
 

Zápisnica z verejného zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina 

dňa 06.02.2019 na Radnici mesta Žilina 

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 84%. 

Hostia: Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta Ţiliny, Mgr. Miriam Čiková poverená vedením 

sociálneho a bytového odboru Mestského úradu v Ţiline, občania mesta Ţiliny 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Príhovor primátora mesta Ţiliny  

3. Voľby komisií mandátovej, volebnej a návrhovej 

4. Voľba Rady seniorov mesta Ţilina na III. volebné obdobie  

5. Plán činnosti Rady seniorov mesta Ţilina na rok 2019 

6. Diskusia 

7. Uznesenie  

8. Záver  

1)  Otvorenie   

Verejné zasadnutie Rady seniorov mesta Ţilina (ďalej len RS) otvorila predsedníčka p. Mária 

Ţideková. Privítala primátora Mgr. Petra Fiabáne, Mgr. Miriam Číkovú, poverenú vedením 

sociálneho a bytového odboru Mestského úradu v Ţiline, prítomných členov RS a občanov 

Ţiliny, ktorí sa zúčastnili verejného zasadnutia. Konštatovala, ţe RS je uznášaniaschopná, 

preto poţiadala členov RS o hlasovanie k programu zasadnutia. Program bol jednomyseľne 

schválený. 

2) Príhovor primátora mesta Žiliny  

Pán primátor privítal všetkých prítomných v budove Radnice mesta Ţiliny, ktorá sa 

nachádza v historickom centre mesta. Uvítal iniciatívu seniorov riešiť veci v záujme mesta. 

Ubezpečil seniorov, ţe ich bude podporovať pri reálnej práci.  

V záujme mesta je zlepšiť spôsob poskytovania opatrovateľských sluţieb, zlepšiť 

kvalitu ţivota seniorov v zariadeniach starostlivosti o nich, pri poskytovaní stravy, umoţniť, 

aby sa stretávali generácie a vzájomne si odovzdávali skúsenosti. Veľa energie sa venovalo 

aktívnym seniorom, menej osamelým, ťaţko chodiacim, ťaţko zdravotne postihnutým. 

Poukázal na skutočnosť, ţe populácia starne, preto sa mesto zameria na zlepšenie ţivota 

seniorov čerpaním finančných prostriedkov prostredníctvom projektov cez útvar eurofondov. 

Tým, ţe Ţilina má potenciál na zlepšenie ţivota seniorov, ZŤP, týraných osôb, rómskych 

komunít, prerába sa Komunitný plán, ktorý bude prerokovaný v Mestskom zastupiteľstve 

v predpokladanom termíne, apríl 2019. V rámci vzájomných rokovaní so Ţilinským 

samosprávnym krajom bolo poukázané na otvorenie menšieho zariadenia pre seniorov, 

komunitného typu, v ktorom by ľudí ţivot spájal, nie rozdeľoval.  

Pri vybavovaní podnetov, riešení rôznorodých vecí a činností, ktoré mesto vykonáva 

je potrebné vzájomne sa počúvať, či uţ sa jedná o udrţiavanie čistoty verejných priestorov, 

riešení dopravy v meste, ako aj jej vplyvu a dopadu na ţivot obyvateľov Ţiliny pri budovaní 

diaľničných obchvatov. Chystá sa rekonštrukcia ţelezničného uzla, trakčného vedenia, zmena 



parkovania, podpora športovania, aby vnútro bloky neboli uzavreté, aby to bol priestor pre 

komunikáciu všetkých vekových kategórií. Pre zabezpečenie bezpečnosti ľudí, pre ich 

ochranu, pre udrţiavanie verejného poriadku uvaţuje sa s navýšením počtu pracovníkov 

Mestskej polície. Je potrebné prehodnotiť skladbu bytov, pretoţe mnohými nájomcami 

dochádza k zneuţívaniu bytov najčastejšie tým, ţe byty uţívajú bez nájomného vzťahu, alebo 

byty prenajímajú iným. 

Pre zlepšenie kontaktu s kaţdým obyvateľom Ţiliny je moţné navštíviť pána 

primátora kaţdý štvrtok. Zároveň bola vykonaná zmena v elektronickej aplikácii od 

06.02.2019. Ţilinčania majú moţnosť nahlasovať podnety a nedostatky vo verejnom priestore 

priamo prostredníctvom mobilného telefónu. Mesto spustilo sluţbu „Odkaz pre starostu“.  

