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Staň sa Žilinčanom a získaj benefity
Byť Žilinčanom sa oplatí! Plánovaná  bezplatná mestská hromadná doprava, možnosť 
požiadať o nájomný byt, zaujímavé zľavy na vstup do mestskej plavárne, kultúrnych  
a športových inštitúcií či na nákup tovarov a služieb v súkromnom sektore. 

Toto všetko bude možné už čoskoro s čipovou kartou  
Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.
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Počas prebiehajúcej rekonštrukcie 
chodníkov na sídlisku Hliny, konkrétne 
na Ulici Vendelína Javorku, bol obja-
vený veľmi starý a vzácny strom topoľ 
balzamový, ktorého korene vystupujú 
na povrch a tiež zasahujú tesne pod  
povrch pôvodného chodníka.  

Pri obnove  chodníka tradičným spôsobom 
by došlo k ich poškodeniu. Mesto preto pri-
stúpilo na kompromis v podobe takzvaného 
kamienkového koberca, aby sa strom za- 
choval vo svojej pôvodnej podobe a aby ani 
jeho ďalší rast nebol ničím ohrozený. Nový 
chodník bude tvoriť súvislý povrch zložený  
z prírodných kamienkov a živicového spoji-
va. Chodník vybudovaný týmto spôsobom bude vodepriepustný, mrazuvzdorný, nešmýka 
sa na ňom a je  nenáročný na údržbu. Momentálne je urobená len príprava, úsek je  
vynechaný a čakáme na ponuky od dodávateľov.

Na sídliskách rastú aj vzácne stromy

Z dôvodu bezpečnosti mesto 
upozorňuje na zákaz vypúšťania 
lampiónov 

Takýto neporiadok zanechalo minuloročné 
vypúšťanie lampiónov na balustráde. 

Miestne dane v Žiline 
pre občanov sú jedny 
z najnižších
Informácie z jedných schránkových 
novín o „najdrahšom živote“ a „naj-
vyšších miestnych daniach“ v Žiline 
nie sú pravdivé. Ako sa to už neraz 
potvrdilo s dezinformáciami v tomto 
dvojtýždenníku, aj v tomto prípade 
je pravda presne opakom bulvár- 
nych tvrdení typu „údajne“ a „zrejme“. 
Ako to teda je v skutočnosti? Faktom 
je, že v Žiline sú pre väčšinu daňov-
níkov sadzby miestnych daní nižšie 
ako v ostatných krajských mestách.  
K 30. 9. 2016 evidujeme na dani  
z nehnuteľností 34 408 daňových su-
bjektov, z toho 33 045 je fyzických 
osôb.

Celý článok na strane č. 3. 

Mesto usporiadalo tradičnú brigádu 
na Novom cintoríne

Tím pracovníkov mestského úradu, príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia a mestskej po-
lície sa 14. októbra 2016 zúčastnili tradičnej brigády čistenia Nového cintorína, ktorej cieľom 
bolo skultúrniť toto pietne miesto pred Sviatkom všetkých svätých.

Myšlienka mestských brigád prišla po nástupe do funkcie primátora Igora Chomu v roku 
2011. Konajú sa dvakrát do roka a prispievajú k zlepšeniu a skrášleniu prostredia v Žiline.  
V minulosti sa brigády konali v Lesoparku Chrasť alebo na sídlisku Hájik. 

Dobrovoľníci upratovali prostredie cintorínov, zbieralo sa popadané lístie, konáre, čistili sa 
parkoviská a podľa možností sa vyzbierali smeti z pietnych miest. Počas niekoľkohodinové-
ho čistenia sa z cintorína odpratalo množstvo neporiadku, najmä z priľahlých chodníkov.

Kronika mesta Žilina 
                                                   str. č. 8
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Spoločnosť ŽILBYT, 
s.r.o. je od 1. ok-
tóbra minulého roka 
správcom 16 žilin-
ských pohrebísk, 
ktoré sa nachádzajú 
na území mesta Ži-
lina. Rok pôsobenia 
spoločnosti ŽILBYT, 
s.r.o. nebol jednodu-
chý, je však v snahe 
vedenia spoločno-
sti naďalej zvládať 
všetky situácie  
a vyjsť v ústrety ob-
čanom mesta, ktorí 
na pietne miesta 
prichádzajú.

Hlavným cieľom pre- 
vzatia správy žilin-
ských cintorínov 

zo súkromných rúk bolo 
zlepšiť služby, zveľaďovať 
pohrebiská a vytvárať pre 
pozostalých dôstojné a 
pietne miesto pre rozlúčku 
so svojimi blízkymi, čo sa aj  
spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 
darí. Jej správa sa odzr-
kadľuje najmä na zvýšenej 
čistote pietnych miest, ako 
i pravidelnom kosení trávy 
počas vegetačného obdo-
bia. 

Počas posledných mesiacov 
sa na mestských cintorínoch 
zrealizovali nasledujúce 
opravy:

• Nový cintorín – vysypa-
nie kontajnerov, vyčiste-
nie schodov od náletových 
drevín, očistenie a natretie 
zábradlia, vyčistenie od-
vodňovacích kanálov, vyči-
stenie – odkopanie chod-
níkov, vyhrabanie ihličia, 
burín a konárov, orezanie 
a úprava stromov a kríkov, 
vyrezanie časti náletových 
drevín. Úprava, rozšírenie  
a vybudovanie novej prístu-
povej cesty.
• Starý cintorín – orezáva-
nie kríkov podľa potreby, 
výrub a likvidácia drevín, 
vývoz čiernych skládok, 
úprava vstupu do pohrebi-
ska.
• Brodno – kompletné vy-
maľovanie a vyčistenie 
domu smútku, natretie 
brány, vyrezanie agátov, 
orezanie stromov a kríkov v 
celom areáli.
• Bytčica (katolícky cint.) 
– vymaľovanie a vyčistenie 
interiéru domu smútku, 
čistenie rín, kompletné oše-
trenie oplotenia ochranným 
náterom, orezanie stromov 
a kríkov, prestrihávanie 
kríkov, odstránenie sta-
rej informačnej tabule, 
výrub starých zoschnutých 
drevín.
• Bytčica (evanjelický cint.) 
– kompletné ošetrenie 
oplotenia ochranným náte-
rom, očistenie odtokových 
žľabov, orezanie stromov  
a kríkov.
• Považský Chlmec – li-
kvidácia konárov, stromov 
a drevnej hmoty po výreze 

SSE cca 20 stromov.
• Vranie – orezávanie nále-
tových drevín, oprava scho-
dov.
• Bánová – orezávanie stro-
mov a výrez kríkov.
• Závodie – výmena vodo-
vodných ventilov, orezanie 
náletových drevín.
• Zástranie – orezávanie 
stromov v okolí domu 
smútku, oprava sklenej 
výplne.
• Trnové – likvidácia čiernej 
skládky na cintoríne, opra-
va okien na dome smútku.

Je však potrebné pozname-
nať, že počas uplynulých me-
siacov sa spoločnosť stretla  
s rôznymi administratív-
nymi aj technickými nedo-
statkami. Z administratív-
neho hľadiska bolo zistené, 
že veľký počet ľudí nemá 
vysporiadané hrobové 
miesta, nemá uhradený 
nájom za hrobové miesta, 
nie sú uzatvorené nájomné 
zmluvy, či napríklad sú 
uzatvorené na nájomcov, 
ktorí už zomreli. Ďalším 
nedostatkom, s ktorým 
sa spoločnosť stretáva, 
je neznáme umiestnenie 
nových hrobových miest 
pridelených po roku 2010.  
Z technického hľadiska sa 
spoločnosť stále stretáva  
s nedostatočným prístu-
pom na pohrebisko Nový 
cintorín, kde je kompli-
kované dodávanie vody  
a vývoz odpadu, keďže sa 
do zberných nádob vyha- 
dzoval aj komunálny od-
pad. Pre tento účel vývozu 
sa musela spriechodniť po-
ľná cesta ako obslužná cesta.  
V súčasnosti sú veľkým 
nedostatkom väčšiny po-
hrebísk chýbajúce voľné 
hrobové miesta na po- 
chovávanie. Z tohto dôvodu 
sa neprideľujú hrobové mi-
esta do rezervácie.

V budúcnosti plánuje spoloč-
nosť na základe odsúhlase-
nia finančných prostriedkov 
mestským zastupiteľstvom 
uskutočniť rekonštrukcie do-
mov smútku, opravy plotov, 
opravy existujúcich a vybu-
dovanie nových chodníkov, 
ošetrenie plotov ochranným 
náterom či výrez a výrub 
stromov a náletových drevín. 
Najväčšou prioritou v súčas- 
nej dobe je rozvoj Nového 
cintorína. Plánujú sa vybu-
dovať nové sekcie na po- 
chovávanie s vybudovanými 
chodníkmi a oddychovými 
zónami, keďže momen-
tálne nie sú postačujúce 
kapacity na ostatných cin-
torínoch. Súčasťou pláno-
vania rozvoja Nového 
cintorína je aj štúdia na 
vybudovanie kaplnky, par-
kovacích miest, toaletných 
zariadení a krematória.

Pre lepšiu informovanosť sa 
v októbri na mestských cin-
torínoch osadili informatív-
ne tabule, ktoré obsahujú: 
prevádzkový poriadok po-
hrebísk mesta Žilina, infor-
mácie o prevádzke správy 
pohrebísk, plán hrobový-
ch miest na konkrétnom 
pohrebisku a informácie  
o tom, na ktoré hrobové mie- 
sto nie je uzatvorená nájomná 
zmluva, prípadne kedy končí 
doba nájmu a neidentifiko-
vané hrobové miesta. Tabule 
sú osadené takmer na všet-
kých pohrebiskách, výnim-
kou sú zatiaľ pohrebiská  
v mestskej časti Bánová  
a Trnové, Nový cintorín  
a Starý cintorín, kde nie sú 
informácie o nájomných 
zmluvách.

Kontaktné údaje: 
tel. č.: 0905 509 090

e-mail:  refcintorin@zilbyt.sk  

REDAKCIA

Už rok spravuje žilinské cintoríny 
spoločnosť ŽILBYT, s.r.o.

