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Mesačník

Európske hlavné mesto kultúry je výzva

Už počas marca rozbieha samospráva viaceré 
aktivity, ktorými prispeje ku krajšiemu 
a čistejšiemu mestu. Do aktivít sa môže zapojiť 
aj široká verejnosť. 

Žilina sa bude pripravovať na prihlásenie sa do výzvy na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026. Po prvom kole konzultácií s kultúrnou obcou  
a kľúčovými partnermi v meste zámer prípravy a predloženia prihlášky v utorok 18. februára odobrili žilinskí mestskí poslanci na svojom rokovaní.

pokračovanie na str. č. 3 

Rekonštruovať sa bude ďalších 
16 zastávok MHD

Zámer realizácie projektu obnovy zastávok, 
ktorého tretiu etapu samospráva pripravuje, 
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline
na svojom rokovaní vo februári.

Miestne dane a poplatky v roku 2020

Dane sa budú vyrubovať jedným rozhodnutím, 
ktoré  bude daňovníkom doručené doporučenou 
zásielkou do vlastných rúk s opakovaným doru-
čením počas mesiacov apríl a máj.
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primátor

Už počas marca rozbieha samospráva viaceré aktivity, ktorými prispeje ku krajšiemu a čistejšiemu mestu. 
Do aktivít sa môže zapojiť aj široká verejnosť. 

ZAČÍNAME S JARNÝM UPRATOVANÍM

Zber objemného odpadu

Prvou aktivitou v termíne od 3. marca do 17. apríla bude zber 
objemného komunálneho odpadu. Veľkokapacitné kontaj- 
nery budú v tomto období pristavované na jednotlivé sídliská  
a do mestských častí na základe schváleného harmono- 
gramu. V tejto súvislosti chceme zároveň občanov poprosiť 
o zhovievavosť a strpenie dočasných obmedzení súvisiacich  
s umiestnením veľkokapacitných kontajnerov na jednot-
livých stojiskách. Ďakujeme za porozumenie.  

Zber elektroodpadu

Žilinčania budú mať taktiež možnosť odovzdať nepotrebné 
elektrospotrebiče. Jarný zber elektroodpadu sa uskutoční  
7. a 14. marca. Mobilné auto bude pristavené na jednot-
livých stojiskách v presne určených časoch. 

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Od 9. marca do 11. apríla je pre občanov v jednot-
livých mestských častiach pripravený aj zber bio- 
logicky rozložiteľného odpadu. Obyvatelia môžu do 
pristavených zberných nádob uložiť vyhrabanú trávu, lístie, 
konáre či zvyšky rastlín. 

Upracme si mesto

Ak sa chcú do jarného čistenia zapojiť svojimi aktivitami 
firmy, organizácie či jednotlivé komunity, je potrebné, aby 
vopred kontaktovali odbor správy verejného priestran- 
stva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline –  
p. Hreusová, na tel. č.: 041/7063231, kde im budúposkytnuté 
všetky potrebné informácie. 

Čistenie ulíc a údržba zelene

S čistením ulíc a chodníkov či údržbou zelenesa začne  
operatívne po skončení zimnej údržby v závislosti od poča-
sia. Zimná údržba končí 31. marca. 

Ďalšie informácie, ako aj harmonogramy zberu jednotlivých 
komodít nájdete na strane č. 12 (RN) a stránke mesta: www.
zilina.sk/triedime-odpad/ alebo www.zilina.sk/mesiac-cis-
toty/.

Minulý rok sa do čistenia mesta zapojili aj žiaci základných škôl. 
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Autor: AB

Milí Žilinčania, 

s príchodom mesiaca 
marec sme začali s čis- 
tením mesta. Na prvom 
mieste sú to cesty a 
chodníky, ktoré potre-
bujú očistiť od zimnej 
údržby.  

Zároveň vám predstavu-
jem kampaň s názvom 
Čisté mesto, ktorou bu-
deme najbližšie týždne 
zastrešovať na našom 
území rôzne dobrovoľné 
aktivity zamerané na 
zlepšenie čistoty verej- 
ných priestranstiev, pries- 
torov škôl či iných orga-
nizácií. S jarnými me- 
siacmi sa neodmysliteľ- 
ne spája i zber nad- 
rozmerného komunálne-
ho odpadu, ktorý sa na 
území mesta realizuje 
prostredníctvom veľko-
kapacitných kontajne-
rov. Rozmiestnenie kon-
tajnerov je opäť 
pripravené podľa har-
monogramu tak, aby 
pokrylo každé žilinské 
sídlisko či mestskú časť. 
Samozrejme, pripravili 
sme i jarný zber elektro-
odpadu. Naša samo- 
správa sa počas najbliž- 
ších mesiacov bude 
uchádzať o post Európ-
skeho hlavného mesta 
kultúry v Slovenskej re- 
publike na rok 2026. Táto 
aktivita bola podporená 
i na pôde mestského zas- 
tupiteľstva. 

Mesiac marec sa bude 
zároveň niesť v duchu 
osláv žilinských športov-
cov a pedagógov. 
Najúspešnejších športov-
cov mesta Žilina za rok 
2019 oceníme v mest-
skom divadle v ponde-
lok 16. marca. Štvrtok  
26. marca si slávnostné 
ocenenia prevezmú  
v mestskom divadle pe-
dagógovia a pedago-
gickí pracovníci, ktorí 
počas školského roka 
vzdelávajú naše deti  
a mládež.

Chcete si vo svojom okolí vysadiť zeleň a navrátiť ju do ulíc Žiliny? Zapojte sa do projektu – 
Každý strom má význam.  Výsadbou stromov, krov či kvetinových záhonov na mestských 
pozemkoch Žilinčania participujú na zlepšovaní životného prostredia a jeho ochrany. Sa-
mospráva poskytne záujemcom odborné poradenstvo v oblasti koncepčnej výsadby či 
spoluúčasť pri realizácii jednotlivých aktivít. V prípade záujmu kontaktujte zamestnancov 
odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline – 
p. Riljaková, na tel. č.: 041/706323.

