
1 

 

 MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 
 

 

Materiál na rokovanie pre 

Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 

 

Číslo materiálu:  /2020 
 

 

 

 

K bodu programu 
 
 

NÁVRH VYBRANÝCH LOKALÍT PRE DEBARIERIZÁCIU 

PRIECHODOV V MESTE ŽILINA 

 
 
 Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 

 

1. Návrh na uznesenie      Komisia sociálna, zdravotná 

2. Dôvodová správa       a  bytová 

3. Materiál        

 

 

 

 Predkladajú: 
 

Ing. Patrik Groma, PhD. 

Mgr. Jana Filipová 

poslanci MsZ v  Žiline 

 

 

Zodpovední za vypracovanie: 
 

Ing. Patrik Groma, PhD. 

Mgr. Jana Filipová 

poslanci MsZ v  Žiline 

 

 

 

 

 
Žilina, 14. 12. 2020 

http://www.zilina.sk/komisia-uzemneho-planovania-vystavby-a-zivotneho-prostredia/


2 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.  /2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I.  Schvaľuje 

 

1. Návrh vybraných lokalít pre debarierizáciu priechodov v meste Žilina a čiastku 

vo výške 40 000 eur na rok 2021 na riešenie problematiky debarierizácie. 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Pani Milada Holá, poslala poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline ucelený materiál, ktorý 

navrhuje debarierizáciu v meste Žilina. Uvedený materiál je spracovaný veľmi prehľadne 

a taxatívne vymedzuje problémy v debarierizáciií v meste Žilina 

 

Pani Milada Holá vo svojom návrhu uvádza:  

„Patrím do Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR), ktorá pomáha osobám            

s ťažkým telesným postihnutím viesť čo najviac nezávislý život a prispieva k zvyšovaniu jeho 

kvality. 

 

Jednou z oblastí, ktorej venujeme zvýšenú pozornosť je i debarierizácia verejného priestranstva    

v našom meste Žilina. Máme narastajúcu komunitu osôb s ťažkým telesným postihnutím (osoby 

sediace na invalidných vozíkoch, seniori, poúrazoví...), ktorí potrebujú mať vytvorený 

univerzálny dizajn sociálneho prostredia - napr. funkčné priechody pre chodcov (bezobrubníkové 

chodníky /resp. chodníky ukončované vyspádovanými mierne klesajúcimi zjazdami - nájazdami 

ideálne s nulovým výškovým rozdielom medzi chodníkom a vozovkou; zo zákona povolené max. 

2 cm). 

 

Tento dizajn (bezbariérové prostredie) určite ocenia i mamičky s kočíkmi, seniori                                    

s kompenzačnými pomôckami – s chodítkami, osoby s iným znevýhodnením - nevidiace osoby, 

cestujúci s veľkou batožinou (kufre na kolieskach) a pod. Ide o tzv. univerzálny dizajn pre 

všetkých obyvateľov Žiliny a jej návštevníkov. 

 

Musíme podotknúť, že opatrenia v podobe odstraňovania bariér nie sú určené výhradne pre 

minoritnú skupinu obyvateľov, ale pre každého. Všeobecne platí zásada, že tam, kde prejde 

vozičkár, prejde aj mamička s kočíkom, rovnako tak senior, aj zdravý človek.“ 

 

Platnou normou na bezbariérovú úpravu prostredia v súčasnosti v SR je Vyhláška Ministerstva 

životného prostredia SP č. 532/2002 Z. z. (s účinnosťou od 1. 3. 2020), ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti a všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

 

MATERIÁL 

 

Debarierizácia bude mať vplyv na rozpočet mesta Žilina vo výške 40 000 eur na rok 2021. 

 

Ostatné náležitosti sú uvedené v prílohe. 
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PRÍLOHY 

 

Príloha je uvedená ako samostatný dokument. 

 

Autor: Milada Holá, Organizácia muskulárny dystrofikov v SR (OMD v SR) 

Názov: Návrh vybraných lokalít pre debarierizáciu priechodov v meste Žilina. 

 

STANOVISKÁ KOMISIÍ 

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

 

Návrh vybraných lokalít pre debarierizáciu priechodov vmeste Žilina - Príloha č. 5: materiál 

predložil Ing. Patrik Groma, PhD. – poslanec MsZ v Žiline. Pôvodný návrh na vyčlenenie 

prostriedkov na debarierizáciu zmenil predkladateľ z čiastky 50 000  EUR  na 40 000 EUR, aby  

suma korešpondovala s dohodnutými závermi Bezbariérovej komisie, pretože v návrhu  

mestského rozpočtu na rok 2021 boli vo výške 40 000 EUR už prisľúbené. Uznesenie č. 53/2020 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho 

najbližšom zasadnutí schváliť so zmenou: čiastku vo výške 40 000 EUR na rok 2021 na riešenie 

problematiky debarierizácie. Výsledok hlasovania:  ZA: 8, NEHLASOVAL: 0, ZDRŽAL SA:1. 

 

Ostatné komisie o návrhu nerokovali. 


