Zápisnica a uznesenie
zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina
konaného dňa 20. 06. 2017 na Mestskom úrade v Žiline
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 87%
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o doterajšej činnosti RS
3. Informácia k akcii - Festival seniorov
4. Plánovaná činnosť RS
5. Rôzne
6. Návrh uznesenia
7. Záver
1. Otvorenie
Pani Mária Žideková, predsedníčka Rady seniorov mesta Žilina privítala
všetkých prítomných a zároveň ospravedlnila neúčasť koordinátorov MsÚ v Žiline.
Konštatovala, že Rada seniorov mesta Žilina (ďalej len RS) je uznášaniaschopná.
Program bol jednomyseľne schválený.
2. Informácia o doterajšej činnosti RS
Predsedníčka RS informovala prítomných o doterajšej činnosti RS nasledovne:
1. Vo veci označovania stravných lístkov mesto pristúpi k reálnemu riešeniu, aby
nedochádzalo k ich zneužívaniu. Predpoklad zavedenia čipových kariet v roku 2018.
2. Vybudovanie prístrešku pri budove Denného centra na Vlčincoch pre čakajúcich
stravníkov nie je možné z dôvodu bezpečnosti čakajúcich, pretože ide o priestor, kde
sa pohybujú aj motorové vozidlá, ktoré privážajú stravu a zabezpečujú odvoz rôzneho
materiálu a vecí z budovy a v neposlednej miere aj z dôvodu vysokých finančných
nákladov. Odporúča sa stravníkom, aby dodržiavali čas, v ktorom je výdaj stravy od
11.30 hod. do 12.30 hod.
3. Mestský úrad odbor sociálny a bytový, oznamuje záujemcom Denného stacionára
zriadeného na Nám. J. Borodáča 1, Vlčincoch, že je možné podať prihlášku na
uvedenú službu..
4. Kočikáreň o výmere 15 m² v Dennom centre na A. Kmeťa nie je možné využívať na
záujmovú činnosť. Priestory na prízemí DC je možné využívať denne v čase po vydaní
obedov do 16.00 h.
5. Grafický návrh Sagan - Tourminátor p. Márie Chomistekovej bude využitý na
cyklotrase pri Vodnom diele.
6. Akcia „Míľa pre mamu“ mala úspešné zastúpenie členmi RS, Denného centra a JAS
Bytčica.
7. Spolupráca so Žilinským mládežníckym parlamentom z dôvodu maturitných skúšok
a s tým súvisiacich personálnych zmien sa odkladá na september 2017. Novým
predsedom Žilinského mládežníckeho parlamentu sa stal p. Samuel Haas.
8. Bolo vyslovené poďakovanie členom RS za účasť na zasadnutiach v komisiách Mesta
Žilina. Z jednotlivých zasadnutí komisií seniori konštatovali, že ústne prejavy
niektorých členov komisií sú nekultúrne. Ich jednanie nie je vždy vecné a

konštruktívne, ale plné narážok a vzájomného osočovania. Často nehodné
odmeny.
3. Informácia k akcii - Festival seniorov
Skôr ako pani Mária Tamášiová poskytla informácie k Festivalu seniorov,
predsedníčka RS jej vyslovila poďakovanie za dobrovoľnícku činnosť v sociálnej oblasti,
v práci so seniormi a s ľuďmi umiestnenými v zariadeniach sociálnych služieb. Ocenenie
Srdce na dlani prevzala z rúk prezidenta SR.
Festival seniorov - 10. ročník sa uskutoční dňa 29.09.2017 od 13.00 hod. na
Mariánskom námestí v Žiline. Motto festivalu je: „Aj keď starneme – spievať, tancovať
a smiať sa neprestaneme“. Na festival srdečne pozvala všetkých prítomných.
4. Plánovaná činnosť RS
Predsedníčka RS informovala prítomných o plánovanej návšteve NR SR.
Prázdninové cvičenie pre seniorov na Vodnom diele bude zabezpečené cez prázdniny
v dňoch pondelok, streda, piatok od 8.00 h. Linka autobusu MHD č.67 bude premávať na
Vodné dielo tak ako vlani.
5. Rôzne
p. Vlasta Brezianska sa nezúčastnila, ani neospravedlnila svoju neúčasť 3x na
zasadnutí RS. Podľa Štatútu Rady seniorov mesta Žilina článku 5 Zloženie rady, bod 10,
podľa ktorého členstvo v RS zaniká odvolaním, trikrát neospravedlnenou účasťou na
zasadnutiach RS, úmrtím alebo písomným vzdaním sa funkcie člena rady. Z uvedeného
dôvodu pani predsedníčka ju navrhla odvolať a nahradiť Ing. Vladimírom Lukšom.
Hlasovanie: Za – 100% zúčastnených.
p. Anna Frličková informovala o účasti na konferencii o doprave organizovanú
spoločnosťou Civinet, n.o., v Ostrave dňa 23. a 24. mája, ktorej sa zúčastnila vďaka
sponzorskej pomoci od
p. Delinčáka, poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia miest SR, ČR, aby mestá do svojich plánov rozvoja
pretransformovali medzinárodné postupy do národnej úrovne. Bola pyšná, že Mesto Žilina
predstavilo už dokončené dva dokumenty a to Generel dopravy v Žiline a Udržateľnosť
mobility v meste Žilina, ktorého súčasťou bolo predstavenie integrovaného systému dopravy.
p. predsedníčka RS jej poďakovala za aktívne činnosti na úseku dopravy.
p. Jaroslav Hrdý, člen pracovného predsedníctva RS za úsek dopravy vyzval p. predsedníčku
RS k ohodnoteniu činnosti každého člena RS.
p. predsedníčka postupne ohodnotila každého člena RS.
p. Jaroslav Hrdý, navrhol namiesto seba, za oblasť dopravy p. Annu Frličkovú. Výsledkom
tejto rozpravy bol návrh, úsek dopravy zveriť p. Anne Frličkovej.
Predsedníčka RS dala hlasovať v súlade so Štatútom Rady seniorov mesta Žilina
článok 7 Zásady rokovania Rady, bod 10, podľa ktorého Rada o každom návrhu hlasuje.
Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov Rady.
Za: 19 hlasov – 70,3%
Podnety zo zasadnutia RS:
Outdoorový fitpark v areáli Denného centra Vlčince uvítali všetci dôchodcovia, ktorí
navštevujú toto denné centrum, ale vyslovili pochybnosť s jeho využitím z dôvodu jeho
umiestnenia v uzatvorenom priestore a tým jeho nepoužitie pre širokú verejnosť. Je
nepoužiteľné pre verejnosť v sobotu, nedeľu a v pracovných dňoch mimo určených hodín.
V blízkosti areálu Denného centra sa nachádza detské dopravné ihrisko, ktoré sa na noc
zatvára.

