
 
 

 

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Rady seniorov mesta Ţilina, konaného 

dňa 08. 09. 2016 na Mestskom úrade v Ţiline  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

   

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Ţilina (ďalej len RS) 

3. Plánovaná činnosť RS    

4. Zmeny a doplnenie v RS   

5. Diskusia  

6. Návrh uznesenia  

7. Záver  

 

1.  Otvorenie  
 

Pani Mária Ţideková, predsedníčka RS privítala koordinátorku pani Miriam Čikovú za 

Mestský úrad v Ţiline a všetkých prítomných. Konštatovala, ţe RS je uznášaniaschopná 

a poţiadala členov predsedníctva RS o hlasovanie programu zasadnutia. Program bol 

jednomyseľne schválený. 

  

2.  Zhodnotenie doterajšej činnosti RS 

Kontrola uznesenia zo dňa 13. 4. 2016 

Body 1-3 nesplnené  

Body 4-5 čistota, revitalizácia Bulváru - v riešení mestom 

Bod 6 – spolupráca s mat. centrom Nezábudka -  splnené 

Body 7- 8 revitalizácia ZŠ Martinská vyriešená mestom 

Body 9-11  názvy ulíc po stromoch, Hradisko, rozhľadňa,  a iné v riešení mestom 

 

Investičné akcie a nové sociálne sluţby za I. polrok 2016 informovala  koordinátorka p. 

Miriam Číková  

1/ prepravná sluţba  

Sociálnu sluţbu v zmysle § 62 zákona o sociálnych sluţbách poskytovateľ poskytuje na 

základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok.  

Miesto poskytovania prepravnej sluţby : územný obvod mesta Ţilina  

Čas trvania : doba neurčitá 

Forma sociálnej sluţby : terénna 

Začiatok poskytovania sluţby : 3/2016 

Počet ţiadosti k 15.9.2016 : 35 

Účel : Návšteva zdravotníckych zariadení, rôzne kultúrne/spoločenské akcie  

Kontakt: p. Bohačiaková  0905 300 123 
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10. 09. 2016 prezentácia sluţby na podujatí DPMŢ – Deň otvorených dverí. 

2/  rekonštrukcia kotolne v DC na ul. A. Kmeťa 38  

Dňa 03.05.2016 sa slávnostne odovzdala do uţívania nová kotolňa pre Denné centrum 

Andreja Kmeťa. Náklady rekonštrukcie boli vo výške 15 306 eur vrátane DPH. Seniori sa tak 

môţu opätovne stretávať v teplom a príjemnom prostredí. Zrevitalizovali sa exteriérové 

priestory – záhrada, altánok. 

3/  1. výročie denného centra v Bytčici 

Mesto Ţilina otvorilo na základe poţiadaviek občanov mestskej časti Bytčica v priestoroch 

bývalého kultúrneho domu v máji minulého roka zariadenie sociálnych sluţieb – denné 

centrum, ktoré tento rok za účastí poslancov a vedenia mesta oslávilo prvé výročie svojho 

vzniku.  

Denné centrum je určené pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzické osoby  

s ťaţkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičom 

s dieťaťom alebo starým rodičom s vnukom/vnučkou.  

Počet členov uţ prekročil hranicu 150 a počet sa neustále zvyšuje. 

 4/ Rekonštrukcia denného stacionára na Vlčincoch 

Dňa 02.09.2016 ukončená rekonštrukcia priestorov DS na Vlčincoch, rekonštruovali sa 

sociálne zariadenia na bezbariérové, bezbariérové vstupy, samostatný vchod, v súčasnosti sa 

pripravuje nové VZN, ţiadosť o poskytnutie FP na MPSVaR,  MT vybavenie. Náklady na 

rekonštrukciu: cca 22 000,- eur. Predpokladaný začiatok poskytovania novej sociálnej sluţby : 

1-2/2017. Kapacita : 6 – 10 miest. 

5/ Opatrovateľská sluţba 

K mesiacu júl 2016: opatrovaných v domácom prirodzenom prostredí: 135 prijímateľov. 

