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Všetky cintoríny nachádzajúce sa na území mesta Žilina pripravuje správca pohrebísk na blížiacu sa 
Pamiatku zosnulých. Cintoríny budú pre návštevníkov otvorené nonstop a občania si tak budú môcť 
dôstojne uctiť pamiatku svojich blízkych kyticou či zapálením sviečky.

CELÝ ČLÁNOK NA STRANE Č. 3

Dovoľujeme si vám oznámiť, že z dôvodu rekonštrukcie technológií, opravy so-
ciálnych zariadení, šatní a bazéna bude krytý bazén spoločne so saunou na Mest-
skej krytej plavárni Žilina pre verejnosť zatvorený od 25. septembra 2017 po dobu 
5 týždňov. 

Plavecký bazén sa bude predlžovať, aby spĺňal normy medzinárodných plaveckých 
súťaží. Ďalej sa budú kompletne rekonštruovať dámske aj pánske sprchy, sociálne za-
riadenia a bude prebiehať i obnova tepelného hospodárstva a filtrácie. Pre verejnosť 
bude plaváreň opäť otvorená najneskôr 6. novembra 2017.

www.plavarenzilina.sk

Oznam 

Mesto Žilina oznamuje, že v období od 10. októbra do 15. novembra 2017 bude vykonaná 
celomestská deratizácia. Tá sa bude vykonávať v budovách, ktoré sú vo vlastníctve me-
sta, s cieľom eliminácie výskytu živočíšnych škodcov (hlodavce, najmä potkany). V tejto 
súvislosti zároveň vyzývame fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, že sú podľa 
ustanovenia § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia povinné zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šírenia a na obmedzenie 
výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov v ich alebo nimi 
spravovaných objektoch na území mesta Žilina. Taktiež odporúčame fyzickým osobám – 
občanom vykonať deratizáciu hlavne na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov 
hospodárskych zvierat. V záujme vyššej účinnosti deratizácie vyzýva mesto Žilina všetky 
dotknuté organizácie a občanov na vykonanie deratizácie v ohlásenom termíne. 

Oznam – celomestská deratizácia

Mesto Žilina naďalej pokračuje v rekonštrukcii 
peších komunikácií so zvýšenou intenzitou chod-
cov. Začiatkom septembra začali práce na menej 
slávnych čadičových kockách na konci Ulice An-
tona Bernoláka a následne budú pokračovať na 
Nešporovej ulici a v okolí Mestskej krytej plavár-
ne Žilina. Dlažba je v zlom technickom stave, 
vplyvom poveternostných podmienok začala pos- 
tupom času praskať, v daždivom počasí je klzká 
a hrozí tam riziko úrazu. Čadičové kocky sa po 
rokoch dočkali rekonštrukcie. Ulica Antona Ber-
noláka, Nešporova ulica a okolie Mestskej krytej plavárne dostanú nový a bezpečný šat. 
Práce sa týkajú plochy približne 2 100  m², kde kocky nahradí asfaltový povrch. 

Čadičové kocky sa stali minulosťou

O čom bolo 
zastupiteľstvo?
Septembrové zasadnutie Mestského zas- 
tupiteľstva v Žiline neprinieslo oproti 
predchádzajúcim zasadnutiam výraznú 
zmenu vo fungovaní a priebehu celého 
rokovania. Nepripravenosť niektorých 
poslancov mala za následok vznik 
zmätočných situácií, duplicitné či  
narýchlo vytvorené návrhy uznesení 
podané bez predošlých prerokovaní  
v komisiách i siahodlhé rozpravy bez 
prínosu. Porušovanie schváleného Etic-
kého kódexu aj rokovacieho poriadku 
na zasadnutiach mestského zastupi-
teľstva sú už len bodkou za nevhodným 
správaním a konaním poslancov, ktoré 
nepatrí na pôdu mesta. Takmer 
10,5-hodinové rokovanie však nepri-
nieslo odsúhlasenie všetkých návrhov 
zo strany mesta, ktorými chceme zabez- 
pečiť vyšší komfort a životnú úroveň 
Žilinčanov. 

Celý článok na strane č. 2

Počas letných mesiacov prebehla v Dennom centre na Ulici Andreja Kmeťa v Žiline rekon-
štrukcia vonkajších častí budovy a jej fasády. Stavebnými úpravami sa podarilo predísť na-
mokaniu stien, fasády, balkónov, soklov a schodišťa. V denných centrách sa utvárajú a za-
bezpečujú podmienky pre záujmovú, kultúrnu činnosť, ako aj činnosti na udržiavanie fyzickej 
aktivity občanov. Poskytuje sa poradenstvo, členovia týchto centier majú možnosť získať 
užitočné rady, nadviazať nové priateľstvá, rozvíjať sociálne zručnosti. Na zariadení sa vyme-
nili žľaby, ríny (zvody dažďovej vody) v prednej a zadnej časti budovy so zaústením do 
dažďovej kanalizácie. Rekonštrukciou prešli balkóny, na ktorých sa menila dlažba, izolácia 
podlahy, opravil sa podhľad balkónov (balkón vpredu, vzadu pri vstupe do dvora) a osadilo 
sa nové zábradlie. Opravu si vyžiadala aj fasáda budovy. Pôvodná poškodená omietka bola 
osekaná, následne vyspravená a celá fasáda získala nový náter. Pre bezpečnejší a lepší 
príchod do zariadenia sa opravili i vonkajšie schody. Osekala sa stará dlažba, vykonala sa 
izolácia a poter, na ktorý sa ďalej položila nová dlažba a opravili sa aj sokle. Stavebné úpravy 
boli financované z rozpočtu mesta Žilina vo výške 27 865 eur.

Denné centrum Andreja Kmeťa 
prešlo rozsiahlou rekonštrukciou
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Juraj Drotár
predseda Slovenského 
zväzu protifašistických 
bojovníkov

O čom bolo zastupiteľstvo?

Patrím do generácie tých, 
čo boli pred druhou sveto-
vou vojnou anektovaní 
Hortyovským Maďarskom 
a prežili druhú svetovú voj-
nu v Maďarskom kráľov-
stve. Možno práve prostre-
die, v ktorom som žil, a 
výchova v rodine mi dali do 
vienka života krédo „žiť s 
ľuďmi a pomáhať tým, ktorí 
to najviac potrebujú“. Toto 
krédo som sa vždy usiloval 
dodržiavať. V roku 1957 po 
ukončení stredoškolského 
maturitného štúdia viedla 
moja cesta k ďalšiemu  
vzdelávaniu v armáde.  
V priebehu viac ako 41-roč-
nej služby u vojska som 
získaval vedomosti, vojen-
ské zručnosti a skúsenosti  
s prácou s ľuďmi. Práca bola 
a je súčasťou môjho života, 
takto ma viedli moji rodi-
čia. Nebola by však možná 
bez rodinného zázemia, 
podpory a trpezlivosti 
manželky a detí. Za to im z 
úprimného srdca ďakujem.

Členom Slovenského zväzu 
protifašistických bojov-
níkov som sa stal v roku 
2006 a v tomto roku som 
bol zvolený za predsedu 
oblastnej organizácie, ktorá 
zahŕňa viaceré regióny  
v okolí  Žiliny. Pri vstupe do 
SZPB som vždy mal a mám 
na zreteli zachovanie 
pamäti a prinavrátenia cti a 
úcty tým, ktorí sa bez náro-
ku na odmenu a na riziko 
ohrozenia vlastného života 
a života svojich najbližších 
postavili nemeckému  
a domácemu fašizmu. 

V oblastnom výbore sme 
rozvinuli spoluprácu so 
štátnou správou a sa-
mosprávou, s mestskými a 
obecnými úradmi, vojen-
ským útvarom a spolupra-
cujúcimi združeniami pri 
organizovaní regionálnych  
i mestských spomienkových 
stretnutí k výročiam oslo-
bodenia a SNP. Teší ma, že 
čoraz viac a vo väčšom poč- 
te sa na nich zúčastňujú ob-
čania a školská mládež. Je 
to krok k tomu, aby sme ne-
zabúdali. Lebo dnešná mo-
derná doba a množstvo me-
diálnych obsahov často 
prinášajú do vedomia ľudí 
aj informácie, ktoré krivia 
ich pohľad na históriu  
a vnášajú zmätok do ich ve-
domia. 

Septembrové zasad-
nutie Mestského 
zastupiteľstva v Žili-
ne neprinieslo 
oproti predchá- 
dzajúcim zasadnu-
tiam výraznú zmenu 
vo fungovaní  
a priebehu celého 
rokovania. Nepripra-
venosť niektorých 
poslancov malo za 
následok vznik 
zmätočných situá-
cií, duplicitné či 
narýchlo vytvorené 
návrhy uznesení 
podané bez pre-
došlých prerokovaní 
v komisiách i sia-
hodlhé rozpravy bez 
prínosu. Porušova-
nie schváleného 
Etického kódexu aj 
rokovacieho poriad- 
ku na zasadnutiach 
mestského zastupi-
teľstva sú už len 
bodkou za nevhod-
ným správaním  
a konaním poslan-
cov, ktoré nepatrí 
na pôdu mesta. 
Takmer 10,5-hodi-
nové rokovanie však 
neprinieslo odsúhla-
senie všetkých 
návrhov zo strany 
mesta, ktorými 
chceme zabezpečiť 
vyšší komfort  
a životnú úroveň 
Žilinčanov. 

Poslanci podporili 
mestským úradom 
predložený návrh na 

zriadenie systému poži-
čovne verejných bicyklov, 
tzv. „bikesharing systém“. 
Tento systém predstavu-
je alternatívu k narastajú-
cej automobilovej doprave  
a zároveň vhodne dopĺňa 
systém mestskej hromadnej 
dopravy a pešej dopravy. Po 
vzore viacerých európskych 
i slovenských metropol má 
vedenie mesta záujem zria-
diť takúto formu prepravy 
osôb aj v Žiline. K danému 
návrhu bola vypracovaná 
štúdia uskutočniteľnosti, 
ktorá zohľadňuje možnosti  
a podmienky cyklodopravy 
v našom meste. Cyklodo-
prava v Žiline  tak už čosko-
ro získa nový rozmer a pris-
peje i k ochrane životného 
prostredia.

Vďaka dobrej finančnej kon-
dícii mesta prešiel úspešne 
schvaľovacím procesom aj 
návrh na pridelenie dotácie 
pre spoločnosť MsHK Žili-
na, a. s. vo výške 160 000 eur. 
Pridelené finančné pros- 
triedky predstavujú pred-
pokladané nutné výdavky 
spoločnosti na dofinancova-
nie prevádzky spoločnosti  
a úhradu časti starých 
záväzkov. Existencia hoke-
jového klubu MsHK Žilina 
nie je tak v aktuálnej sezóne 
ohrozená a hráči majú mož-
nosť po vynikajúcej minulo-

ročnej sezóne ukázať, že ho-
kej do Žiliny skutočne patrí 
a má tu svoje miesto. Iný 
postup by znamenal priame 
riziko ohrozenia ďalšej 
existencie žilinského hokeja.

