Zápisnica
z verejného zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina pri
príležitosti Primátorského dňa 5.10.2018 na Radnici mesta
Žilina
Prítomní:
Hostia:

podľa prezenčnej listiny
Ing. Patrik Groma, PhD. – I.viceprimátor
PhDr. Slavomíra Brezovská, PhDr. – vedúca odboru soc. a byt. MÚ Ţilina
Anna Dugovičová, koordinátorka za MÚ Ţilina
Mgr. Miriam Čiková, koordinátorka za MÚ Ţilina
Občania mesta

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Príhovor Ing. Igora Chomu, primátora mesta Ţilina
Zhodnotenie doterajšej činnosti RS
Plán činnosti RS
Diskusia
Záver

1) Otvorenie
Verejné pracovné zasadnutie otvorila predsedníčka Rady seniorov mesta Ţilina p. Mária Ţideková.
Privítala zástupcov mesta a všetkých prítomných. Predsedníčka RS poţiadala prítomných členov RS
o schválenie programu zasadnutia a o schválenie zapisovateľky p. Anny Maljarovej a p. Staňovej
Júlie, overovateľky dnešnej zápisnice, čo bolo jednohlasne schválené.

2) Príhovor viceprimátora
Zasadnutia sa zúčastnil I.viceprimátor Ing. Patrik Groma, PhD. a ospravedlnil neprítomnosť
primátora mesta pre pracovnú zaneprázdnenosť.
3) Zhodnotenie doterajšej činnosti RS predsedníčkou Rady seniorov
Témy z rok 2017:
1) Rada seniorov aj naďalej bude sledovať dianie s kaštieľom v Bytčici. Opätovné získanie do
majetku mesta a jeho vyuţitie aj pre seniorov. Poţiadavka o pomoc pri riešení bola postúpená
aj na VÚC ŢSK.
Odpovedal prítomný viceprimátor – zariadenie pre seniorov je potrebné vybudovať, ak nie
v Bytčici, tak do úvahy pripadajú aj iné priestory.
2)

Dňa 15.6.2018 v Dennom centre v Bytčici sa zrealizoval I. ročník Športového viacboja
seniorov.
p. Ţideková pri tejto príleţitosti poďakovala primátorovi mesta za finančnú pomoc.
Poďakovala tieţ všetkým, ktorí sa podieľali pri jeho príprave a realizácii z RS, DC, JAS,
Ţilinskému mládeţníckemu parlamentu, Spojenej škole v Bytčici, aj všetkým sponzorom.

3) Pretrváva nespokojnosť so sluţbami na cintoríne v Ţiline.

Témy za rok 2018:
p. Ţideková poďakovala mestu Ţilina za finančné a organizačné zabezpečenie Festivalu
seniorov 2018 a tieţ Senior klubu Priatelia pod vedením p. Márie Tamášiovej za programové
a organizačné zabezpečenie.
1) Vytvoriť mestečko seniorov na Solinkách, alebo v Bytčici.
2) Rozšírenie služieb – zariadenie pre seniorov,
3) Zvýšiť štandard kvality v DJ, soc. zariadeniach a poskytovaných službách.
Riešenia podnetov uvedených v Zápisnici zo zasadnutia RS dňa 4.9.2018 – na všetky
podnety boli poslané odpovede z príslušného odboru MsÚ a prítomní boli s nimi oboznámení.
4) Plán činnosti RS
V práci RS pokračuje podľa plánu činnosti a v riešení nových podnetov, ktoré boli v rámci
diskusných príspevkov od prítomných.
5) Diskusia
1)
Bývalá Základná škola na Hollého ul. V Ţiline – v súčasnej dobe prázdna budovazáujem bol o informácie ohľadom prisľúbeného zriadenia kreatívneho centra pre obyvateľov
mesta a vyuţívanie telocvične.
Odpoveď – viceprimátor Ing. Patrik Groma, PhD. uviedol, ţe bolo uvaţované so
zriadením kreatívneho centra, ale na takéto riešenie nedostanú finančnú výpomoc
z eurofondov. Podľa projektu bude tam vybudovaná bytová jednotka s 12 bytmi, zariadenie
pre seniorov, zdravotné centrum s 3 ordináciami – pediatrická, všeobecný lekár a
gynekologická a majú tam fungovať všetky sociálne pomoci občanom. Predpokladaný termín
ukončenia je rok 2020, má sa vyčerpať získaných 5 mil. euro.
2)
Projekt komunitné centrum – máme jedno na Bratislavskej ulici v Ţiline, je určené pre
ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej krízovej situácii.
Vedúca odboru sociál. a byt. MsÚ PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská uviedla: Pracuje
sa na jeho rozšírení, na nadstavbe. Zákon č. 448/2008 z. Z . o sociálnych sluţbách a ďalších
predpisov ukladá povinnosť mestu vypracovať komunitný plán sociálnych sluţieb. Odbor
pripravil návrh dokumentu Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta Ţilina na roky 2019 –
2023, na základe dotazníkových prieskumov a názorov občanov so zameraním na vyuţívanie
všetkých sociálnych sluţieb, spokojnost s vyuţívaním, ktorým skupinám obyvateľov by sa
mala venovať väčšia pozornost a ktoré sociálne sluţby by obyvatelia mesta uvítali. Materiál
podľa zákona sa musí predloţiť na diskusiu verejnosti, Rade seniorov ho pošlú elektronicky,
bude zverejnený na web stránke mesta, proces sa ukončí vo štvrtok a pripraví sa na
predloţenie na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Ďalej uviedla, ţe zariadenie pre seniorov
DC na Borodáčovej ul. v Ţiline sa má rozšíriť a nadstaviť, uvaţuje sa aj o vybudovaní
zariadenia pre seniorov v areály Bytčica – o predaji kaštieľa sa bude rokovať s majiteľom,
bude sa uvaţovať o vytvorení mestečka pre seniorov. Mesto by malo venovať pozornost
hlavne seniorom. V prvom okruhu modernizácia zariadení, v druhom okruhu nové zariadenia
sociálnych sluţieb – celoročné pobytové. Môţu sa kombinovať s dennými. uvaţuje sa o
rozšírení DC aj mimo mesta. Podporuje sa aktívne starnutie, vzdelávanie, budovanie
športovísk na otvorenom verejnom priestranstve. Uvaţuje sa o rozšírení terénnej sluţby.

