Mesto sa zbavuje
autovrakov
V meste Žilina sa na verejných
parkoviskách nachádzajú autovraky,
ktoré blokujú miesta pre aktívne
využívané autá, ktorých majitelia
majú mnohokrát problém zaparkovať
v blízkosti ich obydlia. Prosíme
obyvateľov mesta, aby nepojazdné
a dlho odparkované autá nahlasovali.
Na výber majú tri spôsoby, a to
telefonicky: 041/562 11 66, e-mailom: operacne@mpza.sk alebo
osobne na príslušnom okrsku
Mestskej polície Žilina.
Celý článok na strane č. 2
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V marci boli v žilinskom mestskom divadle vyhlásení najúspešnejší športovci, tréneri, kolektívy a športové
podujatia mesta Žilina za rok 2017. Krajské mesto ocenilo talentovaných športovcov už po desiatykrát.

Boj mesta s daňovými dlžníkmi
Aktuálna hodnota daňových nedoplatkov k 31. 12. 2017 predstavuje sumu
3,4 milióna eur (z toho hodnota sankcií je približne 0,5 milióna eur). Suma
sa ďalej delí medzi právnické osoby, ktorých dlh predstavuje sumu 2,6
milióna eur, a fyzické osoby s dlhom približne 0,8 milióna eur.
Mesto Žilina sa snaží tieto pohľadávky vymáhať rôznymi cestami a nástrojmi. Ešte v roku
2011 boli neplatiči o svojom dlhu voči mestu upozornení formou výziev a rokovaní. Od
roku 2012 sa zoznam daňových dlžníkov zverejňuje na webe mesta. Následne začalo
mesto výraznejšie uplatňovať exekučné vymáhanie, avšak samospráva v tomto smere
často ťahá za kratší koniec. Možností, ako vymôcť dlh, však existuje viacero.
Vedenie mesta nechcelo ísť v týchto prípadoch len cestou zákona, ktorá je často dosť
„tvrdá“ a nie vždy účinná, ale aj inými formami, ktoré by navrátili dlžné sumy späť do pokladnice mesta. Jednou z takýchto foriem je aj tzv. bezplatná doprava v rámci MHD, ktorá
sa v Žiline postupne implementuje od roku 2016. Cieľom projektu je určitým spôsobom
motivovať ľudí k plneniu si svojich povinností voči mestu, keďže jednou zo základných
podmienok bezplatnej MHD je totiž bezdlžnosť voči mestu, ako aj k DPMŽ. Toto mala byť,
okrem iného, forma „odmeny“, respektíve akéhosi „bonusu pre Žilinčanov “. V súčasnosti
na tomto princípe funguje bezplatná doprava pre študentov od 15 do 26 rokov, pre seniorov od 62 do 69 rokov. Podarilo sa síce doposiaľ zaviesť len obmedzenú formu, ale aj to
už začalo ľudí motivovať.
Ku koncu roka 2017 dosahoval daňový dlh hodnotu približne rovnakú ako v roku 2016.
Výrazný pokles sa zaznamenal v roku 2012 a v rokoch 2015 – 2016, kedy mesto začalo
neplatičov výrazne sankcionovať a celkový pokles istiny bol takmer o 0,5 milióna eur.
Mesto Žilina aj naďalej uplatňuje všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii tak, aby zostávajúci dlh neplatičov postupne klesal.

CELÝ ČLÁNOK NA STRANE Č. 3

Jarné čistenie komunikácií
Počas marca sa v Žiline začalo s jarným čistením komunikácií od posypov, ktorými sa
počas chladných zimných mesiacov zabezpečovala zjazdnosť ciest a chodníkov. Čistenie sa odštartovalo v centre mesta a následne sa bude postupovať na jednotlivé sídliská i do mestských častí. Harmonogram čistenia komunikácií pre príslušný týždeň nájdete na stránke mesta v sekcii Občan/Komunálne služby.

Rodinné domy v Žiline budú mať svoje kompostéry
Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že v blízkej budúcnosti bude firma JK Building s.r.o., rozvážať po meste Žilina kompostéry do každého rodinného domu ZADARMO. V prvej etape to budú nasledovné časti mesta: Staré mesto, Malá Praha, Hliny,
Bôrik, Solinky, Vlčince, Hájik, Bytčica, Mojšova Lúčka, Rosinky, Trnové a Žilinská Lehota,
Závodie. Vašou jedinou povinnosťou bude podpísať doklad o prevzatí, prípadne čestné
prehlásenie, že nemáte záujem o kompostér, nakoľko už kompostujete do vlastného.
Bližšie info bude postupne zverejňované na stránke mesta: Občan/Triedime odpad.

V apríli vás pozývame na tieto podujatia:
• Jarné čistenie lesoparku Chrasť – 21. apríl 2018
• Spomienkové stretnutie a pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia
oslobodenia mesta Žilina – 30. apríl 2018 o 9.00 hod., v Sade SNP a o 11.00 hod. na
Vojenskom cintoríne na Bôriku
• Stavanie žilinského mája – 30. apríl 2018 o 16.00 hod., na Námestí Andreja Hlinku
Viac info na strane č. 7
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Eva Nováková

karatistka
AC Uniza Karate
klub Žilina
a víťazka prestížnej
ceny Športovec mesta
Žilina za rok 2017

Odmalička som mala
rada pohyb a keď som
na základnej škole uvidela ukážky z karate,
bolo rozhodnuté. Rodičia neváhali a hneď ma
prihlásili na karate. Stále
ma veľmi podporujú
v každom tréningu či
súťaži. Veľká vďaka patrí
aj mojim trénerom Jozefovi a Elene Cisárikovcom, s ktorými som začala dosahovať výborné
výsledky. Neskôr sa mi
začali venovať moji terajší tréneri Ján Novosad
a Marek Radúch. Každý
úspech si veľmi vážim,
pretože je za ním veľa
driny a náročných
tréningov. V mladšom
veku som dosiahla tituly
majsterky SR a neskôr
som sa začala zúčastňovať aj na súťažiach v zahraničí.
Za významný úspech
považujem 4. miesto na
Majstrovstvách
sveta
v Malajzii v kategórii junioriek do 53 kg. Medzi
seniorkami, kde aktuálne súťažím, sa mi darilo
na Majstrovstvách Európy v Shitoryu, kde
som dosiahla 1., 2. aj 3.
miesto. Tento rok som
sa stala akademickou
majsterkou SR a dúfam,
že úspešných súťaží
bude ešte viac. Medzi
moje koníčky patria aj
iné športy, ako je plávanie, lyžovanie, turistika
a gymnastika. Ak si
chcem oddýchnuť a relaxovať, tak rada strávim
deň v posteli pozeraním
filmov.
Momentálne
študujem v treťom ročníku na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici – odbor telesná
výchova a biológia, pedagogické zameranie.
Želám si najmä, aby som
bola zdravá a mohla sa
venovať ďalej môjmu
obľúbenému športu karate.
Verím, že aj v budúcnosti bude moja práca spätá
so športom, ktorý mi
v živote prináša radosť
a pocit úspechu.
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Mesto sa zbavuje
autovrakov

Hlavný kontrolór zavádza a tvrdí
polopravdy a domnienky
Vedenie mesta
Žilina reaguje na
nedávne vyhlásenia
hlavného kontrolóra
o dôvodoch vzdania
sa funkcie a na
„otvorený list“
zamestnancov
útvaru hlavného
kontrolóra adresovaný poslancom
Mestského zastupiteľstva v Žiline.
V záujme mesta je
objasniť nepravdivé
tvrdenia týchto
zamestnancov,
pretože Žilinčania
nesmú byť zavádzaní klamnými
informáciami.

H

lavný kontrolór mesta
Peter Miko sa rozhodol vzdať funkcie,
čo učinil písomne dňa 18. 1.
2018 s tým, že toto rozhodnutie robí k 1. 5. 2018. Vo
svojom liste, ktorý doručil primátorovi mesta Igorovi Chomovi, nepomenoval
žiadne konkrétne dôvody.
V odvysielanej reportáži však
odzneli hneď dva dôvody, prvým bolo sťahovanie celého
útvaru do nových priestorov
na mestskom úrade a druhým
dôvodom boli platové pomery. Nezmienil sa však
o stretnutí s primátorom,
ktorý mu niekoľkokrát zdôraznil, že nemá voči jeho práci
žiadne výhrady, že je s výkonom jeho práce spokojný
a rovnako, že nepokladá jeho
predčasný odchod za správny
a požiadal ho, aby prehodnotil svoje rozhodnutie.
Odchodom niektorých pracovísk klientskeho centra
z prízemia MsÚ sa uvoľnili
priestory, ktoré je možné využiť na to, aby všetci zamestnanci úradu boli sústredení
na jednom mieste. Budova na
Hornom vale, v ktorej v súčasnosti sídli aj útvar hlavného
kontrolóra, bola vždy len dočasným riešením z dôvodu

