Rada seniorov mesta Ţilina

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Rady seniorov mesta Ţilina
konaného dňa 06. 02. 2017 na Radnici mesta Ţiliny
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 80,6% prítomných
Hostia: Ing. Igor Choma, primátor mesta Ţiliny, PhDr., Mgr. Slavomíra Brezovská, vedúca
odboru sociálneho a bytového MsÚ Ţilina, Mgr. Miriam Čiková, Anna Dugovičová koordinátorky za MsÚ Ţilina
Program:
1. Otvorenie
2. Príhovor primátora mesta Ţiliny
3. Voľby komisií mandátovej, volebnej, návrhovej
4. Voľba Rady seniorov mesta Ţilina (ďalej len RS) na 2. volebné obdobie
5. Plán činnosti RS na rok 2017
6. Diskusia
7. Návrh uznesenia
8. Záver
1. Otvorenie
Pani Mária Ţideková, predsedníčka RS privítala Ing. Igora Chomu, primátora mesta
Ţiliny, PhDr., Mgr. Slavomíru Brezovskú, vedúcu odboru sociálneho a bytového,
koordinátorky MsÚ v Ţiline a všetkých prítomných. Konštatovala, ţe RS je uznášaniaschopná
a poţiadala členov RS o hlasovanie k programu zasadnutia. Program bol jednomyseľne
schválený.
2. Príhovor primátora mesta Ţiliny
Pán primátor skonštatoval, ţe spolupráca RS s mestom Ţiliny je dobrá, ale ocenil by
intenzívnejší dialóg seniorov s mládeţníkmi. Spolupráca RS so Ţilinským mládeţníckym
parlamentom by určite priniesla veľké pozitíva.
3. Voľby komisií mandátovej, volebnej, návrhovej
Do mandátovej komisie boli navrhnutí a zvolení:
Anna Frličková - predseda, Lýdia Macháčová a Bibiána Hlbočanová - členky.
ZA:24
Proti:0
Zdrţal sa:1
Do volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení:
Alena Kuniaková - predseda, Július Buchel a Jaroslav Hrdý - členovia.
Za:24
Proti:0
Zdrţal sa:1
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení:
Iveta Fedorčíková - predseda, Mária Tamášiová a Daniela Vojvodová - členky.
ZA:24
Proti:0
Zdrţal sa:1
4. Voľba Rady seniorov mesta Ţilina na 2. volebné obdobie
Pani Frličková, predsedníčka mandátovej komisie oboznámila prítomných, ţe z celkového
počtu 31 členov RS je prítomných 25 členov, čo predstavuje 80,6%. RS je
uznášaniaschopná.
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Pani Kuniaková, predsedníčka volebnej komisie predniesla návrh kandidátov do uţšieho
predsedníctva RS a pracovného predsedníctva RS zo zasadnutia RS dňa 13.01.2017.
Potom sa pristúpilo k verejnému hlasovaniu spôsobom, aký bol schválený na zasadnutí
RS dňa 13.01.2017 a v I. volebnom období takto:
Uţšie predsedníctvo:
Mária Ţideková, predseda Za: 24
Proti: 0
Zdrţal sa:1
Augustín Lonc, podpredseda Za: 24
Proti: 0
Zdrţal sa:1
Gabriela Hamalová, tajomníčka Za: 24
Proti: 0
Zdrţal sa:1
Pracovné predsedníctvo: 12 členov
1. Mária Antalová – sociálna oblasť a ťaţko zdravotne postihnutí
2. Július Buchel – šport
3. Jana Comorková – daňová oblasť
4. Juraj Drotár – SZPB
5. Viera Grenčíková – veda a vedecká činnosť
6. Jaroslav Hrdý – doprava
7. Milan Hudec – informačné technológie
8. Mária Chomisteková – turistika a cestovný ruch
9. Alena Kuniaková – Únia ţien, Ţivena
10. Libuša Mišová – zahraničná spolupráca
11. Milan Starinský – ekonomická oblasť, kontróla
12. Mária Tamášiová – kultúra, podnikanie
Pracovné predsedníctvo v uvedenom počte 12 členov bolo jednomyseľne schválené.