Nová informačná tabuľa na 
cintoríne v Bytčici 

Mesto Žilina naďalej 
rozširuje kamerový 
systém s cieľom 
prispieť k predchád-
zaniu kriminality 
v meste a zvýšiť 
podiel na odhalení 
kriminálnej činno-
sti. Systém bude 
rozšírený o 4 otočné 
kamery pre mest-
skú políciu, pričom 
náklady na nákup 
kamier vo výške 
16 640 eur budú 
pokryté z mestskej 
pokladnice. 
 

Prostredníctvom verej-
ného obstarávania bola 
vybraná firma na dodáv-

ku a inštaláciu 4 otočných ka-
mier, ktoré podporia preven-
ciu proti kriminalite v meste 
Žilina a pomôžu zamedziť 
lúpežiam, prepadnutiam  
a výtržníctvu. Nové otočné 
kamery budú odolné voči 
poveternostným vplyvom, 
prachu a vode. Inštalá-
cia kamier prebieha od  
24. októbra a pokračovať bude 
do konca kalendárneho roka 
2016. Celkové náklady na 
rozšírenie kamerového systé-

mu predstavujú 16 640 eur  
s DPH. 

Kamery budú umiestnené  
v uvedených lokalitách: 
1. križovatka ulíc Martina 
Rázusa a Dolné Rudiny (ka-
mera na železnom stĺpe verej-
ného osvetlenia), 
2. križovatka ulíc Juraja 
Závodského, Hôrecká cesta, 
Oslobodenia a Žitná (kamera 
na podpernom stĺpe DPMŽ), 
3. križovatka ulíc Košická a 
M. R. Štefánika (na bilborde), 
4. križovatka ulíc Veľká  
okružná a Vojtecha Spanyola 
(kamera na stĺpe SSE alebo 
DPMŽ). 

Skúsenosti z iných sloven-
ských miest aj zo zahrani-
čia potvrdzujú, že zavede-
nie kamerového systému   
v najrizikovejších a najfre-
kventovanejších lokalitách 
mesta významne prispieva 
k predchádzaniu krimina-
lity a inej protispoločenskej 
činnosti. Neustále monito-
rovanie rizikových lokalít  
celkovo prispieva k zníženiu 
miery negatívnych javov  
v spoločnosti. 

REDAKCIA 

Kamerový systém v Žiline 
sa rozšíri

Budova patriaca 
futbalistom v Brod-
ne sa po rokoch 
dočkala väčšej re-
konštrukcie. Mesto 
Žilina finančne pris-
pelo sumou nece- 
lých 50 000 eur na 
rekonštrukciu prie-
storov futbalového 
areálu v Brodne. 

Budova dostala nový 
šat vo forme fasády, 
vymenili sa okná za 

plastové, opravila sa stre-
cha, zrenovovali sa šatne, 
vznikla nová toaleta a piec-
ka s komínom. Pri prácach 
nezištne pomáhali miestni 
futbalisti s fanúšikmi. Sláv-
nostného otvorenia sa za 
mesto zúčastnili zástupco-
via primátora Patrik Groma 

a Anton Trnovec, prednosta 
mestského úradu Igor Liška, 
poslanci mestského zastupi-
teľstva Ján Pažický a Emília 
Talafová. Taktiež prišli pred-
stavitelia klubu z Brodna 
a miestny farár požehnal 
novým priestorom a futbali-
stom. 

Po slávnostnom otvorení 
sa konal exhibičný zápas,  
v ktorom sa predstavili mie-
stni futbalisti proti vybraným 
zamestnancom Mestského 
úradu v Žiline. Domáci si  
v tréningovom tempe poľah-
ky poradili s tímom úradu  
s výsledkom 7:4. Na záver 
slávnostného otvorenia bol 
pripravený kultúrny program 
a pohostenie pre návštevníkov.

REDAKCIA

Futbalisti z Brodna majú 
k dispozícií zrekonštruované šatne

Ako hovorca mesta vás in-
formujem prostredníctvom 
masovokomunikačných 
prostriedkov o dianí v me-
ste. V spolupráci s kolegami 
pripravujeme pre občanov  
a návštevníkov nášho mes- 
ta tie najaktuálnejšie in-
formácie, ktoré v čo naj-
kratšom čase zverejňujeme 
na webovej stránke me-
sta Žilina www.zilina.sk, 
na facebookovej stránke 
„Žilina – Mesto s tvárou” 
a takisto na Instagrame. 
Od začiatku minulého roka 
pripravujeme Radničné 
noviny, ktoré sa doručujú 
každý mesiac priamo do va-
šich domovov. Okrem práce  
v mediálnom prostredí 
vediem aj odbor tlačový  
a zahraničných vecí, ktorý 
sídli v budove Radnice mes- 
ta Žilina. Sme tím ľudí, 
ktorí organizujú život na 
radnici. Všetky kultúr-
no-spoločenské akcie zabez- 
pečujeme či už samostat-
ne alebo s partnermi. Sme 
radi, že k mestu zachováva-
te priazeň, pretože práve 
vernisáže, ocenenia osob-
ností mesta Žilina, rôzne 
podujatia pre športov-
cov, žilinské deti, mládeže 
a seniorov, ako aj podujatia, 
ktoré organizujeme s inými 
inštitúciami, sú priestorom 
na zaujímavé rozhovory  
a stretnutia. Dôležitou súčas- 
ťou našej práce je aj práca 
v teréne. Napríklad piet-
nymi aktmi zachovávame 
na území mesta pamiat-
ku na tých, ktorí zahynu-
li počas vojen a povstaní. 
Výročia našich osobností si 
pripomíname položením 
vencov a kytíc, na ktorých 
sa vždy zúčastnia významné 
osobnosti. Zabezpečujeme 
aj priateľské vzťahy medzi 
našimi partnerskými me-
stami, ktorých je momen-
tálne 11. Po meste sprevá- 
dzame rôzne delegácie, 
ktoré navštívia naše mesto  
a zabezpečujeme im kom-
pletný program. Rovnako 
vysielame do zahraničia 
delegácie a skupiny, aby nás 
reprezentovali. Zároveň sme 
vždy k dispozícii primáto-
rovi a jeho zástupcom, 
pretože okrem občanov 
prijímame aj osobnosti poli-
ticko-spoločenského význa-
mu z celého sveta. Úzko 
spolupracujeme aj s kro- 
nikárom mesta, prostred-
níctvom ktorého chceme  
uchovať historický odkaz 
pre ďalšie generácie Žilin-
čanov. Dovoľujem si tvrdiť, 
že Žilina má veľký potenciál 
a je iba na nás Žilinčanoch, 
ako ho využijeme. 

Zrekonštruované šatne na ihrisku v Brodne 

Kamerový systém v meste Žilina
Zdroj: Mestská polícia Žilina  
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V záujme občanov, 
bezpečnosti a za- 
chovania čistoty 
nášho mesta in-
formujeme širokú 
verejnosť o zákaze 
vypúšťania lam-
piónov na území 
mesta. K takémuto 
kroku pristúpilo mes- 
to po opakovaných 
skúsenostiach a 
množstve sťažností 
zo strany občanov  
z predošlých rokov.

Považujeme za potreb-
né, aby boli občania, 
ako i návštevníci in-

formovaní o tomto zákaze. 
K zákazu pristúpilo mesto 
po dlhoročných negatív- 

nych skúsenostiach z rôz- 
nych podujatí, na ktorých 
sa takéto lampióny vypúšťa-
li. Samotný dôsledok sa 
odzrkadlil na poriadku 
a čistote v meste a jeho 
okolí. Množstvo sťažností 
prichádzalo aj od občanov  
z celého mesta, najmä zo šir- 
šieho centra. K vypúšťa-
niu lampiónov sa vyjadrilo 
aj mestské zastupiteľstvo, 
ktoré zakázalo vypúšťa-
nie tzv. lampiónov šťastia 
na svojom 12. zasadnutí 
vo februári tohto roka. V 
zmysle Všeobecne záväzné-
ho nariadenia č. 4/2016, 
ktorým sa dopĺňa Všeobec- 
ne záväzné nariadenie  
č. 15/2009 o udržiavaní 
všeobecnej čistoty, ochrany 

zelene a poriadku na území 
mesta Žilina, sa zakazuje 
vypúšťať lampióny šťastia, 
lietajúce lampióny alebo 
neobsadené voľné balóny. 

Uvedený zákaz je plne 
odôvodnený bezpečnost-
nými dôvodmi (nielen zo 
zahraničia boli prípady 
vzniku vážnych škôd)  
a taktiež potrebou zabrániť 
znečisťovaniu mesta po 
takýchto akciách, s čím 
sa obyvatelia pravidelne 
stretávajú (dohorené lam-
pióny po stromoch, stre-
chách a, samozrejme, na 
uliciach a námestiach).

REDAKCIA

Upozorňujeme na zákaz 
vypúšťania lampiónov 

Miestne dane v Žiline pre občanov 
sú jedny z najnižších
Spomedzi krajských miest je Žilina „najlacnejšia“
Informácie z jedných 
schránkových novín 
o „najdrahšom ži-
vote“ a „najvyšších 
miestnych dania-
ch“ v Žiline nie sú 
pravdivé. Ako sa to 
už neraz potvrdilo 
s dezinformáciami 
v istom dvojtýž-
denníku, aj v tomto 
prípade je pravda 
presne opakom 
bulvárnych tvrdení 
typu „údajne“  
a „zrejme“ .

Ako je to teda v sku-
točnosti? Faktom 
je, že v Žiline sú pre 

väčšinu daňovníkov sadzby 
miestnych daní nižšie ako  
v ostatných krajských me-
stách. K 30. 9. 2016 eviduje-
me na dani z nehnuteľností 
34 408 daňových subjektov, 
z toho 33 045 je fyzických 
osôb.

Niektoré dane sú v našom 
meste dokonca nižšie než 
v okolitých okresných me-
stách Bytča, Martin alebo 
Kysucké Nové Mesto či  
v okolitých obciach.