Mesto prispieva Charite ročne 70 tis. Euro. Ľudia prejavujú záujem vybudovať vonkajšie
wourkoutové a outdorové ihriská, vybudovať bike parky.
3)

V parku Ľ. Štúra na Bôriku chýbajú sociálne zariadeniaodpoveď viceprimátora – pripravuje sa projekt.

4)
Na Mestskom úrade nefunguje bufet, vo WC nie sú madlá, potrebné hlavne pre
vozíčkarov.
odpoveď viceprimátora – nie je záujem o prevádzkovanie bufetu, zariadi
namontovanie madiel do WC.
5)
Osadiť lavičky aj mimo centra mesta, ďalší názor bol proti vzhľadom k znečisťovaniu
prostredia okolo uţ osadených lavičiek.
6)

Nespokojnost so sluţbami na cintoríne v Ţiline, obrad je nedôstojný.

odpoveď – organizuje ho pohrebná sluţba, môţe dať ponuku na výzdobu, video
nahrávku, je to vec rodiny. Ďalej bol navrhnutý výrub stromov pomedzi hroby, z dôvodu
znečisťovania hrobov padajúcim lístím.
odpoveď viceprimátora – bol výrub stromov pri plote cintorína, v konečnej fáze výrub
zelene schvaľuje odbor ţivotného prostredia na Okresnom úrade.
Pretrvávajúci problém - sociálne zariadenia na cintoríne sú po 16 hod. zatvorené, aj
v sobotu a nedeľu, mali by byť otvorené do 18 hod.
odpoveď viceprimátora – zariadi prevádzku WC podľa poţadavky počas sviatkov
Všetkých svätých a na Dušičky.
7) INTEGRO – organizácia, ktorá pracuje s rómskymi deťmi predškolského a školského
veku. Potrebovali by záujemcov na výpomoc k výchove a doučovaniu. Záujemcovia nech sa
obrátia na pani Jana Randa, č.t.0944379588.
Odpoveď pani vedúcej soc. a byt. odboru MÚ – sú tam zabezpečené učiteľky a terénní
sociálni pracovníci z MsÚ v Ţiline.
8)
Aké je riešenie sociálne neprispôsobivých neplatičov zo zdevastovaných bytoviek na
Bratislavskej ulici?
Odpovedal viceprimátor – boli zbúrané 4 budovy, bude sa búrať ďalší dom. Do roku
2025, čiţe za 7-8 rokov vzniknutý priestor bude vyuţívaný ako oddychová zóna. Teraz je tam
terminálová zóna, ktorá sa prenajíma z toho dôvodu, aby nevznikla nová nelegálna skládka
odpadu. Terminál sa presťahuje do Tepličky nad Váhom. Takýto istý problém ako na
Bratislavskej ulici je s neplatičmi, ktorí sa nasťahovali do dvojdomov za Vuralom a bývalú
peknú kolóniu úplne zdevastovali. Má sa zbúrať a postaví sa tam nová bytovka.
9)
V súvislosti s presťahovaním terminálu bola poloţená otázka naliehavej rekonštrukcie
a modernizácie vlakovej stanice.
Odpoveď viceprimátora – mesto Ţilina má veľký záujem aj v prípadnej spolupráci
s majiteľmi stanice riešiť uţ dnešnej dobe nevyhovujúcu vlakovú stanicu so zachovaním jej
pôvodného architektonického vzhľadu. Uvaţuje sa o projekte, ţe by si ju mesto vzalo do
prenájmu za dohodnutých prijateľných podmienok.

6) Záver
Predsedníčka Rady seniorov mesta Ţilina p. Mária Ţideková poďakovala všetkým prítomným
za aktívnu účasť, za podnetné pripomienky a návrhy, za odpovede kompetentných hostí
a verejné zasadnutie ukončila.
V Ţiline dňa 5.10. 2018
Zapísala: Anna Maljarová

Overila:

Mária Ţideková, v. r.

členka RS

predsedníčka

Júlia Staňová

Rady seniorov mesta Ţilina

