Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina
dňa 09. 12. 2019 v Dennom centre Bytčica
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Hostia: p. Pavlovkin z Európskeho spotrebiteľského centra v SR, Min. hosp. SR
Program:
1. Otvorenie
2. Prednáška o ochrane slovenského spotrebiteľa v Európskej únii
3. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina
4. Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie Rady seniorov mesta Žilina (ďalej len RS) otvorila p. Mária Žideková,
predsedníčka RS. Privítala zástupcu MH SR z Európskeho spotrebiteľského centra a
všetkých prítomných. Zároveň ospravedlnila neprítomnosť koordinátorov mesta
Žilina. Po úvodných slovách a ukončení prezentácie pani Žideková konštatovala, že
RS je uznášaniaschopná, preto požiadala členov RS o hlasovanie k bodom programu.
Program bol jednomyseľne schválený.
2. Prednáška o ochrane slovenského spotrebiteľa v Európskej únii
Právny poradca z Európskeho spotrebiteľského centra SR, Min. hospodárstva SR.
Informoval, medzi iným, aj o možnosti pre prípadnú pomoc obrátiť sa e-mailom na adresu
ECCNET-SK@ec.europa.eu. Týmto ďakujeme za informatívne Diáre na rok 2020 od ESC.
3. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina
Na všetky podnety z predchádzajúcej zápisnice príslušné odbory MsÚ poskytli
stanovisko. Nakoľko sú niektoré podané podnety zatiaľ nevyriešené, budeme ich v budúcnosti
znova opakovať.
4. Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina RS
1) Podávať aj naďalej podnety pre zlepšenie života občanov v meste Žilina
2) Športový viacboj seniorov v DC Bytčica opäť pripraviť dňa 24.06. 2020 v spolupráci
so Spojenou školou v Bytčici.
3) O príprave Festivalu seniorov informovala pani Tamášiová. Predpokladaný termín
konania je 01.10.2020.
5. Diskusia – podnety:
1) p. Žideková informovala, že absolvovala „Tréning trénerov cieľovej skupiny“
realizovaný v rámci projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám
a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, organizovaný Ministerstvom vnútra SR a
o získaní osvedčenia na vykonávanie prednášok.

2) V prípade občianskych pohrebov by bolo vhodné informovať pozostalých, že majú
možnosť prejaviť poslednú rozlúčku so zosnulým aj jeho priatelia verejne, prípadne
majú možnosť vybrať si prednes básne, alebo hudbu, či pieseň, ktorú mal zosnulý rád.
3) Na sídliská je vhodné umiestniť kompostéry, nakoľko okolo panelákov sa obyvatelia
starajú o záhradky, z ktorých nie je kde dávať bioodpad.
4) Kontajnery na oblečenie, obuv bývajú často preplnené a slúžia bezdomovcom na
rozhadzovanie. Bolo by vhodné označiť kedy sú vyprázdňované, aby sa zabránilo
preplňovaniu.
5) Na starom cintoríne zabezpečiť, aby toalety boli otvorené aj v sobotu a nedeľu.
Podmienky využívania toalety zahrnúť do cintorínskeho poriadku.
6) Podnet, aby k materiálu o vysporiadanie majetku zápočtom s majiteľom p. G.
Trabelssie bola pre lepšiu orientáciu zverejnená farebná mapka s vyznačením majetku,
ktorý prechádza od p. G. T. pre mesto Žilina a tiež ktorý majetok v rámci zápočtu
získava p. G. T. od mesta Žilina.
7) Chýba označenie pre cyklotrasu medzi Auparkom a Domom odborov.
8) Veľkú zasadačku MsÚ navrhujeme upraviť tak, aby vzniklo pódium pre možnosť
vystúpenia kultúrnych telies. Nakoľko je vhodne vytvorený samostatný bezbariérový
vstup, využitie veľkej zasadačky by bolo atraktívnejšie pre kultúrne podujatia.
9) Členovia ktorí sa zúčastnili zasadnutia komisií informovali RS.
6. Uznesenie
RS na svojom zasadnutí dňa 09. 12. 2019
Berie na vedomie:
1. Prednášku ESC o ochrane slovenského spotrebiteľa v Európskej únii.
2. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina.
3. Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina.
Schvaľuje:
1. V rámci plánu činnosti pokračovať v plnení úloh.
Hlasovanie: jednomyseľne
Odporúča:
1) Na základe dostupných informácii o započítaní medzi p. G. Trabelssie a mestom
Žilina je Rada seniorov z prítomných členov hlasovaním naklonená variantu A.
Hlasovanie: 18 – za, 1- proti, 1- zdržal sa.
2) Zaoberať sa a riešiť podnety seniorov.
Hlasovanie: jednomyseľne
7. Záver - p. predsedníčka RS poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie.
V Žiline dňa: 9. 12. 2019
Zapísala: Gabriela Hamalová
tajomníčka RS
Overila: Júlia Staňová

Mária Žideková v. r.
predsedníčka RS mesta Žilina