Pozrime sa na konkrétne 
príklady. Na dani z nehnu-
teľností – stavby na bývanie 

je v Žiline ročná sadzba vo 
výške 0,20 eura/1 m2, pri-
čom v Košiciach sú sadzby 
od 0,265 eura do 0,40 eura, 
v Bratislave sú sadzby od 
0,36 eura do 0,48 eura/1 
m2, v Trnave 0,35 eura/1 m2,  
v Prešove 0,34 eura/1 m2,  
v Nitre 0,33 eura/1 m2,  
v Banskej Bystrici 0,30 
eura/1 m2 a v Trenčíne 0,29 
eura/1 m2. 

Ďalšou najnižšou daňou  
v Žiline v porovnaní s inými 
krajskými mestami je daň  
z nehnuteľností – byty, kde 
ročná sadzba je vo výške 0,20 
eura/1 m2, pričom v Bratisla-
ve sú sadzby od 0,35 eura do 
0,47 eura/1 m2, v Košiciach 
sú sadzby od 0,332 eura do 
0,398 eura/1 m2, v Trnave 
je 0,35 eura/1 m2, v Prešo-
ve 0,34 eura/1 m2, v Ban-
skej Bystrici 0,33 eura/1 m2,  
v Nitre je 0,30 eura/1 m2  
a v Trenčíne 0,29 eura/1 m2.

Obe tieto dane sú dokon-
ca nižšie ako v neďalekom 
okresnom meste Martin, 
kde je sadzba 0,231 eura/1 
m2. 

Taktiež je v Žiline najnižšia 
daň za psa v rodinných do-
moch, ktorá je vo výške 5 
eur za jedného psa za rok, 

pričom v Banskej Bystrici je 
to až 18 eur, v Prešove 16 eur,  
v Trenčíne 12 eur, v Koši-
ciach 10 eur. v Trnave 9,95 
eura, v Nitre 7 eur. Táto daň 
je dokonca nižšia ako v su-
sednej Rosine – 15 eur či 
Višňovom – 7 eur.

Okrem toho je v Žiline nižšia 
aj daň z ubytovania – 1 euro 
na osobu a prenocovanie,  
v Bratislave je to až 1,70 
eura, v Košiciach 1,50 eura, 
v Trenčíne a Banskej Bystri-
ci 1 euro, nižšia je v Prešove 
a v Trnave 0,66 eura, v Nitre 
0,50 eura.

Vyššie miestne dane v Ži-
line platia hlavne podni-
katelia (právnických osôb 
je 1 363) za stavby slúžiace 
na podnikanie, čo súvisí  
s potrebou splácania dlhov  
z čias predošlých primáto-
rov, ktorým sa po-
darilo nielen rozpre-
dať väčšinu mestských 
majetkov a pozemkov, ale 
mesto ešte aj po uši zadlži-
li na pár generácií. Vďaka 
efektívnemu výberu miest-
nych daní terajšie vedenie 
mesta dosiahlo, že Žilina už 
nepatrí medzi najzadlženej-
šie mestá na Slovensku. 

REDAKCIA

Milí Žilinčania,

počas Pamiatky zo-
snulých si pripomína-
me našich blízkych, 
ktorí nás opustili. 
Uvedomujem si, že je 
potrebné neodkladne 
rekonštruovať pietne 
miesta k lepšiemu,  
a tak dobehnúť za-
nedbané veci pred-
chádzajúcim správ-
com. 

Dokončili sme schody na 
cintoríne v Považskom 
Chlmci a v Budatíne. V mest- 
skej časti Vranie prebieha 
spevnenie miestnej komu-
nikácie, pretože jej zosuv by 
mohol mať nedozerné ná-
sledky. Tieto práce kvôli jej 
technickému stavu nebolo 
možné ďalej odkladať, preto 
prosím obyvateľov Vrania 
o strpenie prípadných do-
pravných obmedzení. Práce 
sa ukončia do konca tohto 
mesiaca. Ako mesto sa uchá- 
dzame o finančný príspe-
vok z Európskej únie na 
vybudovanie ďalších stojísk 

pre smetné nádoby. Chcem 
vás informovať o tom, že 
v máji tohto roka zástupca 
primátora Anton Trnovec 
predložil na zasadnutí za-
stupiteľstva návrh, aby sa na 
radnici vyhotovila plastika 
Petra Sagana. Jeho špor-
tové úspechy sú výnimočné  
a svoju výnimočnosť potvr-
dil aj v polovici októbra, keď 
obhájil titul majstra sveta  
v cyklistike. Nejde teda o jeho 
bustu, ako si to niektorí ľudia 
zle vysvetľujú, ale hovorilo sa  
o plastike, ktorá by bola 
spätá so Žilinou, keďže sa tu 
narodil. Nakoniec sa rozho- 
dlo, že plastika sa nevyhotoví  
a vyčlenili sa financie na 
podporu mladých športov-
cov, ktorých príkladom je 
práve Peter Sagan. Novinkou 
od začiatku minulého mesia-
ca v rozširovaní bezplatnej 
MHD pre Žilinčanov je, že 
sprevádzajúca osoba dieťaťa, 
ktoré nie je staršie ako  
3 roky, má cestovné bezplat-
ne. Iniciátorom bezplatnej 
MHD je primátor Choma 
a ukazuje sa, že tento pro-
jekt je pre obyvateľov miest, 

kde to už funguje, príno-
som. Napríklad v estónskom 
hlavnom meste Tallinn pred 
tromi rokmi zaviedli be-
zplatnú MHD a potvrdilo 
sa, že to bol dobrý krok ako 
pre samosprávu, tak aj pre 
obyvateľov. Takže je logické, 
že keď sa niečo už osvedčilo  
a ľuďom to prinieslo osoh  
inde,  prečo by sme to neza- 
viedli aj my v Žiline? Na záver 
sa chcem poďakovať Žilinča-
nom, ktorí prišli koncom ok-
tóbra na pravidelné stretnutie 
vedenia mesta s verejnosťou. 
Diskusia bola prínosná a spo-
ločne sme prišli ku konštruk-
tívnym záverom.

Ing. Igor Liška 
prednosta 

Mestského úradu v Žiline 

Vážení Žilinčania,
v uplynulých 
týždňoch rezonovali 
viaceré témy, ktoré 
nie vždy boli zverej-
nené korektne alebo 
úplne. Preto si vám 
dovoľujeme podať 
potrebný doslov.

Rekonštrukcia Parku Ľu-
dovíta Štúra – projekt 
revitalizácie tohto par-
ku bol občanom viackrát 
predstavený a momen-
tálne sa realizuje. Mesto 
naďalej trvá na nezatrub- 
ňovaní Všiváka. V súvislosti 
so stavbou bolo potrebné 
pre vybudovanie vjazdov 
na stavenisko realizovať do-
časné prekrytie potoka. Ide 
však len o dočasné riešenie 
na obdobie počas stavby. 
Prístup do parku v podobe 
nových lávok bude zrealizo-
vaný na vhodných miestach. 
Žilinčania sa nemusia báť, 
že by prišli o zeleň, naopak. 
Je ale potrebné odstrániť 
nevhodné dreviny – či už 
zdravotným stavom, kom-
pozíciou alebo preto, že sú 
napr. náletové. Vzniknú 
nové trávnaté plochy, ktoré 
budú slúžiť aj ako tzv. po-
bytové – na piknikovanie, 
posedenie, drobné športové 
aktivity.

Zmena doby splácania pro-
jektu revitalizácie miestnych 
komunikácií – v roku 2009 
sa predošlé vedenie rozho- 
dlo ísť do rekonštrukcie ulíc a 
chodníkov v meste v hodnote 
9 958 175,60 eura. Splatnosť 
bola dohodnutá na 15 rokov, 
následne však skrátená na  
8 rokov, pričom 7 splátok 
bolo po 1/15 a posledná 
splátka mala byť vo výške 
8/15. Jednorazovo by tak 
mesto malo uhradiť v roku 
2017 sumu 4 810 162,49 eura 
a v roku 2018 zostávajúcu 
časť 572 416,57 eura. Toto 
by v praxi znamenalo koniec 
akéhokoľvek rozvoja mesta, 
pretože v podstate by nám 
okrem povinnosti uhradiť 
dodávateľovi prác záväzok 
neostalo na nič iné. A preto 
bol zastupiteľstvu predložený 
návrh na predĺženie doby 
splácania tohto záväzku. 
Zabezpečí to:
1. prijateľný cash-flow mesta,
2. možnosť ďalších investícií 
v meste a ich neohrozenie,
3. možnosť mať vlastné spo-
lufinancovanie europrojek-
tov (v prípade nepredĺženia 
splatnosti by mesto nemalo 
ani na financovanie spolu- 
účasti na europrojektoch, čo 
by bola ešte väčšia škoda),
4. výhodnejšie podmienky 
financovania.

Samozrejme, ideálne riešenie 
v tomto prípade neexistuje, 
museli sme sa najvhodnej-
ším spôsobom vysporiadať 
so záväzkom, ktorý nám na 
rok 2017 naplánovali ešte 
naši predchodcovia v r. 2009.

Pozemok na Solinkách – ne-
ustále sa podsúvajú infor-
mácie o akejsi „lúke“ alebo 
„venčovisku“ na Solinkách. 
Ide pritom o strategický po-
zemok priamo na sídlisku 
Solinky, ktorý mesto na-
dobudlo po dlhých rokoch 
zbavovania sa majetku. Ako 
bude vyzerať jeho definitívne 
využitie, sa rozhodne po ve-
rejnej diskusii, pretože hoci 
mesto aj v zmysle existujú-
ceho územného plánu svoj 
zámer má, názorov na 
budúcnosť tohto pozemku 
prichádza naozaj veľa. A to 
je dobre. Je teda evidentné, 
že bez ohľadu na výsledok 
tento pozemok bude mať vy- 
užitie v prospech Žilinčanov.  
A že ho zatiaľ pokosí farmár, 
ktorý ho kosil aj predošlému 
vlastníkovi? Aspoň je poze-
mok upravený a mesto to nič 
nestojí. Zaujímavé, že toto 
vadí poslancovi Kapitulíkovi, 
hoci za prenájom súkromné-
mu roľníkovi hlasoval aj jeho 
klub.