16 členov RS, z ktorých podľa Štatútu RS, článok 5, Zloţenie Rady sa môţu po
uvoľnení miesta uchádzať o členstvo v uţšom predstavenstve, prípadne v
dvanásťčlennom pracovnom predstavenstve
1. Vlasta Brezianska
2. Daniela Daníková
3. Iveta Fedorčíková
4. Anna Frličková
5. Bibiána Hlbočanová
6. Daniela Hnátová
7. Eva Kmeťová
8. Darina Kostelná
9. Lýdia Macháčová
10. Anna Maljarová
11. Eva Országhová
12. Eva Schmidtová
13. Júlia Staňová
14. Anna Rusnáková
15. Alţbeta Vítová
16. Daniela Vojvodová
Uvedených 16 členov RS bolo jednomyseľne schválených.
5. Plán činnosti RS na rok 2017
Pani Ţideková, predsedníčka RS uviedla plán činnosti RS na rok 2017.
Plán bol vypracovaný na základe predchádzajúcich pripomienok v spolupráci s pracovným
predsedníctvom.
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Plán činnosti RS na rok 2017 doplnený o návrhy zo zasadnutia bol jednomyseľne schválený
a tvorí samostatnú prílohu zápisnice.
6. Diskusia
Pre flexibilnosť vedenia zasadnutia RS predsedníčka RS oznámila prítomným o moţnosť
uviesť dvojminútový príspevok a jednominútovú faktickú pripomienku.
1. Diskusiu otvoril pán primátor s tým, aby RS zistila predbeţný počet záujemcov o
jesenný zájazd do NR SR (predpokladaný počet účastníkov 30). Pán primátor by
privítal aj účasť seniorov na komisiách mesta z dôvodu vzájomnej informovanosti
o programe následného rokovania Mestského zastupiteľstva
2. p. Tamášiová poukázala na husté označenie prechodov pre chodcov v meste, čo je
veľmi nepriaznivé pre plynulú jazdu autom. Preto podala podnet na riešenie situácie
s Mestskou políciou v Ţiline.
Odpoveď: Vecná príslušnosť na riešenie tejto veci patrí DI PZ SR.
p. Tamášiová ţiada mesto o pomoc pri poskytnutí väčšej miestnosti pre minimálne
100 seniorov, ktorí sa doteraz schádzajú v priestoroch hotela Slovan kaţdý pondelok
o 14.00 h. Poskytnuté priestory sú nepostačujúce pre zvýšený záujem seniorov. Podnet
podporili aj ostatní členovia RS.
Odpoveď: Pán primátor uznal akútnosť riešenia tejto poţiadavky a vyzval ostatných
členov RS k hľadaniu a oznámeniu vhodných priestorov pre kreatívne činnosti
seniorov. Niektorí seniori okamţite reagovali a označovali moţnosti, v ktorých
by mohli aktívne vyuţívať priestory.
3. p. Ţideková podala podnet od seniorov o informačné tabule na frekventovaných
miestach mesta pre občianske zdruţenia, najmä z dôvodu, ţe niektorí seniori nemajú
prístup k počítaču, prípadne nie sú počítačovo zruční.
Odpoveď: Mesto sa bude zaoberať riešením.
4. p. Fedorčíková podala podnet: Medzi ul. Cyrila a Metóda a budovou ZŠ je budova,
o ktorú sa súkromná osoba nestará, špatí priestor. Ţiada mesto o upozornenie
súkromníka, aby upravil označené miesto.
Odpoveď: Mesto preverí označené miesto a po opodstatnení podnetu upozorní
súkromnú osobu tak, ako to robí aj v iných prípadoch.
Po jednotlivých častiach mesta sa zriadili stacionárne schránky na vhadzovanie
podnetov od občanov. Na tento účel sa nevyuţívajú, sú často zdevastované a okolo
nich je neporiadok, odpad, nečistoty.
