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Bezplatná mestská hromadná  
doprava pre Žilinčanov nad 62 rokov

Z iniciatívy primátora mesta Žilina Igora Chomu poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline schvá-
lili na svojom 8. zasadnutí 28. septembra 2015 zmenu tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline. 
Bezplatné cestovanie občanov s trvalým pobytom v meste Žilina odo dňa dovŕšenia 62. roku veku 
do ukončenia 69. roku veku bude umožnené od 1. decembra 2015.

                                                                                                                CELÝ ČLÁNOK NA STRANE č. 3. 

Počas zimného obdobia mesto Žilina zabezpečuje zimnú údržbu mestských 
ciest a chodníkov. V prípade problémov s prejazdnosťou komunikácií môžu 
občania kontaktovať nepretržitú dispečersko-spravodajskú službu na tel. čísle: 
041/565 23 71. Zároveň mesto upozorňuje občanov, že podľa Všeobecne zá-
väzného nariadenia č. 15/2009 sú povinní zimnú údržbu chodníkov priľahlých 
k nehnuteľnostiam zabezpečiť vlastníci, správcovia alebo užívatelia týchto ne-
hnuteľností.

Zimnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a zjazdnosť vozoviek v mes-
te Žilina zabezpečuje v zmysle Operačného plánu zimnej údržby 2015/2016 
spoločnosť Žilinské komunikácie a. s., ktorá vykonáva podľa potreby posýpanie 
povrchu vozoviek inertným a chemickým materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a 
odvoz snehu. Mesto Žilina zabezpečuje zimnú údržbu ciest v celkovej dĺžke 
255 km a peších komunikácií v celkovej dĺžke 62 km.

Mesto Žilina je pripravené na zimnú údržbu Mesto Žilina ako najaktívnejšie mesto počas  
Európskeho týždňa mobility 2015

V dňoch 6. a 7.  októbra 2015 sa v Banskej Bystrici konala medzinárodná 
konferencia „Cyklistická doprava 2015“, ktorá bola zameraná na cyklistickú 
dopravu, cykloturistiku a udržateľnú mobilitu. V rámci konferencie sa uskutoč-
nilo aj vyhodnotenie národnej súťaže Európskeho týždňa mobility 2015 spolu  
s odovzdávaním cien pre víťazov v jednotlivých kategóriách. 

Mesto Žilina vyhralo kategóriu „Aktívna samospráva“, pretože podľa členov 
hodnotiacej komisie v Žiline najlepšie preukázali schopnosť motivovať subjekty 
pôsobiace na jej území k vzájomnej spolupráci a spolupatričnosti smerujúcej 
k realizácii aktivít a trvalých opatrení v oblasti mobility. Žilina zabodovala rôz-
norodosťou realizovaných aktivít, ale aj počtom inštitúcií a organizácií spolu-
pracujúcich pri ich príprave. Zavážil aj počet obyvateľov, ktorí sa zapojili do 
kampane v meste pod Dubňom.
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Vizualizácia projektu podzemných garáží

Neustále sa zvyšu- 
júca miera motorizá-
cie vo svete spôso-
buje zvýšený dopyt 
po parkovaní najmä 
v mestách. Tradič-
né sídliská, aké sú 
bežné v mestách 
strednej a východnej 
Európy, disponujú 
obmedzenou kapa-
citou parkovacích 
miest, ktorá bola di-
menzovaná na oveľa 
nižší počet áut, ako 
je tomu v súčasnos-
ti. 

Prevládajúci trend v 
súčasnosti, kedy na byt 
či rodinu pripadajú  

2 – 4 vozidlá, prípadne sa 
parkujú služobné vozidlá 
spolu s úžitkovými či náklad-
nými vozidlami, vedie ku ko-
lapsu parkovacieho systému 
v rezidenčných zónach mes-
ta.  V Žiline sa občania kaž-
dodenne stretávajú s obro- 
vským problémom nájsť 
vhodné parkovacie miesto, 
a preto túto zúfalú situáciu 
sú nútení riešiť parkovaním 
v zákaze, na zeleni alebo 
blokovaním jeden druhé-
ho. Zvýšený počet vozidiel 
parkujúcich „nadivoko“ pô-
sobí na okolie devastačne a 
odpudzujúco. Mesto Žilina 

situáciu dlhodobo sleduje a 
výsledkom je proces úpravy 
a rozširovania parkovacích 
kapacít, ktorý prebieha od 
roku 2014 a bude trvať do 
roku 2016, kedy sa na síd-
liskách vybudujú posledné 
voľné pozemné parkovacie 
plochy. Už teraz je jasné, že 
tento krok nie je dostačujúci. 
Preto chce mesto Žilina pris-
túpiť k výstavbe hromadných 
garáží a parkovacích domov, 
ktoré efektívnejšie prispejú 
k riešeniu zložitej situácie v 
oblasti statickej dopravy v 
rezidenčných zónach. Jed-
nou z prvých lokalít by mal 
byť priestor vnútrobloku 
ulíc Baničova – Petzvalova 
na Hájiku. Ide o parkovacie 
objekty, ktoré sú čiastočne 
podzemné a čiastočne nad-
zemné tak, aby náklady na 
výstavbu neprevýšili finanč-
né možnosti mesta. Zároveň 
výstavba nebude realizovaná 
na úkor existujúcich parko-
vacích miest a zelene, čím sa 
zásadne neovplyvní charak-
ter okolia. Kapacita týchto 
objektov je závislá od lokali-
ty a záujmu občanov. Podľa 
dostupných štúdií je kapacita 
parkovacieho domu stano-
vená na 150 až 300 miest, v 
prípade hromadnej garáže 
na 100 až 200 miest kvôli 
vyšším priestorovým náro-

kom uzamykateľného boxu. 
Strecha takýchto objektov je 
zvyčajne rovná a umožňuje 
jej ďalšie využitie, napríklad 
na umiestnenie športové-
ho alebo detského ihriska či 
okrasnej zelene podľa požia-
daviek občanov. Okrem toh-
to zariadenia bude vybavené 
elektronabíjacími stanicami 
pre elektromobily a e-biky a 
tiež boxmi na úschovu bicy-
klov. 

Takýto systém kombinácie 
parkovania, elektromobility, 
športoviska a oddychových 
plôch má neobmedzenú 
variabilitu z rozmerového i 
technického hľadiska. Pod-
mienkou je minimálne obťa-
žovanie ľudí, a to vybudova-
ním čo najkratšieho vjazdu 
a výjazdu z daného objektu. 
Lokalizácia sa určí v zmysle 
strategických dokumentov 
mesta, akými sú Územný 

plán mesta Žilina, Dopravný 
generel mesta Žilina a Kon-
cepcia riešenia statickej do-
pravy na sídliskách v meste 
Žilina, ktoré určujú umiest-
nenie hromadných garáží a 
parkovacích domov. 

Mesto predpokladá, že z ve-
rejnej súťaže vzíde investor, 
ktorý zrealizuje celý zámer 
a pokryje takmer všetky ná-
klady spojené s výstavbou. 
Zároveň si od toho sľubu-
je vyriešenie komplexného 
systému parkovania a zlep-
šenie štandardu bývania. 
Investičnému zámeru bude 
predchádzať prieskum verej-
nej mienky s cieľom zistenia 
záujmu obyvateľov o dané 
parkovacie miesto alebo ga-
ráž, ktoré budú k dispozícii 
na dlhodobý prenájom alebo 
odpredaj. 

REDAKCIA

Žilina plánuje výstavbu hromadných  
garáží a parkovacích domov

Odbor sociálny a zdravotný 
zabezpečuje úlohy vyplý-
vajúce zo samosprávnych 
kompetencií na úseku so- 
ciálnych vecí a zdravotníc-
tva. Z činnosti odboru za rok 
2015 uvediem niektoré. V 
mesiaci máj sa podarilo spre-
vádzkovať nové Denné cent-
rum v Bytčici. Centrum je ur-
čené pre fyzické osoby, ktoré 
dovŕšili dôchodkový vek, 
osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo nepria- 
znivým zdravotným stavom. 
Pre osoby, ktoré sú odkázané 
na pomoc inej fyzickej oso-
by pri úkonoch sebaobsluhy, 
starostlivosti o domácnosť, 
základných sociálnych aktivi-
tách poskytujeme opatrova-
teľskú službu. Vyhľadávanou 
sociálnou službou je posky-
tovanie stravovania vrátane 
donášky do domácnosti. 
Pre lepšiu informovanosť 
občanov v sociálnej oblasti 
je určená internetová strán-
ka www.socialne.zilina.sk, 
ktorá je pravidelne aktuali- 
zovaná. Mesto pomáha aj 
mladým rodinám, osame-
lým matkám pri uplatnení 
na trhu práce, zosúladení 
pracovného a rodinného ži-
vota. Je zriaďovateľom dvoch 
detských jaslí, a to pre deti vo 
veku od 1 roka do 3 rokov 
veku. Odbor zabezpečuje 
aj pochovanie zomretých 
občanov bez rodinných prí-
slušníkov, občanov bez totož-
nosti, občanov, ktorých od-
mietajú pochovať príbuzní. 
Do budúcnosti pre občanov 
s ťažkým zdravotným posti- 
hnutím, s obmedzenou 
schopnosťou pohybu, ob-
čanov, ktorí sú odkázaní na 
individuálnu prepravu osob-
ným motorovým vozidlom, 
pripravujeme prepravnú 
službu. Realizuje sa rekon-
štrukcia kotolne Denného 
centra na ul. A. Kmeťa, pri-
pravuje sa rekonštrukcia Det-
ských jaslí na ul. V. Okružná 
a stavebné úpravy Denného 
stacionára na Vlčinciach.  

PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, 
vedúca odboru sociálneho  
a zdravotného Mestského 
úradu v Žiline 

Spoločnosť Kia 
Motors Slovakia je 
spoločensky zodpo-
vedným partnerom 
pre región, v kto-
rom pôsobí. Všetky 
aktivity, ktoré robia 
z nášho okolia lepšie 
miesto pre spoločný 
život, bude zastrešo-
vať do budúcna no-
vovzniknutá Nadácia 
Kia Motors Slovakia. 
Ako prvý a pilotný 
projekt nadácie v 
spolupráci s mestom 
Žilina je komplexná 
rekonštrukcia dru-
hej najväčšej zele-
nej plochy – parku 
Ľudovíta Štúra.

Pri príležitosti oslavy 
200. výročia narode-
nia Ľudovíta Štúra, 

kodifikátora slovenského 

spisovného jazyka, začína 
projekt rekonštrukcie nabe-
rať reálne kontúry, ktoré boli 
predstavené počas tlačovej 
konferencie Nadácie Kia 
Motors Slovakia 28. októbra 
2015 a 5. novembra priamo 
na Mestskom úrade v Žiline 
počas stretnutia primátora s 
občanmi.

Pri prácach v takomto roz-
sahu je potrebné starostlivo 
plánovať jednotlivé fázy a cit-
livo pristupovať aj k vegetač-
ným úpravám. V spolupráci 
s mestom Žilina, krajinnými 
architektmi a aj vďaka mo-
derným počítačovým vizua-
lizáciám sme pripravili spo-
ločný projekt, ktorý zmení 
celkový efekt parku, ale zá-
roveň bude rešpektovať jeho 
pôvodný charakter. Mestský 
park je obľúbeným mies-
tom pre oddych, v ktorom 

sa aj vďaka rekonštrukcii 
rozšíria možnosti aktívneho 
oddychu pre všetky vekové 
kategórie Žilinčanov, ná-
vštevníkov mesta a pribudnú 
aj príležitosti na relax vďaka 
novým piknikovým trávni-
kom. Projekt je rozdelený do 
3 fáz, z ktorých prvá začala 
už v roku 2015 a predpokla-
dané ukončenie poslednej 
fázy je naplánované na sep-
tember v roku 2017.

V prípade otázok ohľadom 
projektu sa môžete obrátiť na 
mesto Žilina alebo priamo 
na Nadáciu Kia Motors Slo-
vakia prostredníctvom kon-
taktného formulára na strán-
ke www.nadaciakia.sk, kde 
zároveň budeme postupne 
aktualizovať informácie spo-
jené s rekonštrukciou parku.

NADÁCIA KIA  
MOTORS SLOVAKIA

Nadácia Kia Motors Slovakia predstavuje  
rekonštrukciu parku Ľudovíta Štúra

Mesto Žilina sa 
snaží pomôcť obyva-
teľom sídliska Hliny 
v Žiline, ktorých 
trápi nočný život v 
prevádzkach medzi 
Hlinskou a Gaba-
jovou ulicou. Preto 
mesto zvolalo v uto-
rok 6. októbra stret-
nutie so zástupcami 
jednotlivých pre-
vádzok, na ktoré sa 
sťažovali obyvatelia 
mesta Žilina, aby sa 
dohodli na riešení 
tejto situácie.

Obyvatelia Hlín sa 
obrátili na mesto 
Žilina s prosbou o 

pomoc, aby v rámci svojich 
kompetencií zabezpečilo re-
špektovanie nočného pokoja 
v podnikoch medzi Hlin-
skou a Gabajovou ulicou v 
Žiline. Hoci mesto nemá 
kompetencie Regionálneho 
úradu verejného zdravotníc-
tva ani iných štátnych orgá-
nov so sídlom v Žiline, ktoré 
by mohli efektívne zakro-
čiť pri porušovaní zákona, 
mesto sa snaží dohodnúť s 
prevádzkarmi podnikov, aby 
predložili plán rešpektovania 
nočného pokoja a zabezpe-
čenia bezpečnosti miestnych 
obyvateľov. Tieto prevádzky 
s obľubou navštevuje nielen 
mládež z mesta, ale aj z blíz-
keho okolia a vysokoškolskí 
študenti z okolitých interná-
tov, ktorí tam v nočných ho-
dinách trávia svoj voľný čas.

„Mesto má záujem na tom, 
aby aj prevádzkari fungovali 
a mladí sa mali kde zabaviť. 
Je však potrebné dbať na re-
špektovanie nočného pokoja 
a bezpečnosti, na porušova-
nie ktorých sa sťažujú oby-
vatelia Hlín. Na dnešnom 
stretnutí s prevádzkarmi sme 
dospeli ku konsenzu, že pre-
vádzky pripravia plán a zá-
mery na elimináciu ich nega-
tívnych vplyvov na nerušený 
život obyvateľov priľahlých 
bytových domov, o čom bu-
deme verejnosť informovať,“ 
skonštatoval prvý zástup-
ca primátora mesta Žilina  
Patrik Groma. 

REDAKCIA

Mesto sa  
snaží pomôcť 
obyvateľom 
Hlín

Vizualizácia parku Ľudovíta Štúra



3 SPRAVODAJSTVO 

RADNIČNÉ NOVINY 
MESTA ŽILINA

ČÍSLO 9www.zilina.sk 

NOVEMBER  2015 

Žilinčania s trvalým 
pobytom v meste 
Žilina vo veku nad 
62 rokov budú môcť 
cestovať už od 1. 
decembra 2015 bez-
platne v mestskej 
hromadnej doprave 
v Žiline. Zmenu tari-
fy mestskej hromad-
nej dopravy v Žiline 
schválili poslanci 
Mestského zastupi-
teľstva v Žiline na 
svojom 8. zasadnutí, 
ktoré sa konalo 28. 
septembra 2015 
na Radnici mesta 
Žilina. 

Bezplatné cestovanie v 
mestskej hromadnej 
doprave bolo dlho-

dobou iniciatívou primátora 
mesta Žilina Igora Chomu. 
Bezplatnú mestskú hromad-
nú dopravu tak budú môcť 
využívať Žilinčania odo dňa 

dovŕšenia 62. roku veku do 
ukončenia 69. roku veku. 
Predpokladaný dosah na 
rozpočet mesta je 209 696 
eur ročne.

Podmienky pre cestujúcich, 
respektíve využívajúcich 
bezplatnú dopravu si budú 
vyžadovať splnenie nasle-
dujúcich skutočností:
•trvalý pobyt v meste Žilina,
•dovŕšenie veku 62 rokov,
•bezdlžnosť občana mes-
ta Žilina voči mestu Žilina 
(napr. miestne dane, poplat-
ky atď.),
•bezdlžnosť občana mesta 
Žilina voči Dopravnému 
podniku mesta Žiliny, s.r.o., 
•cestujúci uplatňujúci si 
bezplatnú dopravu musí byť 
držiteľom čipovej karty, v 
ktorej je vyznačený nárok na 
bezplatnú dopravu (do čipu 
karty zapíše dopravca po 
overení bezdlžnosti),
•povinné označovanie čipo-

vej karty bezprostredne po 
vstupe do dopravného pro-
striedku mestskej hromadnej 
dopravy
•nárok na bezplatnú dopra-
vu je možné uplatniť až po 
ukončení platnosti, resp. až 
po vyčerpaní predplatených 
ciest v čipovej karte. Ak má v 
karte cestujúci zapísané cesty 
podľa pôvodných podmie-
nok, tak tieto musia byť vy-
čerpané. Dopravný podnik 
mesta Žiliny, s.r.o. nebude 
predčasne ukončovať plat-
nosť už zakúpených ciest a 
ani nebude vracať zostatkovú 
hodnotu ciest.

