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Mesto upozorňuje na dodržiavanie povinnosti platenia dane  
za užívanie verejného priestranstva 

Mesto Žilina a Mestská polícia Žilina vyzývajú fyzické a právnické osoby, ktoré využí-
vajú verejné priestranstvo pre súkromné účely počas stavby alebo rekonštrukcie, na 
umiestnenie stavebného zariadenia a podobne, aby dodržiavali ustanovenia Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Žilina č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva. 
Je nevyhnutné, aby fyzické a právnické osoby predložili v zmysle tohto všeobecne zá-
väzného nariadenia písomnú žiadosť na osobitné užívanie verejného priestranstva, a to 
minimálne 7 dní pred vznikom daňovej povinnosti. 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pre umiestnenie stavebného za-
riadenia alebo sadzba dane za umiestnenie skládky je 0,40 eura/m2 za deň.

Mestská polícia Žilina žiada zároveň všetkých občanov o súčinnosť, ak vo svojom okolí 
zistia záber verejného priestranstva, aby nahlásili takýto podnet na tiesňovej linke 159. 
Hliadka Mestskej polície Žilina následne preverí, či boli dodržané všetky podmienky, 
ktoré určujú takúto činnosť.

Rekonštrukciu Rosenfeldovho paláca  
môžete sledovať on-line

Rekonštrukcia Rosenfeldovho paláca v Žiline sa od júna tohto roka rozbeh-
la naplno. O priebehu rekonštrukcie či o histórii tejto významnej žilinskej se-
cesnej pamiatky sa bude môcť verejnosť dozvedieť aj prostredníctvom stránky 
www.rosenfeld.zilina.sk.

Mesto dlhodobo plánovalo rekonštrukciu tejto pamiatky, no hlavnou prekážkou 
bol nedostatok finančných prostriedkov. Súčasnému vedeniu mesta sa podarilo 
na rekonštrukciu získať prostriedky z fondov Európskej únie, a to vo výške viac 
ako 3 milióny eur z dvoch rôznych zdrojov – „Regionálny operačný program“  
a „Nórske fondy“. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukčných prác je 
naplánovaný na apríl 2016, kedy budú môcť prví návštevníci prekročiť brány 
vynoveného Rosenfeldovho paláca.

Súčasné vedenie mesta Žilina sa snaží v rámci reálnych možností investovať tam, kde to Žilinčania 
potrebujú. Mnoho rokov zanedbávaná požiadavka obyvateľov sídliska Hájika postaviť „Slnečné scho-
dy“ sa v letných mesiacoch mala naplniť. Mesto sa však stretlo s neserióznym správaním zhotoviteľa, 
ktorý z nezistených príčin nemá záujem v zmysle zmluvy dokončiť II. etapu týchto schodov.
 
                                                                                                                CELÝ ČLÁNOK NA STRANE č. 3.
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Primátor mesta Žili-
na Igor Choma  
a prvý zástupca pri-
mátora Patrik Groma 
sa zúčastnili  
v auguste kontrolné-
ho dňa na Zimnom 
štadióne v Žiline, 
ktorý sa v súčas-
nosti komplexne 
rekonštruuje. Cieľom 
rekonštrukcie je 
zveľadiť toto dôleži-
té športovisko, ktoré 
bude slúžiť aj nastu-
pujúcim generáciám.

Okrem samotnej bu-
dovy zimného šta-
dióna, pod ktorú sa 

podpísal už aj zub času, nebol 
v poslednej sezóne bezpro-
blémový ani chod kompre-
sorov. Preto bolo nevyhnutné 
vykonať generálnu opravu. 
Rekonštrukciou prešiel aj ria-
diaci systém, ktorý bol zahlte-
ný poruchovými hláseniami 
a nedokázal riadiť strojovňu 
v automatickom režime. Prá-
ce neobišli ani chladiace veže, 
na ktorých sa menia trysky 
a ložiská. Zväčšovať sa bude 
objem nádrže na chladiacu 
kvapalinu a čiastkové inves-
tície sa vynaložili na opravy 
bezpečnosti, ako sú dvere 
a svietidlá do výbušného 
prostredia. Opravená bola 

aj strecha štadióna, vzdu-
chotechnika v novej aj starej 
hale, zrekonštruovaná bola aj 
železná konštrukcia štadióna, 
obvodový pás starej haly, ob-
novy sa dočkali aj elektrické 
rozvody, toalety, šatne sprchy, 
ozvučenie atď. Nezabudlo sa 
ani na bezpečnosť návštevní-
kov štadióna, preto pribudne 
nový bezpečnostný kamero-
vý systém.
 
„Ako primátor nášho mesta 
sa usilujem o to, aby v Žili-
ne boli vytvorené čo najlep-
šie športové podmienky pre 
naše deti a športovcov. Som 
si vedomý toho, že ak budú 
vytvorené vhodné športové 
podmienky pre verejnosť,  
v našom meste vyrastie veľa 
nových športovcov, ktorí ne-
budú len reprezentovať Žili-
nu, ale aj Slovensko. Preto sa 

snažím rekonštruovať športo-
viská, ktoré sú v majetku mes-
ta,“ hovorí primátor mesta 
Žilina Igor Choma.

Žilinský hokejový štadión 
patrí k najstarším krytým šta-
diónom na území Slovenska 
ešte z čias Československa. 
Stavba sa začala v roku 1958 
a dokončená bola v roku 1961 
podľa projektov Milana Ho-
doňa a Jána Dlhopolčeka. 

Slávnostné otvorenie haly sa 
uskutočnilo 4. januára 1961 
zápasom žilinských hoke-
jistov so švajčiarskym druž-
stvom Young Sprinters Ne-
uchâtel. Hala mala kapacitu 
6 200 divákov, z toho 1 100 
miest bolo vyhradených na 
státie.

REDAKCIA 

ZIMNÝ ŠTADIÓN  
bude čoskoro zrekonštruovaný

Zľava: Patrik Groma a Igor Choma na kontrolnom 
dni rekonštrukcie Zimného štadióna v Žiline

