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Vianočné trhy sú tu pre vás 
už od 23. novembra

Po vyčistení cesty na Martin od reklam- 
ného smogu pokračuje žilinská radnica 
v odstraňovaní reklamných pútačov na 
hlavnom cestnom ťahu v smere na 
Kysucké Nové Mesto. Šesť z nich od-
stránil majiteľ reklamných stavieb mi-
nulý mesiac. Na ostatné bilbordy pos- 
tupne vydáva Stavebný úrad v Žiline 
rozhodnutia o ich odstránení. 

Reklamné zariadenia budú postupne 
ubúdať aj na ceste v smere na Rajec. 
Z 29 reklamných stavieb vypísal sta-
vebný úrad už 17 výziev na odstráne-
nie. „Otázku nelegálnych bilbordov 
riešime v Žiline dlhodobo, no výsledky 
našej práce sú viditeľné. Dôkazom je 
vyčistený hlavný ťah smerom na Mar-
tin. V odstraňovaní však intenzívne po-
kračujeme. Vyzývame majiteľov reklam- 
ných stavieb, ktoré sú umiestnené bez povolenia, aby ich zlikvidovali,“ uviedol primátor mesta 
Igor Choma. Doplnil, že zamestnanci úradu pravidelne vykonávajú kontroly v teréne  
a v prípade zistenia nepovolených stavieb nariaďuje žilinská radnica ich okamžité odstránenie. 

Od začiatku roka zdemontovalo mesto Žilina v spolupráci s Asociáciou vonkajšej reklamy na 
komunikácii I/18 medzi Žilinou a Strečnom 49 bilbordov.

V Žiline miznú ďalšie nelegálne bilbordy, 
tentoraz v smere na Kysuce

V Žiline kolabuje doprava, 
prijalo sa niekoľko 
opatrení na zlepšenie 
plynulosti premávky
Dopravná situácia na žilinských ces- 
tách je neúnosná. Nedávno boli Žilin-
čania svedkami mnohých dopravných 
kolapsov. Situáciu navyše zhoršilo spus- 
tenie semafora pri novootvorenom ob- 
chodnom dome s nábytkom na výpa-
dovke do Martina. V Žiline sa v dôs- 
ledku toho tvorili kolóny a zápchy. Po 
tlaku zo strany mesta a nespokojných 
obyvateľov svetelnú signalizáciu signa-
lizáciu priebežne vypínajú.

Celý článok na str. č. 2

Vedenie mesta pozýva verejnosť na Vianočné trhy, ktoré sa každoročne konajú na Mariánskom námestí 
a Námestí Andreja Hlinku. Pripravené budú stánky s občerstvením a s tradičnou vianočnou tematikou.

CELÝ ČLÁNOK NA STRANE Č. 3

ROZHOVOR 
S PRIMÁTOROM 
IGOROM CHOMOM
Akým smerom sa bude Žilina 
uberať po 10. novembri 2018?
                                                  str. č. 5

V záujme občanov, bezpečnosti a zachovania čistoty nášho mesta informujeme 
širokú verejnosť o zákaze vypúšťania lampiónov na území mesta v zmysle Vše-
obecne záväzného nariadenia č. 4/2016. K takémuto kroku pristúpilo mesto po 
opakovaných skúsenostiach a množstve sťažností zo strany občanov. 

Považujeme za potrebné, aby boli občania, ako i návštevníci informovaní o tomto zákaze. 

K zákazu pristúpilo mesto po dlhoročných negatívnych skúsenostiach z rôznych po-
dujatí, na ktorých sa takéto lampióny vypúšťali. Samotný dôsledok sa odzrkadlil na 
poriadku a čistote v meste a jeho okolí. Množstvo sťažností prichádzalo aj od občanov 
z celého mesta, najmä zo širšieho centra. Mestské zastupiteľstvo v roku 2016 schválilo 
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakazuje vypúšťanie tzv. lampiónov šťastia. Nej-
de však len o poriadok, ale aj bezpečnosť. Nestalo sa raz, že vypustený lampión 
spôsobil požiar.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016, ktorým sa dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a po-
riadku na území mesta Žilina, sa zakazuje vypúšťať lampióny šťastia, lietajúce lam-
pióny alebo neobsadené voľné balóny.

Žilina získala ocenenie 
v národnej súťaži Európskeho 
týždňa mobility 2018 v kategórii 
Aktívna samospráva          str. č. 2 

Mesto dostalo rozsudok 
v kauze Aupark                   str. č. 5
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Milan Lipka 
vedúci odboru 
projektov EÚ 

Dopravná situácia 
na žilinských ces- 
tách je neúnosná. 
Nedávno boli Žilin-
čania svedkami 
mnohých doprav- 
ných kolapsov. 
Situáciu navyše 
zhoršilo spustenie 
semaforu pri novo-
otvorenom obchod-
nom dome s nábyt-
kom na výpadovke 
do Martina. V Žiline 
sa v dôsledku toho 
tvorili kolóny  
a zápchy. 

Po tlaku zo strany 
mesta a nespokoj-
ných obyvateľov 

svetelnú signalizáciu prie-
bežne vypínajú. „Cestná 
svetelná signalizácia je 
na ceste I. triedy, ktorá je  
v správe Slovenskej správy 
ciest, samotný semafor je  
v správe obchodného 
domu,“ uviedol vedúci od-
boru dopravy Mestského 
úradu v Žiline Peter Rolko. 
Doplnil, že mesto do povoľo-
vacích konaní nevstupovalo, 
rozhodnutie na dočasné 
užívanie semafora počas 
skúšobnej doby 90 dní vydal 
povoľujúci cestný správny 
orgán Okresný úrad Žili-
na, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií.  
 
Mesto Žilina, konkrét-
ne Stavebný úrad v Žiline 
vydával stavebné povolenie 
len na výstavbu samotného 
objektu, pričom vychádzal 
zo súhlasných stanovísk 
dotknutých orgánov. Ne-
mal teda dôvod a ani ne-
mohol nevydať povolenie 

na výstavbu obchodného 
domu. Okresný doprav-
ný inšpektorát v Žiline na 
základe spoločného rokova-
nia s Krajským dopravným 
inšpektorátom v Žiline, me-
stom Žilina, Okresným úra-
dom Žilina a Správou ciest 
Žilinského samosprávneho 
kraja spoločne rozhodli  
o umiestnení zvislej doprav-
nej značky C4 – prikázaný 
smer vpravo, s dodatkovou 
tabuľkou E12 – okrem BUS, 
na ulici Osloboditeľov pred 
križovatkou s cestou I/18  
v Žiline. Osadením pred-
metného značenia dôjde  
k zamedzeniu odbočovania 
vozidiel vľavo na smer Mar-
tin a Poprad pre všetky ostat-
né vozidlá.

„Vzhľadom na vytváranie 
rozsiahlych kolón na ceste 
I/18 sme pristúpili tiež  
k vypínaniu cestnej svetelnej 
signalizácie v križovatke na 
ceste I/18 pri predajni Sconto 
Nábytok Žilina do prerušo-
vaného žltého svetla, pričom 
vypínanie cestnej svetelnej 
signalizácie bude realizované 
na základe vyhodnotenia ak-
tuálnej dopravnej situácie 
príslušníkmi Policajného 
zboru,“ uviedla Jana Balo-
gová, hovorkyňa Krajského 
riaditeľstva Policajného zbo-
ru Žilina. Tieto opatrenia 
zlepšili plynulosť cestnej 
premávky na tejto frekvento-
vanej ceste a zmiernili riziko 
vytvárania rozsiahlych kolón 
najmä počas dopravných špi-
čiek.  

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

V Žiline kolabuje doprava, 
prijalo sa niekoľko 
opatrení na zlepšenie 
plynulosti premávky 

Počas októbra si mesto Žilina prevzalo 
cenu v kategórii Aktívna samospráva. 
Do súťaže v rámci Európskeho týždňa 
mobility sa Žilina zapojila s viacerými zau- 
jímavými aktivitami ako napr. Kampaň Do 
práce na bicykli 2018, vybudovanie 
Pumptrackovej dráhy na Vodnom diele Ži-
lina, vypracovanie akčného plánu nizko-
uhlíkovej mobility či príprava bike- 
sharing systému. Jednotlivé aktivity hod-
notila odborná komisia Slovenskej agen-
túry životného prostredia, ktorá násled-
ne zo všetkých prihlásených samospráv 
vybrala víťazov. 

Komisia v prípade Žiliny ocenila okrem počtu pripravovaných a zrealizovaných opatrení 
v meste aj aktivity počas kampane ETM 2018, ale najmä systematický prístup k pláno-
vaniu opatrení, čo podčiarkli dve spracované koncepcie pre nízkouhlíkovú mobilitu  
a elektromobilitu. Zároveň komisia zhodnotila prínos oddelenia mobility na mestskom 
úrade ako ukážkový príklad dobrej praxe pre ostatné samosprávy.

Naša samospráva nezískala tieto ocenenia po prvýkrát. Už v minulých rokoch odborná 
komisia ocenila aktívny prístup k zavádzaniu alternatívnych foriem dopravy a ochrane 
životného prostredia. Odovzdávanie cien a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v Ban-
skej Bystrici, kde sa na slávnostnom galavečere za mesto Žilina zúčastnili zástupcovia 
primátora Patrik Groma, Anton Trnovec a vedúci oddelenia mobility MsÚ Ľuboš Slebod-
ník so svojím kolegom Radoslavom Vozárikom.  

