
 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina 

dňa 16. 05. 2019 na Mestskom úrade v Žiline  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Hostia: Za Mestský úrad v Žiline Mgr. Katarína Praženicová, vedúca odboru sociálneho a 

bytového, Mgr. Miriam Čiková, referát sociálnych služieb a ekonomiky 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina  

3. Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina 

4. Diskusia 

5. Uznesenie  

6. Záver  

1. Otvorenie   

Zasadnutie Rady seniorov mesta Žilina (ďalej len RS) otvorila p. Mária Žideková, 

predsedníčka RS. Privítala zástupcov Mestského úradu v Žiline Mgr. Katarínu Praženicovú, 

vedúcu odboru sociálneho a bytového a Mgr. Miriam Číkovú za referát sociálnych služieb 

a ekonomiky (koordinátorka RS). Mgr. Praženicová, vedúca odboru sa predstavila prítomným 

a uviedla, že predpokladá činorodú spoluprácu s RS.  

Zároveň pani predsedníčka privítala pani Adelu Ďurčíkovú, ktorá prejavila záujem 

pracovať v RS. Pani predsedníčka konštatovala, že p. Milan Starinský sa bez ospravedlnenia 

nezúčastnil troch zasadnutí RS, preto v súlade so Štatútom RS stratil členstvo v RS. Následne 

pani predsedníčka dala hlasovať za prijatie Adely Ďurčíkovej do Pracovného predsedníctva 

RS na uvoľnené miesto. p. Adela Ďurčíková bola jednomyseľne schválená. 

 Po privítaní všetkých prítomných členov RS konštatovala, že RS je uznášaniaschopná, 

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

schválený. 

2. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina 

RS  podala podnet poslancom MZ, aby pokračovalo rokovanie s vlastníkom 

Bytčického kaštieľa a priľahlých pozemkov za ich spätné odkúpenie do vlastníctva mesta.  

P. primátor informoval na stretnutí s občanmi Bytčice v tom zmysle, že rokovanie 

prebieha. 

Zároveň RS konštatuje, že na všetky predchádzajúce podnety mesto odpovedalo 

a priebežne na nich pracuje. 

 

3. Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina 

RS v spolupráci so Žilinským mládežníckym parlamentom dňa 21. 06. 2019 

organizuje 2. ročník Športového viacboja  seniorov v DC Bytčica. V predpokladanom počte 

10 športových disciplín sa do súťaže môžu zapojiť 3-členné družstvá aj jednotlivci z DC, 

klubov, občianskych združení pôsobiacich v meste podľa schválených propozícii, ktoré im 

budú zaslané. 

 



 

4. Diskusia – podnety: 

1. V rámci úpravy zastávok MHD boli niektoré premiestnené, ale bez prístreškov.  

V prípade nepriazne počasia, ľudia sa nemajú kde schovať. Práce dlho trvajú - 

Hurbanova od marca nie je prístrešok, ani urobená zastávka. 

2. V OC Aupark už na jeseň bolo odstránené sedenie, ktoré je tak potrebné pre krátky 

oddych starších, ale aj čakajúcich na MHD. Podávame podnet na rokovanie s vedením 

Auparku o zvážení a návratu k možnosti krátkeho oddychu. 

3. Bôrický park je veľmi pekný, ale špatia ho ponalepované kontakty taxikárov aj iné 

nálepky na pekných stĺpoch osvetlenia. Park je navštevovaný veľkým počtom ľudí 

rôznych vekových skupín a na rôzne dlhý čas, avšak chýbajú tam toalety.  

4. V Bôrickom parku, deti na korčuliach a kolobežkách využívajú aj priestor fontány. 

Takýmto zaobchádzaním môže dôjsť k poškodeniu. Mestská polícia by mala 

dohliadať na riadne využívanie celého parku. 

5. Neustále sa stretávame s exkrementami psov, porušovaním pravidiel ich 

odstraňovania. Bolo by vhodné formou osvety oboznámiť vlastníkov psov o možnosti 

zistenia vlastníka psa zo vzorky DNA. Vzorku možno získať aj z chlpu psa, steru 

exkrementu a pod. Náklady na takúto expertízu budú následne vymáhané od zisteného 

majiteľa psa. 

6. Za zlepšenie čistoty v meste patrí mestu poďakovanie. Avšak je potrebné zlepšiť 

organizáciu prác, nakoľko, lístie zhrabané na kopu a neodvezené, vietor rozfúka. 

7. Na detskom ihrisku Hliny VIII boli opravované 4 hojdačky, ostali však len 3. 

8. Podchod Železničnej stanice je plný vody, zvlášť počas daždivých dní.  

9. Zo súkromných pozemkov na Tajovského ulici trčia konáre stromov do mestských 

chodníkov, ľudia sa musia krčiť. Vhodné je upozorniť vlastníkov na povinnú úpravu 

stromov v súlade so zákonom. 

10. Poďakovanie mestu za úpravu schodov na Bernolákovej ulici. 

11. Poďakovanie DPMŽ za zapnuté informačné systémy v MHD. 

5. Uznesenie  

Berie na vedomie: 

Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina   

Schvaľuje: 

Prijatie Adely Ďurčíkovej do Pracovného  predsedníctva  Rady seniorov mesta Žilina.   

Ukladá: 

1. Zorganizovať v spolupráci so Žilinským mládežníckym parlamentom a Spojenou školou 

v Bytčici, športový deň pre seniorov dňa 21. 06. 2019 v DC Žilina-Bytčica podľa plánu 

činnosti Rady seniorov mesta Žilina. 

Termín: do 21. 06. 2019    Zodpovedná: Predsedníčka RS 

Predkladanie podnetov primátorovi  mesta Žilina a kontrolovať ich plnenie pre zlepšenie 

života občanov.  

Termín: podľa potreby    Zodpovední: Predsedníčka, členovia RS   

6. Záver  

Na záver predsedníčka RS poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie. 

V Žiline dňa: 16. 5. 2019 

Zapísala: Gabriela Hamalová 

tajomníčka RS 

Overila: Júlia Staňová 

Mária Žideková v. r. 

predsedníčka RS mesta Žilina 