REDAKCIA

Uvádzame veci na pravú mieru

Mestu sa podarilo vyprázdniť ďalší bytový dom

Mestu sa podarilo vyprázdniť ďalší bytový dom v lokalite za Vuralom. Doposiaľ sme uvoľni-
li 18 domov, z toho 10 je už zbúraných. V dohľadnej dobe sa mesto musí vysporiadať s nájom- 
níkmi zvyšných 18 domov, s ktorými komunikuje. Ide najmä o domy na uliciach Kraskova, Juraja 
Papánka, Juraja Sklenára a Čulenova. V asanácii bude mesto pokračovať a najbližšia asaná-
cia dvojdomu na Kraskovej ulici sa plánuje uskutočniť ešte do konca tohto roka. „Mesto naďa-
lej pokračuje vo vysporiadaní územia za Vuralom. Cieľom je postupne asanovať celú zónu, 
pretože mesto v budúcnosti plánuje v tejto lokalite postaviť až 150 nových nájomných bytov  
v intenciách platného územného plánu. Občania s platnými nájomnými zmluvami na dobu neurčitú 
dostanú náhradný byt. Situáciu s vysporiadaním sme chceli urýchliť aj finančnou kompenzáciou za 
uvoľnenie domu bez následného poskytnutia náhradného bytu, s čím súhlasili všetci dotknutí, avšak 
poslanci mestského zastupiteľstva tesnou väčšinou hlasov toto riešenie odmietli. Tým sa bohužiaľ 
výstavba nových bytov oddialila. Chcem ešte upozorniť, že nájomcovia bez platnej nájomnej zmluvy 
nedostanú žiadnu náhradu,“ vyjadril sa zástupca primátora Patrik Groma. 
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Žilinské chodníky a 
cesty sú viditeľným 
archívom mnohých 
výkopov a plátaní. 
Čím je chodník 
starší, tým viac je na 
ňom záplat. Rovnako 
je to na celom Slo-
vensku a určite sa už 
nejeden človek nad 
týmto „zjazveným“ 
vzhľadom miestnych 
komunikácií poza-
stavil. Pýtali sme sa, 
prečo je tomu tak 
a či to nie je možné 
robiť inak.

Vydávanie „Rozhod-
nutí o zvláštnom 
užívaní pozemných 

komunikácií“ (rozkopových 
povolení) má vo svojej kom-
petencii odbor dopravy Mest- 
ského úradu v Žiline ako cest-
ný správny orgán, ktorý rov-
nako aj vyžaduje a kontroluje 
uvedenie rozkopaných chod-
níkov či ciest do pôvodného 
stavu. V tomto rozhodnutí sú 
presne určené podmienky, za 
ktorých sa musí daný rozkop 
realizovať a aj podmienky 
konečnej povrchovej úpravy, 
ktoré sa špecifikujú podľa 
jednotlivých výkopov. Pri 
ich nesplnení môže udelené 
povolenie zrušiť. Pri rozko-
poch k rodinným domom 
(budovanie prípojok) sa vy-
žaduje uvedenie do pôvodné-
ho stavu len zaasfaltovaním 
vzniknutej ryhy. Pokiaľ ide 
o rozsiahlejšie rozkopávky, 
vtedy sa podmienky posud-
zujú individuálne. 

Dôležitým faktom však je, 
že odbor dopravy nemôže 
a nemá ani oporu v zákone 
donútiť investorov k tomu, 

aby po rekonštrukcii inžinier-
skych sietí (voda, kanalizácia, 
plyn, NN) vybudovali nano-
vo napr. celý chodník alebo 
opravili cestu v šírke jedné-
ho jazdného pruhu, čím by 
zveľaďovali majetok mesta. 
Rovnako nemôže ani zakázať 
vykonávať rozkopové práce, 
ktoré súvisia s rekonštrukciou 
inžinierskych sietí, pretože 
by mohlo dôjsť k ohrozeniu 
bezpečnosti a spoľahlivosti 
prevádzky sústavy, čo pred-
stavuje aj častý argument sa-
motných „sieťarov“. Takže aj 
relatívne nové chodníky či ces- 
ty sú zakrátko znovu rozko-
pané a zaplátané.

Pri rozkopoch väčšieho 
rozsahu je vždy uskutočňo-
vaná obhliadka so zástupcom 
odboru dopravy, správcom  
miestnych komunikácií, 
ktorým je spoločnosť Ži-
linské komunikácie, a.s a 
samotným žiadateľom. Už 
priamo v rozkopovom po-
volení zaväzuje žiadateľa 
prizvať zástupcu správcu 
komunikácie, resp. zástupcu 
odboru dopravy k pokládke 
predpísaných konštrukčných 
vrstiev v ryhe. Až po prevzatí 
podkladových vrstiev správ-
com komunikácií žiadateľ 
pristúpi k samotnej pokládke 
predpísanej asfaltovej vrstvy. 
Rozkopy „sieťarov“ sa kon-
trolujú priebežne a v prípade 
vzniknutých nezrovnalostí 
sa okamžite konzultujú so 
správcom komunikácií a cest-
ným správnym orgánom.

Pri veľkých rozkopoch sa vy-
žaduje zaasfaltovanie ryhy  
a jej prekrytie z každej strany 
– na chodníkoch 20 cm a na 
ceste 50 cm. Niekedy nejde 

len o zaasfaltovanie samot-
nej ryhy, ale aj o obnovu 
vodorovného dopravného 
značenia – napr. obnovená 
cyklotrasa na Ulici Antona 
Bernoláka (Bulvár).

Samozrejme, že odbor do-
pravy má záujem na tom, 
aby žiadateľ vybudoval, resp. 
obnovil celý chodník, záleží 
však na ústretovosti staveb-
níkov, či urobia niečo nad 
rámec zákonnej povinno-
sti. Nasledovaniahodné 
príklady však existujú – napr. 
spoločnosť BYTTERM, a.s. 
obnovila po svojej činnos- 
ti na sídlisku Vlčince celé 
chodníky, spoločnosť SPP 
– distribúcia, a.s. taktiež ob-
novila niektoré chodníky po 
celej šírke ulice Pri Rajčanke.  
Odbor dopravy vydáva roč-
ne približne 140 rozhodnutí 
o zvláštnom užívaní komu-
nikácie (rozkopových po-
volení). Konečné povrchové 
úpravy po rozkopoch musia 
byť zápisnične odovzdané 
správcovi komunikácie. Pri 
tomto množstve sa niekedy 
nedajú vylúčiť nejaké nedo-
statky, ale po ich zistení sa 
ihneď odstraňujú v rámci 
záručnej doby, ktorá je 60 
mesiacov.

Pokiaľ sa teda nezmení zne-
nie zákona, ostáva len na do-
brej vôli a ochote žiadateľov 
o rozkopové povolenia, či 
opravia väčšiu plochu chod-
níkov alebo ciest, ako musia 
zo zákona. A to sú pre pod-
nikateľov výdavky navyše, 
takže záplaty na chodníkoch 
a cestách nás budú ešte dlho 
sprevádzať.

REDAKCIA

Problémy mesta s opravami chodníkov 
a ciest po rozkopávkach

Na 11. október päť 
žiakov zo ZŠ Trnové 
len tak ľahko neza-
budne. Na Radnici 
mesta Žilina si za 
prítomnosti význam- 
ných osobností 
prevzali Literárnu 
cenu Janka Frátrika 
v rôznych kategó- 
riach. 

2. kategória
1. miesto Samuel Tvrdý (6. 
ročník) báseň „Óda na láskavú 
rodinu“, zodpovedný pedagóg 
pani Kántorová.
3. miesto Vaneska Ku- 
charíková (6. ročník) báseň 
,,Nezabúchaj dvere pred prav-
dou“, zodpovedný pedagóg 
pani Kántorová.

3. kategória
2. miesto Matej Biely (7. roč-
ník) báseň ,,Zvieratá“, zod-
povedný pedagóg pani Kán-
torová.
2. miesto Paulínka Pro-
cházková (8. ročník) báseň 
,,Adamove ovce“, zodpovedný 
pedagóg pani Ďurkovská.
3. miesto Šarlotka Zajacová 
(7. ročník) báseň,, Už to viem“, 

zodpovedný pedagóg pani 
Kántorová.

Úspech detí je len jedným  
z dôkazov, že škola poskytuje 
kvalitné vzdelávanie. Pomer-
ne za krátke obdobie pribudla 
nová trieda materskej školy  
a ranná družina, čím sa vyrie-
šil problém nešťastných ro-
dičov voziacich malé deti do 
mesta. Interiér školy začal me-
niť svoj „totalitný“ vzhľad. Pri-
budla počítačovo-tabletová 
učebňa, kancelária pre účtov-
níka, na chodbách samostat-
né skrinky, triedy sa maľovali 
podľa návrhov detí. Vestibul, 
vstupná brána z ulice, oplo-
tenie areálu sú estetickejšie 
a bezpečnejšie. Bezproblé-
mová komunikácia vedenia 
a školskej jedálne, týkajúcej 
sa financovania, zabezpečila 
skvalitnenie prípravy jedál  
a uľahčenie práce kuchárkam. 
Zaviedla sa internetová žiac-
ka knižka, prostredníctvom 
programu AASC sa vypisujú 
vysvedčenia, zriadil sa škol-
ský parlament, zakúpili sa 
USB kľúče pre každú pani 
učiteľku, pribudli kopírky 
atď. V Monitore 5. ročník  

a v Monitore 9. ročník bola 
percentuálna úspešnosť nad 
celoslovenský priemer. Sna-
ha zriadiť učebňu pre žiakov  
v školskej záhrade stroskotala 
po tom, ako bola prednedáv-
nom odvolaná riaditeľka 
školy. Je na zamyslenie, že 14 
pedagógov z tunajšej školy 
vyjadrilo podporu bývalej 
riaditeľke a napriek tomu ich 
hlas zostal nevypočutý. Pro-
sili Žilinský večerník o uve-
rejnenie článku, aby objek-
tívne informovali rodičov  
a verejnosť.

Mesto ako zriaďovateľ ďa-
kuje tým pedagógom  
1. a 2. stupňa ZŠ s MŠ Trnové, 
ktorí aj napriek osočujúcim 
článkom v médiách profesio- 
nálne, poctivo, svedomito 
učia a venujú našim deťom aj 
svoj voľný čas. Pedagógovia, 
ako aj rodičia ďakujú bývalej 
riaditeľke pani Mgr. Mariane 
Winklerovej za pozdvihnutie 
celkovej úrovne školy, taktiež 
sponzorom z radov rodičov 
podieľajúcim sa na uvedených 
úspechoch.