Každý strom má význam
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Dátumy, ktoré by si Žilinčania mohli pamätať

Európske hlavné mesto kultúry je výzva

Mesto Žilina si od kandi-
datúry na titul Európske-
ho hlavného mesta kul-
túry 2026 sľubuje pod- 
poru a rozvoj kultúrnych 
a spoločenských inštitú-
cií, vrátane získania 
nevyhnutných investícií 
zo štátneho rozpočtu a 
z Európskej únie. Veľké 
očakávania sa viažu aj 
na rozvoj cestovného 

ruchu, na podporu 
zveľadenia verejných 
priestorov a kvalitu živo-
ta v meste, na rozvoj 
kreatívneho podnika-
nia, vzťahov na úrovni 
mesta, kraja, Európy, 
medzikultúrneho, aka-
demického a súkrom- 
ného prostredia. V roku 
2026 bude titul Európ-
skeho hlavného mesta 

kultúry niesť jedno slo-
venské a jedno fínske 
mesto. Držiteľ titulu pri 
splnení všetkých pod-
mienok získa aj peňažnú 
cenu Meliny Mercourio-
vej vo výške 1,5 milióna 
eur, ktorú Európska ko-
misia udelí najneskôr do 
konca marca 2026. Mi-
nisterstvo kultúry zverej-
nilo výzvu na predkla-

danie prihlášok na 
Európske hlavné mesto 
kultúry v Slovenskej re-
publike dňa 17. decem-
bra 2019. Slovenské me-
stá s ambíciou uchádzať 
sa o titul sa môžu 
prihlásiť najneskôr do 
31. októbra 2020, pri-
čom mesto musí pripra-
viť novú dlhodobú kul-
túrnu stratégiu.

Mestskí poslanci schválili mimoriadny vklad 100-tisíc eur do Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Malá Fatra na zabezpečenie procesov súvisiacich s prípravou prihlášky a podporných 
aktivít zameraných na zapojenie obyvateľov, expertov a medzinárodných partnerov. 

Autor: KG
pokračovanie zo strany č. 1 

Prečítajte si naše články o novinkách  
v meste priamo na internete! Archív 
Radničných novín nájdete na webovej 
stránke mesta zilina.sk v sekcii „čo sa  
v Žiline urobilo“.  

K dispozícii sú vám celé súbory v PDF for-
máte, ktoré môžete čítať online alebo si 
ich jednoducho stiahnuť do počítača.  
V našom archíve sú k nahliadnutiu všet-
ky čísla Radničných novín vydaných od 
roku 2015.    

Chýba vám niektoré číslo
Radničných novín? 

Žilina v posledných mesiacoch pracuje na vytvorení 
urbanistických štúdií k revitalizácii najstarších sídlisk  
v meste. V spolupráci s občanmi vznikli pracovné 
dokumenty k pripravovanej revitalizácii verejných 
priestorov na Hlinách III, Hlinách IV, Hlinách VII  
a Hlinách VIII. V najbližších dňoch bude mesto pre-
zentovať návrhy riešenia revitalizácie aj pre lokalitu 
Hliny I a Hliny II – stretnutie s verejnosťou sa koná  
v utorok 3. marca o 17.00 hod. v malej zasadačke 
mestského úradu. Obyvateľom sídliska Pod nemoc- 
nicou bude štúdia o revitalizácii ich bydliska prezen-
tovaná v utorok 24. marca o 17.00 hod. v malej za-
sadačke mestského úradu.   

Prezentácie architektonických štúdií

2013: Marseille (Francúzsko) – Košice (Slovensko)
2014: Umeå (Švédsko) – Riga (Lotyšsko)
2015: Mons (Belgicko) – Plzeň (Česko)
2016: Donostia-San Sebastián (Španielsko) –  
           Vroclav (Poľsko)

2017: Aarhus (Dánsko) – Pafos (Cyprus)
2018: Leeuwarden (Holandsko) – Valletta (Malta)
2019: Matera (Taliansko) – Plovdiv (Bulharsko)
2020: Rijeka (Chorvátsko) – Galway (Írsko)

Prehľad Európskych hlavných miest kultúry

Pred dvoma rokmi bola slávnostne otvorená 
vyhliadková veža na vrchu Dubeň. Dielo navrh-
nuté architektmi Ladislavom Vikartovským  
a Gáborom Nagyom, víťazmi anonymnej architek-
tonickej súťaže, a vybudované Oblastnou orga-
nizáciou cestovného ruchu Malá Fatra ponúka zo 
svojej najvyššej terasy vo výške skoro 600 metrov 
nad morom krásny výhľad nielen na mesto Žilina, 
ale aj na okolité kopce, masívy Malej Fatry aj 
Kysuckej vrchoviny. Veža je celoročne prístupná 
po turistických chodníkoch z Budatína, Zádubnia 
alebo Zástrania.

26. marec 2018

Predpokladaná výška vý-
davkov v troch projek- 
toch je vyše 740-tisíc eur. 
V prípade schválenia sa 
bude mesto na ich reali-
zácii podieľať sumou pri-
bližne 37-tisíc eur. Záme-
rom je rozšíriť infraštruktúru 
cyklotrás v meste a zvýšiť 
ich dostupnosť tak, aby 
vytvorili ucelenú a vzá- 
jomne prepojenú sieť. 

Samospráva pracuje aj 
na cyklotrase centrum – 
Závodie v celkovej dĺžke 
asi 2,3 km, kde sa v súčas- 
nosti pripravuje projek-
tová dokumentácia pre 
územné rozhodnutie. 
Cyklotrasa, ktorá spája 
Solinky a centrum mesta, 
má dĺžku vyše 2 km a roz-
delená je na štyri úseky. 
Prvý úsek na Solinkách je 
pred realizáciou, pri dru-
hom úseku prebieha sta-
vebné konanie a zvyšné 
dva úseky sú v žiadosti o 
nenávratný finančný  
príspevok. Cyklotrasa Ro-
sinská cesta spája v dĺžke 
1,2 km  predovšetkým  
sídlisko Vlčince s Vodným 
dielom Žilina. Trasa je roz-
delená na tri úseky, z toho 
prvý úsek má vydané sta-
vebné povolenia a pri 
zvyšných dvoch úsekoch 
aktuálne prebieha ma-
jetkovoprávne vysporia-
danie. V žiadosti o ne- 
návratný finančný príspe-
vok je aj projekt cyklotra-
sy Štefánikova ulica, ktorá 
na približne jednom kilo-

metri spája cyklotrasu pri 
Hypermarkete Tesco s Ná- 
mestím Andreja Hlinku.

