
 

VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE 

Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi 

 
Dňa 4.9.2019, Základná škola Námestie mladosti Hájik, Žilina 

Predseda: Ing. Ján Ničík – prítomný 

Sekretár výboru: Ing. Ľuboš Plešinger - prítomný 

Člen výboru: Mgr. Lukáš Milan - ospravedlnený 

Prítomní občania: 6 

 

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

Poslanci občanov informovali o plnení priorít pre sídlisko Hájik: 
1.  Parkovisko na severnom okraji sídliska - ul. Mateja Bela - PD 

2.  Parkovací dom Baničová – pokračovanie v PD 

3.  Športový areál na Korze - PD 

4.  Rekonštrukcia CO krytu pod ZŠ /Oprava - rekonštrukcia stavu južného schodiska do ZŠ. 

5. 5a. Revitalizácia verejného vnútrobloku ul. Lannuriena - IROP. 

5b. Revitalizácia verejného priestoru ul. Petzvalova - IROP. 

6.  Kontajnerové stojiská a polozápustné kontajnery – PD a postupnú realizáciu. 

7.  Vodorovné značenie parkovacích miest – obnova 

8.  Riešenie nedostačujúceho súčasného stavu dopravného napojenia Hájika na centrum mesta. 

9.  Oprava a výmena poškodených a zničených lavičiek na sídlisku, oplotenie detských ihrísk 

10.  Riešenie problému s diviakmi 

 

09/01 – Občania žiadajú odstrániť ovocné stromy na svahu pri plote záhrady ZŠ na Hájiku. Ovocie ktoré sa 

nezbiera a padá na zem láka na sídlisko diviaky. 

09/02- Občania sú rozhorčení, že mesto pri nedostatku parkovacích miest na najexponovanejšej časti Hájik ul. 

Petzvalová – stará časť Hájika predáva/prenajíma parkovacie miesta! V súčasnosti je vyblokovaných 12 

miest na parkovanie z toho 8 ZŤP a 4 miesta sú predané/prenajaté. Žiadajú, aby mesto 

nepredávalo/neprenajímalo miesta, ktorých je nedostatok.  

09/03 – Občania žiadajú informácie s akým výsledkom dopadlo rokovanie o zjednosmernení ul. Petzvalovej 

na Hájiku. Rokovanie sa uskutočnilo bez pozvania poslancov.  

09/04 – Občania sa sťažujú, že veľa kontajnerových nádob má pokazené zatváranie. Žiadajú, aby 

kompetentní zabezpečili kontrolu a následnú výmenu nádob na smeti.  

09/05 – Poslanci sa dohodli, že finančnú hotovosť z pohotovostného poslaneckého fondu v spolupráci s OZ 

Hájik Deťom použijú na dovybavenie športovísk a detských ihrísk v intraviláne sídliska. Jedná sa hlavne 

o nákup zničených odrazových dosiek a basketbalových košov vo vnútrobloku Jedlíkova. O zakúpenie 

prvkov na ihrisko J. Hronca.  

 

09/06 – Ing. Arch. Ľ. Kružel žiada, aby bolo v súvislosti s návrhom parkoviska na ul. M. Bela zaznamenané 

a vnímané, že už v pôvodnom návrhu koncepčného riešenia sídliska atelierom 3A, bolo na tomto území, 

parcele 1472/207 KNC k.ú, Závodie plánované viacúrovňové parkovanie. 

09/07 - Ing. Arch. Ľ. Kružel žiada poslancov a vedenie MÚ, aby bolo v ďalšom stupni PD Parkovisko M. 

Bela riešená možnosť napojenia parkoviska na viacúrovňové parkovisko smerom na ul. Kvačalovú. 

09/08 - Ing. Arch. Ľ. Kružel žiada poslancov a vedenie MÚ, aby priestory CO krytu pod ZŠ Hájik boli 

vnímané ako priestory, ktoré by po dobudovaní mali slúžiť všetkým obyvateľom sídliska, mesta. Štúdia 

využitia CO krytu sa nachádza na MÚ. Takže riešenie Co krytu by malo byť v kompetencii MÚ a nie ZŠ.  

09/09 - Ing. Arch. Ľ. Kružel žiada poslancov a vedenie MÚ, aby sa začali zaoberať zámerom: Pešia zóna 

Závodie – Hájik. Štúdia sa nachádza na MÚ.  

09010 - Ing. Arch. Ľ. Kružel žiada poslancov a vedenie MÚ, aby sa začali zaoberať myšlienkou druhého 

Logic parku na Hájiku. Prvý Logic park s poschodovým parkovaním je umestnený na pričelí BD G7 na ul. 

Segnerová, Druhý Logic park by mohol byť postavený na priečelí BD G4 na ul. Kempelenová, S touto 

výstavbou Logic parku uvažovala aj koncepcia atelieru A3.  

 

 

V Žiline 11.9. 2019 

Zapísal: Ľuboš Plešinger 

 

 

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

        Ing. Ján Ničík                       Ing. Ľuboš Plešinger                   Mgr. Lukáš Milan 

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

 


