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•  Žilinské dni zdravia – 20. 9. Námestie Andreja Hlinku, od 10.00 do 18.00 hod. 
•  Žilinská plavecká štafeta –   20. 9. Mestská krytá plaváreň, od 6.00 do 18.00 hod. 
•  Festival seniorov – 28. 9. na Mariánskom námestí, od 13.00 do 18.00 hod. 

Po letných prázdninách začali naši najmenší opäť navštevovať materské školy a väčšie deti zasadli 
do školských lavíc na základných školách. Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Žilina prijali v tomto školskom roku 705 škôlkarov a do 1. ročníka základných škôl bolo zapísaných 
859 školákov. 
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Mesto Žilina pokračuje v distribúcii kompostérov pre obyvateľov rodinných domov BEZ- 
PLATNE. Podmienkou prevzatia  je občiansky preukaz s trvalým pobytom v príslušnej 
lokalite (v prípade rovnakého miesta trvalého pobytu u viacerých osôb sa vydáva len  
1 ks kompostéra  pre všetkých).  Pre tých, ktorí si nestihli v stanovenom termíne vyzdvih-
núť vo svojej časti kompostér, môžu prísť na niektoré z uvedených stojísk alebo na 
Mestský úrad v Žiline v pracovný deň od 7.30 do 14.00 hod.

Obyvateľov z mestských častí – Budatín, Zástranie, Zádubnie, Vranie, Brodno, Považ-
ský Chlmec, prosíme o trpezlivosť. Kompostéry budú dodané v druhej etape, o ich dis-
tribúcii budeme včas informovať.

Distribúcia kompostérov pokračuje 

Po dvoch mesiacoch voľna 
sa opäť otvárajú brány škôl

Dňa 9. septembra je pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Mesto Žilina  
a Židovská náboženská obec v Žiline si uctia obete holokaustu v piatok 7. septembra 
2018 o 9.00 hod. pri pamätníku Cesta bez návratu, kde sa počas druhej svetovej vojny 
nachádzal zberný tábor židovských spoluobčanov. Z tohto miesta ich, žiaľ, vyvážali do 
vyhladzovacích táborov smrti. Po pietnom akte sa účastníci presunú do Múzea židovskej 
kultúry na Dlabačovej ulici, a potom na Židovský cintorín na Jesenského ulici. Uctíme si 
tak každú obeť vojny.

Pamiatka na obete holokaustu  

Voľné chvíle trávi množstvo ľudí rado prechádzkou či posedením v parku. Keďže 
sa v Žiline nachádza viacero parkov, obyvatelia majú možnosť vybrať si vhodné 
miesto na oddych, ktoré spríjemní ich deň. 

Mesto Žilina má aktuálne v správe tieto parky: Park Ľudovíta Štúra, Sad na Studničkách, 
park na Jabloňovej ulici v mestskej časti Bánová, Sad SNP, park v mestskej časti Po-
važský Chlmec, park Na Sihoti. Pravidelne sa vykonáva údržba týchto plôch, pričom 
okrem kosenia spadá pod údržbu i jarné vyhrabávanie trávnikov, čistenie plôch od nečis- 
tôt, ošetrovanie drevín, krov, ruží, trvaliek, plevanie záhonov, polievanie výsadieb, je-
senné hrabanie lístia, výsadby drevín, krov, trvaliek či strihanie živých plotov. Suma 
mesačnej údržby zelene v parkoch závisí od ročného obdobia, klimatických podmienok 
a zrealizovaných prác v danom období.

Súčasťou viacerých parkov je aj mobiliár, ktorý sa opravuje priebežne podľa potreby 
počas celého roka. Okrem lavičiek či odpadkových košov sa vo viacerých parkoch na-
chádzajú detské ihriská, fontány alebo šachový stolík. 

V minulom roku prešiel komplexnou revitalizáciou Park Ľudovíta Štúra a do budúcna sa 
plánuje zrevitalizovať i Sad SNP. Aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia po-
trebná na začatie prác v tomto parku. 

Okrem príjemného posedenia si môžete v žilinských parkoch vychutnať kultúrny i špor-
tový zážitok. K pravidelným  podujatiam, ktoré sa organizujú v Sade SNP, neodmysli-
teľne patria Hudobné stredy alebo Beh pre najmenších. Novinkou tohto leta sú Výtvarné 
utorky v Sade SNP alebo cvičenie jogy v Parku Ľudovíta Štúra. 

Kolektív autorov (PČ, EL, AČ, BZ, KZ, KŠ, AB, MŽ)  

Mestské parky ponúkajú oddych, 
ale aj kultúrny či športový zážitok

Menej áut v centre mesta
Zabezpečí to systém
výsuvných stĺpikov
Výsuvné stĺpiky budú regulovať vstup do 
centra na dvoch vjazdoch, na ulici Čepiel 
a na Sládkovičovej ulici. Mesto plánuje 
systém spustiť do prevádzky koncom  
októbra – začiatkom novembra. Bude 
fungovať v zmysle platného VZN, to zna-
mená, že každý, kto vstupuje do pešej 
zóny, musí mať uhradenú daň za vjazd  
a zotrvanie vozidla v historickej časti me-
sta. Na to budú slúžiť špeciálne čipy, 
ktoré bude rozpoznávať samotný systém, 
a taktiež EČV, ktoré umožnia vstup vo-
zidla do centra mesta. 

Celý článok na strane č. 2 

Volebný obvod č. 5 informuje  
                                                 str. č. 4

Volebný obvod č. 6 informuje  
                                                 str. č. 4
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Pavel Frankl 
predseda Židovskej 
náboženskej obce  
v Žiline

Keď zákony neplatia 
pre všetkých alebo ako 
v Žiline rastie ďalšia 
nelegálna stavba

Žilinská radnica 
prichádza s ďalším 
opatrením, ktorého 
cieľom je urobiť 
poriadok v centre 
mesta a vylúčiť 
odtiaľ autá, ktoré 
nemajú na vstup do 
pešej zóny oprávne-
nie. Začala sa 
inštalácia výsuv- 
ných stĺpikov, ktoré 
zabránia nepovo-
leným vozidlám 
vojsť do centra. 

Na prvý pohľad 
výborné riešenie sa 
však opäť stretáva  

s nevôľou niektorých obyva-
teľov. Systém výsuvných 
stĺpikov kritizujú a po-
važujú ho za neefektívny  
a zastaraný. „Počúvam zov-
šadiaľ len kritiku, že sa tým-
to opatrením postaráme  
o ľudoprázdne centrum me-
sta. Ľudia, ktorí však do cen-
tra chodia, sem prichádzajú 
peši, verejnou dopravou, 
prípadne autom, ktoré si 
však zaparkujú mimo pešej 
zóny. Všetci, ktorí mali do-
teraz oprávnenie na vjazd, 
ho budú mať i po zavedení 
nového systému regulá-
cie.  Nemení sa suma za 
rezidenčné parkovanie ani 
podmienky na vstup do pe-
šej zóny, mení sa iba nástroj 
na dodržiavanie platného 
VZN,“ vysvetlil primátor 
mesta Igor Choma. „Navy-
še podobné stĺpiky regulujú 
vstup do centier mnohých 
slovenských miest a sve-
tových metropol. Tento 
systém funguje v mestách 
už roky a má svoje opod-
statnenie,“ dodal primátor. 
Podľa jeho slov sa rezidenti 
nemusia obávať ani problé-
mu vjazdu sanitky, hasičov, 
či opravárov. Stĺpiky budú 
môcť na diaľku otvoriť mest-
skí policajti priamo zo svojej 
centrály. Kamerový systém, 
ktorý naopak navrhujú kri-

tici výsuvných stĺpikov, je 
síce v súlade so zákonom, no 
nemožno na to využiť objek-
tívnu zodpovednosť v zmys- 
le zákona. Kamery dokážu 
zabezpečiť kontrolu vjazdov, 
no všetky ilegálne vstupy 
do pešej zóny by aj tak na-
koniec opäť riešili hliadky 
mestskej polície, ktoré by 
museli jazdiť ku každému 
prípadu. „Ideálne by bolo, 
ak by mestská polícia mohla 
zasielať pokuty poštou, po-
dobne ako to je na diaľni-
ciach. Avšak mestská polícia 
takúto zákonnú možnosť 
nemá. Stĺpiky preto naďalej 
považujeme za najvhodnej-
šie riešenie,“ vysvetlil Igor 
Choma. Mestská polícia  
Žilina má pritom už dnes 
plné ruky práce s vodičmi, 
ktorí porušujú zákaz státia 
automobilov v centre mesta 
a zákaz vjazdu do pešej zóny 
bez platného oprávnenia. 
Podmienky vjazdu upravuje 
zákon o cestnej premávke  
a tiež všeobecne záväzné na-
riadenie mesta Žilina o dani 
za vjazd do historickej časti 
mesta. „Len minulý rok sme 
v centre mesta zaznamenali 
3 654 takýchto priestupkov,“ 
potvrdil náčelník Mestskej 
polície Žilina Milan Ša-
maj. Pešie zóny sú súčasťou 
každého mesta a väčšinou 
všade platia isté doprav-

né obmedzenia či pravidlá 
vjazdu. „Žilinská pešia zóna 
už dávno prestala plniť svoju 
pôvodnú funkciu a stala sa  
z nej cesta pre zásobovacie 
vozidlá, ktoré často ohro-
zujú chodcov a ničia dlažbu. 
Verím, že nový systém od-
bremení centrum mesta od 
tohto množstva áut, ktoré, 
podotýkam, nepovolene 
prechádzali pešou zónou,  
a zvýši sa tak bezpečnosť  
a komfort peších,“ podotkol 
primátor. 

