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Žilina je pripravená na zimnú údržbu ciest a chodníkov
Zimnú údržbu v meste Žilina v zmysle Operačného plánu zimnej údržby zabez-
pečuje spoločnosť Žilinské komunikácie a. s., ktorá počas zimných mesiacov 
vykonáva podľa potreby posýpanie povrchu vozoviek inertným a chemickým 
materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu. Prednostne sa zabezpeču-
je zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových ciest a frekventovaných ulíc 
s premávkou mestskej hromadnej dopravy. Mesto Žilina zabezpečuje zimnú 
údržbu ciest v celkovej dĺžke 255 km a peších komunikácií v celkovej dĺžke 
62 km. 

Pre občanov je k dispozícii nepretržitá dispečersko-spravodajská služ-
ba. V prípade, ak sa na nejakých miestach vyskytnú problémy s prejazdnos-
ťou ciest či chodníkov, môžu ich občania nahlasovať na nepretržitú dispečer-
sko-spravodajskú službu na tel. čísle: 041/565 23 71. 
Dispečersko-spravodajská služba je k dispozícii od 21. 11. 2015.

Strašidelný hrad na Solinkách 
je už minulosťou

Desaťročia rozostavaná a pre okolie nebezpečná stavba uprostred sídliska Solinky, ktorá trápila 
obyvateľov sídliska Solinky, prezývaná aj ako „Strašidelný hrad“, je od decembra minulého roka 
minulosťou.

CELÝ ČLÁNOK NA STRANE č. 3. 

2Aj v mestskej časti Bánová  
sa rozširujú parky

2Radničné noviny –  
áno či nie? 

3Aj v minulom roku pribudli  
parkovacie miesta

6Partnerské mestá Žiliny  
Predstavujeme srbské  

mesto Kikinda 

6Žilinské deti učili rovesníkov  
z ďalekej Sibíri nové  

výtvarné techniky

7Veľká cena Púchova 2015  
priniesla do FSC Žilina  

3x zlato a 2x bronz

8Napísali ste nám  

„Strašidelný hrad“ na  
Solinkách pred opravou  

7Slovenskí triatlonisti  
bilancovali

6Najkrajšia kniha o Slovensku 
je o Žiline

5Ocenenie osobností  
mesta Žilina za rok 2015

Druhý zástupca primátora mesta Žilina Anton Trnovec a vedúca odboru škol-
stva a mládeže Mestského úradu v Žiline Nora Zapletajová prebrali ocene-
nie za debarierizáciu žilinských základných škôl. Zúčastnili sa galavečera pri 
príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých, na ktorom im bola 
udelená cena poroty VIII. etapy súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 
2014 – 2015 v kategórii „Mestá a obce“.

Mesto Žilina prevzalo ocenenie od Únie miest Slovenska za príkladnú prácu 
debarierizácie školských zariadení. Cenu im udelila Únia miest Slovenska v 
rámci projektu Slovensko bez bariér. Ide o projekt, ktorý vznikol v roku 1999 
s cieľom zlepšenia životných podmienok a integrácie zdravotne postihnutých. 

Únia miest Slovenska ocenila mesto Žilina

3Obyvatelia Žiliny  
rukojemníkmi  majiteľov  

parkovacích miest
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Ing. Karol Krutek   
vedúci odboru  
ekonomického 
Mestského úradu v Žiline 

V záujme vedenia 
mesta Žilina je 
čoraz viac skrášľo-
vať miesta určené 
pre Žilinčanov na 
odpočinok alebo 
relax. Príkladom je 
revitalizovaný park 
na Jabloňovej ulici, 
ktorý sa nachádza 
v mestskej časti 
Bánová. Mesto sa 
v spolupráci so 
spoločnosťou Kia 
Motors Slovakia a 
Nadáciou Pontis 
rozhodlo revitali-
zovať tento park a 
doplniť ho o zeleň a 
mobiliár. 

Projekt revitalizácie 
parku na Jabloňovej 
ulici v mestskej časti 

Bánová okrem mesta Žilina 
podporila i spoločnosť Kia 

Motors Slovakia prostred-
níctvom Nadácie Pontis. 
Celkové náklady predsta-
vovali 80 000 eur, pričom 
50 000 eur bolo získaných 
z príspevku od spoločnos- 
ti Kia Motors Slovakia  
a 30 000 eur financuje mesto 
Žilina z vlastných zdrojov 
a zo spoločenskej hodnoty 
drevín. 

Dôvodom revitalizácie 
tohto parku boli viaceré 
nedostatky. V parku sa na-
chádzal len jeden precho-
dový asfaltový chodník bez 
obrubníkov, ktorý prepájal 
Jedľovú a Jabloňovú ulicu. V 
severnej časti bol vyšliapaný 
chodník, využívaný najmä 
cyklistami. Rovnako nebol 
optimálny ani stav vegetá-
cie.  Revitalizovaný park je 
rozdelený na dve funkčné 
časti – na severnú a južnú 

časť. Pri návrhu revitalizá-
cie parku sa vychádzalo z 
terénneho prieskumu, po- 
žiadaviek mesta, požiada-
viek samotných obyvateľov 
a tiež sa prihliadalo na 
spracovanú inventarizáciu 
drevín. Okrem uvedené-
ho funkčného členenia sa 
kládol dôraz na využívanie 
peších trás a doplnenie mo-
biliára (lavičky, odpadkové 
koše, informačné tabule). 

Mesto pri revitalizácii parku 
myslelo aj na seniorov, v se-
vernej časti parku je osadený 
šachový stolík a fit prvky. 
Kompozíciu podtrhuje vý-
sadba stromoradia okras-
ných čerešní pozdĺž Jedľovej 
ulice. Chodník v tejto časti je 
využívaný okrem chodcov aj 
cyklistami, preto bola navr- 
hnutá jeho šírka na 2,2 me-
tra. Pri chodníku je umiest-

nená lavička s odpadkovým 
košom s výhľadom do parku. 

Južná časť parku je vybavená 
detským ihriskom s hernými 
prvkami pre deti vo veku od 
2 do 14 rokov. Ihrisko je na-
pojené chodníkom na cen- 
trálny chodník aj na Jedľovú 
ulicu. Pod existujúcou lipou 
malolistou je umiestnený 

exteriérový stôl s lavicami. 
Priestor uprostred bol dopl- 
nený solitérnym viackme-
ňom brezy himalájskej. Park 
dostal touto rekonštrukciou 
nový rozmer, ktorý určite 
ocenia obyvatelia Bánovej, 
obzvlášť v letných mesia-
coch.

REDAKCIA 

Aj v mestskej časti Bánová sa rozširujú parky

Na otvorení parku sa zúčastnili, zľava: Andrej Vidra, Katarína 
Gazdíková, Igor Choma, Branislav Delinčák a Jozef Bače 

Odbor ekonomický ako na-
značuje samotné pomeno-
vanie, predovšetkým ria- 
di financie mesta, ale i tok 
informácií, keďže jednou z 
jeho činností je aj správa a 
rozvoj informačných a ko-
munikačných technológií. 
Odbor ekonomický svoji-
mi činnosťami zabezpečuje 
viac ako 89 % z celkových 
príjmov rozpočtu mesta 
ďalej použitých na jeho 
chod a rozvoj. Zabezpečuje 
a riadi dlhovú službu mes-
ta, zaisťuje správu miest- 
nych daní a poplatku za 
komunálny odpad, vedie 
účtovníctvo a rozpočet 
mesta či zabezpečuje jeho 
likviditu. Podieľa sa na vy-
máhaní pohľadávok a me-
todicky usmerňuje ostatné 
odbory a organizácie mes-
ta v oblasti daní, rozpoč-
tu, účtovníctva a financií. 
Poskytuje plnú súčinnosť 
pri externých kontrolách 
a auditoch. Ročne vyba-
víme v klientskom centre 
viac ako 55-tisíc rôznych 
klientov a viac ako 200-ti-
síc rôznych iných podaní. 
V rámci správy IKT tech-
niky, interných databáz a 
systémov sme pre širokú 
verejnosť vyvinuli a zabez-
pečujeme správu aplikácie 
e-gov (http://egov.zilina.
sk/), prostredníctvom kto-
rej môžete získať množstvo 
zaujímavých informácií o 
meste a jeho hospodárení. 
V krátkom čase pripra-
vujeme spustenie projek-
tu elektronizácie služieb 
mesta s viac ako 140 elek-
tronickými službami mest- 
ského úradu, vďaka ktorým 
budete môcť komunikovať 
s mestom z akéhokoľvek 
miesta dostupného pre in-
ternet. Toto všetko by ne-
bolo možné nebyť obetavej 
práce všetkých kolegýň a 
kolegov nášho odboru.

Radničné noviny – áno či nie
Radničné noviny vy-
dáva mesto mesačne 
pre zlepšenie infor-
movanosti občanov. 
V každom čísle sa 
dočítate aktuality o 
činnosti Mestského 
úradu v Žiline, o kul-
túrnom, športovom a 
spoločenskom dianí 
v našom meste a 
taktiež o aktivitách 
Vami zvolených zá-
stupcov – poslancov 
mestského zastupi-
teľstva.