Odbor školstva a mládeže za-
bezpečuje správu škôl a škol-
ských zariadení v zriaďova- 
teľskej pôsobnosti mesta Ži-
lina. Ako školský úrad vyko-
náva štátnu správu v druhom 
stupni, teda zabezpečuje pre-
nesený výkon v oblasti výcho-
vy a vzdelávania. Momentálne 
zastrešujeme 38 škôl a škol-
ských zariadení v zriaďovateľ- 
skej pôsobnosti mesta. Odbor 
poskytuje metodické služby  
v oblasti výchovy a vzdeláva-
nia, kontroluje dodržiavanie 
záväzných právnych predpi-
sov v tejto oblasti, poskytu-
je poradenstvo riaditeľom, 
zostavuje investičné plány. 
Kooperujeme s príslušnými 
odbormi pri odstraňovaní ha-
várií a realizácii projektov na 
obnovu a rekonštrukciu bu-
dov. Náš odbor poskytuje ško-
lám metodické poradenstvo  
v oblasti školského stra-
vovania, pre deti zo SZP  
a v hmotnej núdzi. Ďalej  
zabezpečuje posun fi-
nančných prostried-
kov pridelených na školy  
a školské zariadenia z kapitoly 
MŠVVaŠ SR, MV SR, ako aj  
z rozpočtu mesta. Pravidelne 
organizujeme aj zasadnutia 
metodických orgánov, pracov-
né stretnutia riaditeľov, vedú-
cich školských jedální, ktorých 
súčasťou bývajú aj stretnutia  
s odborníkmi. Odbor koo-
peruje s OŠR, participuje na 
organizovaní spoločných akcií 
medzi školami. Podporuje aj 
aktivity škôl v rámci spolu-
práce našich škôl so zahranič-
nými družobnými školami. 
Každoročne organizujeme 
oceňovanie pedagógov škôl, 
ako aj oceňovanie najlepších 
žiakov. Náš odbor nepatrí  
k veľkým odborom, no rozsah 
činností je širokospektrálny, 
keďže zastrešujeme veľký po-
čet samostatných subjektov vo 
všetkých smeroch ich činnos-
ti. Vďaka profesionalite a vzá-
jomnej súčinnosti zamestnan-
cov odboru, škôl a školských 
zariadení sa nám darí dobre 
fungovať aj v zložitom a nie 
veľmi priaznivom legislatív-
nom a finančnom prostredí.

Mgr. Nora Zapletajová 
vedúca Odboru školstva  
a mládeže Mestského  
úradu v Žiline

Mnohí vodiči sa 
určite dostali do 
situácie, kedy pred 
ich autom stálo iné 
vozidlo, ktoré im 
bránilo vo výjazde  
z riadneho parkova-
cieho miesta. Dote-
raz bolo v právomoci 
príslušníkov mest-
skej polície založiť 
takýmto šoférom 
„papuču“ a bezo-
hľadného vodiča 
riešiť v blokovom 
konaní. Vedenie 
mesta Žilina plne 
chápe tento problém 
vodičov, a preto sa 
rozhodlo toto zme-
niť.

Nie je málo tých, ktorí 
sa dostali do situá-
cie, že sa niekam po-

náhľajú a pred ich autom je 
zaparkované iné auto, ktoré 
ich blokuje vo výjazde. To sa 
občas stáva, a preto sa obča-
nia obrátili na vedenie mesta, 
či by sa takáto situácia dala 
efektívne riešiť. Doteraz však 
majú v právomoci príslušníci 
Mestskej polície Žilina zalo-
žiť takzvanú papuču, čím sa 
znehybní vozidlo a takéhoto 
vodiča riešiť v blokovom ko-
naní, v ktorom môže dostať 
pokutu do výšky 50 eur. To 
však nerieši situáciu vodiča, 
ktorý je blokovaný a ponáhľa 
sa napríklad do práce. 

Prednosta Mestského úradu 
v Žiline Igor Liška sa začal 
o túto problematiku ihneď 
zaujímať. „Áno, jednou  
z alternatív je odťahová služ-
ba, ako by sme mohli riešiť 
nedisciplinovaných vodičov, 
a tak umožniť výjazd tým, 
ktorým takéto autá bránia vo 
výjazde. To si však vyžadu-
je dôkladnú prípravu, kam 
budú auta odtiahnuté, kto ich 

bude odťahovať a v koneč-
nom dôsledku budú o tom 
rozhodovať poslanci Mest-
ského zastupiteľstva v Žiline, 
či bude táto služba fungo-
vať,“ povedal prednosta Igor 
Liška. Pred tým, ako sa tento 
návrh dostane poslancom na 
rokovanie mestského zastu-
piteľstva, je potrebné vyriešiť 
technické veci a transparent-
ne vysúťažiť dodávateľa tejto 
služby. Po novom by autá, 
ktorých vodiči nerešpektujú 
dopravné určenie ohľadom 
parkovania, mali byť odtia-
hnuté. Tento model riešenia 
funguje bežne, obzvlášť vo 
veľkých mestách. Nedisci-
plinovaný vodič, ktorého 
auto bolo odtiahnuté, zapla-
tí náklady odťahovej službe 
a k tomu aj blokovú pokutu 
mestskej polícii. 

„Bola by to aj istá forma pre-
vencie, pretože vodič, ktorý 
si je vedomý toho, že pri par-
kovaní porušuje dopravné 
predpisy a jeho auto môže 
byť v Žiline odtiahnuté, si 
dobre rozmyslí pri koneč-
ných finančných nákladoch 
za odtiahnutie, či zaparkuje 
tam, kde má alebo nemá. 
Zároveň by sa vyriešil pro-
blém aj tých, ktorým takéto 
vozidlá bránia vo výjazde 
a riešenie by bolo praktic-
ky okamžité. Podotýkam, 
že v tomto prípade nie je 
cieľom vyberať peniaze cez 
odťahovku, ale ide o dobrý 
spôsob prevencie proti ne-
disciplinovanému parkova-
niu. To je prioritný účel tohto 
kroku,“ zdôrazňuje primátor 
mesta Žilina. Ak tento zámer 
poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Žiline schvália, do 
praxe by sa odťahová služ-
ba dostala v prvom kvartáli 
budúceho roka. 

REDAKCIA 

Mesto plánuje riešiť 
parkovanie  
bezohľadných vodičov

Ilustračné foto 

Žilina čelila v po-
sledných dňoch 
vysokým teplotám, 
ktoré pocítilo mno-
ho Žilinčanov, ale  
i návštevníkov 
nášho mesta. Na-
priek tomu, že leto 
končí a čoskoro prí-
de jeseň, v meste 
Žilina nájdete mno-
ho spôsobov, ako 
sa počas horúčav 
osviežiť či schladiť.

V Žiline sú na verejných 
priestranstvách spustené 
fontány, ktoré sú v pre- 
vádzke, ale vstup do nich je  
z technických a hygienic-
kých dôvodov zakázaný. 
Nájdete tu tiež zariadenia 
s pitnou vodou, takzvané 
„pitítka“, ktoré sú širokej 
verejnosti spustené v centre 
mesta. Na podnet primátora 

Igora Chomu sa pri rekon-
štrukcii Národnej ulice vy-
budovali na tejto ulici až štyri  
z nich. Ďalšie dve nájdete 
na Námestí Andreja Hlinku  
a dve „pitítka“ tiež v Sade Na 
Studničkách. Návštevníci 
môžu okrem iného využiť aj 
lavičky na posedenie v par-
koch, ktoré sa nachádzajú  
v blízkosti centra mesta, kde 
vo väčšine prípadov môžu 
relaxovať v tieni. Počas vyso-

kých horúčav, ktoré zavítali   
v lete do Žiliny, mesto za-
bezpečilo aj polievanie mest-
ských komunikácií kropia-
cimi autami. Nezabudlo sa 
ani na zavlažovanie výsadby 
letničiek prostredníctvom 
zmluvných spoločností mes-
ta, pričom len za mesiac júl 
sa na zavlažovanie spotrebo-
valo 231 m3 vody.

