Zápisnica z verejného zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina
dňa 04. 10. 2019 na Radnici mesta Žiliny
pri príležitosti Primátorského dňa
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Hostia: Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta Ţiliny, Ing. Barbora Birnerová, PhD.,
viceprimátorka mesta Ţilina, Mgr. Katarína Praţenicová, vedúca odboru sociálneho a
bytového, verejnosť
Program:
1. Otvorenie
2. Príhovor Mgr. Petra Fiabáne, primátora mesta Ţiliny
3. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Ţilina
4. Plán činnosti Rady seniorov mesta Ţilina
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie Rady seniorov mesta Ţilina (ďalej len RS) otvorila p. Mária Ţideková,
predsedníčka RS. Privítala Mgr. Petra Fiabáne, primátora mesta, Ing. Barboru Birnerovú,
PhD., druhú zástupkyňu primátora, Mgr. Katarínu Praţenicovú, vedúcu odboru sociálneho
a bytového a verejnosť, ktorá prejavila záujem zúčastniť sa tohto verejného zasadnutia.
Po privítaní hostí, členov RS a prítomnej verejnosti pani Ţideková konštatovala, ţe RS je
uznášaniaschopná, preto poţiadala členov RS o hlasovanie k nasledujúcim bodom:
1. Vzhľadom na verejné zasadnutie poţiadala o súhlas na fotodokumentáciu a kamerové
snímanie zasadnutia RS podľa GDPR. Návrh bol jednomyseľne schválený.
2. P. predsedníčka predstavila p. Martu Chovanovú z Denného centra Ţilina - Trnové a p.
Soňu Šutekovú z Jedálne Ţilina - Vlčince, ktoré prejavili záujem aktívne pracovať
v RS. Následne v súlade so Štatútom RS, článku 5, ods. 10 dala hlasovať za prijatie p.
Marty Chovanovej a p. Soni Šutekovej do RS na uvoľnené miesta za p. Hrdého a p.
Machačovu. Návrh bol jednomyseľne schválený.
3. P. predsedníčka poţiadala o vzájomnú výmenu bodu 3 a 4 v opačnom poradí. Návrh
bol jednomyseľne schválený.
4. Za overovateľky zápisnice boli navrhnuté p. Jana Comorková a p. Júlia Staňová.
Návrh bol jednomyseľne schválený.
2. Príhovor Mgr. Petra Fiabáne, primátora mesta Žiliny
Pán primátor vyslovil seniorom poďakovanie za aktívnu spoluprácu. Je rád, ţe seniori
prejavili ochotu a záujem riešiť veci, hlavne v oblastiach verejného priestoru, v sociálnej
sfére, v doprave, komunikácii, kultúre, dokonca aj v športovej oblasti. Aj keď ide o náročnú
prácu, ktorá často vychádza z podnetov ľudí, je namieste presviedčať aj partnerov na
spoluprácu pri riešení úloh. Očakáva veľa podnetov pri uţ zahájených návštevách po
obvodoch v mestských častiach Ţiliny.

3. Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina RS
Plnenie plánu činnosti RS predniesla predsedníčka RS p. Ţideková nasledovne:
1. Medzigeneračná spolupráca so Ţilinským mládeţníckym parlamentom v rámci II.
Športového viacboja seniorov nevyšla podľa plánu. Organizačne pomohlo vedenie a
študenti zo Spojenej školy v Bytčici. Vyslovujeme im poďakovanie.
2. Predkladanie podnetov primátorovi mesta Ţilina a kontrola ich plnenia pre zlepšenie
ţivota občanov prebieha plynule a úlohy sa priebeţne plnia.
3. Spolupráca členov Rady seniorov v jednotlivých volebných obvodoch s poslancami
Mestského zastupiteľstva a v Občianskych zdruţeniach na území mesta Ţiliny sa
priebeţne plní, avšak uvítala by sa aktívnejšia a produktívnejšia spolupráca
s poslancami v jednotlivých mestských častiach. Tu je namieste vyzvať aj dôchodcov,
aby sa zúčastňovali stretnutí poslancov s občanmi, kde môţu svoje návrhy, podnety,
informácie predkladať poslancom vo svojich obvodoch.
4. Zúčastňovať sa zasadania príslušných komisií Mestského zastupiteľstva Ţilina.
Úloha sa priebeţne plní.
5. Oboznámenie s činnosťou Rady seniorov v Občianskych zdruţeniach a získanie
podnetov pre skvalitnenie ţivota v prospech všetkých občanov. Úloha sa plní.
6. Predloţiť opakovane výzvu prostredníctvom MsÚ Ţilina ako podnet poslancom MZ a
VÚC ŢSK na schválenie odkúpenia a tým záchranu Bytčického kaštieľa s príslušným
pozemkom od súkromného subjektu do vlastníctva mesta Ţiliny alebo VÚC ŢSK s
následnou moţnosťou vybudovania zariadenia pre seniorov aj pre mladú generáciu,
nakoľko mesto Ţilina nemá dostatočnú kapacitu zariadení tohto typu. K téme sa
vyjadril pán primátor, ktorý seniorov informoval o návrhoch, ktoré mesto pripravilo.
Táto úloha pre mesto vychádza z potrieb seniorov. Teraz je na poslancoch MZ, ktorý
návrh schvália.
7. Vo svojej činnosti vychádzať z dokumentu Národného programu aktívneho starnutia
na roky 2019 – 2023 a potrieb podnetov občanov. Úloha sa priebeţne plní.
8. Formou dobrovoľníckych aktivít zapájať seniorov do diania, v spolupráci s mestom
účasťou na kultúrnych, spoločenských a športových aktivitách organizovaných
mestom Ţilina (február–Fašiangový sprievod, Prechod Jánošíkovým krajom, máj–
Staromestské slávnosti, jún–Plavecká štafeta, Športový viacboj seniorov,
júl–
september–Ţilinské kultúrne dni, Ţilinská 50-tka, Festival seniorov, december–
Vianočný beh). Úloha sa priebeţne plní.
5. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina
1. Pani Brezovská z ÚPSVaR SR dňa 06. 08. 2019 prezentovala národný projekt Podpora
ochrany detí pred násilím, ktorý je zameraný na zefektívnenie celého systému ochrany
detí. Vybraté subjekty zvýšia efektivitu a profesionalitu pri riešení násilia. Zároveň
tieto subjekty budú aktívne informovať odbornú i laickú verejnosť k problematike
násilia páchaného na deťoch. Národná linka bude fungovať v prostrediach on-line
nonstop linka, e-mailové poradenstvo a v prostredí telefonickej nonstop linky. Bliţšie
informácie bude moţné získať www.employment.gov.sk/ www.esf.gov.sk/
www.ludskezdroje.gov.sk/ www.upsvr.gov.sk
2. Dňa 21. 06. 2019 sa konal 2. ročník Športového viacboja seniorov v DC Bytčica,
avšak bez sľúbenej spolupráce Ţilinského mládeţníckeho parlamentu. Organizačne
pomohlo vedenie a študenti zo Spojenej školy v Bytčici. Pani Ţideková navrhla, aby

sa športový deň konal aj v inom Dennom centre mesta. Prípadne, aby mesto
v budúcnosti vyčlenilo financie na akciu z rozpočtu.
3. Dňa 27. 09. 2019 so začiatkom o 13.00 h na Mariánskom námestí sa uskutočnil
Festival seniorov.
RS vyslovila poďakovanie mestu Ţilina, Senior klubu Priatelia pod vedením p.
Márie Tamášiovej za organizovanie podujatia.
4. Mesto odpovedá na všetky podnety seniorov. Tým, ţe sú vyriešené čiastočne, niektoré
podnety sú podávané opakovane.
Ide však o aktívnu spoluprácu s mestom s cieľom zlepšenia ţivota obyvateľov.
5. V Parku Ľudovíta Štúra (Bôrický park) sú umiestnené tabule, ktoré upozorňujú
návštevníkov na prevádzkový poriadok.
Pán primátor informoval, ţe na dodrţiavanie prevádzkového poriadku bude
častejšie dozerať mestská polícia. P. Ţideková informovala o príklade v meste Riga,
kde pri porušení VZN polícia ukladá nekompromisne pokutu na mieste vo výške
120,00 € (za odhodený odpad na zem, fajčenie na verejnom priestore mimo
vyhradeného miesta, pitie z fľaše aj plastovej)
RS navrhla pánovi primátorovi riešiť takúto vec v Únii miest, ktorá by mohla
apelovať na poslancov NR SR za účelom legislatívnej zmeny.
6. Na psíčkarov, by bolo vhodné /mimoriadne/ umoţniť policajtom civilné oblečenie.
V tejto veci opätovne RS apelovala na mesto preveriť túto moţnosť aj v iných
mestách, prípadne riešiť vec návrhom legislatívnej zmeny.
7. Pre zabránenie rozfúkaného lístia je vhodné do lokalít umiestniť veľké vrecia (ţochy).
p. Ţideková bezplatne poskytne mestu v prípade záujmu vrecia(ţochy).
8. Vo veci odstránenia prevísajúcich konárov na mestské chodníky, napr. Tajovského ul.
sa pravidelne vykonávajú obhliadky.
9. Lokalita Studničky. MP z tejto časti neeviduje podnety, bol tam vykonaný jeden
zákrok. Pani Tamašiová informovala, ţe situácia s bezdomovcami sa tam zlepšila, ale
ţiaľ s mládeţou zhoršila. Navrhuje, aby mestská polícia vykonávala dohľad najmä
popoludní a večer. V priebehu dňa seniori mládeţ upozornia i napriek hrozbe
osočovania, či nadávok.
10. Priechody pre chodcov na Kamennej ulici od Kinekusu budú označené.
11. Na zastávkach MHD je potrebné osvietenie cestovných poriadkov.
12. V rámci 140 zastávok MHD je snaha mesta riešiť obnovu na tých miestach, ktoré sú
vo vlastníctve mesta.
13. Veľkokapacitné kontajnery pri kultúrnom dome v Bytčici sa síce operatívne
vyprázdňujú situácia sa však nezlepšuje z dôvodu ľudskej nedôslednosti. Je preto
vhodné uvaţovať na uvedené miesto umiestniť polo zapustené kontajnery, prípadne
umiestniť kamery.
6. Diskusia – podnety:
1. Po vzore pasportizácie detských ihrísk navrhujeme pasportizáciu nehnuteľnosti na
území mesta, ktoré špatia mesto. Moţnosť námetov z iných miest, napr. mesto Riga,
kde majiteľom nehnuteľnosti zašle mesto výzvu na opravu s vyrubením pokuty (100 tis. Eur). Ak nezačne s opravou a nezaplatí pokutu dostane ešte ďalšie výzvy a pokuty
tzn. 3x výzva a pokuta. Pri neuposlúchnutí na opravu a nezaplatení pokuty mesto