dovtedy nevyhovujúcej kapacity budovy mestského úradu. Je teda prirodzené, že ak
to kapacitné podmienky dovoľujú, zamestnávateľ chce
mať svojich zamestnancov
pod jednou strechou. Navyše,
spomínané priestory v budove úradu poskytujú vhodnejšie pracovné podmienky, sú
modernejšie, lepšie zabezpečené, klimatizované, s elektronickým vedením dochádzky namiesto súčasnej papierovej, pričom zamestnanci
útvaru hlavného kontrolóra
(ÚHK) by nemuseli pri kontrolnej činnosti dochádzať do
budovy mestského úradu,
pretože všetky kontrolované
zložky aj s dokumentáciou by
mali priamo v budove úradu.
Rovnako nie je pravda, že zo
strany vedenia mesta nedošlo k žiadnej snahe o diskusiu, naopak, prednosta úradu
komunikuje s pracovníčkami ÚHK a bola im ponúknutá možnosť predniesť
svoje požiadavky na dispozičnú úpravu priestorov,
v ktorých budú po novom
sídliť. Považujeme teda všetky argumenty za malicherné
a neopodstatnené.
Ďalším dôvodom na odchod
hlavného kontrolóra, ktorý
niekoľkokrát zaznel z jeho
úst, je nenavýšenie platov zamestnancom ÚHK. Úlohou
vedenia úradu je zabezpečiť
rovnaký prístup k odmeňovaniu všetkých zamestnancov. Vzhľadom na to, že
v návrhu kontrolóra išlo
o celkovú zmenu tried, čo by
znamenalo zvýšenie miezd
nielen zamestnancom odboru kontroly, ale aj všetkým
ostatným
zamestnancom
úradu, čo by malo vážny dosah na rozpočet mesta,
primátor prehodnotil svoj
postoj a napokon k tejto
zmene nepristúpil. Mzdové
podmienky majú všetci zamestnanci mestského úradu
rovnaké a vedenie mesta nebude robiť rozdiely medzi

kontrolórmi
úradníkmi.

a

ostatnými

Navyše, od nového roka sa
v súvislosti s nárastom minimálnej mzdy upravoval poriadok odmeňovania a všetkým zamestnancom sa platy
zvyšovali. Zákon o ochrane
osobných údajov nedovoľuje
zverejniť platy pracovníčok
kontroly, no podľa štatistických údajov predstavovala
priemerná hrubá mesačná
mzda troch zamestnancov
útvaru hlavného kontrolóra
za rok 2017 sumu približne
1 260 eur.
Považujeme za neprofesionálne, aby pán hlavný kontrolór
a zamestnankyne jeho útvaru
takýmto hrubým vydieraním
a neetickým konaním kazili
meno ostatných zamestnancov Mestského úradu v Žiline. Ako môže občan po tak
neskutočne negativistickom
postoji v otvorenom liste podpísanom
zamestnancami
ÚHK, založenom na dojmoch a pocitoch vôbec čo
i len dúfať v profesionálny
a objektívny výkon kontroly?
Preto sa chceme zastať všetkých lojálnych zamestnancov,
ktorí pracujú často v oveľa
náročnejších podmienkach
a ďakujeme im za ich prácu.
Samozrejme, sme otvorení na
korektnú diskusiu na tému
pracovných podmienok.
Záverom odmietame špekulácie, ktoré sa už podsúvajú
verejnosti, že ide o nejakú
pomstu kontrolórom so snahou ich umlčať a že má ísť
o účelový krok mesta ako reakcia na prácu kontrolórov.
Toto treba dôrazne odmietnuť, pretože to v žiadnom
prípade nie je pravdivé. Navyše sťahovanie bude realizované do lepších priestorov,
takže aj týmto podobné domnienky strácajú na pravdivosti.
REDAKCIA

Odťahovanie autovraku na sídlisku Vlčince

V meste Žilina sa na
verejných parkoviskách nachádzajú
autovraky, ktoré
blokujú miesta pre
aktívne využívané
autá, ktorých majitelia majú mnohokrát problém
zaparkovať v blízkosti ich obydlia.
Prosíme obyvateľov
mesta, aby nepojazdné a dlho
odparkované autá
nahlasovali. Na
výber majú tri
spôsoby, a to
telefonicky: 041/562
11 66, e-mailom:
operacne@mpza.sk
alebo osobne na
príslušnom okrsku
Mestskej polície
Žilina.

P

ri nahlasovaní je potrebné uviesť adresu,
na ktorej sa autovrak
nachádza, typ, farbu a poznávaciu značku vozidla, ak
ju má. Nahlásené auto musí
byť bez platnej technickej
a emisnej kontroly. V prípade, ak má vozidlo štátne
poznávacie značky, úrady
upovedomia majiteľa, aby
si ho odtiahol. V opačnom
prípade, keď je autovrak bez

poznávacích značiek, bude
automaticky
odtiahnutý.
Správca komunikácie autovraky odťahuje na parkovisko určené Okresným úradom Žilina, kde sú odstavené
minimálne
na
1 rok (areál Dopravného
podniku mesta Žiliny). Ak
si ich majiteľ neprevezme,
berie si ich na výcvik stredná hasičská škola a následne idú na zošrotovanie.
V minulosti bol tento
problém oveľa rozsiahlejší,
zlepšenie nastalo po tom,
keď okresný úrad začal
dávať pokuty za nedodržiavanie pravidelných technických a emisných kontrol
majiteľom vozidiel.
V roku 2017 bolo zistených
81 autovrakov, z toho po
výzve bolo 47 odstránených
majiteľom, odtiahnutých
mestom bolo 34 vrakov.
V porovnaní s rokom 2016
nastal nárast hlásení autovrakov na území mesta
o 16 kusov.
Pokiaľ majiteľ po doručení
oznámenia neurobí nápravu do uplynutia zákonnej
lehoty, mesto pristúpi k ich
okamžitému odtiahnutiu.
REDAKCIA

Žilina hospodári efektívne

Prebytok mesta dosiahol v minulom roku 5,5 mil. eur
Mesto Žilina hospodárilo aj
v minulom roku v pozitívnych číslach. Vyplýva to z aktuálnych údajov, ktoré pripravuje mestský úrad
na aprílové rokovanie mestského
zastupiteľstva. Celkové príjmy
samosprávy dosiahli vlani sumu
približne 71,9 mil. eur a výdavky
boli na úrovni takmer 66,4 mil. eur.
Prebytok hospodárenia tak bol
v sume 5,5 mil. eur.
Významným príjmom rozpočtu mesta sa
stali príjmy z odvodu z hazardných hier, ich
konečná hodnota pre rozpočet mesta za
rok 2017 dosiahla sumu 1,8 mil. eur. Odhad rozpočtu o takmer 34 percent prekročili aj kapitálové príjmy. „Tento odhad pred-

stavuje sumu približne 545-tisíc eur,
pričom približne polovica tejto čiastky je
z predajov pozemkov,“ vysvetlil žilinský
primátor Igor Choma. Dodal, že na pozitívnych číslach sa podpísalo najmä celkové
nižšie „míňanie“ oproti plánu, hodnota plnenia výdavkov dosiahla podľa jeho slov
87,4 percenta. „Tieto čísla sú výsledkom
efektívneho riadenia a značné úspory sme
dosiahli aj vďaka hospodárnym verejným
obstarávaniam,“ zhodnotil primátor. Žiline
sa darí aj v znižovaní dlhovej služby.
V roku 2010 predstavoval dlh mesta 130
percent, na konci minulého roka to už bolo
len 21 percent. Vo finančnom vyčíslení
bola hodnota dlhu ku koncu roka 2010 približne 66 miliónov, dnes je zadlženosť krajského mesta na úrovni približne 13 mi-

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

liónov. Konečné výsledky predloží primátor
na schválenie zastupiteľstvu na jeho najbližšie aprílové rokovanie. Okrem toho
plánuje mesto poslancom predostrieť
i návrh na použitie celej sumy prebytku
tak, aby mohol byť schválený súčasne so
záverečným účtom mesta. „Tieto financie
budú smerovať predovšetkým do oblastí
určených investičným plánom mesta, ktorý
bol prerokovaný poslancami na februárovom zasadnutí. Investovať sa bude do určených priorít, teda najmä chodníkov,
ciest, cintorínov, mostov a premostení,
vrátane rekonštrukcií mestských objektov,
najmä škôl a školských zariadení,“ uzavrel
Igor Choma.
REDAKCIA

www.zilina.sk
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Žilina ocenila športové úspechy
V marci boli
v žilinskom mestskom divadle vyhlásení najúspešnejší
športovci, tréneri,
kolektívy a športové podujatia
mesta Žilina za rok
2017. Krajské
mesto ocenilo
talentovaných športovcov už po desiatykrát.