Radničné noviny pri-
niesli za rok vydáva-
nia výraznú úsporu 

na platenej inzercii mesta. 
Výhodnosť vydávania Rad-
ničných novín je možné do-
kumentovať na niekoľkých 
číslach. Radničné noviny 
majú 8 strán a vyšli 10-krát, 
čiže je to spolu 80 plnofareb-
ných strán. Náklady mesta za 
tlač a distribúciu Radničných 
novín boli v sume: 26 921,76 
eur. Pre porovnanie, podľa 
cenníka inzercie v regionál-
nych týždenníkoch aj po pri-
emerne 50 % zľave na základe 
mediálnej spolupráce by sme 
za rovnaký rozsah strán v MY 
Žilinských novinách zaplatili 
74 976 eur a v Žilinskom ve-
černíku by to bolo dokonca 
76 800 eur! Rozdiel a finanč-
ná úspora nákladov mesta sú 

viac ako zrejmé – sú viac ako 
2,8-násobné!

Ďalším argumentom výhod-
nosti vydávania Radničných 
novín je ich dosah. Náklad 
regionálnych médií je z roka 
na rok nižší, ich predajnosť 
taktiež klesá len na pár tisíc 
kusov týždenne. Regionálne 
rádiá a televízie tiež nepo-
čúva alebo nepozerá každý 
občan Žiliny. Distribúcia 
Radničných novín do všet-
kých poštových schránok v 
našom meste umožňuje, že 
každý občan si môže prečítať 
aktuálne vydanie v pohodlí 
svojho domova. V kontexte 
takéhoto výrazného dosahu 
ešte viac vyniknú čísla o úspo-
re, pre ktorú sme sa rozhodli. 
A vidieť, že sme sa rozhodli 
správne.

Aby ich vydávanie mohlo po-
kračovať aj v roku 2016, do 
návrhu rozpočtu mesta Žilina 
na rok 2016 sme na zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva 
v Žiline (7. decembra 2015) 
predložili návrh na financo-
vanie výroby a distribúcie 
Radničných novín – a to v 
sume 20 000 eur. V rozprave 
k rozpočtu na budúci rok via-
cerí poslanci – najmä z klubu 
nezávislých poslancov – kriti-
zovali posledné číslo Radnič-
ných novín, pretože  nado-
budli pocit, že článok, ktorý 

sa venoval neplneným sľu-
bom poslanca Kapitulíka, ne-
bol v poriadku s novinárskou 
etikou či morálkou. Napokon 
po dlhej rozprave schválili 
návrh poslanca Fiabáneho ne-
schváliť  rozpočtovú kapitolu 
na financovanie Radničných 
novín. 

Je v poriadku, že poslanci 
slobodne schvaľujú rozpočet, 
robia v ňom zmeny, navrhujú 
presuny v jednotlivých kapito-
lách. Na to majú plné zákonné 
právo. Dokonca si myslím, že 
schvaľovať rozpočet je ich na-
jväčšia kompetencia. Samotné 
mestské zastupiteľstvo však 
nemá kompetenciu Radničné 
noviny zrušiť. 

Ak si prečítate decembrové 
číslo Radničných novín, sami 
posúdite, či sú alebo nie sú po-
rušené pravidlá novinárskej 
etiky a či je v ňom niečo ne-
pravdivé. To naozaj nechám 
na vás.

Zaujímavé je však niečo iné 
– ani jedného z nezávislých 
ani opozičných poslancov 
mesta vôbec, ale úplne vôbec 
netrápi, čo sa píše v každom 
čísle Žilinského večerníka o 
práci mesta – klamstvá, neú-
plné a skreslené informácie. 
Záleží mi  na dobrom mene 
nášho mesta, preto  redakcia 
večerníka už trikrát muse-

la zverejniť našu žiadosť o 
opravu – čím úplne prizna-
la, že vo svojich novinách  
otvorene klame. Opakova-
ne. Sústavne. Nespravodlivo. 
Samozrejme tých žiadostí o 
zverejnenie opravy bolo viac, 
ale nie všetkým bolo vyhove-
né. Napokon, sami posúďte, 
či  tvrdenie pána Fileka z čís-
la č. 50 Žilinského večerníka, 
kde uvádza, že jeho redakcia 
má vždy záujem objektívne 
a pravdivo informovať verej-
nosť, sú relevantné? Ak už 
niekoľkokrát uverejnením 
opravy nepravdivých infor-
mácií, redakcia sama prizna-
la, že informuje nepravdivo, 
ťažko jej tvrdeniam o záujme 
objektívne informovať veriť. 

Ale pozor – všímajú si to už aj 
čitatelia večerníka. Dokonca v 
tomto našom čísle na posled-
nej strane uverejňujeme po-
horšený list jedného z nich.  A 
toto spravodlivým poslancom 
nevadí. Tak sa pýtam – kde je 
ich spravodlivý meter?  Mož-
no ho schovali a boja sa verej-
ne pripomienkovať praktiky, 
ktoré vládnu vo Večerníku. 
Kto platí, ten je pán?  Etika, 
neetika... A znova sa vraciam 
k tomu podstatnému – toto, 
žiaľ,  nezávislým ani opozič-
ným poslancom nevadí.  Ani 
tým, ktorí sú organizovaní v 
občianskych protikorupčných 
združeniach...

Dá  sa však tušiť, z čoho pra-
mení  ich pohoršenie i snaha 
zlikvidovať Radničné noviny. 
Zo strachu, že by sa v Radnič-
ných novinách mohlo písať aj 
o nich. Pravdivo. Pretože stá-
le máme snahu infiormovať  
korektne.  A každé tvrdenie 
vieme podložiť. Našu redakciu 
ešte nikto nežiadal  o nápravu. 
A tu je pes zakopaný, ako sa 
hovorí. 

Môžem Vás ubezpečiť, Vážení 
čitatelia, že Radničné noviny 
chceme  vydávať aj naďalej a 
budeme hľadať spôsoby, ako 
ich financovať.  A to v rozšíre-
nom vydaní – na dvanástich, 
možno šestnástich stranách. 
Pretože každý mesiac sa toho v 
meste udeje veľa a nie na všet-
ko nám ostáva priestor. A nie 
je to o propagácii primátora, 
ako sa to niektorí snažia pod-
súvať, ale o tom, čo a ako sa 
nám  – vedeniu mesta, poslan-
com i úradníkom mestského 
úradu – podarí urobiť pre Vás, 
pre občanov nášho mesta, pre 
Žilinčanov. Zároveň by sme 
chceli rozšíriť priestor aj pre 
Vaše podnety, názory, kriti-
ku či pochvalu, informovať o 
všetkom, čo je pre mesto Ži-
lina – mesto s tvárou dôležité.   

Prajem Vám príjemné čítanie.

Igor Choma, primátor 
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Milí Žilinčania a 
všetci naši čitate-
lia. Začína sa nový 
kalendárny rok, do 
ktorého Vám a Va-
šim blízkym prajem 
všetko dobré. 

Na konci roka zvyknú 
mnohí hodnotiť 
uplynulý rok. S nie-

čím sme spokojní, lebo veci 
sa nám vydarili, niečo sa vy-
darilo menej. Ale to je v živote 
normálne. Za celý rok človek 
nazbiera množstvo pozitív-
nych i negatívnych dojmov. 
Niektoré mu ostanú v mysli 
dlho, niektoré drobnosti z 
hlavy vypustí rýchlo. Väč-
šina z nás plánuje, čo robiť 
a uskutočniť v novom roku, 
ako zefektívniť svoje pôsobe-
nie a výstupy. Tak isto je to aj 
s osobnými plánmi. Vždy sa 
nájde niečo, čo by sme chceli 
zlepšiť alebo zmeniť.

V novom roku 2016 sa-
mozrejme pokračujeme v 

rozbehnutých projektoch a 
aktívne budeme pripravovať 
ďalšie, pretože v našom mes-
te je stále čo zlepšovať alebo 
opravovať. Žilina sa bude 
naďalej snažiť byť osožná pre 
svojich obyvateľov vo všet-
kých oblastiach verejného 
života. Či už pôjde o rozši-
rovanie kapacít materských 
škôl, nové ihriská pre deti, 
dostavbu Rosenfeldovho 
paláca, pripravovanú veľkú 
rekonštrukciu ciest a chod-
níkov, úplnu výmenu zvyš-
ných starých trolejbusov, 
autobusov či dokončenie 
projektu bezplatnej mest-
skej hromadnej dopravy 
pre všetkých Žilinčanov od  
1. januára 2017, ktorú musia 
schváliť poslanci mestského 
zastupiteľstva. 

Takisto budeme podporovať 
mnoho ďalších a užitočných 
projektov v spolupráci so 
sponzormi, inými inštitú- 
ciami v Žiline, neziskovými 
organizáciami. Zachováme 

zabehnuté a tradičné podu-
jatia v kultúre, športe, v so-
ciálnej oblasti,  v práci s mlá-
dežou i seniormi. Budeme 
naďalej operatívne reagovať 
na požiadavky i pripomien-
ky občanov.

Ctení Žilinčania, do nového 
roku Vám želám veľa spo-
kojnosti, úspechov v osob-
nom živote, v práci a najmä 
pevné zdravie. Ostaňte aj 
naďalej priaznivcami Rad-
ničných novín.

Igor Liška  
prednosta  

Mestského úradu v Žiline

Primátor mesta 
Žilina Igor Choma 
prisľúbil ešte v roku 
2010, že sa posta-
rá o to, aby stavba 
bola dostavaná 
alebo zbúraná. Po 
dlhom čase a nároč-
ných rokovaniach 
sa zo „Strašidel-
ného hradu“ stalo 
obchodné centrum, 
ktoré doplnilo ob- 
čiansku vybavenosť 
sídliska. 

