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do prevádzky                      str. č. 5

Park nachádzajúci sa v žilinskej mestskej časti Bôrik rozšíri od svojho znovuotvorenia ďalšie možnosti 
oddychu pre všetky vekové generácie v Žiline. Počas posledných dvoch rokov prešiel komplexnou rekon-
štrukciou a 6. novembra 2017 sa uskutočnilo jeho slávnostné otvorenie. 

CELÝ ČLÁNOK NA STRANE Č. 3

V decembri vás pozývame na tieto podujatia 
• Vianočné trhy – od 24. novembra na Námestí Andreja Hlinku a Mariánskom námestí 
• Výstava: Fero Mráz a Feďo Fiala – od 1. decembra na Radnici mesta Žilina 
• Mikuláš v meste – 5. decembra o 17.00 hod. na Mariánskom námestí
• Big Jump –  15. decembra na Námestí Andreja Hlinku
• Vianočný beh – 16. decembra v Extreme parku – na Vodnom diele Žilina

                                                       Viac info na strane č. 7 

Plaváreň bude čoskoro 
zrekonštruovaná               str. č. 3 

Na Vodnom diele Žilina vyrastie 
nová rekreačno-oddychová zóna                        
                                                 str. č. 2

Čo vybavíte
v klientskej zóne 
na mestskom úrade?
V Klientskom centre Mestského úra-
du v Žiline zariadite služby miest- 
nych daní, dopravy, sociálnej  
a bytovej politiky, stavebného úradu 
či životného prostredia. Z Klientske-
ho centra Mestského úradu v Žiline 
sa do budovy Europalace na sídlisku 
Vlčince od 30. 10. 2017 presťahoval 
Matričný úrad mesta Žilina a Ohla-
sovňa pobytu mesta Žilina. Fyzické 
či právnické osoby však naďalej na 
prízemí mestského úradu vybavia 
rôzne služby.

Celý článok na strane č. 2

Žilinu bude aj počas nasledujúcich sviatkov krášliť vyzdobený vianočný trolejbus, ktorý 
cestujúcim, obyvateľom a najmä deťom spestrí vianočné obdobie v našom meste  
a poteší nejedno oko.  Z areálu Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. vyštartuje  
5. decembra 2017 v popoludňajších hodinách a premávať bude do 6. januára 2018. 
Trolejbus budú zdobiť vianočné ozdoby tak v interiéri, ako i v jeho exteriéri. Zahliadnuť 
či previezť sa môžete počas tohto obdobia na trase liniek č. 3, 5, 6 a 16.

Po Žiline bude jazdiť sviatočný trolejbus

Dňa 25. 12. 2017 a 1. 1. 2018 nebude realizovaný vývoz zmesového komunálneho od-
padu, a preto informujeme občanov, že v 52. týždni roka 2017 a v 1. týždni roku 2018 
bude vývoz komunálneho odpadu realizovaný až od utorka, t. j. všetky vývozné dni budú  
posunuté o jeden deň. Celý harmonogram vývozu odpadu nájdete na webovej stránke 
www.zilina.sk v sekcii Občan / Úradná tabuľa mesta / Komunálne služby.  

Informácia pre občanov
Od 8. novembra 2017 sme spustili službu IOMO (Integrované obslužné miesto občana)  
v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline. IOMO ponúka prístup k elektronickým službám 
štátu na jednom asistovanom mieste a uľahčí vybavovanie úradných záležitostí. Klientom na 
požiadanie vydávame výpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného 
registra. Tieto služby sú spoplatnené. Informačné letáky sú pri vstupe do budovy a pracovisko 
v klientskom centre je označené ako IOMO. Viac informácií a cenník služieb sa klient dozvie 
buď osobnou návštevou klientskeho centra, alebo na internetovej stránke: www.iomo.sk.  

Spustili sme novú službu pre občanov 

Na sídlisku Vlčince, konkrétne na Trnavskej ulici, vyrastie nové ihrisko slúžiace na voľnoča-
sové pohybové aktivity. Momentálne prebieha súťaž na zhotoviteľa. Predpokladaná suma 
na jeho vybudovanie je vo výške 10 259,16 eura bez DPH. Workoutová zostava bude 
obsahovať 7 stĺpov, 6 hrázd, šikmú rebrinu, dve úchopné vlajky, bralo a klikovacie bralo. 
Taktiež bude zakomponovaná lavička na cvičenie, lavička na sedenie a informačná tabuľa.
Na území mesta sa momentálne nachádzajú 4 workoutové ihriská, ktoré sú využívané vo 
veľkej miere. Preto sa vedenie mesta rozhodlo naďalej pokračovať v budovaní spomína- 
ných ihrísk. Podporí sa tak pohybová aktivita všetkých vekových kategórií. 

V meste sa pokračuje v budovaní nových 
workoutových ihrísk

Jedna z najväčších rekonštrukcií mesta 
bola po dvoch rokoch ukončená

Fontána o rozmere 20 x 20 metrov je ako hlavný vodný prvok parku prispôsobená umiestnenej soche Ľudovíta Štúra. 

• Vianočná benefičná aukcia 
8. decembra o 18.00 hod., Rosenfeldov palác

od 16.00 do 18.00 hod. sa bude konať bezplatná predaukčná výstava diel 

Kampaň „Kola pro Afriku“
V novembri sa uskutočnila prvá nakládka bicyklov v rámci kampane a projektu „Kola pro Afri-
ku“. Vyzbieralo sa vyše 80 kusov nepotrebných bicyklov, či už pojazdných alebo pokazených, 
ktoré ľudia darovali pre túto charitatívnu akciu. Darované bicykle budú prevezené kamiónom 
do centrálneho skladu spoločnosti „Kola pro Afriku“ v Ostrave, kde následne budú vytriedené. 
Pokazené bicykle sa budú snažiť opraviť v ostravskej väznici, s ktorou má nezisková spoloč-
nosť partnerský vzťah. Funkčné bicykle sa prevezú do africkej Gambie, kde sa umiestňujú do 
miestnych škôl a tie ich prideľujú žiakom na základe istých kritérií. 



RADNIČNÉ NOVINY 
MESTA ŽILINA

POĎAKOVANIE 

ČÍSLO 34 www.zilina.sk 

2SPRAVODAJSTVO DECEMBER  2017

Mesto Žilina a Na- 
dácia Kia Motors 
Slovakia pripravujú 
pre návštevníkov 
Vodného diela Žilina 
prekvapenie v po- 
dobe novej rekreač-
no-oddychovej zóny 
s prvkami aktívneho 
oddychu, ktorej 
súčasťou bude aj 
areál pre kolesové 
športy – takzvaný 
„BIKEPARK“. 

Areál bude vybudovaný 
na ľavom brehu Vod-
ného diela v blízkos- 

ti účelovej komunikácie 
vedúcej pozdĺž brehu nádrže  
a vedľa športového areálu 
Extreme park. V súčasnosti 
sa tento pozemok využíva 
najmä na príležitostné ak-
tivity, ako je zázemie pre 
športové súťaže (triatlon, beh  
a pod.), alebo rôzne kultúr-
ne podujatia. Mesto má zá- 
ujem toto prostredie upra-
viť a prispôsobiť nielen pre 
organizáciu rôznych kul-
túrno-športových podujatí, 
ale aj pre každodenných  
návštevníkov. Projekt finan- 
čne podporila Nadácia Kia 
Motors Slovakia, mesto za-
bezpečilo projektovú doku-
mentáciu a taktiež poskytlo 
pozemok, ktorý je v dlhoroč-
nom nájme od Vodohospo-
dárskej výstavby, š.p.   

Koncom októbra boli začaté 
prvé práce na výstavbu 
areálu BIKEPARK. Bude ur-
čený všetkým milovníkom 
kolesových športov, ktorí 
radi využívajú svoj bicykel či 
kolobežku v teréne a hľadajú 

nové výzvy pri jazdení  
a zároveň si radi oddýchnu  
v peknom prostredí.  Projekt 
je rozdelený na dve etapy, 
pričom prvá z nich bola do-
končená 30. novembra 2017. 
Jej hlavnou podstatou bolo 
vybudovanie pump tracko-
vej dráhy, ktorá je dlhá cca 
200 – 250 m. Pump track je 
akási zmenšenina BMX 
dráhy, kde už aj tie najmenšie 
deti na odrážadlach a mini 
bicykloch vedia prísť na to, 
ako využívať zotrvačnú ener-
giu a ako bez šliapania do 
pedálov zrýchľovať pri pre-
jazde vĺn a klopenými zákru-
tami. Popri tomto zábavnom 
jazdení, ktoré buduje prak-
tické technické návyky, roz- 
víjame aj celkovú kondíciu. 
Výhodou asfaltového pump 
tracku je, že hladký povrch 
trate umožňuje jazdu aj na 
kolobežke, skejtborde  
i korčuliach. Jazda na pump 
tracku je tým najlepším 
základom pre pohyb detí  
i dospelých, kde sa zábavnou 
formou naučia dôležité zruč-

nosti na celý život. Areál 
bude ďalej zahŕňať: tréningo- 
vý cyklookruh s prekážkami, 
zóny oddychu s prístreškom, 
lavičkami, cyklostojanom, 
outdoorové fitness, pódium 
pre kultúrne podujatia, verej-
né osvetlenie, infotabule, 
mólo pre vodné športy, 
prístupové komunikácie  
v rámci atrakcií parku. Pros- 
tredie bude spríjemňovať 
množstvo okrasných a úče-
lových drevín, ktoré vytvoria 
príjemné prostredie hlavne 
počas teplých letných dní. 
Celý areál bude bez oplotenia 
chránený kamerovým systé-
mom, ktorý bude napojený 
na Mestskú políciu Žilina. 

Novovybudovaný areál bude 
určený všetkým skupinám 
obyvateľov, ktorí radi trávia 
svoj čas v prírode a budú ho 
môcť využiť  pre všetky svoje 
rekreačno-oddychové aktivity.     

REDAKCIA

Na Vodnom diele Žilina vyrastie 
nová rekreačno-oddychová zóna

V Klientskom centre 
Mestského úradu 
v Žiline zariadite 
služby miestnych 
daní, dopravy, so-
ciálnej a bytovej 
politiky, stavebného 
úradu či životného 
prostredia. 