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

Žilina získala ocenenie v národnej 
súťaži Európskeho týždňa mobility 
2018 v kategórii Aktívna samospráva

Deň zdravého ovzdušia 

Cykloraňajky  

Občerstvenie pre cestujúcich MHD

Detské dopravné ihrisko

Vzhľadom na končiace sa vegetačné 
obdobie drevín vykonáva mesto Žilina 
v týchto mesiacoch pravidelnú je-
sennú údržbu zelene. Postupne sa 
revitalizuje zeleň v jednotlivých čas- 
tiach mesta tak, aby na jar a počas 
leta mohla opäť vyniknúť jej krása.  
S ošetrovaním rastlín sa začalo v prie-
behu októbra, kedy pre rastliny na-
stáva mimovegetačné obdobie a sú 
povolené radikálnejšie zásahy do ze-
lene. Kontinuálne pokračujeme s ko-
sením, ošetrovaním stromov či opra-
vou kolovania stromov. Starostlivosť  
o mestskú zeleň bude prebiehať počas celej jesene. Vykonajú sa obhliadky a následne 
ozdravné rezy, aby sa predchádzalo vznikom úrazov a kolízií v dôsledku pádu poško-
dených častí drevín. Stav viac ako 22 000 stromov, ktoré rastú na pozemkoch vo vlast-
níctve mesta, pravidelne kontrolujú pracovníci odboru životného prostredia Mestského 
úradu v Žiline. Pri vzrastlejších a hodnotnejších drevinách sa dáva vypracovať posudok 
tomografom. Mesto Žilina v minulom roku vyčlenilo na údržbu drevín (orezy, výruby, 
ošetrenie stromov) sumu 330 000 eur. Ďalšie financie sa použili na údržbu a výsadbu 
kvetinových záhonov, kosenie zelene či hrabanie lístia. V tomto roku bolo zatiaľ na údrž- 
bu zelene v našom meste použitých 1 197 750 eur.

Začína sa posezónna úprava zelene

Zľava: Patrik Groma, Radoslav Vozárik, 
Ľuboš Slebodník a Anton Trnovce 

Po tlaku zo strany mesta a nespokojných obyvateľov 
svetelnú signalizáciu priebežne vypínajú. 

Sad na Studničkách 

Odbor projektov EÚ, 
ktorého hlavnou agen-
dou je získavanie finanč-
ných prostriedkov pros- 
tredníctvom  projektov 
financovaných z domá-
cich grantových progra-
mov, štátnych dotačných 
schém a fondov EÚ, 
vznikol v roku 2011. Ži-
lina v dňoch 9. a 10. ok-
tóbra hostila 4. rokova-
nie Národného moni- 
torovacieho výboru pre 
Európske štrukturálne  
a investičné fondy 
(EŠIF). Cieľom rokova-
nia bolo zhodnotiť stav 
implementácie progra-
mov v rámci EŠIF, ale 
taktiež boli účastníci in-
formovaní o procese 
prípravy budúceho pro-
gramového obdobia 
2021 – 2027 na úrovni 
SR. Mesto Žilina si v čer-
paní prostriedkov z fon-
dov EÚ vedie veľmi dob- 
re. Od r. 2011 sme zreali-
zovali, resp. práve reali-
zujeme už 82 projektov, 
prostredníctvom ktorých 
do žilinskej mest- 
skej kasy pritieklo takmer 
20 mil. eur. A to do via-
cerých oblastí, od dopravy 
cez školstvo, cestovný 
ruch až po životné pros- 
tredie. Práve eurofon-
dové peniaze zabránili 
schátraniu Rosenfeldov-
ho paláca, ktorý bol  
v havarijnom stave, a tak 
mohol prejsť kom-
plexnou rekonštrukciou 
za 2,7 mil. eur. Význa-
mná investícia z fondov 
bola rekonštrukcia Mest- 
ského úradu v Žiline, po-
darilo sa tiež zrealizovať 
dve etapy modernizácie 
verejného osvetlenia, 
získať prostriedky na re-
konštrukcie materských 
škôl, zatiaľ dve cyklotra-
sy či rekonštrukcie zas- 
távok MHD. Súčasné 
obdobie je viac zame-
rané na prípravu projek-
tov a žiadanie pros- 
triedkov z fondov EÚ, 
pretože je potrebné napl-
no využiť výzvy, ktoré 
eurofondy ponúkajú. 
Úspešnosť pri žiadaní sa 
odzrkadlí v ďalšom ob-
dobí, kedy sa tieto pro-
jekty budú realizovať.  
A rozhodne ich nebude 
málo. 
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Kamenná ulica  
v Žiline prejde 
komplexnou rekon-
štrukciou. Poško-
dená cesta sa bude 
opravovať na etapy, 
s prácami začalo 
mesto začiatkom 
októbra. Samotná 
rekonštrukcia bude 
trvať 60 dní a vyžia-
da si viacero doprav-
ných obmedzení. 

Obnovou si prejde časť 
cesty od Kinekusu 
po križovatku s Bi-

tarovskou cestou v celkovej 
dĺžke 933 metrov. V rámci 
prvej etapy sa budú realizo-
vať práce na podkladových 
vrstvách komunikácie, v ďal-
šej etape sa pristúpi k frézo-
vaniu, k vybudovaniu žľabov 
a napokon k asfaltovaniu 
celej vozovky. S opravami 
súvisia aj dopravné obme- 
dzenia. „Počas rekonštruk- 
čných prác budú musieť byť, 
samozrejme, vodiči ohľadu-
plnejší a trpezlivejší, pretože 
premávka bude obmedzená 
jednak zúžením vozovky 
a prejazdom len v jednom 
jazdnom pruhu a tiež zní-
žením rýchlosti,“ uviedol 

primátor mesta Žilina Igor 
Choma. Doplnil, že počas 
dopravných špičiek sa práce 
obmedzia, prípadne preru-
šia. „V pracovných dňoch sa 
ráno v čase od 6.00 hod. do 
8.00 hod. a poobede od 14.00 
hod. do 16.00 hod. budeme 
snažiť práce obmedziť. Sa-
motná pokládka asfaltu sa 
bude vykonávať len počas 
víkendov a sviatkov, aby ne-
došlo k nejakým výrazným 
dopravným kolapsom,“ do-
dal primátor. 

Žilinská radnica si pred sa-
motnou rekonštrukciou dala 
vypracovať prieskum, ktorý 
zistil dobrú pevnostnú odol-
nosť súčasnej konštrukcie 
vozovky okrem úseku  
v zákrute pri Kinekuse. 
Vzhľadom na to, že po ceste 

denne prejde množstvo ka-
miónov i áut, ako finálny 
asfaltový povrch bude polo-
žený mastixový asfaltový ko-
berec, ktorý znesie enormné 
zaťaženie ťažkými autami.

Celková výška investície je 
390 494 eur, stavbu financuje 
mesto z úverových zdrojov. 
„Kamenná ulica je v Žiline 
dlhodobý problém. Patrí  
k jednej z najvyťaženejších 
ciest v našom meste, a to sa 
odrazilo aj na jej stave. Som 
rád, že sa nám podarilo  
zahrnúť do tohto- 
ročného rozpočtu rekon- 
štrukciu tejto vozovky,“ uza-
vrel Igor Choma. 

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

Začína sa s rekonštrukciou 
Kamennej ulice

Pozývame vás na Vianočné trhy

Obnovou si prejde časť cesty od Kinekusu po križovatku 
s Bitarovskou cestou v celkovej dĺžke 933 metrov. 

Na poslednom 
rokovaní žilinského 
mestského zastupi-
teľstva v tomto 
volebnom období 
dňa 24. 9. 2018 sa 
opätovne dostali na 
pretras otázky 
zistených nedostat-
kov v Centre voľné-
ho času, Horný val 
24. Nespochybni-
teľné fakty sú ob- 
siahnuté vo výs- 
ledku kontroly tohto 
zariadenia z roku 
2012, kedy riadi-
teľkou bola terajšia 
poslankyňa zastupi-
teľstva PaedDr. 
Ľudmila Chodelková. 
Tá ma vyzvala, aby 
som zverejnil dôkazy 
o tom, že CVČ Horný 
Val vykazoval aj 
činnosť krúžkov, 
ktoré sa nekonali. 

