
Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi 
 
Dňa: 6.9. 2017 o 17:00 
Miesto: ZŠ Hájik – Žilina 
Prítomní poslanci MZ: Ing. Ing. Ján Ničík, Ing. Ľuboš Plešinger,     ....  Ospravedlnený: Marián Janušek 

Prítomní občania: 6 
 
Predmetom rokovania na stretnutí boli tieto témy: 

1. Poslanci informovali zúčastnených s plnením požiadaviek z minulého obdobia. 
2. Športový areál na Korze: „ Zober loptu nie drogy“. Ale na to aby zobrali deti a mládež loptu musia mať športoviská? Mám 

veľkú radosť z workoutového ihriska na Korze, ktoré je permanentne plné detí. Chceme aby sa k nemu pridali aj 
športoviská pre loptové hry a bikrosový kopec, ktorý tam už je len ho treba trošku upraviť. A preto: 
Poslanci a občania Hájika apelujú na vedenie MÚ, aby sa pokračovalo s prípravou športového areálu na Korze. Na jeseň sa 
začalo s odvozom stav sute a úpravou figury športovej plochy. Mal som prísľub, že na jar po dažďoch sa bude v prácach 
pokračovať? No už je jún a nič sa nedeje? Uvedomte si, že Hájik je 8000 sídlisko a nemá poriadnú trávnatu športovú 
plochu na športovanie. Ak nerátam vnútroblokové asfaltové ihriská, ktorých je ako šafránu. A úpravou plochy na Korze sa 
s minimálnymi nákladmi môžu deti, mládež  ale aj dospelí tešiť zo športovania.  
Poslanci po komunikácii s prednostom a vedúcim odboru živ. prostredia, žiadajú navezenie  a uvalcovanie zeminy 
a zatrávnenie ihriska, aby deti na budúci rok mohli na ihrisku športovať.  

3. Občania sa vedenia MÚ pýtajú ako bude vyriešené pešie napojenie Jedlíková – autobusová zastávka? 
4. P. Tulecová požiadala o dotáciu 150€ z poslaneckého pohotovostného fondu na nákup priesad kvetov do predzáhradky 

pred bytovým domom na ul. Petzvalova 69. Poslanci súhlasia.  

5. Občania sa pýtajú, či vysielače na Bytovom dome Baničová neprekračujú vyžarovaním dovolené hodnoty. Poslanci žiadajú 
MÚ aby zabezpečil meranie stupňa vyžarovania vysielačov a o výsledku nás informoval. Vysielače sa nachádzajú v obytnej 
zóne a v blízkosti materskej a základnej školy. 

6. Poslanci žiadajú o vybudovanie záchytných stĺpov a sieti pri vnútroblokových ihriskách, ktoré susedia s cestnou 
komunikáciou na ul, Baničová pred BD A9 a Jedlíková/Stodlová ul. Pri BD C4. Ochranne siete ochránia parkujúce auta 
pred loptami z ihrísk, a zároveň zabránia vybiehaniu detí za loptou na cestnú komunikáciu, kde by mohlo dôjsť k nehode! 

7. Žiadame o opravu cesty, ktorú tvorí zámková dlažba, ktorá je zničená prejazdom ťažkých nákladných áut pri výjazde 
z Korza smerom k základnej škole. 

8. Pripomíname záväzky MÚ: 
9. Občania opäť apelujú na MÚ, aby bolo v neprehľadnej zákrute pred Bytovým domom E9 osadené vypuklé zrkadlo pre 

peších, aby videli na cestu a mohli tak bezpečne prejsť cez cestu. 
Odpoveď MÚ 5/2017: Osadíme malé dopravné zrkadlo v prvej polovica roka 2017. 

10. Žiadali sme viac krát na obnovu vodorovného dopravného značenia – parkovacích čiar? 
11. Žiadali sme viac krát na dovoz frézovaného asfaltu na provizorné, ale v súčasnej dobe strategické parkovisko na ul. 

Baničová, čím by sa zabránilo znečisťovaniu cestných komunikácii hlinou pri výjazde áut z parkoviska. Bolo viackrát 
prisľúbené? 
 
 

Ostáva v platnosti celoročne: 
1. Priority 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 
realizačného stupňa projektovej dokumentácie. 

 Vybudovanie parkovacích plôch pred kostolom a ZŠ, 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 

2. Možnosti investovania prostriedkov z poslaneckého fondu v roku 2017. V spolupráci s mestom sa budeme snažiť čo najúčelnejšie 
naplánovať využitie pridelených prostriedkov, na vybrané väčšie a menšie projekty: 
 Podpora nadácií so zameraním na podporu kultúry, športu a sociálny program 
 Podpora kultúrnospoločenských aktivít 
 Podpora športových aktivít 
 Podpora komunitných aktivít 
 

 
V Žiline, 6. Septembra 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 


