Prihláška Žiliny do súťaže o titul
Európske hlavné mesto kultúry
2026
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Najneskôr do 15. decembra zasiela mesto Žilina
prihlášku, ktorá je výsledkom takmer ročnej práce
projektového tímu v spolupráci so zástupcami
mesta, samosprávneho kraja, kultúrnej obce, ako
aj obyvateľov mesta.

Mesto pokračovalo v rekonštrukcii
žilinských ciest a chodníkov
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Mesto Žilina postupne pokračovalo v súvislých
opravách ciest, chodníkov a spevnených plôch
vo svojej správe aj počas druhej polovice tohto
roka.

Žilina spúšťa projekty
adaptácie na zmenu klímy
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Viac ako 1,3 mil. eur investuje mesto Žilina
najbližšie tri roky na opatrenia na redukciu
skleníkových plynov a zvýšenie schopnosti mesta
adaptovať sa na zmenu klímy.
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Ako oslavujú Vianoce v našich
partnerských mestách?
Vianočný čas klope na dvere. Blížia sa dni plné vôní, chutí, svetiel a rodinných stretnutí, počas ktorých môžeme na chvíľu zabudnúť
na celoročný zhon. Medovníky, kapor, zemiakový šalát i vianočné koledy – takto vyzerajú Vianoce v mnohých slovenských
domácnostiach. Ako prežívajú vianočné sviatky v zahraničí? Zisťovali sme v našich partnerských mestách.
pokračovanie článku na str. č. 14
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RADNIČNÉ NOVINY

Mesto pokračuje v rekonštrukcii zastávok MHD
Od apríla budúceho roku v rámci druhej etapy rekonštrukčných prác sa v Žiline obnoví päť existujúcich
zastávok na Komenského ulici v smere na Hliny, na Ulici Mateja Bela v smere na Hájik aj do centra mesta
a na ulici Pod hájom v smere na Žilinskú univerzitu i do centra mesta.
Autor: VM
Nová zastávka pribudne na sídlisku Hájik na Hôreckej ceste. Rekonštrukčné práce v predpokladanej hodnote takmer
385-tisíc eur žilinská samospráva zafinancuje z Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP). Výška povinnej
spoluúčasti mesta na financovaní bude viac ako 19-tisíc eur.
Verejné obstarávanie na dodávateľa prác trvalo od februára
tohto roku štyri mesiace, jeho kontrola si vyžiadala ďalšie tri mesiace.
Obnovu zastávok, ktorá potrvá približne deväť mesiacov, zrealizuje súkromná spoločnosť ERPOS, spol.
s r.o., ktorá uspela v obstarávaní s víťaznou ponukou 358-tisíc eur. Hoci je zmluva s realizátorom prác podpísaná,
rekonštrukcia v dôsledku prerušenia počas zimných mesiacov
začne v apríli budúceho roku. Cieľom rekonštrukčných prác,
ktoré sú rozdelené na viac etáp, je obnoviť staré, nevyhovu-

júce zastávky mestskej hromadnej dopravy v meste Žilina,
čím sa dosiahne zvýšenie kvality prepravy, väčšia bezpečnosť
cestujúcich a bezbariérovosť jednotlivých zastávok. Všetky
navrhnuté aktivity v projekte vychádzajú z vypracovaného
Územného generelu dopravy mesta Žilina a z plánu udržateľnej
mobility.
Počas stavebných prác sa kompletne vymení podložie
zastávkového zálivu, na ktorom vozidlo stojí počas státia na
zastávke. Súčasný nerovný a hrboľatý povrch so zvlneným asfaltom, vypadanými kockami či dlažbou znižuje kvalitu prepravy cestujúcich a je možným zdrojom zranení. Navrhnuté úpravy zastávok zahŕňajú aj debarierizačné opatrenia pre osoby
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou
zmodernizovaných zastávok bude aj automat na cestovné
lístky, prístrešok, lavička a odpadkový kôš.

PO

PRED

Milí Žilinčania, máme
pred sebou december,
posledný mesiac tohto
roku. Môžem skonštatovať, že za druhý rok môjho pôsobenia vo funkcii
primátora sa toho udialo
neúrekom.
Aj napriek neutíchajúcej
pandemickej
situácii
sme intenzívne pracovali
na investičných projektoch. Rozbehli sa práce
na budovaní kanalizácie
v Považskom Chlmci,
premenou prešiel vnútroblok Hliny I aj viaceré žilinské komunikácie a na
mnohých ďalších aktivitách sa plne pracuje. Je
našou snahou neustále
zlepšovať, čo sa dá
a prinášať do nášho mesta inovatívne riešenia
z každej oblasti.
Na príchod mrazivých
dní na cestách je Žilina
pripravená sumou približne
720-tisíc
eur.
V rámci zimnej údržby sa
budeme starať o 255 kilometrov cestných komunikácií a 160 kilometrov
chodníkov.
Žilinčania
budú môcť tieto služby
sledovať na stránke mesta www.zilina.sk.

VIANOČNÝ
BEH

19. ročník

0€

REGISTRAČNÝ
POPLATOK
A ŠTARTOVNÉ

6.12. - 13.12. 2020
INDIVIDUAL RUN
od Mikuláša po Luciu

Registrácia prebieha
od 27.11.2020 prostredníctvom
portálu www.pretekaj.sk

TRATE A KATEGÓRIE
1km / deti do 15 rokov
8,2km / muži, ženy
polmaratón / muži, ženy
maratón / muži, ženy

Mesto Žilina

všetky informácie a výsledky
nájdete na

www.sport.zilina.sk
www.pretekaj.sk

Všade naokolo cítiť atmosféru Vianoc, ktorá
čoskoro zavíta počas
blížiacich sa sviatkov i do
našich domovov. Naše
mesto už dnes zdobí vianočná výzdoba. Verím,
že aspoň takýmto spôsobom si pripomenieme
toto jedinečné obdobie.
Otázka ohľadne organizovania
vianočných
trhov a novoročného
ohňostroja v Žiline je
v súvislosti s koronavírusom stále otvorená. Pre
bližšie informácie sledujte našu webovú stránku
www.zilina.sk
alebo
Facebook - Mesto Žilina.
Na záver prajem všetkým občanom Žiliny
a návštevníkom mesta
pokojné vianočné sviatky v kruhu najbližších
a úspešný nový rok 2021.
Peter Fiabáne
primátor
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POĎAKOVANIE
Slovensko má za sebou náročné dni spojené
s celoplošným testovaním. Akcia pod
názvom „Spoločná zodpovednosť“ sa konala
v dvoch kolách, 30. októbra a 1. novembra
2020, následne 6. a 8. novembra 2020. Išlo
o výnimočnú akciu, na ktorú nikto z nás
nebol dopredu pripravený. Stojí za ňou
množstvo tvrdej práce, zodpovednosti,
organizácie a disciplíny. Zvládli sme to
aj vďaka pomoci obetavých ľudí.
Autor: KŠ
„Ďakujem všetkým zdravotníkom, príslušníkom
5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, dobrovoľníkom, administratívnym pracovníkom, riaditeľom
a personálu škôl i všetkým, ktorí sa do celoplošného
testovania v Žiline zapojili. V neposlednom rade
ďakujem aj Žilinčanom, že celý proces testovania sprevádzala len priateľská atmosféra. Napriek
rozdielnosti názorov na testovanie Žilinčania ukázali vzájomný rešpekt, toleranciu a ľudskosť,“ vyjadril
vďaku žilinský primátor Peter Fiabáne.

Poďakovanie za pomoc a podporu pri príprave celoplošného testovania si zaslúžia i viaceré spoločnosti, ktoré zabezpečili dezinfekciu, občerstvenie pre
testujúci personál a mnoho iného:
Reštaurácia Kúsok Šťastia, Bolt Services SK s.r.o., Holiday Inn Žilina, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., Red
Bull Slovensko s.r.o., FIN bagetéria, Event Service,
s.r.o., VIX s.r.o., PUBS & GAMES, s.r.o., OMV Slovensko, s.r.o., La Donuteria Žilina, CLEANEX CENTRUM,
s.r.o., Reinoo Žilina, a.s., OZ Truc sphérique, MŠK Žilina, a.s., Žilbyt, s.r.o., Mestské divadlo Žilina, Mestská
krytá plaváreň Žilina, dobrovoľné hasičské zbory
a Slovenský červený kríž – Územný spolok Žilina.