Zmenou legislatívy SR 
v oblasti financova-
nia mimoškolských 

záujmových aktivít, ako aj  
z dôvodu efektívneho a tran-
sparentného vynakladania 
verejných financií bolo sna-
hou súčasného vedenia me-
sta Žilina vytvoriť jedno cen-
trum voľného času vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti, 
ktoré bude i naďalej pod-
porovať výchovu a vzdeláva-
nie predovšetkým žilinských 
detí. To sa aj stalo, v súčasnos- 
ti ho poznáme pod názvom 
CVČ Spektrum, ktoré síd-
li na ulici Kuzmányho 105  
v Žiline. S týmto krokom 
z nevysvetliteľných dôvo-
dov od začiatku nesúhlasila 
riaditeľka CVČ, Horný Val 
24 – pani Chodelková, hoci 
výsledok kontroly, ktorá 
prebehla v priebehu marca 
a apríla 2012, konštatoval 
závažné pochybenia. Táto 
skontrolovala 73 záujmo- 
vých útvarov. V 19 prípa- 
doch boli zistené závažné 

porušenia. Nedá sa zatajiť 
fakt zo správy 15-1-2012-2, 
že v 13 prípadoch neohláse-
nej kontroly  sa záujmové 
útvary vôbec nekonali. CVČ 
samozrejme podalo námiet-
ky ku kontrolným zisteniam, 
avšak vtedajšia vedúca od-
boru školstva Adriana Juri-
šová a zároveň vedúca kon-
trolnej skupiny námietky 
neakceptovala. Znamená to, že  
z daňových poplatníkov 
nášho mesta sa financovala 
fiktívna záujmová činnosť  
našich detí, ktorá sa  
de facto vôbec nekonala. Preto 
primátor Igor Choma kládol 
dôraz na to, aby financie na 
zabezpečenie krúžkov smero-
vali do fungujúcej organizácie  
a chcel sa tak vyhnúť ima-
ginárnym činnostiam 
plateným z rozpočtu sa-
mosprávy. Paradoxné však 
je, že vedenie tohto centra, 
ako aj interní zamestnanci 
tvrdili, že im nejde o nič iné, 
iba o deti. Pýtame sa preto,  
o aké deti im išlo? O tie, ktoré 
navštevovali spomenuté 
krúžky a pro forma existo-
vali iba na papieri? Na túto 
otázku si musí odpovedať 
každý čitateľ sám. Následne 
teda došlo k návrhu na zlú-
čenie oboch CVČ  do úplne 
nového subjektu a Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR vyradilo CVČ, 
Horný Val 24 zo siete škôl  
a školských zariadení.

Odozva na tento krok, ktorý 
schválilo aj  mestské zastupi-
teľstvo, nedala na seba dlho 

čakať. Aj za účasti vtedajšej 
riaditeľky CVČ Ľudmily 
Chodelkovej sa spustila ma-
sívna kampaň so zámerom 
dehonestovať zámer mesta 
zlúčiť obe centrá do nového, 
čo rozdelilo žilinskú verej-
nosť na dva tábory. Pani 
Chodelková podala aj pod-
net na Generálnu proku-
ratúru, táto však potvrdila 
zákonnosť procesu vyrade-
nia subjektu zo siete škôl  
a školských zariadení.

Nie je tajomstvom, že bývalá 
riaditeľka a súčasná poslan-
kyňa zastupiteľstva Ľudmila 
Chodelková kandiduje za 
primátorku Žiliny v na-
stávajúcich komunálnych 
voľbách. V prípade, že uspe-
je, aký osud čaká mestské 
centrum voľného času? 
Bude zrušené a nahradené 
nejakým súkromným cen-
trom voľného času? Uvidí-
me. Ak by sa pani Chodel-
ková stala primátorkou, 
bude treba si na všetky jej 
aktivity okolo CVČ dobre 
posvietiť.

Protokoly z kontrol, ktoré 
potvrdzujú moje vyjadrenia 
o tom, že sa krúžky vôbec 
nekonali, i napriek tomu, že 
sa konať mali, sú uvedené na 
stránke mesta Žilina v sekcii 
Čo sa v Žiline urobilo:  
h t t p : / / w w w. z i l i n a . s k /
co-sa-urobilo/282/.  
  

  Igor Choma
primátor mesta

Vyjadrenie primátora k výzve 
poslankyne Chodelkovej

Milí Žilinčania,
mesiac október nám 
ukončil niekoľko- 
mesačnú dekádu 
kultúrnych, špor-
tových a spoločen-
ských podujatí, 
ktoré sa konali  
v rámci Žilinského 
kultúrneho leta 
2018. 

Počas poslednej akcie, 
ktorou bol Primátorský 
deň, sme sa mohli vi-

dieť či už na žilinskej radnici, 
alebo v priestoroch mest- 
ského úradu. Teší nás naras- 
tajúci záujem o našu prácu  
a činnosť mesta.  

V najbližších dňoch si uctí-
me Pamiatku zosnulých  
a budeme si pripomínať  
našich blízkych, ktorí nás 

opustili. Na tento sviatok sa 
spoločnosť ŽILBYT, s.r.o., 
ktorá je správcovskou spoloč-
nosťou žilinských cintorínov, 
spolu s mestom niekoľko  
týždňov pripravovali, aby sme 
si spoločne a bez problémov 
uctili našich najbližších. 
Nápomocnou je nám každým 
rokom i mestská polícia, ktorá 
dohliada na poriadok a bez- 
pečnosť pri vstupoch na cin-
toríny. 

S prichádzajúcim čoraz 
chladnejším počasím sa me-
sto pripravuje aj na zimnú 
údržbu. V zmysle novely 
zákona sa tento rok zvýši vý-
mera zimnej údržby o takmer 
500 km chodníkov a miest- 
nych komunikácií.  

Zima klope na dvere a s ňou si 
neodmysliteľne spájame  

i Vianočné trhy, ktoré sa za-
čínajú už 23. novembra. Ak-
tuálne mesto vysúťažilo 
prenájom stánkov a prípravy 
sú v plnom prúde, aby sme si 
mohli v príjemnej at- 
mosfére vychutnať voňavý 
punč a tradičné dobré jedlo. 
Vianočnú atmosféru umocní 
aj nová vianočná výzdoba na 
Námestí Andreja Hlinku :) 

Igor Liška, prednosta 
Mestského úradu v Žiline

Vedenie mesta 
pozýva verejnosť 
na tradičné Vianoč-
né trhy, ktoré sa 
každoročne konajú 
na Mariánskom 
námestí a Námestí 
Andreja Hlinku. 
Pripravené budú 
stánky s občer-
stvením a s tradič-
nou vianočnou 
tematikou. Na 
Mariánskom námes-
tí sa môžete tešiť 
aj na pestrý pro-
gram, od folklóru až 
po rock.

Do dražby o 18 
stánkov sa počas  
októbrovej aukcie 

zapojilo 27 záujemcov. Do 
mestskej kasy vďaka prenáj-
mu poputuje 184 816 eur, 
čo je takmer o 100-tisíc eur 
viac ako vlani, keď sa stánky 
vydražili za 85 539 eur. Na 
Mariánskom námestí bude 
počas trhov 14 stánkov  
s občerstvením. V ôsmich 
z nich si budete môcť po-
chutnať na tradičných jed-
lách a v šiestich stánkoch 
sa budú predávať tradičné 
nápoje. Na Námestí Andre-
ja Hlinku budú štyri predaj-
né stánky s občerstvením. 
Okrem jedla a pitia sa náv- 
števníci môžu tešiť na reme-
selníkov, ktorí budú svoje 
produkty ponúkať v ďalších 
21 stánkoch. Dva stánky 
sú určené pre charitatívne  
a neziskové organizácie.

Vianočné trhy v Žiline budú 
tradične prebiehať na Ma-
riánskom námestí a Námestí 
Andreja Hlinku od 23. no-
vembra do 23. decembra 
2018.  Počas Vianočných tr-
hov budú pripravené poduja-
tia: Mikuláš v meste, Big Jump 
– Otvorenie zimnej sezóny 
OOCR Malá Fatra  a tradičný 
Vianočný beh. Všetkých  
srdečne pozývame. 

Budeme pokračovať aj  
v tradícii a ani tento rok nebu-
de chýbať charitatívna akcia 
„Primátorský punč“. Cena za 
jeden pohár charitatívneho 
punču je na vás. Dobrovoľné 
príspevky za primátorský 
punč poputujú organizáciám 
venujúcim sa deťom alebo se-
niorom v našom meste. 
Predávať ho bude osobne 
primátor mesta a predstavite-
lia Mestského úradu v Žiline. 

Ako minulý rok, aj teraz bude 
pre návštevníkov Vianočných 
trhov pripravený kultúrny 
program. Na Mariánskom 
námestí v období od 23. 11. 
do 23. 12. je pripravený pro-

gram s bohatým žánrovým 
záberom. Spevácke zbory, fol-
klórne skupiny a súbory, jazz, 
swing, oldies, rock, ale aj ad-
ventné pásma a divadlo pre 
deti.

Aj tento rok bude k dispozícii 
od 23. novembra 2018 do  
2. januára 2019 umelé klzisko. 
Návštevníci tak budú mať 
možnosť korčuľovať sa bez- 
platne na najnovšom type 
umelej ľadovej plochy priamo 
na Mariánskom námestí v Ži-
line. Ocenia to predovšetkým 
naši najmenší. K dispozícii 
bude aj požičovňa korčúľ. 

Žilinčania, ale aj návštevníci 
nášho mesta sa môžu opäť te-
šiť na Novoročný ohňostroj, 
ktorý bude odpálený 1. ja-
nuára 2019 o 18.00 hod. zo 
strechy mestského divadla, 
aby sa naň mohli prísť pozrieť 
aj menšie deti. Oslávte s nami 
začiatok nového roka. 

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

Okrem jedla a pitia sa návštevníci môžu tešiť na remeselníkov, 
ktorí budú svoje produkty ponúkať v 21 stánkoch.

Na tomto ihrisku mali vyrastať mladí futbalisti.
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Volebný obvod č. 2 informuje  

V novembri tohto 
roku sa uzavrie 
ďalšie volebné 
obdobie, v ktorom 
sme dostali vašu 
dôveru ako poslanci 
za náš volebný 
obvod. Dovoľte nám 
preto aj krátku 
bilanciu toho, čo sa 
za tieto posledné 
štyri roky zmenilo. 