Primátor mesta okrem iné-
ho predložil mestskému zas- 
tupiteľstvu aj návrh na 
schválenie zámeru nado-
budnutia 40 bytov v pripra-
vovanom polyfunkčnom 
dome na Dlabačovej ulici  
v Žiline. Je to projekt, ktorý 
po úspešnom verejnom 
obstarávaní by mohol byť  
v pomerne krátkom čase rea- 
lizovaný. Výhoda je v tom, že 
pozemok, na ktorom by 
stála stavba, je mestský. Pos- 
lanci tento samotný zámer 
schválili, avšak už neschváli-
li dočasnú nájomnú zmluvu 
pre investora. Táto zmluva je 
nevyhnutná na začatie vyba-
vovania potrebných povolení 
k stavbe domu, v ktorom 
malo mesto po dostavaní 
odkúpiť z prostriedkov ŠFRB 
40 bytov. Poslanci však túto 
nájomnú zmluvu neschválili, 
čo spôsobilo ohrozenie celé-
ho projektu, pretože bez 
predmetnej zmluvy nemôže 
investor začať riešiť prípadné 
povolenia tak, aby mohlo 
mesto žiadať o podporu 
ŠFRB čo najskôr. „Stretol 
som sa už na zastupiteľstve so 
všeličím, ale takýto postoj 
poslancov stále neviem po- 
chopiť,“ uviedol po rokovaní 
zastupiteľstva primátor Igor 
Choma. Ako dodal, veril, že 
keď mnohí poslanci verbálne 
vyjadrujú podporu mladým 
rodinám a podpore bývania, 
tak spoločnou prácou bude-
me tieto ciele aj napĺňať, čo sa 
zatiaľ, žiaľ, nestalo. Po tejto 
skúsenosti však zostáva 
otázne, či poslanci podporia 
v budúcnosti výstavbu mest-
ských nájomných bytov, keď 
na Dlabačovej ulici  
z nevysvetliteľných dôvodov 
projekt zastavili. 

ČÍSLO HLASOVANIA: 32 

Schválenie výsledkov verej-
ného obstarávania investič-
ného zámeru nadobudnutia 
40 bytových jednotiek v po-
lyfunkčnom dome na Dla-
bačovej ulici a súvisiacej  
technickej vybavenosti – 
Hlasovanie o uznesení  
č. 164/2017 v predloženom 
znení. 

Poslanci mestského zastupi-
teľstva hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 25 
Za: 20 (Mgr. Martin Barčík, 
Ing. Ľubomír Bechný, Mgr. 
Peter Cibulka, Mgr. Brani-
slav Delinčák, Ing. Dušan 
Dobšovič, MUDr. Robert 
Ficek, Mgr. Jana Filipová, 
Ing. Patrik Groma, PaedDr. 
Ľudmila Chodelková, Ing. 
Marian Janušek, Ing. Martin 
Kapitulík, Miroslav Kolen-
čiak, František Kosa, Mgr. 
Iveta Martinková, Ing. Ján 
Ničík, Ing. Ján Pažický, 

MUDr. Juraj Popluhár, 
PhD., MBA,  Ján Púček, 
Mgr. Emília Talafová,  Mgr. 
Anton Trnovec)
Proti: 0 
Zdržali sa: 5 (Jozef Badžgoň, 
Jozef Juriš, Mgr. Ing. Peter 
Ničík,  Ing. Ľuboš Plešinger,  
Ing. Miroslav Sokol)
Nehlasovali: 0 

ČÍSLO HLASOVANIA: 74 

Nakladanie s majetkom 
(kúpa, odpredaj, prenájom, 
zámena, zriadenie vecného 
bremena) – bod č. 30 – Hla-
sovanie o uznesení v predlo-
ženom znení – Zmluva  
o prenájme pozemku inves- 
torovi pre výstavbu bytové-
ho domu na Ulici Daniela 
Dlabača.

Poslanci mestského zastupi-
teľstva hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 20
Za: 15  (Ing. Ľubomír Bech-
ný, Mgr. Peter Cibulka, Mgr. 
Branislav Delinčák, Ing. Du-
šan Dobšovič, MUDr. Ro-
bert Ficek, Ing. Patrik Gro-
ma, Ing. Martin Kapitulík, 
Miroslav Kolenčiak, Franti-
šek Kosa, Mgr. Iveta Martin-
ková, Ing. Ján Ničík, Ing. Ján 
Pažický, Ján Púček, Mgr. 
Emília Talafová, Mgr. Anton 
Trnovec)
Proti: 0 
Zdržali sa: 5 (Mgr. Martin 
Barčík, PaedDr. Ľudmila 
Chodelková, Jozef Juriš, 
Mgr. Ing. Peter Ničík, Ing. 
Miroslav Sokol)
Nehlasovali: 0

Pozastavené boli aj rokova-
nia o implementácii auto-
matického regulačného 
systému upravujúceho vjazd 
motorových vozidiel do pe-
šej zóny (PZ) na návrh pos- 
lancov. Pôvodné kontrolo-
vanie PZ príslušníkmi 
mestskej polície mal po no-
vom nahradiť automatický 
systém, čím by sa predišlo 
vzniku konfliktných situácií, 
obchádzaniu platenia za 
vjazd do pešej zóny  a  napl-
no by sa dodržiavali pravid-
lá, ktoré platia už teraz. Žiaľ, 
zatiaľ sa tak nedeje. Poslanci 
mestského zastupiteľstva 
vyjadrili obavy nad technic-
kým zabezpečením tohto 
riešenia či vjazdom zá-
chranných zložiek do PZ po 
spustení tohto systému. Na-
vrhovaný automatický regu-
lačný systém je z legislatív-
neho hľadiska najvhodnejší 
systém na zavádzanie regu-
lácie. S týmto tvrdením 
súhlasí i mestská polícia 
(MP), ktorá má zo skúse-
ností v pešej zóne za to, že 
do pokladnice mesta pôjde 
podstatne viac financií za 
zaplatenie daní za vjazd, ako 
je tomu v súčasnosti. Do pe-
šej zóny sa vodiči snažili  
a v súčasnosti sa naďalej 
snažia dostať cez rôzne 
skratky a improvizované 
vjazdy posunutím zábran. 
Dodnes niektorí páni pod-

nikatelia, resp. ich personál 
neváhajú zatelefonovať na 
operačné stredisko MP  
a žiadať operačného dôstoj-
níka o zhovievavosť, preto-
že ide k nemu zákazník, 
návštevník, kamarát, ktorý 
by sa rád vyhol pokute, 
resp. aby boli príslušníci 
MP tolerantní. Práve také-
muto nevhodnému a neo-
právnenému konaniu by 
automatický systém mohol 
zabrániť. Argumenty typu 
„do PZ sa nedostanú zá-
chranné zložky, hasiči, sa-
nitky, služby“ sú v tomto 
prípade neopodstatnené. 
MP a záchranné zložky 
spolupracujú, to znamená, 
že ak majú hlásený výjazd 
do centra mesta, telefonic-
ky informujú operačné 
stredisko MP v dostatoč-
nom časovom predstihu. 
Problémom sú často 
brániace vozidlá v PZ, pre-
tože technika (napr. hasiči) 
sa nie vždy bez problémov 
dostáva na miesta určenia. 
Len za posledný polrok už 
hliadky MP prejednali tak-
mer 700 priestupkov vodi-
čov nerešpektujúcich do-
pravnú značku pešia zóna, 
resp. VZN mesta.

Poslanci si schválili aj právo 
rozhodovať o prideľovaní 
dotácií na rôzne účely a za 
tým účelom aj navýšili 
rozpočet o 250 000 eur na 
podporu športových klubov. 
Nápad je istotne ušľachtilý  
a nedá sa proti nemu namie-
tať. Vedenie mesta plne pod-
poruje a súhlasí s financo-
vaním športu v Žiline, avšak 
je trochu zarážajúce, že pos- 
lanci zároveň neschválili 
pravidlá, ako budú o žiados- 
tiach rozhodovať. Ako bolo 
možné vidieť pri iných hla-
sovaniach (pozri. ďalej), 
hrozí, že nebudú jasné pra-
vidlá, koho podporiť a koho 
nie a na základe akých kri-
térií. Celý systém hodnote-
nia by bol určite transpa-
rentnejší, ak by žiadatelia 
už vopred presne vedeli, 
akými kritériami a pravid-
lami sa bude pri hodnotení 
žiadostí postupovať. A bolo 
racionálne očakávať, že tie-
to pravidlá vypracujú pos- 
lanci, ktorí sa o túto zmenu 
zasadzovali. Je tak možné, 
že rozhodovanie o dotá- 
ciách na šport ostane na ľu-
bovôli mestského zastupi-
teľstva ako kolektívneho 
orgánu. 

Na septembrovom zastupi-
teľstve mala byť jednou z bo-
dov programu aj otázka pos- 
laneckých odmien, ktoré si 
poslanci sami navýšili vo feb- 
ruári o viac ako 100 %. 
Očakávalo sa, že za viac 
peňazí viac roboty, ale obča-
nia sa dočkali iba rečníckych 
maratónov a zamietnutia 
prínosných projektov, ako 
napr. výstavba bytového 
domu na Dlabačovej ulici.  
O svojich platoch budú pos- 
lanci opäť rokovať na svojom 
októbrovom zastupiteľstve. 
Aký výsledok môžeme 
očakávať? Opäť si navýšia 
svoje odmeny a všetko bude 
fungovať ďalej tak ako  
doteraz? 

Žiaľ, napríklad také dôležité 
rozhodovanie, ako je nakla-
danie s majetkom mesta, 
bolo poznačené chaosom  
a nerovnakým prístupom pri 
hlasovaní. Aj „vďaka“ tomu, 
že ku koncu rokovania už ne-
bola prítomná snáď 1/3 pos- 
lancov (18 poslancov z 27 – 
tento počet bol na začiatku 
rokovania, ktorí boli príto-
mní od začiatku až po koniec 
mestského zastupiteľstva), 
niektoré návrhy neprešli  
z formálnych dôvodov, keďže 
chýbali hlasy na to, aby vôbec 
mohlo byť o týchto bodoch 
hlasované. Mnohé žiadosti 
tak ostali jednoducho mest-
ským zastupiteľstvom 
nevybavené. Tu sa naplno 
zvýrazňuje otázka odôvod-
nenosti zvýšenia si poslanec-
kých odmien o viac ako  
100 %. Bežný človek, ktorý za 
takúto odmenu denne chodí 
do práce, si musí každý pra-
covný deň odpracovať plný 
výkon. Taká upratovačka  
alebo kuchárka v školskej 
jedálni sa nemôžu len tak 
rozhodnúť, že v dvoch tre-
tinách práce odídu. Je to ale, 
samozrejme, vizitka poslan-
cov, kde si každý musí pred 
voličmi výsledky svojej práce 
obhájiť. Určite odporúčame 
pozrieť si kompletný video-
záznam z rokovania a pravi-
delne sledovať on-line pre-
nos.

Všetky informácie o činnosti, 
dochádzke, hlasovaní zas- 
tupiteľského zboru a doku-
menty k programom zasad-
nutí nájdete na stránke: 
www.zilina.sk/mestske-zas- 
tupitelstvo/. 

REDAKCIA

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline
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Všetky cintoríny 
nachádzajúce sa na 
území mesta Žilina 
pripravuje správca 
pohrebísk na blížia-
cu sa Pamiatku 
zosnulých. Cintoríny 
budú pre návštev-
níkov otvorené 
nonstop a občania si 
tak budú môcť 
dôstojne uctiť 
pamiatku svojich 
blízkych kyticou či 
zapálením sviečky. 

Od začiatku októbra 
zabezpečí mestská 
spoločnosť ŽILBYT, 

s.r.o. vo svojej réžii aj kosenie 
priestorov jednotlivých po-
hrebísk. Na Novom cintoríne 
a na cintorínoch v mest- 
ských častiach Mojšova Lúč-
ka, Zástranie, Strážov, Vra-
nie a Žilinská Lehota, kde 
sa dováža voda cisternami, 
bude zabezpečený dovoz 
vody naplnením nádrží ako 
po minulé roky. 