REDAKCIA 

Aj v centre Žiliny sa môžete osviežiť

Ilustračné foto 
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Niektoré investície, 
ktoré požadujú 
obyvatelia mesta 

Žilina, sa nedajú zrealizovať 
v danom roku. Je potrebné 
nájsť v rozpočte mesta na to 
financie, následne v zmysle 
zákona obstarať zhotovi-
teľa a až potom je možné 
pristúpiť k podpisu zmluvy.  
To sa udialo aj so Slnečný- 
mi schodmi na Hájiku, ktoré 
mali byť dokončené v letných 
mesiacoch.

I. etapa budovania Slnečných 
schodov, ktorá je v sú- 
časnosti už verejnosti 
prístupná, stála daňo-
vých poplatníkov zhruba  
220 000 eur. Transparen- 
tné obstarávanie týchto 
prác pomocou elektronickej  
aukcie ušetrilo mestu finanč-
né prostriedky vo výške cca  
70 000 eur. V zmysle zmlu-
vy mala byť dokončená aj  
II. etapa, a to od OD Tesco po 
podchod neďaleko zastávky 

MHD Slnečné námestie. Tu 
však nečakane stavebník od-
mietol pokračovať v prácach 
a výstavba tak nie je dokon-
čená v zazmluvnenom čase. 

Vzniknutú situáciu sa sna-
žil neodkladne riešiť aj pri-
mátor mesta Žilina Igor 
Choma. Jeho iniciatíva však 
neprinútila zmeniť nečaka-
ný postoj zhotoviteľa, kto-
rý zastavil stavebné práce. 
Došlo teda k porušeniu 
zmluvných podmienok, pre-
to si mesto bude nárokovať  

v zmysle platnej legislatívy ná-
hradu škody. Mesto však neo-
stalo nečinné. Neodkladne sa 
začali pripravovať všetky po-
trebné podklady k tomu, aby 
bola II. etapa Slnečných scho-
dov dokončená. Všetko však 
závisí aj od dĺžky verejného 
obstarávania stavebných prác  
a od klimatických podmie- 
nok. Vedenie mesta verí, 
že schody budú verejnosti 
prístupné najneskôr do jari 
budúceho roka.  

REDAKCIA 

Mesto Žilina sa v tomto prípade chce podeliť o svoje skúsenosti, 
ktoré určite poznajú tí, ktorí niečo stavali alebo rekonštruovali 
a práce nedopadli podľa ich očakávania. To sa presne stalo aj 
mestu na sídlisku Hájiku, kde zhotoviteľ jednoducho odmietol 
pokračovať v prácach na Slnečných schodoch.

Ilustračné foto 

Centrum Hájika získa novú tvár 

Jednou z dlhodobých 
priorít primátora 
mesta Žilina Igora 
Chomu bolo a je 
vyčistiť mesto od 
množstva rekla- 
mných informačných 
zariadení – najmä od 
rôznych nelegálnych 
„bilbordov“.  V Žiline 
sa v súčasnosti 
nachádza cca 5 000 
reklamných infor-
mačných zariadení, 
z ktorých len menšia 
časť je umiestnená 
na základe platnej 
nájomnej zmluvy. 
Reklamné zariadenia 
totiž môžu byť umie-
stnené nielen na 
pozemkoch mesta, 
ale aj na pozemkoch 
súkromných vlast-
níkov, ktorí o tom 
často ani nevedia.

Problémom boli najmä 
„bilbordy“ umiestne-
né na súkromných po-

zemkoch, na ktoré mesto ne-
malo dosah. Toto sa podarilo 
zmeniť až vďaka novele sta-
vebného zákona. Primátor 

mesta Žilina, ako poslanec 
NR SR, vykonal potrebné 
kroky, aby sa v novom sta-
vebnom zákone objavili také 
pravidlá, ktoré dajú mestám 
a obciam nástroje bezpro-
blémovej likvidácie nepovo-
lených RIP. Prvým krokom 
bolo vypovedanie všetkých 
nájomných zmlúv na prená-
jom mestských pozemkov, 
na ktorých reklamné infor-
mačné zariadenia (RIP) stoja.  
V roku 2012 bolo prijaté 
Všeobecne záväzné nariade-
nie č. 3/2012, ktoré presne 
definuje pravidlá umiestňo-
vania RIP zariadení. Ďalej sa 
vykonala pasportizácia RIP 
zariadení s dokumentáciou 
a presným GPS zameraním, 
čo umožnilo získať prehľad 
o existujúcich „bilbordoch“. 
Mesto taktiež vedie niekoľko 
súdnych sporov na odstráne-
nie neschválených RIP. 

„Mojím zámerom je od-
strániť minimálne 50 % RIP 
zariadení a vznik ďalších 
RIP zariadení regulovať.  Za 
úspech považujem skutoč-
nosť, že počas môjho primá-
torovania na majetku alebo 

pozemku mesta nevznikla 
ani jedna nová reklama, prí-
padne ak vznikla, bola vo 
veľmi krátkom čase odstrá-
nená,“ konštatuje primátor 
Igor Choma. „Mesto Žilina 
za minulý rok neuzavrelo 
žiadnu nájomnú zmluvu na 
umiestnenie reklamného za-
riadenia na svojich nehnuteľ-
nostiach,“ dodáva primátor.

Vďaka vynaloženému úsiliu 
začínajú byť výsledky vidi-
teľné a RIP zariadení v meste 
postupne ubúda. Reklamné 
zariadenia sa odstraňujú 
či už na základe súdneho 
príkazu alebo priamo vlast-
níkom. Do augusta tohto 
roku už niekoľko z nich bolo  
odstránených, ale vzhľadom 
na platné znenie zákona do 
júla tohto roku išlo o náročný  
a zdĺhavý proces. Ďalších  
86 kusov RIP zariadení bude 
odstránených do konca roka, 
pričom si najmä od nových 
zákonných nástrojov sľubu-
jeme výraznejšie zdynami-
zovanie tohto procesu.

REDAKCIA 

Legálne a nelegálne „bilbordy“ v Žiline 

Milí Žilinčania,

druhý prázdninový 
mesiac nám prinie-
sol niekoľko poli-
tických turbulencií, 
ktoré odzneli  
v médiách, ale aj na 
mimoriadnom zasad-
nutí Mestského za-
stupiteľstva v Žiline, 
ktoré sa konalo dňa 
21. augusta 2015. 

Najviac diskutovaná téma 
bola určite zámena pozem-
kov na Mestskej krytej pla-
várni v Žiline. Mojím po-
slaním primátora je chrániť 
a zveľaďovať mestský, a teda 
verejný majetok. Je pochopi-
teľné, že pred našimi očami 
rastú ďalšie generácie, ktoré 
raz prídu po nás. Myslím 
preto na budúcnosť a nesú- 
hlasím s tým, aby sa za-
mieňal alebo predával lukra-
tívny mestský majetok, ako 
to bolo vo zvyku v minulosti. 
Plaváreň je pre ľudí na kúpa-
nie, prípadne na opaľovanie 
alebo iné športové aktivity, 
lebo voda a slnko patria v lete  
k sebe. 

