
VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE 

Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi 

 
Dňa 7.2.2018, Základná škola Námestie mladosti Hájik, Žilina 

Predseda: Ing. Ján Ničík - prítomný 

Sekretár výboru: Ing. Ľuboš Plešinger - prítomný 

Člen výboru: Ing. Marian Janušek - prítomný 

Prítomní občania: 0 

 

 

Na základe podnetov od občanov sa výbor č.5 zaoberal aj týmito témami: 

 

1/1 Poslanci vol. obv. č. 5 MČ žiadajú vedenie mesta použiť kapitálový poslanecký fond v sume 16000€ pre 

rok 2018 na postupné vybudovanie kontajnerových uzatváracích stojísk na sídlisku Hájik. Žiadame, aby boli 

použité projekty kontajnerových stojísk, ktoré už boli v Žiline vybudované.  

 

1/2 Žiadame vedenie MÚ, aby zvážilo možnosť vybudovať vo vojenskej časti CO krytu pod ZŠ Hájik na nám., 

Mladosti parkovacie miesta. Hlavne pre vedenie a návštevníkov školy.  

1/3 Žiadame vednie MÚ aby: a, " vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu mesta na vyčistenie 

mestských pozemkov po obvode sídliska Hájik v páse cca 500 m, od kríkov, náletových drevín do hrúbky 10cm, 

ale aj od spadnutých, zhnitých a ináč poškodených stromov a od kôp konárov, ktoré sa tam doteraz nachádzajú z 

výrubov z minulých rokov". 

b, "aby mesto oslovilo majiteľov takýchto plôch po obvode sídliska Hájik, aby tieto práce vykonali na 

svojich pozemkoch". 

Blíži sa jar a práve marec je ideálny čas na výrub kríkov a náletových drevín. Odstránením kríkov, húštin, kôp 

konárov a presvetlením lesíka v tomto území, /tak ako sa čistia aj brehy potoka Rajčianka/ zoberieme diviačej zveri 

ležoviská a úkryty a možnosť zdržiavať sa v blízkosti sídliska. A tým diviakov vyženieme ďalej do lesov. V 

prípade, že mesto nemá kapacity na požadované práce, žiadam mesto, aby vypísalo na tieto práce výberové konanie 

a tieto práce vykoanali firmy v sybdodávke. V prípade potreby som pripravený spolupracovať s vedením odboru 

živ. prostredia pri MÚ či už pri obliadke, upresnení, vytýčení, alebo koordnácii spomínaných prác.  

1/4 Žiadame MÚ, aby pokračoval aj v tomto roku v oprave a výmene zničených lavičiek. Tentoraz žiadame 

aby sa opravili lavčky vo vnutrobloku Kempelenová pri obytných domoch G1 – G7. 

 

1/5 Žiadame vednie MÚ aby sa na jar hneď ako to počasie dovlí pustili do práce na zahumusovaní a zatrávnení 

ihriska na Korze. Poslanci majú k dispozícii vyrobené 2 ks futbalových bránok so sieťami, ktoré by sme mohli po 

zatrávnení osadiť na ihrisko.Ziadame vedenei MÚ o zváženie možnosti oplpotiť trávnaté ihrisko proti diviačej 

zveri. Aby nedošlo k zničeniu – rozrytiu trávnika diviakmi. 

 

1/6 Žiadme MÚ o pravidelnú jarnú údržbu detských ihrísk na Hájiku /výmena, oprava, nátery…./ a výmenu 

pieskovísk v pieskoviskách na Hájiku. 

 

 

 

 

 

V Žiline 7. Februára 2018 

 Zapísal: Ľuboš Plešinger    

 

 

 ...........................................          .........................................              ......................................... 

              Ing. Ján Ničík                          Ing. Ľuboš Plešinger                      Ing. Marian Janušek 

    predseda výboru MČ č.5             sekretár výboru MČ č.5                poslanec výboru MČ č.5 


