Zápisnica a uznesenie
zo zasadnutia Rady seniorov mesta Ţilina
konaného dňa 20. 04. 2018 v Dennom centre Bytčica, Dlhá 1/1, Ţilina
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Hostia: Ing. Jozef Halcin a Mgr. Stanislava Červeňová, zástupcovia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky,
Samuel Haas a Viktória Krutilová za Ţilinský mládeţnícky parlament
Program:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Ţilina (ďalej len RS)
3. Príprava na Športový viacboj seniorov
4. Diskusia
5. Návrh uznesenia
6. Záver
1. Otvorenie:
p. Mária Ţideková, predsedníčka RS predstavila a privítala hostí z MV SR a zo Ţilinského
mládeţníckeho parlamentu. Zároveň privítala všetkých prítomných a poţiadala členov RS
o hlasovanie programu zasadnutia, konštatovala, ţe RS je uznášaniaschopná. Program bol
jednomyseľne schválený.
2. Zhodnotenie doterajšej činnosti RS
Podnety zo zasadnutia RS dňa 8.1.2018 v bodoch 1 – 4 sú v riešení.
K bodu 6 - Pivovarskú ulicu zabezpečiť odpadovými kontajnermi na separovaný zber.
Bolo konštatované, ţe firmy zneuţívajú odpadové kontajnery obyvateľov, preto sa odporúča
obyvateľom, aby upozornili tam sídliace spoločnosti aby sa zdrţali takýchto praktík
a nevhadzovali svoj odpad do kontajnerov určených pre obyvateľov.
K bodu 7 - Miestom pre odovzdanie a preberanie stratených a nájdených vecí je Okresný
úrad v Ţiline, ul. J. Kráľa. Členmi RS bol podaný podnet na zlepšenie informovanosti
občanov samosprávou aj políciou k tomuto problému.
K bodu 1 – schváleného uznesenia zo dňa 8.1. 2018
Predsedníčka RS informovala, ţe po rozhovore s majiteľom Bytčického kaštieľa a priľahlých
pozemkov sa upúšťa od spustenia petície za účelom výrazného zníţenia kúpnej ceny pre
mesto Ţilina, nakoľko je ochotný rokovať s vedením mesta o predaji a cene.
3. Príprava na Športový viacboj seniorov - 1. ročník
Predsedníčka RS ďalej informovala prítomných, ţe v spolupráci s mestom Ţilina, Ţilinským
mládeţníckym parlamentom ( ŢMP) a Spojenou školou, Hlavná 2, Bytčica, dňa 15.06.2018
o 8.30 h sa uskutoční Športový viacboj seniorov v DC Bytčica.
ŢMP zabezpečí sčítacích komisárov, vyhodnotenie výsledkov súťaţí a zdravotnícku pomoc.
Vítaná pomoc od členov RS je získanie upomienkových darčekov pre ich odovzdanie ako
cien víťazom, obsluha a iná pomoc pri organizovaní športového dňa.