Počet opatrovateliek : 50 

6/ Sociálna sluţba – jedáleň, donáška stravy 

Donáška obedov k 30. 06. 2016:  35 311 

Počet obedov/varených k 30. 06. 2016:  80 428  + 35 357 -  Jedáleň Lichardova – 115 785 

 

7/ nové personálne obsadenie Denné centrum/ Stráţov  - od  25.07.16 -  Ing. Zuzana 

Miháliková, zmena pracovných hodín : od 10.00 – 16:00 hod. 

Vyriešenie poţiadaviek občanov – dovoz obedov – otvorenie DC v prospech občanov 

mestskej časti. 

 

8/ NP „ Potravinová a materiálna pomoc“  

Potravinová pomoc – SKCH – mesto – Ţilbyt – OP potravinovej a základnej materiálnej 

pomoci 2014 – MPSVaR – poskytnutie priestorov – H. Val + úhrada nájomné, energie – MY, 

mesto ţilina, pomoc  pri kontakte s občanmi 

- projekt  zabezpečuje SKCH v súčinnosti s mestom Ţilina, ÚPSVaR SR Bratislava, 

- termín realizácie/ výdaja : od 25.07.2016 – 28.07.2016 od 8:00 hod. – 15:00 hod., 

- miesto výdaja : Horný Val ( bývalé priestory DC, Sociálnej výdajne potravín Plamienok) – 

>zabezpečuje na základe uzavretej zmluvy spoločnosť Ţilbyt s.r.o.  

- cieľová skupina/ oprávnení  poberatelia : podľa zoznamu ÚPSVaR SR – počet 243 / 

predpokladá sa reálne oveľa niţšie číslo/. 

Kontakt :  Mgr. Vladimír Pallo – SKCH tel. č. 0918/ 829 012   

Mesto nezabúda ani na našich najmenších 
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1/ rekonštrukcia DJ Veľká okruţná 

Prvá väčšia rekonštrukcia od roku 1991, kedy prešli jasle pod správu mesta Ţilina.  

Počas letných prázdnin prešli Detské jasle Veľká Okruţná rekonštrukciou. Stavebné úpravy 

zahŕňali obnovu hygienických zariadení (umyvární a toaliet) vo všetkých troch triedach 

objektu, výmena všetkých vykurovacích telies, dverí, zárubní, osekanie omietky a následné 

aplikácie nových, výmena podláh a elektroinštalácie. Rekonštrukciu financovalo mesto Ţilina 

a Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Cena prác bola vo výške 43 092,05 eura s DPH. 

Aktuálne : Detské jasle majú k dispozícii voľné miesta.  

 

3.  Plánovaná činnosť RS 

Pani Mária Tamašiová oboznámila prítomných o prípravných prácach na Festival 

seniorov, ktorý sa uskutoční dňa 30. 09. 2016 na Mariánskom námestí v Ţiline so 

začiatkom od 13:00 hod. 

Festival seniorov pod záštitou mesta Ţilina, Klubu seniorov Priatelia a Rady seniorov mesta 

Ţilina pripraví pre Ţilinčanov a návštevníkov Ţiliny bohatý kultúrny program s moţnosťou 

občerstvenia. Všetci seniori aj široká verejnosť sú srdečne vítaní na podujatí.   

4. Doplnenie do RS a zmeny v predsedníctve RS 

Do Rady seniorov boli podané návrhy na doplnenie  za členov:  o p. Danielu Hnátovú, 

ktorá poţiadala o uvoľnenie z funkcie tajomníčky, ale zostáva členkou RS a o  p. Danielu 

Vojvodovú. Do  predsedníctva  bol podaný návrh na doplnenie o Ing. Janku Comorkovú.  

Na uvoľnenú  funkciu tajomníčky bola navrhnutá JUDr. Gabriela Hamalová.  

Doplnenie a zmena boli jednomyseľne schválené.  

 

5.  Diskusia  

V rámci diskusie prítomní uvítali zámer mesta na vybudovanie kruhového objazdu 

pod Vlčincami pred Vodným dielom. 

Veľmi by uvítali výhody Európskeho preukazu seniora tak ako seniori vyuţívajú 

v iných krajinách EU. 

Vyslovili spokojnosť s rekonštrukciou Rosenfeldovho paláca a ďakujú za pozvanie na 

otvorení dňa 12. 09. 2016. 