V Žiline zatiaľ nemáme ve-
rejnú mestskú pláž, takže  
areál mestskej plavárne je 
jedným z mála miest, kde 
môžu rodiny s deťmi tráviť 
horúce letné dni bezpečne. 
Som však za to, aby v meste 
vznikali nové športoviská, 
pretože v minulosti bolo 
viacero športovísk zdeva- 
stovaných. Nie však na úkor 
niečoho, v tomto prípade na 
úkor pozemkov plavárne,  
z ktorej sa v minulosti ukra-
jovalo pre komerčné účely. 
Nechápem, prečo investor, 
ktorý tak veľmi chce vybu- 
dovať ďalšie ihrisko na pla-
várni, neprijal moju ponu-
ku umiestniť halu na inom 
mieste. Položme si otázku,  
z akého dôvodu má byť  
športová hala na plavárni? 
Názor, či je areál plavárne 
tým najvhodnejším alebo 
jediným miestom na krytú 
halu, si môže každý Žilinčan 
vytvoriť sám. 

Vždy som  pri riadení mesta 
postupoval demokratickými 
princípmi, morálkou a plat-
nou legislatívou Slovenskej 
republiky. Zvolal som preto 
dve mimoriadne zasadnutia 
Mestskej rady v Žiline, na 
ktoré neprišli zástupcovia 
nezávislých poslancov, ani 
poslanci zo strany SIEŤ (asi 

boli na dovolenke), preto 
Mestská rada nebola uznáša-
nia schopná, a teda argu-
menty, prečo nezamieňať 
lukratívne pozemky plavár-
ne, na nej nezazneli. Násled-
ne bolo zvolané mimoriadne 
zasadnutie mestského zastu-
piteľstva, na ktorom sa táto 
téma intenzívne rozoberala. 

Som presvedčený, že niektorí 
mestskí poslanci chcú pro-
stredníctvom médií a online 
vysielania zastupiteľstva de-
magogicky pôsobiť na obča-
nov, že podporovať zámenu 
lukratívnych pozemkov za 
tie menej hodnotné v mene 
budovania nového športo-
viska je to správne. Z môjho 
pohľadu to vôbec nie je tak, 
pretože ak sa raz verejný po-
zemok dostane do súkrom-
ných rúk, zvyčajne niet ces-
ty späť.  Teda môj postoj je 
jednoznačný – vybudovať 
športovú krytú halu na vo-
lejbal, v každom prípade áno 
(napríklad v areáli plážového 
športu na Vodnom diele Žili-
na), nie však na pozemkoch 
mestskej plavárne, ktorý 
využívajú občania mesta na 
opaľovanie, oddych, relax... 

To platí aj pre pozemky urče- 
né na parkovanie pre hotel 
Astoria, pri ktorých poslanci 
neschválili vecné bremeno 
na tento účel. Vecné breme-
no totiž nie je možné zrušiť, 
ak nesúhlasia obe strany.  
A ide opäť o lukratívne po-
zemky v centre mesta. Pri-
tom jedna tretina Námestia 
Andreja Hlinku je už takto 
zaťažená – v prospech spo-
ločnosti pána Trabelssieho. 
Som rád, že poslanci v tom-
to prípade zahlasovali proti  
a nepodporili tento návrh. 

Na záver sa pozrime do mi-
nulosti. Ak si pozriete histo-
rické fotografie hotela Rémi 
(dnešný hotel Polom) z čias 

po prvej svetovej vojne, tak 
jeho súčasťou bola aj vonka-
jšia terasa. Teda viditeľne je 
tu historická spojitosť terasy, 
ktorá bola pred dvoma rok-
mi schválená mestom počas 
rekonštrukcie Národnej uli-
ce. Niektorí poslanci apelo-
vali na to, aby bola aj letná 
terasa, vybudovaná hotelom 
Astoria, oficiálne potvrdená. 
Pri otázke, prečo poslanci 
nepovolili terasu hotela As-
toria a hotela Polom áno, 
odpoveď je jednoznačná, 
historický aspekt veci, ktorý 
je nespochybniteľný. 

Milí Žilinčania, dúfam, že 
počas dovolenkového obdo-
bia ste si oddýchli a do prá-
ce ste „nabehli“ oddýchnutí 
a plní energie. Prajem vám, 
aby ste prechod z dovo- 
lenkového režimu na pra-
covný v pohode zvládli.

Aj v mesiaci september pre-
bieha Žilinské kultúrne leto 
2015, na ktoré vás srdečne 
pozývam. Pripravených je 
ešte niekoľko zaujímavých 
podujatí, na ktorých sa 
môžete odpútať od každo- 
denných starostí, ale aj  
dozvedieť sa zaujímavé veci. 
Nenechajte si ujsť napríklad 
Žilinskú plaveckú štafetu, Ži-
linské dni zdravia či Festival 
seniorov.   

Taktiež sa s vami rád stret-
nem a porozprávam aj počas 
Primátorského dňa 2. októ- 
bra, kedy sa žilinská samo-
správa ešte viac otvorí  verej-
nosti. Otvorená bude nielen 
Radnica mesta Žilina, ale aj 
kancelárie Mestského úradu 
v Žiline a môžete si dopriať 
aj výstup na Burianovu vežu, 
odkiaľ je skutočne jedinečný 
výhľad na naše mesto. 

S úctou
Igor Choma

primátor mesta Žilina
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INFORMUJEME

Výbory v mestských častiach informujú 

Volebný obvod  
č. 8 zahŕňa  
mestské časti  
Žiliny, a to Budatín, 
Považský Chlmec, 
Vranie, Brodno, 
Zádubnie, Zástra-
nie, ktoré zastupujú 
v MsZ poslanci Ing. 
Ján Pažický, Mgr. 
Emília Talafová  
a Ján Púček. 

Volebný obvod pozostáva zo 
6 mestských častí, ktoré roz-
lohou predstavujú pomer-
ne veľkú časť mesta Žiliny.  
V tak veľkom území sa na-
chádza aj značné množstvo 
problémov, ktoré je potreb-
né riešiť. Priority sú v každej 
mestskej časti rôzne, avšak 
ako spoločného menovateľa 
úloh čakajúcich na vyrieše-
nie vo všetkých mestských 
častiach obvodu je možné 
uviesť: dobudovanie kanali-
zácie, vodovodu a ostatných 
inžinierskych sietí, oprava 
a dobudovanie miestnych 
komunikácií, vybudovanie 
chodníkov, zabezpečenie 
zvýšenia bezpečnosti obča-
nov. Ďalej je to v neposled-
nom rade potrebná podpora 
športu, kultúry, voľnočaso-
vých aktivít občanov.

