Zápisnica a uznesenie
zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina
konaného dňa 5. 9. 2017 na Mestskom úrade v Žiline
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina (ďalej len RS)
3. Plánovaná činnosť RS
4. Diskusia
5. Návrh uznesenia
6. Záver
1. Otvorenie
p. Mária Žideková, predsedníčka RS privítala všetkých prítomných a zároveň
ospravedlnila neúčasť koordinátorov MsÚ v Žiline. Konštatovala, že RS je uznášaniaschopná a
požiadala členov RS o hlasovanie k programu zasadnutia. Program bol jednomyseľne
schválený.
2. Zhodnotenie doterajšej činnosti RS
p. Mária Žideková, predsedníčka RS informovala prítomných o doterajšej činnosti RS
nasledovne:
1) Návšteva NR SR dňa 14.09.2017 je pripravená.
2) Prázdninové cvičenie seniorov na Vodnom diele Žilina pri Extrem - parku bolo kladne
hodnotené. Seniori vyslovujú poďakovanie mestu Žilina za realizáciu tejto aktivity.
3) Informácia ohľadom Bytčického kaštieľa
4) Mestská polícia v Žiline odpovedala na dotaz seniorov vo veci využitia tzv. „fotopascí“
5) Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (DPMŽ) informoval RS o obnove vozového parku.
6) Členovia RS sa zúčastňovali na zasadnutiach komisií mesta Žilina.
7) RS privítala možnosť publikácie v novinách KURIÉR bezplatne pre všetky O. z., kluby
a DC v meste.
3. Plánovaná činnosť RS
1) Doriešením podnetu na využívanie Outdoorového fitt parku v areáli Denného centra pre
seniorov na Vlčincoch pre verejnosť bol poverený RS p. Lonc v spolupráci s odborom
soc. a bytovým.
2) RS naďalej bude sledovať osud Bytčického kaštieľa s prosbou za výrazné zníženie
navrhnutej kúpnej ceny predávajúcim subjektom pre potreby mesta Žilina.
3) Pripraviť návrh na sprístupnenie Outdoorového fitt parku v areáli Denného centra pre
seniorov na Vlčincoch aj v sobotu a nedeľu pre verejnosť.
4) Naďalej využívať možnosť bezplatnej publikácie v novinách KURIÉR.
5) V spolupráci s mestom Žilina a Žilinským mládežníckym parlamentom mesta Žiliny
pripraviť na budúci rok 2018 Športový viacboj pre seniorov.
6) Účasť na Primátorskom dni 06.10.2017 v Žiline.

4. Diskusia
1. p.Mária Tamášiová poskytla informácie k Festivalu seniorov nasledovne:
Festival seniorov, 10. ročník sa uskutoční dňa 29.09.2017 od 13.00 h na Mariánskom
námestí v Žiline, ktorého mottom je: „Aj keď starneme – spievať, tancovať a smiať sa
neprestaneme“ a srdečne pozvala všetkých prítomných.
Informovala o prednáškach „Fórum pre pomoc starším“, ktoré vedie pani Gálisová.
Upozornila, aby sme neboli ľahostajní pri nahlasovaní násilia na starších, voči ktorým
dochádza nielen od cudzích osôb, ale často aj v rodine.
2. Dňa 06.10.2017 na Primátorský deň od 11.00 h sú pozvané celé rodiny. Primátorský
deň sa uskutoční na Mariánskom námestí v Žiline, v prípade nepriaznivého počasia
budú akcie premiestnené do Mestského divadla v Žiline. Zo zaujímavých akcií bude
napríklad súťaž o čo najlepšiu kapustu. Na ochutnávku bude nielen kapustová polievka,
ale aj rôzne pečivo a jedlá.
3. RS týmto ďakuje mestu Žilina za vyriešenie niektorých podnetov.
Nové podnety:
1) Brodiská pri vonkajších bazénoch Mestskej krytej plavárne boli opakovane veľmi
znečistené a to aj po oznámení plavčíkovi.
2) S poukazom na sychravé jesenné obdobie je potrebné zabezpečiť odpratanie
nahrabaného lístia pred panelákmi, aby nedochádzalo k jeho rozfúkaniu.
3) Zabezpečiť zľavu za parkovanie motorových vozidiel pre rodinných príslušníkov
seniorov v mestských častiach kde sa platia rezidenčné karty. Senior spravidla nevlastní
motorové vozidlo, preto pri návšteve detí zabezpečiť možnosť zľavneného parkovania.
4) Opakovaný podnet z dôvodu, že nenastala náprava: Starý cintorín má zatvorené WC
v dňoch sobota, nedeľa a po 16.00 h v pracovných dňoch.
5) Na Novom cintoríne sú poškodené schody a hrozí nebezpečenstvo úrazu.
6) Je potrebné zabezpečiť priebežnú starostlivosť o hrobové miesta obetiam fašizmu,
represáliám II. svetovej vojny a padlých vojakov I. čsl. armádneho zboru na Starom
cintoríne a na Bôriku.
7) Odstrániť výtlky na ceste ul. Mudroňova (pri bývalom OSP, Dolné Rudiny, na strane
k Rondlu).
8) Vybudovať bezbariérovú úpravu chodníka na ul. Na Horevaží, na konci chodníka
(medzi Tescom a Teplárňou).
9) Zabezpečiť aspoň 1 odpadkový kôš na ul. Kysucká (pri podchode).
10) Na ul. A. Rudnaya sú demontované časti retardéra.
5. Uznesenie
RS na svojom zasadnutí dňa 05.09.2017 sa uzniesla takto:
Berie na vedomie:
1. Informáciu o zhodnotení doterajšej činnosti RS.
2. Informáciu o plánovanej činnosti RS.
Schvaľuje:
1. Uskutočniť zákonné kroky za účelom výrazného zníženia kúpnej ceny pri odkúpení kaštieľa
v Bytčici a priľahlých nehnuteľností.
Zodpovedná: p. Žideková
Hlasovanie: Všetci schválili
2. Pripraviť návrh na sprístupnenie Outdoorového fitt parku v areáli Denného centra pre
seniorov na Vlčincoch aj v sobotu a nedeľu.
Zodpovedný: Mgr. Lonc
Hlasovanie: Všetci schválili

Odporúča:
Zaoberať sa a aktívne riešiť nové podnety.
Hlasovanie: Všetci schválili
6. Záver
Predsedníčka RS p. Žideková poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť, podnetné
návrhy a zasadnutie ukončila.
V Žiline dňa: 05.09.2017
Zapísala: Gabriela Hamalová
tajomníčka RS
Mária Žideková v. r.
predsedníčka RS mesta Žilina