Z Klientskeho centra 
Mestského úradu  
v Žiline sa do budovy 

Europalace na sídlisku Vlčin-
ce od 30. 10. 2017 presťaho-
val Matričný úrad v Žiline  
a Ohlasovňa pobytu Žilina. 
Fyzické či právnické osoby 
však naďalej na prízemí 
mestského úradu vybavia 
rôzne služby. Novinkou je 
nová služba IOMO (Inte-
grované obslužné miesto 
občana), kde si občania 
môžu vybaviť výpis/odpis  
z registra trestov, výpis 
z obchodného registra  
a výpis z listu vlastníctva.

Služby miestnych daní:
vydávanie a preberanie pri-
znaní k dani z nehnuteľností, 
za psa, za predajné automaty 
a za nevýherné hracie 
prístroje. Patrí sem  
i vydávanie známok za psa 
pri vzniku daňovej povinnos- 
ti, resp. pri strate známky  
a preberanie hlásení o počte 
prenocovaní a o počte ubyto-
vaných hostí.

Doprava a komunálne 
služby vybavujú: 
žiadosti na vstupy do pešej 
zóny, používanie verejných 
priestranstiev, zvláštne 
užívanie miestnych komu-
nikácií, rozkopové povolenia 
či povoľovanie jednorazových 
vstupov do pešej zóny. Taktiež 
sem spadá príjem žiadostí  
o stavebné povolenie, ohla-
sovanie, kolaudácie doprav-
ných stavieb, príjem podne-
tov a informácií k údržbe 
miestnych komunikácií  
a ich príslušenstiev, poskyto-
vanie informačnej a pora-
denskej činnosti k cestnému 
hospodárstvu a mestskej do-
prave a príjem podnetov  
a informácií k údržbe verej-
ného osvetlenia, zele- 
ne a cintorínov.

Pod obchod 
a podnikanie spadá: 
vydávanie žiadostí vo forme 
predpísaných tlačív a ostat- 
ných tlačív (na schválenie 
otváracích hodín, zmeny 
prevádzkového času, ukon-
čenie prevádzky, ambulantný 
predaj, prevádzkovanie let-
nej terasy), príjem žiadostí 
na schválenie otváracích 
hodín, zmeny prevádzkové-
ho času, ukončenie prevádz- 
ky a pod., evidencia pre- 
vádzok (prijímanie – vydáva-
nie registračných listov), 

príjem žiadostí na ambulan-
tný predaj, príjem tlačív na 
zápis do evidencie samostat-
ne hospodáriaceho roľníka, 
vydávanie rybárskych líst-
kov, poskytovanie informač-
nej a poradenskej činnosti  
v oblasti obchodu a podnika-
nia a príjem podnetov k pod-
nikateľskej činnosti a služ-
bám.

Sociálna pomoc a služby/
bytová politika realizuje: 
žiadosti pre umiestnenie detí 
do detských jaslí, žiadosti pre 
zariadenie pre seniorov a za-
riadenie opatrovateľskej služ-
by, žiadosti na stravovanie 
dôchodcov v jedálni, žiadosti 
na dovoz obedov do domác- 
nosti imobilným občanom, 
žiadosti o poskytnutie jedno-
razovej dávky v hmotnej 
núdzi, žiadosti na pridelenie 
nájomných bytov a bytov  
s nižším štandardom a pos- 
kytovanie poradenskej 
činnosti v sociálnej oblasti.

Stavebný úrad  
zabezpečuje: 
vydávanie žiadostí vo forme 
predpísaných tlačív a ostat-
ných tlačív vyplývajúcich  
z činnosti oddelenia staveb-
ného poriadku v zmysle vyhl. 
č. 453/2000 Z. z., príjem žia-
dostí na vydanie stavebného 
povolenia a užívacieho povo-
lenia na občianske, bytové  
a priemyselné stavby. Pos- 
kytujú sa tu základné infor-
mácie žiadateľom o úver zo 
Štátneho fondu rozvoja 
bývania a vydávajú žiadosti 
vo forme predpísaných tlačív 
vyplývajúcich z agendy 
ŠFRB.

Služby životného 
prostredia: 
žiadosti o výruby stromov, 
žiadosti o stanovisko k uží- 
vaniu malých zdrojov znečis- 
ťovania ovzdušia, žiadosti  
o vyjadrenie k projektovej 
dokumentácii z hľadiska ži-
votného prostredia a žiadosti 
o povolenie studní pre fyzické 
osoby.

Príjem a výdaj finančnej ho-
tovosti, príjem platieb,  
a to aj prostredníctvom pla-
tového terminálu uskutočňu-
je Pokladnica. Príjem zásie-
lok, listov, ich evidovanie  
a odosielanie zabezpečuje Po-
dateľňa. Občanom je naďalej 
dostupné i Osvedčovanie lis- 
tín a podpisov na listinách.

Žiadosti a tlačivá k jedno-
tlivým činnostiam uvedeným 
vyššie sú dostupné na webo-
vej stránke www.zilina.sk  
v sekcii: OBČAN / KLIENT-
SKE CENTRUM / ŽIADOS- 
TI A TLAČIVÁ.  

REDAKCIA

Čo vybavíte
v klientskej zóne 
na mestskom úrade?

Mesto Žilina aj 
naďalej pokračuje  
v demontovaní 
nelegálne postave- 
ných bilbordov. Naše 
mestá sú nimi doslo-
va zaplavené, čím 
menia estetickú tvár 
krajiny a mnohokrát 
ohrozujú aj bezpeč-
nosť cestnej 
premávky. 

Práve táto skupina re- 
klamných pútačov je 
najrizikovejšia, pre-

tože pri cestách môžu od-
pútať vodičovu pozornosť 
alebo prekážajú vo výhľade 
do križovatky, čo môže mať 
fatálne následky. Z iniciatívy 
primátora Igora Chomu ako 
poslanca NR SR a poslan-
kyne NR SR Renáty Zmaj-
kovičovej došlo k novele 
stavebného zákona, ktorou 
majú mestá a obce väčšie 
právomoci v regulovaní von-
kajšej reklamy. Mesto Žilina 
sa pustilo do odstraňovania 
nelegálne postavených bil-

bordov na svojom území už  
v roku 2015 a do dnešného 
dňa bolo odstránených viac 
ako 270 kusov. Do konca roka 
2017 ich bude „odpílených“ 
viac ako 40 kusov. Demonto-
vané bilbordy budú odvezené 
do areálu Dopravného pod-
niku mesta Žiliny, s.r.o., kde 
si ich môže vlastník po dobu 
6 týždňov a vyplatení všet-
kých nákladov mestu Žilina 
spojených s odstránením vy- 
zdvihnúť. V opačnom prípa-
de budú bilbordy postúpené 
na likvidáciu. Všetky náklady 
spojené s odstránením bil-
bordov hradí mesto zo svo- 
jich vlastných finančných 
prostriedkov.

„Je najvyšší čas zjednať nápra-
vu s nelegálne postavenými 
bilbordmi, ktoré priam zapla-
vili Slovensko. Nemám nič 
proti reklame, ale som toho 
názoru, aby umiestňovanie 
vonkajších reklám malo urči-
tú kultúru a jasne stanovené 
pravidlá. Vyspelé krajiny si 
svoje územie nezapratali bil-
bordmi, čím si chránia aj svoj 
estetický vzhľad. Rovnaký 
problém má aj Žilina, preto sa 
zákonnou formou snažíme 
odstrániť načierno postavené 
reklamné pútače,“ povedal 
primátor Choma.

REDAKCIA

V Žiline sa pokračuje s odstraňovaním 
ďalších nelegálnych bilbordov

Milí 
Žilinčania,

rok 2017 sa pomaly chýli 
ku koncu a na dvere už 
nedočkavo klope ďalší, 
ktorý si pre nás určite pri-
pravil množstvo zaují-
mavých vecí. Ešte 
predtým nám však do-
voľte spomenúť si na zo-
pár okamihov, ktoré pri-
niesol rok 2017. Žilina sa 
počas tohto roka opäť 
stala centrom kultúrneho 
a spoločenského diania, 
zaujímavých podujatí či 
aktivít, ktoré zorganizo-
valo mesto v spolupráci  
s občianskymi združenia-
mi či ďalšími organizá-
ciami, ktoré v Žiline 
pôsobia. Fašiangovú 
zábavu v meste odštarto-
val slávnostný sprievod 
masiek. V marci sme spoz- 
nali najúspešnejších špor-
tovcov, mesto ocenilo i usi-
lovnú a obetavú prácu na-
šich pedagógov. Spoločne 
sme si pripomenuli  
72. výročie oslobodenia 
nášho mesta. Aby sme 
nezabudli na naše ľudové 
zvyky a tradície, na Ná-
mestí Andreja Hlinku 
sme postavili tradičný 
máj. V máji sme sa spo-
ločne zabavili i na Staro-
mestských slávnostiach. 
V lete sme cestovali  
v čase, keď do Žiliny opäť 
zavítal Stredoveký deň. 
September patril Festiva-
lu seniorov a Žilinskému 
dňu zdravia. V októbri 
svoje priestory otvorila 
pre verejnosť žilinská 
radnica v rámci Primátor-
ského dňa. A dnes je tu 
december, mesiac, v kto-
rom nám vianočnú nála-
du spríjemnia trhy, Mi-
kuláš a Novoročný 
ohňostroj. Pre športo- 
vých nadšencov je pripra-
vený Vianočný beh i po-
dujatie Big Jump. Vybraní 
snowboardoví a freeskii 
jazdci predvedú akroba-
tické skoky priamo v srd-
ci Žiliny – na Námestí 
Andreja Hlinku. Rok 
2017 priniesol do diania  
v meste, ale aj do života 
každého z nás viaceré 
zmeny, s ktorými sme sa 
museli popasovať, aby 
sme nakoniec z toho vyšli 
lepší a bohatší o nové 
skúsenosti. Čo si pre nás 
prichystal ďalší rok, to sa 
dozvieme už o pár dní. 
Zatiaľ nám však dovoľte 
zaželať vám v mene celej 
redakcie Radničných 
novín príjemné prežitie 
vianočných sviatkov  
v kruhu vašich najbliž- 
ších a šťastný nový rok 
2018.

