Zápisnica a uznesenie
zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina
konaného dňa 08. 01. 2018 na Mestskom úrade v Žiline
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Hostia: PhDr., Mgr. Slavomíra Brezovská, vedúca odboru sociálneho a bytového MsÚ Ţilina,
Anna Dugovičová, koordinátorky za MsÚ Ţilina,
Mgr. Silvia Repkovská a Mgr. Lenka Triznová, za Komunitné centrum „Na predmestí“, ul
Bratislavská, Ţilina
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o práci Komunitného centra „Na predmestí“, ul. Bratislavská
3. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Ţilina (ďalej len RS)
4. Plán činnosti RS
5. Diskusia
6. Návrh uznesenia
7. Záver
1. Otvorenie
p. Mária Ţideková, predsedníčka RS privítala hostí za Mestský úrad v Ţiline, za Komunitné
centrum mesta Ţiliny a všetkých prítomných. Konštatovala, ţe RS je uznášaniaschopná a
poţiadala členov RS o hlasovanie k programu zasadnutia.
Program bol jednomyseľne schválený.
PhDr., Mgr. Slavomíra Brezovská, vedúca odboru sociálneho a bytového MsÚ Ţilina,
informovala prítomných o činnosti Komunitného centra v Ţiline.
Komunitné centrum „Na predmestí“ ul. Bratislavská 8612, Ţilina poskytuje sluţbu deťom,
rodinám, ktoré sa ocitli v zloţitej sociálnej situácii, v hmotnej núdzi, pripravuje deti na
výchovnovzdelávací proces.
Mgr. Repkovská a Mgr. Trizmová informovali prítomných o konkrétnych spôsoboch sluţieb.
Komunitné centrum „Na predmestí“ ul. Bratislavská v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h)
a) poskytuje
1) sociálne poradenstvo
2) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
3) pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie
dieťaťa do a zo školského zariadenia
b) vykonáva sa preventívna aktivita
c) zabezpečuje sa záujmová činnosť.
Viac o ich práci nájdete na webovej stránke mesta Ţilina:
http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/komunitne-centrum-na-predmesti/
Komunitné centrum spolupracuje s rôznymi subjektmi.

Na tému reagovalo niekoľko členov RS.
p. Ţideková informovala o pripravovanom stretnutí k uvedenej téme s poslancom Mestského
zastupiteľstva p. Bechným. Miesto a čas určí p. Bechný.
Pracovníčky z Komunitného centra „Na predmestí“ poskytli kontakty:
Mgr. Silvia Repkovská mobil: 0917 406 293, e-mail.: kcnapredmesti@gmail.com
Mgr. Lenka Triznová mobil: 0918 401 903, e-mail: lenka.triznova@gmail.com
2. Zhodnotenie doterajšej činnosti RS
Pani Mária Ţideková, predsedníčka RS informovala prítomných o pokračovaní v snahe
k získaniu Bytčického kaštieľa s príslušným pozemkom pre mesto Ţilina.
3. Plán činnosti RS
P. predsedníčka ďalej informovala prítomných, ţe v spolupráci s mestom Žilina a v rámci
medzigeneračnej spolupráce aj s Mládežníckym parlamentom mesta Žiliny v mesiaci jún 2018 sa
uskutoční Športový viacboj pre seniorov podľa predložených propozícií.
Presné miesto a termín budú včas zverejnené.

4. Diskusia
Pani Frličková podala informácie zo zasadnutia komisie dopravy, ktoré sa konalo dňa
20.11.2017.
Podnety:
1. V interiéroch autobusov MHD v 1/3 označiť bezbariérové sedenie pre sluchovo a zrakovo
postihnuté osoby.
2. Pre nízko podlaţné autobusy MHD vybudovať aj zastávky MHD pre bezproblémový
nástup a výstup, zvlášť na frekventovaných zastávkach. Napr. zastávka MHD Hliny VII, smer
na Solinky.
3. Obyvatelia z nám. Ľ.Fullu , Vlčince I, sú proti pripravovanej výstavbe altánkov.
4. Posilniť spoje k Okresnému úradu a Klientskemu centru, ktoré boli premiestnené na
Vlčince, čím sa zvýšil počet cestujúcich.
MHD, linku 6 ktorá zachádza ku Carefouru prehodnotiť, aby mohla tieţ zachádzať
k Okresnému úradu.
5. Poţiadavka opäť zaviesť povinnosť pre psíčkarov zabezpečiť psa náhubkom aj keď je na
vôdzke. Dôvodom sú nedávne 2 prípady dohryzeného psa a osoby.
6. Pivovarskú ulicu zabezpečiť odpadovými kontajnermi na separovaný zber. Ide
o opakovaný podnet.
7. Mesto vybaviť miestom pre odovzdanie a preberanie stratených a nájdených vecí.
Takéto miesto „strát a nálezov“ zverejniť, uľahčí to ľuďom nájdenú vec odovzdať a stratenú
vec vedieť kde hľadať.

5. Uznesenie
RS na svojom zasadnutí dňa 08.01.20187 sa uzniesla takto:
Berie na vedomie:
1.
Informáciu o práci v Komunitnom centre „Na predmestí“, ul. Bratislavská, Ţilina
2.
Informáciu o zhodnotení doterajšej činnosti RS.
3.
Informáciu o plánovanej činnosti RS.

Schvaľuje:
1. Uskutočniť zákonné kroky za účelom výrazného zníţenia kúpnej ceny pri odkúpení
kaštieľa v Bytčici a priľahlých nehnuteľností pre mesto Ţilina
Zodpovedná: p. Ţideková
2. Uskutočniť Športový viacboj seniorov podľa propozícii s mestom Ţilina a
medzigeneračnou spoluprácou.
Zodpovedný: vedenie RS
Termín: jún 2018
Odporúča:
Zaoberať sa a aktívne riešiť podnety.
Hlasovanie: Všetci schválili
6. Záver
Predsedníčka RS p. Ţideková poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť, podnetné
návrhy a zasadnutie ukončila.
V Ţiline dňa: 09.01.2018
Zapísala: Gabriela Hamalová
tajomníčka RS
Overovateľ zápisnice:
Jana Comorková
Mária Žideková v. r.
predsedníčka
Rady seniorov mesta Žilina

