
    Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi 
 
Dňa: 1. 3. 2017 o 17:00 
Miesto: Reštaurácia Koníček – Žilina, Hájik 

Prítomní poslanci MZ: Ing. Ján Ničík , Ing. Ľuboš Plešinger,      
Neprítomní: Ing. Marián Janušek- ospravedlnený 

Prítomní občania: 6 

 
Predmetom rokovania na stretnutí boli tieto témy: 

1. Občania sa pýtajú mesta, kedy dôjde k obnove vodorovného značenia parkovania na Hájiku. Prísľub bol už 
v minulom roku. 

2. Občania sa sťažujú na prácu mestskej polície, že nikdy nie sú tam kde ich je treba k dodržiavaniu poriadku 

na sídlisku. Žiadajú mestskú políciu, aby: 
- pokutovala majiteľov psíkov, ktorí nezbierajú exkrementy po svojich miláčikoch. 

Občania sa pýtajú, prečo sa nevyužívajú štvorkolky s vysavačmi na zbieranie psích exkrementov? 
- sa zdržiavala pochôdzkami v čase 20,00 – 24,00 hod. hlavne v okolí krčiem a pohostinstiev v centre 

Hájika pri Slnečných schodoch, kedy vychádzajúci podgurážení spoluobčania robia hluk a neporiadok 
a ničia mestský majetok, v podchode pod Slnečným námestím a na schodoch vedúcich do Závodia, kde 

zvyknú popíjať a robiť neporiadok problematickí občania.  

3. Občania sa pýtajú, či novopostavené domy v radovke na ul. Mateja Bela, majú svoje kontajnery? Nakoľko 
nosia odpad do spoločných kuka nádob na druhú stranu ul. Mateja Bela. 

4. Občania žiadajú vybudovanie chodníka na prepojenie novobudovaných obytných domov Slnečná terasa 
s chodníkmi na Hájiku. 

5. Občania, ktorí bývajú na Jedlíkovej 2,4 sa sťažujú na hluk, ktorý sa šíri z prevádzky u Danky a Janky, 

Baničova 27. Prevádzka je otvorená od rána do neskorého večera a návštevníci pohostinstva popíjajú, fajčia 
a robia hluk pred prevádzkou. Žiadame mestskú políciu upozorniť majiteľov na uvedenú skutočnosť, aby 

zabezpečili pred svojou prevádzkou poriadok.  
6. Občania žiadajú poslancov, aby na ďalšie stretnutie poslancov s občanmi pozvali zástupcov mestskej polície. 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční: 5.4.2017 o 17,00 v ZŠ na Hájiku. 
7. MÚ osadil na výjazd na chodník pri jedálni ZŠ oceľové stĺpiky. Majiteľ prevádzky BAR BAR na Baničovej 29, 

žiada MÚ, aby stĺpiky boli urobené na zámok, nakoľko teraz sa k jeho prevádzke nedostanú zásobovacie 

autá s tovarom. Riaditeľka ZŠ p. Halečková, ktorá iniciovala osadenie stĺpikov súhlasí so zmenou stĺpikov na 
zamykateľné. 

8. Občania žiadajú, aby mesto prehodnotilo termíny kosenia zelených plôch na Hájiku tak, aby bolo kosenie 
zabezpečené viac v jarných a letných termínoch /menej na jeseň/, kedy sú ľudia senzitívny na peľ. 

9. Občania žiadajú MÚ o osadenie stĺpikov zabraňujúce prejazd aut na chodníky: 

- Pri obytných domoch A5, A9 a A12. Vodiči chodia autami parkovať do vnutroblokov a kolesami ničia 
trávnik. 

10. Poslanci na základe podnetov od občanov, žiadajú MÚ na provizórnom parkovisku na ul. Baničovej: 
- Návoz frezovaného asfaltu /ktorý mesto získa z vysprávok výtlkov po zime/ za účelom znivelovania 

parkoviska. 

11. Poslanci informovali občanovo prioritách pre sídlisko Hájik v nadchádzajúcom období. 
 Parkovací dom na Baničovej s ihriskom na streche, kde je hotová štúdia a v roku 2017 bude mesto 

pokračovať v realizácii dalšieho stupňa projektovej dokumentácie. 

 Vybudovanie parkovacích plôch pred ZŠ pri Korze, za Garážami pri Korze a na Dadanovej.... 

 Vybudovanie osvetlenia na Lanurienovej ul.  

 Dobudovanie športovísk na pozemku pri Korze, úprava terénu, zatrávnenie a vybudovanie a osadenie 

športovísk 
12. Poslanci informovali občanov o možnosti investovania prostriedkov z poslaneckého fondu v roku 2017. 

V spolupráci s mestom sa budú snažiť čo najúčelnejšie naplánovať využitie pridelených prostriedkov, na 
vybrané väčšie a menšie projekty a na: 

 Podpora nadácií so zameraním na podporu kultúry, športu a sociálny program 

 Podpora kultúrnospoločenských aktivít 

 Podpora športových aktivít 

 Podpora komunitných aktivít 

 

 
V Žiline, 2. Marca 2017 

 
   zapísal: Ing. Ľuboš Plešinger                              Ing. Ján Ničík           Ing. Marián Janúšek 

      sekretár Výboru MČ č. 5                            predseda Výboru MČ č. 5        poslanec Výboru MČ č.5 
 