Keďže súčasná legi- 
slatíva vedeniu mesta 
neumožnila efektív-

ne konať a tento problém vy-
riešiť, pretože je to súkrom-
ný majetok, museli sme 
hľadať riešenia, ktoré budú 
prínosné pre obyvateľov So-
liniek. Výsledok je konečne 
tu, stavba je dostavaná. V de-
cembri minulého roka spo-
ločnosť BILLA s.r.o. otvorila 
svoju ďalšiu prevádzku v 
Žiline. Na slávnostnom do-
končení a otvorení predajne 

sa zúčastnil prvý zástupca 
primátora mesta Žilina Pat-
rik Groma a poslanci Mest-
ského zastupiteľstva mesta 
Žilina Jozef Badžgoň,  Peter 
Cibuľka,  Miroslav Sokol, ba 
aj Martin Kapitulík, ktorí vy-
jadrili potešenie nad vyrieše-
ním dlhoročného problému 
sídliska Solinky. 

Platí aj to, že novovybudo-
vané parkovacie miesta v 
blízkosti obchodného domu 
budú po ukončení otvára-
cích hodín slúžiť aj pre po-
treby obyvateľov. A ak to 
nebudú zneužívať a budú 
parkovanie využívať len v 
čase mimo otváracích hodín, 
tento stav sa nezmení.  Po  
otvorení predajne sa pri vstu-
pe na priľahlé parkovisko 
síce objavila zákazová znač-
ka, ale táto bude onedlho do-
plnená dodatkovou tabuľou. 

Obchodné centrum Solinky 
– Žilina vzniklo v 4-podlaž-
nej budove. Na prízemí sa 
nachádza predajňa BILLA, 

na prvom poschodí bude 
údajne výstavná predajňa 
DREVONA, druhé poscho-
die bude využité na ďalšie 
komerčné účely (prenájom) 
a časť strechy by mala slúžiť 
ako terasa  kaviarne. 

S výstavbou obchodného 
centra začala Jednota v roku 
1990. Stavba mala byť ukon-
čená o tri roky neskôr. Potom 
však stavba pripadla mestu, 
ktoré ho za primátora Jána 
Slotu (ako inak) predalo ži-
linskej firme Uniflex. O zme-
nu stavu budovy sa usilovali 
aj mestskí poslanci za sídlis-
ko Solinky v rokoch 2010 – 
2014 Jaroslav Gažo, Ladislav 
Čellár, Jozef Hudcovský i 
Jozef Badžgoň. Vďaka isto 
patrí aj vedeniu spoločnosti 
DREVONA.  Nie je však v 
tejto chvíli dôležité, kto má 
na tomto výsledku zásluhy. 
Podstatné je to, že sa dlho-
ročný problém podarilo do-
tiahnuť do konca.

REDAKCIA

Na Solinkách už dostrašilo 

V roku 2015 mesto Ži-
lina vybudovalo 89 
parkovacích miest, 

konkrétne na sídlisku Hli-
ny 14 miest, na sídlisku 
Vlčince 53 miest a na Pred-
mestskej ulici 22 nových 
parkovacích miest. Celková 
suma vynaložená na rozší-
renie kapacít bola vo výške  
85 000 eur. V roku 2014 sa 
vybudovalo celkovo 504 par-
kovacích miest, z toho 28 na 
Predmestskej ulici, 151 na 
sídlisku Vlčince, 183 na síd-
lisku Solinky, 76 na sídlisku 
Hájik, 26 na Bajzovej ulici a 
40 v mestskej časti Bytčica. 
Mesto Žilina bude v nastole-
nom trende pokračovať aj v 
budúcich rokoch.

Problém s parkovaním v Ži-
line spočíva v tom, že mesto 
nevlastní žiadne ucelené po-
zemky vhodné na výstavbu  
nových parkovacích miest. 
Doteraz vybudované miesta 
boli postavené na vybraných 
mestských pozemkoch, ktoré 
umožňovali výstavbu. Tým-

to spôsobom sa bude po-
kračovať i naďalej. Momen-
tálne sa dokončuje Územný  
generel dopravy mesta Žili- 
na, na základe ktorého sa 
bude doprava, či statická 
alebo dynamická, riešiť. Vý-
sledky by mali byť známe v 
priebehu tohto mesiaca.

„Od samého začiatku svoj-
ho pôsobenia v meste som 
deklaroval,  že dlhoročne 
zanedbávanú problematiku 
parkovania v meste budem 
riešiť. Po spoločných disku- 
siách s občanmi sme pris-
túpili k výstavbe nových 
parkovacích miest, tak ako 
si to väčšina z nich želala. 
Zároveň sme rozšírili exis-
tujúce plochy parkovania 
prostredníctvom vodorov-
ného dopravného značenia 
a už dnes je možné skonšta-
tovať, že aj disciplinované 
parkovanie zvýšilo celkový 
počet dostupných parkova-
cích miest,“ povedal primá-
tor mesta Žilina Igor Cho-
ma počas obhliadky nových 

parkovacích miest. „Ani  
tieto nové parkovacie miesta 
však nevyriešili problém par-
kovania na sídliskách. Bude 
treba ísť do ďalších opatrení 
– do budovania parkovacích 
domov.“

Mesto Žilina popri budo-
vaní nových parkovacich 
plôch postavilo aj stojiská na 
kontajnery, aby ušetrili mies-
to pre osobné automobily. 
Zároveň žiadame občanov, 
aby dodržiavali dopravné 
značenie a parkovali na vy-
hradených miestach, prípad-
ne nahlasovali na mestskú 
políciu vraky automobilov, 
ktoré dlhodobo zaberajú ve-
rejné parkovacie miesta. Aj 
tieto kroky môžu pomôcť k 
zlepšeniu statickej dopra-
vy, obzvlášť na žilinských 
sídliskách. Počas nasledu- 
júcich dvoch rokov v zmysle 
spracovaných projektových 
dokumentácií má pribudnúť 
ďalších 200 miest.

REDAKCIA 

Aj v minulom roku pribudli parkovacie miesta Začiatkom decemb-
ra oznámili občania 
Mestskému úradu 
v Žiline dva podne-
ty, ktoré sa týkali 
osadenia automatic-
kých závor na parko-
viskách v blízkosti 
obytných domov. 
Udialo sa tak na 
Bulharskej ulici na 
sídlisku Vlčince II 
pri bývalej ZŠ Mos-
kovská a na Košic-
kej ulici pri autobu-
sovom depe. 

Súkromní vlastníci by  
tým znemožnili miest-
nym obyvateľom vyu-

žívať parkovacie miesta. Ve-
denie mesta Žilina sa týmito 
podnetmi ihneď zaoberalo 
a zistilo, že príčiny tejto si-
tuácie vznikli za bývalého 
vedenia mesta. Prvý podnet 
sa týkal parkoviska pre pri-
bližne 20 áut na Bulharskej 
ulici pred vchodmi č. 17 a 
18 na sídlisku Vlčince II pri 
bývalej ZŠ Moskovská, ktorú 
spolu s okolitými pozemka-
mi v roku 2005 predal vte-
dajší primátor Ján Slota (ako 
inak) do súkromných rúk. V 
roku 2015 spustnutý objekt 
základnej školy majitelia de-
finitívne zbúrali – s cieľom 
predať pozemok na výstavbu 

nových bytov. Núkali poze-
mok aj mestu, avšak za príliš 
vysokú cenu. Obyvateľom 
Bulharskej ulice majiteľ údaj-
ne teda  odkázal, že ak chcú 
parkovať na jeho pozemku, 
majú si za to platiť. A máme 
to tu – ďalší dôsledok „zveľa-
ďovania“ majetku mesta pri-
mátorom Slotom.

Podobný problém sa vysky-
tol aj na Košickej ulici pri  
autobusovom depe v blízkosti 
nedávno zrekonštruovaného 
mestského bytového domu 
(bývalá ubytovňa DPMŽ). 
Podľa všetkého majiteľ po-
zemku parkoviska dal osadiť 
závorový systém, ktorý tak 
bude brániť voľnému vjazdu 
k ubytovni, čo bude kompli-
kovať nielen život miestnym 
obyvateľom, ale aj sťažovať 
prístup záchranným zložkám 
v prípade rýchleho príjazdu.

„Po preverení situácie pra-
covníkmi mestského úradu 
musím, žiaľ, skonštatovať, 
že ide o parkoviská, ktoré sa 
nachádzajú na súkromných 
pozemkoch, takže mesto ne-
vie konať inak, ako požiadať 
(poprosiť) majiteľa pozemku 
o zjednanie nápravy. Rešpek-
tujem jeho vlastníctvo, ale 
na druhej strane by som bol 
nerád, keby zrazu malo dôjsť 

k obmedzeniu obyvateľov ži-
júcich v bytovke,“ konštatuje 
primátor mesta Žilina Igor 
Choma. 