REDAKCIA

Úspechy detí potvrdzujú vysokú úroveň vzdelávania

Volebný obvod č. 2 informuje

Základom práce poslan-
cov vo volebnom obvode  
č. 2 (Hliny V, VI, VII a Bôrik) 
je pravidelné stretávanie sa  
a komunikácia s občanmi,  
vedením základných a mater-
ských škôl, majiteľmi prevádz- 
ok a zariadení, ktoré sa na-
chádzajú v obvode a riešenie 
ich požiadaviek a návrhov  
s vedením mesta a pracov-
níkmi príslušných odborov 
mestského úradu. Druhou 
oblasťou práce poslancov je 
práca na pôde mestského za-
stupiteľstva a odborných ko-
misií, ktoré pracujú ako po-
radné orgány pri mestskom 
zastupiteľstve.

Doprava a parkovanie
Konečne sa nám v tomto 
roku podarilo presadiť  vy-
lúčenie nákladnej dopravy  
zo Škultétyho ulice za ka-
sárňami, kde bola situácia 
veľmi zlá. Obyvatelia tejto 
ulice boli dennodenne ata-
kovaní obrovským hlukom 
nákladnej dopravy. Na Ulici 
Alexandra Rudnaya sme z 
dôvodu ukľudnenia dopra-
vy a bezpečnosti dali osadiť 
dva spomaľovacie prahy. 
Aj naďalej  sa snažíme pre-
sadiť požiadavku dokončiť  
v predchádzajúcom období 
začatú výstavbu nových par-
kovacích miest a hľadáme 
ďalšie možnosti, ako vyriešiť 
problémy s nárastom dopravy 
v tejto časti mesta. 

Kvalita verejného priestoru
So stavom údržby zelene, ko-
sením a celkovým poriadkom 
nie sme ako poslanci spokojní, 
i keď tu treba poznamenať, že 
k súčasnému stavu, ako to na 
našich sídliskách vyzerá, pri- 
spievame svojím správaním aj 
my občania. Opakovane rea-
gujeme na podnety a žiadame 
kompetentných pracovníkov 
mestského radu a správcu 
zelene  v našom obvode (spo-
ločnosť T+T ) o zabezpečenie 
kvalitnej údržby zelene – do-
statočné a včasné kosenie, 
kvalitné jesenné vyhrabáva-
nie lístia a výrub či orezanie 
stromov. V štádiu realizácie  
a dokončenia je rekonštrukcia 
niektorých chodníkov, resp. 
obnova ich povrchov  v na-
šom obvode. Zúčastnili sme sa 
kontrolného dňa, kde sme boli 
informovaní o postupe prác  
a kde sme vzniesli pripomien-
ky predovšetkým k rozsahu  
a kvalite rekonštrukcie  
(foto č. 1).

V pláne máme otvorenie 
nového detského ihriska na 
Hlinách V, ktoré tam veľmi 
chýba. Zrealizovanie záme-
ru spomalila skutočnosť, že 
pozemok, kde sa malo nové 
detské ihrisko postaviť, nie je 
v majetku mesta. Preto sme 
boli nútení hľadať iný priestor. 
Podarilo sa doplniť nové prv-
ky na jestvujúcich detských 
ihriskách na Hlinskej ulici  
a v severnej v časti Hlín VII  
medzi Juniorom a Váhosta-
vom. Súčasne sme po komu-

nikácii s občanmi dali opraviť 
aj jestvujúce vybavenie nie- 
ktorých ďalších detských 
ihrísk (foto č. 2).

Dobrý deň,
chcem sa Vám v mene všet-
kých rodín na ulici Jarná 2, 
4, 6 poďakovať za prerábku 
ihriska. Veľmi chcem poďa-
kovať za pomoc a ochotu  
pánom poslancom (takýchto 
si predstavujem poslancov) 
a taktiež pracovníkom mest-
ského úradu ďakujeme za 
rýchle jednanie. Neverila som 
tomu, ale všetko s pomocou 
sa naozaj dá. Úsmev môjho 
syna a celkovo všetkých detí 
na svete je to najcennejšie.

VEĽKÉ ĎAKUJEM!
Mojiková Zuzana

Opakované sťažnosti na vý-
tržnosti a rušenie nočného 
kľudu nás viedli k rozhod-
nutiu nevyhovieť žiadosti pre-
vádzok pri Juniore na Hlinách 
VII o predĺženie prevádz- 
kových hodín.  

Revitalizácia Parku Ľ. Štúra
Aktuálna v tomto období 
je prebiehajúca revitalizácia 
Parku Ľ. Štúra. Po prípravnej 
fáze, ktorej súčasťou boli aj ve-
rejné diskusie spojené s pred-
stavením zámeru, pristúpilo 

mesto k samotnej realizácii. 
Sme presvedčení, že konečný 
výsledok sa bude Žilinčanom 
páčiť (foto č. 3).

Použitie pohotovostných 
finančných zdrojov pre 
občanov
Financie z rozpočtu mesta 
Žilina pre poslanecké výbo-
ry v mestských častiach  (tzv. 
poslanecký fond) vo výške   

3 000 eur slúžia na podporu  
rôznych komunitných akti-
vít občanov.  Občanovi stačí 
naformulovať krátku žiadosť 
s rozpočtom a my z týchto 
finančných prostriedkov radi 
podporíme občianske aktivi-
ty, ktoré prispejú k zveľaďo-
vaniu našej mestskej časti a  
k rozvoju potenciálu jej oby-
vateľov. Ešte raz sa touto ces-
tou obraciame na spoluob-
čanov, ktorí hľadajú pomoc 
a podporu pri uskutočnení 
svojich aktivít, potrebujú nie-
čo vo svojom okolí zorganizo-
vať či zrealizovať a aj finančne 
podporiť, aby sa obrátili na 
ktoréhokoľvek zo štyroch 
poslancov volebného obvodu  
č. 2. Kontakt nájdete na webo-
vej stránke mesta Žilina.  

Stretnutia s občanmi, 
nahlasovanie podnetov
Stretnutia poslancov, pra-
covníkov mesta  a prí-
slušníkov mestskej polície  
s občanmi sa konajú v na-
šom obvode vždy prvú stredu   
v mesiaci. Okrem toho svoje 
podnety môžu občania na-
hlasovať alebo posielať pria-
mo poslancom. Telefonický 
a mailový kontakt nájdete 
na webovej stránke mesta 
Žilina http://www.zilina.sk/
volebny-obvod-c2--hliny-v-
-vii-borik/. Tu môžete nájsť 

aj zápisnice z jednotlivých 
stretnutí s občanmi. Najbliž-
šie stretnutie poslancov s ob-
čanmi sa uskutoční prvú no-
vembrovú stredu 7. 11. 2016  
o 17.00 hod. v jedálni Základ-
nej školy V. Javorku na Hli-
nách V. 

Peter Fiabáne 
Peter Ničík

Dušan Maňák,
Miroslav Kolenčiak

Hliny V, VI, VII a Bôrik

Foto č. 1: kvalita verejného priestoru – oprava chodníkov

Foto č. 2: detské ihriská na Hlinách 

Foto č. 3: rekonštrukcia Parku Ľudovíta Štúra 
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Novo nainštalované fotopasce budú 
striehnuť na vandalov. 

Nové parkovisko pred zimným štadiónom zvýši parkovacie kapacity.

Nový kruhový objazd Pri Celulóze získava finálnu podobu. 

Nová dlažba a stromoradie na Veľkej okružnej ulici 
zlepší pohyb chodcov.  Obnovili sa aj chodníky na Hlinách V.

Na Hlinách V sa vybudovalo úplne nové detské ihrisko.

Nové osvetlenie na Hlbokej ceste 
prispeje k bezpečnosti chodcov 
z a na sídlisko Vlčince a k novej 
zastávke SAD Žilina. Nové chodníky pribudli na Hlinách VI 

Nový povrch na ulici Na Hôrke v Považskom Chlmci zlepší dostupnosť 
vyššie položených domov. 

Čo sa v Žiline urobilo za mesiac október 
Vedenie mesta nezaháľa, čoho dôkazom je postupné zveľaďovanie a obnova verejných priestorov a mestského majetku.  
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V roku 2010  začalo 
občianske zdru-
ženie FACTA NON 
VERBA zo Žiliny 
vydávať edičný rad 
pod názvom SPO-
MIENKY NA ŽILI-
NU. 

S nápadom prišiel PhDr. 
Marián Mrva síce už 
podstatne skôr, ale 

začať vydávať niečo nové 
nie je až také jednoduché. 
I naše združenie, skôr než 
sa dalo do práce, vopred 
komunikovalo s mnohými 
skôr narodenými Žilin-
čanmi, aby zistilo ich 
názor. Pomocnú ruku 
nám podal pán Ladislav 
Baránek, ktorý zozbie-
ral najviac názorov, a tak 
prispel k tomu, že tento 
cieľ  a rovnomenný edič-
ný rad uzreli svetlo sveta.  

SPOMIENKY NA ŽILINU 
sú typickým komunitným 
projektom, ktorý tvoria 
občania mesta, v tomto 
prípade tí skôr narodení, 
pre iných občanov mest-
skej komunity. Starší tak  
v rámci naplnenia zámeru 
aktivity odovzdávajú svoje 
spomienky mladším ge-
neráciám.  Hlavným cieľom 
bolo, aby tí, ktorí vedia  
a chcú si zaspomínať na to, 
ako naše mesto v minulosti 
vyzeralo, ako žilo, kto a kde 
tu býval, dostali priestor 
na vyjadrenie. Jednoducho 
povedané, občania mesta 
si sami skladajú mozaiku 
pestrých dejín našej Žiliny.  

