
VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE 

Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi 

 
Dňa 7.3.2018, 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: 2 

 

 

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

 

1/1 Poslanci žiadajú MÚ aby začalo pracovať na Štúdii revitalizácie sídliska Hájik, ktorá by definovala 

skutkový stav, nedostatky a potreby čo sa infraštruktúry, dopravy, parkovania, živ. prostredia, zelene a iných 

kriterií týka. 

 

1/2 Žiadame o informácie o Revitalizácii vnútrobloku na ul. Lannuriena na sídlisku Hájik. Žiadame 

zverejniť architektonický návrh revitalizácie.    

 

1/3 Žiadame mesto, aby sa zaoberalo návrhom dobudovať chodník na ľavej strane cesty – ul. Petzvalová od 

BD E9 smerom k BD H4.  /Navrhujem stretnutie - obhliadku s p. Rolkom / 

 

1/4 Ďakujeme MÚ za vyčistenie ruderálneho svahu za BD H9 a,b od kríkov a náletových drevín. Žiadame 

tento svah vyčistiť od pneumatik a neporiadku, ktorý sa tam nachádza. Moťno by nebolo zlé JCB čkom povytrhať 

aj pne, po výrube. 

 

1/5 Za Bytovým Domom H9b, je naklonený stĺp verejneho osvetlenia, poprosím skontrolovať či nemôže dôjsť 

k spadnutiu stlpa. 

 

1/6 Žiadam o pomoc pri riešení problému s autami, parkovaním na ul. Korzo pre BD H7, H8 kde auta parkujú 

na tráve, otáčajú sa cez trávnik… /Navrhujem stretnutie - obhliadku s p. Rolkom / 

 

1/7 Žiadam o vyčistenie odtokového žľabu pred BD H7, H8. 

 

1/8 Žiadam o výmenu zničených oceľových rohoží za silnejšie na odtokovom žĺabe pred BD H7, H8. Rohože 

zničili autá, pri otáčaní. 

 

1/9 Žiadam výmenu poškodených dosiek na detskom kolotočina BD A2 na ul. Petzvalová. 

 

1/10 Mám návrh na čiastočné riešenie problémov s parkovaním na ul. Petzvalová pre BD H1 a H2. 

 … /Navrhujem stretnutie - obhliadku s p. Rolkom / 

 

1/11 Žiadam Mestskú políciu aby urobila obhliadku auta bez kolies zaparkovaného na Rondli vo vnútrobloku, 

zistila majiteľa a upozornila ho aby si urobil s autom poriadok.  

 

 

 

 

 

 

V Žiline 7. Marca 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 