Žiadosti o zápis bezplatnej 
dopravy do čipu karty a ich 
personifikáciu bude Doprav-
ný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 
realizovať od 16. novembra 
2015 vo svojich predajných 
miestach.

REDAKCIA

Dlh mesta Žilina, 
ktorý zdedilo vede-
nie mesta v roku 
2010, sa podarilo 
zásadne znížiť. Graf 
ukazuje výrazný 
pokles dlhu v porov-
naní s funkčnými 
obdobiami svojich 
dvoch predchodcov.

Mesto Žilina sa 
začiatkom roka 
2011 nachádzalo 

vo veľmi zložitej finančnej 
situácii. Mestu reálne hro-
zila nútená správa, pretože 
vtedajšia zadlženosť mesta 
bola na maxime 130,29 %,  
a to aj za neuhradené faktú-
ry z roka 2010, kedy bol 
primátorom Ivan Harman. 
Neuhradené faktúry boli 
v objeme 3,3 mil. eura, z 
toho po splatnosti v sume 
1,8 mil. eura. Jednou z pri-
orít primátora Igora Cho-
mu bolo v tom čase zaviesť 
transparentnú politiku v 
oblasti dodávania tovarov a 
služieb pre mesto Žilina, čo 
je v súčasnosti už prirodze-
ná prax. 

Táto snaha priniesla svoje 
ovocie zavedením elektro-
nických aukcií, ktoré pris-
peli k ďalšiemu znižovaniu 
dlhu. Už po troch rokoch 

úsilia mesto Žilina ukonči-
lo rok 2013 úspešne – s pre-
bytkom 1,5 mil. eura. 

Uvedené ekonomické uka-
zovatele nasvedčujú tomu, 
že súčasnému vedeniu mes-
ta sa darí ozdravovať mest-
ské financie, čo potvrdzuje 
aj znižujúca sa výška dlhu 
mesta Žilina. Igor Choma 
v roku 2011 prevzal mesto 
Žilina v dlhu 130,29 %, pri-
čom k 31. decembru 2013 
bol dlh mesta 77,06 % a k 
31. decembru 2014 bol dlh 
už 55,07 %. To znamená, že 
súčasnému vedeniu mesta 
sa podarilo znížiť dlh za 4 
roky o 75,22 %, čo je mož-
né považovať za nebývalý 
úspech aj v porovnaní s 
ostatnými krajskými mes-
tami.

„V roku 2010 som prevzal 
mesto po finančnej stránke 

úplne na kolenách, vtedy 
nám reálne hrozila nútená 
správa. Uvedomoval som 
si, že ak chce Žilina napre-
dovať, musia sa neodklad-
ne zaviesť striktné pravid-
lá nakladania s verejnými 
financiami, ktoré udržia 
mesto pri živote a zároveň 
sa bude znižovať dlh. Za 4 
roky sa mi podarilo znížiť 
dlh mesta o 75,22 %, čo  
otvára nové možnosti in-
vestovania do rozvoja v 
prospech všetkých obča-
nov nášho mesta.

V tomto trende budem aj 
naďalej pokračovať, aby 
sme mohli prísť s inves-
tičnými projektmi, ktoré 
by z dôvodu veľkého dlhu 
neboli v minulosti možné,“ 
skonštatoval primátor Igor 
Choma. 

REDAKCIA

Dlh mesta Žilina sa zásadne znížil 

Kto má po novom nárok na bezplatnú  
mestskú hromadnú dopravu 

Milí Žilinčania,

začiatok novembra 
nám priniesol veľa 
zaujímavého, čo si 
určite všimli mnohí, 
ktorí fandia ľadové-
mu hokeju. Rekon-
štrukcia zimného 
štadióna prebehla 
podľa plánu a v 
súlade s ustanove-
ným harmonogra-
mom prác. 

V takýchto prípadoch 
dbám na vykoná-
vanie kontrolných 

dní, ktoré sa konajú pravi-
delne raz týždenne, pretože 
nám záleží na úspešnom 
ukončení stavebných prác, 
a to nielen na Zimnom šta- 
dióne v Žiline. Poslanci 
mestského zastupiteľstva si 
tiež vyžiadali „svoj posla-
necký kontrolný deň“, ktorý 
sa neodkladal a ihneď usku-
točnil. Prvý kontrolný deň sa 
konal vo štvrtok 1. októbra, 
ale z 31-členného poslanec-
kého zboru sa ho zúčastnili 
druhý zástupca primátora 
Anton Trnovec a za posla-
necký zbor Peter Fiabáne a 
Miroslav Sokol. Kontrolný 
deň pre poslancov sa opa-
koval v utorok 6. októbra, 
aby sa mohlo zúčastniť čo 
najviac poslancov zo zastu-

piteľského zboru v Žiline a 
pozrieť si tak práce, ktoré sa 
vykonali počas prázdnin na 
zimnom štadióne. Kontrola 
prebehla bez problémov a 
zúčastnil sa jej prvý zástup-
ca primátora Patrik Groma a 
za poslancov Peter Durmis, 
Jozef Juriš a Dušan Maňák. 
Cieľom rekonštrukcie bolo 
zveľadiť toto dôležité špor-
tovisko, ktoré bude slúžiť aj 
nastupujúcim generáciám. 
Veľká vďaka patrí vláde SR 
za ten milión, ktorý nám 
na štadión poskytla. Ďalšia 
vďaka patrí všetkým, ktorí sa 
na rekonštrukcii nášho zim-
ného športoviska akokoľvek 
podieľali.

Október bol bohatý aj na 
kultúrne akcie. Primátor-
ským dňom sme ukončili 
Žilinské kultúrne leto 2015 
a pri tejto príležitosti sa vám, 
milí Žilinčania, chcem poďa-
kovať za priazeň a vašu pod-
poru. Rovnako patrí uznanie 
aj všetkým účinkujúcim a 

samozrejme organizátorom. 
Ku koncu októbra sme si 
spoločne aj s predsedom 
národnej rady SR Petrom 
Pellegrinim uctili poprednú 
osobnosť našich dejín – Ľu-
dovíta Štúra. Pripojili sme sa 
tak k historickému odkazu 
pre Slovensko našich pra-
otcov národa, ktorí snívali 
o samostatnosti Slovenska. 
Nezabudlo sa ani na osob-
nosti mesta Žilina, ktoré si 
prebrali na radnici ocenenia 
za prácu, prezentáciu nášho 
mesta a úspechy na ich ži-
votných cestách za rok 2014, 
ktoré im schválili poslanci 
mestského zastupiteľstva.

Rovnako ma teší, že kladne 
hodnotíte naše Radničné no-
viny mesta Žilina. Ak by ste 
mali akékoľvek konštruktív-
ne nápady, ako zveľadiť ich 
obsah a formu, neváhajte 
kontaktovať redakciu.  

Igor Choma
primátor mesta Žilina 

V záujme vedenia 
mesta Žilina je čo-
raz viac skrášľovať 
miesta určené pre 
Žilinčanov na odpo-
činok či relax. To sa 
v súčasnosti deje v 
parku na Jabloňovej 
ulici, ktorý sa na-
chádza v mestskej 
časti Bánová. Po 
vzájomnej dohode 
sa mesto Žilina 
rozhodlo v spoluprá-
ci so spoločnosťou 
Kia Motors Slovakia 
a Nadáciou Pontis 
revitalizovať tento 
parčík a doplniť ho 
o zeleň a mobiliár. 

Projekt revitalizácie 
parku na Jabloňovej 
ulici v mestskej časti 

Bánová okrem mesta Žilina 
podporila spoločnosť Kia 
Motors Slovakia prostred-
níctvom Nadácie Pontis. 
Celkové náklady predsta-
vujú  80 000 eur, pričom 
50 000 eur bolo získaných 

z príspevku od spoločnosti 
Kia Motors Slovakia a 30 000 
eur financuje mesto Žilina z 
vlastných zdrojov a zo spolo-
čenskej hodnoty drevín.