Už v roku 2009 sme obdr-
žali niekoľko rukopisov  
a boli sme prekvapení mi-
moriadnym záujmom o pro-
jekt. Zostavil sa edičný plán  
a každým rokom mala byť 
vydaná jedna malá publiká-
cia. Nezasahovali sme do 
rukopisov, chceli sme po-
nechať spomienky v auten-
tickom stave a ku korekcii 
dochádzalo len výnimočne. 
Žiaľ, projekt, i keď úspeš-
ný, išiel proti prúdu času, 
ktorý bol našim najväčším 
nepriateľom. Mnohé spo-
mínania tak zostali nedo-
končené v dôsledku úmrtia 
autora a uverejniť viac ako  
jednu knižku ročne bolo 
nad naše finančné možnosti. 

Napriek tomu sa nám po-
darilo vydať už päť dielov 
spomínanej edície. Začali 
sme Ladislavom Barán-
kom, ktorý napísal Moje 
spomienky na Predmestie. 
Pokračovalo sa knižkou 
Vladimír Melzer alebo spo-
mienky brata Stonohu –  
s podtitulom Obchodík na 
námestí. Tretí diel napísala 
Mária Kaššová pod titulom 
Moje spomienky na Žilinu. 
Ulica Jána Reka a tie ostat-
né. Štvrtý diel spomienok 
vytvorila Silvia Mrvová  
a vyšiel pod názvom Marsi-
novci (v tomto prípade išlo 
sčasti o spomienky známej 
slovenskej jazykovedkyne 
Marty Marsinovej). Zatiaľ 
posledný diel  I takáto bola 
Žilina pochádza z pera Jú- 
liusa Užáka.    

Komunitný projekt SPO-
MIENKY NA ŽILINU  
od počiatku narážal na jeden 
veľký problém, ktorým boli 
financie. I keď ich nebolo 
treba až tak veľa, zháňali sa 
veľmi ťažko. Činnosť nie je 
veľmi viditeľná pre verejnosť 
a je príliš skromná na to, 
aby získala viac pozornosti.  
A práve z tohto dôvodu pa-
trí veľká vďaka mestu Žilina 
a osobitne jeho primáto-
rovi, pánovi Chomovi,  
za podporu, ktorú nám od 
začiatku preukazovali. Vďa-
ka tejto pomoci mohol pro-
jekt niekoľko rokov existovať. 
V roku 2016 mal vyjsť v po-
radí už VI. diel, ale neboli 
sme úspešní v grantovom 
systéme mesta Žilina, a tak 
sme museli činnosť dočas- 
ne prerušiť a dať sa na  
cestu hľadania súkromného 
sponzora. V každom prípa-
de všetky publikácie, ktoré 
boli výsledkom komunit-
ného projektu SPOMIEN-
KY NA ŽILINU, si našli 
stovky spokojných čitateľov  
a práve táto spokojnosť spolu  
so záujmom ďalších obča-
nov zanechať po sebe svo-
je spomienky nám dodáva 
energiu a elán na to, aby sme  
v tejto práci pokračovali. Na 
záver je  potrebné už iba po-
dotknúť, že podobnú aktivitu  
v takomto rozsahu sa nám  
na Slovensku nájsť nepodarilo. 

Občianské zruženie 
FACTA NON VERBA    

Spomienky na Žilinu

Komunikačný dizajn, 
dobré architekto-
nické riešenia aj v 
náročných podmien-
kach alebo najlepšia 
obnova a rekon-
štrukcia kultúrnych 
pamiatok – toto 
všetko sú kategórie, 
v ktorých sa Žiline  
v posledných rokoch 
darí, čoho dôkazom 
sú viaceré ocenenia. 

Najnovšie získala  
jedno z najprestíž-
nejších ocenení tu-

ristická lávka a prístrešok na 
vrchu Straník, ktoré zvíťazili 
v kategórii Exteriér v rámci 
Ceny Slovenskej komory 
architektov za architektúru 
(CE∙ZA∙AR 2016). Autormi 
projektu lávky a prístreš-
ku na Straníku sú: Michal 
Marcinov, Andrej Badin, 
Zuzana Demovičová, Pe-
ter Lényi, Ondrej Marko  
a Marián Lucký. Slávnostné 
otvorenie lávky a prístreš-
ku, ktorých vybudovanie 
bolo najväčšou investíciou  
Oblastnej organizácie ces- 
tovného ruchu Malá Fa-
tra v tomto roku, sa konalo  
9. apríla 2016 počas poduja-

tia Žilinská 1000ka. Vrch 
Straník na okraji Kysuc-
kej vrchoviny s nadmor-
skou výškou 769 m n. m. je 
známy krásnymi výhľadmi 

na celú Žilinskú kotlinu a 
slúži tiež priaznivcom bez-
motorového lietania. 

V máji tohto roku sa na sláv-
nostnom vyhlásení v prie-
storoch Slovenského múzea 
dizajnu, za účasti ministra 
školstva, vedy, výskumu  
a športu SR Petra Plavča-
na, odovzdali ceny za ko-
munikačný dizajn 2016. 
Národnou cenou za expe-
rimentálny komunikačný 
dizajn 2016 bola ocenená 
Balustráda na Farských  
schodoch od autorskej 
štvorice Marcel Benčík, Pe-
ter Lényi, Ondrej Marko a 
Marián Lucký. Porota klad-
ne hodnotila mieru interak-
tivity diela: monumentálne 
kovové panely s číselnými 
znakmi predstavujú pre 
okoloidúcich rébus, ktoré-
ho riešenie si prečítajú, až 
keď vystúpia po schodoch 
k samotnému dielu. Za 
zmienku stojí aj kombiná-
cia použitého šablónového 
písma od slovenského au-
tora a kovového materiálu, 
ktorý časom nedegradu-
je, ale odoláva vonkajším 
vplyvom. Projekt bol ur-
čený pre klienta Oblastná 
organizácia cestovného ru- 
chu Malá Fatra, ktorej je 
mesto Žilina členom.

Okrem týchto ocenení 
získala minulý rok cenu 
Fénix – Kultúrna pamiatka 
roka 2014 – zreštaurovaná 
Loretánska kaplnka s boč-
ným oltárom Panny Márie 
Loretánskej v Kostole sv. 
Barbory, ktorý spravuje ži-
linský dominikánsky kon-
vent. Ide o cenu za najlepšiu 
obnovu a rekonštruovanie 
kultúrnych pamiatok na 
Slovensku v rámci progra-
mu Obnovme si svoj dom. 
O zisk tohto prestížneho 
ocenenia sa pričinili Vla-
dimír Majtán a Jana Piec-
ková z Krajského pamiat-
kového úradu v Žiline spolu 
s akademickým sochárom 
Dušanom Hagarom, re-
štaurátorom Miroslavom 
Slúkom a rektorom kostola, 
bratom Benediktom Ha-
jasom OP. Ministerstvom 
kultúry SR a Nadáciou SPP 
boli ocenené štyri kultúrne 
pamiatky na Slovensku.

Aktuálne návštevné 
hodiny

Rosenfeldov palác: čas pre-
hliadky: 45 minút, kapaci-
ta: max. 30 osôb, pondelok 
– piatok: 9.30 hod. a 15.00 
hod.   
 
Burianova veža: čas pre-
hliadky: 40 minút, kapacita: 
max. 20 osôb. 
Mimo sezóny (1. 10. – 31. 5.): 
utorok o 10.00 hod., 14.00hod., 
15.00 hod. a vo štvrtok o 10.00 
hod. a 15.00 hod.
Hlavná sezóna (1.  6. – 30.  9.):  
pondelok, utorok so vstupmi 
o 10. 00 hod., 14. 00 hod. 
a 15. 00 hod. a vo štvrtok o  
10. 00 hod. a 15. 00 hod.
 
Loretánska kaplnka: čas 
prehliadky: 30 minút, ka-
pacita: max. 12 osôb utorok 
o 10. 50 hod. a vo štvrtok o 
10. 50 hod. a 14. 15 hod.

Na prehliadky je potrebné 
sa objednať v Turistickej in-
formačnej kancelárii.

Turistická informačná 
kancelária mesta Žilina 

Web: www.tikzilina.eu
E-mail: info@tikzilina.eu

Mobil: +421 (0)907 845 567
Tel.:  +421 (0)41 72 33 186

REDAKCIA 

Žilina v poslednom období získava viaceré ocenenia

 

Pred a aj počas tohtoročných vianočných sviatkov sa budú konať Vianočné trhy, ktoré budú pre-
biehať od štvrtoku 1. decembra do piatku 23. decembra 2016. 

Mesto Žilina pokračuje v tradícii a pre Žilinčanov a návštevníkov mesta pripravilo Vianočné trhy, ktoré budú 
prebiehať na Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku od 1. do 23. decembra 2016. Predajcovia 
občerstvenia majú možnosť predĺžiť predaj až do 2. januára 2017. Pripravené budú stánky 
s tradičným občerstvením a vianočnou tematikou.

Stánky na predaj s občerstvením v počte 7 (Mariánske námestie) a 4 (Námestí Andreja Hlinku) boli 
vybrané na základe elektronickej aukcie v mesiaci október 2016, ktorej sa zúčastnilo 11  záujemcov  
o stánok na Mariánskom námestí a 10 záujemcov o stánok na Námestí Andreja Hlinku. Mestu Žilina tak 
pribudne do mestskej kasy za prenájom stánkov 152 918 eur. 

Príprava na žilinské Vianočné trhy je v plnom prúde

Balustráda na Farských schodoch

Lávka a prístrešok na vrchu Straník 
Zdroj: zilina-gallery.sk

Loretánska kaplnka Kostola sv. Barbory 
v Žiline Zdroj: dominikani.sk

Lávka na vrchu Straník 
Zdroj: www.regionmalafatra.sk

Edičný rad pod názvom SPOMIENKY NA ŽILINU
Zdroj: Občianské zruženie FACTA NON VERBA    
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Zľava: Patrik Groma s predsedom predstavenstva 
firmy CEWE a. s. Maikom Horbasom

A je to oficiálne, 
naše Žilinské mažo-
retky Diana z CVČ 
Kuzmányho 105 si  
v septembri 2016 
vybojovali ten naj-
vzácnejší titul  
v mažoretkovom 
športe. V chorvát-
skom meste Poreč 
sa v týchto dňoch 
organizovali Maj-
strovstvá sveta pod 
názvom MWF-II. 
Majorette. 