V ŽILINE JE MOŽNÉ PRÍSŤ SA BEZPLATNE OTESTOVAŤ NA DVE ODBEROVÉ MIESTA
• Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina sa nachádza odberové miesto na novom parkovisku za pavilónom gynekológie a pôrodníctva. Prevádzkový čas: pondelok – piatok: 7.00 – 12.00 hod.
(posledný odber o 11.45 hod.) a od 12.30 do 15.00 hod. (posledný odber o 14.45 hod.). Je potrebná
elektronická rezervácia termínu prostredníctvom webstránky www.objednatvysetrenie.sk.

KRÁTKE SPRÁVY

• Vo dvore Územného spolku Žilina Slovenského Červeného kríža (Moyzesova ul. 38) je odberové
miesto k dispozícii nasledovne: pondelok – sobota: 9.00 – 13.00 hod. (posledný odber o 12.45 hod.)
a od 13.30 – 17.30 hod. (posledný odber o 17.15 hod.). Rezervácia termínu vopred nie je potrebná.

Ako v minulosti vyzerali Vianoce v Žiline?
Vianočné trhy sú v Žiline dlhoročnou tradíciou. Prvé vianočné stánky sa v centre mesta začali objavovať začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia. Súčasnú
podobu vianočného mestečka dostali trhy v roku 2011.
Príchod Mikuláša a silvestrovský ohňostroj dopĺňajú vianočnú atmosféru v Žiline tiež približne od deväťdesiatych rokov. Na vianočné obdobie v Žiline si historik Peter
Štanský spomína nasledovne: „V 70-tych rokoch sa na
Mariánskom námestí predávali vianočné kapry priamo
z fontány. Stromčeky sa dali kúpiť na Sládkovičovej ulici,
kde sídlil Záhradkársky zväz. Vianočný stromček sa v tom
čase rozsvecoval na Námestí A. Hlinku. Ide o ten istý strom,
ktorý sa vo vianočnom období rozsvecuje dodnes.“
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Prihláška Žiliny do súťaže
o titul Európske hlavné
mesto kultúry 2026
Žilina kandiduje na titul Európske hlavné
mesto kultúry pre rok 2026. Cieľom projektu
je dlhodobý rozvoj kultúry, umenia a turizmu
v meste i v celom kraji. V roku 2026 bude titul
Európske hlavné mesto kultúry niesť jedno
slovenské a jedno fínske mesto. Najneskôr
do 15. decembra zasiela mesto Žilina prihlášku, ktorá je výsledkom takmer ročnej práce
projektového tímu v spolupráci so zástupcami mesta, samosprávneho kraja, kultúrnej
obce, ako aj obyvateľov mesta.

Táto prihláška, inak nazvaná aj kandidátska kniha, musí na 60 stranách
zodpovedať konkrétne
otázky
týkajúce
sa
plánovaného kultúrneho
a
umeleckého
programu,
dlhodobej
kultúrnej stratégie mesta,
medzinárodných
partnerstiev,
zapojenia obyvateľov do programu, ďalej tiež otázky
týkajúce sa manažmentu, financovania a dlhodobej
udržateľnosti
celého projektu. Okrem
toho je dôležitá aj
grafická a vizuálna stránka celej prihlášky, ktorá
sa tak stáva jedinečným
nositeľom príbehu mesta. Súťaž bude medzi
všetkými
slovenskými
mestami, ktoré do decembrového
termínu
zašlú svoje prihlášky.
V prvom februárovom
týždni budúceho roka
sa následne uskutoční
prezentácia
všetkých
kandidátskych
miest
pred
medzinárodnou
porotou, ktorá priamo
vyberie mestá postupujúce do užšieho výberu.
V druhom kole súťaže
majú všetci kandidáti

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
POČAS SVIATKOV
VIANOCE
Od 21. 12. do 24. 12. sa vývoz uskutoční
podľa rozpisu.

priestor pre detailnejšie rozpracovanie pripravovaného kultúrneho programu, medzinárodných
spoluprác
či
plánovaných
investícií do kultúrnej infraštruktúry. Termín pre
odovzdanie konečnej
prihlášky je na konci
augusta 2021. Po tomto termíne absolvuje
medzinárodná porota
návštevu miest a po
finálnych prezentáciách
vyhlási víťazné slovenské
mesto,
ktoré
bude
v roku 2026 niesť titul
Európske hlavné mesto
kultúry. Toto mesto tak
čakajú niekoľkoročné
intenzívne prípravy.
V prípade, že mesto Žilina postúpi do 2. kola
súťaže, plánuje projektový tím rozbehnúť
počas roka 2021 viacero
iniciatív na hlbšie zapojenie obyvateľov mesta
do projektu, ako aj uskutočniť
niekoľko
zaujímavých podujatí pre
verejnosť. Sledujte našu
stránku na Facebooku
(www.facebook.com/
Zilina2026) a držte Žiline
palce!

ZIMNÁ ÚDRŽBA
dispečersko-spravodajská služba

25. 12. (voľno) sa vývoz neuskutoční.
26. 12. sa vývoz uskutoční namiesto piatka.
NOVÝ ROK
1. 1. 2021 (voľno) sa vývoz neuskutoční.
2. 1. sa vývoz uskutoční namiesto piatka.

041 509 15 23
0905 626 500
Mesto Žilina
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Mesto pokračovalo v rekonštrukcii
žilinských ciest a chodníkov
Mesto Žilina postupne pokračovalo v súvislých opravách ciest, chodníkov
a spevnených plôch vo svojej správe aj počas druhej polovice tohto roka.

Vo verejnej súťaži uspela firma VHS – Asfalty s. r. o., ktorá počas tohto obdobia zrekonštruovala celkovo 3 celistvé úseky miestnych komunikácií, 5 úsekov chodníkov, parkovisko na
ulici Závodská cesta s jeho prístupovou komunikáciou či vnútroareálové spevnené plochy
materskej školy v mestskej časti Zádubnie. Komplexnou rekonštrukciou prešla v septembri
i frekventovaná križovatka ulíc Komenského – Fándlyho – Suvorovovej. Zrealizovala sa tam
komplexná rekonštrukcia obrusnej vrstvy križovatky a taktiež obnova vodorovného dopravného značenia.
Stavebné práce boli zrealizované v celkovej výmere približne 18 000 m2 a sume necelých
230 000 eur. Práce, ktoré začali na začiatku septembra 2020, skončili v uplynulých dňoch.
V pláne prác boli okrem naplánovaných opráv mestom zahrnuté aj cesty a chodníky,
ktoré boli nahlásené na základe podnetov poslancov mestského zastupiteľstva a samotných občanov.
Zámerom realizácie väčšieho objemu prác je tiež úspora finančných prostriedkov. Pokiaľ
by išlo o rekonštrukcie ciest a chodníkov v menších rozsahoch, renovácia by bola finančne
drahšia. V komplexných opravách ciest a chodníkov bude samospráva pokračovať aj
v budúcom roku. Popritom sa každoročne realizujú aj opravy miestnych komunikácií v rámci bežnej údržby.

