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Zápisnica 

 

z verejného zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina 

konaného dňa 07.10.2016 na Radnici mesta Žilina 

 

 

Prítomní: RS podľa prezenčnej listiny 

Hostia:  

Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, PhDr. Slavomíra Brezovská, vedúca odboru sociálneho 

a bytového Mestského úradu v Žiline, PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina, koordinátori RS 

za MsÚ v Žiline a prítomní občania mesta Žiliny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Príhovor Ing. Igora Chomu, primátora mesta Žilina  

3. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina (ďalej len RS) 

4. Plán činnosti RS   

5. Diskusia  

6. Záver 

1.  

 

Verejné zasadnutie sa uskutočnilo v rámci Primátorského dňa, ktorým bolo ukončené 

Žilinské kultúrne leto 2016. 

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žiliny, privítal Ing. Igora Chomu, primátora mesta 

Žiliny, PhDr. Slavomíru Brezovskú, vedúcu odboru sociálneho a bytového, p. Máriu 

Židekovú, predsedníčku RS, členov RS, koordinátorov RS za MsÚ a všetkých prítomných. 

 

2. 

Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina vo svojom príhovore poďakoval za doterajšiu 

spoluprácu s Radou seniorov mesta Žilina a uvítal takúto formu vzájomnej informovanosti 

mesta so seniormi.  

3. 

p. Mária Žideková, zhodnotila činnosť zo záveru verejného zasadnutia  2.10. 2015 

a poďakovala mestu za splnenie projektu MHD zdarma pre seniorov a rozšírenie na ďalšie 

skupiny občanov. Poďakovala za organizačné zabezpečenie Festivalu seniorov Mestu Žilina, 

p. Márii Tamášiovej, členom Senior klub Priatelia a všetkým pomocníkom z radov seniorov 

pri zabezpečení ponúkaných ochutnávok aj z vlastnej výroby. Pripomenula jubilejný X. 

ročník Festivalu seniorov v roku 2017 a jeho finančné zabezpečenie. 

 

4. 

 

Pani Mária Žideková, predsedníčka Rady seniorov mesta Žilina v  pláne činnosti RS 

na ďalšie obdobie vychádzala zo záverov zasadnutia RS uvedených v zápisnici zo dňa 08.09. 

2016. Zvlášť upozornila seniorov, aby sa zúčastňovali mestských aktivít a svoje podnety 

predkladali aj prostredníctvom poslancov v jednotlivých mestských častiach.  

1) Poukázala na požiadavku Rady seniorov o možnosť získania Európskeho preukazu 

seniora SR a poďakovala p. primátorovi Igorovi Chomovi – poslancovi NR SR za 

osobnú pomoc pre dosiahnutie tohto preukazu. 

2) Za RS srdečne pozvala dňa 14.11. 2016 o 14:00 hod. vo veľkej sále MsÚradu pod 

záštitou p. primátora mesta Žilina na prednášku  p. prezidentky Ľubice Galisovej 

z Fóra pre pomoc starším, Krajského policajného zboru Žilina a n.o. Áno pre život. 
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3) Naďalej sa podieľať na skvalitňovaní života seniorov a podnety predkladať mestu 

prostredníctvom p. primátora. 

5. 

 

Pán primátor poďakoval seniorom za  záujem o tie činnosti, ktoré robí mesto 

v prospech každého občana Žiliny a zároveň vyzval seniorov, aby predkladali podnety aj 

prostredníctvom poslancov podľa svojich územných obvodov v jednotlivých mestských 

častiach, pretože mesto sa zaujíma o problémy seniorov pre skvalitnenie ich života. Privítal 

podporu seniorov v zámere cestovanie v MHD zdarma pre všetkých Žilinčanov, ktorí majú 

záväzky voči mestu splnené.  

P. primátor podporil požiadavku o navŕšení financií pre uskutočnenie nastávajúceho 

Festivalu seniorov, ktorý bude v roku 2017 jubilejný 10. ročník. Pri tejto príležitosti 

informoval o možnosti čerpania finančných prostriedkov za rok 2016 v termíne do konca 

novembra 2016.  

Zároveň pozval všetkých prítomných na stretnutie vedenia mesta s občanmi Žiliny, 

ktoré sa uskutoční dňa 27.10.2016 o 17:00 hod. vo Veľkej zasadačke Mestského úradu 

v Žiline a prítomných vyzval, aby o stretnutí informovali aj ďalších občanov, ktorí vo 

vlastnom záujme takto verejne môžu prezentovať svoje požiadavky, podnety, či iné návrhy.  

Pri riešení problému s premnožením holubov sa vyjadril, že Mestská polícia sa síce 

stretáva s porušovaním VZN o zákaze kŕmenia holubov, ale na druhej strane sú zástancovia, 

hlavne pri starostlivosti o malé deti, ktorým prináša radosť práve činnosť kŕmiť tieto vtáčiky. 

Budovanie chodníkov podľa vychodených trás sa postupne rieši podľa jednotlivých 

mestských časti a v pláne sú aj sídliská.  

V roku 2017 vodiči MHD budú mať jednotné oblečenie.  

Na opakované podnety vo veci povytrhávanej dlažby v meste informoval o rovnako 

opakovaných opravách, čo zhodnotil ako málo účinné a vyslovil názor, že zrejme účinnejšie 

je spôsob stráženia, aby nedošlo vôbec k vytrhávaniu dlažby.  