REDAKCIA
RADNIČNÝCH NOVÍN

Areál bude vybudovaný na ľavom brehu Vodného diela 
v blízkosti účelovej komunikácie vedúcej pozdĺž brehu nádrže.

Do konca roka 2017 ich bude „odpílených“ ešte viac ako 40 kusov.
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Milí Žilinčania, 
máme tu posledný 
mesiac v tomto 
roku. Prišiel zimný 
čas a do našich 
domovov zavítala 
adventná atmosféra 
vianočného  
obdobia.

Mesiac december je 
charakteristický 
nielen chladným  

a zasneženým počasím, ale 
je to obdobie, kedy sa rodiny 
a priatelia stretávajú pri vôni 
teplého vianočného punču. 
Mnoho z vás som stretol na 
našich Vianočných trhoch  
a verím, že s mnohými z vás 
sa ešte stretnem, aby sme si 
mohli spoločne vychutnať  
atmosféru Vianoc pri chut-
nom jedle a dobrom nápoji.

Pre návštevníkov a našich 
občanov sme aj tento rok 
pripravili tradičné Vianoč-
né trhy, ktoré budú prebie-
hať do 24. decembra 2017. 
Predajcovia občerstvenia 
môžu predĺžiť predaj až do 
2. januára 2018. Novinkou 
tohtoročných trhov bude 

program, ktorý takmer kaž-
dý deň od 18.00 hod. prine-
sie zaujímavé hudobné 
vystúpenia. Tohtoročné  
Vianočné trhy v Žiline pri-
nesú viacero noviniek. Jed-
nou z nich je hokejová škola 
MsHK DOXXbet Žilina, na 
ktorej budú prebiehať 
tréningy priamo na ploche 
umelého klziska na Ma-
riánskom námestí každú 
stredu v čase od 17.00 do 
19.00 hod. Už v utorok  
5. decembra zavíta do náš-
ho mesta Mikuláš, s ktorým 
spoločne rozsvietime via-
nočný stromček na Marián-
skom námestí. Zimnú se-
zónu v snovbordovaní  
a lyžovaní otvorí 15. decem-
bra Big Jump na Námes- 
tí Andreja Hlinku. Pre špor-
tovcov je pripravený Vianoč-
ný beh na Vodnom diele Žili-
na v sobotu 16. decembra. 

Nenechajte si ujsť Novoroč-
ný ohňostroj, ktorý bude 
odpálený v pondelok 1. ja-
nuára 2018 o 18.00 hod. zo 
strechy Mestského divadla 
Žilina, aby sa naň mohli 
prísť pozrieť aj menšie deti. 

Príďte tak s nami osláviť za-
čiatok nového roka.

Na záver želám všetkým 
priaznivcom Radničných 
novín, ale i občanom nášho 
mesta príjemné prežitie via-
nočných sviatkov. V roku 
2018 Žiline želám čoraz viac 
ľudí, ktorým na nej záleží.  
A to aj napriek tomu, že nie 
vždy je dokonalá, ale svojou 
aktivitou a činmi prispejú, 
aby sa k dokonalosti viac  
a viac priblížila. 

Igor Liška 
prednosta 

Mestského úradu v Žiline 

Počas posledných 
dvoch rokov prešiel 
Park Ľudovíta Štúra 
na Bôriku komplex- 
nou rekonštrukciou 
a 6. novembra 2017 
sa uskutočnilo jeho 
slávnostné  
otvorenie. 

Príprava, realizácia a sa-
motné financovanie 
tohto veľkého projektu 

zabezpečovali mesto Žilina 
a jeho partner Nadácia Kia 
Motors Slovakia. V uvedenej 
veci sa uzatvorili vzájomné 
memorandá, v ktorých sa ur-
čil rozsah práv a povinností 
jednotlivých strán. Práce na 
fázach rekonštrukcie sa dlho-
dobo pripravovali v spoluprá-
ci s mestom Žilina, Nadáciou 
Kia Motors Slovakia a kra-
jinnými architektmi. Cieľom 
bolo pripraviť projekt tak, 
aby sa zachoval jeho pôvod-
ný charakter a efekt. Práce na 
celej ploche parku prebiehali 
v rokoch 2016 – 2017. Tie 
náročnejšie sa uskutočnili  
v roku 2016, preto si z hľa-
diska bezpečnosti vyžiadali  
i jeho dočasné uzavretie. 

V parku sa vybudovala ga-
biónová protihluková stena, 
ktorá oddeľuje cestnú komu-
nikáciu od parku. Vo veľkom 
rozsahu pribudlo nové verej-
né osvetlenie. Okrem mobi-
liáru sa realizovali sadové 
úpravy, zaviedla sa wifi sieť  
a taktiež pribudla nová fon-
tána. Úprava zelene bola na-
vrhnutá tak, aby vyhovovala 
napríklad nadšencom pikni-
kov či zábavným hrám  
v prírode. Na svoje si prídu 
deti, športovci, dôchodcovia, 
ale aj psíčkari. Do budúcna 
mesto plánuje využiť toto  
miesto aj na organizovanie 
rôznych kultúrnych podujatí. 

Práce na rekonštrukcii parku 
boli rozdelené do dvoch etáp:
I. etapa – S rekonštrukciou 
parku na Bôriku sa začalo  
8. augusta 2016. Práce 
vyplývajúce z memoranda 
medzi mestom Žilina a Nadá-
ciou Kia Motors Slovakia 
predstavovali v tejto etape re-
konštrukciu verejného osvet- 
lenia a jeho rozvodov, novú 
prípojku, rekonštrukciu roz- 
vodov nízkeho napätia, nové 
lávky cez potok Všivák, pre-
miestnenie detského ihriska 
na iné miesto z hľadiska bez- 
pečnosti, spevnenie plochy, 
gabiónové oplotenie od-
deľujúce hlavnú cestu od par-
ku a vodovodnú a kanalizač-
nú prípojku.

II. etapa – Predmetom me-
moranda II. etapy medzi spo-
mínanými stranami bola do-
hoda strán o ich právach  
a povinnostiach pri realizácii 
tohto projektu, až po jeho 
úspešné dokončenie. V po-
radí už druhé memorandum 
upravilo činnosti, ktorých  

realizáciu zabezpečilo mesto 
Žilina, a tie, ktoré zabezpečila 
Nadácia Kia Motors Slovakia. 
Podľa projektovej dokumen-
tácie sa sem zahrnuli vegetač-
né úpravy parku, vybudova-
nie fontány pri soche Ľudovíta 
Štúra a zavedenie bezplat- 
ného wifi pripojenia v celom 
areáli. Zaradilo sa sem i do-
končenie spevnenej plochy 
okolo sochy Ľudovíta Štúra, 
inštalácia troch pitných fon-
tánok, prvky pre športovanie 
a zábavu psov a drobná archi-
tektúra. 

Zeleň
Stav zelene bol už dlhší čas 
nevyhovujúci. Chýbali vý- 
chovné a revitalizačné rezy 
porastov, ktoré by zlepšili ich 
zdravotný stav. Neodborným 
zásahom do drevín a zlým 
orezávaním v minulosti vznik- 
li najmä na stromoch druhot-
né koruny, ktoré sú oveľa ná-
chylnejšie na výskyt parazitov 
a hubových chorôb. Na výrub 
stromov boli navrhnuté všet-
ky dreviny, ktoré boli v zlom 
zdravotnom stave (napadnuté 
hnilobami či poškodeniami). 
S prácami na zeleni sa začalo 
už v roku 2015, kedy sa vyko-
nali ozdravné rezy i výrub 
stromov so zlým zdravotným 
stavom v počte 235 kusov 
drevín a 2 520 m2 krovitého 
porastu. Po revitalizácii pri-
budlo viac ako 200 stromov  
a 1 900 kríkov. Život do parku 
priniesli i nové kvetinové zá-
hony.

Mobiliár
Návštevníci sa môžu tešiť na 
takmer 100 nových lavičiek  
v piatich rôznych prevede-
niach a 13 stolov, ktoré im 
poskytnú štedrý priestor na 
oddych, piknik, šach či iné 
spoločenské hry. Po od-
stránení pôvodných smet- 
ných nádob boli umiestnené 
nové, a to vo vyššom počte.  
Svoje miesto v parku si nájdu 
i psíčkari, pre ktorých sa 
vybudovala verejne 
prístupná plocha s viacerými 
prvkami. Okrem prvkov ur-
čených pre športovanie  
a zábavu psov pribudli na tej-
to ploche aj eko toalety pre 
psov.

Fontána
Fontána s rozmerom 20 x 20 
metrov je ako hlavný vodný 
prvok parku prispôsobená 

umiestnenej soche Ľudovíta 
Štúra. Pozostáva z viacerých 
samostatne programova-
teľných trysiek, ktoré dokážu 
vypúšťať prerušované prúdy 
vody a štyri laminárne trysky 
aj smerom do stredu. Po  
zotmení pripraví fontána pre 
návštevníkov parku svetelné 
predstavenie, keďže bude 
podsvietená. Náklady na fon-
tánu predstavovali 261 542,34 
eura s DPH.

Financovanie rekonštrukcie
Financovanie rekonštrukcie 
zastrešili partneri mesto Žili-
na a Nadácia Kia Motors Slo-
vakia. V roku 2016 Nadácia 
Kia Motors Slovakia preinves- 
tovala takmer 487 000 eur do 
prvej etapy projektu rekon-
štrukcie parku. V tomto roku 
nadácia do druhej a konečnej 
etapy projektu vložila 79 000 
eur. Celkové náklady tak pre 
Nadáciu Kia Motors Slovakia 
činia približne 566 000 eur. 
Mesto Žilina minulý rok pre-
investovalo 310 000 eur, pri-
čom celkové náklady na re-
konštrukciu parku na Bôriku 
predstavujú za mesto Žilina 
sumu 1 100 612,96 eura  
s DPH. 

Investície mesta: 
• verejné osvetlenie: 
154 718,352 eura s DPH (rok 
2016),
• elektrická prípojka NN  
a vonkajšie káblové rozvody: 
9 302,74 eura s DPH (rok 
2016),
• nové lávky cez potok Všivák: 
56 667,61 eura s DPH (rok 
2016),
• vegetačné úpravy: 
479 447,88 eura s DPH (rok 
2016 a 2017),
• zariadenie staveniska podľa 
POV: 36 971,94 eura DPH 
(rok 2016 a 2017),
• preloženie detských ihrísk: 
36 600,75 eura s DPH (rok 
2016),
• wifi: 65 361,35 eura s DPH 
(rok 2017),
• fontána: 261 542,34 eura  
s DPH (rok 2017).

