
        Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina  

          dňa 04. 10. 2022 v Dennom centre Bytčica 

  

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.   

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, pričom ospravedlnila neprítomnosť koordinátoriek za Mestský úrad v Žiline 

p. Praženicovú a p. Čikovú.   Privítala všetkých prítomných a konštatovala, že RS je 

uznášaniaschopná, preto požiadala členov RS o hlasovanie k programu zasadnutia a k návrhu 

o prijatí ďalšej členky RS p. Boženy Slamkovej, predsedníčky ZO JDS v Brodne. Program bol 

jednomyseľne schválený. Po predstavení p. Boženy Slamkovej, bola jednomyseľne  prijatá  za 

členku RS.  

2. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina 

     V súlade s plnením uznesenia RS č. 1 zo dňa 09.03.2022 pani predsedníčka predniesla 

oznámenie Mestského úradu v Žiline k jednotlivým bodom podnetov členov RS. K celkom 

siedmym podnetom členov RS sa mesto vyjadrilo ku každému bodu osobitne s tým, že 

v rozsahu svojej pôsobnosti sa každým podnetom zaoberalo. 

3. Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina   

     RS pristúpi k vyhotoveniu plánu činnosti podľa požiadaviek p. primátora po voľbách do 

orgánov samosprávy, ktoré sa uskutočnia dňa 29.10.2022.  

 4. Diskusia:  

    Diskusia bola vedená v priateľskej atmosfére s poukázaním na blížiace sa voľby do orgánov 

samosprávy a na praktiky lekárov pri vyberaní poplatkov od pacientov. 

5. Uznesenie 

RS na svojom zasadnutí zo dňa 04. 10. 2022   

Berie na vedomie:  

1. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina   

Schvaľuje:  

1. Prijatie člena RS p. Boženu Slamkovú 

2. Vyhotoviť plán činnosti RS po voľbách do orgánov samosprávy 

            Hlasovanie: Jednomyseľne schválené 

6. Záver   

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

V Žiline dňa 04. 10. 2022  

Zapísala: Gabriela Hamalová  

tajomníčka RS  

Overila: Jana Comorková, Daniela Hnátová     Mária Žideková v. r. 

                                                                                                predsedníčka RS mesta Žilina 

 