S občanmi, ktorí mali 
záujem o kontakt  
s nami poslancami, 

sme sa pravidelne stretávali 
každú prvú stredu v mesiaci  
v jedálni Základnej školy 
na Hlinách V. Tu chceme 
poďakovať aj vedeniu školy, 
ktoré nám tieto priestory 
ponúklo. Okrem toho sme 
sa pravidelne zúčastňovali 
aj zasadaní školských rád 
pri materských a základ- 
ných školách nášho ob-
vodu. Vždy sme sa snažili 
poctivo reagovať na vaše 
podnety, telefonáty a mai-
ly, v ktorých ste nás mnohí 
žiadali o pomoc s riešením 
vašich problémov.  

V spolupráci s mestom, 
ale aj súkromnými 
investormi sa nám v tomto 
volebnom období podari-
lo zrealizovať:

• Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia, príprava, dopl-
nenie, realizácia
• Revitalizácia Parku Ľu-
dovíta Štúra za aktívnej 
účasti aj vás obyvateľov náš-
ho obvodu
• Rekonštrukcia najviac 
poškodených trás chod-
níkov a častí peších plôch 
celého obvodu
• Horolezecká hala európ-
skych parametrov v areáli 
Základnej školy Hliny VI

• Príprava novej bežeckej 
dráhy a skateparku v areáli 
Základnej školy Hliny VI
• Oprava komunikácie 
medzi ulicou Poľnou a V. 
Javorku za hotelom Galileo
• Doplnenie štyroch det-
ských ihrísk na Hlinách V 
a VI a VII
• Rekonštrukcia lávky pre 
peších cez potok Všivák 
• Príprava štúdie rozšírenia 
parkovacích plôch 
• Aktívna práca v rámci 
Nadácie Lesopark, ktorá 
postupne revitalizuje pries- 
tor lesoparku
• Navýšenie finančných 
prostriedkov na údržbu ze-
lene
• Navýšenie frekvencie ko-
sení zo 4 na 6 ročne

Vieme, že obyvatelia nášho 
obvodu a celého mesta by si 
zaslúžili, aby investície do 
kvality a čistoty verejného 
priestoru boli vyššie. Inves- 
tícia mesta, ktorá by zna-
menala  kompletnú revitali-
záciu dlhodobo 
zanedbávaných verejných 
priestorov, je odhadovaná 
na cca 50 miliónov eur. 
Takéto finančné pros- 
triedky naše mesto v tejto 
chvíli nemá. Aj napriek 
tomu si myslíme, že mnohé 
problémy by sa dali riešiť 
oveľa lepšie. Prvým krokom 
je mať v našom meste syste-
matickú koncepciu postup- 
nej obnovy, či už zelene  
alebo chodníkov a ciest. 
Chceli by sme tiež docieliť, 
aby organizácie mesta ne-
čakali na jednotlivé pod-
nety občanov, ale aby z vlast- 
nej iniciatívy pravidelne 
monitorovali stav prostre-
dia, ktoré majú v správe. 
Efektívnejšej komunikácii  
s občanmi a získavaniu 
podnetov by tiež pomohlo 
zavedenie moderných 
nástrojov, ako je napríklad 
Odkaz pre starostu, ktorý 
používajú v súčasnosti všet-
ky krajské mestá s výnim-
kou Žiliny. 

Dovoľte nám poďakovať sa 
vám všetkým, ktorým nie je 
ľahostajné prostredie, v kto-
rom žijeme, pracujeme či 
oddychujeme, tým, ktorí  
s nami celé volebné obdo-
bie udržiavali intenzívne 
kontakty a spoločne sme 
pracovali na riešeniach  
v prospech Žiliny.

Vaši poslanci: Miroslav 
Kolenčiak, Dušan Maňák,  

Peter Ničík a Peter Fiabáne

Park Ľudovíta Štúra na Bôriku  

Lesopark Chrasť  

Lesopark Chrasť  

Poslanec volebného obvodu č. 2 Peter Fiabáne

Mesto Žilina pripra-
vilo pre deti zo ZŠ  
s MŠ Gaštanová po 
prázdninách príjem- 
né prekvapenie. 
Hokejbalové ihrisko 
v areáli školy, ktoré 
bolo roky 
nevyužívané  
a v zlom technickom 
stave, sa podarilo 
zrekonštruovať. 
Vznikla tak možnosť 
začať opäť využívať 
toto jedinečné 
ihrisko v Žiline pre 
športovanie detí  
a mládeže. Ihrisko 
spolu so súvisiacim 
zázemím prešlo 
rekonštrukciou  
a v súčasnosti 
poskytuje výborné 
podmienky pre 
hokejbalový šport.

Vedenie školy v spo-
lupráci s externými 
športovými od-

borníkmi ponúkli deťom  
v rámci vzdelávacích pouka-
zov možnosť využitia novo 
zrekonštruovaného ihriska 
na hokejbalové krúžky. Táto 
ponuka sa stretla u detí a ich 
rodičov s obrovským záuj-
mom. Oprávnene možno 
povedať, že rekonštrukciou 
ihriska sa do základnej školy 
na sídlisku Solinky vracia 
„hokejbalový život“ a nové 
športové možnosti pre deti 
či širokú verejnosť v našom 
meste.

V minulosti bolo ihrisko pra-
videlne využívané a hokejbal 
sa tešil veľkej obľube u detí zo 
základnej školy. Aj pre deti 
vtedajšieho centra voľného 
času to bol priestor na mi-
moškolské aktivity a krúžky. 
Od roku 2010 však bolo ihris- 
ko využívané minimálne  
a jeho stav sa postupne zhor-
šoval. Neskôr začali ihrisko 
využívať nadšenci zo špor-
tového klubu HOGO Žilina 

pre extraligové zápasy a tur-
naje detí a mládeže, ale zlý 
technický stav značne ob-
medzoval ich možnosti. Pre-
to sa rozhodli tento stav zme-
niť a predložili požiadavky 
na Mestský úrad v Žiline  
s ponukou dobrovoľníckej 
pomoci pri spracovaní pod- 
kladov na rekonštrukciu.  Na 
základe snahy všetkých zain-
teresovaných sa podarilo pri-
praviť zámer rekonštrukcie, 
schváliť finančné krytie  
a zrealizovať obnovu ihriska. 
Dnes je ihrisko vybavené 
mechanizmom otvárania 
mantinelov pre presuny 
bránok, striedačky a trestné 
lavice majú novú polohu, 
funkčnosť a zrekonštruované 
striešky, vymenili sa poško-
dené mantinely, madlá, 
ochranné pletivá, bol opra-
vený povrch ihriska. Súčas- 
ťou vybavenia je príslušen-
stvo na uskladňovanie 
bránok, zariadenia časomiery, 

elektroinštalácia a obnovou 
prešlo aj zázemie so šatňami  
a sociálnym zariadením. 

V súčasnosti zrekonštruo-
vané ihrisko plne využívajú  
v dopoludňajších hodinách 
deti zo základnej školy a v po-
poludňajších hodinách deti 
zo školského klubu a špor-
tových krúžkov. Na základe 
zmluvy sa na škole etablovali 
hokejbalové krúžky Centra 
voľného času, Kuzmányho 
105 a funguje aj spolupráca  
s mládežníckym športovým 
klubom HOGO Žilina, naj-
mä v oblasti materiálneho za-
bezpečenia pomôcok, špor-
tového náradia a výstroja, 
ako aj poskytovania odbor-
ného potenciálu v rozvoji 
hokejbalu  a športovej 
prípravy. Ihrisko je voľne 
dostupné širokej verejnosti  
a je k dispozícii aj formou 
prenájmu. Na jeho symbolic-
kom otvorení bol prítomný aj 
primátor mesta Žilina Igor 
Choma, ktorý sa netajil rados- 
ťou nad uskutočneným záme-
rom. „Podpora športu bola 
vždy mojou prioritou a teší 
ma, keď vidím, že dielo sa po-
darilo. Verím, že ihrisko budú 
deti a mládež radi využívať  
a hokejbalový šport sa bude  
v Žiline rozvíjať,“ dodal 
primátor.

Aj tento obyčajný príklad in-
vestičného zámeru svedčí  
o tom, že o problémoch  
a neutešených stavoch netre-
ba iba rozprávať, naopak, ak je 
skutočný záujem veci riešiť  
a priložia sa ruky k dielu, do-
siahne sa cieľ. A mesto Žilina 
má pre takúto participáciu 
pochopenie a dvere na spo-
luprácu vždy otvorené.  

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

Hokejbalové ihrisko v areáli  ZŠ s MŠ 
Gaštanová píše svoj nový príbeh

Nové hokejbalové ihrisko v areáli školy ZŠ s MŠ Gaštanová.  

Zrekonštruované ihrisko plne využívajú v dopoludňajších hodinách 
deti zo základnej školy a v popoludňajších hodinách deti 
zo školského klubu a športových krúžkov.

Tribúna – PRED REKONŠTRUKCIOU 

Tribúna – PO REKONŠTRUKCII
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ROZHOVOR S PRIMÁTOROM IGOROM CHOMOM
Akým smerom sa bude Žilina uberať po 10. novembri 2018?

S blížiacimi komunálnymi voľbami príde  
do Žiliny zmena – na primátorské kreslo 
zasadne nový primátor. Kto to bude? Na 
názor sme sa opýtali dosluhujúceho žilin-
ského primátora Igora Chomu, ktorý  
v novembrových komunálnych voľbách  
nebude kandidovať na post primátora.

Neľutujete svoje rozhodnutie?