V súčasnosti sa spra-
covávajú štúdie, ktoré 
poslúžia ako podklad pre 
vypracovanie projek-
tových dokumentácií. 
Pôjde najmä o prepoje-
nie mestských častí Moj-
šova Lúčka a Trnové, 
vybudovanie cyklotrasy 
na ul. Za plavárňou spá- 
jajúcej Park Ľ. Štúra s Uni-
verzitnou ulicou, prepoje-
nie mestskej časti Strážov 
s centrom mesta, pokra-
čovanie cyklotrasy zo So-
liniek do Bytčice, dobu-
dovanie chýbajúceho 
úseku cyklotrasy na ul. Hl-
boká a pokračovanie 
cyklotrasy na ul. Košická  
v smere na vodné dielo. 

Okrem budovania mest-
ských cyklotrás, ktorých je  
približne 8,3 km, sa mesto 
angažuje aj v príprave 
cyklotrás regionálneho 
významu. Prostredníc- 
tvom združení obcí sa po-
dieľa na príprave Rajec-
kej a Kysuckej cyklo- 
magistrály. Oblastná or-
ganizácia cestovného  
ruchu Malá Fatra zase  
realizuje projekt cyklotra-
sy Varín – Terchová a Žilin-
ský samosprávny kraj rea-
lizuje projekty na 
budovanie Vážskej cyklo-
trasy v smere na Bytču  
a tiež spojenie miest Vrút-
ky – Žilina.

V Žiline pribudnú 
ďalšie cyklotrasy
Dobudovanie cyklistického chodníka Solinky 
– centrum, cyklotrasy po Ulici M. R. Štefánika 
k Hypertescu a prvého úseku cyklotrasy 
z Vlčiniec na vodné dielo je súčasťou žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok, ktorými sa 
mesto Žilina zapojí do výzvy z Integrovaného 
regionálneho operačného programu.

Autor: VM
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Väčšinu aktuálnych vý-
davkov pokryje grant 
vyše 800-tisíc eur z Minis- 
terstva kultúry Slovenskej 
republiky, zvyšnú časť fi-
nančných prostriedkov 
budú tvoriť príspevky od 
darcov.
 
Na aktuálne práce, 
ktoré bude realizovať 
spoločnosť Terra M s.r.o., 
už vydal súhlasné stano-
visko aj Krajský pamiat-
kový úrad v Žiline. Aktu-
álna rekonštrukcia ka- 
tedrály je rozdelená na 
dve časti. V prvej sa 

budú reštaurátori zame-
riavať na vežu, v druhej 
na loď katedrály. Leše-
nie postavia na celú 
vežu do výšky 41 až 45 
metrov, v letných mesia-
coch sa posunie aj na 
objekt lode. Podľa reštau-
rátorov bude nový vizuál 
katedrály stredoveký a 
interiér sa podstatne 
zmení, zjednoduší sa.      
   
Ďalšie rekonštrukčné 
práce zamerané na in-
teriér katedrály by mali 
pokračovať v rokoch 
2022 až 2024, od roku 

2025 sa chce diecéza 
zamerať na obnovu 
hnuteľných kultúrnych 
pamiatok vo vnútri chrá-
mu. Realizácia ďalších 
etáp obnovy katedrály 
však bude závisieť od 
množstva finančných 
prostriedkov, ktoré sa Ži-
linskej diecéze podarí na 
tento účel získať. Na 
podporu rekonštrukcie 
katedrály sa 14. septem-
bra na Mariánskom ná-
mestí v Žiline uskutoční 
benefičný koncert.  Žilin-
ská diecéza investovala 
od roku 2011 do príprav 

a obnovy Katedrály Naj-
svätejšej Trojice v Žiline 
približne 200-tisíc eur. 
Základy chrámu, ktorý 
návštevníci mesta vní-
majú ako jeden z naj-
krajších vizuálnych prv-
kov Žiliny, siahajú do  
13. storočia, niekoľkokrát 
ho zničili požiare, raz ze-
metrasenie, vždy ho 
však obnovili. Žilinská 
diecéza vznikla v roku 
2008 odčlenením časti  
z Nitrianskej a Bansko- 
bystrickej diecézy. Jej pr-
vým biskupom je Mons. 
Tomáš Galis. 

Žilinskú katedrálu čaká obnova
Dominantu Žiliny – Katedrálu Najsvätejšej Trojice – čaká komplexná obnova. Prvá etapa
rekonštrukčných prác exteriéru, ktorú začne Žilinská diecéza už v tomto roku, bude stáť
približne 1,18 mil. eur.

Autor: VM

Vizualizácia projektu rekonštrukcie

Cieľom technických 
škôlok je zvýšiť záujem 
detí o technické  
vzdelávanie, zlepšiť ich 
manuálnu zručnosť, 
podporiť detskú zveda-
vosť, technické mysle-
nie, vedomosti o vede  

a technickom svete. Fi-
nancie v rámci projek-
tu, ktorý podporila 
Nadácia Kia Motors Slo-
vakia, žilinské materské 
školy využili na rekon-
štrukčné práce súvisia-
ce s prípravou technic-

kých kútikov, na nákup 
skríň, boxov, pracov- 
ných stolov, náradia  
a materiálu. Jedinou 
zmenou v porovnaní  
s bežnými náradiami  
a materiálmi pre dospe-
lých bude využívanie 

mäkkého a ľahkého 
dreva balza, ktoré majú 
v obľube aj modelári.  

Nové technické kútiky 
pribudli okrem Mater-
skej školy Gaštanová aj 
v materských školách  
v Zástraní, Zádubní, na 
uliciach Jarná, Bajzova, 
Gorazdova, Petzvalova 
a Trnavská.  Projekt tech-
nických škôlok v meste 
Žilina je, čo sa rozsahu 
týka, unikátnym v rámci 
Slovenska. 

Teoretickú časť školenia 
absolvovali učiteľky z  
technických škôlok v Bra-
tislave. Pracovisko v Ma-
terskej škole Gaštanová 
bude slúžiť ako doškoľo-
vacie stredisko pre prak-
tickú časť vzdelávania. 
Projekt Technická škôlka 
ponúka Štátny pedago-
gický ústav od roku 2017, 
do pilotného ročníka sa 
vtedy zapojili materské 
školy v Trnave, Lučenci, 
Poprade a v Prievidzi. 

Technické kútiky v materských školách
Takmer 39 000 eur stálo vybudovanie technických kútikov na deviatich materských školách v Žiline. Jeden z nich, na Základnej škole  
s materskou školou Gaštanová v Žiline, symbolicky odovzdali v stredu 19. februára zástupcovia samosprávy a Nadácie Kia Motors Slovakia. 

