
 

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina  

konaného dňa 15.01. 2019 na Mestskom úrade v Žiline 

 

 

 
  

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 82,75 % 

Hostia: Koordinátorky za MsÚ Ţilina pani Anna Dugovičová a pani Miriam Číková  

Program:  

1) Otvorenie  

2) Zhodnotenie doterajšej činnosti RS 

3) Plán činnosti RS  

4) Diskusia 

5) Uznesenie 

6) Záver   

  

1) Otvorenie  

Pracovné zasadnutie otvorila predsedníčka Rady seniorov p. Mária Ţideková. Privítala 

zástupcov mesta pp. Annu Dugovičovú, Miriam Číkovú a všetkých prítomných. 

S prihliadnutím na prvé zasadnutie v novom roku 2019 všetkým prítomným zaţelala všetko 

dobré, hlavne veľa zdravia. Konštatovala, ţe RS je uznášaniaschopná a poţiadala členov RS o 

hlasovanie k programu zasadnutia. Program bol jednomyseľne schválený. 

Zároveň predloţila návrh o prijatí nových členov RS mesta Ţilina, pp. Vladimíra Virdzeka 

a Svetozára Rychnavského. Návrh bol kladne  prijatý všetkými členmi RS.  

2) Zhodnotenie doterajšej činnosti RS 

p. Dugovičová informovala o činnosti mesta Ţilina na úseku sociálnych sluţieb od roku 

2015 - 2018. Uvedený dokument tvorí samostatnú prílohu ako neoddeliteľnú súčasť tejto 

zápisnice.  

Predsedníčka RS p. Ţideková konštatovala, ţe na všetky podnety, ktoré RS predloţila 

mestu na riešenie, bolo odpovedané. Niektoré podnety, ktoré smerovali na priestory, ktoré nie 

sú v majetku mesta, mesto vyzvalo vlastníkov príslušných nehnuteľností o zabezpečenie 

nápravy. Iné podnety sú naďalej v riešení, napr. odkúpenie Bytčického kaštieľa, tzv. 

„Mestečko seniorov a mladých“ alebo Zariadenie pre seniorov. Podnety, ktoré vyţadujú 

opakovanie prác, prípadne pokračovanie v činnosti sú v sledovaní mesta. Jedná sa o úpravu 

cintorínov, vymaľovanie podchodov ako napr. na Vlčincoch, zabezpečenie čistoty v meste, 

postupné rozširovanie sluţieb pre seniorov a pod. Kladne bolo vyhodnotený I. ročník 

Športový viacboj seniorov v roku 2018.  

V rámci zhodnotenia činnosti, členovia RS informovali o aktuálnom stave komunitnej 

záhrady „Dobšinského sad“  na Vlčincoch. Tým, ţe tento priestor je ohradený a dokonca tam 

majú byť umiestnené kamery, priestor nespĺňa a zrejme teda ani nebude spĺňať charakter 

verejného priestoru, komunitnej záhrady. 

 



3) Plán činnosti RS  

Predsedníčka RS oznámila prítomným, ţe najbliţšie zasadnutie RS bude dňa 06.02.2019 

o 14.00 h na Radnici mesta Ţiliny, na ktorom sa bude voliť nový predseda, podpredseda 

a tajomník RS. Vyzvala prítomných, aby navrhli kandidátov na tieto funkcie. Výsledkom 

tajných návrhov sa kandidátkou na funkciu predsedníčky RS stala p. Mária Ţideková, 

kandidátom na funkciu podpredsedu sa stal p. Július Buchel, a kandidátkou na funkciu 

tajomníčky p.  Gabriela Hamalová. Všetci kandidáti vyjadrili so svojou kandidatúrou súhlas. 

Plán činnosti RS bude predloţený na zasadnutí 6. 2. 2019. 

 

4) Diskusia 

V rámci diskusie boli členmi RS predložené nasledovné podnety: 

1. Bernolákova ulica má byť rekonštruovaná a majú byť premiestnené zastávky MHD.  

Navrhujeme, aby mesto v prípade podobných zámerov, predkladalo takéto projekty aj 

Rade seniorov mesta Ţilina na prerokovanie. 

