
Neničme si životné prostredie 
parkovaním na zeleni
Mesto Žilina upozorňuje vodičov, aby dodržiavali zákonné predpisy pri parkovaní na 
sídliskách. Napriek zložitej situácii s parkovaním je potrebné, aby vodiči dodržiavali pra-
vidlá a neparkovali vo vnútroblokoch na trávnikoch a miestach, ktoré nie sú na parkova-
nie určené. Je prirodzené, že každý obyvateľ potrebuje zaparkovať pri svojom byte, nie 
je však možné, aby bola ničená verejná zeleň, automobily blokovali chodníky a vodiči sa 
navzájom obmedzovali v pohybe. 
Mesto Žilina si uvedomuje nedostatok miest na parkovanie a snaží sa nájsť vhodné rie-
šenia, ale, žiaľ, v minulosti bol tento problém dlhodobo zanedbaný a nárast počtu parku-
júcich je enormný. Mestská polícia Žilina bude vykonávať pravidelné kontroly zamerané 
na dodržiavanie zákona o cestnej premávke, týkajúce sa parkovania a nezodpovedných 
vodičov bude pokutovať v zmysle zákona. Aj občania môžu nesprávne parkujúce vozidlá 
nahlasovať na mestskej polícii. Z uvedených dôvodov žiadame vodičov, aby parkovali 
len na miestach, kde je to povolené a boli tak ohľaduplní k životnému prostrediu.
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Žilinčania majú radi šport a aktívne trávia svoj voľný čas. Svedčí o tom i pravidelná vysoká účasť na 
tradičných športových podujatiach. Snahou mesta Žilina je vytvárať pre šport čo najlepšie podmienky. 
Okrem fi nančnej podpory športových klubov a modernizácie športovísk plánuje mesto vybudovať aj 
nový multifunkčný areál.
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• Vyhlásenie najúspešnejších športovcov za rok 2017 – 12. marec 2018 o 18.00 hod. 
• Festival HUDBA SVETA Žilina – marec/apríl 2018
• Krst knihy Fotomosty Žilina – 1. marec 2018 o 17.00 hod.

V marci vás pozývame na tieto podujatia: 
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Úspora energie, kvalitnejšie osvetlenie verejných priestranstiev a s tým spojená i väčšia 
bezpečnosť a komfort obyvateľov. To boli hlavné dôvody, prečo sa mesto Žilina pustilo 
do modernizácie verejného osvetlenia. Na konci minulého roka sa samospráve podarilo 
rozbehnúť prvú etapu rekonštrukcie pouličných lámp a tá nedávno vyvrcholila osvetle-
ním na Rosinskej ceste a na Ulici vysokoškolákov. Osvetlenie v tejto okrajovej časti síd-
liska bolo viac ako nevyhnutné. Na doteraz tmavom úseku Ulice vysokoškolákov pri-
budlo 14 nových svietidiel, kompletne osvetlená je po novom i Rosinská cesta, kde sa 
osadilo 33 lámp. Investícia si vyžiadala 214 000 eur. „Pomaly máme za sebou prvú časť 
obnovy verejného osvetlenia, ktorá zahŕňala výmenu svietidiel na sídlisku Vlčince 
a v časti Malá Praha. Modernizácia bola nutná, osvetlenie bolo už technicky zastarané, 
hrdzavé a miestami sa rozpadávalo. Dnes už budú obyvateľom týchto miestnych častí 
svietiť na cestu nové LED svietidlá s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou,“ vysvetlil 
primátor mesta Igor Choma. Podľa jeho slov mesto takto ušetrí ročne približne 60 % 
nákladov. Usporené fi nancie sa tak budú môcť opäť investovať do zlepšenia a rozšírenia 
verejného osvetlenia v ďalších častiach nášho mesta. Úspora sa týka tak nákladov na 
spotrebu elektrickej energie, ako aj nákladov na údržbu. 
Doteraz sa podarilo vymeniť a osadiť 456 svietidiel a vybudovalo sa približne 20 km no-
vých káblových rozvodov. V druhej etape sa bude pokračovať na ďalších sídliskách 
a v mestských častiach. Nové osvetlenie pribudne do konca roka na Hájiku, Solinkách 
i na Hlinách, modernizácia verejného osvetlenia prebehne tiež na Bôriku, v Starom me-
ste a na hlavných ťahoch. Celkovo sa na tento účel preinvestuje približne 7,3 mil. eur. 

Trhovisko na Hornom vale po-
značil zub času, čo si všimol 
určite nejeden okoloidúci. Ve-
deniu mesta tento stav nebol 
ľahostajný a rozhodlo sa voči 
tejto neľahkej situácii zakročiť. 
V najbližšej dobe dostane trho-
visko moderný vzhľad.

Celý článok na str. č. 2

Mesto nezaneviera na šport

Na Vianočnom behu sa bežci stretávajú už šestnásť rokov.

Staré trhovisko 
prejde rekonštrukciou

Rosinská cesta sa vynorila z tmy, 
na cestu svieti nové verejné osvetlenie
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Emma Victoria Krutilová
členka Žilinského mlá-
dežníckeho parlamentu

Kto som a  ako som sa 
stala členkou Žilinského 
mládežníckeho parla-
mentu?
Moje meno je Emma 
Victoria Krutilová, naro-
dila som sa v  Žiline. 
Mám 18 rokov a súčasne 
študujem na Gymnáziu, 
Varšavská cesta 1. Popri 
škole sa zaujímam o dia-
nie vo svete, rada sa 
vzdelávam v  oblasti 
vedy, psychológie či kul-
túry, a  to najmä pro-
stredníctvom internetu.
K  členstvu v  Žilinskom 
mládežníckom parla-
mente (ŽMP) ma privie-
dol predseda ŽMP Sa-
muel Haas. Je to mladý 
ambiciózny človek, kto-
rého myseľ prekypuje 
návrhmi a  spôsobmi, 
ako by mohol prispieť 
k rozvoju či už mesta Ži-
lina, žilinskej mládeže, 
alebo kdekoľvek inde. 

Činnosť ŽMP a moje 
doterajšie pôsobenie
Mojou prvou skúsenos-
ťou v ŽMP bola pomoc 
pri organizácii poduja-
tia „Bubble Day“ 2017, 
vďaka čomu som zistila, 
že takáto činnosť ma 
baví a napĺňa. Keď sme 
sa stali jedným z  hlav-
ných organizátorov cha-
ritatívneho podujatia 
„Pomáhajme hokejom“, 
bola som nadšená, že 
môžem byť súčasťou 
a pomocnou silou.
Ďalšou vecou, ktorou sa 
ako členovia ŽMP zao-
beráme, je zveľaďovanie 
a  ochrana životného 
prostredia, napríklad 
zapájaním sa do projek-
tov EkoFriendly. Takéto 
aktivity sú mi blízke, 
keďže ma odjakživa ro-
dičia viedli k  správne-
mu prístupu k  životné-
mu prostrediu. Ako 
ŽMP dokážeme do ta-
kejto aktivity zapojiť 
práve tú generáciu, kto-
rá rozhoduje o  tom, 
akým smerom sa náš 
svet bude uberať.

Pár slov na záver
Rada by som mladým 
ľuďom odkázala, aby sa 
nebáli vystúpiť z  radu 
a  podieľať sa na dianí 
v meste. Je možné, že sa 
v tom nájdete a naučíte 
sa mnoho vecí. Je čas 
pre mládež stať sa zme-
nou.

Staré trhovisko čaká 
komplexná revitalizácia

Staré trhovisko 
v Žiline pozná neje-
den Žilinčan a predo-
všetkým v letnom 
období sem zavíta 
množstvo ľudí, aby si 
nakúpili čerstvé 
ovocie, zeleninu či 
ďalší spotrebný 
tovar. V poslednom 
období však zamest-
nanci mestského 
úradu zaznamenali 
viacero podnetov od 
občanov týkajúcich 
sa nevzhľadného 
stavu trhoviska. 
Vedenie mesta sa 
rozhodlo zakročiť 
a v najbližšej dobe 
dostane trhovisko 
nový moderný 
vzhľad. 

Mestské zastupiteľstvo 
v Žiline schválilo na 
svojom rokovaní 30. 

októbra 2017 okrem iných 
materiálov aj Všeobecne zá-
väzné nariadenie č. 19/2017, 
ktorým sa zmenilo Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 10/2016 
určujúce podmienky preda-
ja výrobkov a  poskytovania 
služieb na trhových miestach 
v meste Žilina. Touto zmenou 
došlo k  zrušeniu niektorých 
častí Starého trhoviska, kon-
krétne I. a  IV. Naďalej však 
zostávajú zachované časti II. 
a III.

Po nadobudnutí právoplat-
nosti tohto všeobecne záväz-
ného nariadenia primátor 
mesta vyzval písomne pre-
vádzkovateľku zrušenej časti 
Starého trhoviska na ukonče-
nie trhového predaja a násled-
ný odvoz neestetických sta-
rých predajných stolov 
umiestnených na tomto po-
zemku, ktorý sa uskutočnil 

počas januára tohto roka. 
Zástupcovia mesta intenzívne 
komunikujú aj s  prevádzko-
vateľmi časti Starého trhovis-
ka, ktorá zostala zachovaná. 
Po niekoľkých vzájomných 
rokovaniach došlo k dohode, 
že spoločnosť, ktorá ju pre-
vádzkuje, zrealizuje v  roku 
2018 revitalizáciu svojej časti 
trhoviska. Revitalizácia bude 
prebiehať v  dvoch etapách, 
pričom v prvej sa zrekonštru-
uje spevnená plocha pod pre-
dajnými stolmi a následne sa 
vymenia pôvodné predajné 
stoly za nové modernejšie 
a esteticky vhodnejšie, so zaťa-
hovacími strieškami umožňu-
júcimi predaj tovaru aj v prí-
pade nepriaznivého počasia. 
V druhej etape dôjde aj k vý-
mene starých predajných 
stánkov s  kvetmi za nové 
a moderné.

Vedenie mesta oslovilo zá-
stupcu majiteľov pozemkov na 
Starom trhovisku s  ponukou 
na odkúpenie predmetných 
pozemkov do vlastníctva mes-
ta. V  dlhodobých strategic-
kých dokumentoch má mesto 
záujem v  tejto časti mestskej 
pamiatkovej rezervácie vybu-
dovať oddychovú zónu – men-
ší park  so zeleňou, lavičkami, 
stromami a  fontánou, keďže 
takáto oddychová zóna v blíz-
kom okolí chýba.