Viac informácií na:  http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=16043 

 

3) Voľby komisií mandátovej, volebnej a návrhovej 

Do mandátovej komisie boli zvolení: p. Frličková Anna – predseda, p. Comorková Jana – 

členka, p. Chomisteková Mária – členka 

Do volebnej komisie boli zvolení: p. Kuniaková Alena – predseda, p. Tamášiova Mária – 

členka, p. Hudec Milan – člen 

Do návrhovej komisie boli zvolení: p. Fedorčíková Iveta – predseda, p. Grenčíková Viera – 

členka, p. Vojvodová Daniela – členka 

Za overovateľku zápisnice bola jednomyseľne schválená: p. Staňová Júlia 

 

4) Voľba Rady seniorov mesta Žilina na III. volebné obdobie je uvedená v uznesení. 

5) Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina na rok 2019 tvorí samostatnú prílohu 

tejto zápisnice 

6) Diskusia 

1. Podnety predloţené na zasadnutiach RS predkladať mestu pôvodným spôsobom 

priamo primátorovi formou zápisníc. 

Odpoveď: Pán primátor súhlasil s pôvodným predkladaním podnetov, ktoré sú 

súčasťou zápisnice. 

2. Pozvánky na zasadnutia jednotlivých komisií mesta zasielať predsedníčke RS. 

mailto:zidekovo@gmail.com 

Odpoveď: Pán primátor súhlasil s účasťou členov RS na zasadnutiach komisií mesta 

s tým, ţe pozvánky budú zasielané p. predsedníčke.  

3. Pri vstupe do DC Bytčica sú umiestnené kontajnery na separovaný zber, ktorých 

obsah je rozhádzaný neprispôsobivými občanmi. Podnet na monitorovanie kamerovým 

systémom. Zváţiť moţnosť návratu polície k tzv. okrskárom. 

Odpoveď: Podnet bude riešený. Ľudia vidia chyby, ktoré si  sami robíme. Bývam na 

Hlinách VII., je tam ZŠ a deti ničia, znečisťujú ihriská, lavičky. Buďme nápomocní 

policajtom, aj mestu.  

4. V prímestských častiach si trávu kosili obyvatelia sami. Teraz mesto zabezpečuje 

tieto práce traktormi, ktoré prechádzajú aj po tých miestach, ktoré sú vykosené. Preto sa 

zbytočne vyhadzujú peniaze. V Stráţove zase „upratovacia čata“ zametá na zastávke 

MHD, ale odmieta prejsť cez cestu  upratať k druhej zastávke s odôvodnením, ţe nesmú. 

Odpoveď: Pán primátor zváţil moţnosť vykonávať tieto práce lokálnymi partnermi, 

obyvateľmi týchto prímestských častí. Ľudia vykonávajúci verejnoprospešné práce nie sú 

ideálna pracovná sila. Mesto sa bude podnetom zaoberať. 

5. Na Predmestskej ulici sú všetky parkovacie miesta obsadené. Keď prídu deti na 

návštevu, nemajú parkovacie miesto. Zároveň sú tam výmole, ktoré treba opraviť.  

Odpoveď: Podnet bude riešený. 

http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=16043
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6. Podnet, aby poslanci MZ boli  viac nápomocní vo svojich obvodoch občanom, 

nakoľko dostali mandát priamo od nich. 

Odpoveď: Áno, ale majú aj iné dôleţité úlohy pri tvorbe nariadení mesta. 

7. Podnet – netolerovať bezdomovcom popíjanie a znečisťovanie verejného priestoru 

napr. pri lavičke, ktorá slúţi cestujúcim autobusmi MHD pred Auparkom a následné 

potulovanie sa v skupinkách po Auparku a obťaţovanie občanov. 

Odpoveď: Je to problém, ale je potrebné zabezpečiť im bývanie. 

8. p. predsedníčka RS podala informácie pre dopyt  seniorov na kúpeľný pobyt 

s dotáciou 50,- eur od Ministerstva Práce Sociálnych Vecí a Rodiny, ktoré sú 

prerozdeľované prostredníctvom JDS.  

- tieţ podala  informáciu o zakladaní sociálnych podnikov  prostredníctvom O. z.  

kde sa môţu zamestnať zdravotne a telesne postihnutí. Aj mestá môţu zakladať 

takéto sociálne podniky. Moţno by sa dala  vyriešiť aj situácia s čistotou mesta. 

 

7) Uznesenie -  bolo jednomyseľne schválené a  tvorí samostatnú prílohu tejto 

zápisnice.  