„Vzniknutú situáciu na Ko-
šickej vnímam ako reakciu zo 
strany jednej zo spoločností z 
portfólia známeho žilinsko-
sýrskeho podnikateľa – pána  
Georgea Trabelssie na našu 
výzvu, aby zaplatil za užíva-
nie mestských pozemkov pod 
OC Mirage. Tieto boli za po-
sledné  roky užívané bez práv-
neho vzťahu s mestom, teda 
neoprávnene. Ale budeme sa 
snažiť aj tento problém vy-
riešiť. Aj tento však patrí me- 
dzi kostlivcov zo skrine Jána 
Slotu, stále tu niekto straší a 
šafári s bývalým majetkom 
mesta. A mrzí ma, že sa to 
dotýka aj tých najbezbrannej-
ších – obyvateľov bytového 
domu, ktorí so Slotom ani s 
Trabelssiem nemali  nikdy 
nič spoločné.  Len pre vašu 
informáciu, vážení občania 
– suma nehradených faktúr 
Žilinskej parkovacej spoloč-
nosti voči mestu predstavo-
vala k  9. decembru 2015 viac 
ako 611 000 eur!! Za to by sa 
dalo vybudovať viac ako 550 
parkovacích miest,“ dodal 
primátor. 

REDAKCIA 

Obyvatelia Žiliny rukojemníkmi 
majiteľov parkovacích miest

Situácia ohľadom riešenia parkovacích miest v Žiline sa za ostat-
né dva-tri roky stále zlepšuje. Budovanie nových parkovacích 
miest pokračovalo aj tento rok. Celkovo pribudlo 89 parkovacích 
miest na sídliskách Hliny a Vlčince a na Predmestskej ulici. 
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Poslanci volebného obvodu č.7 počas Miku-
láša v decembri minulého roka 

Milí priatelia, 
skončil sa rok 2015 
a po príjemnom  
advente, čase 
vianočných trhov 
a chvíľ strávených 
v rodinnom kruhu, 
je tu obdobie, kedy 
treba zhodnotiť 
uplynulý rok a pri-
praviť sa na nový.  
Nuž teda, aký bol 
rok 2015 pre nás?  
Pre obyvateľov 
mestských častí 
Závodie, Bánová, 
Strážov a Žilinská 
Lehota?  

Myslíme si, ako poslanci za 
náš volebný obvod, že sa po-
darilo urobiť kus peknej ro-
boty v každej časti.  V Závo-
dí sa postupne darí dopĺňať 
dopravné značky, zrkadlá do 
neprehľadných križovatiek a 
vari najväčšiu radosť máme 
z toho, že sa nám podarilo 
nájsť možnosť vybudova-
nia priechodu pre chodcov 
na cintorín. Momentálne 
sa spracúva projekt a oča-
kávame, že už v priebehu 
budúceho roku by sme 
mohli mať vyriešený tento 
problém.  Ocenia to všetci, 
ktorí chodia zo Závodia na 
cintorín, ale určite aj mladé 
rodiny z obytného súboru 
na Kvačalovej.  Mamičky s 
kočíkmi už nebudú musieť 
chodiť po nebezpečnej ceste 
a riskovať tak svoj život ani 
život svojich ratolestí.

V Bánovej sme otvárali v 

49. týždni kompletne zre-
konštruovaný park na Jab-
loňovej.  Ešte v lete to bolo 
ponuré, zarastené miesto 
so skládkou stavebného od-
padu, dnes je to prekrásny 
park, ktorý vie ponúknuť 
príjemné prostredie ma-
lým deťom na preliezkach, 
mládeži na workout zóne a 
seniorom na lavičkách.  Sú 
tam vysadené tisíce cibuľo-
vín, sakury, kríky a iné.  Na 
jar prepukne do svojej plnej 
krásy.

V Strážove sa iniciovalo čis-
tenie brehov Rajčanky a na 
základe tlaku ľudí sme sa 
spojili so Slovenským vodo-
hospodárskym podnikom a 
dohodli sa na vyčistení ce-
lého koryta Rajčanky.  Hoci 
to boli zložité rokovania, 
boli korunové úspechom 
a už dnes SVP čistí najza-
rastenejšie časti a postupne 
urobia celé koryto.  Násled-
ne na to nadviaže mesto vy-
budovaním cyklotrasy a ná-
učného chodníka. Veríme, 
že po rokoch sa opäť podarí 
vytvoriť z brehov Rajčanky 
relaxačnú zónu, ktorá bude 
slúžiť všetkým ľudom, ktorí 
budú chcieť stráviť voľnú 
chvíľu v prírode.

V Žilinskej Lehote sa nám 
podarilo vybudovať nový 
rozhlas, čo bola jedna z vecí, 
ktorá najviac trápila miest-
nych obyvateľov.  Tiež sme 
mohli pomôcť miestnemu 
Červenému Krížu s orga-
nizáciou Mikuláša a šťastné 

úsmevy našich najmenších 
boli najkrajšou odmenou 
pre nás všetkých.

A čo by sme radi dotiahli 
do úspešného konca v roku 
2016?  Je toho veľa. Snažíme 
sa, aby Závodie a Bánová 
dostali úplne nový rozhlas, 
chceme úspešne odprezen-
tovať projekt mestského 
parku v Závodí miestnemu 
urbariátu, ktorý je vlastní-
kom pozemkov a s ktorým 
by sme radi tieto pozemky 
vyrovnali.  Ak sa to podarí, 
Žilina by získala ďalší veľký 
pekný park a ľudia miesto 
pre oddych a relax.  Vybu-
dovanie parku a jeho detskej 
časti by výrazne pomohlo 
aj miestnej materskej škole, 
ktorá by získala väčší prie-
stor pre deti. Vo všetkých 
častiach by sme radi začali 
pracovať na vyrovnaní po-
zemkov vedľa ciest a ich 
prechod pod mesto, aby sme 
sa mohli pustiť do nových 
chodníkov. Je len šťastie a 
určite náhoda, že sa v týchto 
častiach pravidelne nedejú 
tragické zrážky áut a chod-
cov, prípadne mamičiek s 
kočíkmi.

Milí spoluobčania, dovoľte 
nám, aby sme vám na záver 
popriali do nového roku veľa 
zdravia, šťastia a úspechov v 
osobnom, ako aj pracovnom 
živote.

POSLANCI  
Mgr. Branislav Delinčák

František Kosa 

Volebný obvod č. 7 
Závodie, Bánová, Strážov a Žilinská Lehota

Od septembra aj v posled-
ných troch mestských čas-
tiach Žiliny (z toho dve časti 
Brodno a Zádubnie patria 
do nášho obvodu) sú pome-
nované ulice. Pomenovanie 
názvov ulíc v celej Žiline bolo 
nevyhnutné, aby sa dodržal 
zákon o obecnom zriadení, 
čo malo byť zrealizované už 
začiatkom 90. rokov. Pome-
novanie všetkých ulíc uľahčí 
lepšiu orientáciu nielen ob-
čanom, ale najmä záchranár-
skym zložkám, kedy presná 
lokalizácia miesta nehody či 
úrazu a rýchly príchod po-
moci sú veľmi dôležité. 

Čo sa týka najsledovanejšej 
problematiky v Brodne, a to 
pripravovanej rekonštrukcie 
potoka Brodnianka, výsled-
kom množstva pracovných 
rokovaní, z ktorých posledné 
sa uskutočnilo 30. 11. 2015 na 
úrovni vedenia mesta a vede-
nia SVP š. p., je posun sme-
rom dopredu. V rámci stavby 
by tak malo dôjsť aj k rozšíre-
niu časti miestnej komuniká-
cie na obojsmernú so šírkou  
6 m. Začali sa taktiež aj prí-
pravné práce smerujúce k za-
stabilizovaniu zosuvu svahu v 
hornej časti Brodnianky, ktoré 
sú nevyhnutným predpokla-
dom k realizácii celej stavby. 

V Budatíne je stále priori-
tou vybudovanie chodníka 
z Budatína do Zádubnia. V 
súčasnosti v návrhu rozpoč-
tu na rok 2016 je vyčlenená 
finančná čiastka na spracova-
nie projektovej dokumentá-
cie. Príprava stavby neustále 
naráža na rôzne problémy, 
najmä vlastnícke vzťahy pod  
stavbou, ktoré spomaľujú 
celý proces jej prípravy. Z 
vedenia mesta Žilina je však 
daný prísľub, že mesto urobí 
všetko pre to, aby sa výstavba 
chodníka, ktorý sa bude sta-
vať z dôvodu značnej finanč-
nej náročnosti na viac etáp, 
začala najneskôr do konca 
tohto volebného obdobia. 

Pokiaľ ide o Považský Chl-
mec, prioritou v tejto mests-
kej časti je vybudovanie kana-
lizácie, s ktorou sú problémy 

už niekoľko desaťročí. V 
súčasnosti konečne už pre-
bieha príprava projektovej 
dokumentácie. Ako ďalšia 
priorita je to rekonštrukcia 
miestnych komunikácií v 
Považskom Chlmci a elimi-
novanie tranzitnej dopravy, 
najmä kamiónovej cez Bytči-
ansku ulicu. Do budúcnosti 
občania požadujú aj rekon-
štrukciu jestvujúcich chod-
níkov na miestnom cintorí-
ne. Čo sa týka mestskej časti 
Vranie, občania sú spokojní a 
vďační za práce vykonané pri 
odstraňovaní zosuvov ulice 
Drozdia, ktorá bola v rámci 
prvej etapy zastabilizovaná a 
aj napriek uzávere budú veľ-
mi radi, ak bude dokončené 
zastabilizovanie aj druhej 
etapy ulíc Drozdia a Vrania. 
Veľká spokojnosť občanov je 
s premostením rieky Kysu-
ca, čím došlo k výraznému 
zlepšeniu životného prostre-
dia a bezpečnosti chodcov, 
pretože tranzitná doprava 
cez Vranie bola týmto úplne 
eliminovaná, a to aj zásluhou 
výstavby tunela v Považskom 
Chlmci. Poďakovanie patrí 
aj za vykonanú rekonštruk-
ciu verejného osvetlenia. 