Počas minulého roka sa mestu 
Žilina podarilo vzájomnými 
rokovaniami dohodnúť s no-
vým prevádzkovateľom Trho-
viska pri autobusovej stanici 
na zásadnej rekonštrukcii tej-
to predajnej plochy a  na vý-
mene starých neestetických 
stánkov za úplne nové, ktoré 
výrazne zveľadili tento 
priestor v centre mesta. 
 REDAKCIA

Staré trhovisko v Žiline prejde rekonštrukciou.

Milí Žilinčania, 
prichádza mesiac 
marec a s ním aj 
prvé jarné dni. 

Po zimnom období nás čaká 
veľa práce na zlepšení života 
v  našom meste. Aj v  tomto 
roku plánujeme vykonať veľ-
ké jarné čistenie mesta. Pre-
behli koordinačné porady 
a hneď, ako to počasie dovolí, 
začíname s čistením mesta po 
zimnej údržbe tak, aby do 
veľkonočných sviatkov bol 
všade poriadok. Okrem upra-
tovania sú naplánované aj 

viaceré rekonštrukcie a nevy-
hnutné opravy, ktoré po sebe 
zanechalo nepriaznivé zimné 
počasie. Zároveň sa naplno 
rozbehnú rekonštrukcie 

chodníkov a  pouličných 
lámp, ktoré chceme dokončiť 
v tomto roku.

Začiatkom mesiaca spozná-
me najúspešnejších špor-
tovcov mesta Žilina za rok 
2017. Týmto vás zároveň 
všetkých srdečne pozývame 
na slávnostný galavečer, 
ktorý sa bude konať v pon-
delok 12. marca 2018 
o  18.00 hod. v  Mestskom 
divadle Žilina. 

Nad mestom na kopci Du-
beň v týchto dňoch otvoríme 

novú rozhľadňu, ktorá pri-
nesie nádherný pohľad na 
Žilinskú kotlinu. Táto vy-
hliadka poteší určite nielen 
obyvateľov, ale aj návštevní-
kov Žiliny. 

Zamestnanci Mestského 
úradu v  Žiline budú od za-
čiatku marca roznášať pla-
tobné výmery daní. Preto 
prosíme občanov mesta 
o ústretovosť pri doručovaní 
oznámení. V  roku 2018 
budú vyrubené dane 
z  nehnuteľností, za psa, za 
predajné automaty, za nevý-

herné hracie prístroje a  po-
platok za komunálny odpad. 

Autori zaujímavých projek-
tov si môžu čoskoro pripraviť 
podklady pre žiadosti o gran-
ty z grantového systému mes-
ta Žilina pre rok 2018. Samo-
správa chce opäť podporiť 
pilotné projekty, ktoré robia 
dobré meno mestu nielen na 
miestnej, ale i vnútroštátnej či 
medzinárodnej úrovni. 

Igor Liška 
prednosta Mestského úradu 

v Žiline

Centrum mesta plné automobilov. 
Kedy to už skončí?
Vedenie mesta sa neustále snaží zlepšovať 
a rozvíjať život v meste. Medzi prioritami je aj 
zlepšenie dopravnej situácie v centre mesta. 
V pešej zóne sa pohybuje veľké množstvo 
automobilov, ktoré nemajú povolenie 
a zneužívajú parkovací preukaz pre invalida. 
Pre turistov to však nie je pekná vizitka 
o našom meste. 

V mestskom zastupiteľstve vznikli dve skupiny, 
ktoré navrhujú svoje riešenia. 
Prvá skupina na čele s primátorom je za mecha-
nické zábrany, ktoré sa nedajú preraziť ani inak 
zvlášť obísť. V prípade zásahu záchranných zlo-
žiek bude nápomocná mestská polícia, ktorá jed-
noducho zábrany spustí na diaľku z operačného 
centra. Tento spôsob zábran by zamedzil vstup 
automobilom, ktoré nemajú povolenie na vstup 
do pešej zóny, zároveň by eliminoval ľudský fak-
tor – policajta.
Druhá skupina, ktorú zastupuje pani poslankyňa 
Chodelková a ktorej členmi sú najmä niektorí 
podnikatelia pôsobiaci v centre mesta, je za za-
vedenie kamerového a rampového systému. Ka-

merový a rampový systém však podľa vedenia 
mesta nie je postačujúci. Rampa sa dá ľahko 
poškodiť a jej opakovaná údržba by nebola fi -
nančne výhodná. Pri kamerovom systéme môžu 
vodiči tesne pred vstupom pozmeniť alebo prele-
piť značku a týmto spôsobom predísť prípadnej 
fi nančnej sankcii, okrem toho tento systém nijako 
fyzicky nevie zamedziť vjazd komukoľvek. 
Momentálne je situácia taká, že oblasť pravidel-
ne monitoruje hliadka mestskej polície, ktorá by 
mohla byť  často nápomocná v iných častiach 
mesta, kde je potrebná viac. Takto monitorujú 
a slúžia ako prevencia voči neoprávnenému 
vjazdu vozidiel. Mnohokrát sa nevyhli ani slov-
ným útokom od samotných vodičov.
Mesto Žilina sa aj naďalej snaží riešiť túto situá-
ciu. Prebehlo množstvo stretnutí aj s druhou sku-
pinou a dotknutými obyvateľmi. Z týchto stretnutí 
vzišiel návrh, aby druhá strana pripravila VZN, 
ktoré následne odkomunikujú s odborníkmi na 
dopravu. 
Obyvatelia centra, ale aj turisti si zaslúžia pekné 
a čisté mesto bez áut, čím skôr, tým lepšie.  

REDAKCIA

Ako je to s rekonštrukciou budovy železničnej 
stanice v Žiline?
Zanedbaný stav 
železničnej stanice 
v Žiline, ktorá denne 
obslúži tisíce cestu-
júcich, prekáža 
väčšine Žilinčanov. 

Hoci Železnice SR avi-
zujú modernizáciu že-
lezničnej trate, projekt 

nezahŕňa vestibul ani staničný 
podchod. Súčasný stav nevy-
hovuje ani vedeniu mesta Ži-
lina, ktoré sa rozhodlo spustiť 
petíciu so žiadosťou o  neod-
kladnú rekonštrukciu stani-
ce a  jej priľahlých priestorov. 
O aktuálnej situácii sme sa po-
rozprávali s primátorom Žiliny 
Igorom Chomom. 
Za posledných 7 rokov mesto 
opakovane žiadalo Minister-
stvo dopravy SR, aby sa zaobe-
ralo súčasným nevyhovujú-
cim stavom stanice. 
Posledným krokom bolo prá-
ve spustenie občianskej petície 
za neodkladnú rekonštrukciu 
železničnej stanice. Aké sú 
teda výsledky, pán primátor?
Igor Choma: „V poslednom ob-
dobí sa začalo opäť intenzívne 
písať o  potrebe rekonštrukcie 
budovy železničnej stanice v Ži-
line. A  mestský poslanec pán 
Martin Kapitulík sa začal na 
tejto téme intenzívne priživovať, 
napokon, ako vždy. Problemati-
ka nedôstojnej stanice však pre 
mesto nie je žiadnou novinkou. 

Veľmi dobre si uvedomujeme, že 
zanedbaný stav budovy želez-
ničnej stanice nie je peknou vi-
zitkou mesta. Tento stav preká-
ža Žilinčanom i  návštevníkom 
mesta, a preto dlhodobo vyvíja-
me maximálnu snahu, aby sme 
dosiahli zmenu. V  minulom 
roku som z  pozície primátora 
mesta poslal na Ministerstvo 
dopravy Slovenskej republiky už 
tretí list s požiadavkou o urých-
lené riešenie problému. Tento 
problém som riešil aj s predchá-
dzajúcimi ministrami i investič-
ným riaditeľom Železníc Slo-
venskej republiky. Mesto 
využívalo aj stále využíva všetky 
možné prostriedky, aby dosiahlo 
svoj cieľ a aby bola rekonštruk-
cia stanice riešená čo najskôr.“

Aká bola reakcia rezortu?
Igor Choma: „Keby budova 
stanice patrila mestu, tak už by 
dávno bola ako zo škatuľky. Sta-
novisko štátu, ako vlastníka bu-
dovy, cez rezort dopravy stále je, 

že v  prvom rade sa uskutoční 
modernizácia železničného uzla 
a následne bude vyhlásená sú-
ťaž na revitalizáciu stanice ako 
PPP projektu. Dôvodom podľa 
ministerstva je, že stavba sa rea-
lizuje z  prostriedkov Európskej 
únie a  v  takom prípade nie je 
možná komplexná rekonštruk-
cia stanice, ale len čiastočná re-
vitalizácia objektu. Argumento-
vali tiež, že z hľadiska rozsahu 
prác a  súvisiacich dopravných 
obmedzení sa neodporúča sú-
bežne realizovať obidva projek-
ty, teda modernizáciu železnič-
ného uzla aj revitalizáciu 
stanice, s čím ale vedenie mesta 
zásadne nesúhlasí. Odmietam 
preto akékoľvek tvrdenia po-
slanca Kapitulíka, že je potreb-
né, aby sa do celého procesu ak-
tívnejšie zapájalo i  mesto, 
pretože mesto robí skutočne 
všetko, čo je v jeho silách a naj-
mä možnostiach, aby bola zosú-
ladená modernizácia trate spo-
lu s  rekonštrukciou železničnej 
stanice. Dôkazom toho je i spo-
mínaná mestom iniciovaná ob-
čianska petícia za neodkladnú 
rekonštrukciu železničnej stani-
ce. V marci budem na tému re-
konštrukcie stanice opäť  hovoriť 
s pánom ministrom.
Niektorí poslanci však o  kro-
koch mesta ani netušia. Dúfam 
teda, že si prečítajú tieto novi-
ny.“

REDAKCIA
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Dostaňme Žilinu na športovú mapu Európy
Mesto Žilina už 
niekoľko rokov 
aktívne podporuje 
športové talenty, 
modernizuje a budu-
je športoviská či 
zatraktívňuje hodiny 
telesnej výchovy na 
školách. 

Z mestského rozpočtu pra-
videlne poskytuje fi nan-
cie na obnovu a výstavbu 

detských ihrísk na sídliskách, 
rekonštruuje a  buduje športo-
viská v  základných školách vo 
svojej zriaďovateľskej pôsob-
nosti, organizuje bežecké prete-
ky a obľúbené športové turnaje 
či podporuje športové aktivity 
prostredníctvom grantového 
systému, ktorý každoročne vy-
hlasuje. „Nedostatok pohybu, 
voľný čas strávený väčšinou za 
počítačom alebo televíziou je 
príčinou problémov s  pohy-
bovým aparátom. Naším záuj-
mom je preto spopularizovať 
šport najmä medzi mladou 
generáciou,“ uviedol žilinský 
primátor Igor Choma a dodal, 
že deti by mali mať nielen dosta-
točné vedomosti zo slovenčiny 
alebo matematiky, ale dôležitý 
je tiež pohyb. 