Ľutovať sa dajú len zlé rozhodnutia, ja to svoje považujem 
za správne. Každý by mal vedieť odísť zo svojej funkcie 
včas. Okrem iného, nebolo by vhodné presviedčať verejnosť 
o tom, že kandidovať nepôjdem a napokon by som svoju 
kandidátku podal. Aj keď mnoho ľudí o tom špekulovalo... 
Ja si občanov vážim a naozaj som svoje rozhodnutie pre-
hodnotil „z každej strany“ už dávnejšie. 

Aký postoj voči regionálnej politike a Žiline ako ta-
kej budete mať po skončení primátorovania?

Zaujímal som sa o Žilinu už roky predtým, ako som sa 
vôbec rozhodol kandidovať prvýkrát na post primátora Ži-
liny. Okrem iného nezanevriem na svoje mesto, v novem-
brových komunálnych voľbách kandidujem v Žiline ako 
poslanec do mestského zastupiteľstva, stoličku primátora 
však už nechávam pre niekoho nového. Zastávam však 
názor, že vždy to má o to jednoduchšie ten kandidát, ktorý 
mesto skutočne pozná a zaujíma sa o jeho situáciu. 

Myslíte, že súčasní kandidáti situáciu v Žiline, ako 
vy hovoríte, „skutočne poznajú“?

Toto je skôr otázka na nich. Verím však, že áno, niekto však 
viac a niekto menej. Inak by ich kandidatúra nemala zmy-
sel. Mnoho vecí sa pred voľbami sľubuje, tak je to všade  
a myslím, že na tom nie je nič zlé, pokiaľ je to v realizova-
teľnej norme. Keď sa však človek už z funkcie primátora 
skutočne plánuje pustiť do vyriešenia daného problému či 
niekoľkoročných sporov, zistí, že pozícia mesta, či už fi-
nančná alebo právna, nie je vždy ružová. Preto je nevyhnut-
né mať každú problematiku mesta veľmi dobre naštudo-
vanú. Otázne je, aké mnohé spôsoby použijú na ďalší rozvoj 
Žiliny, pretože nie každý spôsob riadenia je vždy ten najlep-
ší. Aj z tohto dôvodu považujem niektoré z cieľov žilinských 
kandidátov za nezmyselné.

Napríklad?

Napríklad stavať politickú kampaň na nezmyselnom boji 
za „korytnačku“, ktorú treba vrátiť mestu – áno, treba ju 
vrátiť mestu, ale za rovnakú alebo nižšiu cenu, akou bola 
pred rokmi predaná a nie ju kúpiť za milióny eur, ktoré 
sama potrebuje na svoju rekonštrukciu. Stavba je dnes  
v podstatne horšom stave, ako bola  v roku 2006, keď ju 
Slota predal. Potom to bude vyriešené férovo. Štúdia jasne 
preukázala, že za cenu odkúpenia starej haly a jej rekon-
štrukciu je možné postaviť úplne novú modernú športovú 
halu.

Po odovzdaní registrovaných kandidátok na post 
primátora sa mnohým občanom vytvárajú rôzne 
predstavy vedenia. Kde vidíte smerovanie mesta 
vy?

Občania majú na výber zo siedmich kandidátov na pozí-
ciu primátora. Víťaz však bude len jeden. Záleží na mno-
hom, akou cestou sa bude mesto Žilina uberať, no v ko-
nečnom dôsledku je to len a len na jeho novom vedení. To 
by malo  myslieť predovšetkým na našich najmenších, ale 
i najstarších a nebudú mu cudzie problémy občanov.  
Dobré vedenie je otvorené a naklonené všetkým a nielen 
niektorým.

Politika ktorého kandidáta je vám najbližšia?

Určite sa najviac prikláňam k názorom nezávislého kan-
didáta Patrika Gromu, ktorý už štyri roky zastáva pozíciu 
môjho zástupcu – zástupcu primátora mesta Žilina. Nie- 
ktoré projekty mesta sa nestihnú zrealizovať, za čo pociťu-
jem voči Žilinčanom istý záväzok. Aj z tohto dôvodu mô-
žem skonštatovať, že Patrik Groma je v činnosti mestské-
ho úradu zorientovaný zo všetkých kandidátov najviac  
a na aklimatizovanie v problematike nepotrebuje toľko 
času ako iní kandidáti.

Aký názor máte na plány ostatných kandidátov? 
Sú realizovateľné?

Určite sú mnohé z nich realizovateľné. Otázne je, či osob-
ný záujem nebude v budúcnosti prevyšovať záujem verej-
ný, dokonca, či záujmové a športové kluby blízke primáto-
rovi či primátorke nebudú pred inými uprednostnené. Je 
pre mňa neprijateľné podporovať kandidátku, ktorá v mi-
nulosti viedla mestské centrum voľného času, pričom 
vykazovala aj prácu krúžkov, ktoré sa vôbec nekonali. 
Osobný záujem možno vidieť aj u ďalšieho kandidáta, 
ktorý už roky podniká na mestskej plavárni. Dá sa 
očakávať, že sa svojich aktivít na plavárni vzdá, ak bude 
zvolený za primátora? Dosiaľ som žiadne takéto vyhláse-
nie nevidel, nepočul – a to pokladám za neférové voči me-
stu. Rovnako nebudem zastávať názory mladého kan-
didáta, ktorý je vraj podporovaný pánom Trabelssiem. 
Ako bude mesto vyzerať, ak ho namiesto primátora bude 
viesť bábka ovládaná niekým úplne iným? 

Navyše, ako mám veriť človeku, ktorý už raz ukázal, ako 
nevie hospodáriť s verejným majetkom. Ešte za čias, keď 
bol Martin Kapitulík  členom Správnej rady nadácie In-
tenda a predsedom dozornej rady Hotely mládeže Sloven-
ska, dostal na starosti projekt rekonštrukcie hotela Pia-

trová vo Vrútkach. Výberové konanie, ktoré zorganizoval, 
vyhrala firma CISS Martin, so sídlom v Žiline, ktorej ko-
nateľom a spolumajiteľom bol Kapitulíkov ujo. Upratova-
cie služby vyhrala zhodou okolností firma Servel, ktorá 
bola zapísaná do obchodného registra iba mesiac pred 
svojou výhrou a jej konateľom bol Kapitulíkov spoločník 
Stanislav Kubík. A aby toho nebolo málo, nehnuteľnosti 
poistila Viera Kapitulíková, matka kandidáta. Obávam sa, 
kam by sa uberalo mesto, ak by voľby vyhral tento kan-
didát a komu všetkému by sa musel revanšovať. 

V rámci predvolebnej kampane ma prekvapuje prehnané 
predvolebné snaženie sa na sociálnych sieťach, ale len sľu-
bovaním, dehonestovaním doterajšej práce úradu, privlast- 
ňovaním si práce iných, rozdávaním koláčikov a kamero-
vaním sa hocikde. To je dramaticky zlé. 

Ale, v konečnom dôsledku je to na nás – Žilinčanoch, 
koho si zvolíme za svojho richtára. 

Vráťme sa k vášmu primátorovaniu. Určite je mno-
ho projektov, ktoré ste nestihli dokončiť. Veríte, 
že nájdu u nového vedenia pochopenie? 

Osem rokov je dlhá doba, no nie vždy na dokončenie 
všetkých plánov. Spracovanie niektorých dokumentácií, 
schvaľovanie, obstarávanie a samotná realizácia veľkých 
projektov sa pri neľahkom priebehu natiahne aj na roky 
práce. V mnohom nás brzdila finančná situácia a keď nie 
tá, tak to bolo zas právne vysporiadanie majetkov alebo 
námietky rôznych občianskych združení, ktoré napádajú 
stavby po celom Slovensku, v niektorých prípadoch  
i schvaľovanie samotnými poslancami, ktorí chceli ur-
čené financie využiť na poslednú chvíľu na úplne iné 
účely a uprednostnili svoje politické záujmy pred prag- 
matickými riešeniami, čo je úplne nekoncepčný prístup.  
Preto sa bez zábran priznám, že okrem toho, čo sa zrea-
lizovalo, potrebuje Žilina ďalej rozvoj najmä v bytovej 
politike, parkovaní, doprave a budovaní športovo-rek- 
reačných zariadení. Treba však povedať, že aj keď sa 
niektoré plány nerealizovali, nie je možné to vidieť ne-
gatívne. Práve naopak, odovzdávam svojmu nástupcovi 
celkom slušný zásobník projektov, na ktoré stačí už len 
vyčleniť peniaze, nájsť všeobecnú zhodu a môže sa začať 
robiť – napríklad rekonštrukcia Námestia Andreja Hlin-
ku. 

Čo všetko vám bude na práci primátora chýbať?

Kontakt s ľuďmi, so Žilinčanmi, samozrejme, aj s kolega-
mi z úradu. Zároveň možnosť podať pomocnú ruku 
ľuďom, ktorí to budú v čase núdze od mesta naozaj potre-
bovať, či vyriešiť akýkoľvek problém denného života  
v Žiline. Verím však, že ak budem zvolený na pozíciu pos- 
lanca do mestského zastupiteľstva, budem i naďalej nápo-
mocný našim občanom, a to v každom smere.

Čo by ste chceli odkázať občanom Žiliny?

Že im ďakujem za moju podporu počas ostatných osem 
rokov. A že im prajem správnu voľbu – aby Žilina mala 
čestného a spravodlivého gazdu na správnom mieste. Ak 
taký bude, budú spokojní občania, návštevníci aj on sám.