V priebehu tohtoročné-
ho horúceho leta došlo v 
Zádubní k situácii, kedy  
viacero rodinných domov, 
kde žijú aj malé deti, malo 
problémy so zásobovaním 
pitnou vodou, pretože ich 
jestvujúce zdroje vody buď 
vyschli, alebo kapacitne 
nepostačovali. Výsledkom 
spoločného úsilia 2. vice-
primátora mesta Žiliny, 
miestneho poslanca a ústre-
tového prístupu vedenia Se-
veroslovenských vodární a 
kanalizácií a.s. je prísľub, že 
stavba „Žilina – Zádubnie 
– zvýšenie tlakových pome-
rov a rozšírenie verejného 
vodovodu“, sa má realizo-
vať v priebehu roka 2016.  

V Zástraní sa uskutočnila 
rozsiahla vnútorná rekon- 
štrukcia kultúrneho domu, 
ktorý sa tiež aj vybavil no-
vým zariadením a vyba- 
vením, čo rozhodne pris-

peje k rozšíreniu možnos-
tí využívania kultúrneho 
domu občanmi Zástrania.  

V rámci volebného obvodu 
sa urobilo množstvo drobnej 
práce pri udržiavaní čistoty 
verejných priestranstiev a ze-
lene, do ktorých boli aktívne 
zapojení aj spoluobčania vy-
konávajúci verejnoprospešné 
práce. Boli realizované opa-
trenia na zvýšenie bezpeč-
nosti občanov na miestnych 
komunikáciách, vybavilo 
sa aj množstvo požiadaviek 
občanov, ktoré sú pravidel- 
ne predkladané poslancami 
formou zápisníc zo stretnu-
tí s občanmi vedeniu mesta. 

Finančné prostriedky z po-
hotovostného fondu po-
slancov boli použité na 
podporu vzdelávacích, kul-
túrnych a športových ak-
tivít a na skrášlenie okolia. 

V priebehu mesiaca októ-
ber sme si vo viacerých 
mestských častiach obvodu 
uctili starších spoluobčanov 
v rámci mesiaca úcty k star-
ším. Posedenia so seniormi 
organizačne zastrešili pred-
stavitelia základných organi-
zácií Jednoty dôchodcov na 
Slovensku, miestneho spolku 
SČK za prispenia mesta Ži-
lina, nás miestnych poslan-
cov a spoločnosti Eurovia. 

Sme radi, že sa nám postup-
ne darí napĺňať zámery a 
ciele, ktoré sme si stanovili 
na toto volebné obdobie. 
Vyjadrujeme touto ces-
tou poďakovanie vedeniu 
mesta Žilina za pomoc a 
ústretový prístup pri reali-
zovaní požiadaviek občanov. 

Pri príležitosti nového roka 
2016 želáme všetkým ob-
čanom Žiliny veľa zdravia, 
šťastia, lásky,  spokojnosti a 
mnoho osobných aj pracov-
ných úspechov.

 
VAŠI POSLANCI

Ján Pažický,  
Emília Talafová,  

Ján Púček

Volebný obvod č. 8 
Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno,
Zádubnie a Zástranie
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ŠTVRTOK  7 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 75 MIN  SEXUÁLNA PERVERZITA  
    V CHICAGU
    TEXT DAVID MAMET / RÉŽIA JÁN ŠTRBÁKAH

 

PIATOK  8 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HOSŤ  3T V DIVADLE  
 

SOBOTA  9  19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN KONFETY 
    TEXT INGRID LAUSUND / RÉŽIA ROMAN MAROŠAH  

UTOROK  12 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 80 MIN     TÓLKŠOU!   
    TEXT MIROSLAV DJABLIK / RÉŽIA MÁRIA FRONCOVÁAH

    V RÁMCI PROJEKTU SCÉNICKÉ PREZENTÁCIE ŽILINSKÝCH AUTOROV

STREDA  13  11:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 100 MIN      JÁNOŠÍK 007 
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ŠTVRTOK  14 10:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 170 MIN ZLOČIN A TREST 
    TEXT F. M. DOSTOJEVSKIJ / D. MAJLING / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ
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PIATOK  22 18:00 / VEĽKÁ SÁLA / VEREJNÁ GENERÁLKA JASNE, V POHODE      TEXT / RÉŽIA SILVIA VOLLMANNOVÁAH
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Ako každoročne, aj tento rok bude mesto Žilina oceňovať vý-
znamné osobnosti, ktoré sa v Žiline narodili, žili alebo pracovali 
a tvorili. Osobnosti, ktoré sa svojím pôsobením a životom zapí-
sali do myslí a sŕdc Žilinčanov a významom svojho diela neraz 
prekročili hranice Slovenska.   

Mesto Žilina udeľuje tieto ocenenia: Čestné občianstvo mesta Ži-
lina, Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina a 
Cenu mesta Žilina (pre už nežijúce osobnosti). Primátor mesta 
môže ešte udeliť Cenu primátora mesta.

V databáze Mestského úradu v Žiline sa nachádzajú návrhy od 
občanov aj z uplynulých rokov. Zo všetkých návrhov bude vy-
berať komisia zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva, 
pracovníkov Mestského úradu v Žiline a zástupcov významných 
inštitúcií v našom meste. Prehľad doteraz ocenených osobností sa 
nachádza na www.zilina.sk v sekcii Čo sa v Žiline urobilo.  

Mesto Žilina vyzýva svojich obyvateľov i priaznivcov nášho 
mesta, aby svoje návrhy na ocenenie osobností za rok 2015 zaslali 
do 31. januára 2016 na adresu: 

Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žili-
na (odbor tlačový a zahraničných vecí) alebo e-mailom na adresu 
hovorca@zilina.sk. 

Ocenenie osobností  
mesta Žilina za rok 2015

V januárovom 
programe Mestské-
ho divadla Žilina 
nájdete veľa zaují-
mavých príbehov o 
rôznych podobách 
lásky, ale aj veľké 
príbehy dnešných 
ľudí, ktorí zápasia 
so svojimi vinami 
a hľadajú podstatu 
Boha. Súčasné prí-
behy, ale aj veľmi 
aktuálne príbehy 
ruských klasikov. 

Stačí si len vybrať – 
hudobnú inscenáciu 
Hana s podmanivými 

piesňami Hany Hegerovej, 
fascinujúce Ilúzie či Opi-
tých od špičkového mla-
dého ruského dramatika 
Ivana Vyrypajeva, Gorké-
ho tajomnú Falošnú mincu 
s takmer hitchcockovskou 
atmosférou či adaptácie 
výnimočných Dostojev-
ského románov Zločin a 
trest a Besi. 

Na divadelných doskách sa 
v Mestskom divadle „udo-

mácnili“ aj majstri situač-
ného a improvizačného 
divadla Tri tvorivé tvory 
– Juraj „Šoko“ Tabaček, 
Lukáš „Pucho“ Púchov-
ský a Stanislav „Stanley“ 
Staško, ktoré si zaimpro-
vizujú opäť v piatok 8. ja-
nuára. Hosťami obľúbenej 
januárovej talkshow Vitajte 
doma budú Matej Landl a 
Peter Šimun, ktorých spá-
ja veľké priateľstvo, záľuba 
v chalupárčení, dabingu a 
donedávna aj spoločné do-
movské Divadlo Astorka 
Korzo ´90. 

Matej Landl je herec s veľmi 
charakteristickým a ľahko 
rozpoznateľným hlasom. 
Už ako tínedžer hviezdil 
v kultovom seriáli Spad-
la z oblakov. Peter Šimun 
pôsobí v Astorke od roku 
1993, kde sa predstavil v 
desiatkach charakterových 
i groteskných postáv. Je 
vedúcim katedry herectva 
VŠMU. Je známy aj z da-
bingu, kde najčastejšie pre-
požičiava hlas americkému 
komikovi Jimmymu Car-

rymu. Hudobným hosťom 
večera bude žilinská kapela 
Amphibios.

23. januára bude mať v 
divadle svetovú premiéru 
autorská inscenácia mladej 
režisérky Silvie Vollman-
novej Jasne, v pohode. Pôj- 
de o  generačnú výpoveď 
mladých ľudí pred tridsiat- 
kou, ktorí napriek tomu, 
že sú dospelí, sú stále stra-
tení, a to vo všetkom – vo 
vzťahoch, v láske, v práci, 
v živote.  Ich vzťahy pre-
siahli bežné kamarátstvo, 
dokonca možno aj lásku. 
Aj keď možno nie je všetko 
v pohode (a už vôbec nie 
je nič jasné), táto štvorica 
je napriek všetkému stále 
zábavná, no najmä neroz-
lučná. Inscenácia Jasne, v 
pohode vzniká na objed-
návku žilinského divadla 
v rámci snahy poskytnúť 
priestor začínajúcim diva-
delným tvorcom.

Zuzana Palenčíková
Mestské divadlo Žilina

Január v žilinskom divadle
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Mesto Kikinda sa 
nachádza vo Voj-
vodine, je centrom 
regiónu Severný 
Banát – Tisa. Pri-
mátorom mesta je 
pán Pavle Markov. 
Dohoda o spoluprá-
ci medzi Kikindou a 
Žilinou bola podpí-
saná v roku 2004. 