Autor: VM

Technický kútik na Základnej škole s materskou školou Gaštanová v Žiline
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Nehnuteľnosti bez označenia 
spôsobujú komplikácie 

Hlavnou úlohou úradu 
je pomoc ruským obča-
nom, ktorí sa nachá- 
dzajú v Žilinskom kraji, 
ale aj podpora vzťahov 
a spolupráce v oblasti 
vzdelávania, vedy, výs-
kumu, športu a podni-
kania medzi ruskými  
a slovenskými subjekt- 
mi. Veľvyslanec Ruska 
na Slovensku Alexej Fe-
dotov počas slávnost-

ného otvorenia kon-
zulátu oficiálne uviedol 
do funkcie honorárne-
ho konzula Jána Majer-
ského, ktorému zároveň 
odovzdal menovacie 
dekréty. Úrad sídli na 
Bytčickej ulici číslo 16.
Hneď v deň otvorenia 
úradu sa uskutočnili  
i prvé rokovania medzi 
veľvyslancom Ruska  
a zástupcami podnika-

teľov či predstaviteľmi 
žilinskej župy a sa-
mosprávy. Honorárni 
konzuli pôsobia v dôleži-
tých metropolách mi- 
mo hlavných miest. Ich 
prácu pravidelne kon-
troluje Ministerstvo za-
hraničných vecí SR. Rus- 
ko má v rôznych kraji- 
nách sveta 87 honorár-
nych konzulátov, vráta-
ne Žiliny.  

Zľava: veľvyslanec Ruska na Slovensku Alexej Fedotov a konzul Ján Majerský

V našom meste pribudla tretia kancelária honorárneho konzula. 
Po Kórei a Nemecku sa Žilina stala sídlom konzulátu aj pre Ruskú 
federáciu. 

Autor: MB

Kontakt na honorárne konzuláty v Žiline:

Honorárny konzulát Ruskej federácie, Bytčická 16, 010 01 Žilina
honorárny konzul Ján Majerský, telefónne číslo: 041/391 62 62

Honorárny konzulát Kórejskej republiky, Dolný Val č. 5, 010 01 Žilina
honorárny konzul Oldřich Kovář, telefónne číslo: 0905 402 029

Honorárny konzulát Spolkovej republiky Nemecko, 
Priemyselná 14, 012 32 Žilina, honorárny konzul Peter Lazar, 

telefónne číslo: 041/50 60 115 

Mestská krytá plaváreň v Žiline za posledné mesiace pripravila pre svojich 
návštevníkov niekoľko noviniek. Prvou z nich je zmodernizovaný informačný 
systém, vďaka ktorému si návštevníci môžu jednoducho overiť obsadenosť 
bazéna. Konkrétne ide o kamerový systém nainštalovaný v interiéri plavárne, 
ktorého výstupy je možné sledovať cez webovú stránku plavarenzilina.sk. 

V rámci vnútorného vybavenia bazéna prešli kompletnou výmenou všetky 
plavecké dráhy. Pre športovcov navyše pribudli dve nerezové fontánky, 
ktoré slúžia na občerstvenie pitnou vodou. K vylepšeniu došlo i na toaletách, 
kde bol do každej kabínky nainštalovaný nový sanitný materiál. Z praktických 
riešení návštevníkov určite poteší možnosť vysušiť si plavky vďaka novým od-
stredivkám v mužskej i ženskej šatni.    

Plaváreň skvalitňuje svoje služby

Ich hlavnou úlohou je 
umožniť ľahšiu orientá-
ciu na jednotlivých uli-
ciach v meste. Zároveň 
je vďaka nim možné 
viesť evidenciu stavieb 
nachádzajúcich sa v 
katastrálnom území ob- 
ce a predchádza sa tak 
vzniku nelegálnych sta-
vieb. 

Označovanie súpisnými 
číslami a orientačnými 
číslami upravuje zákon 
č. 369/1990 Zb. o obec- 
nom zriadení a vyhláška 
č. 141/2015 Z. z., ktorou 
sa mení a dopĺňa 
vyhláška č. 31/2003 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o označo-
vaní ulíc a iných verej-
ných priestranstiev a o 
číslovaní stavieb.  V nej 
sa okrem iného uvádza, 
že súpisné číslo sa urču-
je vždy každej budove, 
ktorá je v zmysle staveb-
ného zákona pozem- 

nou stavbou (budo-
vou). Orientačné číslo 
sa určuje budove na 
účely orientácie v ulici. 
Ak má budova viac 
vstupov z ulice, určuje 
sa orientačné číslo kaž-
dému hlavnému vstu-
pu. Každá ulica ozna-
čená názvom má 
samostatný číselný rad 
orientačných čísiel, 
ktorý sa začína číslom 1.

Žiadosť o určenie, zme-
nu alebo zrušenie súpis- 
ného a orientačného 
čísla podáva vlastník 
nehnuteľnosti na prísluš-
nom stavebnom úrade. 
Tabuľky so súpisným 
číslom (biely podklad  
a čierne písmo) ob- 
staráva obec na vlast-
né náklady. Tabuľky  
s orientačným číslom 
(biely podklad a čer-
vené písmo) si zabezpe-
čuje na vlastné náklady 
stavebník, ktorý je po-

vinný zabezpečiť po pri-
jatí rozhodnutia o pride-
lení súpisného a orien- 
tačného čísla ich osa-
denie a údržbu. Táto 
povinnosť mu vyplýva aj 
zo stavebného zákona 
(podľa § 43a ods.  
2 zákona č. 50/1976 
Zb.). V prípade poruše-
nia povinností vyplývajú-
cich z platnej legislatívy 
môže samospráva pri-
stúpiť k udeleniu sankcií.

Ak ste tak ešte nespra-
vili, vedzte, že správne 
osadenie súpisného  
a orientačného čísla na 
viditeľnom mieste bu-
dovy uľahčuje prácu  
a orientáciu nielen do-
ručovateľom pošto- 
vých zásielok, elek-
trikárom, vodárom či 
plynárom, ale aj zá-
chranným zložkám  
v prípade, že sa dosta-
nete do život ohrozujú-
cej situácie.

Pri roznášaní oznámení o voľbách, výmerov daní či pošty často do-
chádza k situáciám, že zásielky sa nedostanú k adresátovi a ostanú 
neprevzaté. Problém spôsobujú chýbajúce súpisné a orientačné čísla 
na nehnuteľnostiach. 

Autor: AB

Správne označenie budov uľahčuje orientáciu v uliciach. 

Nový Honorárny konzulát 
Ruskej federácie
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Paušálny poplatok je zavedený pre fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý 
pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie.