P

restížnu cenu Športovec roka mesta Žilina získala mladá
karatistka Eva Nováková
z AC Uniza Karate klub Žilina, ktorá sa pýši titulom
akademickej
majsterky
Slovenska a vlani skončila v ankete o najlepšieho
žilinského športovca tesne
za pódiovým umiestnením.
Trofej si prevzala z rúk
zástupcu primátora Patrika Gromu. Druhé miesto
obsadil Michal Škvarka,
futbalista MŠK Žilina,
ktorý v minulej sezóne
ako kapitán mužstva priviedol žilinských futbalistov k zisku titulu majstra
Slovenska. Tretí skončil
plavec Vladimír Štefánik
z klubu Nereus Žilina.
Minulý rok úspešne reprezentoval Slovensko na
letnej svetovej univerziáde
v Taiwane.
Medzi
mládežníkmi
obhájil prvenstvo minuloročný víťaz – cyklista
Matúš Štoček, ktorý je aktuálnym slovenským majstrom v cestných pretekoch a víťazom Slovenského pohára v juniorskej kategórii. Druhá skončila
hokejistka Dominika Tabačková a trojicu najlepších uzatvoril cyklista Matej Blaško.
Titul najlepšie družstvo si
odniesli futbalisti MŠK Žilina, ktorí sa minulý rok
stali po siedmykrát majstrami najvyššej slovenskej
futbalovej ligy. Za nimi
skončili hokejisti MsHK
Žilina. Tým sa vlani podaril zisk tretieho miesta

v hokejovej lige. Tretie
miesto obsadili futsalisti ŠK
Makroteam Žilina. V kategórii
Najvýznamnejšie
športové podujatie získali
ocenenie Streetball proti rakovine, Veľká cena Žiliny
v džude a ženský hokejový
turnaj Viliam Pongrác memorial cup. Najlepším
trénerom za minulý rok sa
stali Darina Polónyiová
z klubu Slávia Žilinská univerzita a Juraj Straka
z Olympijského klubu Žilina. „Množstvo cenných
úspechov, ktoré sa podarilo
dosiahnuť našim športovcom na slovenských, ale i európskych či svetových podujatiach, neostalo bez
povšimnutia. Aj takouto
formou im chceme poďakovať za vzornú reprezentáciu farieb nášho mesta,“
uviedol po slávnostnom
odovzdávaní cien zástupca
primátora. Doplnil, že ceny
by mali byť pre všetkých zadosťučinením za všetky
zápasy, tréningy a čas, ktorý
venovali športu a verí, že
ich budú motivovať i do
budúcnosti, aby sa vo svojich kategóriách mohli neustále rozvíjať a zlepšovať.

Mládež

Najúspešnejšími športovcami mesta Žilina za rok 2017
sa v nasledujúcich kategóriách stali:

Podujatie

Seniori

• 1. miesto – Eva Nováková,
karate, AC Uniza Karate
klub Žilina
• 2. miesto – Michal Škvarka, futbal, MŠK Žilina
• 3. miesto – Vladimír
Štefánik, plávanie, Nereus
Žilina
• 4. miesto – Marek Hovorka, ľadový hokej, MsHK Žilina
• 5. miesto – Róbert Rožánek, basketbal, PP&TV RAJ
Žilina
• 6. miesto – Tomáš Jurkovič, plávanie/triatlon, Nereus Žilina
• 7. miesto – Andrea Tóthová, K1, Diamond Gym
Žilina
• 8. miesto – Peter Gavlák,
rally, Motorsport Racing
Team Žilina

• 1. miesto – Matúš Štoček,
cyklistika, CyS – Akadémia
Petra Sagana
• 2. miesto – Dominika Tabačková, MsHKM Žilina,
ľadový hokej
• 3. miesto – Matej Blaško,
cyklistika, CyS – Akadémia
Petra Sagana,
• 4. miesto – Martin Svrček,
cyklistika, CyS – Akadémia
Petra Sagana
• 5. miesto – Laura Benková,
plávanie, Nereus Žilina
• 6. miesto – Adrián Mojžiš,
futbal, MŠK Žilina
• 7. miesto – Roman Zuzik,
zjazd na divokej vode, TJ
Sokol Žilina
• 8. miesto – Karin Suchomelová, športová gymnastika a fitness, Gymnastika
a fitness
• 9. miesto – Jakub Chupek,
orientačný beh, Slávia ŽU
• 10. miesto – Adriána Šenkárová, tenis, Slávia ŽU
Družstvo

• 1. miesto – MŠK Žilina, A
mužstvo, futbal
• 2. miesto – MsHK Žilina,
A mužstvo, ľadový hokej
• 3. miesto – ŠK Makroteam
Žilina, A mužstvo, futsal
• Streetball proti rakovine
• Veľká cena Žiliny v džude
• Viliam Pongrác memorial
cup
Tréner

• Darina Polónyiová z klubu
Slávia Žilinská univerzita
• Juraj Straka z Olympijského klubu Žilina
Minulý rok si titul športovec
roka odniesol kulturista Andrej Mozoláni, medzi mládežníkmi triumfoval cyklista
Matúš Štoček a najlepším
trénerom sa stal tenisový
tréner Juraj Petráš. V kategórii
Najvýznamnejšie
športové podujatie získali
ocenenie Bežecká liga mesta
Žilina a reprezentačný hokejový turnaj Slovakia Cup. Titul Najlepšie družstvo patril
vlani futbalistom MŠK Žilina
v kategórii do 17 rokov.
REDAKCIA

Mesto oceňuje svojich športovcov už desať rokov.

www.zilina.sk

SPRAVODAJSTVO

Milí Žilinčania,
máme za sebou
marec, ktorý nám
priniesol okrem
prvých jarných dní
aj viacero zaujímavých udalostí.

V

erejnosť spoznala
najlepších
športovcov za rok 2017
a rovnako ocenení boli aj
učitelia za svoju obetavú
a prínosnú prácu, ktorú
určite ocenia aj rodičia
budúcich prváčikov. Zápis
do 1. ročníka základných
škôl absolvujú predškoláci
už začiatkom mesiaca – od
4. do 6. apríla 2018.
Spolu s príchodom jari je
našou prioritou vyčistiť
a skrášliť naše mesto. Počas
marca prebiehalo čistenie
ciest a chodníkov po zimnej údržbe. Ďalej aj
v apríli budeme pokračovať na žilinských sídliskách

a v jednotlivých mestských
častiach s umiestňovaním
veľkokapacitných kontajnerov na zber odpadu.
Keďže vo viacerých mestských častiach býva často
problém s umiestnením
týchto zberných nádob,
žiadame občanov o strpenie a zároveň o neprepĺňanie nádob nadrozmerným
odpadom, ktorý by mohol
brániť v plynulosti cestnej
premávky na dotknutých
komunikáciách.
Ďalšou
z akcií zameraných na čistotu a ochranu prírody
v našom meste bude jarné
čistenie Lesoparku Chrasť,
ktoré nás čaká 21. apríla
2018.
V posledný aprílový deň
bude tradične mesto Žilina
organizovať už 73. výročie
oslobodenia mesta Žilina
pietnym aktom kladenia
vencov. Zároveň sa bude
v tento deň za chodu kul-

túrneho programu o 16.00
hod. stavať máj na Námestí
Andreja Hlinku (pri Turistickej informačnej kancelárii), ktorý sa stal tradičnou súčasťou žilinských
kultúrnych podujatí.
Všetci návštevníci
srdečne vítaní.

sú

Igor Liška, prednosta
Mestského úradu v Źiline

Zastávka na Bulvári –
bude patriť konečne mestu?
Zastávka mestskej
hromadnej dopravy
na žilinskom Bulvári spôsobuje
vrásky na čele
nielen širokej cestujúcej verejnosti, ale i vedeniu
mesta Žilina, ktoré
intenzívne hľadá
spôsob, ako vyriešiť tento neutíchajúci problém.

T

en spôsobuje fakt, že
oplotený pozemok v
okolí zastávky nepatrí
mestu, ale súkromnej spoločnosti. „Roky sa snažíme
vysporiadať majetkoprávne
vzťahy na tomto mieste. Už
v roku 2013 sme požiadali
majiteľa pozemku, aby nám
tieto pozemky odpredal
späť do vlastníctva mesta.
Ten však s predajom dlho
nesúhlasil, navrhoval len
prenájom týchto pozemkov.
My však preferujeme trvalé
a zmysluplné riešenie,
ktorým je odkup pozemkov,
pretože nie sme ochotní mesačne platiť neprimerane
vysoký nájom,“ vysvetľuje
žilinský primátor Igor Choma a dodáva, že táto alternatíva nie je výhodná z viacerých dôvodov. Nájom
podľa jeho slov predstavuje
len dočasné užívanie, pričom za celý pozemok by
malo mesto platiť mesačne
4 eurá bez DPH za m2, teda
spolu 6 878 eur za mesiac, čo
naozaj nie je pre mesto prijateľné. „Navyše vlastník požaduje
tiež
úhradu
bezdôvodného obohatenia
za obdobie od 13. 11. 2012
doteraz, čo tiež nemôžeme
akceptovať,“
zdôrazňuje
Choma. V tomto zmysle
opäť nedávno tlmočilo ve-

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

Mesto robí všetko preto, aby dostalo pozemky pod zastávkou
na Bulvári späť do svojho vlastníctva. Nateraz aspoň premiestnilo
prístrešok zastávky a rozšírilo časť chodníka.