Výsuvné stĺpiky budú regu-
lovať vstup do centra na 
dvoch vjazdoch, na ulici Če-
piel a na Sládkovičovej ulici. 
Mesto plánuje systém spus- 
tiť do prevádzky koncom 
októbra – začiatkom no-
vembra. Bude fungovať  
v zmysle platného VZN, to 
znamená, že každý, kto 
vstupuje do pešej zóny, musí 
mať uhradenú daň za vjazd  
a zotrvanie vozidla v his- 
torickej časti mesta. Na to 
budú slúžiť špeciálne čipy, 
ktoré bude rozpoznávať sa-
motný systém, a taktiež EČV, 
ktoré umožnia vstup vozidla 
do centra mesta.  

Kolektív autorov
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ)  

Menej áut v centre mesta
Zabezpečí to systém výsuvných stĺpikov

Rodený Žilinčan, pričom 
rodina žije v našom meste 
už viac ako 110 rokov. Od 
malička sa venoval športu 
a v bránke hokejových 
mužstiev Žiliny strávil pl-
ných 18 rokov. Jeho ne-
pretržitých 10 sezón  
v A-mužstve zostane,  
v dnešnej dobe častých 
hráčskych zmien, ťažko 
prekonateľným rekor-
dom. Pri športe nezaned-
bal ani vzdelanie a vysoko- 
školský diplom získal ako 
strojný inžinier. Ešte pred 
dovŕšením tridsiatky 
skončil s aktívnou športo-
vou činnosťou a stal sa 
vedúcim dielní jedného 
zo závodov Váhostavu. Aj 
tu sa mu darilo, získal 
ocenenia za výstavbu via-
cerých vodných diel, stal 
sa aj úspešným zlepšova-
teľom a autorom dvoch 
priemyselných vzorov. Po 
roku 1989 si založil vlast-
nú firmu zameranú na 
export našich strojáren-
ských výrobkov do krajín 
západnej Európy. Stále 
ostával verný hokeju ako 
tréner mladých hoke-
jistov, hlavne brankárov. 
Tu to dotiahol až na pozí-
ciu trénera mládežníc- 
kych reprezentácií Slo-
venska. Od roku 1990 je 
predsedom Židovskej 
náboženskej obce v Žili-
ne, ktorá pôsobí na území 
celého kraja. V tejto funk-
cii sa stal uznávanou au-
toritou a jednu dobu bol 
aj predsedom Ústredného 
zväzu Židovských nábo-
ženských obcí na Sloven-
sku. Nechcel však opustiť 
rodné mesto, a tak v ďal-
šom volebnom období už 
na túto funkciu nekandi-
doval. Venuje sa aj publi-
kačnej činnosti. Okrem 
odborných článkov  
z oblasti hokeja v minulos- 
ti sú to v poslednom čase 
práce s tematikou židovstva. 
Je spoluautorom úspešnej 
monografie Židia v Žili-
ne, ocenenej Slovenským 
literárnym fondom v roku 
2009. Za jeden z najúspeš-
nejších projektov, na 
ktorých sa podieľal, pova-
žuje vydarenú rekon-
štrukciu Novej (neologic-
kej) synagógy v Žiline. 
Pavel Frankl je ženatý  
a s manželkou Dagmar 
majú tri deti.

Stavebný úrad už niekoľkokrát urobil kroky pre zvolanie štátneho 
stavebného dohľadu, zatiaľ však boli všetky zmarené.

Výsuvné stĺpiky budú regulovať vstup do centra  
na dvoch vjazdoch, na ulici Čepiel a na Sládkovičovej ulici. 

Staré trhovisko v súkromných rukách 
V Radničných novinách sme vás 
začiatkom roka informovali  
o nevzhľadnom stave Starého trhovis- 
ka. Pre zlepšenie situácie vedenie 
mesta oslovilo zástupcu majiteľov 
pozemkov na Starom trhovisku  
s  ponukou na odkúpenie predmetných 
pozemkov do vlastníctva mesta. 
 
Mesto malo záujem v  tejto časti mestskej 
pamiatkovej rezervácie vybudovať od- 
dychovú zónu – menší park so zeleňou, 
lavičkami, stromami a fontánou. Po 
schválení kúpnej ceny mestskými poslan-
cami na februárovom zasadnutí Mestské-
ho zastupiteľstva v Žiline oslovilo mesto 
zástupcu vlastníkov s návrhom na odkú-
penie týchto pozemkov. Podľa našich in-
formácií sa však vlastníci pozemku roz-
hodli predať svoj podiel súkromnej 
spoločnosti, ktorá im ponúkla vyššiu  

výkupnú cenu za meter štvorcový, ako 
schválilo mestské zastupiteľstvo. Mesto 
Žilina nemá možnosť sa bezhranične 
predháňať so súkromnou spoločnosťou, 
kto ponúkne vlastníkom vyššiu cenu. Me-
sto sa bude snažiť v rámci svojich mož-
ností regulovať nového vlastníka po-
zemku, aby tam vybudoval niečo 
zmysluplné, najlepšie napríklad krytú tržni-
cu na prízemí budovy. Veríme teda, že na 
Starom trhovisku vznikne reprezentatívne 
miesto, s ohľadom na najlepšie záujmy ob-
čanov a návštevníkov.
 
Zároveň upozorňujeme obyvateľov, aby 
pri prechádzaní cez bývalú časť trhoviska 
zvýšili obozretnosť najmä na vyčnievajúce 
železné konštrukcie, ktoré tam zostali  
z pôvodných stánkov.

Kolektív autorov 
(PČ, EL, AČ, BZ, KZ, KŠ, AB, MŽ)  

V tesnej blízkosti 
objektu bývalej 
Makyty sa opätovne 
buduje rozsiahla 
čierna stavba, ktorá 
je v rozpore s plat-
ným územným 
plánom mesta Žilina 
a jeho platnými 
zmenami a doplnka-
mi č. 1, 2, 3, 4, 5.

Stavebník tak porušuje 
platnú legislatívu Slo-
venskej republiky, t. j. 

stavebný zákon a prísluš-
né vykonávacie predpisy  
a nerešpektuje zákony a pra-
vidlá, ktoré dodržujú ostat-
ní obyvatelia  tohto mesta  
a štátu. Mesto Žilina vydalo  
v tejto veci záväzné stanovisko 
v zisťovacom konaní  (Par-
kovacie plochy polyfunkčný 
objekt M_ Žilina na tých- 
to pozemkoch), v ktorom 
upozornilo vlastníka pozem-
kov, ako aj Okresný úrad  
Žilina, odbor  starostlivosti   
o životné prostredie, od-
delenie ochrany prírody  
a vybraných zložiek životné-
ho prostredia na úseku EIA, 
ktorý toto konanie viedol, na 
nesúlad a rozpor navrhovanej 
stavby s platným územným 
plánom mesta Žilina a jeho 
platnými zmenami a dopln-
kami. Na stavbu v súčasnosti 
nie je vydané platné stavebné 
povolenie. Aj napriek tým-
to skutočnostiam a absencii 
vydaných právoplatných roz-
hodnutí  v tejto veci a súhlas- 
ných vyjadrení dotknutých 
orgánov bola táto stavba za-
čatá (čo je zrejmé aj z foto-
grafie). Už v minulosti, pri 
výstavbe OC Mirage, nebral 
stavebník do úvahy platnú 
legislatívu. 

Vlastníkom objektu bývalej 
Makyty je spol. SIRS – Invest- 
ment, s.r.o., ktorej jediným 

spoločníkom a konateľom je 
Ing. George Trabelssie. Ten je 
tiež napríklad aj jediným spo-
ločníkom v spol. KLAUN, 
s.r.o., ktorá vydáva miestne 
schránkové noviny „Žilinec“. 
Navyše sa uvedené meno 
objavuje aj pri spoločnostiach 
vlastniacich napr. OC MIRA-
GE, Žilinskú parkovaciu spo-
ločnosť, bývalý OD Tesco, 
bývalý hotel Astória, bývalú 
reštauráciu GMK, Remesel-
nícky dom, hotel Slovakia, 
bývalú športovú halu na Bôri-
ku, bývalý Dom techniky, ro-
zostavanú halu na Rosinskej 
ceste atď.   

Stavebný úrad už niekoľkokrát 
urobil kroky pre zvolanie štát-
neho stavebného dohľadu, za-
tiaľ však boli všetky zmarené. 
Aktuálne by stavebníkom už 
mala byť osoba so sýrskou štát-
nou príslušnosťou (pôvodným 
navrhovateľom tejto stavebnej 
činnosti bola spomínaná spol. 
SIRS – Investment, s.r.o.), kto-
rej sa oznámenie o vykonaní 
štátneho dohľadu nedá doru-
čiť kvôli vojnovému stavu  
v tejto krajine. A tak čierna 
stavba rastie ďalej.
 
