Zápisnica
z verejného zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina konaného v rámci
Primátorského dňa: 06.10.2017 na Radnici mesta Žilina
Prítomní: RS podľa prezenčnej listiny
Hostia: Ing. Igor Choma, primátor mesta Ţiliny, PhDr. Slavomíra Brezovská, vedúca
odboru sociálneho a bytového Mestského úradu v Ţiline, prítomní občania mesta
Ţiliny
Program:
1. Otvorenie
2. Príhovor Ing. Igora Chomu, primátora mesta Ţilina
3. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Ţilina (ďalej len RS)
4. Plán činnosti RS
5. Diskusia
6. Záver
1. Otvorenie
Verejné zasadnutie sa uskutočnilo v rámci Primátorského dňa, ktorým bolo ukončené
Ţilinské kultúrne leto 2017. Pani Mária Ţideková predsedníčka RS privítala Ing. Igora
Chomu, primátora mesta Ţiliny, PhDr. Slavomíru Brezovskú, vedúcu odboru sociálneho a
bytového, členov RS a všetkých prítomných.
2. Príhovor Ing. Igora Chomu, primátora mesta Žilina
Ing. Igor Choma, primátor mesta Ţiliny vo svojom príhovore ocenil prácu seniorov
tým, ţe určite v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je aktivita seniorov výraznejšia. Uvítal
takúto formu vzájomnej spolupráce mesta so seniormi, ktorí zapájajú aj mládeţ do aktívnych
činností. Uprednostnil následné návrhy a podnety seniorov, ku ktorým sa bude vyjadrovať.
3. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina (ďalej len RS)
Pani Mária Ţideková poďakovala mestu za organizovanie Festivalu seniorov,
prázdninové cvičenie pre seniorov na Vodnom diele, za obnovu vozového parku MHD.
Poďakovala pani Márii Tamášiovej aj ostatným seniorom za dobrovoľnícku činnosť pri
príprave 10. ročníka Festivalu seniorov.
Poďakovala p. primátorovi za moţnosť návštevy v NR SR a priestorov Bratislavského hradu.
Konštatovala, ţe ďalej je v riešení Európsky preukaz seniora.
Informácia k Bytčickému kaštieľu – mesto by malo záujem, ale majiteľ stanovil privysokú
cenu. RS sa nevzdáva tejto myšlienky.
Pracuje sa postupne na cyklotrase Petra Sagana.
Seniori poukazujú na neetické správanie niektorých poslancov na zasadnutiach komisií mesta.
Informovala, ţe RS od svojho vzniku zasadala v roku 2015 celkom sedemkrát, v roku 2016
celkom štyrikrát a zatiaľ v roku 2017 päťkrát.
Pán primátor vyslovil spokojnosť s prácou seniorov a uvítal by moţnosť návštevy NR
SR 2x do roka.
Ďalej informoval, ţe postupne podľa prioritných vecí a finančnej náročnosti bude riešené aj
jednotné oblečenie vodičov MHD.
Na podnet neupraveného parkoviska a okolia Marakany, mestskej časti Stráţov podal
vysvetlenie, ţe ide o pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Mesto však upozorňuje
vlastníka na odstránenie nedostatkov.

V súvislosti s podnetmi poukázal na aktívnu účasť občanov aj seniorov na poslaneckých
výboroch jednotlivých mestských častí. Práve na zasadnutiach poslaneckých výborov
prítomnosť občana, seniora pôsobí na osobnú zodpovednosť poslanca za vybavenie
predloţených podnetov, návrhov, ţiadostí.
4. Plán činnosti RS
Pani Mária Ţideková, predsedníčka RS informovala prítomných o pláne činnosti RS,
ktorého naďalej nosným pilierom je podieľať sa na skvalitňovaní ţivota seniorov. S tým
súvisí aj moţnosť predkladať mestu podnety na riešenie vecí, ktoré spríjemnia ţivot kaţdému
občanovi Ţiliny.
1)
Pôsobiť na občanov, aby prejavili záujem o veci verejné a zúčastňovali sa
zasadnutí výborov poslancov v jednotlivých mestských častiach.
2)
Na budúci rok 2018 RS v spolupráci s Mládeţníckym parlamentom plánuje
Športový viacboj seniorov.
3)
Dňa 06.12.2017 o 11:00 hod. v priestoroch DC Bytčica je pre verejnosť
plánovaný seminár Európskeho spotrebiteľského centra o ochrane
spotrebiteľa z Ministerstva hospodárstva SR.
5. Diskusia
V diskusii boli predloţené nasledovné podnety:
1. Z ul. Fatranská na ul. Vysokoškolákov treba upraviť obrubníky tak, aby bol moţný
bezpečný prechod invalidným vozíkom z oboch strán.
2. Upozorniť vodičov MHD na nebezpečný rýchly štart zo zastávok, kedy si starší
a postihnutí občania, mamičky s kočíkmi ešte nestačili sadnúť alebo sa aspoň chytiť.
3. I keď je zastávka prázdna pristavujú vodiči vozidlo tak, ţe medzi obrubníkom
a dverami je veľká medzera, ktorá robí problém pri nastupovaní spomínaných skupín.
Bezbariérové vybavenie vozidla takto stráca svoj význam.
4. Na uliciach Ţiliny kde je nová výsadba stromov, vysadiť pri nich cibuľoviny alebo
okrasné trávy, aby tam nerástla burina. Napríklad pekná výsadba je na kruhovom
objazde pri Váhostave.
5. Nahradiť zberné nádoby na triedený odpad vrecami do kaţdej domácnosti a odoberať
ich priamo. Do nádob sa hromadí triedený odpad z reštauračných zariadení.
6. Zabezpečiť pravidelné čistenie vodného toku Všivák.
Odpoveď: Vodný tok sa pravidelne čistí. Zisťujú sa pôvodcovia znečistenia. Ide o zdroj
pramenitej čistej vody nad Solinkami a tento vodný tok spríjemňuje prostredie parku Ľ. Štúra,
ktorého rekonštrukcia je pred ukončením. Pán primátor pozval všetkých prítomných na
otvorenie parku Ľ. Štúra na deň 06.11.2017, o čase bude verejnosť informovaná.
7. Po vykonaných prácach na elektrifikácii Vlčincov treba upraviť chodníky.
Odpoveď: V zmysle stavebného povolenia chodníky budú zaasfaltované.
8. V mestskej časti obvod č. 1, pani poslankyňa Chodelková oznámila, ţe financie na
siete pre ihriská uţ nie sú, lebo ţiadosť o financie na tento účel bola podaná
oneskorene.
Odpoveď: Poslanci majú pridelené financie pre svoj obvod. Záleţí na nich ako
zmysluplne ich vyuţívajú.
9. Staré trhovisko je zdevastované, stará kovová konštrukcia v niektorých miestach
ohnutá, dokrivená a všade neporiadok.
Odpoveď: Priestor nie je vo vlastníctve mesta. Mesto malo záujem o Trţnicu. Po
rokovaní s vlastníkmi sú finančné poţiadavky pre mesto neprijateľné. Postupne je
obsadzované novovybudované trhovisko pri ţelezničnej stanici.
10. Po dlhšej neprítomnosti v Ţiline je potrebné pochváliť Ţilinu za jej krajší vzhľad. Sú
mini záhradky, odbor ţivotného prostredia dal zeleň do poriadku.
- Pred Národnou bankou je krásne, ale za bankou je otrasne.
- Pri mostíku z konca Bulváru na Bôrik sa usádza voda a cez zimu sa tvorí ľad. Je to
veľmi nebezpečné.