denie mesta požiadavku aj
vlastníkovi pozemku. „Pred
pár dňami sme sa konečne
dočkali odpovede. Majiteľ
súhlasí s odpredajom týchto sporných parciel, no
cena, akú žiada za meter
štvorcový, je podľa môjho
názoru neprijateľná,“ upozorňuje primátor. Vlastník
pozemku navrhuje predať
pozemok za 580 eur za meter štvorcový, pričom odhadovaná hodnota spred
štyroch rokov bola 115 eur
za meter štvorcový. Pozemok je veľký, predstavuje
rozlohu 1 433 m2. Vlastníkom pozemku je spoločnosť cda consulting group,
s. r. o., ktorej konateľom je
podľa Obchodného registra
SR Ing. Leonard Holeša
(kontakt na spoločnosť 0910
828 100).
Mesto dalo vypracovať nový
znalecký
posudok
a ten predloží poslancom na
júnovom mestskom zastupi-

teľstve. Tam sa tiež uvidí, či
vlastníkom
požadovaná
cena korešponduje s cenou
podľa znaleckého posudku.
Doplácajú na to najmä cestujúci

Na túto nedoriešenú situáciu
dopláca najviac verejnosť
cestujúca mestskou hromadnou dopravou. „Chceme im
vyjsť v maximálnej miere
v ústrety. Koncom minulého
roka sme dobudovali časť
chodníka a zväčšil sa tak manipulačný priestor pre nastupovanie a vystupovanie cestujúcich a rovnako sme premiestnili prístrešok zastávky
na pozemok, ktorý je mestský.
Uvedomujeme si, že táto situácia nikomu neprospieva.
Verím, že sa nám podarí
s majiteľom pozemku nájsť
spoločnú reč a konečne sa dohodneme na optimálnom riešení,“ uzatvára žilinský
primátor.
REDAKCIA
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Volebný obvod č. 3 informuje

Volebný obvod č. 4 informuje

Volebný obvod
Solinky sa skladá
z panelákového
jadra a malej satelitnej štvrte (Solinky
– Juh) zloženej
z rodinných domov.
Tá sa nachádza za
obchodným domom
Max.

Nový tlačidlový semafor zvýši
najmä bezpečnosť detí

Poslanci zvolení za obvod
Solinky v zložení Jozef
Badžgoň, Ľubomír Bechný,
Peter Cibulka, Martin Kapitulík a Miroslav Sokol sa
stretávajú každý prvý utorok v mesiaci s občanmi Soliniek. Miesto stretnutia je
zborovňa ZŠ Gaštanová. Na
stretnutiach riešia pripomienky občanov, informujú
o situácii v meste. Občas
pozvú zástupcu niektorého
z oddelení či zástupcu mestskej polície. Väčšinou je to
kapitán Zemánek. V najbližšej dobe sa pripravuje zmena a doplnky č. 6 k územnému plánu mesta Žilina. Poslanci Soliniek sa pokúsia
presadiť zmenu, ktorá by
umožnila vybudovanie parkovacieho domu na Platanovej ulici.
Poslanci Soliniek prajú občanom požehnané veľkonočné sviatky.

Občiansky podnet od Ingrid Šúlekovej a jej
spoluobyvateľov poslanci z Vlčiniec zdarne vyriešili. Cesta nielen pre ich deťúrence,
ale i študentov univerzity či obyvateľov lokality Veľký Diel a Vlčiniec smerom na
Ulicu vysokoškolákov je teraz bezpečnejšia. Ďakujeme Petrovi Rolkovi, vedúcemu
dopravy MsÚ za pomoc.
Pribudli nové stromy
Mesto pokračuje s úpravou a rozširovaním
zelene aj v tomto roku. V priebehu marca
sa na sídlisku Vlčince začalo s výsadbou
nových stromov. Vysádzali sa listnaté
stromy aj ihličnany, a to na uliciach Fatranská, Karpatská, Vojataššáka a pri ZŠ Gorazda. Aj takýmto spôsobom sa snažíme
zlepšovať životné prostredie obyvateľom
a skrášľovať prostredie v ktorom žijeme.

Solinky z vtáčej perspektívy

Poslanci za volebný obvod č. 4

Pohľad na Kostol Dobrého pastiera a ZŠ Gaštanovú

Najbližšie stretnutie s obyvateľmi Soliniek bude
3. apríla o 17.00 hod. v ZŠ Gaštanová.

Miroslav Sokol, predseda výboru,
Ľubomír Bechný, sekretár

Základná škola na Lichardovej ulici
otvorila brány školy pre verejnosť
Začiatkom marca sme privítali takmer
100 rodičov a priateľov školy pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Žiaci prezentovali svoju činnosť na vyučovacích
hodinách a v ŠKD. Ukázali, že vedia pracovať s interaktívnou tabuľou v multimediálnej učebni na hodinách geografie
a angličtiny, a rovnako s počítačmi na
hodine matematiky pri riešení úloh.
Ukázali, že ovládajú prácu s mikroskopom na predmete biológia v odbornej
učebni a poradili si s pokusmi na fyzike. Žiaci prvého stupňa sa prezentovali učením anglického jazyka zábavnou
formou, rozvíjali čitateľskú gramotnosť v školskej knižnici a zážitkovou formou si osvojili poznatky z prírodovedných predmetov. Školský klub detí ponúkol možnosť nazrieť
na prácu detí s využitím aktivizujúcich metód.
Vo vestibule školy žiaci ukázali verejnosti svoje projekty z techniky, biológie a výtvarnej
výchovy. Rodičia mali možnosť ochutnať šaláty, ktoré sa tradične pripravujú v školskej
jedálni. Veríme, že všetci strávili príjemný deň v našich priestoroch. Chceme byť naďalej aktívni a prehlbovať znalosti našich žiakov, pretože najväčším bohatstvom je to, čo
vedia a ako to pretavia do praxe.
Mgr. Ida Pavlovičová, riaditeľka školy

Voľné miesta v detských jasliach
Vzhľadom na to, že kapacita zariadení Detských jaslí Puškinova 14 a Veľká okružná 82,
ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina, nie je naplnená, môžu rodičia, resp. zákonní
zástupcovia s trvalým pobytom na území mesta Žilina alebo s trvalým pobytom mimo
mesta Žilina písomne požiadať odbor sociálny a bytový Mestského úradu v Žiline o prijatie dieťaťa do detských jaslí. Žiadosť o prijatie dieťaťa do detských jaslí si môžu záujemcovia vyzdvihnúť v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline. Tlačivá nájdete aj na
webovej stránke mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Občan / Klientske centrum / žiadosti,
tlačivá / odbor sociálny a bytový. Bližšie informácie poskytnú pracovníci odboru sociálneho a bytového na tel. č.: 041/70 63 407, 041/70 63 503 (Klientske centrum). Do detských
jaslí môže byť prijaté dieťa od dovŕšenia 1. roka do 3 rokov veku.

ČÍSLO 38

Výborná správa pre žilinských vodičov –
problematická križovatka na Solinkách
sa dočká prestavby
Dlhé kolóny v čase
dopravnej špičky na
križovatke pri pivárni „Drevená krava“
budú onedlho minulosťou.

M

esto Žilina pripravuje úpravu stykovej križovatky ulíc
Alexandra Rudnaya, Centrálna a Borová na sídlisku
Solinky, ktorá má zlepšiť
dopravné pomery v týchto
miestach a zrýchliť prejazd
vozidiel. „Jej riešenie spočíva vo vybudovaní nového
odbočovacieho pruhu pre
odbočenie vpravo z Borovej
ulice v smere na Centrálnu
ulicu. Ďalším opatrením je
osadenie dopravnej značky so zákazom odbočenia
vpravo do areálu súkromnej
základnej školy,“ vysvetlil pripravované zmeny
primátor Žiliny Igor Choma. V súčasnej dobe je
podľa jeho slov vypracovaná
projektová dokumentácia
a prebieha fáza inžinieringu,
v ktorej sa vybavujú jednotlivé povolenia a vyjadrenia

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

Náčrt riešenia dopravnej
komunikácie na Solinkách

príslušných inštitúcií. Mesto podľa primátora neustále
vyvíja iniciatívu na zlepšenie
dopravnej situácie v meste.
Z dlhodobého hľadiska
plánuje mesto rekonštrukciu
križovatky Pod hájom. Vodičov tu trápi sťažené odbočovanie smerom zo sídliska
Vlčince na Solinky. Problém
s odbočením spôsobuje najmä množstvo áut jazdiacich nielen po hlavnej ceste,
ale i vozidlá prichádzajúce
z vedľajšej komunikácie. Riešením je prestavba križovat-

ky Pod hájom na kruhový
objazd. „Tento projekt je však
investične i časovo veľmi
náročný. Nakoľko je jeho realizácia v dlhodobom časovom horizonte, rozhodli sme
sa pristúpiť aspoň k úprave
problematickej križovatky
pri „Drevenej krave.“ Verím,
že po zrealizovaní navrhnutých opatrení sa čiastočne
zlepší dopravná situácia na
Solinkách,“ uzavrel žilinský
primátor.
REDAKCIA

www.zilina.sk
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Nie všetky cesty
patria mestu

Prihláste sa do súťaže
„Do práce na bicykli“

Cesta I/64 z mestskej časti Bytčica smerujúca do centra mesta

Po zimnej sezóne je
mnoho ciest poškodených a znečistených. Nachádzajú
sa na nich praskliny
a výtlky, ktoré
mnohokrát ohrozujú
bezpečnosť premávky. Odvodňovacie
žľaby, ktoré majú
funkciu odvádzať
vodu z vozovky, sú
upchaté a na cestách sa nachádza
blato, ktoré znečisťuje svoje okolie.
Takýto stav ciest je
po každej zimnej
sezóne.