V rámci bezpečnosti bude 
nápomocná aj Mestská polí-
cia Žilina, ktorá bude vo zvý-
šenej miere hliadkovať na 
cintorínoch, priľahlých par-
koviskách a dohliadať na ve-
rejný poriadok. Mestská po-
lícia Žilina bude v zmysle 
zákona o cestnej premávke 
dohliadať na parkovisku na 
Pietnej ulici pred Novým 
cintorínom a na Ulici Marti-
na Rázusa pred Starým cin-
torínom na rešpektovanie 
pravidiel cestnej premávky, 
resp. dodržiavanie dopravné-
ho značenia (aj prenosného 
zvislého dopravného znače-
nia). 

Mestská polícia zároveň žia-
da všetkých vodičov  
o rešpektovanie dopravných 
značení v blízkosti pietnych 
miest a pokynov hliadok  
mestskej polície. 

Počas leta správca cintorínov 
spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. 
vykonala viacero opráv  
a úprav cintorínov. Najnovšie 
pribudli nové 4 urnové steny 
s kapacitou až 72 miest, ktoré 
sa nachádzajú na Vojenskom 
cintoríne na Bôriku a opravil 
sa poškodený plot na Novom 
cintoríne. Počas leta je kaž-
doročne zabezpečené kose-
nie trávy a úprava vegetácie 
na základe harmonogramu 
kosenia na všetkých pohrebis- 
kách. V minulých rokoch sa 
mesto spoločne so správcov-
skou spoločnosťou ŽILBYT 
podieľali najmä na opravách 
domov smútku vo viacerých 
mestských častiach či úprave 
vegetácie v areáloch po-
hrebísk. S týmito prácami 
bude správca pokračovať aj 
naďalej, pričom sa bude po-
kračovať aj v rozširovaní ur-
nových stien a pohrebných 
miest, najbližšie na cintoríne 
v Bytčici. Spoločnosť taktiež 
pravidelne a podľa harmo-
nogramu zabezpečuje vývoz 
veľkokapacitných kontajne-
rov, dodávku vody a počas 
vegetačného obdobia kose-
nie na pohrebiskách.

Dopravný podnik mesta Ži-
liny s.r.o. upozorňuje ces- 
tujúcich, že v dňoch 30. a 31. 
októbra 2017 budú školské 
prázdniny a na príslušných 
linkách bude v týchto dňoch 
platiť prázdninový režim. 
Zároveň oznamujeme všet-
kým cestujúcim, že počas Pa-
miatky zosnulých budú 
premávať mimoriadne spoje 
z centra mesta na Starý  
a Nový cintorín a späť. Spoje 
budú premávať 1. 11. zo Že-
lezničnej stanice po trase lin-
ky č. 31 v hodinových inter-
valoch. 

Odchody spojov Železničná 
stanica – smer Pietna o 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 a o 16.00 hod. 

Pietna, krematórium – smer 
Železničná stanica o 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30 a o 16.30 hod. 
Okrem týchto spojov bude 
zabezpečená aj bežná 
prevádzka linky č. 31. Spoje 
na trase linky č. 21, ktoré 
končia na „Námestí sv. Jána 
Bosca“, budú pokračovať až 
na konečnú „Bánová, colni-
ca“, pre zabezpečenie obsluhy 
cintorína.

Upozornenie pre nájomcov 
hrobových miest: Mesto Žili-
na upozorňuje, že v zmysle 
zákona č. 131/2010 Z. z.  
o pohrebníctve právo užívať 
hrobové miesto vzniká uza-
vretím nájomnej zmluvy. Je 
potrebné, aby si nájomcovia 
hrobových miest overili  
v mestskej spoločnosti ŽIL-
BYT, s.r.o, či majú uzavretú 
nájomnú zmluvu na hrobové 
miesto. Nájomca je povinný 
počas trvania nájmu písom- 
ne oznámiť prevádzkovateľo-
vi pohrebiska všetky zmeny 
svojich údajov potrebných 
na vedenie evidencie hro-
bových miest (trvalé bydlis- 
ko, kontaktnú adresu, kon-
takty telefonické, e-mailové  
a pod.). Správa pohrebísk 
sídli na Starom cintoríne v 
Žiline (Ulica Martina Rázusa  
č. 1129/3), kde môže nájom-
ca vykonať úhradu za 
prenájom hrobového miesta, 
zistiť informácie o hrobovom 
mieste a platnosti svojej 
zmluvy a nahlásiť prípadnú 
zmenu kontaktných údajov. 
Viac informácií nájdete na 
www.zilina.sk alebo na  
www.zilbyt.sk.

Prevádzkovateľ cintorínov 
zabezpečí počas týchto sviat-
kov nonstop dispečing na te-
lefónnych číslach: 0905 509 
090, 0905 787 342 a 0905 774 
620. 

REDAKCIA 

Počas pamiatky zosnulých budú 
posilnené spoje MHD 

Študenti s trvalým pobytom v meste Žilina sa môžu bezplatne prepravovať žilin-
skou mestskou hromadnou dopravou od 1. septembra 2017. Len za prvých päť 
dní bolo vybavených neuveriteľných 1 005 žiadostí o túto prepravu!

Prvý nápor o bezplatnú prepravu študentov bol po nástupe žiakov v novom školskom 
roku 2017/2018, druhýkrát sa prejavil po začiatku akademického školského roku 
2017/2018. Podať žiadosť o bezplatnú prepravu môžu študenti po splnení stano- 
vených podmienok na dvoch miestach, a to v pokladniciach  Dopravného podniku 
mesta Žiliny, s.r.o. na Námestí Andreja Hlinku a na Mestskom úrade v Žiline. Pod-
mienky na bezplatnú prepravu sú dostupné na webovej stránke: www.dpmz.sk. Z evi-
dencie Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. bolo k 18. septembru 2017 vybave- 
ných 1 960 žiadostí o bezplatnú prepravu študentov. Denne je vybavených 200 – 270 
žiadostí študentov o bezplatnú dopravu. 

Pre žiakov bola spustená bezplatná doprava od februára tohto roka. Odvtedy bolo 
vybavených  takmer 3 700 žiadostí žiakov. V bezplatnej doprave dôchodcov od 62 
rokov, ktorá funguje od decembra 2015, sa registruje takmer 6 500 žiadostí. Cestujú-
cich vo veku od 62 do 70 rokov bolo v rámci jedného roka prepravených viac ako 1,1 
milióna. Po spustení bezplatnej dopravy v tejto vekovej kategórii ide o viac ako 40 % 
nárast počtu cestujúcich. Celkovo prepraví Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.  12 
miliónov cestujúcich ročne.

Bezplatná doprava pre študentov 
v žilinskej MHD naberá na popularite 

Mestu Žilina sa podarilo deložovať obyvateľov bytovky na Predmestskej ulici. Stav, v akom ju 
nechali jej užívatelia, prevažne „squatteri“ (neoprávnení užívatelia nehnuteľnosti), je nevyho-
vujúci pre ďalšie obývanie. Vedenie mesta preto v čo najkratšom čase pristúpi k jej zbúraniu, 
aby stavba neohrozovala ostatných občanov. Jednej rodine s platnou nájomnou zmluvou, 
ktorá obývala spomínanú bytovku, bolo zabezpečené náhradné bývanie v mestskom nájom- 
nom byte. Ostatní obyvatelia, ktorí obývali bytovku bez nájomnej zmluvy neoprávnene, boli 
vysťahovaní bez nároku na náhradné bývanie. Neoprávneným užívaním bytov a znečisťo-
vaním okolia bola bytovka značne poškodená. Často sa tu schádzali neprispôsobiví občania 
a neraz zasahovali aj hliadky mestskej polície. Bytovka, ktorá v minulosti dlhé roky slúžila 
slušným občanom, je tak po obývaní „squattermi“ odsúdená na zánik. 

„Obyvateľom v okolí čoskoro asanovanej bytovky sa enormne zvýši kvalita bývania. Búranie 
je naplánované po schválení uzatvorenia jazdného pruhu na Predmestskej ulici. Vodiči sa 
budú musieť pripraviť na dopravné obmedzenia z dôvodu ich bezpečnosti. Po asanácii zde-
vastovanej stavby tu však neostane prázdne miesto, ale ihneď začíname prípravné práce pre 
výstavbu bytového domu s nájomnými bytmi. Tie budú prideľované podľa poradovníka,“ do-
dal zástupca primátora Patrik Groma.

Milí Žilinčania, po 
dovolenkovom 
období sme načer-
pali nové sily na 
ďalšie povinnosti, 
ktoré čakajú mesto 
v najbližšom obdo-
bí. 

Pokračujeme v investí-
ciách ako dokončenie 
rekonštrukcie Parku 

Ľudovíta Štúra na Bôriku, 
ktorého otvorenie je na-
plánované na jeseň tohto 
roka. Taktiež pokračujeme 
v rekonštrukcii chodníkov. 
Rozbehli sme aj komplexnú 
výmenu osvetlenia v meste. 

Okrem bežných vecí je  
v plnom prúde príprava 
rozpočtu mesta na rok 
2018, kde intenzívne mapu-
jeme požiadavky od našich 

spoločností a, samozrejme, 
od samotných poslancov 
mestského zastupiteľstva. 

Mesiac september priniesol 
rekonštrukciu čadičových 
kociek v blízkosti Mestskej 
krytej plavárne a zastávky 
Antona Bernoláka, ktoré 
boli nebezpečné v daždivom 
počasí. Naplno sme rozbehli 
rekonštrukciu technológií, 
opravy sociálnych zariadení 
a bazéna na Mestskej krytej 
plavárni  Žilina. Po rekon-
štrukcii sa bude môcť aj ži-
linský bazén zapísať do 
prípadných rekordov.

V mesiaci október ukončí-
me Žilinské kultúrne leto 
2017 Primátorským dňom, 
ktorý 6. októbra otvorí 
brány radnice a mestského 
úradu širokej verejnosti. 

Milí Žilinčania, mestský 
úrad je pripravený na nasle-
dujúce mesiace. V prípade 
akýchkoľvek vašich podne-
tov neváhajte kontaktovať 
príslušný odbor Mestského 
úradu v Žiline.

Igor Liška
prednosta 

Mestského úradu v Žiline 

Mesto Žilina sa 
obracia na kan-
didátov na županov 
a na poslancov do 
Žilinského sa-
mosprávneho kraja, 
aby svojou rekla-
mou neznehodnoco-
vali po estetickej 
stránke verejný 
priestor. Reklamná 
konštrukcia na 
súkromnom po-
zemku v blízkosti 
zastávky MHD 
Veľká okružná, 
Aupark nie je povo-
lená Stavebným 
úradom v Žiline  
a môže ohrozovať 
aj bezpečnosť 
verejnosti.

Mesto vyzýva kan-
didátov na župa-
nov a na poslancov 

do Žilinského samospráv-
neho kraja, aby svojou 
politickou reklamou brali 
ohľad na verejný priestor  
a nedevastovali po este-
tickej stránke výzor nášho 
mesta. Veríme, že práve ich 
kampaň je príkladom toho, 
ako im záleží na kultúrnos- 
ti verejného priestranstva 
krajského mesta. Rovnako 
apelujeme na bezpečnosť, 
pretože ich umiestnenie 

môže vážne ohroziť na-
príklad chodcov a vodičov, 
ak bilbordy zacláňajú účast-
níkom cestnej premávky vo 
výhľade, napríklad v križo-
vatkách. 