Veríme, že park na Bôriku 
bude ďalším dôstojným mies- 
tom na oddych, šport  
a trávenie voľného času, ktorý 
budú občania a návštevníci 
radi vyhľadávať. 

REDAKCIA

V súčasnosti pre-
biehajú na mestskej 
krytej plavárni 
viaceré rekon-
štrukčné práce. Už 
počas letnej sezóny 
sa začalo s prácami 
na výmene techno-
lógie plavárne. Po 
jej skončení sa 
začali už avizované 
rekonštrukčné 
práce interiéru 
plavárne. Verejnosti 
sa tak opäť 
sprístupní naj- 
neskôr do polovice 
decembra.

Na mestskej krytej 
plavárni sa už do-
končila obnova  

a rekonštrukcia sociálnych 
zariadení a spŕch v ženskej 
i mužskej časti. Intenzív-
ne sa pracuje na predĺžení 
bazéna, aby plavecké dráhy 
mali riadnu požadovanú 
dĺžku a mohli sa tak ofi-
ciálne uznávať všetky na-
merané časy, kvalifikácie či 
prípadné rekordy. Ide o ne-
patrnú zmenu dĺžok, avšak 
oficiálnym požiadavkám 
plaveckej federácie nevy-
hovuje ani súčasný rozdiel 
dĺžok v niekoľkých desiat-
kach milimetrov.

Celková rekonštrukcia sa 
predĺži do polovice decem-
bra. Dôvodom bol nepred-
vídateľný technický stav 
konštrukcií, ktorý sa nepo-
darilo odhaliť ani počas skú-
šok v procese prípravy, ani 
počas sanitárnych dní, ktoré 
boli jediné možné termíny 
bližšieho skúmania veľmi 
vyťaženej a využívanej 
plavárne. Pri úprave vrstvy 
bazéna sa ukázalo, že táto 

bola na viacerých miestach 
natoľko zdegradovaná, že sa 
celá rozpadávala, neostala 
celistvá, ba čo viac, miesta-
mi popritom vytekali veľké 
množstvá vody spod pôvod-
ných vrstiev bazéna. Tím 
odborníkov okamžite vy-
hodnocoval vzniknutú si-
tuáciu a zhodol sa na tom, že 
je nutné celú pôvodnú vrs- 
tvu odstrániť a vyhotoviť na-
novo aj s novou hydroizolá-
ciou. Po realizácii opráv hy-
droizolačných vrstiev sa 
pristúpi k realizácii novej 
ochrannej a vyrovnávajúcej 
vrstvy v hrúbke 50 – 130 
mm. Aj zvolením čo naj- 
vhodnejšieho postupu  
z hľadiska rýchlosti oprav-
ných prác si však tieto vyža-
dujú svoj čas nielen po tech-
nickej stránke prípravy, ale 
aj po samotnej realizačnej  
a technologickej stránke. 
Nová betónová vrstva musí 
prirodzene nadobudnúť 
svoju tuhosť, pevnosť, musí 
vyzrieť a dostatočne vy- 
schnúť na to, aby boli dodr-

žané technologické požia-
davky všetkých ďalších fáz 
stavebných úprav, pričom 
najzákladnejšou požiadav-
kou je požadovaná miera 
vysušenia tejto vrstvy.

Napriek komplikáciám pri 
realizácii oznamujeme Ži-
linčanom a športovcom, že 
predĺženie bazéna bude 
úspešné a časy dosiahnuté 
na žilinskej plavárni budú 
uznávané, či už ako kvalifi-
kačné limity alebo prípadné 
rekordy. Návštevníci 
plavárne, ktorí majú zakú-
pené permanentky v plat-
nosti počas rekonštrukcie, 
nebudú ukrátení. Doba 
platnosti sa im predĺži  
o čas, o ktorý ich ukrátila 
rekonštrukcia.

Všetky informácie o žilin-
skej plavárni nájdete na 
stránke: www.plavarenzili-
na.sk.

REDAKCIA

Plaváreň bude čoskoro zrekonštruovaná

Park Ľudovíta Štúra na Bôriku 
sa dočkal rekonštrukcie

Po revitalizácii pribudlo viac ako 200 stromov a 1 900 kríkov.

Mestská krytá plaváreň Žilina sa verejnosti opäť 
sprístupní najneskôr do polovice decembra.
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Mesto Žilina si 
dovoľuje informovať 
občanov, že súčasné 
vedenie mesta 
intenzívne rieši 
problém s neuspoko-
jivým stavom zastáv-
ky MHD Veľká 
okružná, Aupark. 
Problém sa týka aj 
priľahlého pozemku 
na „Bulvári“ (Ulica 
Antona Bernoláka), 
ktorý už niekoľko 
rokov nie je vo 
vlastníctve mesta a 
na ktorom bol počas 
predvolebnej kampa-
ne na post predsedu 
Žilinského sa-
mosprávneho kraja 
vyvesený banner 
prezentujúci jedné-
ho z kandidátov.

Železná konštrukcia, 
resp. lešenie, na kto-
rom bol banner vyve-

sený, ohrozovala zdravie 
a  bezpečnosť chodcov ča-
kajúcich na MHD v pries- 
toroch zastávky. Primátor 
Igor Choma už viackrát ve-
rejnosť informoval, že pod-
niká všetky možné kroky  
v zmysle platnej legislatívy 
k vyriešeniu situácie so zas- 
távkou MHD a jej okolím 
v prospech občanov Žiliny. 
Pozemok na začiatku stre-

dového pásu zelene na žilin-
skom „Bulvári“, zasahujúci 
aj do priestoru zastávky 
MHD, nepatrí mestu Žilina 
– a teda ani žilinským obča-
nom od roku 2004. 

Územný plán mesta 
neumožňuje zastavanie 
zelene – stredového pásu
Súčasný majiteľ pozemku 
plánoval zastavanie stre-
dového pásu zelene, čo však 
súčasné vedenie mesta od-
mietlo. Územný plán mesta 
Žilina, ktorý schválili mest-
skí poslanci v roku 2012, ne-
dovoľuje zástavbu na tomto 
mieste, ktoré je definované 
ako súčasť plochy verejnej 
zelene bez zástavby. V roku 
2013 mesto žiadalo riešiť 
majetkovoprávne usporia-
danie časti pozemku 
využívanej na verejno- 
prospešné účely, pričom 
malo záujem časť pozemku 
odkúpiť, resp. si prenajať. 
Vlastník pozemku s preda-
jom nesúhlasil, avšak navrhol 
nájomné vo výške 6 300 eur 
bez DPH/mesiac, ktoré bolo 
pre mesto neprijateľne vyso-
ké. Následne žiadal vlast- 
ník pozemku vedenie mesta, 
aby odstránilo z jeho po-
zemku zastávku MHD, au-
tomat MHD, osvetlenie,  
a dokonca všetky tieto veci 
považoval vlastník za svoje 

vlastné. Prístrešok MHD bol 
preto dočasne presunutý na 
vedľajšiu parcelu, ktorá je vo 
vlastníctve mesta.

Podnety od občanov 
k neupravenému pozemku
Mesto Žilina v súvislosti  
s predmetným pozemkom 
zaznamenalo v minulosti 
viacero podnetov od obča-
nov, ktorí sa sťažovali na ne-
upravené okolie zastávky 
MHD či šírenie burín. Na 
základe týchto podnetov bol 
majiteľ viackrát vyzvaný  
k náprave stavu pozemku  
v zmysle platného VZN  
č. 8/2010 o správe, tvorbe, 
údržbe a ochrane zelene na 
území mesta Žilina, avšak 
vlastník pozemku na opako-
vané výzvy MsÚ Žilina, od-
boru životného prostredia 
nereagoval. Z tohto dôvodu 
mesto začalo správne kona-
nie, ktoré dodnes nie je 
ukončené.

Vyvlastnenie pozemku 
pod existujúcou zastávkou 
MHD
V marci 2014 podalo mesto 
návrh na vyvlastnenie častí 
pozemku zastavaných miest- 
nou komunikáciou, resp. 
chodníkmi, pričom aj  
v priebehu vyvlastňovacieho 
konania mesto žiadalo vlast-
níka o predaj celej tejto par-

cely (keďže časť parcely pre-
dať nechcel), a to za cenu, za 
akú v minulosti predalo par-
celu spoločnosti AUPARK 
II, spol. s r.o. Vlastník však  
s predajom nesúhlasil. Dňa 
14. júla 2017 vydal Okresný 
úrad Žilina, odbor výstavby 
a bytovej politiky Rozhod-
nutie o vyvlastnení pozem-
kov nachádzajúcich sa pod 
existujúcimi chodníkmi  
a spevnenými plochami, 
ktoré sú súčasťou miestnych 
komunikácií vo vlastníctve 
mesta Žilina. Rozhodnutie 
potvrdilo aj Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR. Vlast-
ník pozemku podal žalobu  
o preskúmanie zákonnosti 
rozhodnutia ministerstva na 
Krajský súd v Bratislave, 
ktorý rozhodnutie zrušil  
a vec vrátil na konanie Okres- 
nému úradu v Žiline. Roz-
hodnutie krajského súdu po-
tvrdil Najvyšší súd SR, preto 
vyvlastňovacie konanie 
naďalej prebieha. Mesto Ži-
lina sa dlhodobo snaží o za-
chovanie priestoru zastávky 
MHD a priľahlého chodníka 
v danej lokalite pre obyva-
teľov mesta. 

Aktuálny stav
Vlastník pozemku v tomto 
roku navrhol niekoľko 
možných riešení vzniknutej 

situácie, a to: buď mesto 
schváli umiestnenie dočasnej 
montovanej stavby na pred-
metnom pozemku, alebo 
odkúpi, resp. si prenajme celý 
pozemok za komerčnú cenu/ 
t.j. nájomné, alebo dôjde k zá-
mene za iný pozemok v pri-
meranej hodnote. Mesto po-
žiadalo  vlastníka o zaslanie 
jeho oficiálneho návrhu  
s prípadnými alternatívami. 
Odpoveď zatiaľ nie je známa. 

