
    Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi. 
 
 
Dňa: 04.02.2015 o 17,00hod. 
Miesto: ZŠ nám. Mladosti – Žilina, Hájik 
 
Prítomní:  Ing. Ján Ničík , Ing. Marián Janušek, Ing. Ľuboš Plešinger - poslanci 
  8 občanov 
 
Predmetom rokovania na stretnutí boli tieto témy: 
 

1. Poslanci informovali občanov, že požiadavky z prvého stretnutia boli zaslané 
prednostovi Mestského úradu Ing. Igorovi Liškovi, ktorý ich následne zaslal na 
jednotlivé oddelenia na MÚ, a pracovníci MÚ sa budú požiadavkami zaoberať 
a riešiť ich. 

2. Poslanci informovali občanov, že ich prioritou v nadchádzajúcom volebnom 
období bude bojovať za získanie prostriedkov, následné vypracovanie 
projektovej dokumentácie a následnú realizáciu parkovacieho domu so 
športovým areálom na sídlisku Hájik. 

3. p. Čerňan informoval poslancov o možnosti čerpania štátnych dotácii. 
Konkrétne sa jedná o 2 výzvy na dotácie z MŠ SR a MF SR, jedna je na 
rozšírenie kapacít škôlok a jedna na individuálne potreby miest. Poslanci budú 
o možnosti čerpania týchto dotácii informovať prednostu MÚ. 

4. Občania žiadajú poslancov, aby zistili kto má v správe detské ihrisko OPAVIA, 
ktoré venovala OPAVIA občanom. Žiadajú generálnu opravu ihriska, ktoré je v 
o veľmi zlom stave a jeho prevádzkou môže dôjsť k úrazom detí. 

5. Občania aj poslanci sa dohodli, že na budúce stretnutie Výboru MČ č. 5 s 
občanmi sídliska Hájik pozvú zástupcu mestskej polície, aby spoločne mohli 
riešiť problémy s neprispôsobivými občanmi sídliska. 

6. p. Marek Kutlák, Petzvalova ul. zastupujúci futsalových nadšencov, predložil 
žiadosť na dotáciu 180€ z pohotovostného fondu na zaplatenie prenájmu 
telocvične v ZŠ Hájik, nám. Mladosti, nakoľko v máji 2015 chcú usporiadať 
Futsalový turnaj. 



7. Voľné združenie občanov na záchranu mačiek na Hájiku predložilo žiadosť na 
dotáciu z pohotovostného fondu na vyšetrenie, kastráciu, očkovanie, 
odčervenie, liečbu a v prípade ich odchytu a umiestnenia, granule a konzervy 
pre mačky.  

8. Občania sa poslancov pýtali, kedy budú dodané a osadené dva stolnotenisové 
stoly, ktorých nákup a dodávka bola schválená ešte v minulom volebnom 
období. Poslanci informovali občanov, že stoly budú dodané po ukončení 
zimy, s príchodom teplého počasia vhodného na užívanie stolov. 

9. Stretnutia výboru MČ č. 5 s občanmi sa bude konať pravidelne každú prvú 
stredu v mesiaci o 17,00 v ZŠ Hájik na nám. Mladosti. 

 
V Žiline, 4. februára 2015 
 
 
 
         zapísal: Ing. Ľuboš Plešinger                                             Ing. Ján Ničík 
             sekretár Výboru MČ č. 5                                        predseda Výboru MČ č. 5 