M

esto Žilina eviduje
množstvo podnetov od občanov,
aby začali na svojich komunikáciách s úpravami
a čistením. Samospráva pravidelne začína čistiť a opravovať svoje komunikácie
v priebehu mesiaca marec.
V tomto roku mesto začalo
9. marca. Treba však spresniť,
ktoré komunikácie má mesto
v správe a ktoré nie.
Cesty majú momentálne rozdelené viaceré inštitúcie, a to
Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest,
samosprávne kraje a mestá,
prípadne obce. Diaľnice, diaľničné privádzače a rýchlostné
cesty spravuje Národná diaľničná spoločnosť. Cesty I.
triedy patria pod Slovenskú
správu ciest. Cesty II. a III.
triedy spravujú úrady jedno-

tlivých
samosprávnych
krajov. Mestá a obce spravujú miestne komunikácie.
To sú komunikácie priamo
v meste, ulice, bočné ulice
a iné. Nepatria tam však
hlavné ťahy ako štvorprúdovky či hlavné cesty smerujúce von z mesta. Občania
mnohokrát adresujú svoje
podnety týkajúce sa zlého
stavu vozovky a nebezpečného terénu na nesprávneho
vlastníka, resp. správcu komunikácie. Podľa platných
zákonov o pozemných komunikáciách nemôže samospráva vykonávať úpravy
na majetku, ktorý nie je
v jej vlastníctve alebo v dlhodobom prenájme.
Naposledy bol doručený podnet od občanov na znečistenú cestu I/64, ktorá ide od
kruhového objazdu Rondel
smerom na Rajec. Cesta má
zničené zvodidlá, sú zanesené
žľaby, ktoré neplnia svoju
funkciu, a tým sa výrazne
znečisťuje komunikácia a jej
okolie. Križovatka smerom
od mestskej časti Bytčica
býva zarastená trávou a spomínaná komunikácia nebola
niekoľko rokov čistená.
V tomto prípade nejde o komunikáciu
mesta,
ale
o cestu, ktorú spravuje Slovenská správa ciest. Samospráve neostáva nič iné,
iba adresovať im výzvu,
ktorú budú alebo nebudú
riešiť.
REDAKCIA

Mesto Žilina aj v roku 2018
podporilo projekt Hodina Zeme
Projekt Hodina Zeme je celosvetová ekologická akcia
zameraná na ochranu našej planéty Zem. Na Slovensku sa uskutočnila už po deviatykrát a mesto Žilina sa
opäť do projektu zapojilo tým, že v sobotu 24. marca
2018 zhaslo od 20.30 do 21.30 hod. osvetlenie Katedrály Najsvätejšej Trojice (Farský kostol) a balustrády.
Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty
a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže
prispieť každý z nás. Podujatie sa začalo v roku 2007 ako
miestna aktivita organizácie WWF (World Wide Fund for
Nature) v austrálskom Sydney, ktorej poslaním je zastaviť
ničenie prirodzeného prostredia a vytvoriť budúcnosť, kde
ľudia budú môcť žiť v harmónii s prírodou. Táto myšlienka
sa v priebehu 11 rokov rozšírila do celého sveta.

www.zilina.sk
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Po úspešnom priebehu posledných
štyroch ročníkov
celonárodnej kampane „Do práce na
bicykli“ sa jej autori
rozhodli pokračovať
aj v tomto roku.
Projekt, ktorý
podporuje zdravý
životný štýl, chráni
životné prostredie,
šetrí financie účastníkov na dopravu
a podporuje udržateľnú mobilitu
v mestách, sa opäť
vráti do ulíc Žiliny.

S

úťaž sa uskutoční
v období od 1. do 31.
mája 2018, kedy budú
súťažiaci dochádzať do práce na bicykli a svoje údaje
o jazdách si budú priebežne evidovať do systému.
Po skončení tohto obdobia
bude prebiehať vyhodnotenie údajov zo systému.
Účastníci súťaže s najlepšími výsledkami budú ocenení počas slávnostného
vyhodnotenia spojeného
s odovzdávaním cien pre
jednotlivé kategórie na lokálnej i národnej úrovni.
Aj v tomto roku bude kampaň rozšírená o viaceré
inovácie, ktoré súťažiacim
spríjemnia prácu so systémom a prinesú súťaži nový
rozmer. Najzaujímavejšou
z nich je nový spôsob zaznamenávania jázd v podobe
mobilnej aplikácie, ktorou
bude doplnený tradičný
spôsob evidovania najaz-

dených kilometrov v konte
súťažiaceho.
Vylepšený
spôsob evidencie okrem
praktickej stránky prinesie
aj cenné informácie o presných trasách, ktorými sa
obyvatelia registrovaných
miest presúvajú za svojou
prácou, a tým dopomôže
k lepšiemu plánovaniu investícií samospráv do infraštruktúry.
Záujemcovia, ktorí sa do
súťaže chcú zapojiť, musia
vytvoriť 2 – 4-členné tímy
z rovnakej firmy/organizácie/inštitúcie sídliacej na
území mesta Žilina. Za
danú firmu/organizáciu/inštitúciu sa môže zúčastniť
neobmedzený počet tímov.
Zapojiť sa do súťaže môžu
aj tímy študentov, ktorí
budú na bicykli dochádzať
do svojich škôl. Každý zo
zúčastnených
študentov
však musí v deň začatia
súťaže dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.
Registrácia tímov prebieha
v období od 1. 3. do 5. 5.
2018, pričom súťaž začína
už 1. mája 2018. Súťažiť sa
bude v 3 kategóriách, a to:
• celkový počet najazdených kilometrov – tím
a jednotlivec,
• celkový počet jázd – tím
a jednotlivec,
• bonus – vyžrebovanie 1
súťažiaceho, ktorý odjazdil
aspoň 2/3 ciest do a z práce
na bicykli v monitorovanom období alebo počas
súťaže najazdili minimálne
500 kilometrov na bicykli.

Tohtoročná, v poradí piata
celonárodná
akcia
s
mottom: „Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad na cestu do
práce!“ bude propagovať
výhody, ktoré so sebou
prináša cestovanie do práce
na bicykli. Zároveň chce
podporiť rozvoj udržateľnej
mestskej mobility s dôrazom na cyklodopravu v našich mestách.
Vyhlasovateľom súťaže je
národný cyklokoordinátor,
Ministerstvo dopravy a
výstavby Slovenskej republiky. Organizačným a odborným garantom súťaže je
Občianska cykloiniciatíva
Banská Bystrica.

Lokálnym koordinátorom
súťaže za mesto Žilina je
Mgr. Ľuboš Slebodník,
vedúci oddelenia mobility,
e-mail: lubos.slebodnik@
zilina.sk.
Registrácia, koordinácia,
evidencia a propagácia
bude zabezpečená prostredníctvom
webového
portálu www.dopracenabicykli.eu. Viac informácií
o pravidlách a priebehu
súťaže sa dočítate na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu alebo na stránke www.mindop.sk v sekcii
/Aktuality ministerstva.
REDAKCIA

Protikorupčné opatrenia Žiliny preveril audit
Systém protikorupčného manažérstva na Mestskom
úrade v Žiline
preskúmala
v minulom týždni
spoločnosť QSCert.
Audit dopadol
úspešne a mesto
Žilina opäť dokázalo, že patrí na
špičku medzi samosprávami
v antikorupčnej
politike.

politiku na úrade, preverili
nahlasovanie a vyšetrovanie korupcie, pozreli sa na
rozpočet mesta a skontrolovali, ako na úrade funguje
slobodný prístup k informáciám.