V Žiline sa takýchto sporných 
pozemkov nachádza viacero, 
pričom tieto situácie boli za-
príčinené v minulosti – či už 
neuváženými krokmi našich 
predchodcov, ktorí predali ve-
rejné priestory do súkrom- 
ných rúk, alebo iným právom 
pred rokom 1989, kedy sa 
napr. na výstavbu ciest na 
súkromných pozemkoch ne-

požadovalo vysporiadanie  
týchto pozemkov. Vedenie 
mesta sa vo všetkých prípa- 
doch snaží využiť všetky 
zákonné prostriedky, aby 
predmetné pozemky získalo 
späť do svojho vlastníctva, 
resp. sa snaží dohodnúť  
s majiteľmi pozemkov na ich 
odkúpení, resp. prenájme. 
Rovnako postupovalo aj  
v prípade pozemku na sídlis- 
ku Hliny pri predajni Alza, 
ktorý má v pláne odkúpiť. Aj 
pri tomto pozemku boli za-
znamenané viaceré podnety 
od občanov, ktorí sa sťažovali 
na zlý technický stav po-
zemku či jeho neupravené 
okolie. Majiteľom bol zaslaný 
list s návrhom na odkúpenie 
predmetnej parcely a čaká sa 
na ich vyjadrenie. 

REDAKCIA

Mesto Žilina sa snaží vyriešiť problém so zastávkou MHD na Bulvári

Mesto Žilina začiat-
kom novembra 
zverejnilo výzvu na 
predkladanie ponúk 
týkajúcu sa vypra-
covania a dodania 
projektovej doku-
mentácie skutkové-
ho stavu a architek-
tonickej štúdie pre 
rekonštrukciu 
kultúrneho domu  
v mestskej časti 
Bytčica. Uchádzači 
mali možnosť 
zapojiť sa do výzvy 
najneskôr do 
15. novembra 2017.

Osem prihlásených 
uchádzačov malo za 
úlohu v prvej etape 

výzvy spracovať projek-
tovú dokumentáciu týkajú-
cu sa skutkového stavu do  
27. novembra 2017. Aktu-
álne prebieha druhá etapa 
výzvy, ktorá bude ukončená 
15. decembra. V tomto obdo-
bí majú uchádzači spracovať  
a odovzdať projektovú doku-
mentáciu týkajúcu sa archi-
tektonickej štúdie a ideové-
ho návrhu interiéru budovy.  
 
Kultúrny dom v Bytčici  
s pôdorysným tvarom „T“ 
bol vybudovaný v akcii „Z“ 
koncom 50. tych rokov mi-
nulého storočia. Ide o mu-
rovaný objekt pozostávajúci 

z troch rozdielne účelovo 
využívaných častí, a to časti 
vstupného administratív-
no-prevádzkového objektu, 
na ktorý nadväzuje halový 
objekt viacúčelovej otvo-
renej sály obdĺžnikového 
pôdorysu, s výškou dvoch 
podlaží. Poslednou časťou 
je prízemný objekt obdĺž-
nikového pôdorysu. Objekt 
má suterén a dve nadzemné 
podlažia.

Architektonická štúdia by 
mala zohľadňovať najmä 
historické danosti objektu  
a technické riešenie musí 
zohľadniť všetky nasledov-
né aspekty rekonštrukcie: 
tepelno-technické posúde-
nie, technické zariadenia 
(elektrorozvody, vodovod, 
kanalizácia, vykurovanie, 
vzduchotechnika), zabez- 
pečenie budovy elektroni-
kou, výmena okien a dverí, 
zateplenie objektu – rekon-
štrukcia celého interiéru 
budovy (všetky podlažia). 

V návrhu dispozičného 
riešenia objektu je potreb-
né rátať s centrom celého 
objektu, ktorým bude mul-
tifunkčná sála a okolo nej 
budú združené ostatné 
funkčné celky, z ktorých 
možno riešiť niektoré aj so 
samostatným vstupom 
priamo z exteriéru – multi-

funkčné prevedenie a za-
riadenie hlavnej sály, 
vrátane akustického pod- 
hľadu, javiska, mobiliáru, 
osvetlenia a ozvučenia  
a pod. a všetkých ostatných 
častí objektu s možnosťou 
variantného využitia (napr. 
klub mládeže, cukráreň, 
priestory pre klubovú 
činnosť, klub pre dôchod-
cov a pod.), vrátane sociál-
neho zázemia v súlade  
s príslušnými normami  
a predpismi, pričom časť 
objektu je využívaná pre 
poštové služby.

Návrh by mal taktiež obsa-
hovať prepojenie interiéru 
s exteriérom, aby sa budo-
va stala po komplexnej re-
konštrukcii centrom kul-
túrneho a spoločenského 
života pre široké okolie.  
V rámci návrhu je potreb-
né zohľadniť a navrhnúť 
zabezpečenie potrebných 
parkovacích plôch.

Po skončení oboch etáp 
budú odovzdané návrhy 
vyhodnotené odbornou 
komisiou, ktorá následne 
vyberie najvhodnejší návrh 
s ohľadom na stanovené 
podmienky a požiadavky 
uvedené vo výzve. 

REDAKCIA

Kultúrny dom v Bytčici bude 
po rekonštrukcii multifunkčnou budovou 

Mesto Žilina informuje občanov, že intenzívne rieši problém 
s neuspokojivým stavom zastávky MHD Veľká okružná, Aupark. 

V piatok 17. novem-
bra, v Deň boja za 
slobodu a demokra-
ciu, navštívil Žilinu 
prezident Nemeckej 
spolkovej republiky 
Frank-Walter Stein- 
meier spolu s prezi-
dentom Slovenskej 
republiky Andrejom 
Kiskom. Hlavnou 
témou ich diskusie 
bola budúcnosť demo-
kracie v Európe.

Prezident Nemeckej 
spolkovej republiky 
prijal pozvanie pre-

zidenta Andreja Kisku  
a po prvý raz od nástupu 
do funkcie oficiálne nav-
štívil Slovenskú republiku. 
V rámci návštevy Žiliny sa 
prezidenti zúčastnili i dis-
kusie so študentmi a pred-
staviteľmi občianskej spo-
ločnosti, ktorá sa konala 
popoludní v žilinskej Neo-
logickej synagóge na tému 
Budúcnosť demokracie  
v Európe. Následne sa prešli 
centrom Žiliny a zavítali aj 
do Ortodoxnej synagógy,  
v ktorej sa nachádza Mú-
zeum židovskej kultúry. 
V Rosenfeldovom palá-
ci privítal vzácnych hostí 
primátor Igor Choma. 
Počas prehliadky paláca 
prezidenti navštívili tak-
tiež knihársku dielňu Lidy 
Mlichovej, ktorá je jediná 
svojho druhu na Slovensku 

a jej knihy získali mnohé 
ocenenia na slovenských  
i medzinárodných súťažiach. 

„Pre mesto Žilina i mňa 
osobne bolo veľkou cťou  
v takýto významný sviatok 
privítať dvoch prezidentov. 
Mimochodom, prezident 
iného štátu bol na oficiálnej 
návšteve mesta naposledy  
v roku 1964. A dôležité je aj 

to, že naše mesto sa má čím 
pochváliť. Verím, že táto 
návšteva napomôže aj 
prehĺbeniu dobrých vzťa-
hov Slovenska s mimoriad-
ne významným členom Eu-
rópskej únie – Spolkovou 
republikou Nemecko,“ 
vyjadril sa primátor Igor 
Choma.

REDAKCIA

Žilina hostila dvoch prezidentov

V Rosenfeldovom paláci privítal 
vzácnych hostí primátor Igor Choma.  

Diskusia v žilinskej Neologickej synagóge na 
tému Budúcnosť demokracie v Európe
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Z októbrového 
Mestského zastupi-
teľstva v Žiline 
vzišlo viacero uzne-
sení, ktoré primátor 
Choma vyhodnotil, 
že sú pre mesto 
zjavne nevýhodné, 
a dokonca odporujú 
platnej legislatíve 
SR. Práve z tohto 
dôvodu uvádzame 
vysvetlenie k uzne-
seniam, ktoré 
primátor nemohol 
podpísať.

„Ako primátor mesta som 
zodpovedný za to, aby prijaté 
uznesenia boli v súlade so 
zákonom a prinášali mestu 
osoh, najmä po hospodár-
skej stránke. Nikdy som ne-
prekročil svoje právomoci,  
a preto vždy upozorňujem aj 
poslancov, aby plne rešpek-
tovali platnú legislatívu SR  
a dbali o to, aby uznesenia 
boli pre Žilinu plodné a uži-
točné,“ zhodnotil primátor 
situáciu po októbrovom ro-
kovaní zastupiteľstva. Počas 
predchádzajúceho mesiaca 
sa analyzovali práve nepod-
písané uznesenia. Záleží na 
tom, akým „politickým“ 
okom sa čítajú. Primátor 
Choma takmer na každom 
zastupiteľstve vyzýva poslan-
cov, aby sa na veci pozerali 
tak, či je to pre mesto dobré 
alebo zlé a nevnášali do ro-
kovania politiku, ktorá nič 
nerieši, iba veci cez komu-
nikáciu komplikuje. Nedá sa, 
žiaľ, spoľahnúť ani na nie- 
ktorých tzv. nezávislých pos- 
lancov, ktorí sa „inštitucio-
nalizujú“ do skupín, čo už 
pripomína politickú stranu. 
Vedeniu mesta nezostáva 
preto nič iné, iba dôsledne 
dbať o to, či to, čo prijímajú 
poslanci, je po hospodárskej 
stránke pre mesto transpa-
rentné a výhodné a či je to  
v súlade s platnými zákonmi.

