Úprava povrchu betónového ihriska vo vnútrobloku M. Bela – r 2022 

10/03 - „Revitalizácia vnútrobloku Jedlíkova“ 

10/04 – „Nový asfaltový povrch na chodník od lekárne na Baničovej až po Dadanovu (v prílohe zasielam náčrt).“ 

10/05 – Horúca téma: Prenajímanie vyhradených parkovacích miest na Hájiku: 

Na základe viacerých sťažností a obáv občanov k vysokému nárastu VPM na Hájiku, žiadam MÚ odd. Dopravy o zvolanie 

stretnutia kompetentných a poslancov za účelom objasnenia problémov vyplývajúcich z prenajímania VPM na Hájiku 

/sídliskách/ v súvislosti s pripravovanou parkovacou politikou. K tejto téme zašlem kompetentným osobitný list.  

10/06 – Vnútroblok Baničová, nachádza sa tam odhrdzavené – uvoľnené ocelové zábradlie, hrozí možnosť úrazu detí 

privalením! Viď foto. 

10/07 – Nám. Mladosti, sú tam poškodené dve lampy osvetlenia, žiadame výmenu.  

10/07 – „Na ulici Stodolova, konkretne číslo 5 je už veľmi veľká vŕba aj tuja, ktorá siaha do parkoviska, bolo by dobre 

stromy ostrihať.“ 

10/09 – „Upraviť prerastené stromy, vnútroblok  Petzvalova – Dadanova.“ 

10/10 – Vyrezať a poodvážať spadnuté stromy vo vnútrobloku M. Bela za BD C6 – C8. 

10/11 – „Treba zostrihať kríky z Jedlíkovej 12 smerom dole k Jednote. Zaberajú pol schodov. „ 

10/12 – „Na ulici Banicova 7 pred vchodom je zasadená ....zrejme je to tuja ....a z velkej casti zacina viac a viac previsat 

ponad cestu/parkovacie miesto. Pride sneh a zlomi ju. Spadne niekomu na auto, bo nebodaj na niekoho. Uz som dala 

telefonicky oznam na zivotne, ale uz je to zo 4-5 mesiacov a stale nic. Dakujem.“ 

10/13 – „Osadiť smetné nádoby vnútroblok Kempelenova. Nie je tam ani jedna a preto je asi každému kto sa tam 

prechádza, alebo hra najľahšie smeti na zem hodiť.“ 

10/14 – „Petzvalova 67, zvýrazniť riadne sýtou žltou farbou z cesty prechod ku vchodom.“ 

10/15 – Citujem: „dočistenie priestorov okolo nezmyselného plota proti diviakom, kontrola a oprava. Vyčistenie priestoru 

okolo starého kostola a za ním smerom ku plotu. Schádzajú sa tam asociáli a veľmi často rušia opileckým krikom. 

Osadenie tabule "VENČITE SVOJICH PSOV MIMO DETSKÉHO IHRISKA" do priestorov detských komponentov na 

Petzvalovej, prípadne aj inde. Je až neuveriteľné, koľko obyvateľov dovolí venčiť svojich psíkov priamo na pieskovisko, či 

do bezprostredného okolia“. 

10/16 – „Zabezpečte konečne odpratanie tohto vraku na Baničovej. Už tam takto bez pohnutia parkuje celý rok.“ Viď foto. 

Na Baničovej 9 sa náchádza ešte jeden vrak: „Dobrý deň, posielam foto z Baničovej 9 s nepojazdným vozidlom. S 

poškodenými pneu tu stojí minimálne 15 mesiacov“ .. viď foto. 

10/17 -  Na križovatke Baničová /Dadanová parkujú autá priamo v križovatke, čím zneprehľadňujú viditeľnosť a výjazd na 

ul. Petzvalovú. Bolo by dobré vodorovným značením namaľovať na cestu prechody pre chodcov, ktoré by im zabránili 
takéto nezákonné parkovanie a ochránili by chodcov. 

10/18 – „7800 ľudí na Hájiku by si zaslúžilo aby bol v zime udržiavaný aspoň jeden peší ťah do mesta?“ Z obidvoch strán 

Hájika aj smerom na Kvačalovú a aj smerom do závodia cez serpentínky sú umiestnené tabule: „V zime sa tento chodník 

neudržiava“  Žiadame v rámci mobility, aby bola aspoň jedna trasa a to cez serpentínky, ktorá je viac frekventovaná v zime 

udržiavaná. 

10/19 – „Dobrý deň pán Plešinger, prosím Vás mohli by ste spraviť nápravu lavičky na Petzvalovej 41? Odpadla. Keď sa 

prerábajú lavičky. Ďakujem“. 

Najbližšie stretnutie výboru s občanmi je naplánované na utorok 2. november 2021 o 17:00 hod. v ZŠ Námestie Mladosti 

Hájik, Žilina. 

 

V Žiline dňa 15. 09. 2021                                                                                                      Zapísal: Ľuboš Plešinger 
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Fotodokumentácia: 

 10/16 – žiadosť o odťah dvoch vrakov na ul. Baničová. 
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