Prvá písomná zmien-
ka o meste s názvom 
Velika Kikinda po-

chádza z roku 1423. V ro-
koch 1551-1718 ovládali 
Banát Turci. V rokoch 1751 
až 1753 nastalo osídľovanie 
mesta Srbmi. V roku 1774 
cisárovná Mária Terézia 
udelila Kikinde mestské 
privilégiá. V roku 1857 bola 
vybudovaná železničná trať 
Szeged-Kikinda-Timisoa-
ra ako prvá trať v Srbsku 
vôbec. Po vybudovaní že-
leznice nastal veľký rozvoj 
mesta, podobne ako v his-
tórii Žiliny. Cez Kikindu 
chodil začiatkom tohto sto-
ročia aj slávny Orient Ex-
pres. Od roku 1918 patrilo 
územie k Srbskému kráľov-
stvu, neskôr do Juhoslávie.
 
Kikinda je priemyselným 
mestom. Najväčšou fir-
mou je zlievareň Livnica 
Kikinda. Významnými 
podnikmi sú Kikindski 
mlin na spracovanie obi-

lia (založený v roku 1862),  
Toza Marković (výroba te-
hál, dlaždíc a keramických 
strešných krytín). V blíz-
kosti sú najväčšie náleziská 
tehliarskej hliny v Európe. 
V roku 1900 na svetovej vý-
stave v Paríži získala firma 
Zlatú medailu. Význam-
ným podnikom je aj che-
mický podnik MSK Kikin-
da a ťažba plynu. 

Mesto veľmi aktívne vy-
stupuje v mnohých oblas-
tiach. Prevádzkuje miestnu 
televíziu s dosahom cca 50 
km, Dom mládeže, Kikind-
ske informačné centrum 
– ktoré vydáva týždenník 
Kikindske noviny s nákla-
dom 5 000 ks, ďalej diva-
dlo, knižnicu, múzeum, 
mestský archív a galériu 
TERRA.  Táto galéria je je-
dinečná. V opustenej fab-
rickej hale firmy Toza Mar-
ković sa každoročne v júli 
konajú tvorivé dielne, kde 
domáci sochári spolu so za-
hraničnými tvoria sochy z 

tehliarskej hliny  a v peciach 
vypália tehlové sochy. 

V Kikinde je rekreačné a 
športové stredisko Jazero s 
krytým bazénom, vonkaj- 
šími bazénmi, športovou 
halou, s tenisovými kurtmi 
atď. V okolí je množstvo 
prírodných kúpalísk a sú 
tu výborné podmienky pre 
poľovačku – diviaky, bažan-
ty, zajace.

Veľkým podujatím je fes-
tival tekvíc (Dani ludaje), 
ktorý sa koná pravidelne 
v strede októbra. Vtedy 
dozrievajú v Banáte veľké 
oranžové tekvice. Celé mes-
to žije týmto sviatkom, kto-
rý je spojený s koncertmi, 
výstavami. V meste je vtedy 
množstvo turistov. 

Mesto Kikinda žije boha-
tým životom vo všetkých 
oblastiach. Má čo ponúknuť 
svojim partnerom. 

REDAKCIA

Deti zo Základnej školy Jarná pri tvorbe

Krst knihy Žilina vo svetle lámp počas Staromestských 
slávností v roku 2015 na Mariánskom námestí

Poslaním súťaže Zlatá 
pečať je morálne a spo-
ločensky oceniť a spro-

pagovať špičkové polygrafické 
diela a tým podporiť rozvoj 
polygrafie na Slovensku. Pre 
ocenených je to zároveň mož-
nosť vstúpiť na vyspelé zahra-
ničné trhy. Organizátorom 
súťaže je Zväz polygrafie na 
Slovensku a tento rok išlo už 
o jej 22. ročník.

„Napísať dobrú knihu je 
ako postaviť chrám. Čím 
kvalitnejší a krajší je chrám, 
tým viac ľudí doň vstúpi. 
Táto kniha patrí medzi 
skvosty historických diel o 
Žiline,“ vyjadril sa jeden z 
autorov Patrik Groma. 

Kniha Žilina vo svetle lámp – 
(Ne)zabudnutá história ener-
getiky približuje, ako vznikla 
v Žiline prvá plynáreň, aké sa 
používali plynové svietidlá a 
ako ich nahradili elektrické. 
Dokumentuje rôzne druhy 
svietidiel, ktoré od konca 
19. storočia osvetľovali ulice 

a námestia. Čitatelia nájdu v 
knihe dostatok informácií a 
môžu sa zároveň pokochať 
krásnymi fotografiami starej 
i súčasnej Žiliny, v mnohých 
prípadoch uverejnenými po 
prvý raz. 

REDAKCIA

Najkrajšia kniha o Slovensku je o Žiline

Deti zo Základnej 
školy Jarná v Žiline 
učili nové výtvarné 
techniky svojich ro-
vesníkov z ruského 
mesta Krasnojarsk. 
Výtvarné techniky 
– suchá ihla, linoryt 
či odkrývacia tech-
nika boli deťom z 
Krasnojarska spro-
stredkované nie 
tvárou v tvár, ale 
prostredníctvom 
on-line videohovoru, 
ktorý sa uskutočnil 
na sklonku minulého 
roka na Základnej 
škole Jarná.

V rámci prehĺbenia 
partnerskej spolu-
práce sa na Základ-

nej škole Jarná uskutočnil 
on-line videohovor, na kto-
rom sa zúčastnili za mesto 
Žilina vedúca odboru škol-
stva a mládeže Nora Zaple-
tajová, z odboru tlačového 
a zahraničných vecí Andrej 
Černek a Kristína Koptáko-
vá, riaditeľ Základnej školy 
Jarná Ján Kotman, učiteľky 
Irena Bohunická a Zlatica 
Lajčiaková a niekoľko detí z 
tejto školy. Za mesto Krasno-
jarsk sa on-line videohovoru 
zúčastnila vedúca zahranič-

ných vzťahov Inna Dozorce-
va, riaditeľ Umeleckej školy 
č. 3 v Krasnojarsku Nikolaj 
Bolsunovskij a niekoľko ďal-
ších pedagógov a detí, ktoré 
si vyskúšali vytvoriť obrazy 
týmito technikami.

V roku 2014 sa Žilina spo-
lu s partnerským mestom 
Krasnojarsk zapojila do 
medzinárodného projektu 
„Deti deťom“. Žilinské deti 
pod vedením umeleckých 
škôl namaľovali obrazy, z 
ktorých mesto Krasnojarsk 
pripravilo výstavu. Projekt 
má v Krasnojarsku dobro-
činný charakter, preto boli 
obrazy predané a vyzbiera-
né peniaze za ne sa venovali 
zdravotne postihnutým de-
ťom. Umelecké práce žilin-

ských detí natoľko zaujali 
pedagógov z mesta Krasno-
jarsk, že sa chceli dozvedieť 
viac o týchto výtvarných 
technikách.

Krasnojarsk je tretie naj- 
väčšie mesto na Sibíri a 
administratívne centrum 
Krasnojarského kraja v Rus-
ku. Žije tu okolo 909-tisíc 
obyvateľov. Leží na rieke Je-
nisej a je dôležitou stanicou 
na transsibírskej magistrále. 
Partnerským mestom Žiliny 
je od roku 2011.

Viac sa o projekte „Deti de-
ťom“ dočítate na www.zili-
na.sk v sekcii Čo sa v Žiline 
urobilo.

REDAKCIA

Žilinské deti učili rovesníkov z ďalekej 
Sibíri nové výtvarné techniky

Kniha „Žilina vo svetle lámp – (Ne)zabudnutá história energetiky“ 
získala  cenu Zlatá pečať v kategórii kniha za vysokú kvalitatívnu 
úroveň. Kniha pochádza z autorského pera Patrika Gromu, Milana 
Nováka, Miroslava Pfliegela, Petra Štanského, grafikov Miroslava 
Pfliegela ml., Tibora Majerčíka a vydavateľstva Juraj Štefúň – 
GEORG Žilina.

Partnerské mestá Žiliny  
Predstavujeme srbské mesto Kikinda 

Námestie v meste Kikinda a erb meta. 

Pri príležitosti jubilea zlatej 
svadby si manželia Tkáči-
kovci na Radnici mesta Ži-
lina v piatok 4. decembra 
2015 v doobedňajších hodi-
nách obnovili svoj manžel-
ský sľub. Jubilujúcim man-
želom, ktorým opäť po pol 
storočí zaznel svadobný 
pochod, obnovil manželský 
sľub primátor mesta Žilina 
Igor Choma.

Manželia Tkáčikovci sa sobášili na Radnici mesta Žilina 4. decembra 1965 a žili dlhé 
roky v Žiline. Napriek tomu, že v súčasnosti majú trvalý pobyt v Košiciach, rozhodli sa 
obnoviť si svoj manželský sľub na Radnici mesta Žilina. Svoj manželský sľub si obnovili 
presne v ten istý deň a na rovnakom mieste ako pred 50 rokmi.

„Nesmierne ma teší, že manželia Tkáčikovci sa rozhodli obnoviť svoj sľub práve na 
Radnici mesta Žilina. Tento okamih bol pre mňa a verím, že i pre nich o to krajší, 
pretože sa opakoval presne po 50 rokoch v rovnaký deň a v tej istej budove. Manželom 
prajem dlhé roky šťastného a pokojného žitia naplneného láskou a zdravím,“ dodal 
primátor.