Dôvodom revitalizácie tohto 
parku boli viaceré nedostat-
ky. V parku sa nachádzal len 
jeden prechodový asfaltový 
chodník bez obrubníkov, 
ktorý prepájal Jedľovú a 
Jabloňovú ulicu. V severnej 
časti bol vyšliapaný chodník, 
využívaný najmä cyklistami. 
Rovnako nebol optimálny 
ani stav vegetácie. Revitali-
zovaný park bude rozdelený 
na dve funkčné časti – na 
severnú a južnú časť. Pri ná-
vrhu revitalizácie parku sa 
vychádzalo z terénneho prie-
skumu, požiadaviek mesta, 
požiadaviek samotných oby-
vateľov a tiež sa prihliadalo 
na spracovanú inventari- 
záciu drevín. Okrem uvede-
ného funkčného členenia sa 
kládol dôraz na využívanie 
peších trás a doplnenie mo-
biliáru (parkové lavičky, od-

padkové koše, informačné 
tabule).  Severná časť parku 
bude venovaná seniorom – 
osadením šachového stolíka 
a fit prvkov. Kompozíciu 
podtrhuje výsadba stromo-
radia okrasných čerešní po-
zdĺž Jedľovej ulice. Chodník 
v tejto časti bude využívaný 
okrem chodcov aj cyklis-
tami, preto sa navrhla jeho 
šírka na 2,2 metra. Popri 
chodníku bude osadená la-
vička s odpadkovým košom 
s výhľadom do parku. Južná 
časť parku bude vybavená 
detským ihriskom s herný-
mi prvkami pre deti vo veku 
od 2 do 14 rokov. Ihrisko 
bude napojené chodníkom 
na centrálny chodník aj na 
Jedľovú ulicu. Pod existujú-
cou lipou malolistou bude 
umiestnený exteriérový stôl s 
lavicami. Priestor uprostred 
bude doplnený solitérnym 
viackmeňom brezy hima-
lájskej s atypickou kruhovou 
lavičkou.

REDAKCIA 

Park v mestskej časti Bánová získa nový rozmer



4

RADNIČNÉ NOVINY 
MESTA ŽILINA

ČÍSLO 9 www.zilina.sk 

INFORMUJEME

Výbory v mestských častiach informujú 

NOVEMBER  2015 

Päťčlenná zásaho-
vá jednotka vyhľa-
dáva strašiakov, 
ktorí znepríjemňujú 
život obyvateľom 
Soliniek. Útočníkov 
na pokojný život eli-
minuje, rieši a prí-
pady uzatvára jeden 
za druhým k spo-
kojnosti (takmer) 
všetkých občanov 
nášho sídliska.     

Päťčlenná jednotka 

Na prvý pohľad sa zdá, že 
všetci všetko vedia. Ale keď 
príde na lámanie chleba, 
niet toho, kto by mal po-
trebné informácie. Preto je 
z času na čas potrebné neza-
budnúť na „Matku múdros-
ti“ a opakovanie vnímať 
ako investíciu do vlastnej 
budúcnosti. Teda pekne po 
poriadku, pár dôležitých 
informácií... Solinky sú vo-
lebný obvod číslo 3 a majú 
zvolených päť poslancov, 
ktorí spoločne s mestom 
Žilina chytajú narušiteľov 
pokojného života na síd-
lisku. Táto päťčlenná zása-
hová jednotka má svojho 
predsedu, Jozefa Badžgoňa 
(NOVA), sekretára Ľubo-
míra Bechného (nezávislý 
poslanec) a členov Martina 
Kapitulíka (SIEŤ), Petra Ci-
bulku (nezávislý poslanec) 
a Miroslava Sokola  (nezá-
vislý poslanec, autor člán-
ku). S odchytom strašiakov 
nám pomáhajú aj občania, s 
ktorými sa stretávame vždy 
prvý utorok v mesiaci, v 
zborovni na ZŠ Gaštanová. 

Strašiaci, ktorí nás strašia 

Renovácia lavičiek na Ga-
štanovej ulici je už takmer 
hotová. Lavičky sú oprave-
né, poškodené drevo vyme-
nené, len natretie lavičiek 
je strašiak, ktorý nám ešte 
stále behá po Mestskom 
úrade. Vzhľadom na dlh-
šiu prípravu zo strany MsÚ 
predpokladáme v krátkej 
dobe rázny zásah, ktorý za-
medzí prezimovať škodcom 
v nových drevených čas-
tiach lavičiek. Ak sa nám 

podarí dotiahnuť tento 
projekt do zdarného konca, 
plánujeme osadiť viacero 
nových lavičiek na vytipo-
vané miesta. Pri niektorých 
detských ihriskách si ma-
mičky nemajú kde sadnúť a 
používajú prenosné rybár-
ske stoličky. Ich manželia 
musia preto čakať s rybo-
lovom až do večerníčka. 

Chceme tiež podporiť 
opravu zničeného povrchu 
ihriska na Javorovej ulici, 
ktoré svojpomocne rekon-
štruuje občianske združe-
nie FK Kastrol Team Žilina.
      
Strašiaci, ktorí nás už ne-
strašia

Veľkou vecou pre Solin-
károv je „dobytie“ Straši-
delného hradu. V tomto 
prípade musíme jednozna-
čne započítať medzi členov 
našej zásahovej jednotky 
aj pána primátora, ktorý 
zásadne prispel k tomuto 
víťaznému ťaženiu. Stra-
šiak, ktorý nás strašil viac 
ako 25 rokov,  sa mení 
na peknú budovu, v kto-
rej si budeme môcť už 
kúpiť aj pekný vianočný 
darček. Pre pochybova-
čov dodávam, že mám na 
mysli tohoročné Vianoce. 

Chodníky, ktoré svojím sta-
vom trénujú naše obranné 
reflexy pri chôdzi, budú 
v roku 2016 rozsiahlo re-
konštruované. Mamičkám, 
ktoré rýchlou jazdou kočí-
kom využívali nerovnosti 
chodníkov na uspávanie 
svojich detí, sa vopred 
ospravedlňujeme.     

Strašiaci, ktorí strašiakmi 
nikdy neboli

Poslanec Bechný riešil pro-
blém s občanom, ktorému 
vadil hluk, ktorý spôso-
bovali o 17:00 deti hrajúce 
na ihrisku basketbal. Chcel 
od poslanca okamžité rie-
šenie, hoci nočný pokoj 
začína až o 22:00 hod. 
Okolo 20.00 sa situácia 
vyriešila sama dobrovoľ-
ným odchodom hráčov. 

Kikiríkajúci kohút je v le-
gislatívnom konaní. Mo-
mentálne hľadá obhajcu...
ponúkla sa zatiaľ iba líška.  

Koncom augusta sa vo 
vnútrobloku Smreková 
ulica uskutočnil nultý roč-
ník streetbalového turnaja 
Solinky 2015. Organizátor 
Peter Cibulka chce naďalej 
pokračovať v tomto športo-
vom podujatí aj nasledujú-
ce ročníky. V piatok 9. 10. 
bola dokončená aj komu-
nitná záhrada ZaPlotom 
na ZŠ Gaštanová, ktorej 
projekt pripravili poslanci 
Peter Cibulka a Martin Ka-
pitulík so záhradným archi-
tektom Matejom Jasenkom. 

Dlhujeme ešte ospravedl- 
nenie satelitnej časti nášho 
sídliska, Solinkám JUH. V 
minulom článku sme ich 
nedopatrením nazvali ako 
elitná časť. Autor článku 
Ľubo Bechný  sa osprave-
dlňuje tým, ktorých sa to 
dotklo. Správne to mala byť 
satelitná časť.  
  VAŠA  

POSLANECKÁ  
5-KA

Na Solinkách už nestraší?

sídlisko Solinky 
autor: Ľubo Bechný

Susedská slávnosť

Občania Vlčiniec, ale aj 
občania celej Žiliny mali 
koncom septembra mož-
nosť zrelaxovať a zabaviť 
sa na Susedskej slávnos-
ti. Takáto akcia na našom 
sídlisku bola úplne novým 
podujatím. Okrem zábavy 
bol jedným z jej hlavných 
účelov aj rozvoj komuni-
kácie obyvateľov. Slávnosť 
zorganizovalo Ekocent-
rum Lesopark. Pre obyva-
teľov pripravili rôzne hry, 
ochutnávky koláčov, pik-
nik. Veľmi zaujímavá bola 
aj možnosť psychologické-
ho poradenstva. Športové 
aktivity vrátane malého 
lanového parku, práca na 
hrnčiarskom kruhu či Ku-
kova roleta tiež spestrili 
program. Na záver prišla 
zahrať kapela The Bluebeat, 
študenti z Konzervatória 
v Žiline. Organizáciu tejto 
slávnosti podporili poslanci 
finančnou čiastkou z poho-
tovostného fondu. 