A preto sa pýtame – dokedy 
budú arogancia a peniaze sta-
vebníka vládnuť nad morál-
kou a dodržiavaním pravidiel 
stanovených pre obyvateľov 
tohto mesta a štátu? Ako je 
možné, že iní občania a pod-
nikatelia žijúci, pracujúci  
a podnikajúci v tomto meste 
sú schopní dodržiavať tieto 
pravidlá a platné zákony, sú 
zodpovednými občanmi voči 
mestu, no vlastník týchto 
nehnuteľností naďalej pokra-
čuje v ich porušovaní? 

Kolektív autorov
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ)  
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Po letných prázd-
ninách začali naši 
najmenší opäť 
navštevovať mater-
ské školy a väčšie 
deti zasadli do 
školských lavíc na 
základných ško- 
lách. Školské zaria-
denia v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti 
mesta Žilina prijali 
v tomto školskom 
roku 705 škôlkarov 
a do 1. ročníka 
základných škôl 
bolo zapísaných 
859 školákov. 

Počet žiakov na žilin-
ských školách narastá, 
o čom svedčí aj počet 

prvákov nastupujúcich na 
základnú školu, ktorý je 
oproti počtu odchádzajú- 
cich žiakov na strednú ško-
lu vyšší. Na stredné školy 
odišlo pred začiatkom let-
ných prázdnin v minulom 
školskom roku 556 žiakov,  
z toho 67 žiakov na 
osemročné gymnázium. 
Do 1. ročníka základ- 
ných škôl je v školskom 
roku 2018/2019 zapísa- 
ných 859 detí, niektoré deti 
však majú odklad povinnej 
školskej dochádzky. Zatiaľ 
mesto eviduje 67 takých-
to detí, pričom počet detí 
s odloženou školskou do-
chádzkou sa každý rok zvy-
šuje. Do materských škôl 

mesta Žilina bolo prijatých 
705 detí vo veku od 3 do 5 
rokov. Uvedené údaje sú 
predbežné, pretože koneč-
né počty detí v materských 
aj základných školách budú 
známe až po 15. septembri. 

Väčšina základných škôl 
prijala všetky deti, ktoré ro-
dičia na vybranú školu za-
písali. Dve školy, a to ZŠ 
Školská a ZŠ Lichardova, 
mohli z kapacitných dôvo-
dov prijať len tie deti, ktoré 
patrili do ich školského ob-
vodu. Celkovo školy zazna-
menali nárast počtu za-
písaných detí oproti 
minulému roku. V každej 
škole bude otvorený 1. roč-
ník, v niektorých otvoria 
jednu triedu a v iných viac 
tried podľa počtu zapísa- 
ných detí. Najviac detí bolo 
zapísaných na ZŠ Karpat-
ská, ZŠ Lichardova, ZŠ 
Martinská a ZŠ s MŠ Škol-
ská. Materské školy mali aj 
tento rok zvýšený záujem  
o prijatie dieťaťa na pred-
primárne vzdelávanie  
a z kapacitných dôvodov 
nebolo možné uspokojiť 
všetky žiadosti. 

Počas uplynulých letných 
mesiacov prešlo viacero ži-
linských mestských škôl  
a školských zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnos- 
ti mesta Žilina rekonštruk-
ciou a úpravami interiéru  

i exteriéru. V MŠ Petzvalo-
va a MŠ Limbová prebehla 
rekonštrukcia sociálnych 
zariadení, v MŠ Andreja 
Kmeťa sa opravila elektro- 
inštalácia, v MŠ Dedinská, 
MŠ Predmestská a MŠ Ge-
merská sa realizovali men-
šie rekonštrukčné práce na 
výdajných kuchynkách  
a sociálnych zariadeniach. 
Na ZŠ s MŠ Brodňanská sa 
vymenili radiátory,  v ZŠ 
Limbová sa opravil plot, 
ihrisko a okná, na ZŠ Mar-
tinská sa zrekonštruovali 
sociálne zariadenia a na ZŠ 
s MŠ Dolná Trnovská pre-
behla sanácia obvodových 
múrov. 

V školskom roku 2018/2019 
bude prebiehať testovanie 
žiakov v nasledujúcich ter-
mínoch: 21. novembra 
2018 testovanie žiakov  
5. ročníka základných škôl, 
3. apríla 2018 budú testo-
vaní žiaci 9. ročníka 
základných škôl a náhrad-
ný termín pre deviatakov 
bude 16. a 17. apríla 2018. 
Školské prázdniny budú  
v tomto školskom roku 
spolu 93 dní vrátane let- 
ných prázdnin, z toho na 
pracovné dni pripadne 60 
dní.  

Kolektív autorov
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ)  

Do prvého ročníka bolo zapísaných 
859 prvákov 

Pretrvávajúce 
slnečné počasie 
stále láka k rôznym 
aktivitám a pobytu 
na čerstvom vzdu- 
chu. Najviac sa 
takýmto možnos- 
tiam tešia predo- 
všetkým deti, ktoré 
využívajú pekné 
počasie hrou na 
detských ihriskách. 
V súčasnosti je na 
území mesta Žilina 
150 detských ihrísk, 
ktoré mesto pravi-
delne kontroluje  
a vykonáva ich 
údržbu. 

Stav väčšiny detských 
ihrísk už nie je dobrý, 
a to najmä kvôli van-

dalom, ktorí ihriská poško- 
dzujú a rýchle opotrebenie. 
Kontrola detských ihrísk  
a mobiliáru je preto za-
bezpečená pravidelnými 
obhliadkami niekoľkokrát 
za mesiac. Na základe kon-
trol sa následne pristupuje 
k ich údržbe a opravám tak, 
aby nedošlo k úrazom. Keď-
že je pri obstarávaní nových 
detských prvkov nutný pro-
ces verejného obstarávania, 
ktorý prioritne nezabezpečí 

kvalitné prvky, ale tie najlac- 
nejšie, je potrebné detské 
ihriská opravovať častejšie. 
Postupne sa však opravujú 
všetky poškodenia na jed-
notlivých ihriskách. 

Výška finančných pros- 
triedkov určených na 
opravy detských ihrísk sa 
však z roka na rok zvyšuje. 
Kým v roku 2015 minulo 
mesto na údržbu a opravy 
detských ihrísk sumu zhru-
ba 60 000 eur, v tomto roku 
zatiaľ vyčlenilo mesto zo 
svojho rozpočtu na opravy 
detských ihrísk sumu  
99 000 eur. Opravujú sa jed-
notlivé prvky mobiliára, 
spevnené plochy, pravidel-
ne sa mení piesok v piesko-
viskách a odstraňujú sa 
poškodenia, ktoré by mohli 
viesť k vzniku úrazu.

V prípade úspešného verej-
ného obstarávania sa deti 
môžu tešiť aj na nové ihris- 
ko, ktoré v tomto roku pri-
budne vo vnútrobloku ulíc 
Murgašova – Veľká okružná. 
Nové hracie prvky budú do-
plnené na už existujúcich 
ihriskách na sídlisku Hliny 
I, II, IV, V, VII, v časti Malá 
Praha, Solinky – Smreková 
ulica, Vlčince – Ulica Karola 
Kmeťku, Ulica Jána Voj-
taššáka, Trnavská ulica  
a Námestie Ľ. Fullu. Pri 
plánovaní vzniku nových 
detských ihrísk mesto 
zohľadňuje viaceré faktory  
a taktiež prihliada aj na pod-
nety od občanov. 

Kolektív autorov
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ)  

Bezpečnosť detí na detských 
ihriskách je prvoradá V mestských čas- 

tiach sa postupne 
modernizuje mest-
ský rozhlas. Nová 
technológia spočíva 
v tom, že sa mení 
klasický káblový 
systém na bez-
drôtový. Počas 
letných mesiacov 
prebiehala moder-
nizácia v mest- 
ských častiach 
Strážov, Zástranie  
a Mojšova Lúčka. 
Cena spomínanej 
modernizácie pred-
stavovala sumu vo 
výške 49 609,80 
eura s DPH a reali-
zuje ju firma JD 
Rozhlasy s.r.o., 
ktorá vzišla na 
základe verejného 
obstarávania.

Bezdrôtovým rozhla-
som už disponujú 
mestské časti Bánová, 

Brodno, Budatín, Bytčica, 
Považský Chlmec, Rosin-
ky, Trnové, Vranie, Zá-
dubnie, Závodie a Žilinská 
Lehota. Aktuálne bez mest- 
ského rozhlasu ostávajú 
mestské časti Bôrik, Hájik, 
Hliny, Staré mesto a Vlčin-
ce. So zavedením rozhla-
su sa v týchto častiach 
momentálne neuvažuje. 

Mesto Žilina pristúpilo  
k modernizácii mestského 
rozhlasu v mestských čas- 
tiach z dôvodu skvalitnenia 
služieb pre občanov. Bez-
drôtový rozhlas sa montuje 
na stĺpy verejného osvetle-
nia a prenos medzi jedno-
tlivými reproduktormi sa 
tak stáva bez- 
káblovým. Umožnilo to lik- 
vidáciu starých stĺpov  
a drôtových rozvodov, čím 
sa mestské časti očistili od 
zahustených sietí.

