
VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE 

Opr. Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi 

 
Dňa 5.9.2018, Základná škola Námestie mladosti Hájik, Žilina 

 

Predseda: Ing. Ján Ničík - prítomný 

Sekretár výboru: Ing. Ľuboš Plešinger - prítomný 

Člen výboru: Ing. Marian Janušek - neprítomný 

Prítomní občania: 5 

 

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

9/1. – - Žiadame vedenie MÚ, aby na základe doplnku 6a k zmene ÚP v ktorom došlo k zmene funkcie 

územia parcely č. 1472/207 KNC k.ú. Žávodie – Mateja Bela – severný okraj sídliska, vyčlenili v rozpočte 

investičné finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie a následnej výstavby 

parkoviska na rastlom teréne. Parkovisko bude slúžiť ako dočasné, pre potreby parkovania občanov a ako 

náhradné parkovisko pri výstavbe PD Baničová. 

9/2. – Žiadame vedenie MÚ, aby vyčlenilo z rozpočtu mesta investiné rozpočtové prostriedky na 

ohradenie/oplotenie trávnatého ihriska na Korze na sídlisku Hájik. Oplotenie bude brániť vykopávaniu 

lôpt z ihriska a zároveň bude chrániť ihrisko pred nájazdmi diviakov.  

9/3. – Na venčovisko na Hájiku boli v minulosti vybudované zárezy do svahu – schody. V súčasnosti sú tito 

schody zubom času rozpadnuté a hrozí nebezpečie úrazu. Žiadame schody opraviť. 

9/4. – Žiadame vednie MÚ o zabezpečenie osadenia futbalových bránok na trávnaté ihrisko na Korze a 

o vyznačenie čiar na trávnatom ihrisku. Branky sa nachádzajú v areáli ZŠ na Hájiku a siete sa nachádzajú u 

mňa. Žiadam, aby ma pracovníci pred osadením bránok kontaktovali...  

0903804051, Ľuboš Plešinger. 

9/5. - Žiadali sme vedenie MÚ o odstránenie zelene prerastajúcej bet. časti a dlažbu na Slnečných schodoch. 

Nakoľko burina nebola odstránená, žiadame o túto službu opäť. 

9/6. – Občania sa pýtajú, prečo ne je dokončené zábradlie na múre pri BD 54 j. na Slnečnom námestí, 

nebezpečie pádu a úrazu. 

9/7. - Prečo boli zrušené miesta ZŤP a odstránená značka pred BD E9 na ul Petczvalová? 

9/8. – Občania žiadajú rozšírenia chodníku pred BD E9 pre vozíčkárov, ktorý v súčasnosti musia s vozíkom 

vychádzať do vozovky hlavnej cesty. 

9/9. – Idúc peši zo Závodia cez chodník, „serpentínky“ – schody na Hájik sa nachádza cca 15 lámp verejného 

osvetlenia. Cca polovica je zničených a nefunkčných! Žiadam o opravu týchto lámp, nakoľko tento peší ťah je 

pernamentne v skorých ranných, ale aj neskorých večerných hodiných využívaný občanmi. A nakoľko sa 

v lese cez  ktorý vedú schody nachádza diviačia zver, blo by dobré aby lampy tento chodník a schody 

osvetľovali, aby nedošlo k stretu s diviakmi.   

9/10. – Obbčania žiadajú vyspraviť diery v betónovej ceste popri BD A6 na ul Dadanová. 

9/11. – Občania žiadajú opraviť výjazd z hl. cesty do spoločných garáži na ul Petzvalová. Nájazd je urobený 

z bet. Tvárnic, ktoré sa hýbu a poškodzujpú auta s nižším podvozkom. 

9/12.- Žiadame o odvoz odpadu a pneumatík z priestoru zelene na ul. Korzo. 

9/13. – Občania žiadajú opraviť informačnú tabuľu pri detskom ihrisku na ul. Juraja Hronca, tabuľa je 

vytrhnutá zo zeme.  

9/14. – Po novovybudovanom chodníku pred kostolom prechádzajú nákladné auta, ktoré zásobujú prevádzky 

na Slnečné námestie do pešej zóny. Žiadame zamedzenie prístupu týchto vozidiel do pešej zóny Slnečného 

námestia.  

9/15.- Žiadame opravu tretej podesty na slnečných terasách pod Slnečným námestím. Zámková dlažba 

priestor cca 3 x 3m je povytrhaná a porozhadzovaná po okolí. 

9/16.- Tanečná skupina Skipy žiada o finančnú podporu z pohotovostného poslaneckého fondu na nákup 

kostýmov a rekvizít sumu 800€. Poslanci sa zhodli, že skupine prispejú sumou 400€. 

9/17. – Pod slnečmými schodami na kraji lesíka sa nachádza čierne skládka... poprosím odstrániť. 

9/18. – Pri chodníku pod Rondlom pri SPP, pri samoobslužnej autoumývarke nejaký „dobrák“ , „odložil“ 

svoju starú chladničku. Poprosím odviezť. 

9/19. – Na slnečných schodoch v centre Hájika je nasadených 12 ks okrasných čerešní, už iba zopár má 

podporu kôlom. Odhnité kôly sa váľajú na zeleni vedľa stromov. Žiadam odstrániť odhnité kôly, a v prípade 

potreby osadiť nové podporné kôly. 

 

V Žiline 15. septembra 2018 

Zapísal: Ľuboš Plešinger 

 

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

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

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