Odpoveď: Mesto vyzve majiteľa schránok (poslancov za stranu Sieť) o nápravu.
5. p. Maljarová podala podnet: Je potrebné, aby obyvatelia Ţiliny dostávali v Radničných
novinách mesta Ţilina informácie aj o činnosti RS.
Odpoveď: RS zabezpečí v spolupráci so šéfredaktorom novín.
Kriţovatka ul. Hlinská a smer do OC Billa si vyţaduje svetelnú signalizáciu.
Odpoveď: Dopravná situácia v meste bude riešená v dopravnom genereli.
6. p. Hamalová poďakovala mestu Ţilina za poskytnutie hlavne finančných výhod pre
seniorov Ţiliny napr.: MHD, Mestská krytá plaváreň, cvičenia, zľavy v divadle.
10. Poďakovanie pani Márii Ţidekovej, predsedníčke RS za aktívnu prácu v prospech
seniorov s prianím pevného zdravia do nasledujúceho dvojročného obdobia.
11. p. Daníková pozvala členov RS na akciu Tvoríme so Ţivenou v spolupráci s Denným
centrom Bytčica dňa 18.02.2017 od 9:00 hod.
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7. Návrh uznesenia
doplnený o podnety z diskusie predniesla predsedníčka návrhovej komisie p.
Fedorčíková. Uznesenie bolo jednomyseľne schválené a tvorí samostatnú súčasť
zápisnice.
8. Záver
Predsedníčka RS pani Ţideková poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť
a prizvala všetkých k úprimnej, objektívnej a otvorenej vzájomnej spolupráce s mestom pre
skvalitnenie ţivota seniorov v meste Ţilina. RS tu má byť pre všetkých seniorov, bez ohľadu
na príslušnosť k akémukoľvek občianskemu zdruţeniu alebo skupine. Následne ukončila
zasadnutie.
V Ţiline dňa: 06.02.2017
Zapísala:
Gabriela Hamalová
tajomníčka RS mesta Ţilina
Overila: Mgr. Miriam Číková
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Mária Ţideková v. r.
predsedníčka
Rady seniorov mesta Ţilina

Uznesenie
zo zasadnutia Rady seniorov mesta Ţilina konaného dňa: 6.2.2017
Berie na vedomie:
Príhovor primátora mesta Ţilina
Pripomienky od členov RS na skvalitnenie ţivota seniorov v meste Ţilina
Schvaľuje:
Plán činnosti RS MŢ na rok 2017
Do funkcie RS:
Predsedníčka : Mária Ţideková
Podpredseda: Augustín Lonc
Tajomníčka: Gabriela Hamalová
Do Pracovného predsedníctva Rady seniorov mesta Ţilina:
pp.:Máriu Antalovú, Júliusa Buchela, Janu Comorkovú, Juraja Drotára, Vieru
Grenčíkovú, Jaroslava Hrdého, Milana Hudeca, Máriu Chomistekovú, Alenu
Kuniakovú, Libušu Mišovú, Milana Starinského, Máriu Tamášiovú.
Do Rady seniorov - za člena: pp.Vlastu Brezianskú, Danielu Daníkovú, Ivetu
Fedorčíkovú, Bibiánu Hlbočanovú, Danielu Hnátovú, Evu Kmeťovú, Darinu
Kostelnú, Lýdiu Macháčovú, Annu Maljarovú, Evu Országhovú, Evu Schmidtovú,
Júliu Staňovú, Annu Rusnákovú, Alţbetu Vítovú, Danielu Vojvodovú.
Ukladá:
Zorganizovať spoločné stretnutie s predsedníctvom Žilinského mládežníckeho
parlamentu – medzigeneračná spolupráca
Termín: do 30.3.2017 Zodpovední: Predseda RS v spolupráci s primátorom mesta
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Spoluprácu členov Rady seniorov v jednotlivých volebných obvodoch s poslancami
Mestského zastupiteľstva a v Občianskych združeniach na území mesta Žilina.