Hlásenia v mestskom 
rozhlase sa dajú zabezpečiť 
dvoma spôsobmi. Prvým je 
centrálna ústredňa, ktorá sa 
nachádza v budove Mest-
ského úradu v Žiline. Odtiaľ 

je možné informovať 
obyvateľov mestských častí 
Bytčica, Rosinky, Trnové, 
Zádubnie, Závodie a Žilin-
ská Lehota. Druhý spôsob 
je priamo z ústredí v mest-
ských častiach. Tento 
spôsob je možný v častiach 
Bánová, Brodno, Budatín, 
Mojšova Lúčka, Považský 
Chlmec, Strážov, Vranie  
a Zástranie. Hlásenie pre-
bieha v pracovné dni v čase 
od 8.00 do 19.00 hod.  
a mimo pracovné dni 
(víkendy, štátne a cirkevné 
sviatky) v čase od 9.00 do 
19.00 hod.

Kolektív autorov
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ) 

Mesto Žilina postupne modernizuje 
mestský rozhlas

Milí Žilinčania, 
letné dni nám 
ubehli ako voda  
a máme pred sebou 
september, príchod 
jesene a stále 
bohatý program 
Žilinského kultúr-
neho leta. 

Aj touto cestou vás 
pozývam na ďal-
šie podujatia, ktoré 

sme pripravili na tento 
mesiac. V bohatom pro-
grame si na svoje prídu 
všetky generácie. Pripra-
vili sme pre vás tieto po-
dujatia: Žilinský mestský 
polmaratón, Deň zdravia 
a Primátorská kvapka krvi, 
Žilinská plavecká štafeta, 
Inter Nos – Medzi Nami 
2018 či Festival senio- 
rov. Záver kultúrneho leta 
tradične ukončí Primátor-
sky deň a Beh pre najmen-
ších na začiatku októbra.

Počas leta sme s prácou ne-
zaháľali. Pokračovalo sa  
v rekonštrukcii verejného 
osvetlenia, oprave chod-
níkov. V mestských častiach 
Strážov, Zástranie a Mojšova 
Lúčka sa modernizoval ve-
rejný rozhlas.  V Bytčici po-
kračujeme s budovaním ur-
nových stien a v auguste sme 
sa pustili do komplexnej re-
konštrukcie zastávok MHD. 

Počas septembra a októbra 
bude opäť prebiehať zber 
objemného komunálneho 
odpadu na jednotlivých síd-
liskách i v mestských čas- 
tiach. Budú pristavené 
veľkokapacitné kontajnery 
na vopred stanovených 
stojiskách. 

September sa už tradične 
spája aj so začiatkom škol-
ského roka. V novom škol-
skom roku 2018/2019  za-
sadne do školských lavíc 

viac ako 800 prvákov. Počas 
leta prebehli vo viacerých 
materských a základných 
školách, ktoré sú v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta, 
rekonštrukčné práce. Tie 
zlepšia školské zázemie 
nielen pre deti a žiakov, ale 
aj pre pedagógov. 

Žiakom a študentom želám 
úspešný školský rok a Žilin-
čanom príjemné prežitie pr-
vých jesenných dní.

Igor Liška, prednosta 
Mestského úradu v Žiline 

Mesto plánuje postupnú rekonštrukciu 50 zastávok MHD, ktoré sú v zlom stave. V prvej 
etape bude zrekonštruovaných 26 zastávok. Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi, 
ktorým je firma ADIFEX, a.s., ktorá práce spustila začiatkom augusta. Počas staveb- 
ných úprav budú pripravené pre cestujúcich na niektorých úsekoch dočasné zastávky. 
Prvá etapa je rozdelená do 4 častí a bude v nej zrekonštruovaných 26 vybraných za-
stávok, ktoré sú na mestských pozemkoch. V prvej časti bude opravených 6 zastávok, 
napr. Štefánikovo námestie – smer nemocnica, Spanyolova – smer Vlčince, Smreková  
– smer Žilinská univerzita. Druhá časť pozostáva zo 6 zastávok a v tretej a štvrtej časti 
bude zrekonštruovaných spolu 14 zastávok. V rámci komplexnej rekonštrukcie pribudne 
aj jedna nová zastávka, a to na Hôreckej ceste. Celkové náklady sú vo výške  
1 644 000,02 eura s DPH. 

Rekonštrukcia zastávok MHD 

Detské ihrisko vo vnútrobloku na sídlisku Solinky 

Počas letných mesiacov prebiehala modernizácia rozhlasu 
v mestských častiach Strážov, Zástranie a Mojšova Lúčka.
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Vážení spoluobča-
nia, blíži sa pomaly 
koniec nášho 4-roč-
ného funkčného 
poslaneckého 
obdobia a považuje-
me za potrebné 
bilancovať, čo sa 
nám podarilo za 
uplynulé obdobie  
z vytýčených cieľov 
splniť.  

Tu je výpis a plnenie našich 
priorít, ktoré postupne 
vyplynuli z bežného života 
na Hájiku a ktoré sme si 
vytýčili splniť:

Akcie väčšieho a menšieho 
investičného rozsahu, 
údržba:

1. Rekonštrukcia Slnečných 
schodov na Hájiku vrátane 
úpravy podchodu:
2012 – 2016 zrealizované  
a prefinancované cca:  
465 000 eur.
2. Vybudovanie chodnikov 
na Hájiku: 
bolo vybudovaných 72 m2 
nových chodníkov a vyko-
nané rekoštrucie poškode- 
ných chodníkov v celkovej 
sume: 82 000 eur.
3. Parkovací dom na Bani-
čovej ulici:
„novostavba parkovacieho 
domu na Baničovej ulici, 
Hájik“ – bola vypracovaná 
projektová dokumentácia na 
územné rozhodnutie (PD 
pre ÚR) – 7 440 eur, a zámer 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie (EIA) –  
7 320 eur, inžinierska činnosť 
– 7 680 eur, ku ktorým pre-
bieha proces zisťovacieho 
konania k navrhovanej 
činnosti na Okresnom úrade 
Žilina – Odbor starostlivosti 
o životné prostredie (žiadosť 
podaná v novembri 2017). 
Predmetný proces bol preru-
šený z dôvodu požiadavky  
o doplňujúce informácie  
a objasnenie pripomienok  
a požiadaviek občana, 
ktorými sa OÚŽP v konaní 
zaoberal. Mesto Žilina zasla-
lo vyjadrenie na OÚŽP 
týkajúce sa požadovanej 
územnoplánovacej informá-
cie, ktorú občan požadoval. 
Ten s touto informáciou bol 
oboznámený a opätovne  
22. 6. 2018 doručil pripo-
mienky k predmetnej infor-
mácii v rámci konania EIA, 
ktorými sa OÚŽP bude zao-
berať. Doteraz prefinanco-
vané: 22 440 eur.
4. Workoutové ihrisko na 
Korze: 
bolo vybudované v roku 
2017 v cene:  8 239,86 eura. 

5. Zelené ihrisko na Korze: 
budujeme ho postupne od 
roku 2017... Odvoz stavebnej 
sute, úprava figúry, návoz 
hliny a humusu, výsadba 
stromoradia vedľa ihriska, 
zatrávnenie. V súčasnosti je 

ihrisko zatrávnené a čoskoro 
sa naň osadia bránky, aby 
mohlo byť funčné. Cena 
vybudovania: 7 500 eur.
7. Výsadba stromov: za  
4 roky bolo na Hájiku vysa-
dených 380 ks stromov –  
90 000 eur.
8.  Stavebné úpravy ZŠ Ná-
mestie mladosti 1 (vybudo-
vanie dvoch tried MŠ):  
z dôvodu nárastu našich naj-
menších obyvateľov sa reali-
zoval projekt stavebných 
úprav ZŠ Nám. mladosti  
a pribudli 2 triedy MŠ. Fi-
nančné krytie:  projektová 
dokumentácia  s OAD –  
7 000 eur, samotná realizácia 
– 149 403,68 eura – cena  
v zmysle ZoD,  136 994,85 
eura bolo zaplatených (ešte 
bude doplatok zádržného).
9. Modernizácia/Rekon-
štrukcia hygienických za-
riadení budovy MŠ Petzva-
lova 8, Žilina:
projektová dokumentácia –  
3 180, 2018, realizácia –  
54 895 96 eur – cena v zmys- 
le ZoD. 
10. ZŠ Hájik – stavebné 
úpravy vchodu a priestorov 
telocvične – debarierizácia:
projektová dokumentácia –  
1 800 eur, zatiaľ sa nerealizo-
valo.
11. Verejné osvetlenie: na 
verejné osvetlenie je vyčle-
nených cca 148 000 eur.
12. Oprava lavičiek: postup- 
ne boli opravované  poško-
dené lavičky vo vnútroblo-
koch. 
13. Vyčistenie lesíka vo  
východnej a severnej časti 
Hájika: spoločné brigády –
splnené.
14. Bežná údržba komu-
nikácií: v hodnote cca  
28 000 eur. 
15. Údržba, opravy a dopl-
nenia mobiliáru a prvkov 
detských ihrísk:  v sume  
48 200 eur. 

