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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. odporúča 

primátorovi Mesta Žilina zriadenie Bezbariérovej komisie ako iniciatívneho 

poradného orgánu primátora s cieľom umožniť ľuďom so zdravotným postihnutím 

plnohodnotne sa zapájať do spoločnosti a spoločne s vedením Mesta Žilina, 

poslaneckým zborom a Útvarom hlavného architekta, sa tak zmysluplne a aktívne 

podieľať na odstraňovaní bariér v meste Žilina. Odporúčaný termín zriadenia 

Bezbariérovej komisie do 31.12.2020. 

 

II. žiada 

prednostu MsÚ v Žiline o zaradenie výdavkov na vybudovanie bezbariérového 

ihriska pre hendikepovaných obyvateľov Mesta Žilina a s tým súvisiacu prípravu 

potrebných podkladov (projektová dokumentácia...) do návrhu rozpočtu na rok 

2021. 

 

III. žiada 

prednostu MsÚ v Žiline o zaradenie výdavkov na debarierizáciu mestských škôl 

a školských zariadení a s tým súvisiacu prípravu potrebných podkladov (štúdie, 

projektová dokumentácia...) do návrhu rozpočtu na rok 2021. Rozsah 

debarierizačných úprav, výber školských zariadení a prioritizácia objektov pri 

realizácii debarierizačných úprav bude dohodnutá v spolupráci s Bezbariérovou 

komisiou. 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky 

a nemá dopad na rozpočet na rok 2020. 

 

Cieľom predkladaného materiálu je postupné odstraňovanie bariér na území Mesta Žilina 

a zvýšenie prístupnosti verejného priestoru a verejných budov nielen pre hendikepovaných 

obyvateľov mesta. 

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 17.9.2019 prijalo uznesenie číslo 241/2019, 

ktorým vzalo na vedomie založenie bezbariérovej komisie ako poradného orgánu viceprimátora 

mesta. Nakoľko sa však od schválenia uznesenia za viac ako rok nič neudialo a bezbariérová 

komisia založená nebola, predkladatelia odporúčajú primátorovi mesta zriadiť bezbariérovú 

komisiu ako poradný orgán primátora v zmysle navrhovaného štatútu, ktorý bol prílohou 

schváleného uznesenia. 

 

 

 