Kauza Aupark sa v Žiline už niekoľko rokov ťahá 
po súdoch. Postupne sa mestu darí víťaziť  
v jednotlivých sporoch, kde sú v hre milióny eur. 

Aktuálne vedie mesto súdne konanie, v ktorom je žalovaná 
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Predmetom konania je 
náhrada škody vo výške 1,3 mil. eur, ktorá mala spoločnosti 
GETWAY MANAGEMENT, a.s. vzniknúť v súvislosti s údaj-
ným omeškaním výstavby obchodného centra Aupark. Omeš-
kanie malo mať na svedomí rozhodnutie stavebného úradu 
mesta Žilina. Ak by bola uvedená spoločnosť v tomto súdnom 
konaní úspešná, ministerstvo by muselo uhradiť škodu a me-
stu Žilina by hrozilo, že si ministerstvo bude voči nemu uplatňo-
vať regresný nárok. Okresný súd v Žiline koncom apríla však 

túto žalobu v celom rozsahu zamietol. Minulý týždeň obdržalo 
mesto Žilina písomný rozsudok v tomto spore, ktorý však ešte 
nie je právoplatný, žalobca sa voči nemu môže odvolať. Spor 
tak bude mať pravdepodobne dohru až na krajskom súde. 
„Budeme aj naďalej pokračovať vo svojom dosiaľ úspešnom 
úsilí, pretože od začiatku zastávame názor, že mesto Žilina 
developerským spoločnostiam škody nikdy nespôsobilo. Aktu-
álne doručený rozsudok potvrdzuje pozíciu mesta,“ uviedol 
žilinský primátor Igor Choma. V tejto veci mesto zastupuje 
advokátska kancelária HADBÁBNA & spol., s.r.o., ktorá mesto 
úspešne zastupovala aj v súdnom konaní o náhradu škody  
v celkovej výške 17,5 mil. eur. Takúto sumu požadovala spo-
ločnosť GETWAY MANAGEMENT, a.s. ako náhradu škody za 
prieťahy pri výstavbe. Okresný i krajský súd túto žalobu zamie-
tol, mesto teda túto sumu nemuselo platiť.  Počiatky sporov 

súvisia s predajom pozemkov na Štúrovom námestí pre 
výstavbu nákupného centra Aupark. Predaj schválilo na návrh 
vtedajšieho primátora Jána Slotu mestské zastupiteľstvo ešte 
v decembri 2003. Námestie vtedy predali za 50 miliónov slo-
venských korún. Nástupca Jána Slotu, primátor Ivan Harman, 
však výstavbu obchodného centra zastavil, predaj označil za 
nevýhodný a napadol ho na súde. Investor projekt previedol 
na inú spoločnosť, ktorá v budovaní obchodného centra po-
kračovala. Následne si však uplatňovala v súvislosti s údajným 
omeškaním výstavby náhradu škody vo výške 17,5 milióna 
eur priamo od mesta Žilina a škodu 1,3 mil. od Slovenskej re-
publiky.

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

Mesto dostalo rozsudok v kauze Aupark

INFORMUJEME
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Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Aj v Žiline budú občania rozhodovať o primátorovi a poslancoch mestského zastupi-
teľstva. Voľby budú na území Slovenska vo všetkých obciach a mestách jednoko-
lové, čo pre Žilinu znamená, že o obsadení postu primátora a poslancov mestského 
zastupiteľstva bude rozhodnuté v tento jeden deň. Právo ísť voliť má obyvateľ mesta, 
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a má na území mesta  
trvalý pobyt. V týchto voľbách nefunguje hlasovací (voličský) preukaz ani možnosť 
voliť zo zahraničia, a preto každý volič môže voliť výlučne vo volebnom okrsku, do 
ktorého patrí podľa adresy trvalého pobytu.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline v júni tohto roka určilo, že počet poslancov mestské-
ho zastupiteľstva pre nasledujúce volebné obdobie zostane nezmenený, t. j. 31. 

Poslanci budú volení v 8 volebných obvodoch:
VO č. 1: Hliny I – IV, Staré mesto – volí sa 5 poslancov
VO č. 2: Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha – volia sa 4 poslanci
VO č. 3: Solinky – volí sa 5 poslancov
VO č. 4: Vlčince – volí sa 7 poslancov
VO č. 5: Hájik – volia sa 3 poslanci
VO č. 6: Bytčica, Rosinky, Trnové – volia sa 2 poslanci
VO č. 7: Bánová, Závodie, Žilinská Lehota – volia sa 2 poslanci
VO č. 8: Brodno, Budatín, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zá-
dubnie, Zástranie – volia sa 3 poslanci
 
Viac informácií o voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 nájdete na webovej 
stránke mesta Žilina: www.zilina.sk/volby2018/. 

V sobotu 10. novembra 2018 čakajú slovenské obce a mestá komunálne voľby. Prebiehať budú od 7. hodiny ráno do 22. hodiny večer.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mesto Žilina  uverejňuje  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva 
podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

1. Stanislav Babic, Ing., 39 r., riaditeľ, Slovenská národná strana
2. Zuzana Balogová, Mgr., 44 r., špeciálna pedagogička, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
3. Barbora Birnerová, Ing., PhD., 41 r., občianska aktivistka, OBYČAJNÍ ĽUDIA a ne-

závislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
4. František Bobenič, Ing., 52 r., informatik, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
5. Slavomíra Brezovská, PhDr. Mgr., 55 r., vedúca sociálneho a bytového odboru MsÚ  
v Žiline, SMER - sociálna demokracia
6. Michal Danek, Ing., 36 r., konateľ, SPOLU - občianska demokracia
7. Lucia Ďurajková, Ing., 36 r., manažérka zahraničného obchodu, nezávislá kandidátka
8. Peter Durmis, MUDr., 50 r., lekár, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
9. Robert Ficek, MUDr., 63 r., lekár, SMER - sociálna demokracia
10. Jaroslava Gažová, Ing., 55 r., odborníčka na životné prostredie a odpadové hospodár-
stvo, aktivistka SILNÁ ŽILINA, nezávislá kandidátka
11. Ľudmila Chodelková, PaedDr., 52 r., riaditeľka CVČ Žirafa, INÁ ŽILINA, nezávislá 
kandidátka
12. Igor Choma, Ing., 54 r., primátor, SMER - sociálna demokracia
13. Katarína Kruželová, RSc., 53 r., maklérka v realitnej spoločnosti, nezávislá kandidátka
14. Jozef Kúdelčík, doc. RNDr., PhD., 43 r., vysokoškolský pedagóg, Kresťanskodemo-
kratické hnutie
15. Patrik Martaus, 45 r., novinár, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
16. Ľudmila Martinčeková, Mgr., 41 r., učiteľka, SME RODINA - Boris Kollár
17. Vladimír Mihalík, Mgr., 42 r., živnostník, SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana 
vlastencov
18. Mária Mihalíková, Ing., 34 r., analytička v IT, SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - 
strana vlastencov
19. Michal Michalek, Ing., 33 r., špecialista na kultúru a cestovný ruch, aktivista SILNÁ 
ŽILINA, nezávislý kandidát
20. Anna Perkovičová, PhDr., 70 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana
21. Juraj Petráš, Ing., M.S.C., 54 r., informatik, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
22. Dušan Petrík, Ing., 63 r., špecialista v elektro energetike, SMER - sociálna demokracia
23. Peter Pika, Ing., 48 r., vedúci údržby distribučnej siete SPP-distribúcia, a.s., aktivista 
SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
24. Marek Richter, Mgr., PhD., 31 r., programový manažér, nezávislý kandidát
25. Marek Sobola, Mgr. Ing., PhD., 37 r., autorizovaný krajinný architekt a historik, 
nezávislý kandidát
26. Daniela Stodolová, Ing., 59 r., samostatná radkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
27. Jozef Sergej Tonka, 31 r., technik, SME RODINA - Boris Kollár
28. Bohuslava Trnovská, Ing., 50 r., ekonómka, INÁ ŽILINA, nezávislá kandidátka
29. Martin Vidra, 40 r., technický riaditeľ, INÁ ŽILINA, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Volebný obvod č. 2

1. Jozef Cisarik, Ing., 50 r., ekonóm, INÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
2. Tibor Čerňan, Ing., 54 r., manažér, SPOLU - občianska demokracia
3. Peter Fiabáne, Mgr., 55 r., športový manažér, nezávislý kandidát
4. Marek Frťala, 23 r., občiansky aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
5. Ján Gašper, Ing., 54 r., konateľ spoločnosti, Kresťanskodemokratické hnutie
6. Ján Glasnák, 46 r., počítačový grafik, SPOLU - občianska demokracia
7. Igor Habánik, MUDr., 58 r., lekár, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
8. Pavol Hartel, MUDr., 57 r., lekár, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
9. Miroslav Hreus, Ing., 63 r., obchodník, Slovenská národná strana
10. Peter Chromiak, Ing., 27 r., produkt manažér, SPOLU - občianska demokracia
11. Miloš Klimašovský, JUDr., 56 r., advokát, Slovenská národná strana
12. Dušan Maňák, Ing. arch., 63 r., architekt v slobodnom povolaní, nezávislý kandidát
13. Martin Maruna, 32 r., podnikateľ, SMER - sociálna demokracia
14. Milan Miko, 47 r., zamestnanec daňového úradu, Kresťanskodemokratické hnutie
15. Peter Ničík, Mgr. Ing., 55 r., kulturológ, učiteľ, nezávislý kandidát
16. Marcela Poláčková, MUDr., 68 r., lekárka, nezávislá kandidátka
17. Emil Rafaj, Mgr., 53 r., vedúci oddelenia služieb pre občana ÚPSVaR, Slovenská 
národná strana
18. Vladimír Randa, Mgr., 35 r., riaditeľ združenia PRELES, nezávislý kandidát
19. Miroslav Rusňák, 69 r., výtvarník, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
20. Soňa Turčányiová, Mgr. Ing., 53 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