U

ž pred dvoma rokmi
získalo mesto Žilina
certifikát manažérskeho systému podľa BS
10500:2011, ktorého platnosť je tri roky. Minulotýždňový audit bol jednou
z dvoch kontrol počas platnosti certifikátu, ktorými
sa skúma, ako sa systém
udržiava a funguje v praxi.
Kontrola jednoznačne preukázala, že žilinský mestský úrad po úspešnom zavedení protikorupčného

Už pred dvoma rokmi získalo mesto Žilina certifikát
manažérskeho systému podľa BS 10500:2011

manažérskeho systému prijal a používa efektívne opatrenia, ktoré majú za cieľ
eliminovať korupciu. Krajské mesto je tak súčasťou
veľmi úzkeho klubu takto
certifikovaných organizácií miestnej samosprávy.
Okrem Žiliny sa týmto
certifikátom môžu popý-
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šiť len štyri ďalšie mestá.
Audítori sa pri minulotýždňovej kontrole sústredili
najmä na preverenie dodržiavania princípov v reálnej praxi. Zamerali sa na
oblasť obsadzovania voľných pracovných miest,
internú komunikáciu, zanalyzovali protikorupčnú

„Snaha zvýšiť povedomie
zamestnancov mesta v
oblasti, akou je boj proti korupcii, vyústila do rozhodnutia vybudovať a certifikovať systém protikorupčného
manažérstva podľa medzinárodnej normy, ktorý
u nás funguje už od roku
2016. Som rád, že po dvoch
rokoch od zavedenia tohto
systému nám audítori opäť
potvrdili vysoký štandard
protikorupčnej politiky v
Žiline,“ uviedol primátor
mesta Igor Choma, ktorého
postoj je v tejto oblasti nemenný a všeobecne jasný,
a to nulová tolerancia
akejkoľvek formy korupcie.
REDAKCIA
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ZAUJALO NÁS
Žilinský mládežnícky parlament
zisťoval spokojnosť cestujúcich MHD
Kto sme?
„Sme Žilinský mládežnícky parlament (ďalej len
ŽMP), združenie mladých ľudí zaujímajúcich sa
o dianie v meste Žilina, tvoríme most medzi vedením
mesta a mládežou. Zapájame sa do rôznych projektov v rámci ekológie, kultúry, športu či vzdelávania
a máme záujem zabezpečovať rozvoj žilinskej mládeže. V tomto článku chceme priblížiť výsledky nášho dotazníka, v ktorom sme sa cestujúcich MHD
pýtali na ich spokojnosť či pripomienky týkajúce sa
hromadnej dopravy.“

Zasadnutie Žilinského mládežníckeho
parlamentu na Radnici mesta Žilina

Ako sa zrodil nápad
vytvoriť dotazník o MHD?

V

eľká vďaka patrí
hlavne
jednému
z externých členov
ŽMP Andrejovi Černekovi, ktorý ako prvý do našich kruhov priniesol nápad vytvoriť dotazník pre
cestujúcich a ako prvý sa
angažoval do vytvoreného
výboru pre dopravu ŽMP.
Keďže väčšinu poslancov
nášho parlamentu tvoria študenti navštevujúci
základné, stredné a vysoké
školy, tiež patríme medzi
každodenných užívateľov
hromadnej dopravy. Zo
strany DPMŽ sme taktiež
videli aktivitu v rámci obnovovania vozového parku, zavedenia bezplatnej
dopravy pre viacerých cestujúcich a ďalšie kroky,
vďaka ktorým je cestovanie
príjemnejšie a efektívnejšie.
Aj preto sa nám javilo vhodné zistiť aktuálny názor
obyvateľov na hromadnú
dopravu v našom meste. Na
samotný dotazník doposiaľ odpovedalo už takmer
800 ľudí a toto číslo neustále rastie. Pomer mužov
a žien zúčastnených na dotazníku je približne rovnaký.
V odpovediach sú zahrnuté
všetky vekové kategórie,
pričom najviac bolo zaznamenaných študentov SŠ
a VŠ (45 %). Odpovedali však aj mamičky na materskej dovolenke,
dôchodcovia,
pracujúci či nezamestnaní
a mnoho ďalších kategórií.
Z celkového počtu až 48 %
cestujúcich využíva možnosť bezplatnej dopravy.
Väčšina zákazníkov využíva
služby DPMŽ každý deň,
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no našlo sa aj pár odpovedí
od ľudí, ktorí MHD
nevyužívajú vôbec. Ako sa
aj dalo predpokladať, najčastejší účel využitia MHD je
cestovanie za prácou či štúdiom. Ďalej je využívaná na
prepravu k prestupu na iný
druh dopravy (napríklad
presun trolejbusom na železničnú stanicu), ale aj na návštevu blízkych, nákupy, presun na športové a iné záujmové krúžky. Najvyťaženejšie linky sú jednoznačne linky č. 4 a 14, populárne sú aj
linky č. 5, 6 a 7. Všetky tieto
linky boli taktiež označené
ako najviac preplnené.
Okrem zmluvnej prepravy
spoločnosti Kia Motors
Slovakia je najmenej používaná linka č. 29, ktorá
spája Budatín cez centrum
mesta so Žilinskou Lehotou.
Pokiaľ ide o zastávky MHD,
na stupnici 1 – 10 (pozn.: 10
je najviac) až 22 % ľudí
hodnotilo zastávky známkou 5 a 14 % známkou 8.
Z tohto usudzujeme, že Žilinčania sú s MHD viac či
menej spokojní. Ako najväčší nedostatok vidia napríklad
nedostatočnú
veľkosť zastávok, znečistené
a poškodené zastávky,
chýbajúce automaty na lístky. Tie by podľa ďalšej
otázky doplnili v podstate
všade, kde doteraz nie sú.
Našli sa však aj odporcovia
tohto názoru, ktorí načrtli,
že papierovú formu lístka
by bolo vhodné čo najviac
eliminovať a nahrádzať čipovými kartami, prípadne
inou podobou elektronického cestovného. Pri odpovedi sa cestujúci zväčša
nevedeli rozhodnúť, či sú
v ich ponímaní zastávky

bezpečné, prípadne na to
nemajú utvorený názor.
Mnohí z nich (až 73 %) by
však v rámci bezpečnosti
uvítali kvalitnejšie osvetlenie či dokonca častejšie policajné pochôdzky, alebo
prevenciu proti kriminalite
v podobe kamerového
systému.
Dodatočnými
návrhmi zo strany zákazníkov boli: inštalácia digitálnych tabúľ s reálnymi
časmi príchodov a odchodov spojov, pokročilejšie
riešenie nastupovania s detským kočíkom, estetický
vzhľad zastávky a jej okolia
a, samozrejme, častejšie intervaly spojov, čo však nie
je tak jednoduché na realizáciu najmä pri nedostatku
vodičov MHD.
Keď sme sa spýtali na
návrhy pre MHD ako celok,
dostali sme nasledujúce odpovede. Cestujúcich trápia
časté meškania spojov, preplnené vozidlá a vhodné na
zváženie je aj nadväzovanie
jednotlivých spojov, aby sa
zabránilo dlhšiemu čakaniu
na prestup. Vybudovanie
samostatných
jazdných
pruhov pre vozidlá MHD
sa tiež objavilo ako návrh,
ktorý by mohol viesť
k plynulosti hromadnej dopravy. Podľa našich informácií sa tento návrh už dlhšie v Žiline objavuje, je teda
možné, že sa v budúcnosti
dočkáme
i
realizácie.
Správanie sa a schopnosti
vodičov boli hodnotené
skôr pozitívne, i keď našlo
sa aj mnoho pripomienok
k arogantnosti šoférov
a k prudkému narábaniu
s vozidlom. Mnoho cestujúcich ohodnotilo nové
trolejbusy Škoda Solaris
známkou 10, čo je výborný
výsledok a môžeme vidieť,
že investícia do obnovy vozidiel zožala úspech. Celková spokojnosť s dopravou
je hodnotená známkami
7 až 8, čo je pozoruhodný
výsledok.
Na záver ďakujeme všetkým účastníkom prieskumu. Ďalej, samozrejme,
predsedovi Žilinského mládežníckeho parlamentu Samuelovi Haasovi, ktorý pomohol dať celému návrhu
správnu formu a tiež rozšíril
a zviditeľnil dotazník. Ďakujeme
aj
poslancom
a podpredsedovi ŽMP Matejovi Bartekovi a ďalším,
vďaka ktorým prinášame
tieto nové poznatky a veríme, že poslúžia ako nástroj
Dopravnému podniku mesta Žiliny pri jeho ďalšom
raste a modernizácii.
Emma Victoria Krutilová
vicepredseda
Žilinského mládežníckeho
parlamentu o.z.
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Aj v Žiline sa nájdu ľudia
s dobrým srdcom
Nezištná pomoc,
rozdávanie dobrej
nálady a úsmevu či
snaha urobiť svet
aspoň na chvíľu
krajším. Aj to sú
jednotlivé atribúty
dobrovoľníckej
práce, ktorá často
prispieva k zlepšeniu životných chvíľ
našich seniorov.