Manželia Tkáčikovci si obnovili sľub na žilinskej radnici
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Úspešný plavec Vlado Štefánik 
Zdroj foto: Klub plaveckých športov Nereus Žilina

Ocenení športovci 
Zdroj foto: Klub plaveckých športov Nereus Žilina

Keď mladý úspešný 
plavec Vlado Štefá-
nik prepísal dva slo-

venské rekordy naraz, a to 
v kráľovskej plaveckej disci-
plíne 100 m voľný spôsob a 
starý rekord Romana Kučí-
ka z roku 2010 prekonal o 4 
stotiny časom 49,42 sekúnd. 
Vzhľadom na Vladov junior-
ský vek je rekord platný pre 
juniorov a seniorov zároveň.  
Odchovanec žilinského 
Nereusu (tréner Juraj Sko-
pal) sa predviedol v dobrej 
forme a zvíťazil aj v ďalších 
4 disciplínach (50 m voľný 
spôsob, 200 m voľný spô-
sob, 100 m motýlik, 100 m 
pol. preteky) vo veľmi sluš-
ných časoch, ktoré môžu byť 
prísľubom pred blížiacimi 
sa Zimnými majstrovst-
vami Slovenska v plávaní. 

Titulmi Majster kraja sa 
môžu pochváliť aj ďalší plav-

ci Klubu plaveckých špor-
tov Nereus Žilina: Ľubomír 
Bača (50 m prsia), Simon 
Balog (100 m voľ. sp.),  Dá-
vid Bartáky (50 m, 100 m 
motýlik, 50 m prsia), Laura 
Benková (100 m, 200 m voľ. 
sp., 50 m znak, 100 m pol. 
pr.), Soňa Dobroňová (50 
m, 100 m motýlik, 100m, 
200 m pol. pr.), Jakub Gor-
dík (100m znak), Lucia Ho-
dás-Pauerová (50 m prsia),  
Zuzanan Loncková (50 m 

voľ. sp., 100 m, 200 m pr-
sia), Patrik Ondruš (100 
m pol. pr.), Peter Sukeník 
(50 m, 100 m voľ.sp., 50 m 
znak, 100 m, 200 m prsia).  

Všetkým medailistom a no-
vému seniorskému rekor-
dérovi gratulujeme!

KLUB PLAVECKÝCH 
ŠPORTOV NEREUS 

ŽILINA 

Vlado Štefánik kráľom  
plaveckej kraulovej stovky!

Koncom minulého 
roka v levickom ho-
teli Lev organizovala 
Slovenská triatlo-
nová únia tradičné 
vyhlasovanie naj- 
úspešnejších sloven-
ských športovcov a 
klubov v uplynulej 
triatlonovej sezóne. 

Samotnému slávnost-
nému vyhlasovaniu 
predchádzalo stret-

nutie organizátorov najvý-
znamnejších slovenských 
triatlonových podujatí, 
ktorého sa zúčastnil šéf 
KPŠ Nereus Žilina a riadi-
teľ  Žilinského triatlonu Pe-
ter Fiabáne. Asi najkrajšou 
informáciou zo stretnutia 
je skutočnosť, že žilinský 
triatlon je v súčasnosti ve-
dením STU a samotnými 
športovcami či trénermi 
považovaný za najlepšie 
zorganizované triatlonové 
podujatie na Slovensku a 
teší sa  všeobecnému uzna-
niu a rešpektu. Samotného 
vyhlasovania sa zúčastnil 
vedúci oddielu triatlonu 
Klubu plaveckých športov 
Nereus Žilina Tomáš Jur-

kovič. Nás môže tešiť, že ani 
tento rok sa Nereus a jeho 
členovia z oddielu triatlonu 
v množstve pretekov po ce-
lom Slovensku nestratili.

V súťaži klubov Nereus vy-
hral preteky Slovenského 
pohára v zimnom triatlone, 
ako tretí sme sa umiestnili 
v duatlone a kross triatlone. 
V celkovom hodnotení sa 
KPŠ Nereus Žilina umiest-
nil na 5. mieste.

V súťaži jednotlivcov  sa 
darilo Tomášovi Jurkovi-
čovi, ktorý okrem skvelých 
výsledkov na MS a ME v 
krosstriatlone (11. miesto / 
6. miesto) vyhral kategóriu 
mužov v zimnom triatlone, 

Mirka Kučerová vyhrala 
Slovenský pohár v duatlone 
žien a taktiež svoju veko-
vú kategóriu  v triatlone; 3. 
miesto si spoločne odniesli 
z celoslovenských pohá-
rových súťaží aj ďalší traja 
žilinskí športovci – Cypo 
Kucera vo svojej vekovej 
kategórii v triatlone, Peter 
Bulej  v kros triatlone v kat. 
veteránov a Maťo Hikanik v 
zimnom triatlone v kat. mu-
žov. 

Z dosiahnutých výsledkov sa 
úprimne tešíme a všetkým 
našim borcom blahoželáme.

KLUB PLAVECKÝCH 
ŠPORTOV NEREUS 

ŽILINA 

Slovenskí triatlonisti bilancovali

Na konci minulého 
roka sa v meste 
Púchov uskutočnila 
krasokorčuliarska 
súťaž, na ktorej mal 
široké zastúpenie aj 
Figure Skating Club 
Žilina. 

Korčuliari predviedli 
krásne výkony a za-
slúžene priniesli klu-

bu aj vzácne kovy. V počte 
20. pretekárov v 8. kategó-
riách padali aj nové osobné 
bodové rekordy.

Mladší žiaci 
Martin Lokaj 3. miesto

Nádeje dievčatá 7
Emily Scott 7. miesto (osob-
ný bodový rekord 13,04)

Mladšie žiačky 
Linda Lengyelová 1. mies-
to (osobný bodový rekord 
44,67), Rebecca Kavecká 6. 
miesto, Lucia Huríková 19. 
miesto, Emília Kollárová 
22. miesto (osobný bodový 
rekord 22,41), Sofia Sebíňo-

vá 23. miesto (osobný bo-
dový rekord 22,30)

Nádeje dievčatá 9
Vanesa Šelmeková 1. mies-
to (osobný bodový rekord 
36,42)

Nádeje dievčatá 10
Tereza Fuchsová 3. miesto
Adriana Staňová 19. miesto
Karin Bobčeková 21. mies-
to (osobný bodový rekord 
16,71)

Nádeje dievčatá 8
Lucia Kubicová 13. miesto
Kristína Denciová 17. mies-
to, Nicole Chmeliarová 20. 

miesto, Júlia Kollárová 22. 
miesto, Alžbeta Horvátho-
vá 26. miesto, Alexandra 
Pivková 27. miesto 

IK C 
Alexandra You 1. miesto 
(osobný bodový rekord 18, 
81)

Hviezdičky
Dávid You 4. miesto (osob-
ný bodový rekord 11, 45)
Alexandra Gašperová 8. 
miesto (osobný bodový re-
kord 9,59)

FIGURE SKATING 
CLUB ŽILINA

Veľká cena Púchova 2015 priniesla  
do FSC Žilina 3x zlato a 2x bronz

Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v 25-metrovom krytom ba-
zéne v Rimavskej Sobote vstúpili  v sobotu 21. novembra 2015 do 
histórie Klubu plaveckých športov Nereus Žilina, ako aj do dejín 
slovenského plávania. 

V nádhernej novo-
vybudovanej Aqua 
Arene patriacej 
Elements rezortu v 
Šamoríne – Čilisto-
ve sa konali Zimné 
majstrovstvá Sloven-
ska v plávaní 13 a 
14-ročných žiakov. 
Voda bola nes- 
mierne rýchla, o čom 
svedčilo aj desať 
nových slovenských 
žiackych rekordov a 
takmer 100 % osob-
ných rekordov. 

Klub plaveckých špor-
tov Nereus Žilina 
reprezentovalo 20 

plavcov, ktorí spolu vypláva-
li 18 medailí (2 – 5 – 11) a 
celkovo skončili na 9. mies-
te spomedzi 41 slovenských 
klubov.

Viac sa darilo chlapcom a 
spomedzi nich si najviac 
medailí vyplával všestranný 
Matúš Laluha. Na stupeň 
víťazov sa 1x postavil na 2. 
miesto v disciplíne 100 m 

polohové preteky a 4x na 3. 
miesto (100 m znak, 100 m 
a 200 m motýlik, 400 m pol. 
preteky).

Po dve medaily si vyplá-
vali Alexander Hrabovský 
(2. – 200 m znak, 3. – 100 
m motýlik), Denis Vallo (2. 
200 m pol. preteky, 3. – 50 
m voľ. spôsob), Patrik Šabík 
(2x 3. – 100 m voľ. spôsob a 
200 m pol. preteky), po jed-
nej medaile Peter Sukeník 
(2. – 50 m voľ. spôsob), Juraj 
Topoľský (2. – 50 m voľ. spô-
sob), Andrej Synák (3. – 100 
m znak) a jediná zástupkyňa 
dievčat Zuzana Loncková 
(200 m prsia).

O dve zlaté medaily a titul 
Majstra Slovenska sa po-
starali dve štafety: 4 x 50 m 
voľný spôsob žiaci v zložení 
Hrabovský, Synák, Vallo, 
Sukeník a 4 x 50 m poloho-
vé preteky žiačky v zložení 
Michalovičová, Loncková, 
Ftáčiková, Michaličková. 