Kandidát, ktorý má svoj bil- 
bord v blízkosti zastávky 
MHD Veľká okružná, Au-
park, neberie ohľad na este-
tický ráz Ulice Antona Ber-
noláka a reklamnou 
konštrukciou ohrozuje aj 
bezpečnosť chodcov a účast-
níkov cestnej premávky. Dal 
tým najavo, ako si „váži“ 
naše mesto a jeho občanov. 
Stavebný úrad v Žiline musí 
konať len v intenciách plat-
nej legislatívy SR, to zna-
mená, že vykoná štátny sta-
vebný dohľad, počas 
ktorého sa zistí, či ide o rek- 
lamnú stavbu a kto je jej 
vlastníkom. Na základe  
týchto zistení budeme môcť 

konať ďalej, ak sa zistí poru-
šenie zákona.

Obraciame sa na verejnosť  
s výzvou, aby sa občania  
z dôvodu vlastnej bezpeč-
nosti nezdržiavali v blízkos- 
ti tohto reklamného zaria-
denia, pretože silnejší vietor 
môže spôsobiť pád lešenia. 
Mesto, žiaľ, nemôže ope-
ratívne konať, pretože za-
riadenie je umiestnené na 
súkromnom pozemku spo-
ločnosti cda consulting gro-
up, s. r. o, ktorý predal v 
minulosti primátor Ján Slo-
ta. Je smutné, že na býva-
lom mestskom pozemku je 
umiestnená „opacha“, ktorá 
esteticky devastuje Ulicu 
Antona Bernoláka a môže 
ohrozovať zdravie a život 
občanov nášho mesta. 

REDAKCIA

Kandidáti, dbajte, prosím, o verejný 
priestor a o bezpečnosť ľudí!

Bytovku na Predmestskej ulici čaká zánik

Reklamné politické zariadenie, ktoré devastuje 
verejný priestor a ohrozuje bezpečnosť verejnosti.
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Volebný obvod  č. 7 informuje Volebný obvod  č. 8 informuje

V auguste bolo v mestskej časti Trnové slávnostne 
otvorené denné centrum s kapacitou 25 miest. 

Aj  Považský Chlmec sláv-
nostne prevzal  dňa 20. au-
gusta 2017 symboly obce – 
erb a vlajku. Tejto slávnostnej 
akcie sa zúčastnil primátor 
mesta Žilina Igor Choma, 
župan Juraj Blanár, hlavný 
heraldik Ladislav Vrtel  
a niektorí poslanci mestské-
ho zastupiteľstva. Krásne 
odhalenie bolo vykonané  
v miestnom parku, kde uve-
dený erb je uložený na 
obrovskom kameni podľa 
priania občanov. Ďakujem 
všetkým zúčastneným  ob-
čanom, ale aj všetkým tým,  
ktorí napomohli k tomu, aby 
symboly po našich pred- 
koch boli oficiálne zaevido-
vané.

Taktiež poďakovanie patrí  
investorovi SEVAK, a.s. Žili-
na za realizáciu prvej etapy 
kanalizácie, ďakujeme zho-
toviteľovi EUROVIA, pos- 
lancom MZ za podporu,  ale 
vďaka patrí aj vedeniu mesta 
na čele s primátorom Igo-
rom Chomom, ktorý sa 

snaží postupne rozvíjať všet-
ky mestské časti. Vďaka patrí 
taktiež občanom za trpezli-
vosť  pri prácach na výstavbe 
kanalizácie, pretože sa pra-
cuje aj v nočných  zmenách  
z dôvodu čím menšieho ob-
medzenia vodičov, občanov 
a pod. Pripravujú sa nové 
investičné realizácie v Po-
važskom Chlmci. Občania 
budú nesmierne spokojní, 
ak v čo najkratšom čase zač-
ne prebiehať druhá a tretia 
etapa výstavby kanalizácie.

I mestská časť Vranie neza- 
ostáva, občania s poslancom 
Jánom Púčkom ďakujú ve-
deniu mesta za riešenie 
problémov, či už pri údržbe 
komunikácií, výstavbe 
oporných múrov, údržbe 
cintorínov a ostatného mest- 
ského majetku nachá- 
dzajúceho sa vo Vraní. Obča-
nia očakávajú, že v čo naj-
kratšom čase, teda v roku 
2018, dôjde aj k ukončeniu 
poslednej etapy výstavby 
oporného múru a zabráni sa 

tak riziku zosuvu na Droz-
diu ulicu. Radi privítajú rea-
lizáciu a výstavbu urnovej 
steny na cintoríne a osvetlenia 
cintorína. Taktiež s radosťou 
čakajú na realizáciu výstavby 
novej lávky do mest- 
skej časti Brodno, ktorá  
zabezpečí absolútnu bez- 
pečnosť chodcov, zvlášť detí, 
ktoré navštevujú ZŠ  Brodno.

Na záver tohto príspevku mi 
nedá, aby som sa osobne ne-
poďakoval súčasnému vede-
niu mesta za investičné pro-
jekty a ich realizáciu, nielen 
spomínaných mestských čas- 
tí, ale aj ostatných mestských 
častí a celého mesta Žilina. 
Som presvedčený, že ak raz 
dôjde k odstráneniu poli-
tikárčenia MZ a vedenie 
mesta bude pokračovať tak 
ako doposiaľ, budú občania 
viac spokojní ako nespokoj-
ní.

Príspevok vypracoval:
 za mestskú časť Vranie   

 a Považský Chlmec: 
 Ján Púček 

Milí Žilinčania, volebný obvod č. 8 dostáva opäť priestor  
v Radničných novinách. Radi by sme vás informovali o novinkách 
v našom volebnom obvode. 

Počas tohto leta a začiatkom jesene boli slávnostne odhalené symboly (erb, vlajka) 
týchto mestských častí: Budatín, Považský Chlmec, Brodno, Zádubnie a Zástranie. 
Slávnostných aktov odhaľovania symbolov sa zúčastnili primátor Igor Choma, župan 

Juraj Blanár, hlavný heraldik Ladislav Vrtel, riaditeľka štátneho archívu Lenka Pavlíková  
a niektorí poslanci mestského zastupiteľstva.

Dňa 30. júla boli v priestoroch Budatínskeho parku slávnostne 
odhalené symboly mestskej časti Budatín. 

Dňa 3. septembra boli v kultúrnom dome v Brodne 
slávnostne odhalené symboly tejto mestskej časti.

Dňa 24. septembra boli slávnostne odhalené 
symboly mestskej časti Zástranie.  

Príspevok vypracovali: za  mestské časti Budatín, Brodno, Zádubnie a Zástranie:
Ing. Ján Pažický a Mgr. Emília Talafová

Aj keď sa nie- 
ktorým obyvateľom 
volebného obvodu 
č. 7 zdá, že ich 
poslanci nerobia 
zázraky na počka-
nie a nemožné do 
troch dní, pravdou 
je, že postupne sa 
podarilo a darí sa 
realizovať zmeny, 
na ktoré ľudia 
čakali roky. Len 
letmo spomenieme, 
čím všetkým sa 
zaoberáme a čo sa 
nám spoločne 
podarilo urobiť.

V Žilinskej Lehote 
dostala Skotňová 
ulica nový asfaltový 

koberec a umožní tak bez- 
pečný pohyb ľudí.  Tiež sa 
čiastočne opravila ulica Na 
citorín tak, aby sa zamedzi-
lo zrážkovej vode vymývať 
práve Skotňovú ulicu  
a tiež aj samotnú ulicu Na 
cintorín.  Uvidíme, či toto 
opatrenie zabráni vytápa-
niu dvorov, ako tomu 
bolo doteraz pri silnejších 
dažďoch.  Dobrou správou 
je aj vyčlenenie peňazí na 
dobudovanie osvetlenia 
smerom na cintorín.

V Bánovej sa veľmi tešíme 
začatiu prác na vybudo-
vaní úplne nového mest- 
ského rozhlasu, ktorí obča-
nia žiadajú už mnoho ro-
kov.  Otázkou času je vybu-
dovanie parkoviska pred 
budovou školy a škôlky, 
ktoré už je projektovo pri-
pravené a čaká sa len na 
zhotoviteľa, aby začal.  Tej-
to mestskej časti veľmi po-
môže aj na VÚC Žilina pri-
pravovaný projekt úpravy 
križovatky pri fackárni,  
s ktorým oboznámil obča-
nov na spoločnej schôdzi  
s poslancami vedúci odbo-
ru dopravy na VÚC pán 
Mokrý.  Spolu s pripravo-
vaným projektom nového 
chodníka na cintorín tak 
túto časť čakajú riešenia dl-
horočných problémov.

Obyvatelia Závodia a Kva-
čalovej ulice sa určite pote-
šia správe, že po rokoch sa 
podarilo vyriešiť kompli-
kovanú zákrutu pred 
starým Závodským cin-
torínom pre peších, ktorí 
sa chcú dostať zo Závodia 
na cintorín, resp. keď sa ľu-
dia z Kvačalovej chcú dos- 
tať do Závodia. Pribudnú 
dva nové priechody pre 
chodcov, dva nové autobu-
sové prístrešky a chodník.  
Výborná správa je, že vďa-
ka pomoci miestnych 
obyvateľov sa podarilo 
vyriešiť aj pozemky pod 
ďalší plánovaný chodník  
z Kvačalovej do Závodia 
tak, aby vôbec nepretínal 
cestu.  Tu patrí veľká vďaka 
pani Pikorovej a pánovi 

Sýkorovi, ktorí nezištne 
pomohli.  Ľudia v Závodí, 
ale aj z Bánovej a Hájika už 
netrpezlivo čakajú na zača-
tie prác na revitalizácii 
Závodského parku, ktorý 
bude dôstojným miestom 
na oddych i na stretávanie 
sa mamičiek s ratolesťami, 
ale aj starších ľudí, ktorí sa 
okrem krčmy a vlastného 
domova nemajú kde po-
rozprávať. 

Hádam najväčšie aktivity 
teraz vyvíjame v Strážove. 
Osobitný problém, ktorý 
ľudí najviac trápi, je diaľ- 
ničný privádzač a doprav-
ná situácia v strede Strážo-
va, ale aj sťahovanie sa 
firiem medzi obytné domy 
vrátane kamiónov a inten-
zívnej dopravy. Na privá- 
dzači, čo je štátna cesta, 
nefunguje svetelná signali-
zácia, chodci nemajú mož-
nosť tlačidlom na svetelnej 
signalizácii zastaviť autá  
a bezpečne prejsť na druhú 
stranu, chýba protihluková 
stena, pravidelná kontrola 
dodržiavania rýchlosti, 
sankcionovanie nediscipli-
novaných vodičov atď... 

Písomne sme oslovili žilin-
skú správu ciest, aby osob-
ne prišli na stretnutie s ob-
čanmi Strážova a vysvetlili 
im, prečo nejdú semafory, 
prečo nie je upravená rý-
chlosť, prečo vyzerá údrž- 
ba komunikácií tak, ako 
vyzerá, prečo nie je dobu-
dovaná protihluková stena 
atď... Tých otázok je plná 
zápisnica. Bohužiaľ, sme 
ani nedostali odpoveď. Čo 
k tomu dodať? Hádam len 
to, že budeme otravovať in-
tenzívne a sústavne kom-
petentných štátnych úrad-
níkov, aby slúžili občanom, 

ak bude treba, pozveme na 
stretnutie do Strážova aj 
ministra dopravy Erséka, 
ktorý za prioritu nepova-
žuje Strážov, ale Rimavskú 
Sobotu či tunel cez kopec 
Soroška na juhu Slovenska.  
Hoci, a možno práve preto, 
že situácia v Strážove  
dospela do veľmi vyhro-
teného štádia, sa však veľa 
vecí pohlo k dobrému  
a podarilo sa vybaviť zákaz 
vjazdu automobilov nad 
3,5t k cintorínu v Strážove, 
urobil sa projekt dopravné-
ho značenia na priestor 
pred škôlkou na Dedinskej, 
kde bezohľadní vodiči čas- 
to parkujú priamo v križo-
vatke a mestská polícia za-
čala prísne kontrolovať 
vjazd do mestskej časti 
tam, kde to nie je dovolené.  
Suma pokút, ktorú vybrali, 
je astronomická a mala by 
motivovať všetkých dodr-
žiavať pravidlá cestnej 
premávky.