Akcie plánované v štádiu 
uskutočnenia v blízkej 
budúcnosti:

1. Vnútroblok Lanuriena: 
projektová dokumentácia  
s OAD 15 200 eur, inžinier-
ska činnosť 2 800 eur, spolu 
prefinancované: 19 000 eur. 
Inžinierska činnosť, územné 
rozhodnutie + projekt pre 
realizáciu budú hotové do 
konca roka 2018.  
2. Projekt využiteľnosti CO 
krytu pod ZŠ: 
bola spracovaná žiadanka na 
verejné obstarávanie štúdie, 
ktorej cieľom je navrhnúť 
využitie civilnej časti pries- 
torov CO krytu pre  potreby 
žiakov školy, ale aj obyva-
teľov Hájika – vodné športy, 
vodný svet (sauna, bazény, 
vírivky....), a vojenskej časti 
na parkovisko, a taktiež rea-
lizovateľnosť takéhoto využi-
tia priestorov. Predpokla-
daná hodnota zákazky je  
10 000 eur s DPH.
3. Záchytné parkovisko pri 

križovatke Ulice Mateja 
Bela: 
územie plánovaného záchyt-
ného  parkoviska  pri križo-
vatke Ulice Mateja Bela nie 
je momentálne v súlade  
s územným generelom do-
pravy ani územným plánom 
mesta, má v ÚP inú funkciu 
využitia. Ako poslanci sme 
dali požiadavku na zmenu 
ÚP. Vzniknuté záchytné par-
kovisko pre cca  100 áut by 
slúžilo ako parking pri 
výstavbe PD na ul. Baničo-
vej.
4. Parkovisko pred kosto-
lom 28 miest: je v štádiu rie-
šenia, prebieha príprava pro-
jektovej dokumentácie. 
5. Vyznačenie vodorovného 
značenia parkovacích miest 
na sídlisku: 
bojujeme za uskutočnenie 
vodorovného značenia, aby 
sa sprehľadnilo parkovanie 
na Hájiku.
6. Oprava, rekonštrukcia 
havarijného stavu južného 
schodiska do ZŠ: bude rie-
šené spolu s možnosťou vy- 
užitia CO krytu pod ZŠ.
7. Kryté stojiská na kontaj-
nery: boli vyčlenené fin. pros- 
triedky – 16 000 eur, bol usku-
točnený výber miest  
v najkritickejších častiach síd-
liska, nasleduje projektová 
dokumentácia a následne re-
alizácia.
8. Riešenie nedostačujúce-
ho súčasneho stavu napoje-
nia automobilovej dopravy 
z Hájika na mesto Žilina: 
riešenie je plánované v cel-
kovej koncepcii dopravy  
v meste Žilina. 

Použitie pohotovostného 
fondu poslancov, dobro-
voľné brigády, podporili 
sme: OZ Hájik deťom a ich 
aktivity,  rozvoj športu náku-
pom a osadením malých  
a veľkých futbalových bránok 
so sieťami na ihriská na Háji-
ku, volejbalové tyče na ihris- 
ká, budovanie komunitných 
predzáhradok – výsadba 
kvetín a kríkov, sterilizácia  
a starostlivosť o túlavé mačky 
a ďalšie. 

Poslanci zorganizovali dve 
brigády na vyčistenie Hradis-
ka, na ktorých sa vyzbieralo 
150 ks 120 litrových vriec od-
padu, ktorý do lesa nepatrí  
a 40 pneumatík. Zoskupenie 
Eko Friendly zorganizovalo 
brigádu na vyčistenie spod-
ných schodov Slnečného ná-
mestia a priľahlého lesíka. 

Po spočítaní všetkých týchto 
akcií bolo počas rokov 2014 – 
2018 investovaných na sídlisku 
Hájik cca 1 300 000 eur. 

Poslanci za Hájik: 
Ing. Ján Ničík, Ing. Marián Ja-
nušek, Ing. Ľuboš Plešinger 
vedeniu mesta a občanom ďa-
kujú za spoluprácu pri zvyšo-
vaní životnej úrovne na na-
šom mladom sídlisku. 

Poslanci volebného obvodu č. 5 – Hájik  
na konci volebného obdobia bilancujú

Bytčica 

Letné mesiace plné oddychu  
a zábavy ubehli ako voda.  
V Bytčici sme však ani počas 
leta nezaháľali a pustili sme sa 
do dlho plánovaných investí-
cií, ktoré zlepšia kvalitu života 
v našej MČ.  Dokončila sa 
druhá etapa vybudovania ur-
nových stien na katolíckom 
cintoríne, ktoré boli skolau-
dované a v najbližšej dobe 
budú podľa poradovníka žia-
dostí prideľované občanom, 
ktorí o ne prejavili záujem. 

Vlani sme v areáli TJ Tatran 
Bytčica vybudovali nové det-
ské ihrisko, ktoré u nás chýba-
lo. Osadili sa detské prvky ako 
domček, hojdačky a detské 
preliezky. Tento rok sa nám 
podarilo získať z rozpočtu 
mesta finančné prostriedky, 
ktoré nám umožnili ihrisko 
dobudovať a vytvoriť okolo 
herných prvkov spevnenú 
plochu, ktorá nahradila tráv-
nik a prinesie tak väčší kom-
fort. 

Ďalej sa nám podarilo získať 
financie na altánok, ktorý 
vyrastie v areáli ZŠ s MŠ Byt-
čica (elokované pracovisko 
Gaštanová), ktorý bude slúžiť 
deťom a žiakom pri rôznych 
akciách a aktivitách, aby tak 
mohli tráviť viac času na čer-
stvom vzduchu aj počas vy- 
učovania. Bol to dlhodobý 
plán, ktorý sa nám podarilo 
ako poslancom za volebný 
obvod zrealizovať. Do budúc- 
nosti plánujeme postaviť tak-
tiež urnové steny na evanjelic-
kom cintoríne, dobudovať 
parkovacie miesta pri byto- 
vých domoch, pretože je ich 
stále nedostatok aj v našej  
mestskej časti. 

Ako poslanci sa snažíme 
podporovať aj mládež  
a šport v našom volebnom 
obvode rôznymi formami 
tak, aby sa do športovania 
zapojilo čo najviac ľudí. 

Na záver by sme chceli in-
formovať občanov, že v ter-
míne od 27. 7. 2018 do 31. 
12. 2018 prebieha v Bytčici 
realizácia výstavby optické-
ho napojenia  „Telekomuni-
kačná a optická sieť“ pre 
spoločnosť Slovak Telekom 
a.s.

Trnové 

Letný čas v Trnovom bol 
nielen prázdninový, ale bol 
využitý v plnom pracovnom 
nasadení. V ZŠ s MŠ Trnové 
sa opravili dievčenské toalety 
a odizolovali steny v jednej  
z učební. Po preasfaltovaní 
časti Cintorínskej ulice bude 
koncom mesiaca august zre-
konštruované asfaltové ihris- 
ko v priestoroch areálu ZŠ. 

Rovnako by sa nového kober-
cového povrchu malo doč- 
kať aj multifunkčné ihrisko.  
V Kultúrnom dome v Trno-
vom bola opravená 1. časť 
vstupného schodiska a vy-
menená podlaha v kinosále. 
Zároveň pozitívnou správou 
pre občanov Trnového je, že 
mesto Žilina začalo územné 
konanie na výstavbu chod-
níkov a novej materskej 
školy, pripravuje sa projek-
tová dokumentácia na opra-
vu Ondavskej ulice, vybudo-
vanie vodovodu na  
Hornádskej  ulici. V súčas- 
nosti je realizovaná štúdia  
a prebiehajú práce súvisiace  
s výstavbou nového domu 
smútku. Jednou z hlavných 

iniciatív poslancov a OZ 
Malá Fatra je vybudovanie 
Parku sv. Juraja v Trnovom. 
„S potešením môžeme 
oznámiť, že na uvedenú 
stavbu bolo vydané stavebné 
povolenie a prostredníc- 
tvom dotácie mesta Žilina 
bola zabezpečená časť fi-
nančných prostriedkov. 
Takže, momentálne sa v Tr-
novom môžeme s chuťou 
pustiť do výstavby chod-
níkov, pódia na koncerty či 
osadenia lavičiek,“ reagovali 
poslanci. 

Mojšova Lúčka

Rovnako v mestskej časti 
Mojšova Lúčka bola z poho-
tovostného fondu poslancov  
vyčlenená suma na výstavbu 
nového workoutového ihris- 
ka, volejbalového ihriska  
a miestny DHZ sa bude tešiť 
z novej štartovacej plochy 
pre hasičské súťaže. Po do-
zariaďovaní spoločenskej 
miestnosti sa poslanci pusti-
li do vysporiadania priesto-
rov bývalého pohostinstva, 
kde by v budúcnosti mohlo 
vzniknúť ďalšie mestské 
Denné centrum pre našich 
seniorov. 

Ďalej poslanci začali  
s prípravou a zhotovením 
projektovej dokumentácie 
na stavbu kolumbária na 
miestnom cintoríne v Moj-
šovej Lúčke. V projekte sa 
plánuje s osadením lavičiek, 
osvetlenia a kamenného 
kríža, ktorý momentálne 
chýba pri hlavnom vstupe. 

„Mrzí nás, že Mojšova Lúč-
ka bola presunutá z voleb-
ného obvodu č. 6 do obvo-
du č. 8, ale chceme občanov 
uistiť, že aj v ďalšom voleb-
nom období budeme novo-
zvoleným poslancom nápo-
mocní a spoločne sa snažiť 
spríjemňovať život obyva-
teľov tejto mestskej časti,“ 
povedal Jozef Juriš.

Aj v II. polovici roku 2018 
máme v pláne stretnutia  
s občanmi. Práve tieto  
stretnutia prispievajú ku 
skvalitneniu života v našich 
mestských častiach. Har-
monogram zasadnutí v Tr-
novom, Bytčici a Mojšovej 
Lúčke sa nachádza na we-
bovej stránke mesta Žilina. 
Týmto vás srdečne pozýva-
me na stanovené poslanec-
ké stretnutia. 