Nové športoviská v základných 
i materských školách
Telesná výchova a šport je v sú-
časnosti medzi mladými zane-
dbávanou oblasťou. So zvýše-
ním záujmu detí o  šport treba 
preto začať už na základných 
školách. Mestu sa už niekoľko 
rokov darí rekonštruovať staršie 
a  budovať nové športoviská. 
„Pred piatimi rokmi sme v areá-
li Základnej školy Vendelína Ja-
vorku otvorili nové multifunk-
čné ihrisko, ktoré slúži nielen 
žiakom školy, ale mimo vyučo-
vacích hodín ho môže využívať 
široká verejnosť,“ zdôraznil Igor 
Choma. V roku 2014 odovzdal 
primátor deťom ďalšie multi-
funkčné športové ihrisko v areá-
li Základnej školy v  Bánovej. 
Z  novozrekonštruovaného 
športoviska sa v roku 2013 tešili 
aj na Základnej škole Jarná na 
Hlinách. Basketbalové ihrisko 
využívajú okrem žiakov deti 
z celého okolia. Hrajú sa tu nie-
len basketbal, ale i futbal a vďaka 
kvalitnému povrchu sa tu môžu 
preháňať i na kolieskových kor-
čuliach. Stavebný ruch minulý 
rok vládol i na základných ško-
lách Martinská a Karpatská na 
Vlčincoch. Kompletnou obno-
vou prešla bazénová hala na 
Martinskej. Žiaci tejto školy sa 
však tešia aj z upravenej atletic-
kej dráhy. Mesto sa pre narasta-
júci záujem o atletiku rozhodlo 
skvalitniť podmienky pre tento 
druh športu. „Atletika ako krá-
ľovná športu má v meste Žilina 
bohatú – 95-ročnú históriu. Ve-
rím, že si získa veľa nových nad-
šencov, ktorí budú pokračovať 
v dosahovaní športových úspe-
chov,“ povzbudil mladých atlé-
tov žilinský primátor. 

Podpora športových aktivít 
na sídliskách 
V súčasnosti spravuje mesto Ži-

lina 157 detských ihrísk a  55 
športovísk, ktorých pravidelná 
údržba a revitalizácia stojí ročne 
približne 70  000 eur. Okrem 
toho mesto investuje aj do vý-
stavby nových detských ihrísk, 
ktoré pribudli v  priebehu po-
sledných rokov a zároveň mo-
dernizuje staršie športoviská. 
Od roku 2012 sa tak z nových 
ihrísk tešili deti v  Strážove, na 
Hlinách, nové ihriská vyrástli 
tiež na sídlisku Vlčince a v Po-
važskom Chlmci. Mesto vychá-
dza v ústrety aj aktívnej mládeži, 
preto sa vybudovali štyri work-
outové ihriská. 

Žilina športuje
O tom, že Žilinčania majú radi 
pohyb a radi trávia čas aktívne, 
svedčí i pravidelná vysoká účasť 
na už tradičných športových 
podujatiach, ktoré organizuje 
mesto Žilina. Obľube sa teší fut-
balový turnaj Sever proti Juhu 
alebo Žilina sa baví futbalom, 
ktorý píše už svoju desaťročnú 
históriu. Šestnásť rokov sa stre-
távajú bežci na Vianočnom 
behu či na pretekoch Beh na 
Dubeň, pre milovníkov pláva-
nia mesto zase spoluorganizuje 
Žilinskú plaveckú štafetu alebo 
jeden z najväčších a najvýznam-
nejších medzinárodných pla-
veckých pretekov Jarná cena 
Žiliny, ktorého sa každoročne 
zúčastní vyše 600 športovcov 
z viac ako 50 klubov. Na svoje si 
prídu i volejbalisti, ktorí si pravi-
delne merajú svoje sily na tur-
naji Beach volleyball. V  tomto 
roku sa svojho okrúhleho 20. 
výročia dočká i  populárny Ži-
linský triatlon, ktorý rok čo rok 
priťahuje čoraz viac pretekárov. 

Žilina je cykloaktívna
Po úspešnej realizácii projektu 
s  názvom Cyklomesto v  roku 
2013 a následnom získaní oce-
nenia najaktívnejšieho mesta 
v oblasti podpory cyklodopravy 
Žilina dokázala, že si titul cyklis-
ticky najaktívnejšej samosprávy 
na Slovensku naozaj zaslúži. 
Svoj podiel na tom má i služba 
požičovne bicyklov, ktorú za-
viedlo mesto v spolupráci s Ob-
čianskym združením Mulica 
pred štyrmi rokmi. Vďaka pro-
jektu Cykložilina bolo mestom 
zakúpených 20 nových bicyklov 
pre detské dopravné ihrisko. 
Cykloinfraštruktúra sa opäť roz-
šírila o cyklopiktokoridor na uli-
ciach Fándlyho a  Suvorovovej 
a na Ulici sv. Cyrila a Metoda, 
taktiež o  nainštalované sčítače, 
ktoré v istých lokalitách monito-
rujú počty prejazdov cyklistov. 
K  už existujúcim cyklotrasám 
v rámci mesta čoskoro pribud-
ne už tento rok ďalšia. Mesto 
prepojí Lesopark Chrasť so síd-
liskami Solinky a  Vlčince. Fi-
nancie na realizáciu tejto cyk-
lotrasy získalo prostredníctvom 
operačného programu IROP. 

Lepšie podmienky na šport 
Mesto Žilina už tradične pod-
poruje rozvoj športu aj prostred-
níctvom grantových programov 
a športových dotácií. V meste sa 
vďaka nim darí rozvíjať kolektív-
ne aj individuálne športy. „Už 

niekoľko rokov poskytuje samo-
správa granty na projekty v rôz-
nych oblastiach, medzi ktorými 
je i  športová činnosť. Okrem 
týchto grantových výziev pod-
porujeme športovcov a  ich 
kluby i  cez navýšené športové 
dotácie,“ ozrejmil žilinský pri-
mátor. Pre rozvoj športu sú dôle-
žité kvalitné podmienky a vytvá-
ranie možností na športové 
aktivity. V Žiline však komplex-
ný športový areál stále chýba. 
A  tento dlhoročný problém sa 
i  napriek maximálnemu úsiliu 
vedenia mesta zatiaľ nepodarilo 
doriešiť. Nedostavaná hala na 
Karpatskej ulici, ako aj športová 
hala na Bôriku, ktoré boli v mi-
nulosti predané do súkromných 
rúk, vážnym spôsobom ochro-
mili športové zázemie v našom 
meste. Ak by tieto významné 
športoviská patrili naďalej mes-
tu, v  súčasnosti by sme mohli 
pokryť takmer všetky halové 
športy. Avšak napriek niekoľ-
kým uzneseniam zastupiteľstva, 
napriek niekoľkých výzvam ma-
jiteľovi týchto športovísk – páno-
vi Trabelssiemu, tento nie je 
ochotný ďalej rokovať o takých 
podmienkach predaja týchto 
športovísk, ktoré budú oboj-
stranne prijateľné.  
Čo je však nepochopiteľné, reali-
záciu svojich vlastných veľkých 
športovísk, ktoré by mesto pod 
Dubňom mohlo vybudovať 
z vlastných zdrojov, brzdia nezá-
vislí poslanci mestského zastupi-
teľstva. Na jeho poslednom ro-
kovaní dokonca pozastavili 
financovanie spracovania ďal-
šieho stupňa projektovej doku-
mentácie. 
Primátor mesta sa však myšlien-
ky vybudovať rozsiahle športové 
centrum ani napriek tomu ne-
vzdáva a spolu s vedením mest-
ského úradu bude pokračovať 
v plánovaní Areálu športu Du-
beň, ktorého súčasťou bude 
multifunkčná športová hala 
s  dvoma ihriskami pre halové 
športy, atletický štadión, plavec-
ké centrum, cyklistický krytý 
ovál, hokejová aréna a s tým sú-
visiaca infraštruktúra. Športo-
viská budú slúžiť nielen žilinskej 
verejnosti, teda všetkým veko-
vým kategóriám športovcov, 
tunajším klubom, ale aj na pre-
nájom pre športové sústredenia 
a turnaje. A ambíciou mesta je 
vrátiť doň aj významné európ-
ske športové podujatia.
Pokiaľ však nezávislí poslanci 
mestského zastupiteľstva tieto 
plány i naďalej budú nezmysel-
ne bojkotovať, nemajúc pritom 
relevantné argumenty, je zle. 
Mesto totiž nemá náhradný 
koncept pre podobný športový 
projekt z  jednoduchého dôvo-
du. Okrem pozemku na Solin-
kách, ktorý bol mestom kúpený 
v roku 2015 (ktorý však nemá 
potrebnú výmeru pre všetky 
športoviská, ale dal by sa využiť 
aspoň pre novú plaváreň či 
novú športovú halu), dnes 
nemá žiadny iný vhodný poze-
mok na budovanie takéhoto 
športoviska, keďže všetok využi-
teľný majetok mesta bol v mi-
nulosti rozpredaný Slotom 
i Harmanom. 