Mesto Žilina

december 2020 www.zilina.sk

www.zilina.sk december 2020

SAMOSPRÁVA
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Predstavujeme vám
Technické listy
mesta Žilina
Vďaka nim Žilinčania dosiahnu vyššiu kvalitu
rekonštrukcií a nových investícií vo verejnom
priestore.
Autor: MB
Mesto Žilina zavádza
štandardizáciu procesov
súvisiacich
so
správou komunikácií vo
vlastníctve mesta. Pri
návrhu a realizácii stavebných prác opravy
komunikácií v rámci
bežnej údržby, ako i v
rámci investičných akcií
je dôležité postupovať
systematicky. Z toho dôvodu mesto vypracovalo jednotný strategický
dokument s názvom
Technické listy mesta Žilina. Jeho obsahom sú
základné technologické
postupy
pre
všetky
druhy komunikácií (cesty, chodníky, cyklotrasy,
parkovacie plochy a iné
spevnené plochy), vodorovné dopravné značenie a štandardizovanie
podmienok
pri
vydávaní stanovísk k inžinierskym sieťam a rozkopovým povoleniam. Dokument bude záväzný
pre mesto a všetky mest-

ské i súkromné spoločnosti,
ktoré
budú
vykonávať služby súvisiace so správou komunikácií vo vlastníctve
mesta – teda projektovú
prípravu a následne investičnú realizáciu, ako
i stavebné práce pri
bežných
opravách
v rámci správy a údržby
komunikácií.
Ide o novinku, ktorú pripravilo oddelenie dopravy, odboru správy verejného
priestranstva
a životného prostredia na
Mestskom úrade v Žiline.
Po Bratislave sme druhé
mesto na Slovensku, ktoré
zavádza technické listy
do praxe. Strategický dokument v našom meste
nadobudne
účinnosť
1. januára 2021. V krátkej
dobe bude jeho obsah
(textová i výkresová
časť) zverejnený na webovej stránke mesta Žilina.

Pri návrhu optimálnej technológie opravy, ako
i následnej kontrole kvality vykonaných stavebných
prác je nevyhnutné vychádzať z diagnostických
údajov, posúdenia technického stavu vozovky
a ekonomického hodnotenia vybranej technológie.
Diagnostika miestnych komunikácií sa bude realizovať na základe poradia dôležitosti komunikácií,
ktoré sú v správe mesta Žilina a uskutoční sa v nasledovnom rozsahu:
• stav porušenia krytu,
• priečne nerovnosti.
Miestne komunikácie sú z hľadiska poradia dôležitosti v meste Žilina rozdelené do 3 kategórií. Kritérium
je stanovené na základe dopravného významu komunikácie, intenzity dopravy, vedenia trás mestskej
hromadnej dopravy a územného a spoločensko-ekonomického odôvodneného záujmu. Kategorizácia je nasledovná:
1. PORADIE – komunikácie s premávkou mestskej
hromadnej dopravy a komunikácie vyššieho dopravného významu z hľadiska intenzity a smerovania dopravy (83 km), 2. PORADIE – komunikácie
nižšieho významu, prevažne vnútroblokové komunikácie mestských sídlisk (83 km), 3. PORADIE –
vnútroblokové komunikácie priľahlých častí mesta
a vidieckych mestských častí (89 km).

Mesto Žilina
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Do Žiliny smeruje megainvestícia, rekonštruovať budú železničný uzol
Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina je zámerom projektu, ktorý vo štvrtok 12.
novembra 2020 podpísali v Žiline zástupcovia Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a staviteľa združenia Pod Dubňom na čele so spoločnosťou
Strabag, s. r. o., Bratislava. V Žiline a blízkom okolí by sa za štyri roky výstavby malo preinvestovať dovedna približne 323 mil. eur bez DPH.
Autor: VM
Modernizácia
pozostáva z prestavby existujúcej železničnej dopravnej cesty, zvýšenia
stupňa technickej vybavenosti, zabudovania moderných a progresívnejších
prvkov,
čím by malo dôjsť ku
zlepšeniu
jej
technických
parametrov
i bezpečnosti. Celá
stavba má dĺžku zhruba
14 kilometrov v smere
východ – západ a 2,3
kilometra v smere sever – juh. Projekt počíta
aj s výstavbou nového
mosta ponad železnicu,
ktorý má byť predĺžením
Ulice
1.
mája
so
zaústením
do
ulíc
Ľavobrežná a Uhoľná.
Žilinská
samospráva
avizuje aj ďalšie investície, ktoré budú projekt
sprevádzať. Očakávajú
sa rekonštrukcie podchodov,
podjazdov,
ako aj infraštruktúra
súvisiaca s cyklodopravou.
V
súvislosti
s projektom modernizácie sa opäť otvárajú aj otázky rekonštrukcie železničnej stanice
či iného stvárnenia a
využitia predstaničného
priestoru. O uvedených
témach už zástupcovia
mesta a železníc rokujú.

Príprava
rekonštrukčných prác začala
už takmer pred desiatimi rokmi, a to posudzovaním
vplyvov
na životné prostredie.
V októbri 2013 bol spracovaný odborný posudok k zámeru odobrujúci túto stavbu, územné
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v júni
2015 a o rok neskôr
bolo vydané stavebné
povolenie. V uplynulých
rokoch bola spracovaná
dokumentácia
pre výber zhotoviteľa
stavby, uskutočnila sa
verejná súťaž a v máji
2020
bol
vyhlásený
víťaz verejného obstarávania, ktorým sa
stalo združenie s názvom Pod Dubňom
zložené zo spoločností STRABAG, s.r.o., EUROVIA CS, a.s., SUBTERRA Bratislava, spol. s
r. o. a AŽD Praha s.r.o.
Financovanie projektu
je zabezpečené z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
a Nástroja CEF (Nástroj
na prepájanie Európy).
Časť stavby v úseku
Žilina – Varín bude financovaná
prostredníctvom Nástroja CEF
a štátneho rozpočtu.

Súčasný pohľad – letecky

Mesto Žilina

Vizualizácia plánovanej rekonštrukcie vlakového nástupišťa

Investícia do železničnej
infraštruktúry,
ktorá
je významná nielen
v rámci Slovenska, ale
aj Európy, bude mať
na niekoľko rokov dosah aj na fungovanie
mesta,
najmä
jeho
dopravného
riešenia.
Staviteľ i zástupcovia
ŽSR však po podpise
zmluvy deklarovali, že
práce budú realizované s ohľadom na bezpečnosť
obyvateľov,
motoristov a verejnosť
bude o priebehu prác
včas informovaná.

Rekonštrukcia železničného uzla Žilina:
• Modernizácia úsekov Strážov – Žilina, Budatín – Žilina, Žilina – Varín, Žilina –
Teplička (zriaď. stanica), odbočka Váh a odbočka potok.
• Odstránenie nepoužívanej časti zriaďovacej stanice Žilina, v mieste ktorej
vznikne hygienicko-technické zázemie Železničnej spoločnosti Slovensko.
• Zvýšenie traťovej rýchlosti na všetkých úsekoch do 120 km/h, v úseku
Žilina – Varín až do 160 km/h.
• Rekonštrukcia nastúpíšť s novými podchodmi zabezpečujúcimi bezprob
lémový prístup aj pre pohybovo obmedzené osoby.
• Nové traťové a staničné zabezpečovacie zariadenie, bezstykové koľa
je či absorpčné protihlukové steny v miestach so zvýšenou hlukovou
náročnosťou.
• V katastrálnom území Žiliny-Strážova pribudne nová železničná zastávka
Žilina predmestie s parkoviskom s kapacitou 29 miest a zastrešeným sto
jiskom pre 10 bicyklov.

Vizualizácia plánovanej rekonštrukcie – letecky

SAMOSPRÁVA

RADNIČNÉ NOVINY č. 12

7

Nezabudnite na svoju povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2021
Mesto Žilina, ako správca dane, upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, aby nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 v priebehu mesiaca január 2021, ak u nich došlo v roku 2020 k zmene, ktorá má vplyv na výpočet dane.
Správca dane ďalej upovedomuje daňovníkov, že i pre rok 2021 platí Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za
predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, v ktorom sú určené
sadzby dane, ako i oslobodenia od dane a zníženia dane. Toto nariadenie nájdete na internetovej stránke mesta Žilina v sekcii Mesto/základné informácie.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ ZAHŔŇA
• daň z pozemkov (orná pôda, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty, záhrady,
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
lesné pozemky, stavebné pozemky atď.),
• daň zo stavieb (stavby na bývanie, chaty,
garáže, priemyselné a podnikateľské stavby
atď.),
• daň z bytov a nebytových priestorov.

VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI
Daňová povinnosť vzniká vlastníkovi pozemku, stavby, bytu a nebytového priestoru. Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva za to zdaňovacie obdobie,
v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach sa priznanie k tej istej nehnuteľnosti už nepodáva, správca dane mu
doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky.
Podľa zákona o miestnych daniach daňová povinnosť vzniká 1. januára
zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa
daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia,
v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

KTO MÁ POVINNOSŤ PODAŤ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2021

Priznanie k dani z nehnuteľností majú povinnosť podať len tie fyzické a právnické
osoby (daňovníci), ktoré nadobudli, predali alebo darovali nehnuteľnosť
alebo nastala iná zmena v roku 2020 (rozhodujúci je dátum zavkladovania nehnuteľností katastrom). Podanie priznania k dani z nehnuteľností na rok 2021 sa
týka teda len novo nadobudnutých nehnuteľností alebo zmeny vlastníckych
vzťahov k pôvodnej nehnuteľnosti, alebo ak došlo k zmene druhu alebo výmery
pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, k vysporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, k vydaniu právoplatného
stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia a pod. V týchto prípadoch daňovník podáva buď priznanie, alebo čiastkové priznanie, alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti v lehote najneskôr do 31. 1. 2021.
Na vyrubenie dane je teda rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú
v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, okrem špecifických prípadov nadobudnutia nehnuteľnosti, a to:
• vydražením, kde daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Pri zániku
vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti,
• dedením, kde daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na
základe právoplatného osvedčenia o dedičstve.

AKO SA BUDE PODÁVAŤ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2021
Priznanie k dani z nehnuteľností sa bude podávať na predpísanom spoločnom
tlačive pre viacero druhov miestnych daní, ktorého vzor je súčasťou opatre-

nia vydaného Ministerstvom financií SR, a to: „Priznanie k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, ktoré je spoločné pre fyzické i právnické osoby.
Tlačivá si môže daňovník vyzdvihnúť v klientskom centre na Mestskom úrade v Žiline
alebo si ich môže pozrieť a stiahnuť z webovej stránky mesta Žilina v sekcii: Občan/
žiadosti a tlačivá, odbor ekonomický, alebo z webovej stránky Ministerstva financií
SR: v sekcii Dane, clá a účtovníctvo/priame dane/miestne dane a poplatky.
Daň si daňovník v priznaní nevypočítava, iba uvedie všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane, na základe ktorých správca dane daň vyrubí rozhodnutím a priznanie podpíše.
V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden
z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci priznanie buď každý do
výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá priznanie
jeden z nich. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom priznaní. V priznaní
si uplatňuje daňovník zníženie alebo oslobodenie od dane v lehote na podanie
priznania; inak nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

ODPORÚČANÉ PRÍLOHY K PRIZNANIU K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ (KÓPIE)
Odporúčanou prílohou k priznaniu je výpis z katastrálneho portálu, rozhodnutie z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
pri kúpe, predaji alebo darovaní nehnuteľností, notárska zápisnica o dedičstve
s vyznačenou právoplatnosťou, rozhodnutie súdu o schválení príklepu dražby,
právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, právoplatné
rozhodnutie o zmene účelu využívania stavby a pod. V priznaní je dobre uviesť
aj e-mail alebo telefonický kontakt.

SPÔSOBY PODANIA PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Priznanie k dani z nehnuteľností môžu daňovníci podať osobne v klientskom
centre na Mestskom úrade v Žiline, poštou alebo elektronicky. K elektronickému
podaniu je však potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, tzv. eID
kartu. Postup na elektronické podanie daňovníci nájdu na: https://e-sluzby.zilina.sk/sk/Miestne-dane/eGov-8.aspx).

ÚĽAVY NA DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Zákon je v otázke možných úľav a oslobodenia od platenia dane z nehnuteľností jednoznačný. Od platenia dane zo zákona sú oslobodené napr.
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, vo vlastníctve cirkví
a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie,
vedecko-výskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov, nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža a pod.
Oslobodenie od dane a zníženie dane, ktoré zákon ponecháva na správcovi
dane, mesto Žilina ustanovilo vo VZN č. 20/2019 (Článok 11). Ide napr. o oslobodenie stavieb ako múzeí, knižníc, výstavných siení, osvetových zariadení, oslobodenie pozemkov, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, močiare, rašeliniská, pozemky verejne prístupných parkov, priestorov
a športovísk atď.
Mesto Žilina poskytuje i zníženie dane zo stavieb alebo dane z bytov vo výške
60 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie. Tento nárok je samozrejme potrebné preukázať
relevantnými dokladmi, a to preukazom ŤZP a rozhodnutím z ÚPSVaR.
Pri uplatnení si úľavy musia mať žiadatelia na pamäti 31. január, keďže súčasťou
tlačiva na podanie príslušného priznania je aj príloha k zníženiu alebo oslobodeniu dane, inak nárok na úľavu na príslušné zdaňovanie obdobie zaniká. Ak už
bola úľava uplatnená v predchádzajúcom období a doklady preukazujúce
nárok na úľavu stále platia, nie je potrebné žiadať o ňu opäť.

Mesto Žilina
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Žilina spúšťa projekty adaptácie na zmenu klímy
Viac ako 1,3 mil. eur investuje mesto Žilina najbližšie tri roky na opatrenia na redukciu skleníkových plynov a zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy. Projekt s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina, s ktorým v minulých dňoch uspelo
mesto v grantovej výzve, bude finančne podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného
mechanizmu a štátneho rozpočtu.
Autor: VM
detské ihrisko, lavičky
i pódium, ktoré bude
možné
využívať
na
kultúrne akcie. Znovuvysadenie časti lesa
v Zástraní a revitalizácia
vybranej plochy v rámci
lesoparku Chrasť taktiež
prispejú k zmierňovaniu klimatickej zmeny.
Vďaka projektu mesto
vyrieši aj problém s nedostatkom motorových
vozidiel na rozvoz stravy pre seniorov, pričom
veľkým plusom je, že
pôjde o dva nové elektromobily.

V rámci projektu bude vybudovaná zelená strecha na budove mestského úradu.

V rámci komplexného
riešenia zmierňovania
zmeny klímy je projekt
zameraný aj na odpadové hospodárstvo. Samospráva ho podporí
nákupom časti potrebných zberných nádob
na zber biologicky rozložiteľného
odpadu,
ktoré budú umiestnené

vo vybraných lokalitách mesta. Jednou
z ďalších projektových
aktivít budú aj stavebné práce v Materskej
škole A. Kmeťa. V rámci rekonštrukcie bude
zateplený
obvodový
plášť, strecha, vymenia
sa okná, zrekonštruuje
ohrev teplej vody, obnoví sa systém vykurovania i vetrania, čím
by sa mala znížiť energetická
náročnosť
budovy.
Významnou
súčasťou
projektu je taktiež tvorba Stratégie adaptácie
mesta Žilina na zmenu
klímy. Ide o významný
dokument,
ktorého
hlavným cieľom bude
zlepšovať pripravenosť
mesta čeliť nepriaznivým
dôsledkom
zmeny klímy pomocou návrhu vhodných
adaptačných opatrení.

Zmena klímy sa v prostredí
Žiliny
prejavuje najmä zvyšovaním
teploty vzduchu v letnom období, premenlivosťou úhrnov zrážok
či striedaním suchých
a krátkych daždivých
období. Časť projektových
opatrení
sa
preto bude venovať
znižovaniu prehrievania
urbanizovaných lokalít, napríklad početnou
výsadbou stromov, doplnením mobilnej zelene
na plochy, kde výsadba klasickej zelene nie
je možná, či vybudovaním zelenej strechy
na budove mestského
úradu. Okrem nej by
počas realizácie projektu mal pred mestským
úradom vzniknúť revitalizovaný priestor s lúkou
a zeleňou, kde si budú
môcť klienti oddýchnuť
na lavičkách.
Relaxačnú a vodozádržnú funkciu bude
plniť Park Svätého Juraja v mestskej časti
Trnové, s ktorého dobudovaním projekt počíta. Súčasťou bude aj
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K zmierňovaniu klimatickej zmeny v Žiline by mala v budúcnosti prispieť aj revitalizácia vybranej plochy v rámci lesoparku Chrasť.