Z

ačiatkom roka 2018
sa konala už po 12krát akcia SENIOR
ROKA. Záštitu nad týmto
podujatím prevzali poprední
predstavitelia vlády a inštitúcií, čo svedčí o výnimočnosti
tohto podujatia a osobností,
ktorým tento titul – Senior
roka – bol udelený. Cieľom
tejto akcie je vyjadriť vďaku
a uznanie tým, ktorí pomáhajú iným aj napriek svojmu
veku či inému hendikepu
a nie je im ľahostajný život
a problémy ľudí žijúcich okolo nás. Ich snahou je zlepšiť,
resp. zmeniť svet k lepšiemu,

prinášať radosť i pohodu
do všedných dní, rozdávať
lásku a podporu. Neoceniteľný zdroj múdrosti a životných skúseností, to je príklad
dobrovoľníckej práce venovanej seniorom, ktorý je potrebné vyzdvihnúť a oceniť.
Mesto Žilina aj touto cestou
blahoželá pani Márii Tamášiovej, ktorá je jednou z nominovaných a aj ocenených
obyvateľov nášho mesta.
Pani Mária Tamášiová je
vedúcou „Senior Klubu
Priatelia“ a „Country klubu
RUTY-ŠUTY“. Svoj voľný
čas venuje svojim rovesníkom, pripravuje rôzne
aktivity a obohacuje život
často osamelým ľuďom.
Okrem klubovej činnosti
spoločne so svojimi priateľmi navštevujú zariadenia sociálnych služieb, kde
ich klientov potešia programom,
milým
slovom
a odovzdajú malé darčeky.
Pre týchto často osamelých
a chorých ľudí to má neoce-

niteľný význam. Spoločne
sa venujú dobrovoľníckej
činnosti
predovšetkým
v oblasti citovej podpory
seniorov i zdravotne znevýhodnených ľudí. Svojím
empatickým a veľmi ľudským prístupom pomáha
prekonávať ich ťažké životné prekážky a samotu.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov bola pani Mária
Tamášiová ocenená zvláštnou cenou „Pevné srdce“
a za nezištnú pomoc iným
bola ocenená Národným
dobrovoľníckym centrom,
za čo jej patrí veľká vďaka.
„Sme radi, že aj v Žiline sa
ešte stále nájdu ľudia, ktorí
sú ochotní podať pomocnú
ruku druhým a spríjemniť
im všedné chvíle každodenného života,“ dodal
primátor.
REDAKCIA

Pani Mária Tamášiová (prvá sprava v zelenom) je vedúcou
„Senior Klubu Priatelia“ a „Country klubu RUTY-ŠUTY“.

Žilina dá na granty 138-tisíc eur. Ďalších
350-tisíc pôjde na športové dotácie
Mesto Žilina vyhlásilo aj v roku 2018
niekoľko grantových výziev, v rámci
ktorých rozdelí na projekty 138-tisíc
eur. Finančná pomoc grantového
systému pôjde predovšetkým na
aktivity zamerané na rozvoj a podporu
športu, vzdelávania, kultúry, ochranu
životného prostredia a na sociálnu
a zdravotnú oblasť.
Výzvy na predkladanie žiadostí boli zverejnené 5. marca 2018 a uzávierka pre
doručenie vyplnených žiadostí je 6. apríl
2018. O prerozdelení dotácií budú rozhodovať grantové komisie zložené z radov
poslancov mestského zastupiteľstva
a nezávislých odborníkov. Schválené
projekty mesto zverejní v priebehu druhého májového týždňa na svojich internetových stránkach. Žiadateľ o grant musí
mať sídlo či trvalý pobyt v meste Žilina,
alebo vykonávať činnosť na území mesta, prípadne poskytovať služby obyvateľom mesta. „Našou snahou je prostredníctvom grantov pomáhať združeniam
a organizáciám pri realizácii svojich
rôznorodých aktivít. Verím, že sa nám aj
takýmto spôsobom podarí zlepšiť kvalitu
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života v Žiline,“ uviedol žilinský primátor
Igor Choma. Grantový systém podľa jeho
slov zároveň zabezpečuje transparentnosť a účelnosť rozdeľovania mestských
financií.
Na podporu kultúry pôjde tento rok
z grantov 70-tisíc eur, pre sociálnu
a zdravotnú oblasť je vyčlenených
15-tisíc eur, rovnaká suma 15-tisíc eur je
alokovaná pre oblasť životného prostredia, vzdelávacie projekty podporí mesto
čiastkou 10-tisíc eur a 28-tisíc eur je
vyčlenených na podporu projektov pre
oblasť športu. Ďalších 350-tisíc eur bolo
v rozpočte mesta Žilina schválených na
podporu športových klubov v systéme
športových dotácií. „Táto pomoc je určená len pre tie kluby, ktoré sú zaregistrované v zmysle zákona o športe
v Registri právnických osôb v športe,“
upozornil primátor Igor Choma. Doplnil,
že výzva na podávanie žiadostí na športové dotácie už bola zverejnená a
záujemcovia mohli svoje projekty posielať do 21. marca 2018.
REDAKCIA
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POZÝVAME
Apríl v Mestskom
divadle Žilina
Mestské divadlo Žilina pre vás pripravilo aj
na mesiac apríl bohatú programovú ponuku.
Po veľkonočných sviatkoch to budú štyri komédie. V stredu 4. apríla budeme hrať komédiu
OPITÍ. Obyčajní ľudia, opantaní chvíľou slobody a pravdy, prežívajú v alkoholickom opojení momenty, ktoré posúvajú hranice, menia
ich životy a vytvárajú množstvo komických, no
mrazivo úprimných situácií. Na dne pohárika sa
ukrýva tá najzákladnejšia túžba. Túžba po láske, pravde, po niečom ozajstnom a intenzívnom. Vo štvrtok 5. apríla to bude komédia
VZKRIESENIE, ktorá prináša inteligentný humor, miestami možno trochu drsný a suchý.
Vzkriesenie sa odohráva v ruskom vydavateľstve, ktoré je existenčne závislé na slávnom
spisovateľovi, ktorého knihy vydáva. Až po uši
zaľúbený do šéfky vydavateľstva je však ochotný pokračovať v práci a písať. V sobotu
6. apríla sa môžete tešiť na šteklivú inscenáciu Sexuálna perverzita v Chicagu. Rozpráva
o kvartete hrdinov, ktorí sa zábavou, sebavedomým jazykom a snahou vybočiť z normy
bránia pred zlyhaním v láske. V sobotu 7. apríla
si môžete pozrieť najnovšiu hru TRIKY, FET
A MAKAČI. Gangsterská komédia o peniazoch, diere v stene a svojráznych chlapíkoch
s nevyberaným slovníkom a dosť nevyrovnaným čchi.
Pondelok 9. apríla bude patriť pravidelnej obľúbenej talkshow VITAJTE DOMA S. Tentokrát
moderátorka
Soňa
Műllerová
privíta
v kresle pre hostí šarmantnú filmovú aj divadelnú herečku Moniku Hilmerovú. Po vyštudovaní
VŠMU prijala angažmán v Radošinskom naivnom divadle, neskôr v činohre Slovenského
národného divadla. Filmoví diváci ju mohli vidieť v snímkach Kandidát či Bathory.
V mesiaci apríl sa môžete ďalej tešiť na veľmi
krehkú a provokatívne spirituálnu hru NEZNESITEĽNE DLHÉ OBJATIA (11. apríla), v ktorej
štyri osoby Monika, Charlie, Emmy a Kryštof
hľadajú niekde medzi New Yorkom a Berlínom
skutočný ľudský kontakt a šťastie.
Dráma z prostredia druhej svetovej vojny SMRŤ
SA VOLÁ ENGELCHEN sa bude hrať 12.
apríla. Spočiatku dobrodružný partizánsky život je osudovo pretkaný láskou k záhadnej Marte, prinesie do drsného partizánskeho prostredia spaľujúcu túžbu aj smrteľné nebezpečenstvo.
Na piatok 13. apríla je pripravená hudobná inscenácia HANA (HOMMAGE À HEGEROVÁ),
v ktorej si môžete vypočuť krásne piesne Hany
Hegerovej v podaní výnimočných slovenských
herečiek a speváčok Lucie Lužinskej a Veroniky
Strapkovej. Týždeň zakončíme oslavou spolu
s predstavením KONFETY (14. apríla), ktorá
ukáže, že mediálna tvár je len povrch, pod ktorou sa skrýva to, čo žiadny smrteľník neobjaví.

Fotoklub z partnerského
mesta Grodno (Bielorusko)

„Grodno – momenty jeho krás“
Výstava fotografií pri príležitosti 45. výročia založenia fotoklubu Grodno
Radnica mesta Žilina (treba zvoniť)
11. 4. – 11. 5. 2018, 8.00 – 15.00 hod. Radničná 1 (Mariánske námestie)

www.zilina.sk
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Ku koncu mesiaca sa môžete tešiť na výnimočnú adaptáciu klasického románu od Dostojevského ZLOČIN A TREST (19. apríla) alebo na
komédiu SMITH & WESSON (25. apríla),
v ktorej dvaja menovci slávnych výrobcov
zbraní žijú utiahnuto pred svetom v blízkosti
mohutných Niagarských vodopádov. V piatok
27. apríla sa bude hrať inscenácia ILÚZIE.
Nevšedná, dojímavá hra o láske. Štyria mladí
herci rozprávajú príbehy dvoch manželských
párov, ktorí navzájom rekapitulujú svoj končiaci
sa život. Realita sa prelína s ilúziami. Má vôbec
zmysel znovu interpretovať svoj život? Je láska
silnejšia než smrť?
Mesiac zakončíme reprízou najnovšieho predstavenia TRIKY, FET A MAKAČI (28. apríla).
Veríme, že si z našej ponuky vyberiete a tešíme
sa na vás v Mestskom divadle Žilina.
Mgr. Jana Hubočanová,
Mestské divadlo Žilina
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Informácia pre občanov – vývoz odpadu!

Mesiac apríl v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk
v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale.