Sadzba paušálneho poplatku je 0,0754 eura za osobu a kalendárny deň.
Poplatok za množstvový zber je zavedený pre:
a) právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachá- 
     dzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
b) podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajú-
     cu sa na území mesta na účel podnikania.

Sadzba poplatku pre množstvový zber je 0,0264 eura za jeden liter komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov, okrem zbernej nádoby s obsahom 
770 l (sadzba je 0,0209 eura/1 l) a zbernej nádoby s obsahom 1 100 l (sadzba je 
0,0165 eura/1 l).

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v tomto členení, u ktorých správca 
dane určil ročnú sadzbu dane v % takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty (1,25 %),
b) záhrady (1,25 %),
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy (1,25 %),
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 
     hospodársky využívané vodné plochy (1,25 %),
e) stavebné pozemky (1,25 %).

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery 
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 v zmysle ustanovení príslušného 
zákona (príloha č. 1 a č. 2 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 
zemou pevným základom alebo ukotvené pilótmi. Na daňovú povinnosť nemá 
vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. 

Správca dane určil ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastava-
nej plochy takto:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
     stavbu (0,50 eura),
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodár-
     stvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
     vrátane stavieb na vlastnú administratívu (0,50 eura),
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu (2 eurá),
d) samostatne stojace garáže (1,20 eura),
e) stavby hromadných garáží (1,20 eura),
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou (1,20 eura),
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
     stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
    administratívu (5 eur),
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a admini-
     stratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou (5 eur),
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) (5 eur).

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo 
nebytový 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 určil ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý 
aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru nasledovne:
a) byty (0,50 eura),
b) nebytové priestory slúžiace ako garáž (1,20 eura),
c) nebytové priestory slúžiace na iné účely, vrátane bytu alebo časti bytu v byto 
    vom dome, ktorý sa v zmysle zákona považuje za nebytový priestor (5 eur).

Miestne dane a poplatky v roku 2020
V roku 2020 bude mesto Žilina ako správca dane vyrubovať nasledujúce miestne dane a poplatok: poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň 
z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. Dane sa budú vyrubovať jedným rozhodnutím, v ktorom bude uvedený 
dátum splatnosti jednotlivých daní a podmienky ich zaplatenia. Rozhodnutia budú daňovníkom doručené doporučenou zásielkou do vlastných rúk s opakovaným 
doručením v priebehu mesiacov apríl – máj. Poplatok, ako i daň z nehnuteľností pre obdobie roka 2020 bude možné zaplatiť v dvoch rovnomerných splátkach, podľa 
termínu uvedeného v rozhodnutí.

Predbežne bude prvý termín do 30. 6. 2020 a druhý do 31. 8. 2020.  Podrobnosti o poplatku za komunálny odpad upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2019. 
Podrobnosti o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2019.

Autor: EL
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Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou 
alebo právnickou osobou. 

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné 
účely, pes umiestnený v útulku zvierat alebo pes so špeciálnym výcvikom, ktorého 
vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným posti- 
hnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  
so sprievodcom.

Základom dane je počet psov. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného 
psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa  
u toho istého daňovníka. 

Správca dane určil ročnú sadzbu dane za psa podľa miesta držania psa nasle-
dovne:
a) rodinný dom, chata, stavba na individuálnu rekreáciu a iná stavba inde neu-
     vedená (5 eur),
b) bytový dom (byt) (40 eur),
c) objekt na podnikanie (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, zničenie 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 úra-
du v Žiline). 

Správca dane za poplatok 3,50 eura vydá daňovníkovi náhradnú známku.

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú 
tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predme-
tom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky 
verejnej dopravy. 

Základom dane je počet predajných automatov.

Správca dane určil sadzbu dane 100 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.

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. Nevýherné hracie 
prístroje sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektro-
nické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry (napr. šípky, stolný 
futbal, stolný hokej, biliardový stôl, gulečníkový stôl, basketbalový kôš a iné). 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Správca dane určil sadzbu dane 360 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalen-
dárny rok.

Vyrubenú daň a poplatok je možné zaplatiť:
a) poštovým poukazom na účet, 
b) v hotovosti v pokladnici Mestského úradu v Žiline, 
c) vkladom v hotovosti, resp. bezhotovostným prevodom na účet správcu 
     dane na základe platobných údajov uvedených v rozhodnutí, resp. pla-
     tobnom výmere.

Okrem uvedených miestnych daní a poplatku mesto Žilina ako správca dane 
vyberá na svojom území:
a) daň za ubytovanie (Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2019), 
b) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (Vše- 
     obecne záväzné nariadenie č. 23/2019),
c) daň za užívanie verejného priestranstva (Všeobecne záväzné nariadenie č. 
     11/2019 a č. 19/2011, ktorými sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariade
      nie č. 5/2011). 

INFORMUJEME

PODPORTE NADÁCIU MESTA ŽILINA A POMÔŽETE 
TAK TÝM, KTORÍ TO POTREBUJÚ.

 Poukázaním vašich 2 % z dane prispejete na pomoc 
zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným 

občanom v núdzi či deťom a mládeži. 

ZA VAŠU POMOC VÁM  ĎAKUJEME.

Nadácia Mesta Žilina 
Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina 
právna forma: nadácia 
č. účtu: IBAN SK92 7500 0000 0040 2522 5335 
IČO: 51133911 
Viac info na: www.nadacia.zilina.sk
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Mesto Žilina sa v memo-
rande zaväzuje poskyt-
núť Rímskokatolíckej cir-
kvi, Žilinskej diecéze, 
ktorá je zriaďovateľom 
diecéznej charity, finan- 
čný príspevok v záko-
nom dovolenej forme vo 
výške 200 000 eur. Pod-
pora sa udeje prioritne 
odkúpením spoluvlast-
níckeho podielu na 
dome č. 423 a prístavbe 
na Bratislavskej ulici v Žili-
ne, ktorých vlastníkom je 
cirkev. Keď mesto nado-
budne spoluvlastnícke 
právo, podľa návrhu  
v memorande predloží 
vedenie mesta na 
schválenie v mestskom 
zastupiteľstve návrh na 
uzatvorenie nájomnej 
zmluvy s diecéznou cha-
ritou na časť nehnu-
teľností vo vlastníctve 
mesta na obdobie 20 ro-
kov za cenu 1 euro na 
celý rok. Po uplynutí ob-
dobia nájmu bude mať 
cirkev možnosť opako-
vaného predĺženia náj-
mu alebo právo využiť 
spätnú kúpu podielu na 
nehnuteľnosti.   Legis- 
latívnou povinnosťou 
mesta je totiž zabezpečiť 
riešenie náhradných 
priestorov pre  poskyto-
vanie nocľahárne a 
nízkoprahového denné-
ho centra, pretože súča-

sné priestorové a hygie-
nické podmienky v 
existujúcej budove die-
céznej charity na Pred-
mestskej ulici sú nevyho-
vujúce. Na budovu, kde 
sa Dom charity sv. Vin-
centa aktuálne nachád-
za, je už vydané búracie 
povolenie. Finančné pro-
striedky, ktoré charita 
získa z kúpy podielu bu-
dovy na Bratislavskej uli-
ci, plánuje využiť na re-
konštrukciu a skvalitnenie 
služieb poskytovaných 