Stratégia sa bude orientovať na samosprávy
a súkromný sektor, na
implementáciu i monitoring opatrení či na
zvyšovanie verejného
povedomia o zmene
klímy.
V programe SK-Klíma
(Granty EHP a Nórska
2014 – 2021) v rámci
výzvy s názvom Akčné
plány na zmierňovanie
a prispôsobovanie sa
zmene klímy implementované miestnymi
orgánmi v mestských
územiach
bolo
aktuálne na Slovensku
podporených
šesť

miest.
Celkový
objem
prerozdelených
finančných
prostriedkov je 8,3 mil. eur. Podporené
samosprávy
budú
môcť
zvýšiť
svoju odolnosť voči
zmene klímy a schopnosť reagovať prostredníctvom
systematického plánovania
a realizácie konkrétnych
opatrení s cieľom zlepšiť
podmienky života obyvateľov. Vo svojich projektoch budú spolupracovať aj so subjektmi
z prispievateľských krajín ako Nórsko i Island,
čím prispejú k rozvoju
bilaterálnej spolupráce.

Dva nové elektromobily budú zabezpečovať rozvoz stravy pre seniorov.

Čo sa bude v rámci projektu realizovať?
• Revitalizácia Parku Sv. Juraja v Trnovom
• Nákup dvoch elektromobilov
• Nákup nádob na biologicky rozložiteľný komunálny odpad
• Výsadba lesa v Zástraní
• Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy A. Kmeťa
• Revitalizácia lesoparku Chrasť
• Revitalizácia zeleného priestoru pred mestským úradom
• Podpora mobilnej zelene v meste
• Podpora líniovej zelene v meste

• Zelená strecha na budove mestského úradu
• Výsadba jednotlivých stromov alebo kríkov v meste
• Adaptačná stratégia mesta Žilina
• Zelené steny na vybraných budovách základných škôl
• Monitoring zníženia CO2 vo všetkých aktivitách
• Vstupná a záverečná konferencia
• Výtvarná súťaž pre základné školy na tému klimatických zmien
• Propagačné aktivity pre verejnosť na tému klimatických zmien
• Samostatná webová stránka k projektu

Mesto Žilina

10

INFORMUJEME

č. 12

RADNIČNÉ NOVINY

Od nového roka budeme triediť kuchynský bioodpad
Od 1. januára 2021 majú podľa zákona všetky mestá a obce na Slovensku povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu (kuchynský bioodpad). Cieľom nariadenia je zlepšiť odpadové hospodárstvo a zmierniť záťaž
na životné prostredie.
Na Slovensku skládkujeme viac ako 60 % komunálneho odpadu. Z toho až
polovicu tvorí práve kuchynský bioodpad. Vďaka jeho správnemu a zodpovednému triedeniu môžeme znížiť množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Na druhej strane dokážeme
správne vytriedený bioodpad ešte zhodnotiť, teda spracovať na ďalšie
využitie. Jeho potenciál je obrovský. Kuchynský bioodpad, ktorý v našom
meste vytriedime, bude 2-krát týždenne odvážaný do priemyselnej kompostárne v Dolnom Hričove. Tam sa v prvom kroku zneutralizujú škodlivé
látky, následne sa z neho pripraví prírodný kompost plný výživy a minerálnych látok, ktorý sa ďalej zapracováva do poľnohospodárskej pôdy na jej
skvalitnenie. Zhodnocovanie a zužitkovanie kuchynského bioodpadu sa
taktiež môže využívať na výrobu tepla a elektrickej energie.

Tu však treba zdôrazniť, že využitie kuchynského bioodpadu je možné iba
za predpokladu, že ho budeme triediť správne. Ak budeme do kontajnera
na bioodpad hádzať veci, ktoré tam nepatria, jeho obsah znehodnotíme
a nebude ďalej použiteľný. Dôležitý je zodpovedný prístup, inak všetka snaha vyjde nazmar. Znehodnotený kuchynský biodpad, žiaľ, skončí na skládke
zmiešaného komunálneho odpadu tak, ako tomu bolo doposiaľ.

Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme poplatky za skládkovanie,
čím v konečnom dôsledku šetríme peniaze vo vlastných peňaženkách!

Do konca decembra bude po meste rozmiestnených celkovo 100 kusov
nových nádob určených špeciálne pre kuchynských bioodpad.

AK BÝVAM
V PANELÁKU:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Na triedenie kuchynského bioodpadu používajte
výlučne biologicky rozložiteľné vrecká. Dajú sa bežne kúpiť v predajniach
drogérie. Na tieto účely v žiadnom prípade nepoužívajte bežné plastové
vrecia. Kuchynský bioodpad by ste plastovým vreckom úplne znehodnotili a skončil by opäť iba na skládke odpadov.

Čo môžem vyhadzovať do kontajnera na kuchynský bioodpad:
• zvyšky ovocia a zeleniny
• pečivo a cestoviny
• škrupiny z vajec
• kávová usadenina, vrecká alebo sypaný čaj
• zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok

• zvyšky izbových rastlín či kytíc
• mäsové a mliečne výrobky
• potraviny po dátume spotreby
• menšie kosti (kuracie, rybacie)

Čo nepatrí do kontajnera na kuchynský bioodpad:
• oleje
• zvyšky jedla v obaloch
• mŕtve telá zvierat, zvierací trus

AK BÝVAM
V RODINNOM
DOME:

• veľké kosti (hovädzie, bravčové)
• tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky)

Triediť kuchynský bioodpad môžu aj ľudia, ktorí žijú v rodinných domoch. Kontajnery na tento druh odpadu
pribudnú aj v mestských častiach s rodinnými domami. Avšak je tu jeden rozdiel oproti triedeniu v paneláku.
Obyvatelia rodinných domov budú na veľkú časť svojho kuchynského bioodpadu aj naďalej využívať kompostér vo svojej záhrade.

Čo budem aj naďalej vyhadzovať do kompostéra vo svojej záhrade:
• zvyšky ovocia a zeleniny
• pečivo a cestoviny
• škrupiny z vajec
• kávová usadenina, vrecká alebo sypaný čaj

• zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok
• zvyšky izbových rastlín či kytíc
• zvierací trus

Čo môžem vyhadzovať do kontajnera na kuchynský bioodpad:
• mäsové a mliečne výrobky
• potraviny po dátume spotreby
• menšie kosti (kuracie, rybacie)

Čo nepatrí do kontajnera na kuchynský bioodpad:
• oleje
(odovzdávame do zberného dvora alebo na Slovnaft pumpe)
• zvyšky jedla v obaloch (obaly triedime)
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• mŕtve telá zvierat
• veľké kosti (hovädzie, bravčové)
• tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky)
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PONÚKAME ŠTARTOVACÍ BALÍČEK
Každá domácnosť žijúca v paneláku dostane ako motiváciu ku triedeniu kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu štartovací balíček. Ten obsahuje tri praktické pomôcky. Prvou je košík na kuchynský odpad. Občania
ďalej dostanú 24 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť tento druh odpadu.
Pozor! Štartovací balíček dostanú iba domácnosti žijúce v paneláku a bytových domoch. Balíček nie je určený pre
domácnosti v rodinných domoch, pretože tam je viac miesta aj možností, ako takýto odpad triediť. Navyše rodinné
domy dostali v minulosti od mesta kompostéry, ktoré sa s časti môžu využívať aj na likvidáciu kuchynského biodopadu.

DISTRIBÚCIA ŠTARTOVACÍCH BALÍČKOV
Štartovacie balíčky sa budú odovzdávať v areáli Mestskej krytej plavárne Žilina (ul.
Vysokoškolákov 8), vchod na kúpalisko, z boku areálu pri predajni Farbylaky v praconých dňoch od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.
Odovzdávanie bude prebiehať podľa harmonogramu. Prvá etapa začína 7. decembra do 18. decembra 2020 a bude sa týkať ľudí na Hlinách a na Hájiku. Distribúcia pre ostatné domácnosti bude pokračovať v januári. O presnom termíne budeme verejnosť včas informovať.
POMÔŽME SI NAVZÁJOM
Ak existuje možnosť, prosíme obyvateľov bytových domov, aby za svoju
bytovku/vchod vyslali na prebratie košíčkov svojich zástupcov. Predídeme
tak tvoreniu radov a zhromažďovaniu ľudí.