Sme vďační našim voličom 
v obvode č. 7 aj tým, ktorí 
nás imrvére, teda stále,  
alebo veľmi často kritizujú.  
Hoc, treba povedať, že  
dobre mienená kritika a 
podaná pomocná ruka na 
vyriešenie problémov je  
z našej strany vždy vítaná.  
Fakt je, že sa nám podarilo 
spoločne urobiť kus pocti-
vej roboty, z ktorej majú 
úžitok všetci – aj kritici.  
Len si to treba niekedy pri-
pomenúť.  Našťastie je veľa 
ľudí, ktorí vedia, že zázraky 
na počkanie a nemožné do 
troch dní sa robiť nedajú. 

Poslanci za 
volebný obvod č. 7:

 František Kosa 
a Branislav Delinčák

ĽUĎOM SA ŽIJE A BUDE ŽIŤ LEPŠIE

Poslanci za volebný obvod č. 7:
 František Kosa a Branislav Delinčák 

Dňa 3. septembra boli v budove materskej školy slávnostne 
odhalené symboly mestskej časti Zádubnie. 
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Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina budujú v mestskej časti Žilina – Považský 
Chlmec výstavbu splaškovej a dažďovej kanalizácie.

Ide o stavbu „Považský Chlmec – stoková sieť“ – I. etapa, v rámci ktorej sa vybuduje splašková 
gravitačná kanalizácia v celkovej dĺžke 1790 m, na ktorej sa vybuduje cca 100 odbočení k rodinným 
domom. Na pravom brehu rieky Kysuca sa vybuduje jedna prečerpávacia stanica splaškových 
odpadových vôd. 

Dažďové vody budú odvádzané do dažďovej gravitačnej kanalizácie v dĺžke 908 m, na ktorej bude 
vybudovaná rozdeľovacia komora, a do otvorených líniových odvodňovacích prvkov o dĺžke 796 m 
cez šesť nových pravobrežných výustných objektov do rieky Kysuca. Splašková kanalizácia sa 
prepojí na pravom brehu rieky Kysuca do už vybudovaného výtlačného potrubia o celkovej dĺžke 
540 m a bude ukončená revíznou kanalizačnou šachtou pri Budatínskom hrade. Splaškové vody  
z Považského Chlmca budú odvádzané cez ČS Považský Chlmec a výtlačné potrubie do ČS  
Budatín a následne do verejnej kanalizácie mesta Žilina. Stavba bude ukončená do 30. júna 2018. 

Stav stavebných prác k 11. septembru 2017:
Na Hôrke sa realizuje výstavba dažďovej a splaškovej kanalizácie.
Pri Kysuci (smer Vranie)  povrchové úpravy cesty (asfaltovanie) a odvodnenie ulice je hotové. 
Pri Kysuci (sútok riek Váh a Kysuca) sa realizuje  splašková kanalizácia, tiež sa začali  prípravné 
práce na realizácii čerpacej stanice.
Na Majerisku sa realizujú práce na budovaní dažďovej, splaškovej kanalizácie a výustného objektu 
dažďovej kanalizácie.
Na Bytčianskej ulici sú dažďová a splašková kanalizácia hotové, pripravuje sa realizácia povr- 
chových úprav vozovky. 
Na Vysokej ulici splašková kanalizácia a preložka vodovodu sú hotové, pripravuje sa realizácia 
povrchových úprav ulice. 

Odporúčanie:
V súvislosti s realizáciou tejto stavby dovoľujeme si požiadať majiteľov motorových vozidiel, aby 
neparkovali svoje vozidlá na okrajoch ciest, kde prebiehajú práce spojené s budovaním kanalizácie,  
lebo môže dôjsť k ich poškodeniu, za ktoré investor ani zhotoviteľ stavby nepreberá zodpovednosť, 
pretože tieto cesty sú stavenisko, po ktorom sa pohybujú stavebné stroje a mechanizmy. 

Ing. Vrábel
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Považský Chlmec – stoková sieť, I. etapa,
prepojenie kanalizácie na verejnú kanalizáciu Žilina

Okrem čistoty  
a údržby parkov  
a zelene, ktoré sú  
v správe mesta, je 
potrebné neustále 
apelovať aj na 
majiteľov súkrom- 
ných pozemkov, 
ktoré sú v niektorých 
prípadoch tŕňom  
v oku tak obyva-
teľov, ako i návštev-
níkov mesta. 

V Žiline sa nachádza 
mnoho pozemkov, 
ktoré ich majitelia 

neudržiavajú. Často sú to 
prípady, kedy je pozemok 
zarastený burinou či znečis- 
tený odpadom. Táto burina 
dorastá do takých výšok, že 
sa na nej rozširujú rastliny, 
ktorých výtrusy a semená 
sa šíria do ďalšieho okolia  
a znehodnocujú priľahlé po-
zemky. Na takto zarastené 
a neupravené pozemky sa 
sťažujú obyvatelia najmä  
v centrálnej časti mesta, kde 
je najväčší pohyb ľudí a takýto 
„neporiadok“ sa nevyhne oku 
okoloidúceho. 

Mesto sa stretáva i s rôznymi 
podnetmi od občanov na 
úpravu týchto pozemkov  
v jeho vlastnej réžii. Túto po-
vinnosť však majú samotní 
majitelia. Odbor životného 
prostredia Mestského úradu  
v Žiline vyzýva ročne desiatky 
až stovky majiteľov, aby zabez- 
pečili riadnu a včasnú úpravu 
svojich pozemkov. Výsledok 
je však nie vždy pozitívny, 
niektorí výzvu rešpektujú, iní 

zas nie. V roku 2017 bolo pos- 
laných doposiaľ 104 výziev  
a 12 opakovaných výziev.  
Z toho 38 opatrení už bolo rea- 
lizovaných, 47 výziev je ešte v 
termíne na riešenie, prípadne 
vlastníci požiadali o predĺže-
nie termínu alebo urobili  
opatrenia len čiastočne a mu-
sia ich dokončiť. 19 vyzvaných 
doposiaľ neurobilo žiadne 
opatrenia.  

V súčasnosti dostáva mesto 
mnoho podnetov od obča-
nov, ktoré sa týkajú oplotené-
ho pozemku na Hlinách pri  
predajni Alza (parcela  
č. 6540/12). Majiteľom po-

zemku, ktorými sú  Peter 
Klačko a Rudolf Glasnák 
(viď. obrázok č. 1), už bola 
zaslaná výzva na zjednanie 
nápravy. Občania sa sťažovali 
aj na neupravený pozemok 
(parcela č. 6665/2)  na „Bul- 
vári“ pri zastávke MHD 
oproti nákupnému centru 
Aupark (viď. obrázok č. 2), 
kde je majiteľom pozemku 
spoločnosť cda consulting 
group, s.r.o. Tá rovnako zatiaľ 
nerešpektovala výzvu mesta 
na zjednanie úpravy po-
zemku, ktorá bola zaslaná 
ešte v júni.

REDAKCIA

Nezáujem majiteľov súkromných 
pozemkov o ich úpravu

Stav Farských 
schodov v Žiline je 
už dlhšiu dobu 
nepriaznivý, avšak 
vedenie mesta dbá  
o ich každoročnú 
údržbu. Aj počas 
tohto leta prebehla 
jedna z čiastočných 
rekonštrukcií scho-
dov, ktorá zabezpe-
čila bezproblémový 
prechod po scho-
doch tak, aby svojím 
technickým stavom 
neohrozovali bez- 
pečnosť chodcov.

Schody boli zrekon-
štruované aj na jeseň 
v roku 2016 a ďalšia 

rekonštrukcia prebehla po 
zimnom období v apríli 
2017. Opravy schodov sa 
vykonávajú priebežne, aby 
boli bez problémov schod-
né. Vedenie mesta preto 
odmieta zavádzajúce infor-
mácie o tom, že sa nestará 
o schodisko a jeho údrž- 
bu. Žiaľ, tento stav schodov 
pretrváva už od ich „veľkej“ 
rekonštrukcie v 90. ro- 
koch, odkedy sa permanent- 

ne musia opravovať, aby po 
technickej stránke vyhovo-
vali chodcom a boli vôbec 
schodné.

Komplexná oprava Farských 
schodov sa plánuje spolu  
s rekonštrukciou Námestia 
Andreja Hlinku a Sadu SNP. 
Aktuálne prebieha príprava 
urbanisticko-krajinárskej 
štúdie, ktorá bude slúžiť ako 
podklad pre následnú rekon-
štrukciu. 

„Mojím cieľom je posunúť 
rekonštrukciu verejného 

priestranstva smerom do 
historického jadra Žiliny, 
teda práve cez Námestie An-
dreja Hlinku a Farské schody 
tak, aby plynule nadväzovala 
na už zrekonštruovanú 
Národnú ulicu. Plánovanou 
rekonštrukciou Farských  
schodov sa vymení predo- 
všetkým dlažba za vhodnú 
pre naše podnebie. Budúci 
primátori tak nebudú musieť 
opravovať niečo, čo už bolo 
rekonštruované,“ povedal 
primátor Igor Choma.

REDAKCIA

Farské schody mesto stále udržuje 
a plánuje ich komplexnú rekonštrukciu

Letná rekonštrukcia Farských schodov

Obr. č.1: Parkovisko na sídlisku Hliny

Obr. č. 2: Neupravený pozemok na Bulvári 

Rekonštrukčné práce počas leta neobišli ani 
Detské jasle, Veľká okružná. Išlo najmä o inová-
ciu kuchynských a jedálenských priestorov. 
Začiatkom septembra prebehla obhliadka pre-
vedených stavebných prác za účasti primátora 
Igora Chomu. 

Rekonštrukčné práce sa vykonali v hlavnej ku-
chyni a troch výdajniach stravy. Taktiež sa opravil 
hlavný vchod do budovy, rovnako bola vybudo-
vaná nová vzduchotechnika. Celkové náklady II. etapy rekonštrukcie vo výške 85 000 eur 
boli hradené z rozpočtu mesta, ktoré je zriaďovateľom detských jaslí. Prvá etapa rekonštruk-
cie detských jaslí prebehla minulý rok. Rekonštrukciou vtedy prešli hygienické zariadenia pre 
deti, zaviedla sa nová elektroinštalácia a obnovili sa i priestory práčovne, ktorá sa nachádza 
v suteréne. Detské jasle zabezpečujú starostlivosť pre dieťa od dovŕšenia 1 roka veku do  
3 rokov veku. V zariadení detských jaslí je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou 
indikáciou – očnou. Starostlivosť v zariadení detských jaslí zabezpečuje odborný personál. 
Interiér aj exteriér detských jaslí je z hľadiska potrieb a bezpečnosti upravený a prispôsobený 
malým jasličkárom. 

Detské jasle na Veľkej okružnej ulici prešli 
počas leta rekonštrukciou

Mesto Žilina aj naďalej pokračuje v demontovaní nelegálne postavených bilbordov. 
Naše mestá sú nimi doslova zaplavené, čím menia estetickú tvár krajiny a mnohokrát 
ohrozujú aj bezpečnosť cestnej premávky. 