ľuďom v núdzi. Kapacita 
nocľahárne by sa po sta-
vebných prácach mala 
zvýšiť o približne 35 miest 
na celkových 60 miest.  
Rekonštrukciu je potreb-
né uskutočniť čo najskôr, 
aby nebolo prerušené 
poskytovanie sociálnych 
služieb. Vedenie mesta 
deklarovalo, že vyvinie 
maximálne úsilie a po-
moc, aby služby na no-
vom mieste mohli fungo-
vať už od jesene a ľudia 
bez domova by tak mohli 

zimné mesiace stráviť v 
kapacitne navýšených 
priestoroch. 

Diecézna charita pre- 
vádzkuje nocľaháreň  
a nízkoprahové denné 
centrum pre ľudí bez do-
mova – Dom charity sv. 
Vincenta v Žiline, čím za-
bezpečuje starostlivosť o 
ľudí bez domova v meste 
Žilina. Sociálne služby po-
skytuje profesionálne od 
roku 1996, pod terajším 
názvom od roku 2009. 

Služby pre ľudí bez domova

Rudolfa Chodelku od-
poručila na vymenova-
nie šesťčlenná komisia 
zložená z odborníkov  
v oblasti architektúry po 
tom, ako v konkurencii 
štyroch kandidátov uspel 
vo výberovom konaní 
dňa 15. januára. Na hlav-
ného architekta už od 1. 
marca čaká zložitá úloha 
vybudovať funkčný  
a rešpektovaný útvar. 
Jeho súčasťou majú byť 

okrem architekta aj ďal-
šie profesie ako urbanista, 
ekológ, krajinný architekt, 
dopravný inžinier či de-
mograf.

Rudolf Chodelka vyštu-
doval Fakultu architek-
túry Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave. Ak-
tívne pôsobí ako archi-
tekt, spolu s manželkou 
vedie architektonický 
ateliér v Žiline. Aktívny je 

aj v rôznych záujmových 
a občianskych združe- 
niach. V súčasnosti 
pôsobí aj ako zástupca 
starostky obce Hôrky, 
pracuje v komisii územné-
ho plánovania a vý- 
stavby pri Mestskom zas- 
tupiteľstve v Žiline, v minu-
losti pracoval aj v komisii 
pre pamätihodnosti. 

O zriadení Útvaru hlavné-
ho architekta mesta Žilina 

ako rozpočtovej orga-
nizácie mesta rozhodli na 
svojom zasadnutí v apríli 
2019 žilinskí mestskí po-
slanci. Do jeho kompe-
tencie budú spadať všet-
ky odborné činnosti  
v rámci architektúry me-
sta, územného plánova-
nia a urbanizmu. Nového 
hlavného architekta bli-
žšie predstavíme v rozho-
vore už v budúcom čísle 
Radničných novín. 

Vytvoriť právny základ pre budúcu spoluprácu Diecéznej charity v Žiline a mesta Žilina v oblasti 
sociálnych služieb pre ľudí bez domova je cieľom memoranda, ktoré pripravila samospráva.  

Autor: VM

Hlavným architektom a riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta Žilina bude Ing. arch. 
Rudolf Chodelka. Do funkcie ho na svojom rokovaní v pondelok 17. februára vymenovalo 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline. 

Autor: VM

Žilina má nového hlavného architekta

Budova budúcej nocľahárne pre bezdomovcov na Bratislavskej ulici v Žiline

Predpokladá to plán Do-
pravného podniku me-
sta Žilina, ktorý odobrili 
poslanci mestského zas- 
tupiteľstva na rokovaní 
dňa 17. februára. So 
zmenami by sa malo za-
čať už v tomto roku. Do-
pravný podnik rozdelil 
úpravy do piatich etáp  
s ukončením v roku 2022. 

Návrh posilnenia mest-
skej hromadnej dopravy 
vychádza z niekoľkých 
faktorov, ktoré sú vý-
sledkom správania sa 
cestujúcich, ich požia-
daviek, geografického 
rozloženia mesta, mož-
ností vedenia trás liniek  
a miestnych zvyklostí. 
Hustý interval spojov by 
mal riešiť požiadavky ces- 
tujúcich na nadväznosť 
prestupov, zjednodušiť 
trasovanie liniek a tarifu, 
skrátiť celkový čas pre-
pravy a efektívnejšie 
rozložiť odjazdy vozidiel 
rôznych liniek v spoloč-
nom úseku trasy. Do-
pravný podnik začal so 
zhusťovaním dopravy už 
v minulom roku. Na lin- 
kách 3, 4, 6, 14 a 16 došlo 
k zmene intervalov z 20 
na 15 minút počas do-
poludňajšej a popo-
ludňajšej prepravnej 
špičky. Na linke 67 pri-
budlo päť spojov na 

vodné dielo v období od 
1. októbra do 31. marca. 
Prvé tri etapy zmien  
v mestskej doprave 
predpokladajú zhustenie 
intervalov spojov na cel-
kom piatich linkách, 
celkové náklady do-
pravný podnik vyčíslil na 
285-tisíc eur. Do roku 
2022 sú v pláne zhustenia 
troch liniek s predpokla-
danými nákladmi vyše 
220-tisíc eur. Vozový park 
dopravného podniku by 
sa mal rozšíriť o päť no- 
vých autobusov. Všetky 
navrhované zmeny sú 
však podmienené dosta-
točnými zdrojmi na ich 
realizáciu a budú zreali-
zované, ak si ich objed- 
návateľ, teda mesto Žili-
na, objedná.