1) Podnet - medzi Denným centrom a detským dopravným ihriskom zabudovať
bránku, čím sa umožní vstup do outdoorového fitparku aj mimo určených hodín
a v sobotu, nedeľu, či v dňoch dovolenkového obdobia zamestnancov Denného
centra a to na vlastnú zodpovednosť cvičiacich.
2) Denné centrum Vlčince má dve bránky pre vstup osôb do areálu tohto zariadenia.
Denné centrum však umožňuje vstup osôb len z jednej bránky od Hlbokej cesty,
teda v smere od reštaurácie Kazačok. Druhá bránka pre vstup osôb býva zatvorená
a tým, čo prichádzajú autom, po odstavení vozidla za bránkou musia prejsť po
zeleni, aby prešli k otvorenej bránke. Preto navrhujeme, aby obe bránky boli
v rovnakom čase otvorené.
Na základe rastúcich požiadaviek od obyvateľov Žiliny v seniorskom veku členovia RS
žiadajú od mesta zriadiť Domov dôchodcov a sociálnych služieb, pretože jedno zariadenie na
Solinkách takéhoto typu pre Žilinu nestačí.
3) Podnet - Návrhom na riešenie je aj uprednostniť riešenie kaštieľa a príslušného
parku v Bytčici.
Seniori vyslovujú poďakovanie mestu za postupnú opravu chodníkov a vysadenie
stromčekov v meste.
K plánovanému ovocnému sadu na Vlčincoch však vyslovili pochybnosť, práve pre jeho
neúčelnosť na sídlisku. Bude miestom stretávania bezdomovcov, zo stromov pravidelným
neošetrovaním a opadávaním ovocia sa stanú plánky s množstvom odpadu.
4) Podnet - prioritou ľudí a aj mesta sú deti, mládež, ktorí by takýto priestor skôr
využili na športové aktivity.
Štúrov park aj keď je v tomto čase v rekonštrukcii a nie je uzatvorený, pohybujú sa tam ľudia,
psíčkari. Dva smetné koše je pre tento priestor málo, preto odpad a exkrementy sú všade.
Fakt, že tento priestor nie je uzatvorený a pred nami sú prázdniny navrhujeme:
5) Podnet - osadiť priestor lavičkami. Pri kamennom plote rastie divoká burina,
navrhujeme jej likvidáciu a vysadenie okrasných tráv.
Starý cintorín má zatvorené WC v dňoch štvrtok, sobota, nedeľa. Dva smetné koše na
začiatku a konci cintorína je málo, tráva medzi hrobmi je vysoká, zamestnanci nerobia, vidno
ich sedieť a fajčiť.
6) Podnet – systémovo pracovať na zlepšení služieb.
Farské schody, na ktorých je povytrhávaná dlažba treba opäť opraviť.
7) Podnet - Požadujeme výsledky Mestskej polície z fotopascí, kamier.
8) Podnet Žiadame opäť prehodnotiť nastavenie dopravného svetelného
signalizačného zariadenia pri Auparku na Bulvár.
9) Podnet - V priestore medzi Národnou bankou a Bilingválnym gymnáziom smerom
k premosteniu a podchodu na ul. Bernoláka je zničená dlažba.

6. Uznesenie
RS na svojom zasadnutí dňa 20.06.2017 sa uzniesla takto:

Berie na vedomie:
1. Informáciu o doterajšej činnosti RS.
2. Informácia k akcii - Festival seniorov.
3. Informáciu o plánovanej činnosti RS.
4. Informáciu o stanovisku mesta k podnetom RS.
Schvaľuje:
1. Podľa Štatútu RS článok 5 Zloženie rady, bod 10 odvoláva členku RS p.Vlastu
Breziansku za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutiach RS a zároveň ustanovuje Ing.
Vladimíra Lukša za člena RS.
2. Podľa Štatútu RS článok 7 Zásady rokovania Rady, bod 10, podľa ktorého Rada
o každom návrhu hlasuje odvoláva z pracovného predsedníctva RS p. Jaroslava
Hrdého, zodpovedného za oblasť dopravy a zároveň ustanovuje do pracovného
predsedníctva p. Annu Frličkovú, zodpovednú za oblasť dopravy.
3. p. Hrdý zostáva členom RS.
Odporúča:
Aktívne riešiť nové podnety.
Hlasovanie: Všetci schválili
7. Záver
Predsedníčka RS pani Žideková poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť, podnetné
návrhy a zasadnutie ukončila.
V Žiline dňa: 20.06.2017
Zapísala: Gabriela Hamalová
tajomníčka RS
Overila: Jana Comorková
Mária Žideková
predsedníčka
RS mesta Žilina

v.

r.