„V úprave rozpočtu sme vyčle-
nili financie na ďalší stupeň pro-
jektu – urbanisticko-architekto-
nickú štúdiu športového areálu, 
avšak poslanci (Bačinský, Bech-
ný, Badžgoň, Barčík, Cibulka, 
Durmis, Fiabáne, Chodelková, 
Juriš, Kapitulík, Maňák, Ničík J., 
Ničík P., Plešinger, Sokol, Zrník) 
pozmeňujúcim návrhom po-
slanca Sokola tento návrh ne-
podporili a tým de facto úplne 
zastavili ďalšiu prípravu výstav-
by nového športoviska. Nerozu-
miem takémuto počínaniu, pre-
tože niektorí poslanci na jednej 
strane kritizujú vedenie mesta, 
že nemá dostatok športovísk, že 
treba kúpiť od Trabelssieho starú 
športovú halu, ktorá je v dezolát-
nom stave a keď majú možnosť 
o výstavbe novej rozhodnúť, jed-
noducho to zmetú pod čiernu 
zem s argumentom, že by to stá-
lo 60 mil. eur. Áno, celý areál, ale 
ak berieme do úvahy len cenu 
jednej haly na halové športy, sme 
na cene zhruba rovnakej, za akú 
by sa dala kúpiť a zrekonštruovať 
stará hala na Bôriku. Mne z toho 
vyplýva jediné – že týmto otvo-
rene bránia záujmy pána Tra-
belssieho, ktorý vlastní športovú 
halu na Bôriku i  rozostavanú 
športovú halu na Karpatskej uli-
ci na Vlčincoch,“ povedal pri-
mátor. Nesúhlasí ani s vyjadre-
ním predsedu klubu nezávislých 
poslancov Petra Fiabáneho, kto-
rý sa pre médiá vyjadril, že Žili-
na nemá jasný plán budovania 
a rekonštrukcie športovísk. Ob-
viňuje vedenie mesta, že mu 
chýba ochota hľadať dohodu 
v prospech športovej verejnosti. 
„Čo je to za nezmysel! Skutoč-
nosť je úplne iná. Máme spraco-
vané strategické dokumenty – 
územný plán, dopravný generel, 
stratégiu rozvoja športu v meste, 
štúdiu športového areálu, archi-
tektonické štúdie, ktoré vyšli 
z riadnej súťaže (mimochodom, 
sú vystavené na radnici mesta aj 
pre verejnosť), a  takisto štúdiu 
realizovateľnosti renomovanej 
nadnárodnej spoločnosti 
KPMG,“ ozrejmil Igor Choma. 
Táto štúdia podľa jeho slov jed-
noznačne posúdila projekt ako 
realizovateľný a  záujímavý nie-
len pre verejný, ale aj súkromný 
sektor. „My riešenie ponúkame. 
A tým je výstavba nového kom-
plexného športoviska. Hala na 
Bôriku by zase slúžila len niekto-
rým druhom športu, nevyriešili 
by sme tým napríklad ani otáz-
ku dopytu po novej plavárni, tá 
súčasná kapacitne nestíha a na-
vyše v meste chýba tiež areál pre 
atlétov či cyklistov. Stará hala 
nemá dostatočnú infraštruktú-
ru a  z  dopravného hľadiska je 
dnes jej umiestnenie nevyhovu-
júce. Toto všetko si možno stále 
neuvedomujú poslanci, ktorí sa  
snažia presadiť návrh na odkú-
penie bôrickej športovej haly, 
hoci jej majiteľ nám nechce po-
voliť do nej pred kúpou ani na-
hliadnuť! To je predsa nero-
zumné,“ vysvetlil Igor Choma. 

Kto zväzuje ruky športu 
v našom meste?
Primátor Choma sa po nástupe 
do funkcie musel popasovať 

s  viacerými problémami. 
Okrem dlhov, ktorými bolo 
mesto v  tom čase zaťažené, 
bolo potrebné vyriešiť aj rozvoj 
športu, no najmä otázku chý-
bajúceho funkčného športové-
ho areálu v  Žiline. Do úvahy 
prichádzalo niekoľko možnos-
tí. Jednou z  najjednoduchších 
sa zdalo prinavrátiť bôrickú 
športovú halu do majetku mes-
ta. S  majiteľom haly sa mesto 
dokonca dohodlo na predbež-
nom rozsahu zámeny pozem-
kov, ktoré sa mali následne 
predložiť na rokovanie mest-
ským poslancom, v  poslednej 
chvíli však majiteľ haly prišiel 
s  požiadavkou na zámenu 
mestských pozemkov, kedy 
chcel získať aj mestské pozem-
ky okolo bývalého Tesca. Pre-
vod týchto pozemkov v samot-
nom historickom centre mesta 
do súkromných rúk bol však 
od začiatku pre poslancov cel-
kom logicky neprijateľný. Ná-
sledne predložený návrh uspo-
riadania a  zámen majetku 
medzi mestom a spoločnosťou 
SIRS bol poslancami mestské-
ho zastupiteľstva zásadne od-
mietnutý. 
V roku 2016 začali niektorí po-
slanci v mestskom zastupiteľstve 
iniciatívne pretláčať návrh na 
vysporiadanie pozemkov, na 
základe ktorého malo mesto na-
dobudnúť športovú halu na 
Bôriku a  dostať istý vyrovnací 
podiel zo Žilinskej parkovacej 
spoločnosti, ktorá tiež mala 
uhradiť svoje dlhy voči mestu. 
„Nuž, na prvé počutie sa to 
môže javiť pre mesto ako vý-
hodná ponuka. Ako to však už 
v  podobných prípadoch býva, 
po podrobnejšom preskúmaní 
detailov nemusí byť všetko tak 
výhodné, ako sa prezentuje,“ 
upozornil primátor Igor Cho-
ma s tým, že schválenie uvede-
nej transakcie by bolo v rozpore 
s  uznesením mestského zastu-
piteľstva, ktorým poslanci poža-
dovali, aby ten, kto má záujem 
obchodovať s mestom, preuká-
zal svoju bezdlžnosť voči mestu. 
Práve v prípade Žilinskej parko-
vacej spoločnosti táto podmien-
ka však splnená nebola a dodnes 
ani nie je. Primátor ďalej pouká-
zal na fakt, že pred prvým roz-
hodovaním zastupiteľstva ob-
jekt športovej haly na Bôriku 
nebol sprístupnený ani pracov-
níkom mesta ani poslancom, 
ktorí mali rozhodovať o tak zá-
važnej otázke. Ďalšou nezrov-
nalosťou bola cena. Mesto malo 
kúpiť športovú halu s  pozem-
kom pod ňou a  v  najužšom 
okolí stavby za 4 419 99,60 eura 
s DPH, pričom podľa podkla-
dov od samotného zástupcu 
vlastníka by „uvedenie do pre-
vádzkyschopného stavu“ malo 
stáť ďalších minimálne 
6 160 394,14 eura s DPH, čo by 
bol výrazný náklad (aj v porov-
naní s  požadovanou kúpnou 
cenou). Nepovedal však, čo 
preňho znamená pojem pre-
vádzkyschopný stav. Ten tam je 
určite aj dnes, ak tam naplno 
trénuje Žirafa. Navyše, v  tom 
čase neexistovali ani žiadne bliž-
šie štúdie, posudky alebo analý-

zy prevádzkových nákladov či 
nutných investícií do areálu. 
Okrem toho by mesto spolu so 
športovou halou nenadobudlo 
všetky pôvodné pozemky okolo 
haly, ale len ich časť a  ostáva 
otázkou, či by vôbec postačovali 
pre podujatia, ktoré by sa v tejto 
hale mali konať.
Ďalšou z nevýhod týchto návr-
hov bola skutočnosť, že Žilinská 
parkovacia spoločnosť by mestu 
uhradila len istinu bez úrokov 
z omeškania, na ktoré má mesto 
zákonný nárok a  o  ktoré by 
takto prišlo. Tu pritom súdne 
konania pokračujú, hoci mesto 
sa ako jeden z dvoch spoloční-
kov Žilinskej parkovacej spo-
ločnosti musí domáhať svojich 
nárokov na súde. A úspešne – 
na prvom stupni boli doteraz 
nároky mesta potvrdzované,“ 
skonštatoval Choma a  dodal: 
„Nemyslíme si, že takéto pod-
mienky boli pre mesto výhod-
né. Pretože ak sme chceli pokra-
čovať v  diskusii o  možnom 
návrate športovej haly na Bôri-
ku do rúk mesta za transparent-
ných a nie pre mesto nevýhod-
ných podmienok, oslovili sme 
vlastníka objektu s požiadavkou 
na sprístupnenie športovej haly 
nezávislým znalcom. Určite 
každý uzná, že ak má mesto 
realizovať takúto transakciu, 
musí v  prvom rade vedieť, čo 
vlastne kupuje a  v  akom je to 
stave. Umožnené to však nebo-
lo, pretože konateľ vlastníka haly 
podmieňoval znalecké posúde-
nie uzavretím zmluvy o budú-
cej kúpnej zmluve s mestom. Na 
to, samozrejme, nebol dôvod. 
Nebudeme predsa kupovať za 
4 milióny eur mačku vo vreci, 
pretože by sme mohli potom 
zistiť, že na jej úplnú rekon-
štrukciu bude treba nie 6, ale 
ďalších 10 miliónov eur,“ zdô-
raznil primátor.
Žilina teda žalostne potrebuje 
nový moderný a  komplexný 
športový areál, ktorý bude v ru-
kách mesta a bude vybudovaný 
vo vhodnej lokalite. „Myslím si, 
že nastal čas posunúť sa od ne-
konečných diskusií k  práci na 
konkrétnych nových návrhoch. 
Verím, že sa nám podarí dostať 
Žilinu na mapu významných 
športových miest, pretože si to 
Žilinčania po tých dlhých ro-
koch jednoducho zaslúžia. 
Na to však treba vyvinúť na ne-
závislých poslancov mestského 
zastupiteľstva spoločenský tlak 
zo všetkých strán. Inak v tomto 
meste bude možno v  budúc-
nosti určovať podmienky špor-
tu len jeden copatý podnikateľ. 
A toto by sme nemali dopustiť.
Keďže prvé štúdie areálu boli na 
stole už koncom roka 2014, 
areál športu pod Dubňom mo-
hol byť reálne v tomto čase už 
rozostavaný, prvá hala mohla 
slúžiť už budúci rok. Mesto by 
malo na stavbu prvej haly do-
konca dostatok vlastných zdro-
jov, pretože za ostatné roky vy-
kazuje prebytok niekoľko 
miliónov eur. Škoda. Veľká 
škoda,“ uzavrel primátor mes-
ta.

REDAKCIA
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Volebný obvod č. 1 informuje 

Na spoločných stretnu-
tiach s  občanmi sa 
snažíme vypočuť si 

problémy občanov a  v  spo-
lupráci s  MsÚ ich riešiť. Ide 
o podnety, ako je čistota mes-
ta, kosenie, orezávanie a  vý-
sadba stromov, správa a  re-
konštrukcia detských ihrísk, 
opravy chodníkov, parkova-
nie kamiónov na nevyhrade-
ných miestach, vývoz smetí, 
činnosť mestskej polície, hluk 
v pešej zóne v nočných hodi-
nách a množstvo iných, ktoré 
ľudí trápia.
 