1993
14. 4. firma EuroTel otvorila prevádzku rádiofónnej
siete v Žiline. Naše mesto
sa tak stalo jedným z
prvých miest na Slovensku, kde je možné používať mobilný telefón.
POZN.: Od roku 2005 poskytuje služby pod názvom
T-com.
19. 4. do firmy Chemicelulóza (neskôr Tento, a. s.)
bol dodaný sušiaci bubon
nového
papierenského
stroja vážiaci 170 ton.
Nový stroj, výrobok švédskej
firmy
Valmet,
umožňuje výrobu 50 000
ton tissue papiera ročne.
1998
3. 4. bol do prevádzky daný
úsek trolejbusovej linky č.
3, ktorá spája centrum mesta s nemocnicou, Bôrikom a so sídliskom Solinky. Úsek je dlhý 2 400
metrov, práce na ňom začali v marci 1997, rozpočtový náklad 53 miliónov Sk
hradilo mesto Žilina.
17. 4. raziči Banských stavieb, a. s. Prievidza a Váhostavu, a. s. prerazili prieskumnú štôlňu tunela Ovčiarsko. Tunel je dlhý
2 285 metrov.

2003
1. 4. v Považskom múzeu
v Budatínskom zámku bola
otvorená výstava s názvom
Priemyselná výstava Žilina
1903 k stému výročiu tejto
výstavy.
30. 4. v Žiline sa konal Deň
Európy. Na Hlinkovom námestí bol Európsky informačný stánok, kde si mohli
záujemcovia prevziať rôzne
materiály o Európskej únii.
2008
7. 4. v priestoroch Radnice
mesta Žilina bola sprístupnená výstava prác architekta Antonína Stuchla, laureáta Ceny prof. Emila
Belluša.
18. 4. primátor mesta Ivan
Harman podpísal v Prahe
so starostom Mestskej časti
Praha 15 Jiřím Petříšom
dohodu o spolupráci medzi
mestom Žilina a MČ Praha
15 (Hostivař, Horní Měcholupy). Primátor taktiež navštívil mesto Plzeň, ktoré
prejavilo záujem o partnerstvo so Žilinou.
31. 4. v Nadácii 21 sa v rámci projektového cyklu 100
farieb života Žiliny konala
diskusia o architektúre
v našom meste.

V uvedenom termíne budú riaditeľky,
prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec vydávať a preberať žiadosti od
zákonných zástupcov detí. Zákonný
zástupca dieťaťa je povinný do materskej
školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast,
ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu
o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie.

2013
11. 4. v Dome umenia Fatra
bol výročný koncert Big
Bandu žilinského konzervatória pod vedením Mareka Pastirika. S hudobným,
telesom vystúpili Barbora
Švidraňová a hudobné zoskupenie Nothing but Swing
Trio.
20. 4. Žilinčania už desiatykrát vyčistili Lesopark
Chrasť. Mesto Žilina sa týmito aktivitami zapojilo do
Svetového dňa Zeme.
22. 4. v priestoroch na ulici
Andreja Kmeťa bolo otvorené Denné centrum pre
seniorov, ktoré sa sem pres
ťahovalo z Horného valu.
RNDr. Ján Štofko
kronikár mesta

Vzhľadom na to, že evidujeme zvýšený
záujem zákonných zástupcov detí o materské školy, do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa
prednostne prijímajú deti, ktoré:
• dovŕšili piaty rok veku,
• deti s odloženou povinnou školskou
dochádzkou,
• s dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou,
• deti s trvalým bydliskom v meste Žilina.
Každá materská škola si určuje konkrétne
podmienky, ktoré riaditeľ/ka zverejní na budove školy od 4. apríla 2018.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na
stránke mesta v sekcii Občan/žiadosti
a tlačivá/odbor školstva (formát RTF, formát PDF). Bližšie informácie poskytnú aj
pracovníci odboru školstva a mládeže na
tel. č. 0918 706 034.

RADNIČNÉ NOVINY MESTA ŽILINA
ZADARMO DO KAŽDEJ SCHRÁNKY
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Dňa 2. 4. 2018 nebude realizovaný vývoz zmesového komunálneho odpadu,
a preto informujeme občanov a firmy, že v 14. týždni bude vývoz komunálneho odpadu realizovaný až od utorka, t. j. všetky vývozné dni budú posunuté o jeden deň. Celý
harmonogram vývozu odpadu nájdete na webovej stránke www.zilina.sk v sekcii Občan
/ Úradná tabuľa mesta / Komunálne služby.

Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov
pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina

Prijímanie detí do materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
V termíne od 30. apríla do
4. mája 2018 bude vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Žilina prebiehať
prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa pre
školský rok 2018/2019.
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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 jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria:
napr. chladničky, televízory, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete
bezplatne odovzdať do zberného dvora:
- zberný dvor 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.
Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa
nasledujúceho harmonogramu:
Od 3. 4. do 7. 4. 2018 – Bánová, Závodie, Strážov, Žilinská Lehota a Malá Praha
Bánová: Námestie svätého Jána Bosca („Vyhňa“), Jabloňová ulica (pri trafostanici),
Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety), Do Stošky (pri základnej
škole), križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice. Závodie: Školská ulica (pri
základnej škole), križovatka ulíc Pod sadom a Hôreckej cesty, Ulica Juraja Závodského
(pri kaplnke), Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska), Pod sadom (pri betónových
zábranách). Strážov: Priehradná ulica (konečná MHD), Dedinská ulica (koniec ulice),
Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke), Rajčanska ulica (v strede). Žilinská Lehota: Kortinská ulica (pri kultúrnom dome). Malá Praha: križovatka Ulice
Juraja Slottu a Vajanského ulice, križovatka Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej ulice,
križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice, Závodská cesta č. 60 (pri reštaurácii
Gastro Novum).
Od 10. 4. do 14. 4. 2018 – Vlčince a Hájik
Vlčince:
Vlčince I: Černovská ulica (za Zeppelin Pubom), Námestie Ľudovíta Fullu č. 2 (pri
garážach), Námestie Ľudovíta Fullu. Vlčince II: Dobšinského ulica (za lekárňou),
Varšavská ulica (za obchodom „Pačino“), Ulica Boženy Slančíkovej Timravy č. 11,
Ústecká č. 5, Moskovská ulica (oproti Tulskej ulici č. 6). Vlčince III: Fatranská ulica
(parkovisko oproti reštaurácii), Karpatská ulica (pri základnej škole), Piešťanská ulica,
Zvolenská ulica, Martinská ulica (na konci Prešovskej ulice), neskôr presun na Martinskú ulicu č. 7. Vlčince IV: Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou), Ulica Jána
Vojtaššáka (za ŠMŠ a ŠZŠ), Ulica Karola Kmeťku (parkovisko).
Sídlisko Hájik: Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“), Ulica
Jura Hronca (oproti „Večierke“), parkovisko pri COOP Jednota, Petzvalova ulica (oproti ihrisku MŠ), križovatka Ulice Mateja Bela a Kvačalovej ulice.
Od 17. 4. do 21. 4. 2018 – Solinky a Staré mesto
Sídlisko Solinky: Smreková ulica č. 8, Javorová ulica (garáže), Borová ulica (stred
ulice) – neskôr presun na Borovú ulicu č. 35, Jaseňová ulica, Platanová ulica (oproti
Zámočku), Limbová ulica, Gaštanová ulica, Osiková ulica, Dubová ulica, Solinky – Juh.
Staré mesto: Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici), križovatka Ulice
Daniela Krmana a Na Šefranici, Na Sihoti, Hlboká cesta č. 28 – neskôr presun na sídlisko „Pod nemocnicou", Hollého ulica č. 25 – neskôr presun na Šoltésovej ulicu č. 10,
Revolučná ulica (chodník vedľa panelákov) – neskôr presun na križovatku ulíc M. R.
Štefánika a Jána Milca, Ulica republiky č. 25 – neskôr presun na Ulicu Vojtecha Tvrdého č. 14, Klemensova ulica (začiatok ulice), križovatka Tichej ulice a Ulice Martina
Rázusa (oproti „Mraziarňam“).
Od 24. 4. do 28. 4. 2018 – Hliny I – VIII
Hliny:
Hliny I: Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za predajňou potravín).
Hliny II: Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, za predajňou Očná optika).
Hliny III: Ulica Tomáša Ružičku, Puškinova ulica č. 5.
Hliny IV: Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu).
Hliny V: Ružová ulica (pri spoločenskom pavilóne), Hečkova ulica (parkovisko), Kraskova ulica (pri križovatke s Hlinskou ulicou).
Hliny VI: za reštauráciou „Máj“, pri objekte výmenníkovej stanice, Bajzova ulica (pri
zdravotnom stredisku), Bajzova ulica (pri SOU odevnom).
Hliny VII: Jarná ulica (pri pošte), Gabajova ulica (pri bývalej pekárni), Saleziánska
ulica (oproti Byttermu).
Hliny VIII: Lichardova ulica – stred ulice, Suvorovova ulica (parkovisko pri OD „Družba“), Rajecká ulica č. 1, Daxnerova ulica – neskôr presun Daxnerova 1.

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

Celý harmonogram nájdete aj na: www.zilina.sk.

www.zilina.sk