Niet pochýb o tom, 
že to bola veľkole-
pá súťaž  pri takmer 

štyroch tisíckach účastníkov 
z pätnástich krajín. Zrnieč-
kom v piesku bol náš tím  
v počte 47 osôb a hádam aj 
vo väčšom počte sa zúčastnil 
náš neodmysliteľný fanklub, 
ktorý nám bol po celú dobu 
súťaže veľkou oporou. Pekné 
počasie, prostredie, ubyto-
vanie a strava dievčatám 
len pridali na dobrej nálade  
a s väčšou chuťou predviedli 
to, na čom tak tvrdo praco-
vali. Štyri dni napätia od rána 
do večera každého vyčerpali, 
ale nik nepochybuje o tom, 
že to stálo za to. 

Naše ocenenia: Vicemajster-
ka sveta Simonka Bollová  
v kategórii sólo junior baton, 
Vicemajsterka sveta Anetka 
Šumpíková v kategórii sólo 
senior dva batony, krásne  
4. miesto získali naše mladšie 
zverenkyne v kategórii junior 
baton veľká formácia a už 

spomínaný najvzácnejší ti-
tul Majsteriek sveta v mažo-
retkovom športe v kategórii 
senior baton veľká formá-
cia si vybojovali najstaršie 
Žilinské mažoretky Diana  
z CVČ v Žiline.  O tom, že 
slovenské súbory patria 
medzi špičku, svedčí fakt, že 
slovenská hymna prevládala 
na stupňoch víťazov každý 
deň.

Bez podpory mesta Žilina 
by sme sa dnes však týmto 
titulom nemohli pochváliť,  
a tak jedno veľké ĎAKU-
JEME patrí práve nášmu 
zriaďovateľovi. Ďalšie veľké 
ĎAKUJEME by sme radi 
odovzdali Centru voľného 
času a vedeniu, ktoré nás 
plne podporuje a vychádza 
v ústrety, rodičom, ktorí 
mažoretky bez problémov 
púšťajú na všetky tréningy 
a chápu, že bez tvrdej práce 
a disciplíny sa ku žiadnym 
podobným úspechom nedo-
pracujeme, šoférom DPMŽ, 
ktorí jazdia so všetkou opa-
trnosťou, lebo vedia, aký vzá-

cny náklad im rodičia zverili 
a navyše spríjemňujú atmos-
féru počas cesty, čo tiež nie 
je vždy samozrejmosťou. A 
v neposlednom rade vedú-
cej súboru Ľudke Štefkovej 
a trénerkám Andrejke Fun-
tikovej, Lucke Ľuptákovej 
a Ivanke Matejíkovej, ktoré 
obetujú pre tieto deti a mlá-
dež aj svoj voľný čas, aby mali 
na čo v budúcnosti spomínať. 
A o krásne spomienky budú 
mať postarané aj dievčatá, 
ktoré už bohužiaľ od budú-
ceho roku nebudú aktívnou 
súčasťou súboru, lebo čas  
a život ide vpred a aj ony sa 
v živote zas posunú o kúsok 
vyššie. Vysokoškolské po-
vinnosti ich plne zamestnajú, 
ale súčasťou súboru a v naši-
ch srdciach ostanú  navždy. 

A na záver nám nedá nepo-
dotknúť, že najbližšie Maj-
strovstvá sveta v mažoret-
kovom športe sa budú konať  
v roku 2018 v Kapskom  
meste v Juhoafrickej repu-
blike. 

CVČ Žilina

Žilinské  mažoretky Diana sa najnovšie pýšia 
titulom MAJSTERKY SVETA

Mestský hokejový 
klub Žilina podpísal 
novú spoluprácu so 
spoločnosťou CEWE 
a. s., ktorú pozná-
me pod obchodnou 
značkou Fotolab. 
Spolupráca spočíva 
predovšetkým v re-
klamnej prezentácii 
klubu a bola pod-
písaná na Radnici 
mesta Žilina predse-
dom predstavenstva 
firmy CEWE a. s. 
Maikom Horbasom  
a zástupcami klubu 
a mesta.

Žilinskí Vlci majú ďal-
šieho reklamného 
partnera, ktorý pre-

zentuje hokejový klub. Spo-
ločnosť Fotolab nainštalo-
vala na zimnom štadióne 
fotokútik, kde sa môžu 
fanúšikovia bezplatne odfo-
tiť a odniesť si na pamiatku 
originálnu fotografiu. Fo-
tolab vytlačil aj informač-
né brožúry s kompletnými 
rozpismi zápasov, taktiež 
zabezpečil reklamnú kam-
paň v mestskej hromadnej 
doprave na podporu preda-
ja permanentiek a daroval 

fotoaparát spolu s príslu-
šenstvom pre potreby hoke-
jového klubu. Okrem iného 
sa podieľa na výrobe špe-
ciálnej edície hokejových 
dresov, z ktorých výťažok 
pôjde do mládežníckeho 
hokeja.  

Spoločnosť CEWE a. s. 
pôsobí na Slovensku od 
roku 1995 (do roku 2006 
pod názvom Fotolab Slo-
vakia) a je dcérskou spo-
ločnosťou nemeckého kon-
cernu CEWE, ktorý pôsobí 
v 24 krajinách Európy, kde 
prevádzkuje 11 moderných 
fotografických laboratórií  
a je poprednou fotosluž-
bou v Európe a inovačným 
online partnerom v oblasti 

tlače. Spoločnosť spracúva 
klasické aj digitálne foto-
grafie v profesionálnej kva-
lite. Okrem toho ponúka 
ďalšie originálne produk-
ty ako fotodarčeky, foto-
obrazy, fotokalendáre, po-
hľadnice a Cewe fotoknihu. 
Cewe fotokniha je najobľú-
benejšou fotoknihou v Eu-
rópe, ocenená prestížnymi 
cenami ako najlepší pro-
dukt. Maloobchodná sieť 15 
špecializovaných fotopre-
dajní pokrýva takmer celé 
Slovensko. Okrem vlastnej 
siete predajní spolupracuje 
CEWE s mnohými obchod-
nými partnermi v rámci 
celej Slovenskej republiky.

REDAKCIA

Žilinskí hokejisti majú nového  
reklamného partnera

Mesto Žilina si pre svojich obyvateľov, ale i návštevníkov mesta 
počas leta pripravilo bohatý program, ktorý ukončil Primátor-
ský deň. V tento deň otvorili svoje dvere mestský úrad, radnica, 
Rosenfeldov palác a Burianova veža. Primátor mesta sa stretol 
so žiakmi, študentmi, seniormi a občanmi mesta. Sprievodný 
program Žilinský kapustný deň priniesol ochutnávku jedál z ka-
pusty a v podvečerných hodinách čakal na poslucháčov hudobný 
program.

Primátorský deň sa konal po 
tretíkrát a tradične sa začal tlačo-
vou konferenciou, kde sa primátor 

Igor Choma vyjadril k aktuálnym té-
mam a previedol médiá programom 
Primátorského dňa.

Kanceláriu primátora navštívili žiaci zo 
Základnej školy s materskou školou sv. 
Gorazda a Základnej školy Karpatská. 
Pripravili si mnoho zaujímavých otázok, 
na ktoré primátor pohotovo reagoval. 
Po ukončení stretnutia zaspievali žiaci  
zo ZŠ Karpatská krátku pesničku a po-
priali primátorovi veľa úspechov.

Program pokračoval prehliadkami Mest- 
ského úradu v Žiline, kde si mohli ná- 
vštevníci pozrieť chod úradu a vyskúšať 
primátorské kreslo. Na Radnici mesta 
Žilina si mohli žiaci skúsiť modelové 
zasadnutie mestského zastupiteľstva  
a predniesť svoje požiadavky. Zrekon-
štruovaný Rosenfeldov palác a Buria-

nova veža priniesli pohľad na históriu 
mesta Žilina.

„Myšlienkou Primátorského dňa je 
deň otvorených dverí a možnosť dis-
kusie s vedením mesta. Návštevníci 
môžu vidieť, ako funguje úrad a jeho 
inštitúcie. Môžu sa dostať na také mie- 
sta, ktoré sú počas roka pre verejnosť 
uzavreté. Vždy sa teším na stretnutia 
so žiakmi, u nich nikdy neviete, čo sa 
opýtajú a verte, mnohokrát sú to veľmi 
zaujímavé otázky. Máme za sebou 
už tretí ročník a dúfam, že táto tradí-
cia bude naďalej pokračovať,“ dodal 
primátor Igor Choma.

Sprievodný program Žilinský kapus- 
tný deň sa konal v areáli Mestského 
divadla Žilina, kde  pochutiny z ka-
pusty pripravila miestna organizácia 
Živena Žilina. Podujatie sa konalo  
s podporou Žilinského samosprávne-

ho kraja, mesta Žilina a Krajského kul-
túrneho strediska. V kultúrnom pro-
grame sa predstavili spevácke a tanečné 
skupiny Živienka, Spievanky, Cipovič-
ka, Stavbárik a Tri doliny z Bitarovej.

Verejná diskusia na tému „Márny boj 
s vizuálnym smogom“ sa konala v Ro-
senfeldovom paláci. Diskutujúci Jozef 
Oswald z odboru stavebného Mest-
ského úradu v Žiline, Lucia Streďanská 
z iniciatívy Verejný smog a Ján Kond-
ziolka z mesta Třinec sa vyjadrovali 
k aktuálnemu problému prehustenej  
a neestetickej reklamy v mestách. Po-
dujatie moderoval poslanec Mestského 
zastupiteľstva v Žiline Ján Ničík.

Hudobné koncerty boli presťahované 
pre nepriaznivé počasie do sály Mest- 
ského divadla Žilina, kde sa ná- 
vštevníkom predstavil Žilinský mie-
šaný zbor, skupina Blue-time či lokálna 
kapela AYA. 

REDAKCIA

Žilinské kultúrne leto 2016 ukončil  
Primátorský deň

ZAUJALO NÁS

Jedno z víťazných vystúpení mažoretiek Diana

Žiaci počas návštevy primátora 
na mestskom úrade

Prehliadka radnice 

Zasadnutie Žilinského 
mládežníckeho parlamentu 

Zasadnutie Rady seniorov mesta Žilina

Sprievodný program v Mestskom divadle Žilina 

Žilinský kapustný deň sa konal v areáli 
Mestského divadla Žilina.
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RÔZNE NOVEMBER  20168
Kronika mesta Žilina  
Mesiac október v kronike, ktorú nájdete aj 
na stránke: www.zilina.sk v rubrike „Čo sa  
v Žiline urobilo“.