Pre deti

Vo vnútrobloku medzi Uli-
cou Svätého Bystríka a Ná-
mestím Ľ. Fullu sa práve 
realizuje inštalácia nových 
prvkov na hry a zábavu 
pre deti. Ihrisko pozostáva 
z trojdomčeka, z domčeka 
so schodíkmi a šmykľav-
kou, tabule na kreslenie a 
viacerých hojdačiek rôz-
nych druhov. Obyvateľov 
určite poteší aj zostava na 
cvičenie. Pribudnú lavičky, 
smetný kôš a pieskovisko. 
Pokiaľ ide o ďalšie piesko-
viská, na tridsiatich z nich 
bol vymenený piesok. Na 
Gerlachovskej ulici boli 
opravené retiazkové hoj- 
dačky. Na Pittsburgskej 
ulici sa inštalovali bránky 
na loptové hry. Pre aktivity 
detí sme poskytli finančnú 
dotáciu z pohotovostných 
fondov materským a zá-
kladným školám. Za hlavné 
priority pre rozdelenie fi-
nancií sme stanovili pesto-
vateľské práce, dielničky pre 
malých majstrov a pohybo-
vú výchovu. Objavili sa aj 

žiadosti s iným, ale zmys-
luplným zameraním, takže 
sme im vyhoveli. Podporili 
sme Základnú školu s ma-
terskou školou na Ulici sv. 
Gorazda, Materské školy na 
ulici Nám. Janka Borodáča, 
Materské školy na uliciach 
Gemerská a Trnavská, Zá-
kladné školy na Martinskej 
a Karpatskej ulici a Základ-
nú umeleckú školu Ferka 
Špániho na Martinskej ulici. 

Obmedzenie reklamného 
smogu

V našom meste nie je do-
volené umiestňovať pútače 
cirkusových predstavení. 
Rozhodlo o tom mesto z 
etických, estetických i bez-
pečnostných dôvodov. Na-
priek tomu sa na rôznych 
miestach objavujú, čím 
porušujú VZN č. 16/2013. 
Celá záležitosť sa rieši. 
Cirkusy dostali pokutu v 
blokovom konaní za nezá-
konnú reklamnú činnosť 
už niekoľkokrát a organi-
zátori boli vyzvaní pútače 
odstrániť. Keďže lehoty na 
odstránenie nedodržali, 
dokumentácia bola postú-
pená na Okresný úrad v 
Žiline – Odbor všeobecnej 
vnútornej správy – Referát 
priestupkov. Na stretnutí 
poslankyne Martinkovej, 
poslanca Badžgoňa, náčel-
níka mestskej polície a prí-
slušníka štátnej polície sa v 
najbližších dňoch dohodne 
ďalší postup riešenia tejto 
záležitosti.

Čistota

Nie všetci ľudia znečisťujú 
naše prostredie. Naopak, 
existujú takí, ktorí sú do-
konca ochotní čistiť po dru-
hých. „Zbierať odpad sme 
sa rozhodli 15. septembra 
2015. Ja, Marek Bruna, To-
máš Trnka a Samuel Macej-
ko sme nazbierali a odviezli 
osem vriec s objemom 120 
litrov,“ hovorí Petra Čecho-
vá, ktorá zorganizovala zber 
odpadu v okolí rybníka pri 
Vodnom diele. Všetci sú 
obyvatelia nášho sídliska. 
Poslankyňa Martinková sa 
im za túto prácu a záujem 
o čistotu poďakovala. Do-
dala, že v prípade podobnej 
akcie sa k nim pridá. „Radi 
chodíme do prírody, preto 
sme sa rozhodli jej pomôcť. 
Nepáči sa nám ľudská bez-
ohľadnosť a to, že si sami 
robia neporiadok pod vlast-
nými nohami,“ dodáva Pet-
ra. Hlboko si vážime takýto 
postoj. 

Na záver by sme chceli 
požiadať občanov sídliska 
z Vlčiniec III, aby nepre-
chádzali autami cez Slo-
vanskú cestu a použili Ob-
chodnú ulicu alebo ulicu 
Vysokoškolákov. Obyvate-
lia tejto zóny majú zvýšenú 
hlučnosť i prašnosť. 

Ďakujeme. 

POSLANCI  
VÝBORU č. 4 

Výbor mestskej časti č. 4

Susedská slávnosť na sídlisku Vlčince 
zdroj: výbor. č. 4

Susedská slávnosť na sídlisku Vlčince 
zdroj: výbor. č. 4
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Žilinské kultúrne leto 2015 
ukončil Primátorský deň! 
Počas Primátorského dňa, ktorý sa konal 2. októbra ako po-
sledné podujatie v rámci Žilinského kultúrneho leta, boli pre 
všetkých záujemcov otvorené dvere mestského úradu, radnice 
i mestského divadla. Žilinská samospráva sa tak opäť viac 
otvorila širokej verejnosti.

• Žiaci žilinských základných škôl 
si so záujmom mohli prezrieť prie-
story mestského úradu, informo-
vať sa o činnosti a pracovnej agen-
de jednotlivých odborov a taktiež 
nazrieť do kancelárie primátora 
mesta. Okrem mestského úradu 
zavítali žilinskí žiaci aj na radnicu, 
kde si prezreli obradnú sieň ur-
čenú na civilné sobáše, promócie 
a ďalšie slávnostné podujatia alebo 
veľkú zasadaciu miestnosť, kde prebiehajú najmä rokovania poslancov mestského za-
stupiteľstva, či malú zasadaciu miestnosť, v ktorej sa prijímajú oficiálne delegácie a ďalší 
významní hostia.

• V popoludňajších hodinách 
sa na žilinskej radnici za účasti 
primátora Igora Chomu a jeho 
prvého zástupcu Patrika Gromu 
uskutočnili zasadnutia Žilinské-
ho mládežníckeho parlamentu 
a Rady seniorov mesta Žilina, 
na ktorých sa diskutovalo o do-
terajších výsledkoch činností 
obidvoch združení, medzi iným 
o potrebách mládeže a spolupráci 
mladých ľudí s mestom, ako aj o 
potrebách seniorov a možnos-
tiach riešení ich požiadaviek. Obe 
stretnutia boli veľmi podnetné a 
účastníci získali nové námety do 
budúcnosti. Viac informácií o 
Rade seniorov nájdete na www.
radaseniorov.zilina.sk.

•  Začiatok Primátorského dňa otvorila v 
doobedňajších hodinách tlačová konferen-
cia vedenia mesta, na ktorej primátor Igor 
Choma, jeho druhý zástupca Anton Trno-
vec a prednosta mestského úradu Igor Liš-

ka predstavili novinárom aktuálne témy, 
ktoré sa týkajú Žilinčanov. Po tlačovej 
konferencii nasledovalo prijatie delegácie 
predstaviteľov škôl a školských zariade-
ní z mesta Plzeň, ktorí spolupracujú na 
projekte so žilinskou Základnou školou 
Gaštanová. 

• Primátorský deň začal už vo štvrtok  
1. októbra verejnou diskusiou v kaviarni Mest-
ského divadla Žilina, na ktorej sa preberala 
téma – kultúra a jej financovanie. Moderáto-
rom bol Ján Ničík a hosťami boli Eva Herin-
ková – zástupkyňa primátora mesta Plzeň pre 
oblasť školstva a sociálnych vecí, Marek Ada-
mov – riaditeľ kultúrneho uzla Stanica Žilina-
-Záriečie a Ingrid Dolníková – vedúca odboru 
kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho 
rozvoja Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta Žilina vo svojej kancelárii so 
žiakmi žilinských základných škôl

Zľava: Eva Herinková, Ingrid Dolníková,  
Ján Ničík a Marek Adamov 

Zľava:Igor Liška, Igor Choma a Pavol Čorba

Príjatie delegácie z Plzne

Zasadnutie Žilinského  
mládežníckeho parlamentu 

Zasadnutie Rady seniorov mesta Žilina

Predsa musí 
byť niečo 
nemenné 
v tomto 
obrovskom 
premenlivom 
vesmíre.

Ivan Vyrypajev Ilúzie

www.divadlozilina.eu

November

04 Falošná minca 
06 Modrofúz (nádej žien) 
07 Konfety 
10 Nevyliečiteľní hosť 
11 Vitajte doma s Juniorom a Marcelom 
13 Ilúzie verejná generálka 
14 Ilúzie premiéra
18 Hana (Hommage à Hegerová) 
19/20/21 Ľúbezná krása galaprogram 
21 Noc divadiel Ilúzie 
23 Hex – Všetko najlepšie acoustic tour 2015 
24 Zločin a trest 
26 Sexuálna perverzita v Chicagu 
27 Besi I. 
28 Opití

MDZ_NOVINY_03.indd   1 10/27/15   3:06 PM
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SOCIÁLNA SLUŽBA  
Poskytovanie stravy ambulantnou formou v jedálni,  

donáška stravy do domácnosti

1. Sociálna služba – jedáleň
Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území 
mesta Žilina, ktorá: 
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných po-
trieb, 
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 
c) dovŕšila dôchodkový vek. 

