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

 

 

Dňa: 12.1.2015 o 16,00hod. 

Miesto: ZŠ nám. Mladosti – Žilina,Hájik 

 

Prítomní:  Ing. Ľuboš Plešinger - poslanec 

  6 občanov 

 

Predmetom rokovania na stretnutí boli tieto témy: 

 

1. Ing. Ľuboš Plešinger sa ako novozvolený poslanec predstavil občanom a 

informoval ich o tom, že primárnym cieľom poslancov za volebný obvod č.5 v 

ich funkčnom období bude /okrem riešenia ostatných bežných problémov/  

riešiť na Hájiku problém s parkovaním a  podporiť projekty so zameraním na 

vybudovanie parkovacích miest a športovísk pre mládež. 

2. Ing. Ľuboš Plešinger oboznámil občanov s vizualizáciou a štúdiou 

dvojpodlažného parkovacieho domu s kapacitou 198 parkovacích miest so 

športovým areálom na streche parkovacieho domu na pozemku medzi ulicami 

Baničová a Petzvalová, vedľa školskej telocvične. Pozemok na ktorom by 

mala byť stavba realizovaná je mestský. Nakoľko mesto Žilina na realizáciu 

stavby peniaze nemá a na vypracovanie projektu a následnú realizáciu stavby 

sa zatiaľ nenašiel investor, občania poverili poslancov, aby preverili možnosť 

získania finančných prostriedkov z Mestského rozpočtu na geologický 

prieskum miesta plánovanej výstavby s následným vypracovaním stupňa 

projektovej dokumentácie potrebnej k podaniu žiadosti na získanie finančných 

prostriedkov z fondov Európskej únie. 

3. Ing. Ľuboš Plešinger oboznámil občanov s vizualizáciou dvojpodlažných 

parkovacieho domu s kapacitou 88 parkovacích miest so športovým areálom 

na streche parkovacieho domu na pozemku medzi ulicami Korzo a 

Petzvalová. Pozemok na ktorom by mala stavba byť realizovaná je mestský. 

Dokonca v liste vlastníctva je ťarcha, že na parkovacom dome musí byť 

realizované športovisko. Na danú stavbu už bolo vydané aj územne 



rozhodnutie a stavbu mal realizovať Investor BH Centrum s.r.o. Neviem 

/budem zisťovať/ prečo od zámeru vybudovať danú stavbu upustil ? 

4. Občania žiadajú poslancov aby vyvolali jednanie s VÚD Žilina o tom či by 

nebolo vhodné, aby bolo sídlisko Hájik zokruhované komunikáciou Petzvalova 

ako jednosmernou. 

5. Občania žiadajú poslancov aby riešili problému s údržbou podchodu pod 

obytným domom Stodolová. Na Stodolovej č.4 by bolo dobré kvôli bezpečnosti 

osadiť zábradlie na schodíkoch pri východe z podchodu. 

6. Občania žiadajú poslancov aby iniciovali náčelnika Mestskej polície, aby 

zabezpečil hliadku na sídlisku Hájik vo večerných a nočných hodinách /keď sa 

zatvárajú pohostinstvá 22,00 hod./, aby nedochádzalo k porušovaniu nočného 

kľudu a výtržníctvu, neprispôsobivými občanmi. 

7. Občania žiadajú poslancov, aby zabezpečili úpravu výjazdu z provizórneho 

parkoviska na ul. Baničova vysypaním štrkovej drťe, aby nedochádzalo k 

znečisťovaniu ulice blatom z parkoviska. 

8. Občania žiadajú poslancov, aby zabezpečili opravu chodníka zo slnečného 

námestia k bytovkám na Jedlíkovej ulici. Betonový chodník je veľmi využívaný 

a momentálne v havarijnom stave a nepriechodný hlavne matky s kočíkmi. 

9. Občania poverili poslancov aby zistili, kto má na starosti údržbu 

novobudovaných schodov smerom k Tescu, ktoré sú neudržiavané a v zime 

veľmi nebezpečné pre občanov, hlavne keď je na nich ľad a nie je 

namontované zábradlie. Nebezpečenstvo zvyšuje aj strmosť časti schodov, 

kde projektant navrhol dosť nešťastne minimálnu nástupnicu schodov, ktorá je 

250mm !!! 

10. Futsaloví nadšenci na Hájiku /6 futsalových mužstiev/ žiadajú podporu pri 

organizovaní futsalového turnaja v máji 2015. Na uvedenú akciu vypracujú 

harmonogram turnaja a podajú žiadosť o spoluprácu. Pomoc zo strany 

poslancov bola prisľúbená. 

11. Občania žiadajú poslancov aby opäť naplánovali kultúrno-spoločenskú 

udalosť na našom sídlisku – Vatru zvrchovanosti, ktorá si získala v minulosti u 

ľudí značnú obľubu. 

12. Občania žiadali zmeniť termín a čas stretnutí s občanmi na neskoršiu hodinu. 

Zisťoval som a  ZŠ je otvorená maximálne do ...následovne:  



 Po: do 19.00, Ut: do 18.30, Str: do 18.30, Štvr: do 18.30, Pia: do 18.00 

 Budem konzultovať nový termín a čas stretnutí s ďalšími poslancami a o 

 výsledku Vás budem informovať. 

 

 

 

 

 

 

V Žiline, 12. januára 2015 

 

 

 

 

 

zapísal: Ing. Ľuboš Plešinger                                             Ing. Ján Ničík 

             sekretár Výboru č. 5 MZ                                   predseda Výboru č. 5 MZ 