 

8) Záver: p. predsedníčka poďakovala za účasť a prizvala do úprimnej, 

objektívnej,  otvorenej, vzájomnej spolupráce s mestom pre skvalitnenie ţivota v meste 

Ţilina. Rada seniorov mesta Ţilina pracuje v rámci dobrovoľníctva a je tu pre všetkých 

seniorov, bez ohľadu na príslušnosť k akémukoľvek OZ alebo aj neformálnej skupine. 

 

V Ţiline dňa: 06.02.2019 

Zapísala: Gabriela Hamalová 

tajomníčka RS 

Overila: 

Júlia Staňová 

 

Mária Žideková v. r.  

predsedníčka  

Rady seniorov  mesta Žilina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uznesenie z verejného zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina  

konanej dňa: 6. 2. 2019 

 
1/ Berie na vedomie: 

1. Príhovor  primátora mesta Ţilina  

2. Pripomienky od členov RS a občanov, na skvalitnenie ţivota seniorov v meste Ţilina 

 

2/ Schvaľuje: 

1. Plán činnosti  RS MŢ na  rok 2019 

2. Do funkcie predsedu RS MŽ: p. Mária Žideková 

Podpredsedu: p. Július Buchel 

Tajomník:  p. Gabriela Hamalová  

3. Do Pracovného  predsedníctva  Rady seniorov mesta Žilina:  

p. Mária Antalová - soc. oblasť ŤZP 

p. Vladimír Lukšú – šport 

p. Jana Comorková – daňová oblasť 

p. Viera Grenčíková – veda a vedecká činnosť 

p. Iveta Fedorčíková - školstvo 

p. Anna Frličková - doprava 

p. Milan Hudec - informačné technológie 

p. Mária Chomisteková - turistika a cestovný ruch 

p. Alena Kuniaková - Únia žien + Živena 

p. Libuša Mišová - zahraničná spolupráca 

p. Milan Starinský - ekonomická oblasť  

p. Mária Tamášiová – kultúra a podnikanie 

4. Do Rady seniorov -  za člena:  

p. Daniela Daníková 

q. Bibiána Hlbočanová 

p. Daniela Hnátová 

p. Jaroslav Hrdý 

p. Eva Kmeťová 

p. Darina Kostelná 

p. Augustín Lonc 

p. Lýdia Macháčová 

p. Anna Maljarová 

p. Anna Rusnáková 

p. Svetozár Rychnavský 

p. Eva Schmidtová 

p. Júlia Staňová 

p. Vladimír Virdzek 

p. Alžbeta Vítová 

p. Daniela Vojvodová 

 

3/ Ukladá: 

3.1. Zorganizovať spoločné stretnutie s predsedníctvom Žilinského mládežníckeho 

parlamentu pre medzigeneračnú spoluprácu. 

Termín: do 30.3.2019     Zodpovední: Predseda RS v spolupráci s primátorom mesta 

 



3.2. Predkladanie podnetov primátorovi  mesta Žilina a kontrolovať ich plnenie pre 

zlepšenie života občanov. 

 Termín: podľa potreby    Zodpovedný: Predseda, členovia RS 

3.3. Zúčastňovať sa zasadania príslušných komisií Mestského zastupiteľstva Žilina. 

 Termín: trvalý   Zodpovedný: členovia RS 

3.4. Spoluprácu členov Rady seniorov v jednotlivých volebných obvodoch s poslancami 

Mestského zastupiteľstva a v  Občianskych združeniach na území mesta Žilina.  

Termín: trvalý   Zodpovední: členovia RS 

3.5. Oboznámenie s činnosťou RS v Občianskych združeniach a získanie podnetov pre 

skvalitnenie života v prospech všetkých občanov. 

Termín: trvalý   Zodpovední: členovia RS 

3.6. Predložiť opakovane výzvu prostredníctvom MsÚ Žilina ako  podnet poslancom MZ 

a VÚC ŽSK na  schválenie odkúpenia a tým záchranu Bytčického kaštieľa 

s príslušným pozemkom od súkromného subjektu do vlastníctva mesta Žiliny alebo 

VÚC ŽSK s následnou možnosťou vybudovania zariadenia pre seniorov aj pre 

mladú generáciu, nakoľko mesto Žilina nemá dostatočnú kapacitu zariadení  tohto 

typu. 
 Termín: do vyriešenia  Zodpovedný: predseda RS 

 

 
 

Mária Žideková v. r.  

Predsedníčka  

Rady seniorov mesta Žilina 

 