Počas roku 2017 sa poslan-
com Ľ. Chodelkovej, P. Dur-
misovi, J. Popluhárovi, R. Fi-
cekovi a  P. Bačinskému 
podarilo pomôcť niektorým 
občanom a  častiam mesta 
a  taktiež majú rozpracova-
ných viacero projektov, ktoré 
by chceli dokončiť v  roku 
2018. V roku 2017 prebiehalo 
viacero rokovaní týkajúcich 
sa vjazdu a zotrvania motoro-
vého vozidla v historickej čas-
ti mesta za účasti poslancov, 
občanov a  zástupcov mesta. 
Z  rokovaní vyšiel návrh pri-
praviť VZN o  dani na vjazd 
a  zotrvanie motorového vo-
zidla v historickej časti mesta, 
ktoré bude primerane zohľad-
ňovať záujmy mesta, ako aj 
občanov mesta žijúcich, býva-
júcich alebo podnikajúcich 
v  historickej časti mesta vo 
vzájomnej symbióze a prime-
ranej náhrade. Okrem toho sa 
v rámci vjazdu do pešej zóny 
rieši aj vybudovanie kamero-
vého systému v  historickej 
časti mesta, ktorý by umož-
ňoval kontrolovať vjazdy vo-
zidiel, trestnú činnosť v histo-
rickej časti mesta, nesprávne 
parkovanie vozidiel a  pod. 
Tento projekt by sme chceli 
zrealizovať v  roku 2018, pri-
čom na realizáciu sú už vyčle-
nené fi nancie. Naďalej sa bu-
deme snažiť pokračovať 
v  rekonštrukcii chodníkov, 
ktorá sa začala v roku 2016. 

Na ďalšie roky sme do 
plánu investícií zahrnuli:
• Rázusova ulica, rekon-
štrukcia osvetlenia scho-
diska
• Rekonštrukcia MŠ 
A. Kmeťa 
• Rekonštrukcia chodní-
ka ku MŠ Hliny VIII
• Rekonštrukcia chodní-
ka Hliny VIII, medzi VÚC 
a ZŠ
• Rekonštrukcie det-
ských ihrísk v obvode
• Rekonštrukcie chodní-
kov v obvode.
• Revitalizácia vnútroblo-
ku Hliny I, III
• Rekonštrukcia Marián-
skeho námestia
• Rekonštrukcia ulice 
Horný val a iné

Rovnako považujeme za po-
trebné vyvrátiť informácie 
uvedené v Radničných novi-
nách číslo 33, kde sa konšta-
tuje, že sme nepovedali, že 
máme v  rukách fi nancie na 
drobné investície, ktoré sme 
nevyčerpali. Ide o  klamstvo 
a zavádzanie verejnosti, lebo 
informáciu, že máme v  ru-
kách fi nancie, sme podali 
a za fi nancie sme zrealizovali 
veľa dobrých vecí:

➢ v súčinnosti s mestom sa 
realizuje na základe požia-
davky poslancov VO č. 1 
návrh na doplnenie prv-

kov detských ihrísk na 
Hlinách I, II, III, IV 
a v Malej Prahe,
➢ zrealizovala sa rekon-
štrukcia schodov na Rázu-
sovej ulici,
➢ fi nančne sme podporili 
basketbalový a volejbalový 
extraligový tím, volejbalo-
vú a futsalovú mládež,
➢ fi nančne sme podporili 
opateru opustených, cho-
rých a zranených mačiek,
➢ taktiež sme pomohli pri 
nákupe materiálu na ko-
munitný kompostér, ktorý 
bol umiestnený na Pred-
mestskej ulici. 

Touto cestou považujeme za 
potrebné informovať obča-
nov o  svojich aktivitách 
a svojej práci počas predchá-
dzajúceho roka a  o  plánoch 
na ďalšie obdobie.
Všetkým vám ďakujeme za 
spoluprácu a taktiež za pod-
nety, ktoré nám predkladáte, 
sme tu pre vás a chceme vám 
pomáhať.
Aj touto cestou vás všetkých 
pozývame na spoločné 
stretnutia. Najbližšie sa koná 
1. 3. 2018. Stretávame sa 
vždy v prvý štvrtok v mesiaci 
o 16.00 v zasadačke na MsÚ. 
Všetky podnety a  ich rieše-
nie pravidelne zverejňujeme 
na: http://www.zilina.sk/za-
pisnice-zo-zasadnuti-ob-
vod-c-1/, taktiež informuje-
me prostredníctvom 
Facebooku: https://www.fa-
c e b o o k . c o m / g r o u p -
s/1101765486507945/?fre-
f=ts. Harmonogram 
zasadnutí nájdete na: http://
www.zilina.sk/zapisnice-zo-
-zasadnuti-obvod-c-1/. 
Tešíme sa na vás.

Poslanci za VO č. 1:
MUDr. Peter Bačinský, 
MUDr. Peter Durmis, 
MUDr. Robert Ficek, 

PaedDr. Ľudmila Chodelková, 
MUDr. Juraj Popluhár, 

PhD., MBA

Poslanci za Výbor MČ č. 1 Staré mesto, Hliny I – IV, Hliny 
VIII a Malá Praha informujú občanov o svojej činnosti za 
rok 2017

Plánované prvky detského 
ihriska, ktoré sa doplnia na 
jednotlivých detských ihris-
kách.

Miroslav Pfl iegel zasvätil celý svoj 
život vedeckej a odbornej oblasti. Bol 
autorom a spoluautorom desiatok 
odborných kníh, vedeckých publikácií 
a štúdií. Žilinský primátor Igor Choma 
a zamestnanci mesta Žilina vyjadrujú 
úprimnú sústrasť smútiacej rodine 
a blízkym pána Miroslava Pfl iegela. 

„Osoba Miroslava Pfl iegela sa stala príkla-
dom nás mnohých. Ako zakladateľ a dlho-
ročný predseda Zboru Žilincov sa spolu-
podieľal na viacerých aktivitách mesta, bol 
vynikajúci organizátor, publicista, výtvarný 
fotograf. S hlbokým zármutkom som prijal 
správu o jeho úmrtí. Jeho odchodom strá-
ca žilinská obec dôležitú osobnosť a silnú 

autoritu,“ zdôraznil primátor. Doplnil, že 
v roku 2012 mu mesto Žilina udelilo Uzna-
nie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu 
mesta. 

Smutná správa o odchode Miroslava 
Pfl iegela zasiahla aj jeho dlhoročného 
priateľa – zástupcu žilinského primátora 
Patrika Gromu. „Dotĺklo srdiečko dobrého 
človeka. S Mirkom sme sa spoznali pri 
našich bádateľských záľubách. Časom 
sme sa stali nielen spoluautormi kníh 
o Žiline, ale najmä blízkymi priateľmi. 
Spolu s ním a Petrom Štanským sme sa 
tešili na našu ďalšiu spoločnú knihu Stra-
tená Žilina II, ktorú určite dokončíme 
a venujeme Mirkovi. Nikdy naňho neza-

budnem, česť jeho pamiatke!“ uviedol 
Patrik Groma.
Miroslav Pfl iegel sa narodil v roku 1946. Pô-
sobil ako vedecký pracovník, dokumenta-
rista, bol riaditeľom EDIS-u, vydavateľstva 
Žilinskej univerzity, neskôr sa stal predse-
dom fotoklubu GAMA pri Žilinskej univerzi-
te. Pracoval v niekoľkých komisiách pri 
ČSAV a SAV. Bol členom predsedníctva 
Zväzu slovenských fotografov, predsedom 
Slovenského národného centra FIAP (me-
dzinárodná fotografi cká organizácia), spo-
luzakladateľom a predsedom Zboru Žilin-
cov. Vyvíjal aktivity aj v publikačnej oblasti. 
Stal sa spoluautorom kníh Premeny Žiliny, 
Moja prvá kniha o Žiline, Žilina vo svetle 
lámp, Stratená Žilina I a mnohých iných.

Navždy nás opustil spoluzakladateľ a predseda Zboru Žilincov

Diviačí problém sužuje Žilinu dlhodobo. 
Mestské zastupiteľstvo hľadá riešenie

Diviaky trápia Žilinu 
už viac ako sedem 
rokov. Hoci sa 
vykonalo niekoľko 
opatrení, divú zver 
sa nepodarilo úplne 
vyhnať do dostatoč-
nej vzdialenosti od 
žilinských sídlisk 
a mestských častí. 

„Problémy s  výskytom di-
viakov v  našom meste sú 
dlhodobé. Nepomohlo ani 
vybudovanie plotu pozdĺž 
sídliska ani pachové odpu-
dzovače, či odstraňovanie 
krovín. Dokonca sme 
v  meste zorganizovali po-
ľovnícke akcie zamerané na 
odstrel diviakov, no prob-
lém stále pretrváva,“ vysvet-
lil žilinský primátor Igor 
Choma a  doplnil, že v  po-
slednej dobe sa počet divia-
kov, ktorí navštevujú jed-
notlivé mestské časti, 
rapídne zvýšil. Ide predo-
všetkým o mestské časti Bá-
nová, Trnové, Závodie, Há-
jik a  Žilinská Lehota. 
Diviačia zver ničí majetok, 
úrodu obyvateľov, voľne sa 
prechádza po uliciach. Oby-

vatelia sa s  prosbou o  po-
moc následne obracajú na 
vedenie mesta alebo mest-
ských poslancov.

Mesto Žilina nemá priame 
kompetencie túto situáciu 
riešiť, nemá totiž priamy 
dosah na poľovnícke zdru-
ženia ani lesný úrad. „Jedi-
né, čo môžeme robiť, je spo-
lupracovať s  poľovníckym 
združením pri osvete, aby 
sme zabránili konaniu, kto-
ré láka diviakov za zdrojom 
potravy do obývaných loka-
lít mesta,“ doplnil Igor Cho-
ma. Mestskí poslanci riešili 
tento závažný problém aj na 
svojom ostatnom zasadnutí. 
Vyzývajú Poľovnícke zdru-
ženie Hubertus v Žiline, aby 
zabezpečilo účinné opatre-
nia na minimalizáciu škôd 
spôsobovaných premnože-
nou diviačou zverou a  aby 
využilo zákonné zásahy 
a dostupné spôsoby na zní-
ženie jej početnosti. Navyše 
sa obracajú so žiadosťou 
o  povolenie mimoriadneho 
lovu diviačej zveri aj na 
Okresný úrad v Žiline. 
Poslanci sa tiež zhodli na 

zmysluplnom a  realizova-
teľnom návrhu poslanca Ba-
činského a vytvorili pracov-
nú skupinu pri komisii 
životného prostredia. Tá 
bude realizovať konkrétne 
kroky, ktoré poslanec zreteľ-
ne zadefi noval. Komisia 
spracuje aj časový harmo-
nogram týkajúci sa úpravy 
konkrétnych území s vyčís-
leným dosahom na fi nan-
čný rozpočet mesta. „Tým, 
že miesta vyčistíme, nebude 
mať zver prirodzené pros-
tredie pre svoj úkryt – toto 
je zásadná a  najúčinnejšia 
vec, ktorú vie mesto spraviť 
v  rámci svojich kompeten-
cií,“ doplnil Igor Choma. 
Ďalším krokom, ktorý sa-
mospráva v tejto veci vyko-
ná, budú pravidelné ob-
hliadky mestskej polície 
v  problémových lokalitách, 
aby sa zabránilo vzniku 
skládok biologického odpa-
du. „Odstrel diviakov pri-
chádza do úvahy až po vy-
čistení lokalít od náletových 
drevín, a  to mimo obýva-
ných oblastí,“ uzavrel pri-
mátor.