V polovici februára pred-
stavil žilinský dopravný 
podnik aj dva nové par-
ciálne trolejbusy s po- 
mocným batériovým po-
honom. Výhodou trolej- 
busov je ich využitie aj na 
trasách bez trakčného 
vedenia. V rámci homo-
logizácie oba trolejbusy 
absolvovali skúšobné 
jazdy po Žiline a v súčas- 
nosti sa čaká na schvále-
nie nového typu vozidla 
na prevádzku na trolej-
busových dráhach na 
Slovensku.

Zhustenie spojov v MHD

Autor: VM

Intervaly spojov na trolejbusových a autobu-
sových linkách v Žiline sa budú v najbližších 
dvoch rokoch zhusťovať. 
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Opatrenie zároveň zamedzí v najstaršom historic-
kom parku vybudovať kaviareň, ktorá tam mala 
vyrásť pri chystanej revitalizácii. Podľa argumen-
tov predkladateľov návrhu vyhlásenie sadu za 
chránené územie zvýraznilo genius loci sadu  
a mesto dalo týmto krokom jednoznačne najavo, 
že park ostane miestom s maximom zelene, bez 
akýchkoľvek stavieb. Podľa nového nariadenia 
nemôžu na území s rozlohou približne 1,9 hektára 

vzniknúť nadzemné ani podzemné stavby,  
s výnimkou drobnej architektúry, inžinierskych sietí 
či osvetlenia a komunikácií. Mestský úrad v Žiline 
po tom, ako primátor mesta uznesenie zastupi-
teľstva podpíše, predloží podklady k zápisu osobit-
ne chránenej časti prírody a krajiny do štátneho 
zoznamu. Správa katastra potom vyznačí uve-
dené chránené územie aj s ochranným pásmom 
do 30 dní. 

Poslanci rozhodli, že Sad SNP je
obecným chráneným územím

Zabrániť akejkoľvek potenciálnej výstavbe by malo nové všeobecne záväzné nariadenie, 
ktorým poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 17. februára schválili Sad 
Slovenského národného povstania v Žiline za obecné chránené územie.

Autor: VM

Mestskí poslanci súhlasili 
s výškou oprávnených 
výdavkov projektu a su-
mou spoluúčasti mesta, 
ktorá bude vo výške pri-
bližne 74 500 eur.  

Rekonštrukcia sa do- 
tkne 16 zastávok mest-
skej hromadnej do-
pravy. Zahŕňa výmenu 
podložia zastávkového 
zálivu, na ktorom vozidlo 
stojí v zastávke. Súčasný 
nerovný a hrboľatý po- 
vrch znižuje kvalitu pre-
pravy cestujúcich a je 
možným zdrojom zra-
není. Na zastávkach pri-
budne aj bezbariérový 
obrubník, ktorý chráni 
pneumatiky vozidiel 

pred poškodením a 
umožňuje bezpečné pri-
stavenie vozidla čo naj-
bližšie k nástupišťu. Nové 
vybavenie zahŕňa aj 
mobiliár – prístrešok, pre-
dajný automat, osvetle-
nie zastávky, smetný kôš 
a dostatočný priestor na 
dopravné a tarifné infor-
mácie. Bezbariérovosť 
umožní lepší prístup  na 
zastávku najmä pre ce-
stujúcich na invalidnom 
vozíku.

Peniaze na realizáciu 
projektu rekonštrukcie 
zastávok získalo mesto 
Žilina z Integrovaného 
regionálneho operač-
ného programu. 

Zámer realizácie projektu obnovy zastávok, 
ktorého tretiu etapu samospráva pripravuje, 
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline na 
svojom rokovaní dňa 18. februára.

Autor: VM

Približne 1,4 mil. eur by mala stáť rekonštrukcia zastávok 
mestskej hromadnej dopravy, ktorú pripravuje mesto Žilina.

Mesto Žilina v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN č. 21/2009 v plat-
nom znení oznamuje zámer predať majetok mesta, a to 10 ks listinných kmeňových akcií na meno emito-
vaných MsHK Žilina, a.s., so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 387 193  v menovitej hodnote 2 500 eur/
každá jedna akcia, pričom celková menovitá hodnota prevádzaných akcií je 25 000 eur, čo predstavuje 
100 %-ný podiel na základnom imaní MsHK Žilina, a.s. formou priameho predaja s elektronickou aukciou.

Podmienky súťaže sú zverejnené na internetovej stránke www.zilina.sk a na úradnej tabuli mesta.

Rekonštruovať sa 
bude ďalších 
16 zastávok MHD

Ktoré zastávky čaká rekonštrukcia 

Vysokoškolákov, 
plaváreň
Žilinská univerzita
Limbová
Centrálna

Závodská
Slnečné námestie
Tajovského
Kultúrny dom
Pri celulózke
Polícia
Hollého

Vlčince

Vlčince, Solinky
centrum
centrum, Jaseňová 
– konečná
centrum
Hájik
centrum, Jaseňová
Žilina
centrum, Trnové 
Hurbanova
centrum

zastávka smer 

Mesto Žilina bude odpredávať akcie Mestského ho-
kejového klubu. Zámer odpredať 10 kusov akcií  
v hodnote 25-tisíc eur predstavilo vedenie mesta na 
februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva. 
Predaj sa týka stopercentného základného imania 
MsHK Žilina, a. s. a samospráva ho bude realizovať 
formou priameho predaja prostredníctvom elektro-
nickej aukcie. Rozhodujúcim kritériom pri výbere 
budúceho kupujúceho bude výška kúpnej ceny, 
ktorá však nesmie byť nižšia ako cena určená zna-
leckým posudkom. Ďalšími podmienkami mesta ako 
vlastníka klubu je to, aby bol zachovaný vrcholový 
hokej v Žiline, avšak bez výrazného dopadu na 
rozpočet mesta. Fungovanie klubu v zmysle zmluvy 

zabezpečí nový majiteľ akcií, a to tak, že zachová 
príjmovú časť rozpočtu MsHK Žilina, a.s. vo výške 
450-tisíc eur na každú jednu jednotlivú hokejovú se-
zónu počnúc sezónou 2020/2021. Ak bude hokejový 
klub hrať v 1. lige, zabezpečí príjmovú časť rozpočtu 
klubu vo výške 150-tisíc eur na každú jednu jednot- 
livú hokejovú sezónu. Mesto má záujem nadobud-
núť predkupné právo na akcie MsHK Žilina, a.s., 
ktoré môže uplatniť v prípade, ak by sa ich kupujúci 
rozhodol v budúcnosti predávať. Tiež si chce uplat-
niť právo spätnej kúpy k predávanému majetku pre 
prípad, ak kupujúci nedodrží podmienky, ktoré 
preňho vyplývajú zo schvaľovaného zámeru preda-
ja majetku mesta a z následnej zmluvy o kúpe akcií.  