Dovoľte, aby som sa v krátkosti vrátil k článku v Žilinskom večerníku zo dňa 28. 6. 2016, ktorý bol uverejnený na prvej 
strane pod názvom „Kríza v mestskej polícii: klesnú im platy?”

Reagujem na uvedený článok s odstupom troch mesiacov z dôvodu platnosti nového platového poriadku mesta Žilina 
od 1. 7. 2016, takže tento čas je už dostačujúci na to, aby mohli byť uverejnené relevantné údaje. 

Konštatujem, že ani jeden policajt MP Žilina nebol ukrátený o žiadne financie, vo výplatách Mestskej polície Žilina 
za mesiac júl bolo vyplatených mzdových prostriedkov oproti predchádzajúcemu mesiacu navyše o 13 243 eur, vo 
výplatách za mesiac august bolo vyplatených navyše už o 14 717 eur oproti mesiacu jún 2016. Na moju výzvu pre všet-
kých zamestnancov a policajtov, aby sa prihlásil ten, u ktorého došlo k znižovaniu platov oproti minulosti, nezareagoval 
ani jeden policajt. Naopak, viacerí policajti mi ďakovali za to, že majú vyššie ohodnotenie svojej práce. 

V uvedenom článku sa uvádza, že by som mal obhajovať záujmy policajtov a nie sa vyhrážať, urážať ich a dehone-
stovať ich prácu. Dištancujem sa od takýchto tvrdení, nikdy som nemal potrebu prikročiť k takémuto konaniu, preto-
že si prácu policajtov vážim a nikdy som nechcel žiadnemu policajtovi nijakým spôsobom poškodiť, vždy som robil 
všetko preto, aby mali policajti k svojej náročnej práci vytvorené len tie najlepšie podmienky. Som však presvedčený  
o potrebe a nutnosti zmeny platového poriadku v MP Žilina, či už z pohľadu zákonov a nariadení (súčasné vedenie mesta 
robí všetko preto, aby sa chyby z minulosti naprávali), ale aj preto, že nový platový poriadok umožní vyššie ohodnotenie 
práce policajtov, ktorí chcú vykonávať svoju prácu riadne v zmysle zákonov a poctivo v prospech občanov. 

Chcem všetkých obyvateľov mesta ubezpečiť, že pre mňa ako náčelníka MP Žilina bude vždy kritériom na zvyšovanie 
platov policajtov len kvalita vykonanej práce, výkon v uliciach, výsledky a spokojnosť občanov mesta.

  
                                                                                          Náčelník MP Žilina

Ing. Milan Šamaj  

INFOKAMPAŇ / 19. ‑ 25. NOVEMBER 2016
DOMÁCE NÁSILIE UBLIŽUJE VŠETKÝM
POZÝVAME VÁS NA PREDNÁŠKU 
SPOJENÚ S DISKUSIOU

POMOC SENIOROM – 
POMOC OBETIAM 
TRESTNÝCH ČINOV

PONDELOK 
14.11.2016
O 14,00 HOD. 
VEĽKÁ SÁLA 
MESTSKÉHO ÚRADU 
V ŽILINE

PREDNÁŠAJÚCI:

ĽUBICA GÁLISOVÁ 
PREZIDENTKA FÓRA PRE POMOC STARŠÍM

ANNA VEREŠOVÁ 
ČLENKA VÝBORU NR SR PRE ĽUDSKÉ PRÁVA 
A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY

ODBORNÍCI Z ODBORU KRIMINÁLNEJ POLÍCIE
ODDELENIA KOMUNIKÁCIE A PREVENCIE 
KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA PZ ŽILINA

Prednáška je súčasťou Infokampane Domáce násilie ubližuje 
všetkým a koná sa pod záštitou slovenského predsedníctva 
v Rade Európskej únie a primátora Mesta Žilina Ing. Igora Chomu

Organizátori:

1991
20. 11. sa konalo 8. zasad-
nutie Mestského zastupi-
teľstva v Žiline. Poslanci 
schválili premenovanie ulíc 
a námestí v našom meste. 
Návrh vypracovala komi-
sia. Premenovaných bolo 
takmer 100 ulíc a námestí.

1996
4. 11. bol slávnostne otvo-
rený medzinárodný fe-
stival odborných filmov, 
televíznych programov  
a videoprogramov Ekotop-
film ´96.

27. 11. bolo v Okresnej 
knižnici v Žiline (dnes Kraj-
ská knižnica) vyhodnotenie 
súťaže o návrh na najkrajšiu 
detskú známku. Do súťaže 
sa prihlásilo 912 návrhov 
z 36 škôl zo Žiliny a oko-
lia. Výtvarné návrhy, medzi 
ktorými bolo veľa diel  
s námetom Žiliny, posúdil 
akademický maliar Marián 
Čapka zo Žiliny a umelec-
ký rytec známok František 
Horniak z Bratislavy.

2001
1. 11. boli zverejnené 
základné výsledky sčíta-
nia obyvateľov, domov a 
bytov, ktoré sa uskutočnilo 
k 26. máju 2001. Podľa in-
formácií Slovenského šta-
tistického úradu malo me-
sto Žilina k tomuto dátumu  
85 453 obyvateľov, z toho  
82 750 slovenskej národno-
sti. Ostatné národnosti: česká  
1 379, rómska 198, maďarská 
106, moravská 97, nemec-
ká 57, poľská 40 obyvateľov. 
Svoju národnosť neuviedlo 
598 obyvateľov. Obyvateľstvo 
Žiliny podľa náboženského 
vyznania: Rímskokatolícka 
cirkev 63 972, evanjelická cir-
kev a.v. 3 138, gréckokatolíc-
ka cirkev 267 obyvateľov atď.

16. 11. na Ulici vysoko- 
školákov, neďaleko sídliska 
Vlčince, bolo slávnostne 
otvorené obchodné cen-
trum Dubeň (pozn.: známe 
ako Carrefour). Celková 
plocha rozsiahleho kom-
plexu je 26 000 m2. Do-
pravný podnik mesta Žiliny 
zaviedol trolejbusovú linku 
č. 8, ktorá spája stred mesta 
s obchodným centrom Du-

beň. Nová linka má dĺžku 
5,83 km.

2006
7. 11. na ulici Kálov otvorili 
najväčší parkovací dom na 
Slovensku (pozn.: dnes OC 
Mirage). Má štyri podlažia 
s kapacitou 408 parkovací-
ch miest a strešné parko-
visko malo 101 miest. Ide 
o investíciu za takmer 250 
miliónov korún.

7. 11. v Dome umenia Fa-
tra sa konal koncert Bratia 
Dvorskí spievajú Sloven-
sku, na ktorom bratia Pe-
ter, Pavol, Miroslav a Ja-
roslav Dvorskí predviedli 
divákom mnohé svetozná-
me operné árie. Spevákov 
sprevádzal Štátny komorný 
orchester Žilina.

24. 11. v neštátnom zdra-
votníckom zariadení ŽIL-
PO otvorili medicínske 
rádiodiagnostické centrum 
(RDC). V rámci slovenský-
ch polikliník je prvé, ktoré 
disponuje digitalizovaným 
röntgenom (RTG) a digitál-
nou magnetickou rezonan-
ciou (DMR). 

2011 
18. 11. si mesto Žilina 
pripomenulo 160. výro-
čie narodenia Alexandra 
Lombardiniho. Na radnici 
mesta sa konala vedecká 
konferencia o živote a diele 
tohto významného dejateľa.

20. 11. sa na sídlisku Hájik 
uskutočnila spoločná po-
ľovačka na diviačiu zver 
v poľovnom revíri na po-
ľovných pozemkoch tesne 
susediacich so zastavaným 
územím sídliska. Poľovačku 
povolil a schválil Obvod-
ný lesný úrad v Žiline na 
základe žiadosti poľovníc-
keho združenia Hubertus.

24. 11. terchovsko-žilin-
ská rocková skupina Arzén 
predstavila nový album  
s názvom Odpovede.  
Vo svojich skladbách zhu-
dobnili básne Jána Frátrika, 
Jána Smreka a Andreja Žar-
nova.

RNDr. Ján Štofko
kronikár mesta Žilina

Vzhľadom na to, že kapacita zariadení Detských jaslí, Puškinova 14 a Veľká okruž-
ná 82, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina, nie je naplnená, môžu rodičia, resp. zá-
konní zástupcovia s trvalým pobytom na území mesta Žilina alebo s trvalým pobytom 
mimo mesta Žilina písomne požiadať odbor sociálny a bytový Mestského úradu v Žiline  
o prijatie dieťaťa do detských jaslí. Žiadosť o prijatie dieťaťa do detských jaslí si môžu 
záujemcovia vyzdvihnúť v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline. 

Tlačivá nájdete aj na webovej stránke mesta Žilina www.zilina.sk /občan/ klientske cen-
trum /žiadosti, tlačivá/ odbor sociálny a bytový. 

Bližšie informácie poskytnú pracovníci odboru sociálneho a bytového na tel.  
č.: 041/70 63 407, 041/70 63 503 (Klientske centrum). 
Do detských jaslí môže byť prijaté dieťa od dovŕšenia 1. roka do 3 rokov veku.

Voľné miesta v detských jasliach

Na komunikáciu s občanmi bude slúžiť nová kancelária  
v priestoroch vestibulu mestského úradu, v ktorej môžu riešiť 
svoje problémy so zamestnancami mesta Žilina. Priestor bol 
vybudovaný pre kultúrnejšiu a diskrétnejšiu komunikáciu.

Okrem vybudovania nového kancelárskeho priestoru pri-
budol na toalete pre imobilných občanov prebaľovací pult 
pre deti a novorodencov. Kľúče od toaliet si môžu obča-
nia vyžiadať pri okienku na informáciách Mestského úradu  
v Žiline.

Klientske centrum na Mestskom úrade v Žiline zlepšuje svoje služby pre návštevníkov úradu 