Všetkým žilinským žiakom 
prajeme úspešný štart do 
nového školského roka. 

Poslanci za volebný 
obvod č. 6

 Anton Trnovec 
Jozef Juriš

Volebný obvod č. 6 
Bytčica, Trnové, Mojšova Lúčka 

Detské ihrisko v Bytčici 

PRED  

PO

Bytčica Trnové
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Centrum voľného 
času, Kuzmányho 
105, Žilina, ktorého 
zriaďovateľom je 
mesto Žilina, si pre 
deti a mládež pripra-
vilo v školskom roku 
2018/2019 opäť viac 
ako 100 rôznych 
záujmových krúžkov. 
Na výber budú 
krúžky tanečné, 
vzdelávacie, folklór-
ne, športové, tvo-
rivé, hudobné, 
výtvarné, prírodo-
vedné a mnohé 
ďalšie. Prihlášky je 
možné posielať do 
15. septembra 2018. 

Krúžky prebiehajú  
v samotnom centre 
mesta na Kuzmányho 

ulici, ako aj na vysunutý-
ch pracoviskách na sídlis- 
kách Vlčince (Zvolenská 
ulica 20) a Hájik (Korzo 35). 
Športové krúžky majú svoju 
„základňu“ v športovej hale 
pri Základnej škole na Ulici 
Vendelína Javorku na Hli- 
nách, no vykonávajú sa na 
viacerých športoviskách  
v celej Žiline. 

Centrum voľného času 
pôsobí na území mesta Žili-
na už vyše 60 rokov. Počas 
svojej existencie dosiahlo 
mnoho z jeho krúžkov  
v rámci Slovenska, ako  
i celej Európy výborné výs- 
ledky. Medzi najúspešnej- 
ších patria tanečné divadlo 

Diana, detský folklórny 
súbor Lieska, detský folklór-
ny súbor Cipovička, tanečné 
divadlo Extad či tanečný 
klub Spektrum. Na popred-
ných miestach v sloven- 
ských i európskych súťa- 
žiach sa umiestňujú aj špor-
tovci. Z našich krúžkov si 
talenty vyhliadli aj tréneri 
do žilinských športových 
klubov, či dokonca do slo-
venských reprezentačných 
výberov. 

Priamo v centre mesta na 
Kuzmányho ulici 105 sú na 
výber krúžky Tanečné di-
vadlo Diana, Tanečné di-
vadlo Extad, Klasický tanec, 
HIP-HOP, výtvarný, kera-
mický, modelársky krúžok, 
hudobné krúžky ako hra na 
gitaru, hra na flautu, ďalej je 
to šachový krúžok, baletná 
príprava a mnoho ďalšieho. 

Na sídlisku Vlčince – Zvo-
lenská 20 – sú opäť pripra-
vené pre deti krúžky ako 
tanečná skupina Ar-
gonnath, spoločenské tance, 
pohybová kondičná prípra-
va, orientálny tanec TS Bru-
sničky, Pohybovka Žabka, 
aerobik, Tai-Ji, Detský fol-
klórny súbor Cipovička, 
Detská spevácka skupina 
Spievanočky, Dievčenská 
spevácka skupina Spievan-
ky, My sme mladí muzikanti 
– flauta, husle, výtvarné 
krúžky, Klub spoločenských 
hier, vzdelávacie krúžky ako 
Dopraváčik pre MŠ, LEGO 

zážitok, pre rodičov s deťmi 
je opäť pripravené Minicen-
trum Slniečko, tvorivá diel-
nička mamičky s deťmi či 
obľúbené ekokrúžky v Mini 
zoo s možnosťou priamej 
starostlivosti o zvieratká. 

Vybrať si môžete aj zo širo-
kej ponuky športových 
krúžkov. Sú to: futsal, flor-
bal, futbal, volejbal, bas- 
ketbal, bedminton, squash, 
plávanie, džudo, karate, 
thajský box, kondičná 
príprava, športová pohy-
bová príprava, hokej, ho-
kejbal, nohejbal, gymnasti-
ka, turistika, atletika, 
hádzaná, orientačný beh, 
stolný tenis, ktoré sú vedené 
skúsenými odborníkmi zo 
žilinských športových klu-
bov. 

Príď kedykoľvek medzi nás  
a spoločne s našimi vy- 
chovávateľmi a trénermi si 
nájdi ten správny krúžok, 
ktorý vyplní tvoj voľný čas. 
Prihlášky a viac informácií  
o predpokladaných počtoch 
prijímaných detí na jednot- 
livé krúžky, poplatkoch, ako 
i vekových kategóriách 
krúžkov nájdete na webovej 
stránke Centra voľného 
času, Kuzmányho 105:  
www.cvczilina.sk v sekcii 
KRÚŽKY – 2018/2019. Veľa 
zaujímavých informácií  
o činnosti mestského centra 
voľného času nájdete aj na 
facebooku @cvczilina.  

Kolektív autorov
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ)  

Z ponuky krúžkov Centra voľného času, Kuzmányho 
105 si v novom školskom roku vyberie každý

Zber elektroodpadu – sobota 22. septembra 2018
čas stojisko stojisko

8.00 – 8.30 Považský Chlmec – kultúrny 
dom

Bytčica – zastávka MHD Kultúrny 
dom (námestie)

8.40 – 9.10 Považský Chlmec – zastávka 
MHD Pri Kysuci (hostinec 
Jambor)

Bytčica – pri katolíckom cintoríne

9.20 – 9.50 Vranie – kultúrny dom Bánová – Námestie sv. Jána Bosca

10.00 – 10.30 Vranie – pri lávke Bánová – križovatka Ulice Mikuláša 
Dohnányho a Ulice osvety

10.40 – 11.10 Brodno – hostinec Moravec Závodie – Školská ulica

11.20 – 11.50 Brodno – pri hasičskej zbrojnici Závodie – námestie pri parčíku 
(Ulica Juraja Závodského)

12.00 – 12.30 Budatín – parkovisko pred 
bývalou poštou

Rosinky – Nový domov (zastávka 
MHD Rakové)

12.40 – 13.10 Budatín – Cesta k vodojemu 
(začiatok ulice)

Trnové – zastávka MHD Magočov-
ská (obratisko autobusov)

13.20 – 13.50 Zádubnie – kultúrny dom Trnové – vstup na futbalové ihrisko

14.00 – 14.30 Zádubnie – spojnica Prípojnej a 
Druhej ulice

Trnové – pri urbárskom dome

14.40 – 15.10 Zástranie – kultúrny dom 
(Jednota)

Strážov – zastávka MHD Priehradná 
(obratisko autobusov)

15.20 – 15.50 Zástranie – zastávka MHD Na 
chotári (začiatok obce)

Strážov – Rajčianska ulica 
(v strede)

16.10 – 16.40 Mojšova Lúčka – Rybné 
námestie

Žilinská Lehota – pri kultúrnom 
dome

Zber elektroodpadu – sobota 8. septembra 2018
čas stojisko stojisko

8.00 – 8.30 Vlčince IV – Ulica Eduarda Nécseya 
(parkovisko)

Hliny I – Ulica Antona Bernoláka 
(„Bulvár“ za potravinami)

8.40 – 9.10 Vlčince IV – Ulica Karola Kmeťku 
(parkovisko)

Hliny II – Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“ 
očná optika)

9.20 – 9.50 Vlčince I – Námestie Ľudovíta Fullu Hliny IV – Čajakova ulica

10.00 – 10.30 Vlčince II – Dobšinského ulica (lekáreň) Staré mesto – sídlisko pod nemocnicou

10.40 – 11.10 Vlčince II – za obchodom „Pačino“ Staré mesto – Ulica Daniela Dlabača 

11.20 – 11.50 Vlčince III – Karpatská ulica (pri 
základnej škole)

Malá Praha – križovatka Daxnerovej ulice a 
Halašovej ulice

12.00 – 12.30 Vlčince III – Martinská ulica Malá Praha – Závodská cesta (reštaurácia Gastro)

12.40 – 13.10 Vlčince III – Fatranská ulica 
(reštaurácia)

Hliny V – Hečkova ulica (parkovisko)

13.20 – 13.50 Vlčince II – Slovanská ulica (pri 
obchodnom stánku)

Hliny VI – Bajzova ulica (stred)

14.00 – 14.30 Celulózka – pri bytovom dome Hliny VII – Gabajova ulica (pri bývalej pekárni)

14.40 – 15.10 Solinky – Juh Hliny VIII – Lichardova ulica

15.20 – 15.50 Solinky – Smreková ulica Bôrik – križovatka Kraskovej ulice a Ulice 
Alexandra Rudnaya

16.00 – 16.30 Solinky – Gaštanová ulica (stred) Staré mesto – Na Šefranici (stred)

16.40 – 17.10 Solinky – Borová ulica (stred) Hájik – Stodolova ulica (konečná MHD)

17.20 – 17.50 Solinky – Jaseňová ulica (stred) Hájik – Petzvalova ulica (oproti materskej škole)

18.00 – 18.30 Solinky – Platanová ulica (stred) Hájik – križovatka Ulice Mateja Bela a 
Kempelenovej ulice

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), 

ktorý môžu občania bezplatne priniesť v určenom čase na uvedené stojisko.