Práve táto skupina reklamných pútačov je najrizikovejšia, pretože pri cestách môžu odpútať 
vodičovu pozornosť alebo prekážajú vo výhľade do križovatky, čo môže mať fatálne nás- 
ledky. Z iniciatívy primátora Igora Chomu ako poslanca NR SR a exposlankyne NR SR 
Renáty Zmajkovičovej došlo pred časom k novele stavebného zákona, ktorou majú mestá  
a obce väčšie právomoci v regulovaní vonkajšej reklamy. Mesto Žilina spustilo odstraňovanie 
nelegálne postavených bilbordov na svojom území už v roku 2015 a do dnešného dňa bolo 
odstránených viac ako 270 kusov. Reklamné pútače sú demontované na základe súdneho 
príkazu. V dohľadnej dobe ich bude „odpílených“ zhruba 42 kusov. Demontované bilbordy 
budú odvezené do areálu Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o., kde si ich môže vlastník 
po dobu 6 týždňov a vyplatení všetkých nákladov mestu Žilina spojených s odstránením 
vyzdvihnúť. V opačnom prípade budú bilbordy postúpené na likvidáciu. Všetky náklady spo-
jené s odstránením bilbordov hradí mesto zo svojich vlastných finančných prostriedkov. 

V Žiline sa pokračuje s odstraňovaním 
nelegálnych bilbordov

V Detských jasliach, Puškinova 14 a Veľká okružná 82 sú stále voľné miesta. 
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 veku do 3 rokov veku. Žiadosť o prijatie dieťaťa 
do detských jaslí si môžu záujemcovia vyzdvihnúť v Klientskom centre Mestského 

úradu v Žiline alebo na webovej stránke mesta Žilina www.zilina.sk /občan/klientske 
centrum/žiadosti, tlačivá/odbor sociálny a bytový.
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Mesto Žilina sa 
zapojilo do chari-
tatívneho projektu 
„KOLO PRO  
AFRIKU“. Tento 
projekt bol spustený 
s cieľom pomôcť 
africkým krajinám 
pri dosahovaní 
základného cieľa,  
a to je dostupné 
vzdelanie pre  
každého. 

Projekt realizuje spoloč-
nosť Kola pro Afriku, 
ktorá bola založená  

v roku 2012 v Ostrave. Jej 
poslaním je umožniť deťom 
v Afrike cestu za vzdelaním. 
Kola pro Afriku sa točí na 
princípoch darcovstva, do-
brovoľníctva, spolupráce  
a vlastnej iniciatívy ľudí v ČR 
a v SR. Cestu africkým deťom 
za vzdelaním umožňujú bi-
cykle, ktoré darujú ľudia v ČR 

a SR. Vďaka bicyklom sa deti 
dostanú do 3 – 10 km vzdiale-
nej školy včas, bezpečne a nie 
unavené. 

Spoločnosť zabezpečuje zvoz, 
triedenie, opravu a prevoz bi-
cyklov do Afriky a ich doru-
čenie do škôl a deťom. Cestu 
bicyklov v Afrike ďalej moni-
toruje a riadi systém, ktorý 
okolo tohto procesu vzniká. 
Spoločnosť sa ďalej snaží udr-
žať ich dobrý stav a efektívne 
fungovanie projektu v obda-
rovaných školách. Darované 
bicykle podporia rozvoj cel-
kovej gramotnosti detí, nás- 
ledne lepšiu možnosť ich pra-
covného uplatnenia, a tak 
zvýšenie ich občianskeho sta-
tusu. 

Mesto Žilina ako jediné part- 
nerské mesto na Slovensku 
vyzýva všetkých občanov Ži-
liny, ale i Slovenska o pod-

poru tohto projektu daro-
vaním svojho nepotrebného, 
či už funkčného alebo nepo-
jazdného bicykla, ktorý môže 
prispieť k zlepšeniu vzdeláva-
cích podmienok detí v Afrike. 
Svoj bicykel môžete odovzdať 
na Mestskom úrade v Žiline, 
Námestie obetí komunizmu 
1, 011 31 Žilina, po telefonic-
kom dohovore na jedno z niž- 
šie uvedených čísel. Koor-
dinátorom tohto projektu za 

mesto Žilina je Ľuboš Slebod-
ník, koordinátor mobility. 

Telefonické kontakty:
MsÚ Tel.: +421 417 063 114

Ľuboš Slebodník: 
+421 908 918 972  

(e-mail: lubos.slebodnik@zilina.sk)
 

Ján Papán: +421 948 044 499

REDAKCIA

Darujte svoj nepotrebný bicykel a pomôžete druhým

Stromy rastú a práchnivejú – v semienkach však rastú ďalej, 
ľudia sa rodia a umierajú – za života stavajú domy  
a búrajú ich, aby postavili nové. Človek mení krajiny, mestá 
a dediny, pretkáva ich cestami, železnicami, vodnými plo- 
chami aj lianami informačných kanálov. A keď sa mu zach-
ce, tak kdekoľvek, čokoľvek zbombarduje, vyklčuje, poza-
bíja, vyženie a oberie o slobodný názor. Aj to dokáže človek. 

Stromy rastú a tešia oči človeka, ľudia sa rodia ako šťastie. 
Krajina objíma všetko, čo ju robí jedinečnou, krajina spieva 
nekonečnú pieseň o láske, snoch i trápeniach. Spamätá sa  
z každej pohromy. 

Krajina – a človek v nej. Mesto – a mravenisko ľudí tvoria-
cich cez stáročia genius loci. Čo je za týmto latinským slov-
ným spojením? Podľa definície ide o súhrn materiálnych  
a nemateriálnych prejavov histórie, ale aj súčasnosti, ktoré 
sa vyskytujú v danej lokalite a špecificky pôsobia na určitý 
subjekt. Trochu to šuští papierovo, ale je to tak, pretože ide 
o výsledok individuálneho vnímania alebo aj zhodného 
skupinového vnímania „významov“ určitého miesta, lokali-
ty. V takejto lokalite sa vyskytujú neopakovateľné prvky 
prírodného, architektonického a kultúrneho prostredia, ich 
ojedinelé kombinácie a priestorové koncentrácie. Každý  
z nás vedie vnútorný dialóg s obrazom miesta, ktorý na-
maľoval čas. Vtedy – alebo dnes.
 
Genius loci – duch miesta. Odtlačok, do ktorého sa holis- 
ticky premieta pocit vznešenosti, tajomnosti, estetiky, ale aj 
nostalgie, prvých lások, osudových rozhodnutí, bojov, mys- 
tiky, nekonečnosti. V tom odtlačku môže mať pozíciu aj po-
cit vlastnej bezvýznamnosti.  

Genius loci môžeme pociťovať aj ako neopakovateľnú 
atmosféru, ktorá je vlastná len niektorým výnimočným lo-
kalitám. Môžeme to prirovnať k čaru osobnosti. Architekti 
a urbanisti chápali genius loci skôr ako tvárnosť, teda ako 
určitý typický, nie však jedinečný vzhľad sídla či krajiny. 
Ale aj do architektúry sa v minulom storočí dostávala my- 
šlienka, že kvalitu v meste nevytvárajú len múzy domov  
a cesty, ale hlavne jeho obyvatelia a ich vzťahy. Preto treba 
zachraňovať nielen historické paláce a umelecké predmety, 
ale aj osudy a spomienky ľudí, ktorí v meste žili alebo ešte 
žijú. V histórii mesta sa každou minútou odohrávajú 
príbehy a stávajú sa súčasťou tej histórie.

Nórsky architekt Christian Norberg-Schulz takto ozrejmil 
zmysel a význam historickej architektúry a urbanizmu: 
„Genius loci ľudského sídla predstavuje v skutočnosti  
mikrokozmos a jednotlivé mestá sa navzájom líšia tým, čo 
zhromažďujú. V niektorých prevládajú sily zeme, v iných 
vládne poriadok neba, v ďalších sa sprítomňuje humanizo-
vaná príroda alebo sú naplnené svetlom. Všetky mestá by 
mali mať niečo z každej z týchto významových kategórií, 
aby človeku umožnili mestsky bývať. Mestské bývanie spo-
číva v tom, že umožňuje zároveň dvojakú skúsenosť: skúse-
nosť miesta a skúsenosť otvorenosti k svetu, čo znamená 
byť umiestnený v prírodnom geniu loci a zároveň byť otvo-
rený svetu skrz zhromažďovania umelého, človekom 
vytváraného genia loci."

Genius loci teda môžeme definovať a vnímať rozlične. Môže 
ním byť aj dojem či zážitok, ktorý vytvárajú prírodné prvky, 
priestorové usporiadanie, atmosférické a svetelné pod-
mienky, ročné obdobia... Úlohu tu môže zohrať aj aktuálne 
psychické a fyzické naladenie človeka, ale i fyzikálne podlo-
žené vplyvy, ako sú tektonické zlomy, geomagnetické 
anomálie, pachy a podobne. Obrovský vplyv na tento fe-
nomén majú aj dobré i zlé politické rozhodnutia.    

Popri pojme genius loci existuje aj pojem genius regionis 
ako širšia priestorová mierka. 

Všetci, ktorí žijeme vo svojom meste, vo svojej dedine, 
máme úplne ľudskú povinnosť chrániť ten rodostrom  
s menom genius loci, na ktorom sa rodili a rodia unikátne 
pocity, mimoriadne myšlienky, silné príbehy, historické 
činy a výstrahy alebo „len“ upokojujúce tichá.

Mgr. Ján Blahovec

Genius loci 
Esej týkajúca sa najdôležitejšej úlohy 

OZ Zbor Žilincov, ktorou je 
ochrana genia loci Žiliny.

Mesto Žilina má 
schválený medzi- 
národný projekt  
z európskeho pro-
gramu Interreg 
CENTRAL EUROPE, 
názov projektu AIR 
TRITIA.

Hlavným cieľom pro-
jektu je založenie 
medzinárodnej spo-

lupráce na území Európ-
skeho zoskupenia územnej 
spolupráce TRITIA (ESÚS 
TRITIA), nájsť riešenie 
problematiky znečisťovania 
ovzdušia a zvýšiť tak kvalitu 
života obyvateľov a pozitív-
ne ovplyvniť ich zdravotný 
stav. 

ESÚS TRITIA je tvorené 
územím 4 krajov: za Českú 
republiku je to Moravsko-
sliezsky kraj, za Poľsko Slie-
zske vojvodstvo a Opolské 
vojvodstvo a za Slovenskú 
republiku Žilinský sa-
mosprávny kraj. Projekt re-
flektuje na strategické ciele 
ESÚS TRITIA pre uľahče-
nie života obyvateľov  
v tomto regióne a najmä na 

absenciu komplexného rie-
šenia kvality ovzdušia pre-
sahujúceho hranice jedno-
tlivých štátov.

Zámerom navrhovaného 
projektu AIR TRITIA je 
priniesť riešenia pre zlepše-
nie lokálneho a regionálne-
ho riadenia kvality ovzdu-
šia, poskytnúť presnejšie 
informácie podložené kon-
krétnymi znaleckými po-
sudkami alebo odbornými 
dátami, predviesť konkrét-
ne návrhy riešenia. Realizá-
ciou projektu sa zvýši kapa-
cita a možnosti verejnej 
správy pre rozhodovanie  
a riešenie kvality ovzdušia  
a tým bude možné pomôcť 
zlepšiť kvalitu ovzdušia  
v znečistených oblastiach  
v regiónoch, ktoré sú 
ovplyvňované zdrojmi zo 
susedných krajín.