• Fyzická osoba podáva žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni podľa článku 4 
ods. 4  VZN č. 15/2014 (www. zilina.sk). 

Mesto Žilina zabezpečuje sociálnu službu v jedálni ambulantnou formou počas 
pracovných dní prostredníctvom zariadení so sídlom: 
a) Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina,  
b) Jedáleň, Lichardova 44, 010 01 Žilina, 
c) Denné centrum, Andreja Kmeťa 38, 010 01 Žilina, 
d) Denné centrum Strážov, Dedinská 1, 010 01 Žilina.

2. Sociálna služba –  donáška stravy do domácnosti
• Mesto Žilina prostredníctvom jedálne so sídlom: Jedáleň, Námestie J. Borodáča č. 1, 
010 08 Žilina poskytuje stravovanie prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzic-
kej osobe s trvalým pobytom na území mesta podľa článku 22 ods. 1 písm. b) a c)  VZN 
č. 15/2014.
• Fyzická osoba podáva žiadosť o poskytovanie donášky stravy do domácnosti podľa 
článku 4 ods. 4 tohto VZN.
• Výška úhrady za donášku stravy do domácnosti je 0,40 €/obed.

Výška úhrady a žiadosti 
Občan si môže podať žiadosť o stra-
vovanie na predpísanom tlačive spolu 
s aktuálnym rozhodnutím o poberaní 
dôchodku v Klientskom centre Mestské-
ho úradu v Žiline. Výška úhrady za strav-
ný lístok sa určuje na základe mesačného príjmu občana uvedeného v tabuľke.  

Výdajňa potravín Plamienok
Mesto Žilina prevádzkuje Sociálnu výdajňu potravín Plamienok, kde poskytuje bezplatne 
potraviny pre sociálne slabších a odkázaných obyvateľov mesta Žilina. Účelom výdajne je 
doplnkovou formou pomôcť obyvateľom, ktorí sa nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii, a 
napomôcť k zlepšeniu životnej úrovne a nie zabezpečovať základné životné a stravovacie 
potreby obyvateľov v plnom rozsahu. Žiadosť si môžu podať invalidní a starobní dôchodco-
via, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi.

SOCIÁLNA SLUŽBA  
Prepravná služba

Prepravná služba (§ 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) – mesto Žilina v 
roku 2015 rozšíri sociálnu službu fyzickej osobe (FO) s ťažkým zdravotným postihnutím 
odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo FO s nepriaz-
nivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu, orientácie. Prepravná 
služba – „sociálny taxík“ je v súčasnosti v štádiu schvaľovania na Ministerstve práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR.

Zľavy MHD 
• Dôchodcovia od 70 rokov s trvalým pobytom v meste majú bezplatnú mestskú hromad-
nú dopravu. Od 1. decembra 2015 sa táto hranica bezplatnej MHD zníži na 62 rokov. 

• Tí, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste alebo si nevybavili z nejakého dôvodu čipovú 
kartu, majú nárok na zľavnené cestovné, a to nasledovne. 
1. jednorazový cestovný  lístok  
jednopásmový: 0,35 eura
dvojpásmový: 0,45 eura
2. predplatný cestovný lístok na čipovej  karte, priemerná cena:
jednopásmový: 0,22 eura
dvojpásmový: 0,33 eura

Zľava na cestovnom pre seniorov predstavuje takmer  50 % oproti cene základné-
ho cestovného lístka.

Zároveň veľká časť cestujúcich v seniorskom veku má  aj preukaz ZŤP. Pri uplat-
není si nároku na zľavu z dôvodu ZŤP je cena cestovného lístka len 0,03 eura.

Zľavy pre seniorov v  zariadeniach  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 

Mestská krytá plaváreň
Všetky zľavy sú uvedené v cenníku na www.plavarenzilina.sk. 
• dôchodcovia nad 70 rokov majú vstup voľný
• zľavy sú od 60 do 70 rokov

Mestské divadlo Žilina
• držitelia preukazu ZŤP – zľava 50 % na reprízy domácich predstavení
• dôchodca cca 46 % z plnej sumy (napr.,  ak je plná cena 9 eur, dôchodca platí 5 eur)

Mesto Žilina je organizátorom rôznych bezplatných kultúrnych podujatí aj pre 
občanov v dôchodkovom veku, ako napr.: Festival seniorov, Žilinské dni zdravia 
a iné. 

Úľavy platné na rok 2015

Daň za psa
30 % úľava pre daňovníkov, ktorí k 1. 1. 2015 dovŕšili vek 67 a viac rokov. Táto úľava 
je poskytovaná automaticky správcom dane bez dokladovania – na základe údajov z 
evidencie obyvateľstva (úľava platí len na 1 psa).

Daň z nehnuteľností
Zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške 60 % z daňovej povinnosti na stavby 
na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravot-
ným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postih-
nutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré 
slúžia na ich trvalé bývanie (úľava platí pre všetkých daňovníkov, nielen seniorov).

Poplatok
• 100 % úľava, pokiaľ je osoba umiestnená v zariadení (domov dôchodcov, domov so- 
ciálnych služieb a pod.), úľava sa poskytuje iba v prípade predloženia podkladu v zmy-
sle VZN č.19/2014 o poplatku.
• Fyzická osoba staršia ako 62 rokov (62 rokov musí mať k 1. 1. 2015) – poplatok zní-
žený o 30 %.

SOCIÁLNA SLUŽBA
Opatrovateľská služba  

•  Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. poskytuje sociálnu službu fyzickej  
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je naj- 
menej II a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o 
svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. 
•  Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácom prostredí fyzickej osoby s trvalým  
alebo prechodným pobytom na území mesta Žilina.
•  Opatrovateľská služba sa poskytuje do doby trvania podmienok pre tento druh so-
ciálnej služby stanovených zákonom o sociálnych službách.
•  Opatrovateľská služba sa poskytuje minimálne ½ hod. denne a maximá-
lne 7,5 hod. denne v pracovných dňoch v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod. 

Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu pre fyzickú osobu:
• 1 €/hod. pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste Žilina
• 2 €/hod. pre fyzickú osobu s prechodným pobytom v meste Žilina

Využívané sociálne služby

Denné centrá
Mesto Žilina prevádzkuje 4 denné centrá a to:
• Denné centrum  – Vlčince
• Denné centrum – Andreja Kmeťa
• Denné centrum – Strážov
• Denné centrum – Bytčica

Denné centrá poskytujú sociálne služby bezplatne, ambulantnou formou počas 
pracovných dní.

Zariadenie pre seniorov, Osiková 26
Mesto Žilina zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe v zariadení pre 
seniorov prostredníctvom právnickej osoby so sídlom: ÚSMEV – zariadenie pre seniorov, 
Osiková 26, 010 07 Žilina. Keďže mesto Žilina neposkytovalo sociálne služby celoroč-
nou pobytovou formou, na základe vzájomných rokovaní medzi ŽSK Žilina a mestom 
Žilina prešlo v roku 2013 zariadenie do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, čím sa 
vytvorili predpoklady na rozšírenie a skvalitnenie sociálnych služieb pre fyzické osoby 
v dôchodkovom veku.

Sociálne služby v meste Žilina
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Prípravy pred začatím behu na 
Námestí Andreja Hlinku   

Primátor mesta Žilina s ocenenými dievčatami   

NOVEMBER  2015 

Radnicu mesta Ži-
lina navštívil Peter 
Sagan, nový majster 
sveta v cestnej cyk- 
listike v pretekoch 
s hromadným štar-
tom. Prijalo ho vede-
nie mesta na čele s 
primátorom Igorom 
Chomom v stredu 
30. septembra, aby 
mu zagratulovali k 
jeho veľkému úspe-
chu.

Primátor mesta Žili-
na prijal na Radnici 
mesta čerstvého maj-

stra sveta v cestnej cyklis-
tike Petra Sagana. Počas 
stretnutia primátor ocenil 
veľký úspech žilinského ro-
dáka a poprial mu mnoho 
ďalších úspechov vo svete 
športu. Peter Sagan do-
stal od primátora ďakovný 
list za výnimočné úspechy 
v cyklistike a vynikajúcu 
reprezentáciu Slovenskej 
republiky a mesta Žilina 
v zahraničí a cyklistický 
dres s logom mesta Žilina.
„Mesto Žilina sa teší z veľké-

ho úspechu nášho rodáka 
Petra Sagana. Žilinčan Peter 
ukázal celému svetu, že aj 
na Slovensku máme špičko-
vých športovcov. O to viac 
ma teší, že majster sveta 
pochádza práve zo Žiliny. 
Pre Žilinu sú to skutočne 

výnimočné chvíle. Dúfam, 
že sa Petrovi bude dariť aj 
naďalej a svojimi výkonmi 
poteší nie jedno oko fanú-
šika,“ dodal primátor mesta 
Žilina Igor Choma. 