2. Stravovanie pre seniorov z Bôrika, Soliniek a Hliny 5, 6, nie je zabezpečené. 

Odpoveď: Nie je moţné zabezpečiť stravovanie zhustením miest na poskytovanie stravy 

z dôvodu nedostatku pracovných síl a takých miest, aby spĺňali hygienické a bezpečnostné 

predpisy. V prípade záujmu donášky pre zdravotne odkázaných do domácnosti, mesto 

poskytuje túto sluţbu za poplatok 0,40 €. Poplatky za stravu sú nezmenené. 

3. Frekvencia autobusového prepojenia MHD medzi Solinkami s Hájikom je nepostačujúce.  

4. Mesto má zabezpečiť techniku na čistenie chodníkov a odhŕňanie snehu tak, aby stroje 

aktívne vykonávali tieto činnosti. Občania sa snaţia odhrnúť sneh spred svojich domov, 

panelákov, ale niekde bývajú imobilní, nevládni ľudia. 

5. Schody na konci Bernolákovej ulice, ktoré vedú  k autobusovým zastávkam pod 

nadjazdom  sú v katastrofálnom stave a nie sú označené ţiadnou dopravnou alebo 

informačnou tabuľou, aby upozorňovala chodcov, cyklistov, ţe v smere ich cesty budú 

schody. 

6. Priestor a aj chodník pri Tescu na Bulvári je veľmi znečistený. Tento priestor často 

vyuţívajú bezdomovci. Navrhujeme monitorovať uvedený priestor mestskou políciou. 

7. Linka MHD č. 5 a 6 majú čas odchodu zo zastávky MHD ul. Spanyola od nemocnice 

v rovnaký čas. Navrhujeme upraviť rozdielny čas odchodov. 

8. Navrhujeme, aby mestská polícia vykonávala aj pochôdzkovú činnosť a nielen autom 

z ktorého ani nevystúpia.  

9. Majiteľ zdevastovanej stavby na Vlčincoch I., nám. A Fullu oproti predajne Koruna sa 

o budovu vôbec nestará, neudrţiava ju. Priestory tejto stavby vyuţívajú bezdomovci, 

dokonca tam našli aj mŕtveho bezdomovca. Je potrebné urobiť opatrenia na ochranu 

ostatných obyvateľov v tejto časti. Uvedená stavba uţ bola riešená mestom Ţilina, avšak 

situácia sa opakuje. 

10. V Malej zasadačke MsÚ je umiestnená látková zástava SR, ktorá je pouţívaním 

značne znečistená. 

5) Uznesenie bolo jednomyseľne schválené a tvorí samostatnú prílohu tejto 

zápisnice 

 

6)  Záver  

Predsedníčka RS p. Ţideková po prijatí uznesenia poďakovala koordinátorom za 

doterajšiu konštruktívnu spoluprácu a všetkým prítomným za aktívnu účasť, podnetné 

návrhy a zasadnutie ukončila. 



 

 

Uznesenie zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina 

RS na svojom zasadnutí dňa 15.01.2019 sa uzniesla takto: 

Berie na vedomie:  

1. Informáciu o zhodnotení doterajšej činnosti RS. 

2. Obsah dokumentu za roky 2015  - 2018 odboru sociálnych vecí a rodiny MsÚ v Ţiline 

Schvaľuje: 

1. Prijatie nových členov Rady seniorov mesta Ţilina  

p. Vladimíra Virdzeka a  

p. Svetozára Rychnavského. 

2. p. Máriu Ţidekovú ako kandidátku na  predsedu RS 

p. Júliusa Buchela ako kandidáta na  podpredsedu RS 

p. Gabrielu Hamalovú ako kandidátku na funkciu tajomníčky 

  

Odporúča:  

1.  Zaoberať sa, podávať návrhy a aktívne riešiť podnety, ktoré aj dnes vyplynuli 

z diskusie v bodoch: 1, 3 aţ 10 

Zodpovedná: p. Ţideková  

Hlasovanie: Všetci schválili   

V Žiline dňa: 15.01.2019   

Zapísala: Gabriela Hamalová   

tajomníčka RS 

Overila: Staňová Júlia 

Mária Ţideková v. r.  

predsedníčka RS mesta Ţilina  

 