Rozpočet projektu je 
2 576 623,14 EUR
Príspevok z ERDF 
2 190 129,65 EUR

Doba realizácie projektu 
jún  2017 – máj 2020

Partneri projektu
Vedúcim partnerom pro-
jektu je Vysoká škola báňská 
– TU Ostrava, manažment 
projektu vykonáva vedec-
kovýskumný ústav ACCEN-
DO. V projekte je spolu 11 
partnerov a 4 asociovaní 
partneri (kraje a vojvod-
stvá), ktorí pokrývajú ako 
odbornú časť (univerzity  
a výskumné ústavy), tak  
i implementačné aktivity 
(mestá, kraje a ESÚS TRI-
TIA).

Na podporu aktivít a imple-
mentáciu projektu má me- 
sto Žilina oprávnené výdav-
ky vo výške 28 590 eur, pri-
čom nenávratný finančný 
príspevok z ERDF predsta-
vuje 24 301,50 eura.

Výsledky a dosahy projektu
Zásadným inovatívnym 
prínosom navrhovaného 
projektu je vývoj a imple-
mentácia inovatívnych 
nástrojov a stratégií pre 
podporu manažmentu  
v oblasti ochrany ovzdušia 
pomocou regionálnych  
a národných politík všet- 
kých troch štátov a zmier-
nenie tak sociálno-ekono-
mických a zdravotných ri-
zík obyvateľov.

Viac informácií o projekte 
nájdete na webovej stránke:
www.zilina.sk v sekcii 
OBČAN / PROJEKTY 
MESTA / 2017. 

REDAKCIA

Žilina súčasťou medzinárodného projektu 

Bazénová hala pri ZŠ Martinská prešla rekonštrukciou
Počas letných mesiacov prebehla na Základnej škole 
Martinská na sídlisku Vlčince rekonštrukcia bazénovej 
haly. Pôvodný stav bol nevyhovujúci a vyžadoval si via-
ceré opravy. Rekonštrukciou sa podarí znížiť pre- 
vádzkové náklady a zvýši sa bezpečnosť žiakov, ktorí 
bazén využívajú na plavecké výcviky.

Opravy sa týkali najmä elektroinštalácie a vzduchotechniky, 
pričom celková výška rekonštrukcie predstavuje sumu  
81 000 eur. Demontovali sa pôvodné svietidlá, elektro- 
inštalácia, rozvádzač, vypínače, ističe, ktoré boli nahradené 
novými, modernejšími komponentmi. Výmenou prešla aj 
pôvodná vzduchotechnika vrátane riadiaceho systému. Sú-
časťou opráv bolo i vyspravenie omietok a vymaľovanie 
priestorov bazénovej haly.

Celková rekonštrukcia by sa mala čoskoro odzrkadliť aj na prevádzkových nákladoch, ktoré sa vďaka nej znížia a ušet- 
rené finančné prostriedky budú použité na ďalšie školské aktivity. Žiaci tak začnú nový školský rok 2017/2018 vo vyno-
vených priestoroch poskytujúcich komfortné zázemie pre rozvíjanie ich športových aktivít. 

Stretnutie k projektu na Mestskom úrade v Žiline
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Mestské divadlo 
Žilina v októbri 
obohatí svoj reper-
toár o novú inscená-
ciu, ktorá nesie 
názov Neznesiteľne 
dlhé objatia. Patrí 
medzi najnovšie 
texty výnimočného 
ruského autora Ivana 
Vyrypajeva. Prvé 
uvedenie hry sa 
uskutoční dňa 2. 10. 
2017, avšak teraz už 
prebiehajú skúšky 
pod vedením režiséra 
Eduarda Kudláča, 
ktorého sme sa 
spýtali niekoľko 
otázok na jeho vzťah 
k autorovi a tiež na 
samotnú hru. 

Prečo opäť Vyrypajev? V čom 
vám je tento autor blízky? 
Vyrypajev je charakteristický 
v tom, že je pomerne od-
vážny, nielen v spôsobe a for-
me, akou texty píše, ale aj  
v tom, že sa neustále snaží 
pomenovať nejakú substan-
ciu, ktorá dáva nášmu životu 
zmysel, a to je podľa mňa zlo-
žité nielen pomenovať, ale 
zároveň je veľmi náročné 
klásť otázky zamerané na túto 
substanciu a hľadať odpove-
de. Nejde o klasické naratívne 
divadlo, ktoré má jasne zade-
finovaný príbeh a práve  
v tom je ten Vyrypajev mne 
veľmi blízky. Máme s jeho 
hrami už dve skúsenosti, kaž-
dá je v niečom podobná  

a zároveň diametrálne odliš-
ná a táto tretia bude bližšia  
k hre Ilúzie, pretože to nie je 
komédia, ale tok textu  
o dvoch dvojiciach mladých 
ľudí, ktorí sa ako tridsiatnici 
potĺkajú životom a hľadajú 
zmysel života. 

Neznesiteľne dlhé objatia sa 
nebudú hrať na pôde Mest-
ského divadla Žilina, ale  
v priestoroch Novej Syna-
gógy. Prečo ste vybrali práve 
toto miesto?
Pretože práve špecifík, ktoré 
sa nahromadili v texte, je 
toľko, že sme rozmýšľali, ako 
sa tento typ textu dá urobiť  
v divadle a zistili sme, že text 
určitým spôsobom ide proti 
princípu tohto divadla. Proti 
niečomu, čo sa snaží pred-
vádzať, čo nám vždy jasne 
dáva najavo, pretože práve 
kamenné divadlo je špecific-
ké tým, že vnáša do divadel-
ného obradu jasno. Divadel-
ný obrad obsahuje niekoľko 
príznakov, ktoré jasne určujú 
poriadok. Ale tento typ textu 
je tak veľmi delikátny, senzi-
bilný, neuveriteľne hlboký  
a intímny, že nám prišlo úpl-
ne nemysliteľné, aby sme to 
hrali v priestore divadla. Po-
tom nám napadlo, že celá tá 
hra veľmi úzko súvisí s istým 
kontaktom, taktiež to autor  
v texte niekoľkokrát spomína, 
kontakt, svetlo či bod, ktorý 
je hlboko v našej duši.  
A vtedy sme zistili, že my sa 
musíme priamo presunúť do 

priestoru, ktorý je pre ten 
kontakt predurčený a má na 
to dispozície. Samozrejme, je 
to divadelné predstavenie  
a keďže to nemá byť nábožen-
ský rituál, tak sme chceli vy- 
užiť priestory, ktoré na ten 
kontakt slúžili kedysi, ale  
v súčasnosti už nie sú na to 
určené. Preto hľadáme syna-
gógy alebo iné bývalé pries- 
tory, ktoré sa zaoberali  
duchovnom, obsahujúce ku-
polu, ktorá tým, že je kru-
hová, je znakom vesmírna,  
a zároveň prostredníctvom 
ktorej sa komunikuje práve  
s  vesmírom. 

Plánujete hrať toto predstave-
nie len v Novej Synagóge  
v Žiline alebo vo viacerých 
synagógach na Slovensku? 
Plánuje sa, že sa predstavenie 
bude hrať vo viacerých syna-
gógach po celom Slovensku, 
ale určite to netreba spájať  
s judaizmom, lebo to s tým 
nemá nič spoločné. Len väčši-
nou sú to práve synagógy, 
ktoré sakrálne priestory majú, 
ale sú opustené a dnes už fun-
gujú ako galérie alebo rôzne 
centrá umenia. My sme práve 
nechceli živý priestor, kde sa 
náboženské obrady pravidel-
ne vykonávajú, pretože by 
sme sa minuli účinku, keby 
sme sa to snažili skonkretizo-
vať do nejakého náboženstva. 

Jana Hubočanová
Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo Žilina obohatí svoj repertoár

OKTÓBER 2017  

www.divadlozilina.eu 

PO 2 19:00 / NOVÁ SYNAGÓGA NEZNESITEĽNE DLHÉ  
   OBJATIA   
   PREMIÉRA

PIA 6 19:00 / VEĽKÁ SÁLA SMITH & WESSON
SO 7 19:00 / VEĽKÁ SÁLA KONFETY
ST 11 19:00 / VEĽKÁ SÁLA ILÚZIE
PIA 13 19:00 / VEĽKÁ SÁLA OPITÍ
SO 14 19:00 / VEĽKÁ SÁLA HOLUBY 
NE 15 19:00 / VEĽKÁ SÁLA FLIGNY, KOKS A FACHMANI   
   HOSŤ DIVADLO P. BEZRUČE OSTRAVA

UT 17 19:00 / VEĽKÁ SÁLA 3T V DIVADLE 
   HOSŤ

PIA 20 19:00 / VEĽKÁ SÁLA TRIEDNY NEPRIATEĽ
PIA 20 19:00 / VEĽKÁ SÁLA BRATISLAVSKÉ JAZZOVÉ  
   DNI V ŽILINE   
   KONCERT

SO 21 19:00 / VEĽKÁ SÁLA BRATISLAVSKÉ JAZZOVÉ  
   DNI V ŽILINE   
   KONCERT

ST 25 19:00 / VEĽKÁ SÁLA ZLOČIN A TREST
ŠT 26 10:00 / VEĽKÁ SÁLA ZLOČIN A TREST
ŠT 26 19:00 / VEĽKÁ SÁLA SEXUÁLNA PRERVERZITA 
   V CHICAGU
PIA 27 19:00 / VEĽKÁ SÁLA HANA (HOMMAGE Á HEGEROVÁ)
SO 28 19:00 / VEĽKÁ SÁLA VZKRIESENIE
NE 29 19:00 / VEĽKÁ SÁLA A ČO JA, LÁSKA?   
   HOSŤ KUMŠT PRODUCTION 

   HOSŤUJEME  

UT 17 19:00 / DAB. NITRA HANA (HOMMAGE Á HEGEROVÁ)
SO 21 19:00 / SYNAGÓGA TRENČÍN  NEZNESITEĽNE DLHÉ 
   OBJATIA
UT 24 19:00 / DPB. OSTRAVA  ILÚZIE 

KONFETY  
7. 10. o 19:00 / VEĽKÁ SÁLA 

IVANA KUBÁČKOVÁ A JÁN DOBRÍK V SATIRICKEJ KOMÉDII 
O MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH V JEDNEJ KOMERČNEJ TELEVÍZII. 
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RÔZNE OKTÓBER  20178
Kronika mesta Žilina  
Mesiac október v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk  
v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale. 

Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov
pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina

Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) oznamuje, že od 5. 9. do 22. 10. 2017 je na 
území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacit- 
ných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, 
detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, 
akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať na zberný dvor 
na Jánošíkovej ulici v centre mesta a v Považskom Chlmci pri skládke odpadu (pracovné dni 
od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.). Pneumatiky je možné odovzdať iba 
do pneuservisu alebo distribútorom pneumatík. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uve-
dených odpadov budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu: 

Od 26. 9. do 1. 10. 2017 – Trnové, Rosinky, Bôrik a Malá Praha 
Trnové: Magočovská ulica (konečná MHD), Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obcho-
de), Nový Domov, Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku), Cintorínska ulica (pri cin-
toríne). Rosinky: Majerská ulica, Brezová ulica č. 56 – 59, spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho 
a Vážskej ulice. Bôrik: Tulipánová ulica (nad SOU stavebným), Ulica Alexandra Rudnaya (pri 
obchode Potraviny), Ulica Jána Kovalíka č. 21 (neskôr presun na Čulenovu ulicu), Oravská 
ulica (oproti základnej škole), Nešporova ulica (parkovisko pri obchodnom dome BILLA), Na 
Malý Diel. Malá Praha: križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice, križovatka Ulice 
Ambra Pietra a Suvorovovej ulice, križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice, Závodská 
cesta č. 60 (pri reštaurácii Gastro Novum). 