Uvádzame vysvetlenie, pre-
čo sa primátor Choma do-
mnieva, že uznesenia od-
porujú zákonu alebo sú pre 
mesto zjavne nevýhodné: 

Uznesenie č. 242 týkajúce sa 
zmeny Rozpočtu mesta Ži-
lina na rok 2017 (zmena 
rozpočtu rozpočtovým opa-
trením č. 5/2017) – Mestské 
zastupiteľstvo v Žiline na 
svojom septembrovom ro-
kovaní schválilo dotáciu pre 
MsHK Žilina, a. s., vo výške 
160 000 eur určenú na dofi-
nancovanie prevádzky spo-
ločnosti a úhradu časti sta- 
rých záväzkov. Spoločnosť 
MsHK Žilina, a. s., ako  
100 % dcérska spoločnosť 
mesta Žilina, dlhodobo rieši 
vysporiadanie starých 
záväzkov (záväzky, ktoré 
vznikli pred rokom 2011), čo 
má za následok nedostatoč-
né krytie finančných potrieb 

spoločnosti na bežný rok. Na 
októbrovom mestskom zas- 
tupiteľstve sa opäť rokovalo  
o tejto dotácii a bolo k nej 
poslancami schválené ďalšie 
uznesenie č. 242/2017, avšak 
bod V./4  tohto uznesenia  je 
v rozpore s neskôr prijatým 
uznesením č. 243/2017, keď-
že podmieňuje bežný tran-
sfer odvolaním Mariána  
Tittla z postu predsedu pred-
stavenstva MsHK Žilina  
a podaním návrhu na nové-
ho predsedu predstavenstva. 
Uznesenie č. 243/2017 totiž 
bežný transfer pre MsHK 
Žilina, a. s., na rozdiel od 
uznesenia č. 242/2017 ničím 
nepodmieňuje. Dve uznese-
nia, ktoré upravujú identický 
predmet, ale každé iným 
spôsobom (pričom tieto 
spôsoby sú navzájom nezlu-
čiteľné), nemôžu obstáť po-
pri sebe. S cieľom zabezpečiť 
naplnenie princípu právnej 
istoty ako jedného z atri-
bútov obsahu článku  
1 Ústavy SR (najmä pre me-
sto ako poskytovateľa tran-
sferu) bolo preto nutné prijať 
výklad lex posterior derogati 
legi priori, teda neskorší 
zákon ruší zákon skorší, čo je 
možné analogicky aplikovať 
nielen na právnu normu, ale 
aj na uznesenie mestského 
zastupiteľstva (ktoré je  
v tomto prípade priamym 
podkladom pre aplikáciu 
rozpočtových pravidiel  
v podmienkach mesta). Pre-
tože možnosť dvojakého 
výkladu nie je z pohľadu 
právnej istoty prípustná 
(uznesenie MZ ako pravidlo 
správania sa, adresované 
mestu, musí jednu situáciu 
riešiť práve jedným spôso-
bom), nemôže byť apliko-
vaná časť V./4 uznesenia 
242/2017 popri uznesení  
č. 243/2017, ktoré priamo 
neguje a vylučuje časť uzne-
senia č. 242/2017. Keďže 
uznesenie je možné podpísať 
alebo nepodpísať len en bloc, 
došlo k jeho nepodpísaniu  
v celosti, a to z dôvodu, že 
zjavne odporuje zákonu.

Uznesenie č. 250 týkajúce sa 
Správy o výsledku kontrol 
(Centrum voľného času, 
Kuzmányho 105, Žilina) – 
Poslanci MZ schválili uzne-
senie č. 250, v ktorom vzali 
na vedomie Správu o výs- 
ledku kontrol vykonaných  
v Centre voľného času, Kuz-
mányho 105, Žilina. Záro-
veň však v prijatom uznesení 
schválili aj zrušenie uznese-
nia č. 74/2015, ktoré zaviedlo 
vzájomné poskytovanie si 
výkonov medzi rozpoč- 
tovými organizáciami mesta 
bezodplatne. Tým sa od-
búral administratívne 
náročný proces vzájomného 
poskytovania výkonov za 
obvyklé ceny, kedy je možné 
konštatovať, že aj tak išlo  
v podstate o fiktívne tran-

sfery. Nech už boli tieto 
výkony ocenené akokoľvek,  
v konečnom dôsledku ich 
uhradilo mesto ako zriaďo-
vateľ týchto rozpočtových 
organizácií. Uznesenie  
č. 74/2015 bolo prijaté  
s cieľom zabezpečiť transpa-
rentnosť, ako aj priamu kon-
trolu, efektívnosť, hospodár-
nosť a účelnosť pri nakladaní 
s verejnými prostriedkami, 
čo by sa v prípade zrušenia 
uznesenia č. 74/2015 nego-
valo. Z uvedených dôvodov 
je zrejmé, že uznesenie  
č. 250/2017 je pre mesto zjav-
ne nevýhodné, keďže by sa 
navýšili výdavky spojené  
s poskytovaním výkonov pre 
rozpočtové organizácie me-
sta. Keďže uznesenie je možné 
podpísať alebo nepodpísať len 
en bloc, došlo k jeho nepod-
písaniu v celosti.

Uznesenie č. 253 týkajúce sa 
Návrhu na zmenu uznese-
nia Bezplatná mestská hro-
madná doprava pre všet- 
kých Žilinčanov v meste Ži-
lina – Návrh poslanca Ľu-
bomíra Bechného, ktorý po-
dal na októbrovom MZ, 
upravoval nárok na bezplat-
nú MHD pre všetky deti  
a žiakov do 15 rokov bez 
skúmania ich podlžností 
voči mestu. V zmysle pôvod-
ného prijatého uznesenia 
mali na bezplatnú MHD 
nárok len tie deti a žiaci, 
ktorí mali vysporiadané 
všetky finančné záväzky voči 
mestu. Projekt bezplatnej 
MHD bol prijatý ako určitý 
systém s viacerými kľú-
čovými parametrami. Jed-
ným z nich bola téza, že 
predstavuje nástroj, ako mo-
tivovať obyvateľov, po-
užívajúcich MHD, k riadne-
mu plneniu si povinností zo 
záväzkov voči mestu. Zruše-
nie bezdlžnosti tento kon-
cept narúša, a to navyše  
nesystematickým a diskri-
minačným spôsobom. Dlh 
obyvateľov, na ktorých by sa 
toto opatrenie vzťahovalo, 
predstavoval k 30. 4. 2017 
sumu cca 110 000 eur (čiže 
nejde len o výpadok tržieb 
na cestovnom, ktorý taktiež 
bude existovať), pričom mo-
tivácia k splateniu tohto dlhu 
umožnením využívať bez- 
platnú MHD je šetrnejšia 
ako ultimatívne riešenie ces- 
tou exekúcie. Adresná pod-
pora tých, ktorí to potrebujú, 
môže byť realizovaná napr. 
cestou nadácie, ktorú mesto 
založilo v apríli tohto roku  
a z uvedených dôvodov ne-
došlo k podpísaniu tohto 
uznesenia, aj vzhľadom na 
nevýhodnosť pre mesto Žili-
na po ekonomickej stránke. 

Uznesenie č. 255 týkajúce sa 
zrušenia Radničných novín 
– Poslanci na svojom pos- 
lednom rokovaní taktiež 
schválili návrh na zrušenie 

Radničných novín ako perio- 
dika vydávaného mestom. 
Avšak po prijatí tohto uznese-
nia by mesto Žilina nedispo-
novalo žiadnym vlastným 
médiom, v ktorom by mohlo 
zverejňovať zákonom stano-
vené informácie pre obča-
nov. Podľa § 10 ods. 1 zákona 
o obecnom zriadení or-
gánmi mesta sú mestské zas- 
tupiteľstvo a primátor, pri-
čom ide o dva rovnocenné 
orgány (teda primátor nie je 
podriadený MZ). Podľa § 13 
ods. 4 písm. e) zákona o obec- 
nom zriadení primátor roz-
hoduje vo všetkých veciach 
správy obce, ktoré nie sú 
zákonom alebo štatútom 
mesta vyhradené mestské-
mu zastupiteľstvu. Vydáva-
nie Radničných novín (RN) 
nie je vec, ktorá by bola 
zákonom alebo štatútom 
vyhradená do pôsobnosti 
MZ. Preto MZ nemá opráv-
nenie akokoľvek regulovať 
vydávanie RN, ich obsah  
a pod., lebo by tým zasiahlo 
do právomocí primátora ako 
zastupiteľstvu rovnocenné-
mu orgánu. 

Podľa článku 26 ods. 5 
Ústavy SR „Orgány verejnej 
moci majú povinnosť prime-
raným spôsobom poskyto-
vať informácie o svojej 
činnosti v štátnom jazyku.“ 
Je teda zákonnou po-
vinnosťou mesta zverejňovať 
určitý druh informácií, naj-
mä informácie týkajúce sa 
činnosti obecného/mestské-
ho zastupiteľstva, zmluvy, 
návrhy VZN, zámer obce 
predať svoj majetok, objed-
návky, faktúry, prenájmy 
majetku, povinne zverejni-
teľné veci vyplývajúce zo 
zmlúv, projektov a ďalšie. 
Rovnakú povinnosť majú 
obchodné spoločnosti s účas- 
ťou mesta či rozpočtové  
a príspevkové organizácie 
mesta. Ak zákon ukladá po-
vinnosť zverejniť informáciu 
v tlači, je možnosť inzerovať 
vo vlastnom periodiku alebo 
v periodiku, ktoré je v sú- 
kromných rukách, a to za 
niekoľkonásobné ceny. Toto 
uznesenie vzhľadom na uve-
dené vysvetlenie zjavne od-
poruje zákonu a je taktiež fi-
nančne nevýhodné pre 
mesto Žilina.
  
Čo dodať na záver. V politike 
je „možné všetko“ a aj do zas- 
tupiteľstva si volíme ľudí, za 
ktorých nedokážeme zaručiť, 
či sú fundovaní pre veci ve-
rejné. Je omyl, ak si myslíme, 
že hneď, ako je niekto zvo-
lený do zastupiteľského zbo-
ru, je z neho odborník na-
príklad na komunálnu 
politiku. Ale za to, kam pos- 
lanci posúvajú naše mesto, 
sme zodpovední my všetci, 
občania, pretože sme si ich 
zvolili... 

REDAKCIA

Poslanci niekedy prijímajú nevýhodné 
uznesenia pre mesto

Mesto Žilina 
v spolupráci  
s Dopravným podni-
kom mesta Žiliny 
s.r.o. dbá o kvalitu 
cestovania mests- 
kou hromadnou 
dopravou (MHD)  
a neustále sa snaží 
zvyšovať jej úroveň. 
Aj z tohto dôvodu sa 
začalo v roku 2012 
s obnovou vozid-
lového parku MHD  
a pokračuje 
sa s ňou dodnes. 

