
Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi. 
 
Dňa: 2.12.2015 o 17,00hod. 
Miesto: ZŠ nám. Mladosti – Žilina, Hájik 
Prítomní:    Poslanci MZ: Ing. Ľuboš Plešinger, Ing. Ján Ničík , Ing. Marián Janušek, 
     7 občanov 

Na úvod predseda privítal zúčastnených. Následne Ľ. Plešinger informoval o plnení úloh z 
predošlých zápisníc.  
1. Poslanci sa uzniesli, že požiadavky a navrhnuté dotácie zo zápisnice z 20.04.2015, ktoré sa 
neuskutočnili bod č. 3: Podpora rekonštrukcie detského ihriska na Petzvalovej ulici sumou 250€ a 
bod č. 4: Podpora rekonštrukcie detského ihriska na Jedlíkovej ulici sumou 250€ sa rušia. 
2. Poslanci informovali, že v spolupráci s OZ Hájik Deťom zabezpečili futbalové bránky aj so 
sieťami a to: 2ks 3 x 2m a 2 ks 1,5 x 1,1m, ktoré budú v jarných mesiacoch osadené na ihriská na 
Hájiku. Ďalej zabezpečili lezeckú stenu pre deti, ktorá bude osadená tiež v jarných mesiacoch na 
vybrané detské ihrisko. Veľké bránky budú osadené na betónovom ihrisku vo vnútrobloku na 
Mateja Bela. Občania môžu posielať typy, kde by bolo dobré umiestniť malé bránky a aj detskú 
lezeckú stenu. 
2. Poslanci informovali občanov, že šarkaniáda, ktorá sa neuskutočnila kvôli zlému počasiu sa 
uskutoční v náhradnom termíne v roku 2016. 
3. Poslanci žiadajú občanov, aby posielali podnety na drobné investície a aktivity komunitného 
charakteru, ktoré by mohli byť uhradené z pohotovostného fondu Výboru MČ č.5 Hájik pre rok 
2016. 
4. Občania žiadajú poslancov aby žiadali MÚ o zabezpečenie osvetlenia ulice Georgesa 
Lannuriena, ktorá je neosvetlená. 
5. Občania žiadajú orezať stromy na serpentínkach – Slnečných schodoch pod Slnečným 
námestím, ktoré sú náklonené nad chodník a hrozí ich spadnutie a ohrozenie občanov. 
6. Napísali nám emailom: Byvam na Banicovej ulici (vedla ZS) a na nasom panelaku zahajili vystavbu 

satelitu LTE Swan. Kedze uz tu mame anteny dalsich troch operatorov a az teraz som sa dozvedela o 
skodlivosti elektromag. ziarenia z tychto zariadeni, chcem Vas poprosit,ci by bolo mozne nieco v tejto veci 
robit a anteny premiestnit mimo husto obyvaneho sidliska.   
V priamej blizkosti je ZS,MS a vela obytnych domov. Taketo zariadenia by mali byt umiestnene mimo 
obytnych zon. Podla studii sposobuje elektromag. ziarenie rakovinu a vazne ohrozuje zdravie ludi. Prosim 
Vas aj o info,ci pri vydavani staveb. povoleni na tieto stavby, dokladaju tieto spolocnosti aj doklady o zdrav. 
nezavadnosti ziarenia z vysielacov alebo Stavebnemu uradu a mestu vobec nezalezi na zdravi ludi? V 
Nemecku a Rakusku existuje platna legislativa, ktora striktne zakazuje vystavbu tychto zariadeni v obytnych 
zonach a chrania tym zdravie svojich obcanov.  Prosim o pomoc, a ak neexistruje ziaden zakon o ochrane 
zdravia nasich ludi, keby ste mohli iniciovat zmenu zakona v tomto zmysle. Dakujem. Anna Michalikova 
 
 