Ide často o veci, ktoré sú pre 
väčšinu obyvateľov centra 
mesta a sídlisk úplnou sa-
mozrejmosťou, nad ktorou 
sa ani len nepozastavia, že 
by nemali byť bežnou a auto- 
matickou súčasťou života. 
Žiaľ, aj v 21. storočí tu máme 
okrajové mestské časti, kde 
ešte nie je všade úplnou sa-
mozrejmosťou mať prístup 
ku kanalizácii či verejnému 
vodovodu alebo plynu alebo 
chodiť bezpečne po chod-
níkoch a nie po krajoch ko-
munikácií a ciest.

Každá miestna časť má svoje 
špecifiká a svoju samostatnú 
prioritu, ktorú je potrebné 
riešiť prednostne. V Brodne 
je to najmä v súčasnosti ak-
tuálna príprava rekonštruk-
cie potoka Brodnianka,  
v Budatíne a Zádubní je úlo-
hou číslo jedna vybudova-
nie chodníka pozdĺž hlavnej 
cesty z Budatína do Zádub-

nia, v Zástraní je potrebné 
zrealizovať nadstrešenie  
nad schodmi do Domu 
nádeje, vo Vraní občania 
považujú za prioritu vybu-
dovanie premostenia ponad 
Kysucou v časti pod Rocho-
vicou, pretože tranzitná do-
prava cez Vranie spôsobila 
zosuvy krajníc miestnych 
komunikácií, čo viedlo  
k vyhláseniu mimoriadneho 
stavu. Vo Vraní aj Brodne je 
spoločným problémom aj 
havarijný stav miestnej lávky 
z Vrania do Brodna, ktorú 
využívajú aj deti dochádza-
júce do ZŠ s MŠ v Brodne. 
V Považskom Chlmci je to 
zasa  dobudovanie kanali-
zácie v rámci projektu. Vo 
všetkých mestských častiach 
obvodu je však potrebné 
dobudovať inžinierske siete 
ako vodu, plyn, kanalizáciu, 
opraviť verejný rozhlas, resp. 
nahradiť ho bezdrôtovým, 
zaplátať miestne komuniká-
cie, dobudovať autobusové 
zastávky a mnohé iné úlohy 
je potrebné plniť. 

Poslanci sa stretávajú s ob-
čanmi na pravidelných ve-
rejných stretnutia raz za tri 
mesiace, často však aj na 
základe požiadaviek obča-
nov podľa aktuálnej potreby. 
Podnety a problémy násled-
ne poslanci riešia v spolu-
práci s príslušnými odbormi 
mesta Žilina, o výsledkoch 
informujú občanov na na-
sledujúcich stretnutiach.

Poslanci dbajú na verejnú 
čistotu a údržbu zelene vo 
volebnom obvode. Na túto 
činnosť sú využívaní aj ne-
zamestnaní spoluobčania 
zaradení do verejnoprospeš-
ných prác. Poslanci orga-
nizujú, aj sa sami zapájajú 
do brigád pri skrášľovaní 
životného prostredia a ve-

rejných priestranstiev, ako 
aj pri odstraňovaní čiernych 
skládok odpadu. Podarilo 
sa zabezpečiť častejší odvoz 
odpadu VKK z najkritickej-
ších miest.

Činnosť poslanca pred-
stavuje nielen sedenie na 
zasadnutiach MsZ alebo 
komisií, avšak ide najmä  
o každodenný kontakt  
s občanom a riešenie ich po- 
žiadaviek. Pokiaľ poslanec 
chce svoj mandát vykonávať 
zodpovedne, predstavuje to 
množstvo času a vynalože-
ného úsilia. Sú to takmer 
denné stretnutia pri riešení 
požiadaviek občanov, ale 
aj účasť na spoločenských, 
kultúrnych a športových 
akciách, kde sú poslanci ako 
zástupcovia občanov prizý-
vaní. Pravidelne sa zúčast-
ňujú na zasadnutiach škol-
ských rád ZŠ a MŠ. V rámci 
možností z pohotovostného 
fondu prispievajú na chod,  
činnosť záujmových a dob-
rovoľných organizácií.  

Poslanci obvodu chcú vyja-
driť poďakovanie vedeniu 
mesta za doterajšiu realizá-
ciu požiadaviek občanov. 
Taktiež ďakujú aj kolegom – 
poslancom MsZ za podporu 
návrhov presadzovaných  
v rámci volebného obvodu 
č. 8.

Apelujeme na spoluobča-
nov, aby sa aktívnejšie zapá-
jali do verejného života, aby 
sme spoločnými silami pra-
covali na skvalitnení života  
v rámci miesta, kde žijeme. 

VAŠI POSLANCI
Ján Pažický,  

Emília Talafová,  
Ján Púček

Volebný obvod č. 8 a jeho poslanci 

Závodie, Bánová, 
Strážov a Žilinská 
Lehota patria ad-
ministratívne do 
siedmeho volebné-
ho obvodu mesta 
Žiliny. Obyvatelia 
týchto okrajových 
častí sa však cítia 
byť plnohodnotný-
mi občanmi mesta, 
majú záujem parti-
cipovať prostred-
níctvom svojich 
poslancov v MZ 
Branislava Delinčá-
ka a Františka Kosu 
na rozvoji mesta  
a zlepšovaní pod- 
mienok života ľudí  
v ňom. Čím teda 
žije volebný obvod 
číslo 7 a čo čaká  
v najbližších mesia- 
coch ľudí, ktorí tu 
majú svoj domov?

V mestskej časti Závodie 
sa rieši súbežne viacero 
závažných problémov, na 
ktoré ľudia poukazujú už 
dlhší čas. Zdá sa, že najväč-
ším problémom je doprava. 
Poslanci rokovali so zástup-
cami Žilinskej univerzity 
a výsledkom je dohoda, že 
univerzita vypracuje pro-
jekt optimalizácie dopravy 
v MČ Závodie a Bánová  
s dôrazom na bezpečnosť  
a plynulosť cestnej pre-
mávky. V Závodí, Bánovej 
i Žilinskej Lehote pribudne 
úplne nový bezdrôtový roz-
hlas, ktorý podstatne zlepší 
komunikáciu mesta, po-
slancov i občanov a prispe-
je k väčšej informovanosti 
ľudí o dianí v meste aj v ich 
mestskej časti. V Strážove 
rozhlas funguje a jeho re-
konštrukcia je plánovaná 
na ďalšie roky.

Aj keď majú mestské čas-
ti časť problémov spo-
ločných, predsa len sú 
medzi nimi podstatné roz-
diely geografické, demogra-
fické, historické i rozvojové.  
V Závodí poslanci rokovali 
s miestnym urbárom a hľa-
dali možnosti rekonštruk-
cie miestneho parku. Ak 

rokovania o majetkovom 
vyrovnaní skončia dobre, 
počítame s rekonštrukciou 
celého parku v roku 2018. 
Rovnako prebehli rokovania 
so zástupcami správcu po-
vodia Rajčanky a na brehy 
tejto priezračnej rieky by sa 
mohli vrátiť nielen rybári, 
ale aj rekreanti. Dohoda je 
taká, že sa vyčistia brehy 
rieky od náletových drevín 
a odpadov tak, aby tu ľudia 
mohli tráviť chvíle oddychu.  
Závodie trápi aj neexisten-
cia priechodu pre chodcov 
a chodníka zo Závodia na 
cintorín Kvačalová. Poslanci 
spolu s pracovníkmi mesta 
našli možnosť trasovania 
prechodu a chodníka, mo-
mentálne sa spracúva pro-
jektová dokumentácia a po 
jej schválení by malo byť 
dielo hotové v roku 2016.