V roku 2012 a 2013 
bola postupne spus- 
tená prevádzka 10 

nízkopodlažných trolejbu-
sov značky ŠKODA 30Tr 
SOR a ŠKODA 31Tr SOR  
a následne bolo v roku 2014 
uvedených do prevádzky  
5 nízkopodlažných trolejbu-
sov rovnakej značky. Zatiaľ 
posledná obnova vozidlo- 
vého parku prebehla kon-
com roku 2014 nákupom  
5 kusov nízkopodlažných 
autobusov značky SOLARIS 
Urbino 12.

Aktuálne prebieha v poradí 
už štvrtá etapa obnovy vo-
zidlového parku, počas kto-
rej sa zakúpi prostredníc- 
tvom projektu spolufinan-
covaného Európskou úniou 
15 nízkopodlažných trolej-
busov. Konkrétne ide o 12 
kusov kĺbových trolejbusov 
značky ŠKODA 27Tr-Solaris 
a 3 kusy sólo trolejbusu 

ŠKODA 26Tr-Solaris. Keďže 
oba typy trolejbusov majú  
v Žiline svetovú premiéru, 
museli pred samotným uve-
dením do prevádzky absol- 
vovať homologizačný pro-
ces.

V novembri bola slávnostne 
začatá prevádzka najnovších 
typov trolejbusov  
v Žiline. Po skončení pro-
gramu mali občania mož-
nosť zúčastniť sa na prezen-
tačnej okružnej jazde 
mestom novým nízko- 
podlažným trolejbusom 
ŠKODA 27Tr-Solaris. Do 
prevádzky sa nové trolej-
busy postupne zaradzovali 
21. novembra 2017 v popo-
ludňajších hodinách, resp. 
od 22. novembra 2017. Ži-
linčania tak majú pohodl-
nejšie a kvalitnejšie cestova-
nie mestskou hromadnou 
dopravou.

„Snahou mesta, ako i do-
pravného podniku bola od 
roku 2012 kompletná výme-
na vozidlového parku za 
nový. Ak budeme kráčať 
stále tou správnou cestou, 
tak sa nám podarí dotiahnuť 
tento projekt do úspešného 
konca a žilinská mestská 
hromadná doprava sa tak do 
konca roku 2018 zaradí 
medzi tie najmodernejšie na 
Slovensku i v zahraničí,“ do-
dal primátor Choma.

REDAKCIA

Nové žilinské 
trolejbusy boli 
slávnostne spustené 
do prevádzky

Projekt „Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy 
a trolejbusy s pomocným pohonom 

pre Žilinu“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Do konca roku 2018 by sa Žilina mohla zaradiť medzi mestá 
s najmodernejšou hromadnou dopravou na Slovensku i v zahraničí.
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Vôňa punču  
a dobrého jedla sa 
šíri po centre Žiliny 
už od minulého 
týždňa. Pozornosť 
pútajú i ceny, ktoré 
ponúkli trhovníci 
Vianočných trhov  
v elektronickej 
aukcii za prenájom 
stánkov na oboch 
hlavných námes- 
tiach.

Mesto Žilina na Ma-
riánskom námestí 
prostredníctvom 

aukcie súťažilo stánky na 
predaj tradičných gastrono-
mických produktov typic-
kých pre vianočné obdobie. 
Išlo o 4 stánky na nápoje  
a 3 stánky s tradičnými 
jedlami. K stánku s vianoč-
nými nápojmi sa dostali len 
tí, ktorí zaplatili najmenej  

5 150 eur, naopak najvyššia 
ponuka na predaj tradič- 
ných nápojov bola  
11 050 eur. Najnižšiu sumu  
10 963 eur zaplatil uchá- 
dzač za stánok s grilom, naj-
viac bola ponúknutá cena 
18 000 eur. Predajné stán-
ky s občerstvením v počte  
4 súťažilo mesto aj na Ná-
mestí Andreja Hlinku.  Naj-
vyššia ponuka bola 3 854 
eur, najnižšia zas 2 500 eur. 
Mestu tak z tohtoročných 
Vianočných trhov pribudne 
do kasy spolu 85 539 eur.

Vianočné trhy odštartovali 
24. novembra a skoro každý 
deň je pre vás pripravený 
zaujímavý program. Viac 
informácií o programe sa 
dozviete na strane č. 7. 

REDAKCIA

Najvyššia ponuka za stánok 
na Vianočných trhoch 
bola 18 000 eur

Oceniť prácu, odhodlanosť a úsilie je hlavným zmyslom celého po-
dujatia. Počas včerajšej slávnosti si ocenenia prebrali: Jozef Antošík – 
Čestné občianstvo mesta Žilina, Miro Gregor – Čestné občianstvo 
mesta Žilina, Marek Adamov – Cena mesta Žilina, Soňa Řeháková - 
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina. Všetci no-
minovaní vzišli z hlasovania verejnosti a poslancov Mestského zastu-
piteľstva v Žiline. Ocenené mohli byť osobnosti, ktoré sa narodili, žili 
a tvorili v našom meste, resp. osobnosti, ktoré sa významnou mierou 
zaslúžili o reprezentáciu nášho mesta vo svete, hoci v Žiline nežili. 
Celkovo bolo nominovaných 47 žijúcich, nežijúcich jednotlivcov  
alebo kolektívov, z ktorých porota hlasovaním vybrala štyri uvedené 
osobnosti. Na záver podujatia bola slávnostne otvorená aj výstava fotogra-
fií Mira Gregora, ktorý pri tejto príležitosti podaroval časť svojej umeleckej 
tvorby mestu Žilina. O kultúrny program sa počas slávnostného odovzdáva-
nia ocenení postarala žilinská kapela AYA. 

Mesto Žilina ocenilo významné 
osobnosti za rok 2016

Na mestskej radnici si z rúk primátora Igora Chomu prevzali ocenenia osobnosti mesta 
Žilina za rok 2016. Vedenie mesta si chce aj takýmto spôsobom uctiť svojich občanov, 
ktorí pôsobia v Žiline alebo nejakým spôsobom zviditeľnili Žilinu vo svete. Súčasťou 
slávnostného podujatia bolo aj otvorenie výstavy fotografií žilinského rodáka Mira Gre-
gora.

Viac informácií nájdete na stránkach www.zilina.sk v rubrike Mesto / Osobnosti mesta.

Celý svoj život venovala práci v kultúre. Po ukončení Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 
1979 nastúpila pracovať do Okresného osvetového strediska v Žiline ako odborná pracovníč-
ka, neskôr ako vedúca oddelenia a zástupkyňa riaditeľky. Od roku 1998 je riaditeľkou Kraj-
ského kultúrneho strediska v Žiline. Pod jej vedením sa realizovalo množstvo kultúrno-spo-
ločenských projektov na pôde miestnej, regionálnej a celoslovenskej kultúry, ako napr. 
Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej, stála pri zrode a vzniku Cyri-
lo-metodských dní v Terchovej, ktoré boli prvými v rámci Slovenska, ďalej to boli podujatia 
ako Trnovské hody sv. Juraja v Trnovom, Bačovské pastorále – medzinárodný festival  
s bačovskou tematikou v Dolnom Hričove, oslavy 1. písomných zmienok o obciach a me-
stách regiónu, oslavy významných osobností, množstvo športových, turistických, vzdelá- 
vacích a zvykoslovných akcií a množstvo ďalších podujatí.  V súčasnosti je podpredsedníčkou 
Rady vlády SR v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, tradič-
nej kultúry a osvetovej činnosti. Je členkou najvyššieho snemu SLOVES – Slovenský odborový zväz 
verejnej správy a kultúry. Aktívne sa podieľa na tvorbe, úprave a zlepšovaní právnych noriem v oblasti kultúry. 

Soňa ŘEHÁKOVÁ

Je kulturológ, absolvent kulturológie a manažmentu kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Už počas vysokoškolských štúdií sa stal spoluzakladateľom 

občianskeho združenia Truc sphérique, ktorého je riaditeľom. Od roku 2003 sa väčšina 
aktivít združenia realizuje v nezávislom kultúrnom centre Stanica-Záriečie, ktoré je ori-
ginálnym priestorom železničnej zastávky slúžiacim pre súčasné umenie naprieč žánra-
mi. Na Stanici Adamov okrem spolupráce na programe akcií, výstav, festivalov a work- 
shopov zodpovedá i za fundraising, medzinárodný i lokálny networking, rezidenčný pro-
gram pre mladých umelcov a manažment nových projektov. Marek Adamov spolupracu-
je aj s ďalšími organizáciami v kultúre ako konzultant, kurátor, lektor a snaží sa o väčšiu 

spoluprácu a networking a tiež lepšie postavenie nezávislej kultúry. Ocenený domácimi  
i zahraničnými cenami, napríklad Ocenenie Inovácia Žilinského kraja 2013 – združenie 

Truc sphérique s projektom Kúpte si nesmrteľnosť – kampaň k verejnej zbierke na rekonštruk-
ciu Novej synagógy v Žiline. 

Marek ADAMOV

Vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave so 
špecializáciou na riadenie chemického a potravinárskeho priemyslu. Po skončení štúdia v roku 
1981 nastúpil do žilinskej Chemicelulózy, š.p. Počas svojho dvadsaťpäťročného pôsobenia  
v tejto fabrike prešiel viacerými funkciami. V Tento a.s. zastával funkciu predsedu predsta-
venstva, generálneho riaditeľa a spolumajiteľa. V roku 2006 vymenil akcie spoločnosti Ten-
to, a.s. za podiel vo fínskej papierenskej spoločnosti Metsä Tissue a stal sa podpredsedom jej 
správnej rady. Od roku 1995 sa angažuje vo futbalovom klube MŠK Žilina. V júni 2004 sa 
stal jeho majiteľom. Pod jeho vedením klub získal 7 majstrovských titulov, 1-krát vyhral 
slovenský pohár a 4-krát Superpohár. Najväčšími úspechmi klubu bola účasť v skupinovej 
fáze UEFA Cup v sezóne 2008/2009 a účasť v skupinovej fáze UEFA Champions League  
v sezóne 2010/2011.  Od roku 2013 je majiteľom spoločnosti Ryba Žilina, spol. s r.o., známej 
najmä výrobou Tresky v majonéze. V súčasnosti vo svojich spoločnostiach zamestnáva vyše  
700 zamestnancov.