REDAKCIA

Mestský úrad pravidelne organizuje verejné brigády, ktorými bojuje proti výskytu diviakov.
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Ktoré miestne dane a poplatky sa budú platiť v roku 2018?
Mestský úrad v Žiline informuje občanov, že v roku 2018 sa budú vyrubovať tieto miestne dane a poplatky: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za pre-
dajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, poplatok za komunálny odpad.

Dane sa budú vyrubovať spoločným rozhodnutím, v ktorom bude uvedený dátum splatnosti jednotlivých daní a podmienky ich zaplatenia. Rozhodnutia budú daňovníkom doručené do 
vlastných rúk s opakovaným doručením v priebehu mesiacov marec – máj.

Poplatok (za komunálny odpad) pre obdobie roka 2018 bude možné zaplatiť v dvoch splátkach, podľa termínu uvedeného v rozhodnutí. Predbežne bude prvý termín do konca 
mája a druhý do konca augusta. Platobné výmery budú občanom doručené s opakovaným doručením v priebehu mesiacov marec – apríl. 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z pozemkov

Daň zo stavieb

Daň z bytov

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v tomto členení a správca dane urču-
je pre pozemky ročnú sadzbu dane z pozemkov v % takto: 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty (0,80 eura),
b) záhrady (0,80 eura),
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy (0,80 eura),
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy (0,80 eura),
e) stavebné pozemky (0,80 eura). 

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery po-
zemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 v zmysle ustanovení príslušného zákona 
(príloha zákona č. 582/2004 Z. z.).

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky, ktoré majú 
jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so ze-
mou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv 
skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. Základom dane zo stavieb je výmera za-
stavanej plochy v m2.  Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý 
aj začatý m2 zastavanej plochy takto:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 
(0,20 eura),
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stav-
by využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu (0,20 eura),
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu (1 euro),
d) samostatne stojace garáže (1 euro),
e) stavby hromadných garáží (1 euro),
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou (1 euro),
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
(4 eurá),
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou (4 eurá),
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) (4 eurá).
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za 
podlažie v sume 0,10 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo ne-
bytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, 
sú byty a nebytové priestory. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa 
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely 
tohto zákona považuje za nebytový priestor. Základom dane z bytov je výmera 
podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. Správca dane určuje 
ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru nasledovne:

a) byty (0,20 eura),
b) nebytové priestory slúžiace ako garáž (1 euro),
c) nebytové priestory slúžiace na iné účely, vrátane bytu alebo časti bytu v bytovom 
dome, ktorý sa v zmysle zákona považuje za nebytový priestor (4 eurá).

Základom dane je počet psov. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalen-
dárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňov-
níka. Priznanie nepodávajú tí daňovníci, ktorí už majú prihláseného psa a nemajú žiadne 
zmeny týkajúce sa dane za psa. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane za psa nasle-
dovne:

a) v rodinných domoch, chatkách, chatách, osadách, v mestských častiach mesta Žilina 
a iných objektoch inde neuvedených (5 eur),
b) v bytových domoch (panelák, bytovka) na území celého mesta Žilina (40 eur),
c) pes chovaný v podnikateľskom objekte, spravidla v sídle alebo prevádzkarni právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa na území celého mesta Žilina (100 eur).

Známka pre psa
Po podaní priznania k dani za psa správca dane vydá daňovníkovi evidenčnú známku 
psa. Daňovník je povinný zabezpečiť, aby pes známku skutočne nosil. Známkou daňovník 
preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie 
alebo stratu známky je daňovník povinný nahlásiť do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zni-
čenie alebo stratu známky zistil, správcovi dane na tlačive „Strata známky“ (tlačivo je 
k dispozícii na webovej stránke mesta www.zilina.sk/občan/žiadosti a tlačivá alebo 
v klientskom centre Mestského úradu v Žiline). Správca dane, za poplatok 3,50 eura, vydá 
daňovníkovi náhradnú známku.

DAŇ ZA PSA

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou 
osobou. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 
b) pes umiestnený v útulku zvierat, 
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Poplatok za množstvový zber je zavedený pre: 
a) právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území mesta na iný účel ako na podnikanie, 
b) podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na účel podnikania. 

Sadzba poplatku pre množstvový zber je 0,024 eura  za jeden liter komunálnych odpa-
dov alebo drobných stavebných odpadov.

Vyrubený poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, v hotovosti v pokladnici Mest-
ského úradu v Žiline, vkladom v hotovosti, resp. bezhotovostným prevodom na účet správ-
cu dane, na základe identifi kačných údajov uvedených v rozhodnutí, resp. platobnom vý-
mere.

Podrobnosti poplatku (za komunálny odpad) upravuje Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 21/2015 o poplatku.

POPLATOK (za komunálny odpad)
Paušálny poplatok je zavedený pre fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý pobyt alebo prechod-
ný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie. 
Sadzba paušálneho poplatku je 0,0640 eura za osobu a kalendárny deň.

Správca dane určuje sadzbu dane za jeden predajný automat a kalendárny rok 
takto: 
a) 60 eur za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 
10 druhov tovaru, 
b) 120  eur za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru, 
c) 1 000  eur za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru tabakové 
výrobky alebo alkoholické nápoje, alebo iný tovar obdobnej povahy a charakteru.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú 
umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú auto-
maty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Základom dane je počet predajných automatov.

Nevýherné hracie prístroje sú: 
elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, au-
tomaty a iné zariadenia na zábavné hry. Základom dane je počet nevýherných hracích 
prístrojov. 

Správca dane určuje sadzbu dane 300 eur za jeden nevýherný hrací prístroj (napr. 
šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl, gulečníkový stôl, basketbalový kôš a iné) 
a kalendárny rok.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú 
za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch 
prístupných verejnosti. 

Podrobnosti o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za ne-
výherné hracie prístroje upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2014.

Okrem týchto daní a poplatkov mesto Žilina ako správca dane vyberá na svojom území: daň 
za ubytovanie (VZN č. 18/2014), daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej 
časti mesta (VZN č. 21/2013 a č. 25/2012) a daň za užívanie verejného priestranstva 
(VZN č. 19/2011 a č. 5/2011).

ĎALŠIE MIESTNE DANE
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Ženy z DHZ Bytčica majú za sebou 
úspešnú sezónu 2017
Ženské zastúpenie 
DHZ Bytčica malo 
v minuloročnej 
sezóne neľahkú 
úlohu, a to obhájiť 
prvenstvá z viace-
rých súťaží, na 
ktorých boli úspeš-
né. 

V  roku 2017 sa pre-
miérovo konala aj 
súťaž o Župný pohár, 

ktorá mala za úlohu spo-
jiť hasičov zo Žiliny, Kysúc, 
Martina a Oravy. Súťaž mala 
celkovo 8 kôl, ktoré boli roz-
miestnené po celej Žilinskej 
župe. Začalo sa veľkolepo, na 
Hlinkovom námestí v Žiline, 
a  fi nále sa uskutočnilo na 
trati v  Turčianskych Tepli-
ciach. 
Poďme však pekne postup-
ne. Sezóna sa nám začala 
hneď dvomi súťažami naraz. 
V Severoslovenskej hasičskej 
lige čakala na dievčatá ne-
ľahká úloha, a to obhájiť cel-
kové víťazstvo z  rokov 2015 
a  2016. Počas jednotlivých 
kôl sa dievčatám podarilo 
získať jedno prvé, dve druhé 
a dve tretie miesta. V celko-
vom poradí sa umiestnili na 
veľmi peknej striebornej 
priečke so ziskom 89 bodov. 
Vďaka tejto celkovej pozícii 
si zabezpečili postup na Slo-
venský superpohár, ktorý sa 
konal dňa 14. októbra 2017 
v Kútoch. Finále celej sezóny 
síce nevyšlo podľa predstáv 

hasičiek, ale napriek tomu sa 
umiestnili na peknom 
7. mieste z celkových 27 zú-
častnených družstiev. 
Na Župnom pohári sa im da-
rilo o niečo lepšie. Na stup-
ňoch víťazov stáli celkovo 
4-krát a druhé miesto si od-
niesli 3-krát. Na piatom kole 
v Predmieri sa nám podarilo 
zabehnúť rekord Župného 
pohára s  časom 16:666 sek. 
Prvenstvo si odniesli aj z fi -
nálového kola, kde s  časom 
16:940 sek. ovládli súťaž. 
V  celkovom poradí získali 
prvenstvo a  odniesli si zlaté 
medaily, ktoré slávnostne 
odovzdával vtedajší žilinský 
župan Juraj Blanár. 
Okrem ligových súťaží sa 
DHZ Bytčica – ženy zúčast-
ňovali aj iných pohárových 

súťaží a  ligových kôl, ako 
napr. Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy, Turčianskej 
hasičskej ligy, Nočnej hasič-
skej ligy, Hornooravskej ha-
sičskej ligy a  Východoslo-
venskej hasičskej superligy. 
Kolektív DHZ Bytčica – 
ženy ďakuje za technické za-
bezpečenie, pomoc a  pod-
poru počas celej sezóny 
svojej domácej DHZ Bytči-
ca. V  neposlednom rade 
patrí vďaka aj kolektívu 
DHZ Rosina, ktorý umožnil 
dievčatám trénovať na ich 
trati, za čo im patrí veľké ďa-
kujem. Zároveň veľká vďaka 
patrí aj poslancom za mest-
skú časť Bytčica – Antonovi 
Trnovcovi a Jozefovi Jurišo-
vi. 

Kolektív DHZ Bytčica

Mesto zachraňuje svoje kultúrne dedičstvo
Na Starom cintoríne v Žiline sa nachá-
dzajú vzácne sakrálne pamiatky, ktoré 
sa mesto snaží postupne vysporiadať 
a následne aj zrekonštruovať. Naj-
novšie sa nám podarilo zapísať do lis-
tu vlastníctva mesta Kaplnku sv. Mag-
dalény, ktorá bola postavená Žilincami 
okolo roku 1707, kedy vznikol aj sa-
motný cintorín. Viceprimátor Patrik 
Groma a prednosta MsÚ Igor Liška 
spoločne osadili na kaplnku súpisné 
číslo 8896.