Termín: trvalý
Zodpovední: členovia RS
Oboznámenie s činnosťou RS v Občianskych združeniach a získanie podnetov pre
skvalitnenie života v prospech všetkých občanov.
Termín: trvalý
Zodpovední: členovia RS
Predkladanie podnetov primátorovi mesta Žilina a kontrolovať ich plnenie pre
zlepšenie života občanov.
Termín: podľa potreby
Zodpovedný: Predseda, podpredseda, tajomník
Predložiť prostredníctvom MsÚ podnet poslancom MZ na schválenie odkúpenia
Bytčického kaštieľa s príslušným pozemkom od súkromného subjektu do vlastníctva
mesta Žiliny s následnou možnosťou vybudovania DSS, nakoľko mesto Žilina
disponuje iba jedným zariadením tohto typu.
Termín: ihneď
Zodpovedný: predseda RS, koordinátor RS
Zúčastňovať sa Komisii Mestského zastupiteľstva v Žiline podľa pozvánky.
Termín: v texte
Zodpovedný: Predseda RS, koordinátor RS
Predložiť žiadosť mestu Žilina na zabezpečenie vhodných priestorov pre aktívne
starnutie seniorov mesta Žilina s minimálnou kapacitou 100 miest.
Termín:1.3.2017
Zodpovedný: Predseda RS, koordinátor RS
Mária Ţideková v. r.
predsedníčka
Rady seniorov mesta Ţilina
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Plán činnosti Rady seniorov mesta Ţilina na rok 2017
Zorganizovať spoločné stretnutie s predsedníctvom Ţilinského mládeţníckeho
parlamentu – medzigeneračná spolupráca.
2. Spolupráca členov RS v jednotlivých volebných obvodoch s poslancami Mestského
zastupiteľstva a v občianskych zdruţeniach na území mesta Ţiliny.
3. Oboznámenie s činnosťou RS v občianskych zdruţeniach a získanie podnetov pre
skvalitnenie ţivota v prospech všetkých občanov.
4. Predkladanie podnetov primátorovi mesta Ţiliny a kontrolovať ich plnenie pre zlepšenie
ţivota občanov.
5. Predloţiť prostredníctvom MsÚ podnet poslancom MZ na schválenie odkúpenia
Bytčického kaštieľa s príslušným pozemkom od súkromného subjektu do vlastníctva
mesta Ţiliny s následnou moţnosťou vybudovania DSS, nakoľko mesto Ţilina disponuje
iba jedným zariadením tohto typu.
6. Podieľať sa na príprave návrhu Sagan - Tourminátor v spolupráci s mestom Ţilina
(označenie informačnými tabuľami dosiahnuté úspechy pána Petra Sagana).
7. Vo svojej činnosti vychádzať z dokumentu Národného programu aktívneho starnutia na
roky 2014 – 2020 a potrieb občanov.
8. Formou dobrovoľníckych aktivít zapájať seniorov do diania, v spolupráci s mestom
zúčastňovať sa na kultúrnych, spoločenských a športových aktivitách organizovaných
mestom Ţilina, napr. vo februári Fašiangový sprievod, Prechod Jánošíkovým krajom,
v máji Staromestské slávnosti, v júni Plavecká štafeta, v júli aţ do septembra Ţilinské
kultúrne dni, Ţilinská 50-tka, Festival seniorov, v decembri Vianočný beh a iné.
9. Predloţiť priebeţne harmonogram účasti členov RS na zasadnutiach Komisií Mestského
zastupiteľstva v kalendárneho roku na návrh p. primátora mesta Ţilina. Zúčastňovať sa
zasadnutí komisií na základe pozvánky mesta Ţilina.
10. Predloţiť ţiadosť mestu Ţilina pre zabezpečenie vhodných priestorov na aktívne
starnutie seniorov mesta Ţilina s minimálnou kapacitou 100 miest.
1.

Mária Ţideková v. r.
predsedníčka
Rady seniorov mesta Ţilina