V susednej Bánovej ľudí trá-
pia rýchlo jazdiace autá – po 
dohode poslancov s políciou 
tu  častejšie kontrolujú do-
držiavanie povolenej rých-
losti. Pálčivým problémom 
tejto mestskej časti je aj osud 
futbalového štadióna, ktorý 
nie je majetkovo vyrovnaný. 
Aj tu poslanci absolvovali 
vcelku nádejné rokovania. 
Poslancom sa podarilo za-
staviť už rozbehnutý predaj 
školskej jedálne, ktorá by 
mala ostať k dispozícii pre 
potreby obyvateľov Bánovej 
i Závodia. Aj pre Bánovú sa 

podarilo nájsť financie na 
rekonštrukciu miestneho 
parku, ktorý spríjemní život 
mnohým ľuďom.

Obyvateľov Strážova naj- 
viac sužujú najmä dopravné 
problémy umocnené aj vý-
stavbou prepojenia Strážova 
s diaľnicou D 3 na Kysuce. 
Poslanci hľadajú spôsob, 
ako ľuďom pomôcť. Rieše-
nie s výrazným vplyvom na 
kvalitu bývania sa však do-
staví zrejme až po dokonče-
ní spomínaného prepojenia. 
Strážov trápia aj nelegálne 
skládky a kanalizácia. Aj 
tieto problémy poslanci rie-
šia, ale keďže ide o finančne 
náročné projekty, zlepšenie 
nemožno očakávať z večera 
do rána. Základom úspe-
chu poslaneckej práce vo 
volebnom obvode číslo 7 je 
každodenný styk s ľuďmi. 
Ten prebieha permanentne. 
Občania majú možnosť ke-
dykoľvek kontaktovať svo-
jich poslancov Branislava 
Delinčáka a Františka Kosu 
a riešiť s nimi to, čo ich trápi. 
Poslanci každé dva mesiace 
pozývajú ľudí na spoločné 
stretnutia pozvánkou až do 
domu. Riešia sa aj infor-
mačné vitríny, kde by mali 
byť „čerstvé“ informácie pre 
voličov.

VAŠI POSLANCI
Branislav Delinčák

František Kosa

Volebný obvod č. 7  
čakajú pozitívne zmeny 

Poslanci volebného obvodu č. 7  
zľava: Branislav Delinčák a Františk Kosa 

Poslanci volebného obvodu č.8  
zľava: Emília Talafová a Ján Pažický
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12. ročník
zdravie | krása | vitalita

17.-18.09. 20
15

Primátorska kvapka krvi

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU

17.9. Žilinská plavecká štafeta
MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

FESTIVAL
SENIOROV

"ZOSTARNÚŤ NIE JE UMENIE - UMENIE JE VYROVNAŤ SA S TÝM ".
Johann Wolfgang von Goethe

25.9. 2015
Mariánske námestie

Sloboda 
je v tom, 
že nemáš 
možnosť 
výberu 
Ivan Vyrypajev: Opití

www.divadlozilina.eu

MDZ_NOVINY_02.indd   1 8/24/15   8:01 AM

PRIMÁTORSKÝ
DEŇ 02.10.2015

deň 
otvorených
dverí stretnutie

primátora
so seniormi

verejné
diskusie

kultúrny program
 na Marianskom nám.

beh 
pre
najmenších a mnohé iné ....
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Koncom júla 2015 sa na Radnici mesta Ži-
lina konal netradičný sobáš. Sluchovo zne-
výhodnená poslankyňa Mestského zastu-
piteľstva v Žiline Janka Filipová prvýkrát 
v histórii Slovenska vykonávala svadobný 
obrad spojený so simultánnym prekladom 
do posunkového jazyka, pričom všetko 
bravúrne zvládla, a to aj napriek tomu, že je 
v ôsmom mesiaci tehotenstva. Novoman-
želia so sluchovým hendikepom Slávka  
a Peter Kolarčíkovci žiarili počas celého obradu spokojnosťou. Zároveň sa cez obrad ne-
museli pozerať bokom na tlmočníka posunkového jazyka, ale tlmočenie mali zabezpečené 
priamo od sobášiacej poslankyne. Touto cestou im prajeme veľa šťastia do spoločného života.

Snúbenci so sluchovým hendikepom si povedali „áno“ 

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA MESTA ŽILINA 
pozýva na prehliadku s názvom „Z Burianky do divadla“

Všetkých, ktorí majú záujem nahliadnuť do 
Burianovej veže či do zákulisia Mestské-
ho divadla Žilina a zároveň sa dozvedieť niečo  
viac o týchto dvoch významných historických bu-
dovách, srdečne pozývame na prehliadky pod ná-
zvom „Z Burianky do divadla“. Prehliadky sú urče-
né nielen pre jednotlivcov a skupiny, ale i pre školy, 
je však potrebné vopred sa na ne prihlásiť v Turis-
tickej informačnej kancelárii mesta Žilina, pretože 
počet miest je limitovaný.
Kontaktné údaje:
Adresa: Námestie Andreja Hlinku 9, 010 01, Žilina
Tel./Fax: +421 (0) 41 723 31 86
GSM: +421 (0)907 845 567
E-mail: info@tikzilina.eu

Mestský úrad v Žiline (Odbor životného prostredia) oznamuje, že od 
14. 9. do 26. 10. 2015 je na území mesta Žilina vykonávaný zber objem-
ných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria 
napríklad: koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, mat-
race, detské kočíky a podobne.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria napríklad: chladničky, televízory, pneuma-
tiky, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať na 
zberný dvor: zberný dvor na Jánošíkovej ulici v centre mesta (pracovné dni od 10.00 do 
18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa 
nasledujúceho harmonogramu: 

Od 14. 9. do 21. 9. 2015 – Vlčince I, II, III, IV a Hájik

Vlčince I – za Spoločenským pavilónom (pri výmenníkovej stanici), Ulica sv. Gorazda  
a Benedikta (koniec ulice pri garážach), Ulica sv. Svorada a Benedikta (oproti podcho-
du).

Vlčince II – Dobšinského ulica (za lekárňou), za obchodom „Pačino“, za bývalým skaut-
ským domom, Moskovská ulica (pri obchodnom stánku). 

Vlčince III – Fatranská ulica (parkovisko oproti reštaurácii), Karpatská ulica (pri zá-
kladnej škole), Piešťanská ulica, Zvolenská ulica, Martinská ulica (na konci Prešovskej 
ulice).

Vlčince IV – Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou), Ulica Jána Vojtaššáka (za 
ŠMŠ a ŠZŠ), Ulica Karola Kmeťku (parkovisko). 