Kaplnka slúžila aj ako márnica až do 
roku 1960, keď bol dokončený nový dom 
smútku na Starom cintoríne. Hoci bola 
v roku 1989 opravená, od deväťdesia-
tych rokov postupne chátrala. Mesto Žili-
na plánuje kaplnku po reštaurátorskom 
a archeologickom výskume v čo najkrat-
šom čase zrekonštruovať. Pre zaujíma-
vosť, do tejto kaplnky doniesol z Ríma 
Andrej Muško z Diviny v roku 1719 obraz 
Blahoslavenej Panny Márie Lauretán-
skej. Na čelnej strane kaplnky bol ešte 
koncom 20. storočia latinský nápis: „SE-
NATUS AC POPULUS PRIVILIGATE 
CIVITATIS SOLNENSIS“, čo v preklade 
znamená „Senát a obyvateľstvo slobod-
ného mesta Žilina“.

Viceprimátor Patrik Groma a prednosta 
MsÚ Igor Liška spoločne osadili na 
kaplnku súpisné číslo 8896, ktoré bude 
umiestnené aj na číselníku žilinskej ba-
lustrády. „Kaplnka de facto vždy patrila 

mestu Žilina, ale konečne mu patrí aj de 
iure. Bola to veľmi náročná práca nájsť 
potrebné dokumenty v starých archí-
voch, veľa prachu a nekonečný príbeh. 
Naše spoločné odhodlanie však dospelo 
ku zdarnému koncu. Všetci sa z toho veľ-
mi tešíme,“ vyjadril sa zástupca primáto-
ra Patrik Groma. „Informácie sme čerpali 
z historických dokumentov v štátnom 
a mestskom archíve, starých mapách či 
z kroniky Alexandra Lombardiniho,“ opí-
sal prácu archivár Peter Štanský.

Poďakovanie patrí tým, ktorí sa na vy-
sporiadaní kaplnky podieľali, a to vicepri-
mátor Patrik Groma, zamestnanci sta-
vebného odboru MsÚ Eva Kremeňová 
a Ivana Kvaková, zamestnanci právneho 
odboru Gabriela Marčanová a Jakub 
Ulaher, archivár Peter Štanský a vedúca 
katastrálneho odboru Anna Štrengerová. 

REDAKCIA

Výsadba novej zelene skrášli ďalšie ulice Žiliny
V jarných mesia-
coch čaká žilinské 
ulice pravidelná 
údržba zelene. 
Vysadením nových 
rastlín sa postupne 
zrevitalizuje zeleň 
v jednotlivých čas-
tiach mesta. Mesto 
Žilina sa aj takýmto 
krokom snaží dostať 
čo najviac zelene do 
mesta, keďže práve 
zeleň predstavuje 
najväčšiu zásobáreň 
kyslíka.

Keďže ešte stále prebie-
ha mimovegetačné 
obdobie, v  ktorom 

je možné vysádzať rastliny 
a dreviny, mesto začne s vý-
sadbou novej zelene v prie-
behu jarných mesiacov tak, 
aby počas jari a leta mohla 
vyniknúť ich krása. 

Obnovou si prejdú dreviny na 
Saleziánskej a  Predmestskej 
ulici, ako aj na Ulici Alexan-
dra Rudnaya. Na jednotlivých 
uliciach sa postupne vysadí 
64 kusov drevín, ktoré nahra-
dia pôvodnú výsadbu okras-
ných čerešní, pagaštanov a líp. 
Tá bola odstránená z dôvodu 
zlého zdravotného stavu, 
resp. išlo o  nevhodné druhy 

stromov určených k výsadbe 
(prípad líp a pagaštanov, ktoré 
potrebujú dostatočný priestor 
a vhodné podmienky pre pl-
nohodnotný rast). Nová vý-
sadba okrasných čerešní a ja-
vorov zatraktívni dané 
lokality a  zároveň prinesie 
viac zelene do ulíc mesta. 

Starostlivosť o mestskú zeleň 
bude prebiehať počas celého 
roka. V najbližších mesiacoch 
bude prebiehať už spomínaná 
výsadba nových drevín i rast-
lín a  bude sa pokračovať 
v bežnej údržbe zelene v zá-
vislosti od počasia, najneskôr 
však do konca mimovegetač-
ného obdobia. Každoročná 
obnova a starostlivosť o zeleň 
v  Žiline prispieva k  dobrej 
kondícii rastlín, čím sa záro-
veň zlepšuje kvalita ovzdušia 
v našom meste.

REDAKCIA

Zápis do 1. ročníka žilinských základných 
škôl bude prebiehať od 4. do 6. apríla

Zápis detí do 1. ročníka všetkých zá-
kladných škôl, ktoré sú v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Žilina, sa pre 
školský rok 2018/2019 uskutoční 
v zmysle VZN č. 12/2016 od 4. apríla do 
6. apríla 2018. 

Vo všetkých základných školách bude od 
4. apríla do 6. apríla 2018 v čase od 14.00 
hod. do 18.00 hod. prebiehať zápis do 
prvého ročníka základnej školy. Bližšie in-
formácie sa dajú získať na webových 
stránkach škôl alebo ich priamo poskytnú 
riaditelia škôl na uvedených telefónnych 
číslach, prípadne pracovníci Odboru škol-
stva a mládeže Mestského úradu v Žiline 
na telefónnom čísle 0918 706 034.
Zápis sa týka všetkých detí, ktoré do 31. 
augusta 2018 dovŕšia šiesty rok veku. 
V súčasnej dobe materské školy v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta navštevuje 
802 predškolákov. 

Čo potrebuje rodič na zápis?
Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje 
jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, 
štátne občianstvo a trvalé bydlisko, ako aj 
meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa 
a trvalé bydlisko rodičov či iných zákon-
ných zástupcov. Pre presnosť údajov je 
potrebné, aby si zákonní zástupcovia pri-
niesli so sebou občiansky preukaz a rodný 
list dieťaťa.

Kde prihlásiť dieťa?
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v zá-
kladnej škole podľa školského obvodu, 
v ktorom má trvalý pobyt, pokiaľ si rodič 
nevyberie inú školu. 

Čo s nadanými deťmi, ktoré nedosiahli 
šesť rokov?
Pokiaľ chcú rodičia zapísať do základnej 
školy dieťa mladšie ako šesť rokov, sú po-
vinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadre-
nie príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie a súhlasné vyjad-
renie všeobecného lekára pre deti a do-
rast. Deti s intelektovým nadaním majú 
možnosť navštevovať triedy pre intelekto-
vo nadané deti (ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda).

Odklad začiatku plnenia povinnej škol-
skej dochádzky
Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobi-
losť, môže riaditeľ základnej školy rozhod-
núť o odklade začiatku plnenia povinnej 
školskej dochádzky o jeden školský rok na 
základe žiadosti rodiča alebo na návrh ma-
terskej školy, ktorú dieťa navštevuje, alebo 
na základe predchádzajúceho odporuče-
nia zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie, a to vždy s informovaným sú-
hlasom rodiča. Súčasťou žiadosti rodiča je 
odporučenie všeobecného lekára pre deti 
a dorast a príslušného zariadenia výchov-
ného poradenstva a prevencie.

REDAKCIA

Nová zeleň v uliciach mesta

Žiaci zo ZŠ Limbová na Solinkách
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Premiéra gangsterskej komédie 
v Mestskom divadle Žilina
Mestské divadlo Žilina pre vás pripravilo aj na mesiac marec zaujímavý program. V sobotu 10. mar-
ca 2018 sa o 19.00 hod. uskutoční premiéra novej inscenácie Triky, fet a makači v réžii Eduarda 
Kudláča. Autorom hry je Mohamed Rouabhi, francúzsky dramatik a režisér alžírskeho pôvodu, kto-
rý má doteraz na konte dvanásť hier a dlhodobo sa venuje hraniu, písaniu a režíi vo Francúzsku. 

Triky, fet a makači je bláznivá gangsterská komédia o peniazoch, diere v stene a svojráznych chlapíkoch 
s nevyberaným slovníkom a dosť nevyrovnaným čchi. Partia zlodejov sa rozhodne dokončiť jednu starú 
fušku. Pre drsných mužov so skúsenosťami  by to nemal byť problém, ale odpratať mŕtvolu, zohnať zbíjač-
ku, vybaviť pár telefonátov a zbaliť Pamelu však nebude také jednoduché. Ako to celé dopadne? Účinkujú: 
Boris Zachar, Michal Koleják, Ján Dobrík, Dávid Uzsák, Michal Tomasy, Braňo Bačo, Anna Nováková. 
V marci sa tiež uskutoční podujatie Hudba sveta Žilina 2018, festival, ktorý dáva priestor hudobnej tradícii 
v novom inovatívnom spracovaní – world music. Už po štvrtýkrát sa žilinské sály naplnia milovníkmi kvalitnej 
hudby. Sála Mestského divadla Žilina sa naplní folklórom pyrenejského polostrova, ktorého temperament, 
ale aj nostalgiu predvedú dve hudobné formácie. Ako prvá to bude česká, prevažne ženská kapela s ná-
zvom BraAgas, ktorá má v obľube folklór z rôznych krajín sveta. V spojení s nepárnym metrom, spevnou 
melodikou a etnickými nástrojmi prinesú zaujímavú hudobnú fúziu. V Žiline sa predvedú s hudbou nasiak-
nutou temperamentom pyrenejskej oblasti. 
Vrcholom večera bude Flaco de Nerja Ensamble, kedy si publikum bude môcť vychutnať spojenie tradičné-
ho a moderného fl amenca plného temperamentného rytmu, melancholických melódií a vášnivého tanca, 
ktoré vyjadrujú charakter južného Španielska – Andalúzie. Flaco, vlastným menom Branislav Krajčo, je ro-
dák z Bratislavy, no svojou originalitou, virtuozitou a majstrovským zvládnutím fl amenco štýlu je aj v samot-
nom Španielsku začleňovaný medzi najlepších fl amenco  gitaristov mladej generácie.
Pre všetkých milovníkov fl amencovej hry, študentov alebo pedagógov hry na gitare bude pripravený hudob-
ný workshop, ktorý povedie sám Flaco de Nerja dňa 15. marca o 15.00 v priestoroch Rosenfeldovho paláca. 
Vstup voľný. 
Tešiť sa môžete aj na hosťujúce predstavenie Slovenského komorného divadla Martin – Hráči. Gogoľova 
inteligentná komédia bez kladnej postavy ponúka nielen spoločensko-kritický obraz sveta, v ktorom nie je 
miesto pre morálne ideály, ale aj tragikomický príbeh ľudskej ambicióznosti. Podvod ako životný štýl – pod-
vádzanie ako zamestnanie, umenie, zmysel života. Vďaka svojmu pragmatickému, cynicky priamemu jazy-
ku je otvorená súčasným interpretáciám. Inscenácia v réžii umeleckého šéfa Slovenského komorného di-
vadla Lukáša Brutovského pokračuje v dramaturgickej línii návratov k vrcholným dielam ruskej klasiky 
a ponúkne priestor predovšetkým mladej generácii hercov martinského divadla. 
Na konci mesiaca sa uskutoční aj pravidelná talkshow moderovaná Soňou Műllerovou – Vitajte doma s, 
v ktorej v kresle pre hostí uvítame sympatického všestranného divadelného, fi lmového a dabingového her-
ca Jozefa Vajdu. Vyštudoval herectvo na VŠMU. Svoju kariéru začal na doskách Novej scény a nasledovne 
až dodnes pôsobí v činohre Slovenského národného divadla. Hereckému povolaniu sa venuje neuveriteľ-
ných 40 rokov. Hudobným hosťom večera bude multižánrové akustické duo Kráľová & Kompas.

