
 Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina 

dňa 02. 07. 2020 v Dennom centre Bytčica  
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 70% 

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 prítomných členov RS na dnešnom zasadnutí, ktoré v tomto 

roku zasadalo pre corona-krízu prvýkrát. Zároveň ospravedlnila neprítomnosť 

koordinátoriek RS 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. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina  

1) O odpovediach na podnety RS z  Mestského úradu boli prítomní informovaní 

predsedníčkou. RS si váži rýchlu odpoveď, žiaľ máme pocit, že niekedy je to iba 

o odpovedi a nie o možnostiach riešenia podnetov. 

2) Kontajnery na oblečenie, obuv  sú upravené nájomnou zmluvou so subjektom, ktorý je 

povinný raz za dva týždne ich vyprázdňovať. V prípade potreby je potrebné 

kontaktovať prenajímateľa na č. 0918 950 215.  

3) Športový viacboj seniorov v DC Bytčica sa nekonal, z dôvodu corona -  karantény 

a mimoriadnych opatrení v SR. 

3. Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina RS 

1. 01. 10. 2020 od 10.00 hod. je v pláne uskutočniť Kapustný deň (o.z. Živena). 

2. Festival seniorov je plánovaný na deň 01.10. 2020  od 12.00 hod. 

3. Primátorský deň je plánovaný dňa  02. 10. 2020 čas bude upresnený. 

 

4. Diskusia – podnety: 

1. Starý cintorín zabezpečiť mobilnou toaletou TOI TOI. – s možnosťou otvárania na 

vhodenie mince. 

2. RS vyzýva mesto, aby naďalej uskutočňovalo kroky k späť získaniu Bytčického 

kaštieľa a priľahlých  nehnuteľnosti. 
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3. RS žiada mesto o zverejnenie podmienok na získanie financií pre postihnutie  corono - 

krízou. 

4. RS žiada, aby mesto opäť zaviedlo splátkový kalendár pre platby dane z nehnuteľností 

a poplatkov za smeti. 

5. RS žiada mesto, aby sfunkčnilo výkon činnosti bezbariérovej komisie. 

6. V Sade SNP (Sedláčkovom sade) sú prehnité lavičky a môže dôjsť úrazu. 

7. Pozdĺž Framborského potoka sa robí úprava a výsadba kvetiniek. V prípade záujmu sa 

môže verejnosť ohlásiť p. poslankyni Martinkovej. 0905 299 602 

8. Podobne je plánovaná úprava v inej časti mesta p. poslankyňou Balogovou, ktorá nás 

požiadala o spoluprácu. 

9. V rámci Žilinského kultúrneho leta budú prebiehať rôzne kultúrne a športové podujatia 

pre malých aj veľkých so zaujímavými informáciami, činnosťami. Opäť bude v parku 

Ľ. Štúra (Bôrický park) prebiehať cvičenie jogy a tai chi 

10. Žilina sa hlási k získaniu titulu Európske hlavné mesto kultúry. Za tým účelom je 

vypracovaný manuál AKCELERÁTOR, podľa ktorého môžu záujemci podávať 

prihlášky do 15. 12. 2020 na prípravu projektov   

11.  p. Macháčová Lýdia, ktorá bola vylúčená z RS pre nedodržanie Štatútu, prejavila 

záujem opäť pracovať v RS.  

 

5. Uznesenie : RS na svojom zasadnutí dňa.  02. 07. 2020 

Berie na vedomie:  

1. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina. 

2. Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina. 

3. Hlasovanie o prijatí pani Lýdie Macháčovej do RS. 

Hlasovanie: Za: 4, Proti: 8, Zdržalo sa. 9. 

 

Schvaľuje:  

1. V rámci plánu činnosti pokračovať v plnení úloh. 

Hlasovanie: jednomyseľne  

Odporúča: 

1. Zaoberať sa a riešiť podnety seniorov. 

Hlasovanie: jednomyseľne  

 

6. Záver:  predsedníčka RS poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie.  

V Žiline dňa: 02. 07. 2020  

Zapísala: Gabriela Hamalová  

tajomníčka RS  

Overili:  Jana Comorková, Júlia Staňová 

Mária Žideková v. r. 

predsedníčka RS mesta Žilina 