Od 3. 10. do 8. 10. 2017 – Vlčince a Hájik
Vlčince I: Černovská ulica (za Zeppelin Pubom), Námestie Ľudovíta Fullu č. 2 (pri garážach), 
Námestie Ľudovíta Fullu. Vlčince II: Dobšinského ulica (za lekárňou), Varšavská ulica  
(za obchodom Pačino), Ulica Boženy Slančíkovej Timravy č. 11, Ústecká ulica č. 5, Moskov-
ská ulica (oproti Tulskej ulici č. 6). Vlčince III: Fatranská ulica (parkovisko oproti reštaurácii), 
Karpatská ulica (pri základnej škole), Piešťanská ulica, Zvolenská ulica, Martinská ulica (na 
konci Prešovskej ulice) – neskôr presun na Martinskú ulicu č. 7. Vlčince IV:  Ulica Eduarda 
Nécseya (nad Hlbokou cestou), Ulica Jána Vojtaššáka (za ŠMŠ a ŠZŠ), Ulica Karola Kmeťku 
(parkovisko). Sídlisko Hájik: Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom Na konečnej), 
Ulica Jura Hronca (oproti večierke), parkovisko pri COOP Jednota, Petzvalova ulica (oproti 
ihrisku MŠ), križovatka Ulice Mateja Bela a Kvačalovej ulice. 

Od 10. 10. do 15. 10. 2017 – Solinky, Staré mesto a Celulózka 
Sídlisko Solinky:  Smreková ulica č. 8, Javorová ulica (garáže), Borová ulica (stred ulice) – 
neskôr presun na Borovú ulicu č. 35, Jaseňová ulica, Platanová ulica (oproti Zámočku), Lim-
bová ulica, Gaštanová ulica, Osiková ulica, Dubová ulica, Solinky – Juh. Staré mesto: Veľká 
okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici), križovatka Ulice Daniela Krmana a Na Šefra-
nici, Na Sihoti, Hlboká cesta č. 28 – neskôr presun na sídlisko pod nemocnicou, Hollého ulica 
č. 25 – neskôr presun na Šoltésovej ulicu č. 10, Revolučná ulica (chodník vedľa panelákov) 
– neskôr presun na križovatku ulíc M. R. Štefánika a Jána Milca, Ulica Vojtecha Tvrdého č. 14, 
Klemensova ulica (začiatok ulice), križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti mra-
ziarňam). Celulózka: Pri Celulózke (pri bytovom dome) – neskôr presun na Pltnícku ulicu. 

Od 17. 10. do 22. 10. 2017 – Hliny 
Hliny I: Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za predajňou potravín). Hliny II: Ulica 
Antona Bernoláka („Bulvár“, za predajňou Očná optika). Hliny III: Ulica Tomáša Ružičku, 
Puškinova ulica č. 5. Hliny IV: Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu). Hliny V: Ružová 
ulica (pri spoločenskom pavilóne), Hečkova ulica (parkovisko), Kraskova ulica (pri križovatke 
s Hlinskou ulicou). Hliny VI: za reštauráciou Máj, pri objekte výmenníkovej stanice, Bajzova 
ulica (pri zdravotnom stredisku), Bajzova ulica (pri SOU odevnom). Hliny VII: Jarná ulica  
(pri pošte), Gabajova ulica (pri bývalej pekárni), Saleziánska ulica (oproti Byttermu). Hliny VIII: 
Lichardova ulica, Suvorovova ulica (parkovisko pri OD Družba), Rajecká ulica č. 1, Daxnerova 
ulica (začiatok ulice). 

Celý harmonogram nájdete na www.zilina.sk.

Odbor životného prostredia vyzýva občanov, aby 
brehy potoka Všivák neznečisťovali vysypaním po-
kosenej trávy a iného zeleného odpadu. Takýto od-
pad je možné bezplatne odovzdať v Zbernom dvore 
v Považskom Chlmci v pondelok - piatok: 7.00 hod. 
- 15.30 hod. Tomu, kto sa takto dopustí znečistenia 
verejného priestranstva, hrozí bloková pokuta alebo 
bude riešený v správnom konaní. Ak by boli občania 
svedkami toho, že niekto znečisťuje okolie parku, 
prosíme neodkladne zavolať mestskú políciu na tel. 
čísle: 159.  Ďalej by sme chceli vyzvať občanov  
a podnikateľské subjekty v povodí potoka Všivák, 
ktoré ešte nie sú v súčasnosti pripojené na kanalizá-
ciu, aby tak urobili a vypúšťali splaškové odpadové 
vody zákonným spôsobom a neznečisťovali životné prostredie. Pripojením nehnuteľnosti na 
verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu splaškových odpadových vôd prostred-
níctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného 
prostredia. Túto povinnosť majiteľom nehnuteľností a pozemkov ukladá  § 23 ods. 2 zákona  
č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  

Výzva

Vianočné trhy 2017
Záujemcovia o účasť na Vianočných trhoch sa môžu prihlásiť v termíne do 13. 10. 2017 pre 
remeselných a potravinových predajcov a v termíne do 6. 10. 2017 pre predajcov občerstve-
nia prostredníctvom prihláškového formulára.

Prihlášky a viac informácií nájdete na www.zilina.sk v sekcii Mesto Žilina 
informuje / Vianočné trhy 2017. 

1992
 
2. 10. v Bábkovom divadle 
sa konal Folkový maratón. 
Festival otvorili Žilinčania 
– skupina Prameň (predtým 
skupina Otlaky), Závaha 
band a pesničkár Hofo Mi-
čík. Z Českej republiky sa 
predstavili Jiří Dědeček, 
Vladimír Merta a Jaromír 
Nohavica. 

7. 10. v Považskej galérii 
umenia bola otvorená 
výstava Premeny Žiliny 7. 
Fotografie zhotovil a vybral 
Miroslav Pfliegel.

19. 10. vo veku 76 rokov 
zomrel Robert Altus, bývalý 
futbalista ŠK Žilina, neskôr 
tréner volejbalového družstva 
Stavbár Žilina. 

28. 10. pracovníci žilinské-
ho podniku Váhostav 
ukončili prehradenie Du-
naja v oblasti Čuňova. Toto 
náhradné riešenie zvolili 
projektanti po vypovedaní 
zmluvy o výstavbe VD Gab- 
číkovo-Nagymaros maďar-
skou stranou. 

1997

1. 10. do funkcie riaditeľa 
Považskej galérie umenia 
nastúpil žilinský výtvarník 
a akademický maliar Jozef 
Krakovský. 

8. 10. vo veku nedožitých 
75 rokov zomrel prof. Ing. 
Jaroslav Jeřábek, DrSc., 
ktorý pôsobil na dnešnej 
Žilinskej univerzite ako pe-
dagóg v mnohých funk- 
ciách viac ako 40 rokov. 
Rektorom školy bol 18 ro-
kov. 

11. 10. v Žiline sa uskutoč-
nila súťaž v jazde zručnosti 
vodičov trolejbusov. V súťa-
ži družstiev zvíťazilo 
družstvo Žilina I pred vo-
dičmi z Banskej Bystrice. V 
súťaži jednotlivcov zvíťazil 
Miroslav Jacko z Dopravné-
ho podniku mesta Žiliny.

13. 10. v meste Bielsko-Bia-
la (Poľsko) bola podpísaná 
dohoda o spolupráci medzi 
týmto mestom a Žilinou. 

Dohodu podpísali zástupca 
primátora mesta Žilina Mi-
lan Gavlák a primátor me-
sta Bielsko-Biala Zbygniew 
Leraczyk. 

21. 10. v knižnej distribúcii 
Hrebenda bola otvorená 
výstava fotografií s názvom 
Nový Zéland – objektívom 
rozhlasového redaktora 
Vladimíra Ľacha. Autor 
pracuje dlhé roky ako re-
daktor Slovenského rozhla-
su v Žiline a navštívil túto 
vzdialenú krajinu s výpra-
vou telesne postihnutých 
športovcov – lyžiarov.

2002

3. 10. v Považskej galérii 
umenia bola otvorená 
výstava Ekoplagát, v poradí 
deviata medzinárodná pre-
hliadka plagátov s témati-
kou ochrany životného 
prostredia a prírody.

21. 10. Vojtech Zachar, 
známy žilinský futbalista, 
sa dožil 80 rokov. V žl-
to-zelenom drese hral v ro-
koch 1944 až 1954, odohral 
165 ligových zápasov  
a vsietil v nich 55 gólov.

18. 10. na Radnici mesta 
Žilina si manželia Barbora 
a Štefan Baculíkovci po 60. 
rokoch manželstva zopa-
kovali svoj manželský sľub 
v rámci osláv ich diaman-
tovej svatby.

22. 10. Ing. arch. Ivan Meliš 
sa dožil 75 rokov. Päťdesiat 
rokov sa venoval urbaniz-
mu a územnému plánova-
niu mesta Žilina. Už v roku 
1954 vypracoval smerný 
územný plán mesta Žilina. 
V ňom navrhol okružný 
systém dopravy a hlavný 
peší ťah od železničnej sta-
nice cez Mariánske námes- 
tie po Bernolákovú ulicu.

2007

1. 10. na Žilinskej univer-
zite sa začal nový 55. aka-
demický rok. V tomto 
roku bude na škole študo-
vať takmer 13 000 študen-
tov.

5. 10. na Radnici mesta Ži-
lina bolo valné zhromažde-
nie predstaviteľov sloven-
skej časti Euroregiónu 
Beskydy, na ktorom bol 
zvolený nový predseda. 
Primátor mesta Žilina Ivan 
Harman vystriedal na tom-
to poste Miroslava Rejdu, 
primátora Turzovky.

25. a 26. 10. v priestoroch 
Radnice mesta Žilina sa ko-
nalo rokovanie predstavi-
teľov združenia K 8, zdru-
ženia primátorov ôsmich 
slovenských krajských  
miest. Rokovania sa okrem 
primátora mesta Žilina Iva-
na Harmana zúčastnili 
primátori Andrej Ďurkov-
ský (Bratislava), František 
Knapík (Košice), Jozef 
Dvonč (Nitra), Pavel Ha-
gyari (Prešov), Branislav 
Celler (Trenčín).

2012

19. 10. Mestský úrad v Žili-
ne naďalej spĺňa certifiká-
ciu systému riadenia úradu 
podľa Európskej normy 
ISO 9001:2008. Cieľom 
dohľadového auditu bolo 
potvrdiť, že systém pláno-
vaného manažérstva, ktorý 
mestský úrad zaviedol, je  
v súlade s touto európskou 
normou a je schopný udržať 
úroveň služieb pre občanov 
vo vysokej kvalite. Certi-
fikát systému riadenia úra-
du podľa tejto normy získal 
Mestský úrad v Žiline  
27. septembra 2010.

26. 10. socha Ľudovíta Štúra 
bola po šiestich rokoch opäť 
slávnostne osadená v na-
šom meste, v parku na 
Bôriku. Park nesie odvtedy 
nový názov – Park Ľudovíta 
Štúra. Slávnosti sa zúčastni-
li na pozvanie primátora 
Igora Chomu predseda 
Národnej rady SR Pavol 
Paška, predseda vlády SR 
Robert Fico, poslanci 
Národnej rady SR, predse-
da Žilinského samospráv-
neho kraja Juraj Blanár  
a ďalší významní hostia. 

RNDr. Ján Štofko 
kronikár mesta Žilina