Mestské divadlo Žilina
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RÔZNE MAREC  20188
Kronika mesta Žilina
Mesiac marec v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk 
v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale. 

1991
3. 3. sa na území Českej 
a  Slovenskej Federatívnej 
Republiky konalo sčítanie 
ľudu, domov a  bytov, pre 
ktoré bol stanovený rozhod-
ný okamih polnoc z 2. 3. na 
3. 3. 1991.

1996
26. 3. Akademický senát Ži-
linskej univerzity zvolil rek-
tora, najviac hlasov získal 
doc. Ing. Milan Dado, CSc.

2001
31. 3. hokejisti – juniori 
MsHK Žilina sa po víťaz-
nom zápase na Zimnom 
štadióne Vojtecha Závod-
ského nad HK Spišská Nová 
Ves v pomere 5 : 1 stali maj-
strami Slovenska. Trénerom 
úspešného družstva je býva-
lý žilinský hráč Stanislav 
Horanský.

2006
15. 3. prezident spoločnosti 
Kia Motors Slovakia In Kyu 
Bae a  primátor mesta Žilina 
Ján Slota ofi ciálne otvorili kó-
rejskú dedinu v Krasňanoch.

20. 3. začali sa stavebné práce 
na diaľničnom privádzači Ži-
lina – Strážov. Takmer trojki-
lometrový úsek, ktorý prepojí 
diaľnicu D3 Hričovské Pod-
hradie – Kysucké Nové Mesto 
s cestnou sieťou Žiliny stavia 
spoločnosť Skanska prostred-
níctvom svojej divízie Do-
pravné staviteľstvo a jej dcér-
skej fi rmy Skanska BS.

2011
14. 3. primátor mesta Žilina 
Igor Choma navštívil part-
nerské mesto Kikinda v Srb-
sku (Srbsko, Vojvodina). Sú-
časťou programu bolo 
podpísanie dohody o  spolu-

práci medzi mestom Kikinda 
a mestom Žilina, ktorú pod-
písali primátor mesta Žiliny 
Igor Choma a primátor mes-
ta Kikinda Ilija Vojinovič. 
Signatári sa v zmluve rozhod-
li podporiť priateľstvo, vzá-
jomný rešpekt a  solidaritu 
medzi občanmi Žiliny a  Ki-
kindy.

RNDr. Ján Štofk o
kronikár mesta Žilina

Február na žilinskej radnici patril výtvarnej 
tvorbe Zola Kéryho
Každý mesiac sa milovníci umenia 
môžu tešiť na novú výstavu na Radnici 
mesta Žilina. Od marca 2016 má radnica 
vlastnú galériu, v ktorej ponúka priestor 
predovšetkým domácim umelcom, kto-
rí vo svojej tvorbe zachytávajú súčasnú 
alebo staršiu podobu Žiliny.

V pondelok 5. februára bola otvorená vý-
stava pod názvom „Maľba“, autorom ktorej 
je výtvarný umelec a grafi k Zolo Kéry. Vý-
tvarné umenie študoval u akademického 
maliara Fera Kráľa a výtvarnej tvorbe sa 
venuje už vyše štyridsať rokov. Okrem Slo-
venska vystavoval aj v Českej republike, 
Poľsku, Nemecku či Maďarsku. Jeho diela 

zachytávajú človeka, prírodu a krajinu 
v expresívnej a imaginárnej podobe. Zolo 
Kéry je členom Slovenskej výtvarnej únie 
a Združenia výtvarných umelcov stredné-
ho Slovenska. Výstava bola prístupná do 
konca februára 2018. 
Nenechajte si ujsť ani ďalšiu výstavu, ktorú 
sme pre vás pripravili v spolupráci s part-
nerským mestom Grodnom (Bielorusko). 
Jedinečné prírodné scenérie zachytené na 
takmer 60 fotografi ách si môžete pozrieť 
na Radnici mesta Žilina v apríli. Vernisáž 
sa uskutoční 27. 3. 2018 o 16.30 hod. 
Všetci ste vítaní. Pri vstupnom vchode do 
radnice je potrebné zazvoniť. 

REDAKCIA

Zolo Kéry (druhý sprava) s manželkou Evou, Patrikom Gromom, 
Pavlom Muškom a Branislavom Delinčákom

Vyhliadková veža bude sprístupnená verejnosti
Mesto Žilina v spolu-
práci s Oblastnou or-
ganizáciou cestovného 
ruchu Malá Fatra zača-
li na jeseň s výstavbou 
vyhliadkovej veže na 
Dubni, ktorá prinesie 
jedinečný pohľad na 
panorámu mesta. 

Ofi ciálne otvorenie vyhliad-
ky bude v priebehu tohto 
mesiaca a bude slúžiť širokej 
verejnosti.
Oblastná organizácia cestov-
ného ruchu Malá Fatra vy-
hlásila v roku 2016 architek-
tonickú súťaž návrhov 
„Vyhliadková veža na Dub-
ni“. Súťaž zaujala mnoho ar-

chitektov a  dizajnérov, ktorí 
podali celkovo 40 návrhov 
spomínanej veže. Komisia 
nakoniec rozhodla o  fi nál-
nom projekte, ktorý sa už 
týči nad mestom Žilina. Ví-
ťazný návrh veže predstavila 
spoločnosť FKF design spol. 
s r. o. Autormi návrhu sú Ing. 
arch. Ladislav Vikartovský 
a Ing. arch. Gábor Nagy.
Projekt bol fi nancovaný 
z rozpočtu Oblastnej organi-
zácie cestovného ruchu Malá 
Fatra a  z  dotácie Minister-
stva dopravy a výstavby Slo-
venskej republiky v celkovej 
výške 283  121,21 eura 
s DPH.

REDAKCIA

Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov 
pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina
Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) oznamuje, že od 6. 3. do 28. 4. 2018 je na 
území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. 

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jad-
rá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, te-
levízory, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať do zberného 
dvora na Jánošíkovej ulici v centre mesta a v Považskom Chlmci pri skládke odpadu (pracovné dni 
od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.). Pneumatiky je možné odovzdať iba do 
pneuservisu alebo distribútorom pneumatík. Celý harmonogram nájdete na www.zilina.sk/triedime-
-odpad/.

Podrobný harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov nájdete na webovej stránke 
mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii SPRAVODAJSTVO.

TERMÍN: LOKALITY:
6. 3. – 10. 3. 2018 Bytčica, Trnové, Rosinky, Mojšova Lúčka, Celulózka

13. 3. – 17. 3. 2018 Vranie, Považský Chlmec, Zádubnie, Zástranie

20. 3. – 24. 3. 2018 Brodno, Budatín, Bôrik

3. 4. – 7. 4. 2018 Bánová, Závodie, Strážov, Žilinská Lehota, Malá Praha

10. 4. – 14. 4. 2018 Vlčince, Hájik

17. 4. – 21. 4. 2018 Solinky, Staré mesto

24. 4. – 28. 4. 2018 Hliny

Zber elektroodpadu – sobota 24. marec 2018
Mesto Žilina v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu – Envidom, za-
bezpečuje v mestských častiach zber starého elektroodpadu (chladničky, práčky, televízory, rá-
diá, počítače, monitory, varné kanvice a iný elektroodpad), ktorý môžu občania bezplatne priniesť 
v určenom čase na uvedené stojisko.

Bližšie informácie nájdete na: www.zilina.sk.

Čas Stojisko Stojisko

8.00 – 8.30 Vlčince IV – Ulica Eduarda 
Nécseya (parkovisko)

Hliny I – Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, 
za potravinami)

8.40 – 9.10 Vlčince IV – Ulica Karola Kmeťku 
(parkovisko)

Hliny II – Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, 
očná optika)

9.20 – 9.50 Vlčince I – Námestie Ľudovíta Fullu Hliny IV – Čajakova ulica

10.00 – 10.30 Vlčince II – Dobšinského ulica 
(lekáreň) Staré mesto – sídlisko pod nemocnicou

10.40 – 11.10 Vlčince II – za obchodom „Pačino“ Staré mesto – Ulica Daniela Dlabača 

11.20 – 11.50 Vlčince III – Karpatská ulica 
(pri základnej škole)

Malá Praha – križovatka Daxnerovej ulice 
a Halašovej ulice

12.00 – 12.30 Vlčince III – Martinská ulica Malá Praha – Závodská cesta (reštaurácia 
Gastro)

12.40 – 13.10 Vlčince III – Fatranská ulica 
(reštaurácia) Hliny V – Hečkova ulica (parkovisko)

13.20 – 13.50 Vlčince II – Slovanská ulica 
(pri obchodnom stánku) Hliny VI – Bajzova ulica (stred)

14.00 – 14.30 Celulózka – pri bytovom dome Hliny VII – Gabajova ulica (pri bývalej pekárni)

14.40 – 15.10 Solinky – Juh Hliny VIII – Lichardova ulica

15.20 – 15.50 Solinky – Smreková ulica Bôrik – križovatka Kraskovej ulice a Ulice 
Alexandra Rudnaya

16.00 – 16.30 Solinky – Gaštanová ulica (stred) Staré mesto – Na Šefranici (stred)

16.40 – 17.10 Solinky – Borová ulica (stred) Hájik – Stodolova ulica (konečná MHD)

17.20 – 17.50 Solinky – Jaseňová ulica (stred) Hájik – Petzvalova ulica (oproti MŠ)

18.00 – 18.30 Solinky – Platanová ulica (stred) Hájik – križovatka Ulice Mateja Bela 
a Kempelenovej ulice
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