Upraviť chodníky na ul. Kovalíkova pred VURAL- om, kde chodia aj autá, rovnako
ul. Sklenárova, sú tam preliačiny, podvozky sa šúchajú.
11. Medzi zastávkami MHD na Vlčincoch II. a III. je vybudovaný nový chodník, ktorý je
chodcami často vyuţívaný. Je to chodník medzi dvoma jednosmernými cestami. Bolo
by vhodné tento chodník zviditeľniť vodičom dopravnými značkami, prípadne
spomaľovačmi (retardérmi).
- Kedy bude prerobená autobusová stanica v Ţiline?
- Neupravený priestor na ul. Dobšinského.
Odpoveď: Autobusová stanica patrí p. Trabelssie nie mestu. V prácach na Dobšinského
sa bude pokračovať dodrţaním zákonných podmienok verejného obstarávania.
12. Mestská krytá plaváreň potrebuje vysadiť stromy v priestoroch minigolfu, trávnaté
plochy treba vyrovnať zrekultivovať, brodiská sú často znečistené a to aj
z prítokových rúr, treba určiť reţim vymieňania vody.
Odpoveď: Tieto pripomienky budú zohľadnené v prospech celej verejnosti v rámci
rekonštrukcie interiéru plavárne ešte tento rok a exteriéru budúci rok.
13. Poďakovanie mestu za uskutočnenie Plaveckej štafety. Je vhodné počas takejto akcie
vytvoriť samostatné plavecké dráhy nie len pre ţiakov, plavcov, ale aj seniorov ako
rekreačných plavcov.
14. Zaviesť rezidenčné karty parkovania na Vlčincoch, aby sa obmedzilo parkovanie
viacerých aj sluţobných vozidiel v rámci jednej rodiny a tak sa zabezpečilo
parkovanie obyvateľom Vlčiniec.
Odpoveď: Za systém parkovania zodpovedá Parkovacia spoločnosť, s ktorou má mesto
uzatvorenú zmluvu do roku 2020.
15. Jama pri plavárni – dokedy tam bude. Odpoveď – pozemok je súkromný.
16. Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o cintoríny.
Odpoveď: Mesto má v správe 16 cintorínov. Kaţdý si vyţaduje zásobovanie vodou,
elektrifikáciu, riešenie vstupov, zabezpečenie toaliet a pod., pričom niektoré veci sú
v havarijnom stave. Záujem mesta je postupne zabezpečiť na všetkých cintorínoch dôstojné
miesta nie len pre zosnulých, ale aj pre návštevníkov cintorína a na tom stále pracuje,
zveľaďuje, stará sa, napr. treba zrekonštruovať kaplnku na starom cintoríne, či zabezpečiť
cintoríny pred divou zverou oplotením. Cintoríny napádajú nie len diviaci, či vysoká zver, ale
uţ bola hlásená aj prítomnosť medveďa. Mesto zároveň oznámilo túto skutočnosť aj
príslušným orgánom.
Diskusia sa niesla v duchu vzájomnej úcty, porozumenia a snahou o vzájomnú spoluprácu
v prospech všetkých občanov Ţiliny. Zároveň pán primátor všetkých pozval na Deň
otvorených dverí Tunela Povaţský Chlmec na D3 pri Ţiline dňa 14.10. 2017 od 10.00 hod. do 17.00 hod.
-

6. Záver
p. Primátor poďakoval prítomným za podnetné rokovanie.
p. predsedníčka RS poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

V Ţiline dňa 06.10.2017
Zapísala: JUDr. Gabriela Hamalová
tajomníčka RS
Mária Ţideková v. r.
predsedníčka
Rady seniorov mesta Ţilina