ROZMIESTNENIE
KONTAJNEROV
NA KUCHYNSKÝ
BIOODPAD:
HÁJIK
• Korzo (3454/27)
• Petzvalova (3376/47)
• Dadanova (3385/1)
• Mateja Bela (3456/60)
HLINY
• Antona Bernoláka (2202/38)
• Komenského (2229/41)
• Antona Bernoláka (vnútroblok 2203/10 – 206/A)
• Jozefa C. Hronského (oproti domu č. 2146/9)
• Antona Bernoláka (2181/50)
• Puškinova (13)
• Čajakova (9)
• Hečkova (2534/18)
• Ružová (32)
• Bajzova (27)
• Saleziánska (7, oproti Byttermu)
• Jarná (2604/8)
• Suvorovova (14)
• Daxnerova (2686/15)
• Lichardova (2801/1)
VLČINCE
• Karola Kmeťku (3165/7)
• Jána Vojtaššáka (3148/4)
• Námestie Ľ. Fullu (1665/3)
• Slovanská cesta/Nanterská (20)
• B. S. Timravy (6)
• Dobšinského (22)
• Moskovská (5)
• Pittsburská (10)
• Bulharská (16)
• Varšavská (9)
• Fatranská (3100/3)
• Piešťanská (2991/8)
• Trnavská (1358/18)
• Gemerská (8043)
• Gerlachovská (3104/2)
• Sv. Gorazda (4)
• Černovská (1670/6)

HLINY
• Hliny I, II – 7. 12. 2020
• Hliny III, IV – 8. 12. 2020
• Hliny V – 9. 12. 2020
• Hliny VI – 10. 12. 2020
• Hliny VII, VIII – 11. 12. 2020
HÁJIK
• Ulice s názvom začínajúcim na B až E – 14. 12. 2020
• Ulice s názvom začínajúcim na G až J – 15. 12. 2020
• Ulice s názvom začínajúcim na K až M – 16. 12. 2020
• Ulice s názvom začínajúcim na N až P – 17. 12. 2020
• Ulice s názvom začínajúcim na R až Z – 18. 12. 2020

SOLINKY
• Javorová (3080/14)
• Gaštanová (3088/48)
• Smreková (3093/11)
• Limbová (15)
• Osiková (3212/15)
• Platanová (9)
• Zadný dielec (oproti domu č. 926 – slepá ul.)
MALÁ PRAHA
• Daxnerova (2726/1)
POVAŽSKÝ CHLMEC
• Pod Laščeky (oproti domu č. 428)
• Nižedvorská/Hlavná (pri dome č. 194/3 – pri tr. zbere)
• Horská pri bývalom KD (pri tr. zbere)
BRODNO
• Zábrežná/Brodňanská (pri tr. zbere)
• Podskaličná (oproti domu č. 318 – pri tr. zbere)
ŽILINSKÁ LEHOTA
• Skotňová (pri Jednote – pri tr. zbere)
VRANIE
• Labutia/Vrania (pri lávke – pri tr. zbere)
• Stehličia (pri bývalej škôlke – pri tr. zbere)
BUDATÍN
• Biela (začiatok ulice – pri tr. zbere)
• Železničná/Estakáda (pri tr. zbere)
ZÁSTRANIE
• Na chotári (oproti domu č. 192 – pri tr. zbere)
• Stará dedina (pri tr. zbere)
• Kostolná (dom č. 153)
BÁNOVÁ
• Do Stošky (pri košoch na textil)
• Jabloňová (dom č. 36 – pri košoch na textil)
• Riečna (dom č. 414/15)
• Záhradnícka (oproti domu č. 3919/53)
BÔRIK
• Cesta k Paľovej búde (8711/15B – pri tr. zbere)
• Andreja Žarnova (oproti tr. zberu, dom č. 1892/12)
• Svätoplukova (oproti domu č. 5)
• Tulipánová/Koceľova (pri tr. zbere)
• Nešporová (11)
• Oravská cesta (3050/4)

ZÁVODIE
• Pod Hradiskom (koniec ulice – pri betónových
zábranách)
• Cesta na štadión/pod jarkom (parkovisko)
• Nábrežie Rajčianky /Krížna (dom č. 424)
• Pri Rajčianke (3127/44)
STRÁŽOV
• Agátová (oproti domu č. 8)
• Priehradná (oproti domu č. 102)
BYTČICA
• Pažite (518/37)
• Antona Bielka (124/31– pri tr. zbere)
• Bystrická (pri ihrisku – pri tr. zbere)
• Na stanicu (oproti domu č. 1019/29)
• Chalupkova (oproti 1125/39)
• Matuškova (oproti domu č. 425/31)
TRNOVÉ
• Horná Trnovská (obratisko autobusov
– dom č. 456/54)
• Magočovská (č. domu 411)
• Nový Domov (č. domu 1474/1A)
• Brezová (č. domu 58)
• Šibeničná (č. domu 11)
STARÉ MESTO
• Závodská cesta (2964/2)
• Tichá (17)
• Jesenského (1123/15)
• Rajecká cesta (2788/1)
• M. R. Štefánika (901/20)
• Moyzesova (58)
• Predmestská (1714/36)
• Hlboká cesta (1706/4 – pri tr. zbere)
• Jána Milca (749/60)
• 1. mája (1015/6)
• Sad na Studničkách (1029/32)
• Na Sihoti (556/7)
• Republiky (1049/16)
• Pri Celulózke (1582/46)
ZÁDUBNIE
• Zádubanská (oproti Jednote – pri tr. zbere)
• Pustá (oproti domu č. 22/9)
MOJŠOVA LÚČKA
• Šťuková/Pstruhová (pri tr. zbere)

* Bližšie informácie k téme vám poskytneme na tel. čísle 041/ 7063 231.
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Maľba na fasáde skrášlila priestory Materskej školy v Zástraní
Počas rekonštrukcie Materskej školy v Zástraní vznikla na fasáde budovy netradičná veľkoplošná maľba. Tá je výsledkom spolupráce mesta Žilina, Útvaru hlavného architekta a Súkromnej
školy umeleckého priemyslu v Žiline.
Autor: AB

Nápad zrealizovať maľbu
na fasáde materskej školy,
ako aj pôvodný motív
Bambiho z knihy Walta Disneyho priniesla riaditeľka
Janka Slotová. Útvar hlavného architekta následne
inicioval spoluprácu so
študentmi Súkromnej školy
umeleckého
priemyslu
v Žiline z odborov grafický,
reklamný a propagačný
dizajn formou súťaže. Autorkou finálnej maľby je
študentka 3. ročníka
Natália
Nemčeková,
ktorá pôvodný motív
Bambiho povýšila na
umeleckejšiu rovinu.
Samotnú maľbu realizovali počas troch dní na
začiatku novembra bývalí
študenti umeleckých škôl
Filip Svrček a Erik Šoška
pod odborným dohľadom autorky návrhu.
Náklady na realizáciu tejto aktivity predstavujú

sumu 1 886 eur a boli hradené z rezervného fondu
mesta.
Spolupráca Útvaru hlavného architekta a odboru
riadenia projektov a investícií bude pokračovať aj
na ďalších projektoch rekonštrukcie škôl a škôlok či
iných budov. Cieľom spolupráce je dohliadať na
farebné riešenie fasád
a celkový vzhľad zrekonštruovaných
objektov.
V neposlednom rade je
snahou zapojiť do projektov aj viac vizuálneho
výtvarného umenia, ako
tomu bolo aj v minulosti,
kedy vznikali umelecky
kvalitné mozaiky, sgrafitá
či plastiky. V súčasnosti sa
realizuje
rekonštrukcia
Materskej školy Suvorovova na sídlisku Hliny VIII, kde
sa taktiež plánuje podobná spolupráca so študentami umeleckej školy.