Sídlisko Hájik – Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“), Ulica 
Jura Hronca (oproti „Večierke“), parkovisko pri COOP Jednota, Petzvalova ulica (oproti 
ihrisku MŠ), križovatka Ulice Mateja Bela a Kvačalovej ulice. 

Od 21. 9. do 28. 9. 2015 – Hliny V, VI, VII, VIII, Staré mesto a Bôrik

Hliny V – Ružová ulica (pri Spoločenskom pavilóne), Hečkova ulica (parkovisko), Kras-
kova ulica (pri križovatke s Hlinskou ulicou). 

Hliny VI – za reštauráciou „Máj“, pri objekte výmenníkovej stanice, Bajzova ulica (pri 
zdravotnom stredisku), Bajzova ulica (pri SOU odevnom). 

Hliny VII – Jarná ulica (pri pošte), Gabajova ulica (pri bývalej pekárni), Saleziánska 
ulica (oproti Byttermu). 

Hliny VIII – Lichardova ulica, Suvorovova ulica (parkovisko pri OD „Družba“), Rajecká 
cesta č. 1, Daxnerova ulica (začiatok ulice). 

Staré mesto – Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici), Na Šefranici  
(v strede). 

Bôrik – Tulipánová ulica (nad SOU stavebným), Ulica Alexandra Rudnaya (pri obchode 
„Potraviny“), Kraskova ulica (križovatka s Ulicou Jána Kovalíka), Oravská ulica (oproti 
základnej škole), Nešporova ulica (parkovisko pri obchodnom dome BILLA). 

Od 28. 9. do 5. 10. 2015 – Hliny I, II, III, IV, Staré mesto, Malá Praha a Strážov
 
Hliny I – Ulica Antona Bernoláka (parkovisko za predajňou potravín).

Hliny II – Ulica Antona Bernoláka (za predajňou „Očná optika“).

Hliny III – Ulica Tomáša Ružičku, Puškinova ulica č. 5.

Hliny IV – Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu).

Staré mesto – Na Sihoti, Hlboká cesta č. 28 (neskôr presun na sídlisko pod nemocni- 
cou), Hollého ulica č. 25, Revolučná ulica (chodník vedľa výškových budov), Ulica Voj-
techa Tvrdého č. 14, Klemensova ulica (začiatok), križovatka Tichej ulice a Ulice Marti-
na Rázusa (oproti „Mraziarňam“).

Malá Praha – križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice, križovatka Ulice Ambra 
Pietra a Suvorovovej ulice, križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice, Závodská 
cesta č. 60 (pri reštaurácii „Gastro Novum“).

Strážov – Priehradná ulica (konečná MHD), Dedinská ulica (koniec ulice), Ulica Štefa-
na Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke), Rajčanská ulica (v strede). 

Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov
pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina

1990
1. septembra v Makovické-
ho dome otvorili bilingválne 
francúzsko-slovenské gym-
názium. 

10. septembra ocenenia „Za-
slúžilý občan Žiliny“ za zá-
sluhy o rozvoj mesta prevzali 
JUDr. Ernest Žabkay a kul-
turistka Zuzana Kořínková, 
majsterka Európy. Ocenenia 
im odovzdal Ing. Emil Lacko, 
predseda Mestského národ-
ného výboru v Žiline. 

1995
8. septembra bolo na Námes-
tí generála Milana Rastislava 
Štefánika slávnostné odhale-
nie sochy tohto slovenského 
dejateľa. Autorom diela je ži-
linský sochár Ladislav Berák. 

V dňoch 22. a 23. septem-
bra sa konal 1. ročník „Ži-
linských trhov ľudových 
a umeleckých remesiel“,  
z ktorých vznikli Staromest-
ské slávnosti.

23. a 24. septembra sa konal 
beh na 10 kilometrov – Zá-
topkova desiatka. Preteky 
odštartovali  slávni športovci 
Dana a Emil Zátopkovci.

2000
14. septembra poslanci Mest-
ského zastupiteľstva v Žiline 
schválili Čestné občianstvo 
mesta Žilina akademickému 
maliarovi Mojmírovi Vlko-
láčkovi pri príležitosti jeho 
85. výročia narodenia.

16. septembra bol v mests-
kej časti Zástranie vysvätený 
kostol Sedembolestnej Pan-
ny Márie, ktorý postavili ve-
riaci svojpomocne. Finančné 
prostriedky na výstavbu boli 
získané z milodarov veria-
cich.

2005
5. septembra sa na Námes-
tí Andeja Hlinku stretlo 
niekoľko stovák Žilinčanov 
na verejnom zhromaždení 
OZ Za krajšiu Žilinu na pro-

test proti likvidácii amfiteátra 
na Bôriku a výstavby výško-
vého domu na tomto mieste. 
Ďalším dôvodom bola vý-
stavba centra Aupark na Ná-
mestí Ľudovíta Štúra.

13. septembra rozhodla vlá-
da Slovenskej republiky o do-
platení prostriedkov vo výške 
805,7 milióna Sk za pozemky 
pod infraštruktúrou a závod-
mi automobilky Kia. 

2010
14. septembra bol v Sade na 
Studničkách odhalený pa-
mätník na počesť príslušní-
kov vojenských táborov nú-
tených prác. 

15. septembra na štadió-
ne Pod Dubňom odohrali 
futbalisti MŠK Žilina prvý 
zápas skupinovej fázy Ligy 
majstrov na domácej pôde. 
Podľahli futbalistom FC 
Chelsea Londýn v pomere 
1:4 (0:3).

REDAKCIA

Kronika mesta Žilina 
V tejto rubrike priblížime minulosť nášho mesta. Skôr narodení 
čitatelia si môžu obnoviť spomienky, mladší čitatelia sa dozvedia 
pre nich možno neznáme skutočnosti a fakty. 
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proti
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organizátori generálny partner partneri mediálni partneri

Žilinčania sa
bavia futbalom

09. - 11. 

SEPTEMBER

2015
Námestie
Andreja Hlinku

Futbalový nonstop zápas pre všetkých:
ŠKOLY | ÚRADY | FIRMY | PARTIE

Prihlášky: www.sport.zilina.sk

štartovné 0€
hrá sa na umelom povrchu

www.tjsokol.eu  / tjsokol@stonline.sk

 CRAZY
RAFT

2015

26. 09. 15 
Strečno / Futbalové ihrisko

//

ŽILINSKÁ
PLAVECKÁ

ŠTAFETA
17.9.
2015

7.

od 6.00 hod.
do 20.00 hod.

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA
» KAŽDÝ ÚČASTNÍK MÁ VSTUP VOLNÝ A ZÍSKA 1 VOLNÚ VSTUPENKU NA PLÁVANIE
 

» NA POŽIADANIE VÁM ZMERIAME PLAVECKÝ ČAS
 

» ZMERIAME KRVNÝ TLAK A TUK VÁŠHO TELA A POSKYTNEME ZDRAVOTNÉ PORADENSTVO 
  14.00 HOD. - 18.00 HOD.
 