Jozef ANTOŠÍK

Maturoval na reálnom gymnáziu v roku 1950 v Žiline. V roku 1963 sa presťahoval do Bratislavy. 
Pracoval na autorských knižných obrazových fotografických publikáciách s vlastnou grafickou 

úpravou a textami: Žilina (vydavateľstvo Osveta 1965, 1976, 1981), Gemer (Osveta 1971), 
Bratislava (Osveta 1978, 1981, 1986), Slovensko moje (Osveta 1987, 1992) a Slovensko 
(1997). Taktiež bol hlavným fotografickým autorom knihy Vlkolínec – Klenot svetového 
dedičstva. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 bol zakladajúcim čle-
nom a prvým predsedom slovenského výboru FIAP (Fédération Internationale de l'Art 
Photographique). Bol menovaný do mnohých porôt fotografických výstav a viackrát sa stal 
predsedom medzinárodnej výstavy FIAP-Fotoforum Ružomberok. Ako predseda sa zúčast- 

nil viacerých ročníkov výstavy Slovensko moje. Dlhé roky spolupracoval s Národným osve-
tovým centrom v Bratislave. Získal ocenenie za publikáciu v súťaži o najkrajšiu knihu Českoslo-

venska a knihy Slovenska (1992). 16. decembra 2011 mu bol udelený titul Osobnosť slovenskej 
fotografie.

Miro GREGOR

Atmosféru vianočných trhov si môžete vychutnať do 2. januára.  

Primátor sa stal krstným otcom
Netradične – historickými krúžkami z dierovača diernej pásky 
– pokrstil dňa 26. októbra 2017 primátor mesta Žilina knižku 
„Príspevok Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline 
k rozvoju výpočtovej techniky v Československu – Diel 2“.  
Publikácia mapuje bohatú históriu výskumu a vývoja mini  
a mikro počítačov v Žiline. Vznikla s podporou mesta Žilina, 
spoločnosti IPESOFT a viacerých žilinských  ICT firiem, 
majúcich pôvod vo VÚVT Žilina. Záujemcom bude k dispozí-
cii tiež vo verejných knižniciach  v Martine, Bratislave, Koši-
ciach, Banskej Bystrici a v Žiline. 

Neváhaj a pošli nám fotografiu z Vianočných trhov v Žiline na face-
bookovú alebo instagramovú stránku mesta a získaj zaujímavé ceny.

Súťaž prebieha do 17. decembra 2017.

VIANOČNÁ SÚŤAŽ
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RÔZNE DECEMBER  20178
Kronika mesta Žilina  
Mesiac december v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk  
v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale. 

Všade, kde sa pohneme, cítime silnú atmosféru vianočných sviatkov. Užite si pokoj  
a pohodu sviatočných dní, nech vám prinesú veľa  

krásnych spomienok, aby radosť panovala vo vašom domove a okolí,  
aby ste si s rodinou a priateľmi vychutnali tie najkrajšie dni v roku. 

Prajeme  vám krásne prežitie vianočných sviatkov, príjemnú 
atmosféru v kruhu blízkych, šťastie a lásku a veľa osobných  

a pracovných úspechov po celý nový rok 2018.  

Vedenie  mesta Žilina

1992
17. 12. kancelária primátora 
mesta sa z Domu odborov 
presťahovala do budovy 
Radnice mesta Žilina 
(POZN. v minulosti sa po-
užíval názov Stará radnica). 

31. 12. tento deň bol posled-
ným dňom existencie Čes- 
kej a Slovenskej federatívnej 
republiky. Pred polnocou sa 
zhromaždilo na Hlinkovom 
námestí asi 5 000 ľudí, aby 
oslávili vznik samostatnej 
Slovenskej republiky a prí- 
chod nového roku.

1997
5. 12. sa konalo preberacie 
konanie stavby Mestská pa-
miatková rezervácia – Re-
konštrukcia Mariánskeho 
námestia a priľahlých ulíc,  
I. etapa. Nový vzhľad k to-
muto dňu dostali Mariánske 
námestie a okolité ulice: 
Hodžova, Mydlárska, Na 
priekope, časť Dolného valu, 
Farská, Radničná, Bottova, 
Vurumova, Makovického, 
Štúrova a Sládkovičova. 

18. 12. na Vodnom diele Žili-
na bola spustená prvá Kapla-
nova turbína. Slávnosti sa 
zúčastnili generálny riaditeľ 
Vodohospodárskej výstavby 
Július Binder, generálny ria-
diteľ Váhostavu, a.s., Žilina 
Vojtech Belčák, primátor 
mesta Žilina Ján Slota  
a mnohí ďalší hostia a pra-
covníci firiem, ktoré sa po-
dieľali na výstavbe Vodného 
diela.

27. 12. folklórny súbor 
Rozsutec sa vrátil z umelec-
kého zájazdu na Malte. 
Rozsutčiari vystúpili viac-
krát v priamom prenose  
v najvýznamnejšej maltskej 
televízii. Svoje umenie pred-
viedli aj na vianočných 
oslavách v hlavnom meste 
ostrova Valletta. 

2002 
6. a 7. 12. v celej Slovenskej 
republike sa konali voľby do 
orgánov samosprávy obcí 
(komunálne voľby). V Žiline 
bolo do zoznamu voličov za-
písaných 68 178 oprávne- 
ných voličov, ktorí volili v 82 
okrskoch. Volieb sa zúčast-
nilo 28 829 oprávnených vo-
ličov. Účasť predstavovala 
42,25 %. Za primátora bol 
štvrtýkrát zvolený Ján Slota, 
ktorý získal 16 495 hlasov. 
Druhý skončil Andrej Sočuv- 
ka (5 776 hlasov) a tretí Ján 
Mikolaj (5 359 hlasov). 

13. 12. v Dome odborov sa 
uskutočnil koncert Rockové 
Vianoce 2002. Na koncerte 
vystúpili skupiny AYA, Ar-
zén, Par Avion a hosť Pre-
mier z Českej republiky. 

2007
4. 12. vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Žiline sa 
konalo už druhé tohtoročné 
žrebovanie nájomných 
bytov. Z 1 927 vyzvaných 
žiadateľov reagovalo 596  
a podmienky do žrebovania 
splnilo 459 osôb. Žrebova-
nie bolo verejné. Žrebovalo 

sa 22 dvojizbových a 23 
trojizbových bytov.

5. 12. v priestoroch Mestské-
ho úradu v Žiline bolo sláv-
nostne otvorené Klientske 
centrum. Hlavný priestor 
klientskeho centra je v sever-
nom krídle prízemia. Na-
chádza sa v ňom pracovisko 
polície, kde sa budú vybavo-
vať občianske preukazy, vo-
dičské preukazy, pasy a je 
tam aj vybavovacia hala úra-
du. 

2012
17. 12. na Nanterskej ulici  
v mestskej časti Vlčince boli 
otvorené priestory novej mest- 
skej spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 
Založenie spoločnosti bolo 
schválené na Mestskom zastu-
piteľstve v Žiline dňa  
21. júna 2012. Jediným spoloč-
níkom a stopercentným vlast-
níkom je mesto Žilina. Hlav-
nou činnosťou spoločnosti 
bude správa bytov a nebyto- 
vých priestorov vo vlastníctve 
mesta. 

20. 12. mesto Žilina obnovilo 
a posilnilo vozidlový park 
Dopravného podniku mesta 
Žiliny zakúpením siedmich 
trolejbusov typu ŠKODA 31 
Tr SOR (kĺbové/dlhé) a troch 
trolejbusov typu ŠKODA 30 
Tr SOR (krátke). Sú to 
výrobky firmy Škoda Electric 
v Plzni. 

RNDr. Ján Štofko 
kronikár 

mesta Žilina

Mesto Žilina predstavuje nadáciu, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom 
Žilina a do registra nadácií bola zapísaná Ministerstvom vnútra SR dňa 30. októbra 
2017 pod číslom 203/Na-2002/1167.

Hlavným poslaním nadácie je pomáhať zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmoc- 
ným občanom v núdzi, deťom a mládeži, ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, 
kompenzačné pomôcky a špeciálne pomôcky. Nadácia spolupracuje s organizáciami a zaria-
deniami zabezpečujúcimi liečbu a starostlivosť o starých, chorých a bezmocných občanov  
a občanov v núdzi, v odôvodnených prípadoch poskytuje aj podporu zákonným zástupcom 
detí a mládeže, ktoré sú odkázané na zdravotnú rehabilitáciu. V rámci svojej činnosti pos- 
kytuje nadácia  plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu 
osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živel-
nou pohromou na území mesta Žilina.

Žiadosti fyzických osôb z jednotlivých oblastí podpory pre rok 2017 budú vzhľadom  
na schválené financie, ktoré je potrebné vyčerpať do konca roka 2017, prijímané od 27. 11. 
2017 do 20. 12. 2017 na emailovej adrese  nadacia@zilina.sk, alebo v podateľni mestského 
úradu. Uchádzači o príspevok sa môžu prípadne obrátiť na správcu nadácie na tel. čísle  
0908 436 721. 

Nadácia Mesta Žilina

CESTOVNÝ PORIADOK POČAS SVIATKOV 

„Vážený pán Ing. George Trabelssie,

touto cestou sa Vám Mesto Žilina ospravedlňuje, že uverejnilo v marcovom 
vydaní Radničných novín Mesta Žilina číslo 13 rok 2016 v článku pod názvom: 
„Do koho rúk sa dostávajú nehnuteľnosti v strede nášho mesta“, bez Vášho 
súhlasu, informácie súkromného charakteru o Vašom pôvode, pričom ide  
o nepravdivú informáciu a informáciu týkajúcu sa Vašej majetkovej situácie 
vymenovaním zoznamu nehnuteľností a majetku vo Vašom vlastníctve, na 
ktoré nebolo oprávnené, čím došlo k nezákonnému zásahu do Vašich ústa-
vou chránených osobnostných práv.“ 