Radničné noviny sú občanom doručované Slovenskou poštou a.s., preto ak nie sú 

doručené do niektorej domácnosti, treba informovať. Ide o periodikum, ktoré informuje 

občanov o reálnej činnosti mesta, o akciách, ktoré mesto pripravuje, o tom, čo sa v meste deje, 

čo sa udialo.  

Uvítal a prevzal záštitu nad pripravovanou  akciou Mesta Žilina, Rady seniorov, n. o. 

Áno pre život,  pod názvom Pomoc starším, ktorá sa uskutoční formou besedy dňa 14.11.2016 

o 14.00 hod. vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline s prezidentkou Fóra pre pomoc 

starším p. Ľubicou Gálisovou, Krajským policajným zborom Žilina.   

Zároveň ubezpečil prítomných, že ako poslanec NR SR v spolupráci s Ing. Jurajom 

Blanárom, predsedom Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je tiež aj poslancom NR SR 

urobí potrebné kroky k zahájeniu legislatívneho procesu pre zabezpečenie Európskeho 

preukazu seniora o ktorý požiadala Rada seniorov. 

 

V diskusii na jednotlivé podnety pán primátor odpovedal nasledovne: 

 

1. Poďakovanie mestu za osadenie lavičiek na Solinkách, ale práve okolo lavičiek sa kopí 

odpad, žiada zabezpečiť údržbu okolo lavičiek. 

Odpoveď: Vzhľadom na neustále poškodzovanie buď lavičiek, alebo odpadových košov, nie je 

účelné osadiť odpadový kôš ku každej lavičke. 

2. Je potrebné doriešiť vlastnícke vzťahy v mieste diaľnice privádzač od motorestu 

MARAKANA. Je tam neporiadok, 3 roky tam nebola žiadna údržba a prepadáva sa 

vozovka. 

Odpoveď: Ide o majetok Slovenskej správy ciest a.s., jedná sa o cestu 1. triedy. Mesto 

vlastníka upozorňovalo na túto skutočnosť, pretože krovie, burina siahajú až po 

mestskú časť Bytčice. 



 

3 
 

3. Poďakovanie mestu za úpravu a opravu chodníkov na Hlinách V, ale v okolí krčmy stojí 

voda. 

Odpoveď: Po zistení vlastníka podľa listu vlastníctva, mesto upozorní vlastníka. 

4. Budova Centrum na Vlčincoch zanedbaná a v okolí budovy špina. 

Odpoveď: Budova ani priľahlý pozemok nie je vo vlastníctve mesta a naozaj táto skutočnosť 

robí Žiline hanbu. 

5. V deň Pamiatky zosnulých 01.11.2016 ozvučiť pietnymi tónmi starý cintorín. 

Odpoveď: Požiadavka môže byť  riešená v prímestských častiach. Ozvučenie celého cintorína 

je finančne náročné. Zároveň požiadal o trpezlivosť pri úprave jednotlivých cintorínov. 

6. Na strane Carefouru pozdĺž ul. Vysokoškolákov a Veľkým dielom je cyklotrasa chránená 

pred slnečným žiarením stromami, ale súbežný chodník pre chodcov nie. 

Odpoveď: Úprava bola robená podľa schválenej projektovej dokumentácie. Môže sa 

prehodnotiť. 

7. Na určených miestach pozdĺž cyklotrás na počesť Petra Sagana a na motiváciu pre 

mládež vyhotoviť tabuľky, ktoré budú informovať hravou formou dosiahnuté úspechy 

nášho medailistu.  

Odpoveď: Dobrý a zaujímavý nápad. Bude predmetom podaného návrhu. 

8. Pred Úradom práce malý parčík je zanedbaný, namiesto tulipánov tam rastie tráva. 

Odpoveď: Ide o pozemok, ktorý nie je vo vlastníctve mesta. 

9. Na Hlinách VIII. pri základnej škole boli vysadené stromy, z ktorých sú 4 suché. 

Odpoveď: Podnet bude postúpený na odbor životného prostredia pre uskutočnenie nápravy. 

10. Poďakovanie mestu za Žilinské kultúrne leto 2016 pre každú kategóriu obyvateľstva 

podľa záujmu. Poďakovanie mestu aj za možnosť cvičenia pre seniorov, deti aj mamičky 

na Vodnom diele počas leta.   

 

Diskusia sa niesla v duchu vzájomnej úcty, porozumenia a snahou o vzájomnú spoluprácu 

v prospech všetkých občanov Žiliny. 

 

6. 

Záver: 

1. Predkladať mestu Žilina na vybavenie podnety občanov aj z diskusie verejného 

zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina dňa 07.10.2016. 

 

2. Pôsobiť na občanov, aby prejavili záujem o veci verejné a zúčastňovali sa zasadnutí 

výborov poslancov v jednotlivých mestských častiach. 

 

Pán primátor poďakoval prítomným za podnetné rokovanie a pani predsedníčka RS 

poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

V Žiline dňa 07.10.2016  

  

Zapísala: JUDr. Gabriela Hamalová 

tajomníčka RS 

 Mária Žideková v. r.  

        predsedníčka  

Rady seniorov mesta Žilina  