Zber elektroodpadu 

08-2018_NV_ZA_85x195.pdf   1   20/08/2018   11:13
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MARIÁNSKE LETO

JOGA V PARKU

VÝTVARNÉ 
UTORKY

HUDOBNÁ STREDA

BUDATÍNSKE
HRADOVÁNKY

Žilinské kultúrne 
leto 2018

TVORIVÉ 
REMESELNÉ 

DIELNE

STREDOVEKÝ DEN BAVME SA VARENÍM 

JF BMX 
FREESTYLE 

SHOW

BAŽANT 
KINEMATOGRAF 

Tohtoročný program Žilinského kultúrneho leta 
je skutočne bohatý. Na svoje si prídu všetky 

generácie. Kultúru, šport, gastronómiu  
a mnoho ďalšieho ste mali možnosť zažiť na 

oboch hlavných žilinských námestiach. Tohto-
ročný program bol rozšírený aj do našich 

parkov. V Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku ste 
mali možnosť zacvičiť si jogu každý utorok  
a štvrtok počas júla i augusta, v Sade SNP 
patrili stredy už tradične dychovej hudbe. 

Novinkou tohto roka boli augustové výtvarné 
utorky, kde ste mali možnosť kresliť pod 

taktovkou skúsenej výtvarníčky. V auguste 
nechýbal ani tradičný Stredoveký deň, ktorý sa 

konal už po jedenástykrát. Druhý ročník 
podujatia Bavme sa varením si opäť získal 

nových priaznivcov. Milovníkov adrenalínových 
športov potešilo podujatie JF BMX freestyle 

show, ktoré bolo veľmi úspešné.

V
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OUTDOOROVÝ
FESTIVAL

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 
& KEMP SLNEČNÉ

SKALY

STREDA / 05.09.2018

17:30 / TATRY
Vlado Vričan / Mix videí – lezenie

      
   17:50 / POZDRAV

Alexander Luczy
   

18:00 / S DEŤMI CEZ HORY 
film

   
18:30 / POHORIA SLOVENSKA  

Patrik Široký / prezentácia + diskusia 
  

19:00 / ZASNEŽENÝ ŤANŠAN   
Ferdinand Hudek / prezentácia + diskusia

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE
VEĽKÁ ZASADAČKA

VSTUP ZDARMA

ŠTVRTOK / 06.09.2018

17:00 / POZDRAV
Alexander Luczy

      
   17:15 / CIMA GRANDE – CIMA 

OVEST: IKONY DOLOMITOV
Vlado Vričan / film

   
17:30 / LASKALA 

Dalibor Joško / Prezentácia - nová lezecká 
hala v Žiline  

   
18:00 / ŤANŠAN – CHAN TENGRI     
Petra Pogányová / prezentácia + diskusia

   
18:45 / POHORIA SLOVENSKA     

Patrik Široký / prezentácia
   

19:15 / SEVEN VIRGIN SUMMITS 
PART ANTARCTICA      

Michal Sabovčík + Juraj Koreň / Cestovanie 
+ lezenie + paragliding   

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE
VEĽKÁ ZASADAČKA

VSTUP ZDARMA

PIATOK / 07.09.2018

17:00 / TATRY
Vlado Vričan / Mix videí – lezenie

      
 17:15 / TEÓRIA ŠŤASTIA 

Rasťo Hatiar / Dokument – lezenie
   

17:45 / ZASNEŽENÝ ŤANŠAN
Ferdinand Hudek + Michal Plichta / 

Freeride v strmých stenách údolia Tuyuk-Su 
   

18:15 / UŠBA – JUŽNÝ VRCHOL 4.710M    
Richard Nemec / prezentácia

   
19:00 / VAŠE VIDEÁ     
Súťaž amatérskych videí

   
19:30 / SEVEN VIRGIN SUMMITS 

PART ANTARCTICA      
Michal Sabovčík + Juraj Koreň / Cestovanie 

+ lezenie + paragliding 
   

20:30 / 50 ROKOV NA SKALÁCH 
A V HORÁCH     

Igor Koller / prezentácia
   

21:30 / ALL STARS BAND    
koncert

KEMP SLNEČNÉ SKALY

DOBROVOĽNÉ
VSTUPNÉ

SOBOTA / 08.09.2018

  16:30 / CIMA GRANDE – CIMA 
OVEST: IKONY DOLOMITOV

Vlado Vričan / film
   

16:45 / S DEŤMI CEZ HORY     
Eva Čičkánová  / film

   
17:10 / POZDRAV

Alexander Luczy

17:20 / POHORIA SLOVENSKA
Patrik Široký / prezentácia

17:50 / TOMBOLA

18:20 / HORY SVETA     
Petra Pogányová / prezentácia 

   
19:00 / LASKALA      

Dalibor Joško / lezecké centrum / prezentácia  

19:30 / BEZPEČNOSŤ A ZÁCHRANA 
V HORÁCH      

Ján Kořínek / prezentácia     

20:00 / TYROLSKÝ KAMEŇÁK 
- ZROD BENDEKA       

Peter Gall / Radoslav Kapralčík / film 
   

20:15 / SUMMER BOUQUET      
Martin Grajciar, Vladimír Linek, Jozef Krištoffy, 

Ondrej Húserka / Významný slovenský prvovýstup    

21:10 / DIAGNÓZA "PIESKAR"      
Alešák Procházka (CZ)  / prezentácia

   
22:00 / SEXIT    

koncert  

KEMP SLNEČNÉ SKALY

DOBROVOĽNÉ
VSTUPNÉ

SOBOTNÝ 
SPRIEVODNÝ 
PROGRAM
BEH SLNEČNÝMI SKALAMI, 
PREZENTÁCIA POWER YOGA, 
PREZENTÁCIA ACRO YOGA, ANIMÁCIE PRE DETI, 
SÚŤAŽE A HRY

ČAJÍKY /MIŇA&MONIKA: "AKÝ ČAJÍK PIŤ, KEĎ CHCEŠ BYŤ NA HORÁCH FIT?"   
VERONIKA "KUKU" REPKOVÁ - HERBÁRIUM: BYLINKY

WORKSHOP

NEDEĽA / 09.09.2018
KEMP SLNEČNÉ SKALY

12:00 / SVÄTÁ OMŠA 

Mgr.Ing.  Andrej Legutký
za všetkých čo ostali

v horách 

SÁLA 
ŽILINSKÉHO 
KONZERVATÓRIA
Konzervatórium, J. M. Hurbana 48 

5 € / 1 deň / 
7 € / 2 dni

www.zilinajazz.com

 

26. 9. 2018 19.00 
LAJOS TÓTH NEW QUARTET / A
Lajos Tóth / klavír
Tobias Pustelník / tenor saxofón
Ivar Roban Krizic / kontrabas 
Matheus Jardim / bicie 

NEXUS LINEUP / A
Daniel Hofecker / trúbka, krídlovka
Armin Jambor  /  alt saxofón 
Karel Erikson  /  trombón 
Matays Gayer  /  klavír 
Hrvoje Kralj  /  kontrabas
Tamas Czirjak  /  bicie 

25. 9. 2018 19.00

BAZ TRIO / B, ESP
Oscar Georges / bicie
Wajdi Riahi / klavír 
Basile Rahola / kontrabas 

O.G.3 / B, I, Fr
Alex Koo DeRudder / klavír
Federico Stocchi / kontrabas 
Oscar Georges / bicie 

ŽILINA
INTERNATIONAL
JAZZ CONTEST
2018

15. ročník

ŽILINSKÝ
DEŇ

ZDRAVIA

20.09.2018
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU 

OD 10.00 - 18.00 HOD

NTS ŽILINA / 07.00 – 14.00 HOD.

PRIMÁTORSKA 
KVAPKA KRVI

ŽILINSKÁ
PLAVECKÁ
ŠTAFETA

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA

10.
ročník

od 6.00 hod.
do 20.00 hod.

20.9.
2018

ŽILINSKÁ
PLAVECKÁ
ŠTAFETA

20.9.
2018

5.rocníkˇ

´
05.10. 2018DEn

PRIMÁTORSKy

FESTIVAL
SENIOROV

Mariánske námestie
13.00 – 18.00 hod.

28.9.2018

a BEH PRE NAJMENŠÍCH / SAD SNP
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Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) oznamuje, že od 4. 9. do 20. 10. 2018 
je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. 

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, 
bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.
Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektro-
nika, pneumatiky, farby, riedidlá, obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, 
tráva, lístie, konáre a pod. 

Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu občania bezplatne 
odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom 
Chlmci (v pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.). 

Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať iba do zberného dvora v Po-
važskom Chlmci, a pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distri-
bútorom pneumatík. 

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

Od 4. 9. do 8. 9. 2018 – Hliny I – VIII
Hliny I: Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za COOP Jednotou) – neskôr 
presun do vnútrobloku za predajňu mäsa. Hliny II: Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, 
za predajňou „Očná optika“). Hliny III: Ulica Tomáša Ružičku, Puškinova ulica č. 5. 
Hliny IV: Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu). Hliny V: Ružová ulica (pri 
spoločenskom pavilóne), Hečkova ulica (parkovisko), Kraskova 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 obchodnom 
dome „Družba“), Rajecká ulica č. 1, Daxnerova ulica (začiatok ulice). 