pristúpi k vyvlastneniu nehnuteľnosti do svojho majetku a následne uţ opravuje ako
vlastník mesto. Navrhujeme riešiť situáciu ako členovi v Únii miest a Zdruţenia miest
a obcí, a iniciovať zmenu legislatívy na lepšie udrţiavanie nehnuteľností.
2. V rámci stavebného dozoru dôslednejšie dohliadať na dodrţiavanie lehôt pri
rozkopávkach a odstraňovaní búracích a stavebných prác.
3. Nepokosené plochy, ktoré nepatria mestu riešiť výzvami majiteľom s moţnosťou
uloţenia pokuty vo výške nákladov na pokosenie. V prípade potreby navrhnúť zmenu
legislatívy.
4. Zabezpečiť výrub náletových drevín na území mesta.
5. Zabezpečiť prostredníctvom Komunitného centra účasť klientov na voľnočasových
a edukačných aktivitách na ul. Hollého v bývalej ZŠ. Lektori prídu a deti nie.
6. Poďakovanie poslancom mestskej časti Hliny, Bôrik za riešenie problémov.
7. Poďakovanie poslancovi p. Jurišovi za riešenie problémov a príkladnú spoluprácu.
8. Poďakovanie za sekundové dodrţiavanie odchodov autobusov a trolejbusov MHD,
najmä ul. Ţitná.
9. Zvýšiť starostlivosť o čistotu zastávok MHD po bezdomovcoch v hlavnom ťahu
Ţilinou od Predmestskej ulice pred Tecsom po Ţelezničnú stanicu.
10. Pri schvaľovaní účasti na zhromaţdeniach ľudí zabezpečiť účel stretnutí. Napr. pri
ochrane ţivotného prostredia, ľuďom vyhradiť miesto a kaţdému dať stromček na
jeho výsadbu. Moţnosť urobiť kroky aj cez legislatívnu zmenu, či doplnenie zákona.
11. Miestny rozhlas v Trnovom je nekvalitne nastavený.
12. Pani Mária Tamašiová vyslovuje poďakovanie mestu za kvalitnú pomoc, spoluprácu
a ukáţkové zhostenie sa úloh pri príprave a uskutočnení Festivalu seniorov.
13. Poďakovanie vodičom a vodičkám za zlepšenie v doprave MHD
6. Uznesenie:

RS na svojom zasadnutí dňa 04. 10. 2019

Berie na vedomie:

1. Príhovor Mgr. Petra Fiabáne, primátora mesta Ţiliny
2. Plán činnosti Rady seniorov mesta Ţilina
3. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Ţilina

Schvaľuje:

V rámci plánu činnosti pokračovať v plnení úloh.

Ukladá:

Predkladanie podnetov primátorovi mesta Ţilina a kontrolovať ich
plnenie pre zlepšenie ţivota občanov.
Termín: podľa potreby

7. Záver:

Zodpovední: Predsedníčka, členovia RS

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

V Žiline dňa: 07. 10. 2019
Zapísala: Gabriela Hamalová
tajomníčka RS
Overila: Jana Comorková, Júlia Staňová
Mária Žideková v. r.
predsedníčka RS mesta Žilina