4. Diskusia
Ing. Jozef Halcin z MV SR informoval prítomných aj o účasti na predchádzajúcej besede
v DC Bytčica o problematike ochrany obetí trestných činov v rámci Národného projektu:
Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k sluţbám a vytvorenie kontaktných bodov pre
obete. Pre ochranu obetí pred podvodmi a trestnými činmi je zriadená Regionálna
kancelária Ţilina, budova Okresného úradu v Ţiline, Janka Kráľa 4, 010 04 Ţilina,
V Ţiline bude pôsobiť Mgr. Stanislava Červeňová, kontakt - tel: +421 511 74 25,
mailto:Stanislava.Cervenova@minv.sk. Je potrebné tieto informácie aktívne poskytovať
a rozširovať ďalej, pretoţe sú aj takí ľudia v nebezpečenstve, ktorí majú obmedzený
pohyb, prípadne vôbec nemôţu chodiť.
V rámci diskusie boli ústne predloţené nasledovné podnety:
1) V priestoroch novej vyhliadkovej veţe chýbajú odpadkové koše, nie sú tam ani koše
na separovaný odpad.
2) Na prechode pre chodcov na Predmestskej ul. pri Kotve nefunguje svetelná
signalizácia.
3) Prechod pre chodcov na ul. Matice slovenskej pri zastávke MHD smerom z mesta by
mal byť označený pred zastávkou MHD dopravnou značkou, lebo vodorovné značenie
nevidno.
4) Prechod pre chodcov na ul. Vysokoškolákov pri Klientskom centre je slabo osvetlený
a nemusí pomôcť ani reflexný pásik chodca.
5) Dom smútku (starý cintorín) nemá dostatočný počet miest na sedenie. Sú tam len
lavice, chýba najmenej 20 stoličiek.
6) Niektoré nové svietidlá verejného osvetlenia sú umiestnené v korunách stromov a tým
sa stráca účinnosť osvetlenia.
7) Na ul. A. Rudnaya sú demontované časti retardéru, treba ich zrušiť, alebo opraviť.
8) Na Hlinách IV za Krajskou kniţnicou sa uzamyká detský parčík, čím deťom uberáme
priestor na ich aktivity.
9) Podchody –
- ul. Bernolákova treba opraviť schody z oboch strán k zastávkam autobusov, aj
obloţenie múru proti pretekaniu vody,
- podchod pri Mestskej krytej plavárni je v katastrofálnom stave,
- schody a podchod z Lichardovej ulice k Saleziánom sú tieţ v katastrofálnom stave, ulice Nanterská a Slovanská má 2 priechody, z ktorých jeden je pekný a druhý treba
upraviť.
K uvedenému podnetu sa vyjadril predseda Ţilinského mládeţníckeho parlamentu, ţe
ide o aktuálne spoločenské problémy, ktoré chcú riešiť oficiálne študentmi sprejermi,
aby umeleckými graffitmi odstránili nevzhľadné podchody a múry.
Členovia RS uvítali toto riešenie, pričom bola podaná aj informácia, ţe na
poslaneckom zasadnutí za mestskú časť č. 1 podali občania podnety, ktoré však
zostali nevyriešené keď sa dostali MP za poslancov vo voľbách do VUC.
10) Dláţdenie v meste je neudrţiavané, pretoţe kocky sú povytrhávané aj ½ roka na
jednom mieste. Odporúčame vytvoriť pásy, aby bolo moţné po nich bezpečne prejsť
s kočíkom, vozíčkom a aj v dámskej obuvi s podpätkami.
Ak pamiatkari namietajú takúto úpravu, prečo potom v Rosenfeldovom paláci povolili
bodové svetlá.
11) Chodník do Trnového je z jednej strany urobený nebezpečný skok tak, ţe je sťaţený
prechod chodcov, vozičkárov, či prechod s kočíkmi.

12) Na Lichardovej ulici dávajú seniorom obed uţ len do obedárov, no ľudia s barlami na
obe ruky majú problém prevziať a odniesť si obed. Na tento problém poukázali viacerí
členovia RS s návrhom na riešenie mesta v spolupráci so Ţilinským samosprávnym
krajom vyuţitím študentov stredných škôl. Takéto riešenie podporili aj zástupcovia
Ţilinského mládeţníckeho parlamentu.
13) Opakované podnety:
- Odstrániť výtlky na ceste ul. Mudroňova (pri bývalom OSP, Dolné Rudiny, na
strane k Rondlu).
- Zabezpečiť aspoň 1 odpadkový kôš na ul. Kysucká pozdĺţ kruhového objazdu (pri
podchode).
Predsedníčka RS oznámila prítomným, ţe členstvo p. Juraja Drotára v RS zaniklo z dôvodu
trikrát neospravedlnenou účasťou na zasadnutiach RS. Zánik jeho členstva je v súlade
s článkom 5 Zloţenie Rady - Štatútu Rady seniorov mesta Ţilina, podľa ktorého členstvo
v Rade zaniká odvolaním, trikrát neospravedlnenou účasťou na zasadnutiach Rady, úmrtím
alebo písomným vzdaním sa funkcie člena rady.
5. Uznesenie
RS na svojom zasadnutí dňa 20.04.2018 sa uzniesla takto:
Berie na vedomie:
1. Informáciu o zhodnotení doterajšej činnosti RS.
2. Informáciu o príprave na Športový viacboj seniorov.
3. Informáciu Ing. Jozefa Halcina z MV SR.
4. Informáciu o zrušení členstva v RS p. Juraja Drotára
Schvaľuje:

1. Aktívne spolupracovať so Ţilinským mládeţníckym parlamentom.
Zodpovedná: p. Ţideková
Hlasovanie: Všetci schválili
Odporúča:
1. Zaoberať sa, podávať návrhy a aktívne riešiť podnety.
Hlasovanie: Všetci schválili
6. Záver
Predsedníčka RS pani Ţideková poďakovala hosťom a všetkým prítomným za aktívnu účasť,
podnetné návrhy a zasadnutie ukončila.
V Ţiline dňa: 20.04.2018
Zapísala: Gabriela Hamalová
tajomníčka RS
Overila: Júlia Staňová

Mária Ţideková v. r.
predsedníčka RS mesta Ţilina