REDAKCIA 

Primátor mesta Žilina privítal majstra sveta

Súčasťou Primá-
torského dňa, ktorý 
prebiehal počas ce-
lého dňa 2. októbra 
2015 v Žiline, bol 
aj Beh pre najmen-
ších, na ktorom 
deti zo žilinských 
základných škôl 
súťažili o Pohár pri-
mátora mesta. 

Do bežeckej súťaže, 
ktorá prebiehala na 
Námestí Andreja 

Hlinku a v Sade SNP, sa 
mohli zapojiť žiaci 1. až 3. 
ročníka žilinských základ-
ných škôl. V šiestich kate-
góriách súťažilo vyše 190 
detí, ktorým počas behu 
fandil aj samotný primátor.

„Ako primátor, ale aj ako 
priaznivec športu som rád, 
že naša mladá generácia ne-
zaneviera na športové akti-
vity, pretože v dnešnej dobe 
plnej počítačov a elektroni-
ky je to úctyhodné. Verím, 
že o mnohých týchto de-
ťoch budeme v budúcnosti 
ešte počuť,“ prihovoril sa 
primátor Igor Choma žilin-
ským žiakom. 

Výsledky Behu pre naj-
menších: 

1. ROČNÍK DIEVČATÁ:
1. miesto: Michaela Urdová, 
ZŠ Lichardova 
2. miesto: Nina Ševčíková, 
ZŠ Slovenských dobrovoľ-
níkov
3. miesto: Karolína Ďatková, 
ZŠ Školská 
4. miesto: Nina Ondáková, 

ZŠ Martinská
5. miesto: Kvetoslava Barto-
vá, ZŠ Lichardova

1. ROČNÍK CHLAPCI: 
1. miesto: Marek Okál, ZŠ 
Lichardova
2. miesto: Bruno Solovic, ZŠ 
Gaštanová
3. miesto: Alex Pokorný, ZŠ 
R. Zaymusa
4. miesto: Patrik Šándor, ZŠ 
Martinská
5. miesto: Alex Baško, ZŠ 
Karpatská

2. ROČNÍK DIEVČATÁ:
1. miesto: Nela Lopušanová, 
ZŠ Školská
2. miesto: Simona Kantorí-
ková, ZŠ Martinská
3. miesto: Laura Valková, ZŠ 
Školská
4. miesto: Liliana Šebeňová, 
ZŠ Do Stošky 
2. ROČNÍK CHLAPCI:

1. miesto: Filip Vavro, ZŠ 
Oravská
2. miesto: Dávid Gottwald, 
ZŠ R. Zaymusa
3. miesto: Dominik Tužin-
ský, ZŠ Námestie mladosti
4. miesto: Alex Puškár, ZŠ 
Školská
5. miesto: Lukáš Žilinčík, ZŠ 
Námestie mladosti

3. ROČNÍK DIEVČATÁ:
1. miesto: Števka Michalič-
ková, ZŠ Námestie mladosti
2. miesto: Karolína Krajmer, 
ZŠ Gaštanová
3. miesto: Alexandra Duháč-
ková, ZŠ Martinská
4. miesto: Natália Kapusto-
vá, ZŠ Karpatská
5. miesto: Ema Košová, ZŠ 
R. Zaymusa

3. ROČNÍK CHLAPCI:
1. miesto: Filip Kvašňovský, 
ZŠ Martinská
2. miesto: Lukáš Dudáš, ZŠ 
Javorku
3. miesto: Daniel Hodas 
Pauer, ZŠ Martinská
4. miesto: Patrik Paprčiak, 
ZŠ Gaštanová
5. miesto: Ondrej Kutlik, ZŠ 
Martinská  

REDAKCIA

Žiaci základných škôl súťažili  
o Pohár primátora mesta

Oddiel Judo TJ Mladosť Žilina mal sústredenie v Japonsku. V období od 14. júna 
do 14. júla 2015 absolvovali džudisti tréningy s trénerom Yoshiyukim Suzukim. Zo 
sústredenia si doniesli mnoho nových poznatkov o bojovom umení a japonskej kul-
túre. Mesto Žilina im drží palce v ďalších zápasoch.

Žilinskí džudisti absolvovali sústredenie v Japonsku

Chlapci prvého ročníka pripravení na štarte   

Peter Sagan v dave fanúšikov 
rozdáva autogramy  

Primátor mesta Žilina venoval Petrovi 
Saganovi dres s logom mesta Žilina  

Vydarený vstup do Tipsport ligy 
Žilinskí hokejisti 
robia dobré meno 
mestu Žilina. V nabi-
tej tabuľke Tipsport 
ligy nestrácajú krok 
s poprednými mužst-
vami a dokazujú, že 
v tejto sezóne môžu 
výrazne zamiešať 
karty na vrchných 
pozíciách.

Trénerské duo Milan 
Jančuška a Jerguš 
Bača dokázalo v do-

terajšom priebehu vytvoriť 
konkurencie schopné muž-
stvo, ktoré zvládne vyhrávať 
aj nad najväčšími ašpirantmi 
na titul: „Základom všetkého 
je výborná kabína, kde panu-
je skvelá atmosféra a celkovo 
okolo hokeja v Žiline sa vy-

tvára dobrá klíma. Verím, 
že budeme stále napredovať. 
Vieme, že nás čaká ešte veľa 
práce a chceme spraviť náš 
cieľ, a to je play-off,“ zamyslel 
sa hlavný kouč Milan Jančuš-
ka.

Vlci vyhrali päťkrát v rade, 
no potom okúsili dve pre- 
hry. Najviac ich mrzí zakop-
nutie v derby proti Marti-
nu. Avšak dramatický záver 
s Trenčínom priniesol dva 
body: „Ukázal sa charakter 
mužstva. Sme bojovníci a 
nikdy sa nevzdáme. Aj také-
to výhry nám pomáhajú k 
budovaniu zdravého sebave-
domia,“ zamyslel sa Rastislav 
Konečný po výhre nad Tren-
čínom, pričom Vlci ešte dve 
a pol minúty pred koncom 

prehrávali o dva góly. Výraz-
ným pozitívom novej sezóny 
je aj fakt, že dostatočný pries-
tor na ľade dostávajú žilinskí 
odchovanci. K stáliciam ako 
Drevenák, Drábek, Valášek 
sa derú vpred Schroner, Ku-
biš, Rehák, Bajaník, Leško 
či Lipovský: „Sme radi, že 
nám tréneri veria a my ro-
bíme maximum, aby sme 
ich dôveru oplatili dobrými 
výkonmi a zbierali cenné  
skúsenosti,“ podotkol 20-roč-
ný útočník Patrik Schroner. 
Na dlhší čas zo zostavy 
vypadol Jakub Kubiš, ten 
podstúpil operáciu ramena. 
Šanca pre ďalších mladých 
odchovancov, aby ukázali 
svoj potenciál. 

MsHK Žilina

Radosť Vlkov po víťaznom stretnutí proti Košiciam  
Autor foto: Martin Hodoň 
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Mestská polícia Žilina informuje 

NOVEMBER  2015 

1990
23. a 24. novembra sa v 
celej Slovenskej republike 
konali voľby do orgánov sa-
mosprávy obcí. V meste Ži-
lina bolo zapísaných 58 781 
voličov, k urnám prišlo 27 
517 z nich. Víťazom volieb 
primátora mesta Žilina sa 
stal 37-ročný Ing. Ján Slota 
(Slovenská národná stra-
na), ktorého volilo 8 018 
voličov. Druhý Ing. Emil 
Lacko získal 7 517 hlasov, 
tretí Ing. arch. Dušan Mell- 
ner 6 131 hlasov.
Najviac poslancov v 
60-člennom Mestskom za-
stupiteľstve mali  Slovenská 
národná strana – 24, Ve-
rejnosť proti násiliu – 15,  
KDH – 10 atď.

23. novembra sa na základe 
referenda od mesta Žilina 
odčlenili obce: Lietavská 
Lúčka, Porúbka, Rosina, 
Teplička nad Váhom, Turie 
a Višňové. 