Volebný obvod č. 3

1. Ľubomír Bechný, Ing., 55 r., fotograf a publicista, nezávislý kandidát
2. Peter Cibulka, Mgr., 36 r., manažér, učiteľ, asistent učiteľa, nezávislý kandidát
3. Michal Čečko, 22 r., študent VŠ, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta Žilina

Mesto Žilina  uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby primátora mesta:

1. Peter Fiabáne, Mgr., 55 r., športový manažér, nezávislý kandidát
2. Patrik Groma, Ing., PhD., 45 r., ekonóm, nezávislý kandidát
3. Tibor Hanuliak, Mgr. PhDr., 62 r., poradca generálneho riaditeľa, Slovenská národná 
strana
4. Ľudmila Chodelková, PaedDr., 52 r., riaditeľka CVČ Žirafa, INÁ ŽILINA, nezávislá 
kandidátka
5. Marian Janušek, Ing., 58 r., SZČO, nezávislý kandidát
6. Martin Kapitulík, Ing., 32 r., ekonóm, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
7. Ján Púček, 64 r., poslanec MZ, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
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4. Daniel Divinec, Ing., 41 r., obchodník, nezávislý kandidát
5. Michaela Ďurošková, Mgr., 31 r., banková úradníčka, aktivistka SILNÁ ŽILINA,  
nezávislá kandidátka
6. Slavo Fačkovec, Ing., 35 r., forexový obchodník, nezávislý kandidát
7. Peter Gomola, 45 r., nezamestnaný, SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana 
vlastencov
8. Vladislav Harčar, 62 r., konateľ, SMER - sociálna demokracia
9. Dominik Hriník, Mgr., 26 r., učiteľ, športový manažér, nezávislý kandidát
10. Peter Húšťava, PaedDr., PhD., 59 r., učiteľ, nezávislý kandidát
11. Milan Chvíla, Mgr., 48 r., hasič, urbanista a ekológ, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý 
kandidát
12. Martin Jedinák, Ing., 35 r., elektrotechnický inžinier, nezávislý kandidát
13. Martin Kapitulík, Ing., 32 r., ekonóm, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
14. Pavel Kropitz, Ing. arch., 61 r., štátny radca, MOST - HÍD
15. Patrik Kubička, 24 r., študent VŠ, kontrolór, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
16. Samuel Kubík, 18 r., študent, SMER - sociálna demokracia
17. Ivan Machara, Ing., 57 r., vedúci pracoviska, Kresťanskodemokratické hnutie
18. Ľuboš Majer, Ing., MBA, 37 r., manažér, NÁRODNÁ KOALÍCIA
19. Jaroslav Pechočiak, 58 r., invalidný dôchodca, Komunistická strana Slovenska
20. Martin Rogoň, 33 r., technik, SME RODINA - Boris Kollár
21. Ján Sága, Ing., 49 r., konateľ spoločnosti, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
22. Miroslav Sokol, Ing., 39 r., elektrotechnik, nezávislý kandidát
23. Peter Šedivý, 52 r., podnikateľ, SME RODINA - Boris Kollár
24. Gustáv Šimalčík, Ing., 36 r., Senior relationship manager (vzťahový manažér senior) 
pre verejný a neziskový sektor, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
25. František Talapka, Ing., 47 r., programátor, nezávislý kandidát
26. Marcel Tarda, Ing., 44 r., ekonóm, Slovenská národná strana
27. Imre Valášek, Ing., 36 r., športový riaditeľ, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Volebný obvod č. 4

1. Jana Balvanová, 36 r., asistentka, SMER - sociálna demokracia
2. Martin Barčík, Mgr., 45 r., manažér, INÁ ŽILINA, SPOLU - občianska demokracia
3. Júlia Bombalová, Mgr., 26 r., právnička, INÁ ŽILINA, nezávislá kandidátka
4. Martin Brňak, PhDr. Mgr., PhD., 37 r., štatutár humanitárnej organizácie, nezávislý 
kandidát
5. Karol Čepec, 40 r., manažér, CVČ Žirafa/INÁ ŽILINA, SPOLU - občianska demokracia
6. Pavol Čorba, PhDr., 36 r., vedúci odboru tlačového a zahraničných vecí MsÚ v Žiline, 
SMER - sociálna demokracia
7. Dušan Dobšovič, Ing., 47 r., športový manažér, ekonóm, SMER - sociálna demokracia
8. Stanislav Fapšo, 37 r., profesionálny vodič, SME RODINA - Boris Kollár
9. Jana Filipová, Mgr., 36 r., sociálna pracovníčka - KC ANEPS nepočujúcich, tlmočníčka 
posunkovej reči, nezávislá kandidátka
10. Ivan Gánoczy,  JUDr., 52 r., právnik, Slovenská národná strana 
11. Patrik Groma, Ing., PhD., 45 r., ekonóm, nezávislý kandidát
12. Karol Haas, Mgr., 25 r., predseda Atletickej akadéme Žilina, učiteľ, nezávislý kandidát
13. Gabriela Hamalová, JUDr., 63 r., právnička, SMER - sociálna demokracia
14. Tibor Hanuliak, Mgr. PhDr., 62 r., poradca generálneho riaditeľa, Slovenská národná 
strana
15. Ján Juritka, Ing., 46 r., programátor, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti  
(OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
16. Róbert Kašša, Mgr., 43 r., novinár, INÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
17. Albín Kolek, Ing., 69 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
18. Bohumil Kostolný, Bc., 55 r., vedúci dopravy, nezávislý kandidát
19. Vladimír Krčmárik, Mgr., 32 r., produktový manažér, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
20. Eva Lajčiaková, Mgr., 58 r., daňové a ekonomické poradenstvo, NÁRODNÁ KOALÍCIA
21. Igor Liška, Ing., 38 r., prednosta MsÚ v Žiline, SMER - sociálna demokracia
22. Iveta Martinková, Mgr., 59 r., učiteľka, žurnalistka, nezávislá kandidátka 
23. Jozef Mičic, Ing., 61 r., IT odborník, nezávislý kandidát
24. Tomáš Mikluščak, Ing., PhD., 32 r., projektový manažér, Progresívne Slovensko
25. Rastislav Palutka, Ing., LL.M., 47 r., manažér, SME RODINA - Boris Kollár
26. Ján Rzeszoto, Mgr., 39 r., špecialista kvality, politológ, nezávislý kandidát 
27. Terézia Straňáková, Mgr., 64 r., špecialistka v sociálnych službách, SMER - sociálna 
demokracia
28. Ľubomír Šebo, Ing., 52 r., profesionálny vojak vo výslužbe, Slovenská národná strana
29. Ondrej Šoška, 39 r., generálny manažér žilinskej basketbalovej extraligy, aktivista 
SILNÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
30. Miroslava Šufáková, Mgr., 33 r., právnička, aktivistka SILNÁ ŽILINA, nezávislá 
kandidátka
31. Miriam Šuteková, Mgr., 43 r., riaditeľka odboru ŽSK, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
32. Peter Veselý, 38 r., finančný manažér a poradca, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý 
kandidát

33. Mária Wienerová, Ing., 62 r., riaditeľka športového gymnázia v Žiline, aktivistka SILNÁ 
ŽILINA, nezávislá kandidátka

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Volebný obvod č. 5

1. Rastislav Čibenka, 45 r., manažér, SME RODINA - Boris Kollár
2. Igor Hell, Ing., 53 r., verejná správa, SME RODINA - Boris Kollár
3. Jan Ivančic, Mgr., 46 r., mestský policajt, INÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
4. Peter Jamečný, 53 r., invalidný dôchodca, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
5. Marian Janušek, Ing., 58 r., SZČO, nezávislý kandidát
6. Juraj Jurišta, JUDr. Ing., 43 r., majiteľ obchodnej spoločnosti, SMER - sociálna demokracia
7. Jana Klačková, 52 r., zdravotná sestra, Kresťanskodemokratické hnutie
8. Albert Mehly, 29 r., poisťovací agent, NÁRODNÁ KOALÍCIA 
9. Lukáš Michalovič, 28 r., manažér prevádzky, Slovenská národná strana
10. Lukáš Milan, Mgr., 36 r., investigatívny novinár, aktivista SILNÁ ŽILINA, nezávislý 
kandidát
11. Ján Ničík, Ing.,  48 r., kníhkupec, nezávislý kandidát
12. Ľuboš Plešinger, Ing.,  56 r., dipl. stavebný inžinier, dipl. učiteľ tanca, nezávislý kandidát
13. Ivana Strelcová, 49 r., hovorkyňa spoločnosti, NÁRODNÁ KOALÍCIA
14. Ľubomír Taška, Ing., 35 r., technický riaditeľ, NÁRODNÁ KOALÍCIA