» POMÔŽETE NÁM ZVÍŤAZIŤ V PLAVECKEJ ŠTAFETE MEDZI SLOVENSKÝMI MESTAMI!
 

 
» ZÍSKATE  SUVENÍR OD MESTA ŽILINA

ročník

Ako sa zapojiť? 
Vyplň prihlášku na www.sport.zilina.sk, v ktorej pripojíš svoju 

súťažnú fotografiu a hľadaj hlasy pre jej podporu. 
 Vyhrať môžeš hodnotné ceny.

súťaž o najelegantnejšiu cyklistku/cyklistu
a najvtipnejšieho cyklistu/cyklistku

STRAMANDA
&MODROFUZ´
ˇ

Vyhodnotenie bude prebiehať na Mariánskom námesti po skončení Veľkej jesennej cyklojazdy.

Súťaž podporili: 

bicykle    elektrobicykle    lyže    servis
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Mestská polícia Žilina informuje 

Mesto Žilina odkúpi jeden 1-izbový byt v osobnom 
vlastníctve v meste Žilina.  Bližšie informácie na 
telefónnom čísle: 041/70 63 253.

Mesto Žilina v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu – 
Envidom, zabezpečuje v mestských častiach zber starého  

elektroodpadu. 

Chladničky, práčky, televízory, rádiá, počítače, monitory, varné kanvice a iný elektroodpad 
môžu občania bezplatne priniesť v určenom čase na uvedené stojisko.

Zber elektroodpadu – sobota 5. septembra 2015 

Zber elektroodpadu – sobota 12. septembra 2015 

Ako vznikala kronika mesta Žilina 
Písanie obecných 
kroník má dávnu 
tradíciu. V kronike 
sú priebežne zapi-
sované významné 
udalosti, ktoré sa 
konajú v obci, resp. 
meste. Pretože je 
to zaujímavá téma, 
na niektoré otázky 
odpovedal RNDr. 
Ján Štofko, kronikár 
mesta Žilina. 

Odkedy píšete Kroniku mes-
ta Žilina?
Kroniku mesta píšem nepre-
tržite od roku 1989. Poslan-
ci Mestského zastupiteľstva 
ma schválili do tejto funkcie  
v septembri 1994. Roky 
predtým som zapisoval spät-
ne. Píšem teda už 27. knihu  
o našom meste. 

Ako ste sa k písaniu kroniky 
dostali?
V tom čase kronika vedená bo-
la-nebola. Požiadavka vedenia 
mesta vtedy znela, aby kroni-
kár bol Žilinčan znalý mest-
ských reálií, osobností, života 
v meste, histórie a aby to bol 
objektívny pozorovateľ. Aby  
v kronike boli fakty, nie doj- 
my.

Na ktorej univerzite sa štu-
duje história mesta Žilina?
Na škole života. V minulosti 
vyšli viaceré výborné knihy  
o histórii Žiliny. A treba sa pý-
tať starších, to je studnica vedo-
mostí. Množstvo informácií  
z dávnejšej histórie Žiliny som 
mal od mojej matky Olgy. Ona 
bol vždy aj prvým čitateľom  
a kritikom mojich kníh. 

Čo sa za tie roky zmenilo?
V prvých rokoch bolo zháňa-
nie informácií veľmi náročné 

a zdĺhavé. Osobné kontakty, 
telefonáty (žiadne mobily), 
písanie poznámok, otázky 
na známych i neznámych, 
spoznávanie mnohých ľudí. 
Musím spomenúť, že v kaž-
dej inštitúcii v meste mi vždy 
vyšli v ústrety. Neskôr, s nás- 
tupom internetu, sa kroni-
ka obsahovo veľmi rozšírila, 
pretože tých informácií sa 
zrazu dalo objaviť nepreberné 
množstvo. 
 
Ako sa menil vzhľad  
a úprava kroniky?
Keď si pozriete knihy  
o roku napríklad 1989, 2000,  
2010 a súčasnosť, je vidieť ten 
technologický postup. Prvé 
ročníky Kroniky mesta Žiliny 
som písal doma na písacom 
stroji značky Remington. Od 
roku 1995 je kronika písaná v 
programe Word. 

Posledné aktivity?
Odbor tlačový a zahra-
ničných vecí Mestské-
ho úradu v Žiline začal  
s prácami na digitalizovaní 
starších ročníkov kroniky  
a spolu s novými ich umie-
stňovať na internete. Veľa 
práce na tom urobil môj ko-
lega Andrej Černek. Kroni-
ku nájdete na www.zilina.sk  
v sekcii Čo sa v Žiline urobilo.

Nejaké spoločenské ocene-
nie za Vašu prácu?
V roku 1999 som získal dru-
hé miesto v celoslovenskej 
súťaži kroník, ktorú orga-
nizovala Matica Slovenská. 
Bolo tam asi 40 účastníkov. 
Žiaľ, to bola jediná takáto 
súťaž. 

Čo ste do kroniky nenapí-
sali?
Dávno som počul, že by 
som mal písať „paralelnú“ 
kroniku mesta o veciach  
a udalostiach aj z dru-
hej strany. Proste, čo som 
všetko zažil, videl, počul.  
No to by bolo zaujímavejšie 
čítanie ako samotná kroni-
ka. Ale to sa nepatrí. 

A to povestné husacie brko 
máte? 
Pri tom množste zápisov by 
mi nestačila celá husacia far-
ma. 

Plány do budúcnosti?
Rád by som tých kníh – 
kroník napísal 30, aby to 
bolo okrúhle číslo. A úžas-
né by bolo dopracovať sa  
k informáciám a doplniť aj 
roky  spred roku 1989.

REDAKCIA 

Kronikár mesta Žilina  
RNDr. Ján Štofko 

ŽILINSKÝ MESTSKÝ POLMARATÓN 2015
www.polmaratonzilina.salora.sk

Verejný pretek v behu na polovičnú vzdialenosť maratónskej trate. 
Dňa 19. septembra 2015,  štart o 15.00 hod na Námestí Andreja Hlinku.  

Prihlásiť sa môžete on-line na stránke: http://www.casomierapt.sk/prezentacia/pretek4.php

Hlavný partner podujatia Bytterm, a.s. Váš partner pre spokojné bývanie a zdravý životný štýl.

Mestská polícia Žilina eviduje za dva prázdninové mesiace takmer 500 priestupkov proti ve-
rejnému poriadku a proti majetku. Hliadky Mestskej polície Žilina zadržali tri hľadané osoby  
a v deviatich prípadoch bola vec postúpená štátnej polícii z dôvodu podozrenia zo spáchania 
trestných činov. Medzi najviac spáchané priestupky patrí znečisťovanie verejných priestran-
stiev, priestupky v súvislosti s požívaním alkoholických nápojov, rušenie nočného pokoja, 
záber verejného priestranstva, nerešpektovanie VZN mesta o chove, vodení a držaní psov 
na území mesta Žilina a priestupky zákazu fajčenia v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov. 


