Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina
konaného dňa 21. 06. 2021 v Dennom centre Bytčica
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Hostia: Mgr. Katarína Praženicová, vedúca odboru sociálneho a bytového Mestského
úradv Žiline
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Prevencie kriminality.
Informačná kancelária Žilina: p. Stanislava Červeňová a p. Katarína Kvašňovská
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

Otvorenie
Predĺženie funkčného obdobia RS a doplnenie RS
Prednáška z MV SR
Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina
Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina
Diskusia
Uznesenie
Záver
Otvorenie

Zasadnutie Rady seniorov mesta Žilina (ďalej len RS) otvorila p. Mária Žideková,
predsedníčka RS. Privítala zástupcov MV SR z Prevencie kriminality v Žiline, vedúcu
sociálneho a bytového odboru Mestského úradu v Žiline a všetkých prítomných.
Konštatovala, že RS je uznášania schopná. Požiadala o zmenu programu a doplnenie o bod:
Predĺženie funkčného obdobia RS a zároveň doplnenie člena do RS.
Program bol po zmene jednomyseľne schválený.
2. Predĺženie funkčného obdobia RS a doplnenie RS
Podľa článku 5, ods. 5 Štatútu RS je po dvojročnom volebnom období RS potrebné
schválením predĺžiť funkčné obdobie členov. Všetci prítomní schválili jednomyseľne
zotrvanie RS v takom zložení ako RS pracovala doteraz. Hlasovaním potvrdili vo funkcii
predsedníčku p. Máriu Židekovú. Po predstavení p. Ivana Vajčovca a oboznámení prítomných
členov s jeho krátkym životopisom bol prijatý za člena RS.
Členovia RS povstaním a symbolickou minútou ticha vzdali úctu zosnulej členke RS p. Eve
Kmeťovej.
3. Prednáška z Prevencie kriminality MV SR
Informačná kancelária Žilina
Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina
041/511 74 25 alebo 0908 796 256
veronika.kozarcova@minv.sk

Zástupkyne Prevencie kriminality v Žiline z MV SR poskytli užitočné rady ako predchádzať
pri zneužívaní dôvery. Poskytli nám návod na právne a sociálne poradenstvo. Upozornili nás
v tejto dobe na online podvody. Pri predstavení reálnych príkladov zo života sa rozprúdila
živá debata o prípadoch, kedy aj našich členov reálne elektronicky oslovili rôzni vydierači,
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najčastejšie lákaním do výherných súťaží. Na zasadnutí RS nám boli poskytnuté rôzne
propagačné materiály, ktoré radia ako prispieť k osobnej bezpečnosti doma, na ulici, aby sme
sa nestali obeťami trestných činov.
4. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina
Odpovede MsÚ na podnety zo zápisnice zasadnutia 2. 7. 2020
1. Starý cintorín zabezpečiť mobilnou toaletou TOI TOI.
Pre technické zdôvodnenie nie je možné zabezpečiť.
2. RS vyzýva mesto, aby naďalej uskutočňovalo kroky k späť získaniu Bytčického kaštieľa a
priľahlých nehnuteľnosti.
Vec zostáva naďalej v riešení.
3. RS žiada mesto o zverejnenie podmienok na získanie financií pre postihnutie corono krízou.
Všetky informácie je možné nájsť na webovej stránke mesta.
4. RS žiada, aby mesto opäť zaviedlo splátkový kalendár pre platby dane z nehnuteľností a
poplatkov za smeti.
Úloha splnená.
5. RS žiada mesto, aby sfunkčnilo výkon činnosti bezbariérovej komisie.
Úloha splnená.
6. V Sade SNP (Sedláčkovom sade) sú prehnité lavičky a môže dôjsť úrazu.
Lavičky sú opravené.
Úloha splnená
5.

Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina RS

1. RS vo svojej činnosti bude rešpektovať epidemiologické opatrenia SR.
Pani Tamášiová uviedla, že robí prípravy pre uskutočnenie 13, ročníka Festivalu seniorov.
2. Požiadavka RS na stretnutie s p. primátorom v mesiaci september.
6.

Diskusia – podnety:

1. Je potrebné vykonať všetky kroky k uskutočneniu rokovaní príslušných inštitúcii, aby
ľuďom boli zabezpečené ústavné práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Stáva sa
každodennou praxou špecialistov, že pacientov presúvajú do svojich súkromných ordinácii za
vysoké poplatky. Tá istá prax je u zubných lekárov už roky. Týmto spôsobom sa z pacientov
stávajú klienti. Vytvára sa podhubie korupcie. Je potrebné, tento trend zastaviť.
2. RS konštatuje, že kritizovaná situácia v parku Na studničkách a jeho okolia je zlepšená
k momentálnej spokojnosti za pomoci Mestskej polície.
3. Opačná situácia je v Parku Ľ.Štúra (Bôrickom parku). Napriek tomu, že sú výrazne
uvedené opatrenia, ktoré treba pri jeho využívaní dodržiavať, porušujú sa.
Aby park, ktorý je na veľmi dobrej úrovni, mohol slúžiť všetkým občanom Žiliny, treba
zabezpečiť kontrolu ich dodržiavania MP (hlavne ráno a večer pri venčení psov).
Na dodržiavanie pokynov pri využívaní parku je potrebné venovať zo strany MP viac úsilia
a častejšie upozorňovanie občanov, aby aj tu prišlo k náprave.
3. Je potrebné opraviť a upraviť podchod medzi Mestskou plavárňou a OC LIDL.
7.

Uznesenie
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RS na svojom zasadnutí zo dňa 21. 06. 2021
Berie na vedomie:
1. Prednášku z Prevencie kriminality MV SR
2. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina
3. Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina
Schvaľuje:
1. Zotrvanie orgánov a funkcií v rovnakom zložení tak, ako boli v predchádzajúcom
období.
Hlasovanie: Všetci schválili.
2. Prijatie ďalšieho člena RS pána Ivana Vajčovca. Hlasovanie: Všetci schválili.
Odporúča:
Predložiť podnety primátorovi mesta Žilina a kontrolovať ich plnenie pre zlepšenie života
občanov.
Termín: podľa potreby.
Zodpovední: Predsedníčka, členovia RS
Hlasovanie: Všetci schválili.
7. Záver
Na záver predsedníčka RS poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie.
V Žiline dňa: 21. 06. 2021
Zapísala: Gabriela Hamalová
tajomníčka RS
Overili: Jana Comorková, Júlia Staňová
Mária Žideková v. r.
predsedníčka RS mesta Žilina