V najdramatickejšej štafete 
4 x 50 m pol. preteky mix 
(2 chlapci a 2 dievčatá v ľu-
bovoľnom poradí) skončilo 
naše kvarteto Hrabovský, 
Vallo, Ftáčiková, Michalič-
ková na peknom 3. mieste.

Kristína  
Drábiková

Zimné majstrovstvá Slovenska v plávaní starších 
žiakov: Matúš Laluha päťkrát na stupni víťazov

Klub plaveckých športov Nereus Žilina
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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. 
1991
1. januára podľa zákona 
Slovenskej národnej rady o 
reorganizácii štátnej sprá-
vy boli k tomuto dátumu 
zriadené okresné úrady 
a obvodné úrady. Tieto 
úrady postupne preberali 
právomoci od národných 
výborov. Za prednostu Ob-
vodného úradu v Žiline bol 
vymenovaný JUDr. Ľubo-
mír Juriga, do funkcie pred-
nostu Okresného úradu v 
Žiline bol vymenovaný Ing. 
Ivan Gaža.  

1996
7. januára sa vrátili z Kana-
dy mladí hokejisti Tatrana  
Drevoindustria Žilina, ktorí 
sa  zúčastnili v meste  Sher-
brooke (Québec) na tur-
naji  14-ročných  chlapcov. 
Turnaja sa zúčastnilo 113 
družstiev v siedmich kate-
góriách.  V  najvyššej   vý-
konnostnej triede Žilinča-
nia obsadili  tretie  miesto.  
Za  najlepšieho  stredného  
útočníka bol  vyhlásený  ka-
pitán  Martin  Groma, ktorý 
bol aj v all-stars teame.

11. januára v Považskom   
múzeu   predstavili   novú   
knihu   o drotárstve Preme-
ny drôtu, ktorej autorkou je  
Mgr.  Katarína Hallonová.  
Kniha predstavuje  históriu  
a  súčasnosť  drotárstva  na 
Slovensku.

20. januára Štátny  komorný  
orchester ukončil umelec-
ký zájazd  po Japonsku, kde 
odohrali novoročné koncer-
ty. Žilinčania vystupovali  v 
renomovaných  koncertných  
sálach, napr. aj  v  Asahi  Hall 

v Tokiu. Dirigentom orchest-
ra bol Tsugio Maeda.

2001
16. januára bol Obchod-
ný dom Tesco v Sade SNP 
uzavretý. Anonymný telefo-
nát oznámil, že v objekte je 
umiestnená bomba. Po poli-
cajnej prehliadke obchodné-
ho domu bol tento opätovne 
otvorený. 

22. januára vstúpilo do plat-
nosti Všeobecné záväzné 
nariadenie mesta Žilina, 
ktoré upravuje pohyb moto-
rových vozidiel v pešej zóne. 
K zabráneniu nepovoleného 
vstupu boli osadené  pevné a 
ponorné stĺpiky. 

2006
7. januára začala byť na  
Rádiu Fajn vysielaná pra-
videlná relácia s názvom 
Spiatočka. Moderátori Petr 
Vaňouček a Ján Štofko sa v 
nej venovali hudbe 50. až 70.  
rokov. V tej dobe to bola oje-
dinelá relácia s týmto zame-
raním v slovenskom éteri.

10. januára sa v sídle Úradu 
Žilinského samosprávneho 
kraja konalo ustanovujúce 
zasadnutie zastupiteľstva. 
Zvolený predseda Žilinské-
ho samosprávneho kraja  
Ing. Juraj Blanár zložil sľub a 
prevzal funkciu. Sľub zložilo 
aj všetkých 57 poslancov za-
stupiteľstva. 

25. januára ráno  v me- 
teorologickej stanici Dolný 
Hričov  namerali -24,4 ºC. 
Mrazy sa začali v nedeľu 
22. januára, odvtedy sa  
priemerné denné teplo-

ty pohybovali od -13,5 po  
-17 ºC. Snehová prikrývka 
bola výdatná na celom Slo-
vensku. 

2011
1. januára sa  novým pre-
zidentom spoločnosti Kia 
Motors Slovakia stal My-
ung-Chul Chung. Doterajší 
prvý prezident spoločnos-
ti In-Kyu Bae odchádza z 
funkcie po viac ako šiestich 
rokoch, pričom bude po-
kračovať vo svojej profesio-
nálnej kariére v rámci firmy 
Hyundai-Kia v Južnej Kórei.

24. januára sa na Radnici 
mesta Žilina konalo 2. za-
sadnutie Mestského zastu-
piteľstva v Žiline. Poslanci 
vzali na vedomie informáciu 
o poverení MUDr. Štefana 
Zelníka zastupovaním pri-
mátora mesta Žilina Ing. 
Igora Chomu a vzali na ve-
domie aj vymenovanie Ing. 
Dušana Petríka do funkcie 
prednostu Mestského úradu. 
Poslanci zvolili členov Mest-
skej rady v Žiline, ktorá bude 
pracovať v zložení: MUDr. 
Štefan Zelník, Ing. Branislav 
Bačík, Mgr. Ladislav Čellár, 
Mgr. Peter Fiabáne, Jaroslav 
Gažo, MUDr. Rastislav Joha-
nes, Ing. arch. Dušan Maňák, 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD. 
a Ing. Stanislav Žilinčík. Po-
slanci vymenovali za náčel-
níka Mestskej polície Ing. 
Milana Šamaja a do funkcie 
riaditeľa Dopravného podni-
ku mesta Žiliny vymenovali 
Ing. Jána Barienčíka.
 
 

REDAKCIA

Vážený pán šéfredaktor,

som obyvateľ Žiliny bývajúci na sídlisku Vlčince. Občas si kupujem Žilinský ve-
černík. Už desiatky rokov, som obsahu týždenníka veril, veď ide o žilinské, teda 
naše noviny. 

V poslednom čase ma prekvapili pomerne britké články, možno až na hrane 
bulváru, proti vedeniu mesta a začal som pochybovať, kto vlastne mesto riadi, 
koho si to Žilinčania zvolili? 

 Radničné noviny, decembrové číslo, uverejnili článok s nadpisom: Píše Ve-
černík pravdivo? Práve preto, že Žilinský večerník kupujem len z času na čas, 
nebyť Radničných novín, nevedel by som, že napríklad informácia šéfredaktora 
Večerníka v čísle 43 z 20. 10. 2015 bola zavádzajúca, že šéfredaktor porušil 
nielen Etický kódex novinára, ale aj tlačový zákon.

Ďakujem redakcii Radničné noviny, ktoré rozptýlili moju pochybnosť o ľuďoch  
riadiacich naše mesto podnietenú Žilinským večerníkom. Šéfredaktor Žilin- 
ského večerníka musel vykonať opravu, teda priznal nepravdivé informovanie.   

Chcem veriť, že už samotný titul „Žilinský“ večerník bude zárukou pravdy a 
objektívneho informovania nás, obyvateľov Žiliny a okolia tak, ako tomu bolo 
po desiatky rokov a šéfredaktor, ak bude informovať o skutkoch, dianí, konaní 
jednotlivcov alebo orgánov, bude informovať objektívne. 

Otto Gáťa   
čitateľ 

NAPÍSALI STE NÁM 

Mesto Žilina v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje 
zámer prenechať do nájmu na dobu neurčitú,  s možnosťou výpovede ktorej-
koľvek zmluvnej strany s 3-mesačnou výpovednou dobou, časť pozemku vo 
vlastníctve Mesta Žilina, parc. č. KN-E 794/1, ostatné plochy, v k. ú. Budatín, 
s výmerou cca 170 m2,  za účelom umiestnenia prevádzkovo-servisného ob-
jektu pre potreby cyklistickej verejnosti formou obchodnej verejnej súťaže. 
Podmienky súťaže sú zverejnené na internetovej stránke www.zilina.sk a na 
úradnej tabuli mesta. 

Mesto Žilina v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje 
zámer predať majetok mesta, a to 18 ks stĺpov verejného osvetlenia, umiestne-
ných popri Kragujevskej ulici a Mostnej ulici, formou obchodnej verejnej súťa-
že – elektronickou aukciou. Podmienky súťaže sú zverejnené na internetovej 
stránke www.zilina.sk a na úradnej tabuli mesta.  

Dovoľujeme si informovať verejnosť o niekoľkých zásadných 
faktoch k údajnej ťažbe štrkopieskov v mestskej časti Považ-
ský Chlmec.

Mesto nie je príslušný úrad na vydanie povolenia k akejkoľvek ťažbe, túto 
kompetenciu má jedine Obvodný banský úrad v Prievidzi (mesto Žilina spa-
dá do pôsobnosti tohto úradu). Na základe platného a schváleného Územ-
ného plánu mesta Žilina vydáva Stavebný úrad v Žiline územné rozhodnutie 
o využití územia, čo však nie je povolenie na ťažbu. Stavebný úrad nemôže 
vydať a ani nevydá územné rozhodnutie, ktoré nie je v súlade s Územným 
plánom mesta Žilina, pretože v tomto prípade by konal protiprávne.

Preto by mesto Žilina namiesto medializácie nepravdivých a poplašných 
správ skôr uvítalo, keby aktivisti z Považského Chlmca komunikovali priamo 
s mestom a jeho stavebným úradom, kde im poskytnú všetky potrebné, úpl-
né a korektné informácie. Podotýkame, že platný územný plán bol predme-
tom schvaľovania poslancami v predchádzajúcom volebnom období.     

Mesto Žilina nie je oprávnené  
vydávať povolenia na ťažbu