1995
17. novembra bol v Estrád-
nej hale Odborového domu 
kultúry koncert k 30. výro-
čiu založenia folklórneho 
súboru Rozsutec. Za tridsať 
rokov jestvovania uskutoč-
nil Rozsutec viac ako 1 500 
vystúpení. Súbor má dnes 
takmer 60 členov. Vo všet-
kých zložkách – tanečnej, 
hudobnej a speváckej – sa 
vystriedalo 700 dievčat a 
chlapcov.

28. novembra vystúpil  
v Športovej hale známy 
britský spevák Chris Nor-
man, bývalý člen britskej 
skupiny Smokie.

 2000
4. novembra sa v Prahe skon-
čili Pražské dni zborového 
spevu. Tejto medzinárodnej 
súťaže sa zúčastnil aj Žilinský 
miešaný zbor, ktorý sa stal 
celkovým víťazom súťaže. 
Zbor vyhral aj svoju kate-
góriu vyspelých miešaných 
zborov a za najlepšieho di-
rigenta súťaže bol vyhlásený 
dirigent zboru Mgr. Štefan 
Sedlický.  

6. novembra bol otvorený 
diaľničný privádzač I/11 Ži-
lina-Estakáda, druhá časť 
nadzemnej komunikácie 
od Budatínskeho mosta na 
Kragujevskú ulicu (smer 
Bratislava). S výstavbou tejto 
náročnej stavby začali pra-
covníci Doprastavu v augus-
te 1997. Hodnota celej stavby 
bola 460 miliónov Sk. 

2005
10. novembra bol na No-
vom cintoríne na Hradisku 
pohreb študenta Danie-
la Tupého zo Žiliny. Tento 
21-ročný Žilinčan, študent 
Filozofickej fakulty Uni-
verzity Komenského v 
Bratislave, bol zavraždený  
4. decembra v Bratislave ne-
známymi páchateľmi.

26. novembra sa konali voľ-
by do zastupiteľstiev samo-
správnych krajov  v celej 
Slovenskej republike. Za 
predsedu Žilinského samo-
správneho kraja bol zvolený 
Ing. Juraj  Blanár (Smer, SNS, 
ANO), ktorý získal  24 309 
hlasov,  t. j.  30,4 %. Za po-
slancov vo volebnom obvode 
č. 11 (Žilina) boli zvolení: 
Ing. Andrej  Sočuvka, Ing. 

Ján  Slota, Mária Gašicová,  
MUDr. Ivan Chaban, RNDr. 
Peter Dobeš, MUDr. Štefan 
Zelník, Ing. Peter Belinský, 
doc. Ing. Pavel Pavlásek, 
PhD., Ing. Juraj Marko, Ing. 
Tibor Mintál, Ing. Jozef Cho-
luj, Ing. Ján Sága a MUDr. 
Ľubomír Bažík (zoradení sú 
podľa počtu získaných hla-
sov).

2010
3. novembra na štadióne pod 
Dubňom futbalisti MŠK Ži-
lina odohrali zápas skupino-
vej fázy Ligy majstrov. Podľa-
hli futbalistom Olympique 
Marseille v pomere 0:7.  Za 
francúzske družstvo skóro-
vali André-Pierre Gignac (3 
góly), Lucho Gonzales (Bra-
zília) – 2 góly, Gabriel Heint-
ze (Argentína) a Loic Rémy 
po 1 góle. Prizeralo sa takmer  
10 000 divákov.

27. novembra sa v celej Slo-
venskej republike konali voľ-
by do orgánov samosprávy 
(komunálne voľby). Celko-
vý počet voličov zapísaných 
v zozname  voličov v meste 
Žilina bol 71 235. Za primá-
tora mesta Žilina bol zvolený 
Ing. Igor Choma (Smer-SD), 
46-ročný poslanec Národnej 
rady SR, ktorý získal 12 034 
hlasov. V Mestskom zastu-
piteľstve zasadlo 14 poslan-
cov štvorkoalície Smer-SD, 
Strana zelených ĽS-Hnutie 
za demokratické Slovensko 
a HZD. Päť zástupcov malo 
SDKÚ-DS, troch KDH, 
dvoch SNS a jedného Eu-
rópska demokratická strana. 
Nezávislých poslancov bolo 
šesť.

REDAKCIA

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

Filmová Žilina – kde všade sa krútili filmové kotúče
Pozvánka na potulku mestom Žilina

nedeľa 22. novembra 2015 o 15.00 hod. 
miesto stretnutia: Turistická informačná kancelária mesta Žilina   

na Námestí Andreja Hlinku 

Prvá filmová zastávka bude v budove Neologickej synagógy, v bývalom kine Centrum. 
Toto klasické kino premietalo kasové trháky vyše 20 rokov. Budova slúžila po vojne naj-
skôr ako divadelná a koncertná sála, potom ako aula Vysokej škole dopravnej, neskôr, 
až do roku 2010, tam bolo kino. Málokto vie, že budova OTP banky Slovensko na Slád-
kovičovej ulici bola pôvodne sídlom divadla a kina Omnium. Táto budova má bohatú 
históriu, taktiež v nej boli slávne Petrovského parné kúpele, kde si obyvatelia dopriali 
aj masáže či kadernícke služby. Ďalšie „filmové premietanie“ bude v kine Úsvit.  Bolo 
to druhé panoramatické kino v bývalom Stredoslovenskom kraji po Novej Dubnici. 
Sokolovňa mala na prízemí veľkú a malú sálu. Vo veľkej sále bolo od počiatku kino s 
kapacitou 486 divákov a sála slúžila aj ako telocvičňa. Premietalo sa z prvého poscho-
dia, kde bol aj balkón. 

V kine Úsvit bol snáď každý, ale premiéru prvého slovenského hraného filmu Jánošík 
v roku 1921, ktorý nakrútila americko-slovenská spoločnosť TATRA-film corporation 
zo Chicaga, nevidel každý. A práve tam, do budovy Domu umenia Fatra povedú naše 
kroky. Táto významná secesná pamiatka niesla meno GBU a premietali sa tam filmy až 
do roku 1983. Filmy pre náročnejšieho diváka ponúkal aj filmový klub v Dome odbo-
rov. Spoločne si tak môžeme zaspomínať na filmy, ktoré sme videli, s kým sme tam boli 
a aká príjemná filmová atmosféra nás v týchto starých kinách obklopovala.

Na potulku je potrebné sa vopred prihlásiť v Turistickej informačnej kancelárii mesta  
Žilina: Tel.: +421 (0) 41 723 31 86, +421 (0)907 845 567, E-mail: info@tikzilina.eu
Vstupné: 2 eurá/osoba. Platba bude prebiehať pred prehliadkou priamo u sprievodcu. 

Dňa 12. 10. 2015 o 21.37 hod. – sa podarilo hliadke mestskej polície zadržať 
podľa popisu podozrivého muža, ktorý v predchádzajúcom čase v prevádzkovej 
jednotke na Námestí M. R. Štefánika napadol a zranil mladú ženu a spôsobil jej 
krvácajúce zranenia tváre. Vec bola odovzdaná hliadke Policajného zboru SR.

V dňoch 12. a 13. októbra 2015 sa v Prahe 
uskutočnila Medzinárodná konferencia k 
70. výročiu školského stravovania v Če-
chách a na Slovensku. Záštitu nad kon-
ferenciou prevzalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. V 
rámci programu vystúpili zástupcovia 
ministerstiev, štátnej inšpekcie, úradov 
verejného zdravotníctva, odborníci na vý-
živu z inštitúcií  EÚ, delegáti zo Švédska 
a Japonska. Hlavnou témou bola história 
a súčasnosť školského stravovania, ako 
aj trendy do budúcna. Na záver konfe-
rencie boli ocenené najlepšie školské 
jedálne a najlepší zriaďovatelia. Mesto 
Žilina získalo 1. miesto ako zriaďovateľ 
podporujúci moderné trendy v školskom 
stravovaní. Konferencie sa zúčastnil primátor mesta Žilina Igor Choma a vedúca  
odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Nora Zapletajová.

Mesto Žilina bolo ocenené v Prahe

Mesto Žilina upozorňuje podnikateľské subjekty s prevádzkami v priemyselnej 
zóne Kamenná ulica, Štrková ulica, Bánovská ulica, že v blízkej dobe dôjde k 
osadeniu dopravného značenia, ktoré vylúči prejazd nákladných vozidiel cez 
Škultétyho ulicu v Žiline.

Žiadame o rešpektovanie nového dopravného značenia po jeho osadení a vy-
užívanie novonavrhnutej trasy pre nákladné vozidlá. Viac informácií na 
www.zilina.sk

UPOZORNENIE 

´


