
VÝBOR Č.5 HÁJIK PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE V ŽILINE 
Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č.5 s občanmi 

 

Dátum konania: 5.11.2019, 17:00 - 18:00 hod. 

Základná škola Námestie mladosti Hájik, Žilina 

 

Prítomní členovia: 

Ing. Ján Ničík 

 

Ospravedlnený:  

Ing. Ľuboš Plešinger 

Mgr. Lukáš Milan 

 

 

Prítomní občania: traja 

 

Prítomní členovia s občanmi diskutovali o ich podnetoch, plánovanej celomestskej parkovacej politike, posilnení spojov 

MHD, otázkou systematického riešenia voľne žijúcich mačiek v meste, či stave pozemných komunikácií, či parkovísk 

na sídlisku Hájik.  

 

Z diskusie vyplynuli tieto konkrétne podnety: 

 

11/1 - Občania žiadajú zber lístia na sídlisku, a žiadajú v období veget. kľudu preriezku- skrátenie konárov korún 

stromov na ul Petzvalová – stará časť Hájika. 

11/2 – Občania informovali o odtrhnutej lampe osvetlenia na Sl. Námestí hneď pri vchode do Tesca. Lampa našťastie 

nie je rozbitá - žiadajú ukotvenie lampy o základ. 

11/3 – Občania žiadajú opravu – znovuuloženie rozobratej zámkovej dlažby na tretej podeste schodov na serpentínkach 

do Závodia.  

11/4 – Občania žiadajú aby hliadky MP pravidelne každý večer po zotmení kontrolovali schody pod Slnečným 

námestím, kde sa stretáva neprispôsobivý občania, popíjajú na verejnosti al. nápoje a zanechávajú po sebe neporiadok. 

11/5 – Medzi Jednotou a novou 42 byt. Domom na Slnečnom námestí sa nachádza trávnatý pás zelene. Ak sa jedna 

o pozemok mesta, bolo by dobré vysadiť na tomto pozemku vhodné stromy. 

11/6 – Občania žiadajú opravu betónovej plochy chodníkov pred BD M. Bela 75, 76 a 77. Betón je vydrolený a hrozí 

možnosť úrazu. 

11/7 – Žiadame výmenú dorazových pneumatík pod hojdačkami na detskom oplotenom ihrisku ul. M.Bela, ktoré sú 

zničené. 

11/8 – Poslanci žiadajú MÚ o vytvorenie mapy inžinierských sieti na Hájiku. Jedná sa o mapu, kde budú zakreslené 

všetky inž, siete. Mapa by slúžila na posudzovanie vhodnosti daného územia pri rôznych plánovaní rôznych stavieb: 

Kontajnerové stojiska, polozápusné kontajnery... a iné stavby. 

11/9 – Občania žiadajú náčelníka polície, aby pochôdzkujúci policajti zapisovali na svojich pochôdzkach zistené závady, 

poškodenia mestského majetku a podnety, ktoré by potom uviedli v zápise zo svojej služby a ktoré by následne slúžili 

ako podnety na zlepšenie života obyvateľov. 

 

 

Najbližšie stretnutie výboru s občanmi je naplánované na 3. decembra 2019 o 17:00 hod. v ZŠ Námestie Mladosti Hájik, 

Žilina. 

 

V Žiline dňa 5.11.2019 

 

Zapísal: 

Mgr. Lukáš Milan, Ing. Ľuboš Plešinger 

 

 

 

 

_______________________  _______________________  ______________________ 

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