Od 11. 9. do 15. 9. 2018 – Vlčince a Hájik
Vlčince I: Černovská ulica (za reštauráciou „Zeppelin Pub“), Námestie Ľudovíta Fullu 
č. 2 (pri garážach), Námestie Ľudovíta Fullu. Vlčince II: Dobšinského ulica (za 
lekárňou), Varšavská ulica (za obchodom „Pačino“), Ulica Boženy Slančíkovej Timravy 
č. 11, Ústecká ulica  č. 5, Tulská ulica. Vlčince III: Fatranská ulica (parkovisko oproti 
reštaurácii), Karpatská ulica (pri základnej škole), Piešťanská ulica, Zvolenská ulica, 
Martinská ulica (na konci Prešovskej ulice) – neskôr presun na Martinskú ulicu č. 7. 
Vlčince IV: Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou), Ulica Jána Vojtaššáka (za 
ŠMŠ a ŠZŠ), Ulica Karola Kmeťku (parkovisko). Sídlisko Hájik: Stodolova ulica (par-
kovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“), Ulica Jura Hronca (oproti „Večierke“), parko-
visko pri COOP Jednote, Petzvalova ulica (oproti ihrisku MŠ), križovatka Ulice Mateja 
Bela a Kvačalovej ulice.

Od 18. 9. do 22. 9. 2018 – Solinky a Staré mesto
Sídlisko Solinky: Smreková ulica č. 8, Javorová ulica (garáže), Borová ulica (stred 
ulice) – neskôr presun na Borovú ulicu č. 35, Jaseňová ulica, Platanová ulica (oproti 
„Zámočku“), Limbová ulica, Gaštanová ulica, Osiková ulica, Dubová ulica (Solinky – 
juh). Staré mesto: Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici), križovatka 
Ulice Daniela Krmana a Na Šefranici, Na Sihoti, Hlboká cesta č. 28 – neskôr presun na 
sídlisko „Pod nemocnicou“, Hollého ulica č. 25 – neskôr presun na Šoltésovej ulicu č. 10, 
Revolučná ulica (chodník vedľa panelákov) – neskôr presun na križovatku ulíc M. R. 
Štefánika a Jána Milca, Ulica Republiky č. 25 – neskôr presun na Ulicu Vojtecha Tvrdé-
ho č. 14, Klemensova ulica (začiatok ulice), križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázu-
sa (oproti „Mraziarňam“). 

Od 25. 9. do 29. 9. 2018 – Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšova Lúčka  
a Celulózka
Bytčica: Na Záchrastí č. 34, Bystrická ulica (pri ihrisku), Na stanicu č. 25 – neskôr 
presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD), križovatka Chalupkovej a Lipovec-
kej ulice, Matuškova ulica č. 13 – neskôr presun na Hlavnú ulicu č. 23, križovatka ulice 
Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cintoríne). Rosinky: Majerská ulica, 
Brezová ulica č. 56 – 59, spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice. Trnové: 
Magočovská ulica (konečná MHD), Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode), 
Nový Domov (zástavka MHD Rakové), Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku), 
Cintorínska ulica (pri cintoríne). Mojšova Lúčka: Rybné námestie, Pstruhová ulica, 
Stará Mojšova Lúčka – neskôr presun na Lieňovú ulicu. Celulózka: Pri Celulózke (pri 
bytovom dome) – neskôr presun na Pltnícku ulicu. 

Celý harmonogram nájdete na stránke mesta www.zilina.sk/triedime-odpad/.

1983
1. 9. do funkcie rektora 
Vysokej školy dopravy  
a spojov (VŠDS) – dnes Ži-
linská univerzita, nastúpil 
prof. Ing. Anton Puškár.

1988
12. až 17. 9. bola na návšte-
ve Žiliny delegácia z mesta 
Chania na Kréte. Grécku 
delegáciu viedol zástupca 
starostu Dimitris Vtisidis.

23. až 25. 9. bol v Športovej 
hale na Bôriku XII. ročník 
medzinárodného volejba-
lového turnaja o Pohár ria-
diteľa podniku Pozemné 
stavby Žilina.

1993
pri príležitosti osláv 80.
výročia založenia žilinskej 
nemocnice bola v jej areáli 
odhalená busta prof. 
MUDr. Emanuela Filu. 
Novodobá história nemoc- 
nice začína v roku 1913. Jej 
prvým riaditeľom až do 
roku 1951 bol MUDr. Voj-
tech Spanyol. V nemocnici 
pracovalo 1 961 pracov-
níkov, z toho bolo 301 
lekárov. Riaditeľom bol 
MUDr. Štefan Köhler.

1998
10. 9. v Považskej galérii 
umenia bolo otvorenie 
výstavy dvoch význam- 
ných slovenských autorov, 
Žilinčanov. Svoje práce 
vystavili Ján Vrtlílek, 
92-ročný umelecký 
kníhviazač, a Fero Kráľ, 
79-ročný maliar a grafik. 
Obaja umelci patria  
k významným slovenským 
tvorcom a sú najstaršími 
činnými umelcami v Žili-
ne.

25. a 26. 9. sa v Slovenskej 
republike v zmysle znenia 
zákona č. 80/1990 Zb. ko-
nali voľby do Národnej 
rady Slovenskej republiky. 
V rámci celého Slovenska 
zvíťazilo Hnutie za demo-
kratické Slovensko (HZDS) 
s 27,00 % pred Slovenskou 
demokratickou koalíciou 
(SDK) s 26,33 %. Zo 4 023 
191 oprávnených voličov sa 
volieb zúčastnilo 3 389 356 
voličov (84,24 %).

2003
17. 9. pri príležitosti 50. 
výročia vzniku Žilinskej 
univerzity zasadala vedecká 
rada univerzity. Zasadania 
sa zúčastnili aj rektori slo-
venských vysokých škôl. 
Predseda vlády Slovenskej 
republiky Mikuláš Dzurin-
da, absolvent tejto školy, 
prevzal z rúk rektora Jána 
Bujňáka čestnú vedeckú 
hodnosť Doctor honoris 
causa.

29. 9. Štátny komorný or- 
chester v Žiline vystúpil  
v Kráľovskej opere v Bruseli 
v rámci koncertu krajín Vi-
šegrádskej štvorky spolu  
s českými, poľskými  
a maďarskými umelcami. 

2008
3. – 5. 9. sa konal 19. ročník 
medzinárodného festivalu 
tvorivosti a fantázie Jaši-
dielňa. Festival je určený 
mladým ľuďom s po- 
stihnutím i bez postihnutia. 
Na festival sa prihlásilo tak-
mer 300 účastníkov z viac 
ako 40 rôznych zariadení  
8 štátov.

9. 9. sa konal 13. ročník 
medzinárodného výsadkár-

skeho viacboja Antropoid. 
Veliteľ 5. pluku špeciálneho 
určenia plukovník generál-
neho štábu Ľubomír Šebo 
privítal súťažiacich z Chor-
vátska, Kazachstanu,  
Poľska, Veľkej Británie, 
Ukrajiny, USA, Slovenska  
a pozorovateľov z Číny.

2013
6. 9. mesto Žilina zorgani-
zovalo už 6. ročník futba-
lového turnaja Sever proti 
Juhu alebo Žilinčania sa ba-
via futbalom, na ktorom sa 
zúčastnilo 56 tímov zo Ži-
liny a okolia. Hralo sa na 
Námestí Andreja Hlinku na 
pieskovom ihrisku.

23. 9. Žilinčania sa po dl- 
hých rokoch opäť dočkali 
reprezentatívnej „brány“ do 
historického centra Žiliny. 
Národná ulica bola za účas- 
ti primátora mesta Žilina 
Igora Chomu slávnostne 
odovzdaná do užívania ši-
rokej verejnosti. Rekon-
štrukcia Národnej ulice 
bola realizovaná verejnou 
súťažou s elektronickou 
aukciou. Cena celého diela 
bola 759 000 eur. 

RNDr. Ján Štofko 
kronikár mesta Žilina 

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude 
obsadené výberovým pohovorom, na pozíciu: Odbor stavebný  – odborný referent špecialista (oddele-
nie architektúry mesta a územného plánu). Predpokladaný termín nástupu 01. 10. 2018. 

Základné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania – územné plánovanie, urba-
nizmus, architektúra a 2 roky praxe, prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná, znalosť práce s PC (internet, 
Word, Excel), flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, bezúhonnosť. Požadované znalosti: 
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákon č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Stručná charakteristika: vyjadrovanie sa  
k architektonickým štúdiám, projektom, odpredajom, nájmom a zámenám pozemkov.

Základná mzda: 770 €/mesiac brutto

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do  
17. 09. 2018  na adresu:  Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina alebo e-mail:  
kamila.chvastekova@zilina.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné  uviesť váš súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, oznamuje dve voľné pracovné miesta, ktoré 
budú obsadené výberovým pohovorom, na pozíciu: Odbor stavebný  – odborný referent špecialista 
(oddelenie stavebného poriadku). Predpokladaný termín nástupu 01. 10. 2018. 

Základné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania a 2 roky praxe, prax vo 
verejnej alebo štátnej správe vítaná, znalosť práce s PC (internet, Word, Excel), flexibilita, kreativita, komuni-
katívnosť, zodpovednosť, bezúhonnosť. Požadované znalosti: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskor-
ších predpisov,  zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  Stručná charakte-
ristika: vybavovanie a plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

Základná mzda: 770 €/mesiac brutto

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do  
17. 09. 2018  na adresu:  Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1,  011 31 Žilina alebo e-mail: 
kamila.chvastekova@zilina.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné  uviesť váš súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