Mesto darovalo počítače ľuďom v núdzi
Nadácia Mesta Žilina získala v novembri dar od žilinskej samosprávy v podobe výpočtovej techniky. Päť kusov stolových počítačov aj s príslušenstvom odovzdal správkyni nadácie Jane Filipovej primátor Peter Fiabáne.
Autor: AB
Tieto počítače následne
poputujú občanom, ktorí
o ne požiadali nadáciu.
Budú ich využívať na
vyhľadávanie a získavanie informácií, prehľad
aktuálneho diania doma
i v zahraničí či na
vzdelávanie počas dištančnej výučby (on-line
výučba).
Počítačovú
techniku budú využívať aj
zdravotne postihnuté detičky, ktorým bude slúžiť
na
ukladanie
multimediálnych
obsahov,
ako sú fotografie, texty či
hudba a zjednoduší im
komunikáciu s okolím.

ným postihnutým, spotrebným tovarom do
domácností, rehabilitačnými pobytmi, fyzioterapiami, ošatením, liekmi,
školskými pomôckami či
potravinovými a hygienickými balíčkami. Počas
pandémie nadácia taktiež poskytovala poradenskú činnosť pre občanov, zabezpečila dezinfekčné prostriedky a hygienické balíčky pre niektoré školské zariadenia
i Centrum sociálnych služieb na Vlčincoch a zariadenie pre seniorov
Úsmev.

Aj napriek nepriaznivej situácii s koronavírusom
nadácia svojou činnosťou
v tomto roku pomohla
viacerým žiadateľom či
už finančne, alebo materiálne formou kompenzačných pomôcok pre
osoby s ťažkým zdravot-

Nadácia Mesta Žilina sa
svojimi aktivitami snaží neustále pomáhať a reagovať na aktuálne potreby
tých, ktorí potrebujú jej
pomoc. Všetky dôležité
informácie o jej činnostiach nájdete aj na:
https://nadacia.zilina.sk.
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Plaváreň v čase korony
Aj keď súčasná situácia neumožňuje využívať verejnosti plavárne naplno, tá žilinská sa rozhodla využiť čas bez návštevníkov na viaceré rekonštrukcie a zvýšenie kvality poskytovaných služieb. O pripravovaných novinkách pre návštevníkov, ako aj plánoch do nasledujúceho obdobia
sme sa porozprávali s riaditeľom Mestskej krytej plavárne v Žiline Jaroslavom Koválikom.

ZAUJÍMAVÁ OSOBNOSŤ MEDZI NAMI

Autor: AB

Jaroslav Koválik
je absolventom Vysokej
školy dopravy a spojov
v Žiline v odbore prevádzka a ekonomika cestnej
a
mestskej
dopravy.
V rámci svojej kariéry
pôsobil dlhé roky v oblasti
športu. Momentálne zastáva pozíciu konateľa
Mestskej krytej plavárne
v Žiline. Vo svojom voľnom
čase sa venuje športu (fitnes, tenis) alebo si prečíta
dobru knihu, najmä historickú, sci-fi či životopisnú
tvorbu. Je ženatý, má dve
deti.

V súvislosti s prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu došlo
k uzatvoreniu plavární. Vy ste sa rozhodli tento čas využiť na viaceré rekonštrukcie. Čo všetko sa momentálne realizuje?
Momentálne pracujeme na viacerých novinkách, ktoré plánujeme spustiť od
začiatku nového roka. Pri každom vchode do vonkajšieho areálu bude na
návštevníkov čakať nový elegantný vstupný priestor s turniketmi, ktorý zabezpečí ich plynulejší pohyb. Taktiež sa realizujú aj stavebné práce na úprave
a modernizácii hlavného vchodu s karuselovými dverami, zrekonštruovaným
schodiskom a bezbariérovým prístupom pre zdravotne znevýhodnených občanov. Zmeny sa budú týkať aj permanentiek, kde sme pripravili nový systém
fungovania. Pôjde o tzv. Abonent klub, pričom zaregistrovaní klienti budú platiť len za reálne strávený čas na plavárni.
Aká je výška investícií a z čoho budú náklady hradené?
Celková výška investícií do modernizácie zázemia a priestorov plavárne predstavuje sumu viac ako 270 000 eur, pričom tieto náklady budú hradené zo
schválených dotácií samosprávy a vlastných finančných prostriedkov.

Čo všetko sa podarilo na
plavárni zrealizovať v tomto
roku?

Pri dodržaní harmonogramu prác
Tento rok bol pre plaváreň najje ukončenie rekonštrukcií
väčší z pohľadu modernizácie
a spustenie systémov do
orientovanej na návštevníkov.
prevádzky
vrátane hlavného
Návštevníkom sme predstavili
vchodu
naplánované
na
viaceré novinky. Vo februári
30.
decembra
2020.
sme vymenili všetky plavecké
dráhy za nové, pri krytom
bazéne a v saune sme namontovali nové pitné fontánky
a v sušiarňach pribudli výkonné
odstredivky plaviek. Počas letnej sezóny sa nám podarilo prekryť detský bazén
tieniacou plachtou, aby sme rodičom s deťmi dopriali počas slnečných
letných dní oddych v tieni. Pred letnou sezónou sme zrealizovali opravu detského ihriska. Zdvojnásobili sme počet lehátok na kúpalisku a kompletne vymenili lehátka v saune, kde pribudol aj soľný kúpeľ. V hlavnej budove sme
vymenili staré osvetlenie za moderné LED svietidlá, čím sa zvýšil komfort a hlavne úspora elektrickej energie. Pre zvýšenie čistoty, lepšej dezinfekcie
a bezpečnosti sme zakúpili umývací podlahový automat na bazén. Zlepšením
starostlivosti o vodu v krytom bazéne sme skrátili počet sanitárnych dní, počas
ktorých bola plaváreň zavretá, o 67 % pri zlepšení kvality vody. V júni sme opravili dažďovú kanalizáciu, pričom sa podarilo zviesť dažďovú vodu do retenčnej
nádrže, ktorá sa používa po prečistení ako technologická voda, čím znížime
spotrebu vody o cca 4 000 m³/rok. Opravili sme hydroizoláciu nádrže na prepúšťanie vody, strechu a steny hlavného vchodu na kúpalisko, vymenili sme
elektroinštaláciu v bufetoch. Aktuálne sa realizuje oprava a výmena zastaraných dátových a elektrických rozvodov v hlavnej budove pre
zabezpečenie vchodu do plavárne.
Aké plány sú s plavárňou do budúcna? Čo pripravujete pre svojich návštevníkov?
V spolupráci s Útvarom hlavného architekta sa aktívne podieľame na príprave
urbanisticko-architektonickej súťaže, ktorá určí budúci vzhľad celého kúpaliska s celoročným využívaním pre Žilinčanov i návštevníkov. Zároveň pripravujeme projekty prístavby 25 m krytého bazéna, trojdráhovej 90 m šmykľavky ústiacej do vonkajšieho neplaveckého bazéna a obslužnej zóny. Pripravované projekty zohľadňujú využitie zelenej energie, podporu prvkov zelenej infraštruktúry
či energetickú efektívnosť a zároveň zatraktívnia pobyt návštevníkov
v areáli plavárne a letného kúpaliska.

Kedy sa predpokladá ukončenie uvedených rekonštrukcií?
V súčasnosti všetky práce postupujú podľa stanoveného harmonogramu. Realizujú sa prípravné práce a výroba nových zariadení v externých podmienkach
dodávateľských firiem. Montáž jednotlivých komponentov je plánovaná
v decembri. Pri dodržaní harmonogramu prác je ukončenie rekonštrukcií
a spustenie systémov do prevádzky vrátane hlavného vchodu naplánované
na 30. decembra 2020.
Aké výhody prinesú realizované projekty návštevníkom?
Všetky rekonštrukcie a novinky sa snažíme zaviesť v zmysle skvalitnenia poskytovaných služieb a modernizácie, resp. reakcie na aktuálne trendy a štandardy.
Návštevníci budú môcť prostredníctvom našej inovovanej webovej stránky naživo sledovať informácie o počte návštevníkov v bazéne a saune, teplotu vody
v bazénoch a množstvo ďalších informácií. Turniketový systém zvýši komfort
návštevníkov mestskej krytej plavárne a zároveň zjednoduší i zrýchli ich príchody
a odchody.