Účastníci letného cvičenia pre seniorov v priestoroch eXtreme parku na Vodnom diele 

Ţilina vyjadrili poďakovanie mestu Ţilina za umoţnenie relaxačného a zdravotného cvičenia. 

Uvítali by pokračovanie projektu. 

RS 14. 11. 2016 o 14:00 hod. vo veľkej sále Mestského úradu RS odporúča pripraviť 

besedu s  prezidentkou Fóra pre pomoc starším p.  Ľubicou Gálisovou na tému: Týranie 

starších ľudí. RS by uvítala aj prítomnosť príslušníkov PZ SR, aby oboznámili seniorov 

s konkrétnymi prípadmi týrania seniorov. 

RS uvítala zámer mesta, aby sa bezplatná mestská hromadná doprava  postupne 

zaviedla pre tých obyvateľov Ţiliny, ktorí voči mestu majú splnené všetky povinnosti 

vyplývajúce z daní a poplatkov určených mestom.   

Vo veci udrţiavania čistoty sa poukázalo aj na takých ľudí, ktorí nebývajú v príslušnej 

lokalite, ale vozidlom privezú a vysypú mnoţstvo  rôzneho odpadu a zanechajú po sebe 

neporiadok. Obyčajne to robia v skorých ranných hodinách. Na Vlčincoch II. je 9 krčiem, kde 

udrţiavanie poriadku a čistoty je náročné.  
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Preto bolo poukázané na to, aby od mestských policajtov a zamestnancov vykonávajúcich 

verejnoprospešné práce sa vyţadoval dôsledný výkon ich práce.  

V tejto súvislosti pán Hrdý apeluje na pána primátora, aby trval na vykonávaní dôslednej 

kontroly zamestnancami mesta poverenými kontrolou vykonávaných a vykonaných prác. 

Rada seniorov naďalej trvá na vybudovaní nového Areálu ţilinského športu 

(AŢIŠ) a nesúhlasí s odkúpením od terajšieho vlastníka starej Športovej haly a starej 

konštrukcie na Karpatskej. 

Rada seniorov vyjadrila súhlas s čítaním rozprávok pre deti v tých materských 

školách, ktoré o túto ponuku prejavia záujem. 

 

6. Uznesenie: 

č. 1 Predsedníctvo RS sa dopĺňa o Ing. Janku Comorkovú a RS schvaľuje zmenu v osobe 

tajomníčky tak, ţe JUDr. Gabriela Hamalová nahradí  pani Danielu Hnátovú, ktorá zostáva 

členkou RS. Členkou RS sa stáva aj p. Daniela Vojvodová. 

Hlasovanie: Všetci schválili 

 

č. 2 Zabezpečiť prenos poţiadavky Európsky preukaz seniora pre občana SR na poslancov 

NR SR pre zahájenie legislatívneho procesu.  

 Hlasovanie: Všetci schválili 

 

č. 3 Zriadiť bezplatnú mestskú hromadnú dopravu postupne pre tých obyvateľov Ţiliny, 

ktorí voči mestu majú splnené všetky povinnosti vyplývajúce z daní a poplatkov určených 

mestom.   

Hlasovanie: Všetci schválili 

 

č. 4 Rada seniorov trvá na svojom pôvodnom návrhu: Zriadiť Outdoorový fitt park na 

verejnom priestranstve pre širokú verejnosť – nie v uzavretom objekte DC Vlčince  

Hlasovanie: Zdrţal sa hlasovania: 1 , ostatní ZA, Proti – 0 

 

č. 5 Vybudovať nový Areál ţilinského športu (AŢIŠ). RS nesúhlasí s odkúpením Športovej 

haly a konštrukcie na Karpatskej ulici od terajšieho vlastníka. 

Hlasovanie: Všetci schválili 

 

7. Záver  

 Predsedníčka RS p. Ţideková poďakovala za účasť a  podnetné návrhy.  

Pracovné stretnutie ukončila. 

 

V Ţiline dňa: 08.09.2016  

 

Zapísala: Gabriela Hamalová 

tajomníčka RS      Mária Ţideková v. r. 

predsedníčka  

RS mesta Ţilina 