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Volebný obvod č. 6

1. Jozef Juriš, Bc., 44 r., manažér, INÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
2. Michal Krkoška, 41 r., projekt manager, Slovenská národná strana
3. Soňa Mäsiarová, Ing., 37 r., hlavná ekonómka, SME RODINA - Boris Kollár
4. Peter Ondák, Mgr., 41 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
5. Pavel Pavlásek, doc. Ing., PhD., 67 r., vysokoškolský pedagóg, Kresťanskodemokratické 
hnutie
6. Roman Rosenberg, 52 r., podnikateľ, SME RODINA - Boris Kollár
7. Anton Trnovec, Mgr., 53 r., zástupca primátora, SMER - sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Volebný obvod č. 7

1. Jozef Benikovský, Ing., 63 r., dôchodca, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
2. Denis Cáder, Mgr., 27 r., manažér, INÁ ŽILINA, nezávislý kandidát
3. Marián Červený, 40 r., SZČO, VZDOR - strana práce
4. Michal Červený, PaedDr., 60 r., riaditeľ spoločnosti, Slovenská národná strana
5. Branislav Delinčák, Mgr., 37 r., manažér, nezávislý kandidát
6. Jiří Drábek, Ing., 62 r., živnostník, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, NOVA
7. Ivan Gašpar, Ing., 40 r., projektový manažér a odborník v leteckej doprave, aktivista SILNÁ 
ŽILINA, nezávislý kandidát
8. Ján Lobo, 52 r., manažér, SME RODINA - Boris Kollár
9. Martin Petrík, Ing., 35 r., manažér projektov, SMER - sociálna demokracia
10. Michal Uhliarik, Ing., 58 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Volebný obvod č. 8

1. Jozef Augustín, JUDr., PhD., 36 r., právnik, VŠ pedagóg, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Marián Horvát, 39 r., predajca Žilinského Večerníka, nezávislý kandidát
3. Rastislav Johanes, MUDr., PhD., 54 r., lekár, nezávislý kandidát
4. Igor Korček, 51 r., podnikateľ – technik, nezávislý kandidát
5. Jozef Liška, 23 r., SZČO hydroinštalácie, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
6. Emanuel Lovišek, 52 r., manažér, SME RODINA - Boris Kollár
7. Marian Oršula, Ing., 48 r., odborník na informačné technológie, aktivista SILNÁ ŽILINA, 
nezávislý kandidát
8. Ján Pažický, Ing., 54 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
9. Stanislav Suchánek, 39 r., stavebný majster, SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA –  
strana vlastencov
10. Dušan Šutý, Ing., 58 r., projektový manager, Slovenská národná strana

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
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Žilinské kultúrne leto ukončil 
Primátorský deň

Beh pre najmenších 

V Sade SNP si zmerali svoje sily mladí bežci, ktorí si v bežec- 
kých pretekoch zabojovali o prestížnu cenu primátora mesta.  
V štyroch kategóriách súťažilo viac ako 230 žiakov 1. až 4. 
ročníka základných škôl. 

Žilinskej verejnosti sa 5. októbra naskytla jedinečná príležitosť 
nahliadnuť do fungovania mestského úradu a žilinskej radnice. 
Počas tradičného Primátorského dňa si mohli návštevníci 
prezrieť priestory mestského úradu, navštíviť pracovňu primáto-
ra mesta, oboznámiť sa s pracovnou agendou jednotlivých 

odborov, či nazrieť do historických priestorov žilinskej radnice. Čakal ich tiež 
bohatý program na Mariánskom námestí, výstava v Rosenfeldovom paláci  
a zaujímavé prehliadky samotného paláca i Burianovej veže. Primátorský deň  
už obvykle uzatvára Žilinské kultúrne leto, nebolo tomu inak ani tento rok. 
Program začal na radnici mesta tlačovou konferenciou, ktorú si prišli pozrieť aj 
deti zo Základnej školy Limbová v Žiline.

Využitie kapusty v kuchyni, ponuka  
a ochutnávka rôznych druhov kapustnice, 
pečiva s kapustou, šalátov a rôzne 
tradičné, ale i moderné kapustné recepty. 
Toto všetko mohli vidieť, ale hlavne 
ochutnať návštevníci Žilinského kapust-
ného dňa, ktorý sa uskutoč-
nil ako tradičná súčasť 
Primátorského dňa na 
Mariánskom námestí. 

Žilinský kapustný deň

1983
4. 11. sa konali oslavy 66. 
výročia Veľkej októbrovej so-
cialistickej revolúcie a bol 
otvorený Mesiac Českoslo-
vensko-sovietskeho pria-
teľstva. Príhovor na zhro-
maždení v Dome odborov 
mal predseda Okresnej od-
borovej rady Oliver Kiška.

V roku 1983 dostali Rad prá-
ce Maria Vrablcová zo Stre-
doslovenského mäsového 
priemyslu Žilina a Milan 
Gejdoš, riaditeľ Pozemných 
stavieb Žilina.

1988
Koncom tohto roku žilo  
v meste Žilina 96 418 obyva-
teľov, z toho 46 753 mužov  
a 49 665 žien. Počet živona-
rodených bol 1 533 a počet 
potratov bol 1 406.

1993
16. 11. v priestoroch 
Bábkového divadla bola uve-
dená bibliofília s názvom 
Pod grafiku., ktorej autorom 
je Igor Cvacho. Texty ku gra-
fikám napísal známy pesnič-
kár Karel Kryl, ktorý pri tej 
príležitosti zahral svoje 
skladby.  

23. 11. na frekvencii 104,6 
MHz začalo z budovy 
VURAL-u vysielať Rádio 
Frontinus. 

1998
11. 11. v areáli Nemocnice  
s poliklinikou, pred inter-
ným pavilónom, bola pietna 
spomienka na MUDr. Marti-
na Gavalca, ktorý pôsobil  
v žilinskej nemocnici viac 
ako 40 rokov, z toho 22 rokov 
bol primárom interného od-
delenia. Riaditeľ nemocnice 

MUDr. Štefan Köhler odhalil 
jeho bustu, ktorú zhotovil ži-
linský sochár Ladislav Berák.

20. 11. Žilinský miešaný zbor 
vystúpil na 6. ročníku medzi- 
národnej súťaže speváckych 
zborov v sakrálnej hudbe 
Giovanni Pierluigi da Pales- 
trina pod záštitou štátu Va-
tikán a mesta Rím. Súťaže  
v Bazilike sv. Petra sa zúčas- 
tnilo 15 zborov, Žilinčania  
sa umiestnili na druhom  
mieste.

28. 11. v Barcelone sa konali 
majstrovstvá sveta v kulturis- 
tike juniorov. Katarína Tr-
novcová, 19-ročná Žilinčan-
ka, sa stala majsterkou sveta 
v kategórii do 57 kg. 

2003
19. 11. Rektorát Žilinskej 
univerzity začal pracovať  
v novej budove v areáli uni-
verzity na Veľkom Dieli. Pre-
sťahoval sa z budovy na 
Moyzesovej ulici v strede 
mesta. Dnes v novom areáli  
pôsobí 5 fakúlt univerzity.

27. 11. vo veku 76 rokov 
zomrel futbalista Emil Pažic-
ký, rodák z Považského 
Chlmca.  V drese ŠK Žilina  
a Slovana Bratislava odohral 
dovedna 251 zápasov,  
v ktorých vsietil 123 gólov. 
Za reprezentáciu Českoslo-
venska odohral 18 zápasov.

27. 11. v Športovej hale na 
Bôriku vystúpila známa 
škótska rocková skupina Na-
zareth.

2008
25. 11. primátor mesta Žilina 
Ivan Harman a primátor me-
sta Plzeň Pavel Rödl pod-

písali v Plzni dohodu o part- 
nerstve miest. Obe strany 
budú podporovať a prehlbo-
vať kontakty hlavne v oblasti 
verejnej správy, školstva, 
športu, kultúry a cestovné-
ho ruchu. 

27. 11. v hoteli Holiday Inn 
sa konala oslava storočnice 
žilinského futbalu. Futba-
lový klub MŠK Žilina bol 
oficiálne založený ako 
Krúžok žilinských športov-
cov (pod maďarským me-
nom Zsolnai testgyakorlók 
köre).

2013
4. 11. mesto Žilina pros- 
tredníctvom Oblastnej or-
ganizácie cestovného ruchu 
Malá Fatra a Žilinská diecé-
za za zvukov vynovených 
zvonov slávnostne sprístup- 
nili Burianovu vežu širokej 
verejnosti. Burianova veža 
je vo vlastníctve rímskoka-
tolíckej cirkvi, mesto Žilina 
si ju prenajalo na 10 rokov. 
Vežu slávnostne otvorili 
primátor mesta Žilina Igor 
Choma a biskup Žilinskej 
diecézy Mons. Tomáš Galis.

RNDr. Ján Štofko 
kronikár mesta Žilina

Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina, oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré 
bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu: mestský policajt.  
 

Predpokladaný termín nástupu je 7. 1. 2019. 
 
Základné požiadavky: úplné stredoškolské vzdelanie, vodičský preukaz skupiny B,  
bezúhonnosť, telesná a duševná spôsobilosť, vek minimálne 21 rokov. Stručná charakte-
ristika práce: zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku na území mesta Žilina  
v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Základná zložka platu je 630 eur. 
 
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronic-
kou formou  do 10. decembra 2018 na adresu: Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 
Žilina alebo e-mail: karak@mpza.sk 

VYDANÉ 29. OKTÓBRA 2018