Pripravovaná rekonštrukcia schodiska a hlavného vstupu do budovy plavárne
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Ako sa slávia najkrajšie sviatky roka za hranicami Slovenska
Vianočný čas klope na dvere. Blížia sa dni plné vôní, chutí, svetiel a rodinných stretnutí, počas ktorých môžeme na chvíľu zabudnúť
na celoročný zhon. Medovníky, kapor, zemiakový šalát i vianočné koledy – takto vyzerajú Vianoce v mnohých slovenských
domácnostiach. Ako prežívajú vianočné sviatky v zahraničí? Zisťovali sme v našich partnerských mestách.
Autori: MB a KŠ

PLZEŇ (Česká republika)
Vianoce sú v Čechách
spojené hlavne s kresťanskou tradíciou narodenia Ježiša Krista, ale
v súčasnosti sa tento náboženský rozmer
z mnohých českých rodín
vytráca. Symbolom adventu je podobne ako
u nás adventný veniec,
táto tradícia je stále živá
na rozdiel od pôstu, ktorý
sa dodržiava len zriedkavo. K adventu neodmysliteľne patria aj vianočné trhy či pečenie vianočných
koláčov. Symbolom vianočných sviatkov je i Betlehemské svetlo, ktoré si môžu
ľudia odniesť v sobotu pred štvrtou adventnou nedeľou z kostolov alebo z námestí.
K najznámejším tradíciám v Čechách, ktoré sa stále dodržujú, je liatie olova
alebo púšťanie lodičiek zo škrupiniek. Obe tradície majú predpovedať budúcnosť
a šťastie v rodine. Vianočná večera väčšinou pozostáva z rybacej polievky,
kapra so zemiakovým šalátom a ako dezert je obľúbený jablkový závin s orechmi.
Tradične po večeri prichádza Ježiško s darčekmi. Prvý sviatok vianočný, tzv. Boží
hod je venovaný návštevám príbuzných a priateľov. Na druhý sviatok vianočný
sa ešte niekde chodí po koledách. V Plzni je mnohoročnou tradíciou rozsvietenie
vianočného stromu na námestí v prvú adventnú nedeľu, a to za prítomnosti
primátora a plzeňského biskupa. Ďalej nechýbajú ani vyzdobené električky či komentované kostýmové prehliadky. Momentálne nie je jasné, v akom rozsahu sa
budú môcť konať tradičné akcie. Z tohto dôvodu mesto Plzeň pripravuje online
rozsvietenie vianočného stromčeka, ktoré môžu ľudia sledovať na Facebooku mesta alebo v regionálnej televízii.

ESSEN (Belgicko)
Belgičania oslavujú Vianoce 25. decembra.
Sviatky trávia v kruhu najbližšej rodiny. V rámci vianočnej večere si pochutnávajú na mäse
z diviny, zelenine a fondoch pripravovaných
na kamennom grile. Menšie deti svojim
rodičom a starým rodičom čítajú svoje novoročné listy, a potom si rozbaľujú darčeky, ktoré
si našli pod stromčekom. Stôl je po celé sviatky
štedro
prestretý
všakovakými
dobrotami. Staršia generácia 24. decembra večer
navštevuje kostol. Počas sviatkov sú ulice
a rodinné domy v Essene bohato ozdobené
svetlami a vianočnými dekoráciami. Kvôli
koronavírusu sú však vianočné trhy a koncerty
zrušené. Mesto ako alternatívu pre občanov ponúkne ešte viac vianočného osvetlenia ako po iné roky a novinkou je aj digitálny
vianočný stromček na webovej stránke mesta,
kde môžu ľudia zanechať svoj odkaz.

BIELSKO-BIAŁA (Poľsko)
Poliaci oslavujú Vianoce 24. decembra, kedy aj servírujú vianočnú večeru
zvanú wigilia. Pod biely obrus dávajú pár stebiel sena a pri stole nachystajú
jedno miesto pre nečakaného hosťa. Tradícia hovorí, že štedrá večera by
mala pozostávať z 12 chodov, podľa počtu apoštolov. Jesť by sa malo
začať, keď sa na oblohe objaví prvá hviezda. Druh jedál závisí od regiónu.
Najčastejšie sa podáva ryba – zväčša kapor alebo sleď na smotane či oleji,
polievka z červenej repy alebo polievka z húb, cestoviny s makom, huspenina, alebo pšeničný
puding s makom, medom a orechmi. Po
dobrom jedle sa rozbaľujú darčeky. Večer
patrí spievaniu kolied
a návšteve kostola.
Bielsko-Biała je v celom
Poľsku známe svojimi
krásnymi
vianočnými
trhmi. Tento rok sa však
konať nebudú. Rovnako
je zakázané stretávať sa
vo veľkom počte. Ľudia
preto stoja pred dilemou, ako budú v rámci
rodiny tráviť tohtoročné
vianočné sviatky.

KRASNOJARSK (Rusko)

Vianočné sviatky vyzerajú v Rusku trochu odlišne,
a to z dôvodu, že začínajú 31. decembra vítaním
nového roka. V tento deň sa v ruských domácnostiach zdobí typická vianočná jedlička a pripravujú sa tradičné sviatočné jedlá ako šalát
Olivie (zemiakový šalát s mäsom), zalivnoje (huspenina z ryby alebo mäsa) či sleď pod kožuchom
(zeleninový šalát so sleďom). Obľúbené sú v tento sviatok i jedlá z mäsa, napr. pečená kačka
s jablkami, pečené kuracie alebo bravčové mäso
či pečený králik. Darčeky nosí v Rusku Dedo Mráz
so svojou vnučkou Sneguročkou, nie však na
Štedrý večer, ale 31. decembra na Novyj god.
Väčšina Rusov sa hlási k pravoslávnej viere a
Vianoce sú pre nich významným kresťanským
sviatkom, ktoré slávia 6. januára. V tento deň sa
opäť rodina stretáva za sviatočným stolom pri
tradičných jedlách a veriaci nezabúdajú ani na
bohoslužby v chrámoch. Obdobie od 1. do 8.
januára nazývajú v Rusku vianočné alebo novo-
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ročné prázdniny a väčšina ľudí sa do práce vracia
až 9. januára. Ruské mestá vyzerajú cez vianočné
obdobie podobne ako tie naše: ulice sú vysvietené, mestom znejú vianočné melódie
a nechýbajú ani trhy či vianočný program na námestiach. V Krasnojarsku je tradíciou i festival pod
názvom Čarovný ľad Sibíri, kedy umelci z rôznych
krajín vytvoria krásne sochy z ľadu a snehu, ktoré
zdobia ulice až do príchodu teplých dní. Ako budú
prebiehať tohtoročné vianočné sviatky, závisí od
aktuálneho vývoja situácie spojenej s epidémiou.
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Vianoce s DPMŽ

Dopravný podnik aj tento rok pripravil vianočný cestovný poriadok, kde bude uvedený režim MHD
počas vianočného obdobia, ako aj niektoré mimoriadne spoje na Štedrý deň a Nový rok (nájdete ho
na: www.zilina.sk a www.dpmz.sk).
V dňoch od 24. 12. do 27. 12. 2020 a v dňoch 31. 12. 2020, 1. 1., 2. 1., 3. 1.
a 6. 1. 2021 bude platiť víkendový cestovný poriadok.
Prázdninový cestovný poriadok bude platiť v dňoch od 28. 12. do
30. 12. 2020 a v dňoch 4. 1., 5. 1., 7. 1. a 8. 1. 2021.
Počas Štedrého dňa bude platiť víkendový režim v MHD.
1. 1. 2021 platí víkendový režim v MHD, pretože ide o štátny sviatok.
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Nasadnite na

vianočný trolejbus
Ani tento rok nebude v žilinských uliciach chýbať vianočný trojebus. Od soboty 5. 12. bude premávať na
pravidelných trolejbusových linkách počas celého
decembra a postupne bude nasadzovaný na jednotlivé trolejbusové linky 1, 3, 5 a 16. Veríme, že cestujúci,
obyvatelia i návštevníci Žiliny uvítajú toto malé spestrenie a cestovanie týmto trolejbusom si vychutnajú.
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