Akcie hokejového klubu sú na predaj
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Ako ste sa dostali k práci vodičky MHD? Koľko rokov 
pôsobíte v DPMŽ?
K práci vodičky som sa dostala prostredníctvom in-
zerátu. Upozornila ma naň kamarátka, keďže vie, že 
rada šoférujem. Oslovila ma ponuka s možnosťou 
spraviť si vodičský preukaz skupiny „D“, a tak som sa 
prihlásila. Na skúškach a pri pohovore som uspela  
a ulicami Žiliny jazdím pre Dopravný podnik mesta  
Žiliny s.r.o. už tretím rokom, prevažne na autobuso- 
vých linkách MHD. 

Mali ste predošlé skúsenosti s podobným povolaním?
Čo sa týka nejakých predošlých skúseností so šoféro-
vaním takýchto typov áut, neboli žiadne. Z vodičáku 
„B“ som prešla rovno na skupinu „D“. Samozrejme, po 
skončení autoškoly som absolvovala povinný zácvik 
a cvičné jazdy, ale pred nástupom do tohto povola-
nia som autobusy nikdy nešoférovala. 

Čím vás zaujalo toto povolanie?
Slobodou a voľnosťou, ktorú mi poskytuje. Nemusíte 
sedieť v kancelárii 5 dní v týždni, od rána do večera. Pri 
tejto práci je každý deň iný, stretávate iných ľudí, 
jazdíte rôzne trasy, neustále sa mení krajina okolo vás, 
neupadáte do stereotypu. Nikto vám nepozerá cez 
plece, ste sám sebe pánom. Áno, musíte dodržiavať 
cestovný poriadok, dopravné či interné predpisy, ale 
odrobíte si pridelené zmeny a idete domov s čistou 
hlavou. 

Aké boli vaše začiatky ako vodičky MHD? Mali ste 
pred svojou prvou jazdou obavy, keďže ide o zod-
povednú prácu? 
Samozrejme, mala som určité obavy, ale išlo v podsta-
te skôr o adrenalín zmiešaný s očakávaniami, ako to 
celé skončí. Prvú jazdu som  absolvovala autobusom 
na trolejbusovej linke 6 a 16 a mala som problémy so 
spojkou, čiže to moc neskončilo podľa mojich pred-
stáv. Po čase som sa však do toho dostala a môžem 

povedať, že dnes takéto situácie zvládam s prehľa-
dom.
 
Ako vyzerá taký váš bežný pracovný deň?
Bežný pracovný deň začína nástupom do práce, 
ktorý závisí od druhu pracovnej zmeny. Buď mám 
rannú, poobednú, alebo delenú zmenu. Napríklad, 
keď som mala delenú zmenu, začínala som už o 4.32 
hod., kedy som sa prihlasovala do autobusu. Jazdy 
na jednotlivých autobusových linkách boli napláno-
vané do 10.00 hod. Nasledovala prestávka a na ďal-
šiu časť zmeny som nastúpila opätovne o 13.30 hod., 
pričom na jednotlivých linkách som jazdila až do 17.00 
hod. V prípade ranných zmien je najťažšie skoré 
vstávanie, na ktoré som si zatiaľ nezvykla a asi ani tak 
skoro nezvyknem. 

Aká je pre vás ideálna forma relaxu po náročnom 
pracovnom dni? 
Po práci v podstate ani relax nemám, pretože nastupu-
jem hneď do ďalšej práce k mojej rodine. Ale, keď si 
predsa len nájdem chvíľu čas, tak je pre mňa najlepším 
relaxom spánok alebo oddych pri vode, keďže 
pôsobím aj ako rozhodkyňa vodného slalomu v Žilin-
skom klube vodákov. 

Zažili ste počas svojho pôsobenia v MHD nejakú vtipnú, 
resp. kurióznu situáciu?
Takých je dosť. Väčšinou sa to týka zabudnutých pasa-
žierov v autobuse. Pozriem sa do zrkadla, nikoho tam 
nevidím, nepočujem, nikto sa tam nehýbe. Zastavím na 
konečnej, pustím si hlasnejšie rádio, začnem si spievať  
a zrazu ku mne príde niekto zozadu so slovami: „Prosím 
vás...“. Tak takéto momenty sú potom na infarkt. Alebo 
si spomínam na situáciu, keď som išla s autobusom do 
umyvárky a ostala som uväznená medzi kefami. Tak 
som hneď volala na dispečing, aby ma prišli vyslobodiť. 
Takýchto príhod sa nám s kolegami počas práce pritrafí 
veľa, a potom sa na nich spoločne bavíme.

Pracujete prevažne v mužskom kolektíve. Ako vás 
vnímajú vaši kolegovia?
Nie som prvou ženou v tomto podniku, okrem mňa je 
tu ešte jedna kolegyňa.  Myslím, že sme si s kolegami 
celkom padli do nôty. Vždy, keď sa stretneme, či už 
ráno alebo počas prestojov, porozprávame sa, po-
vieme si zážitky z jednotlivých spojov, spoločne sa za-
smejeme. Sme taká veselá partia. 

Ako hodnotíte súčasný vozový park MHD? Máte svoj 
obľúbený typ autobusu, ktorý vám vyhovuje?
Tieto nové vozidlá, ktoré má v súčasnosti k dispozícii 
DPMŽ, sú už všetko automaty, vodič ovláda väčšinu 
prvkov elektronicky z pohodlia svojho stanovišťa. Inte-
riér vozidla poskytuje cestujúcim pohodlné sedenie, 
môžu využiť služby wi-fi pripojenia či nabíjania elektro-
niky. Vozidlá poskytujú komfort tak pre cestujúcich, 
ako aj šoférov. Sú veľmi dobré na ovládateľnosť. 
Hybridy majú rezkejší, razantnejší rozbeh a šoférova-
nie s nimi je viac dynamické, čo mi vyhovuje, keďže 
mám rada takúto jazdu. Mám však rada aj pohodlie, 
ktoré poskytujú vozidlá značky Solaris. Preto patria 
medzi mojich obľúbencov, avšak najviac mi vyho-
vujú ich staršie modely. Obľúbené sú aj medzi ces- 
tujúcimi, keďže sú nízkopodlažné sedadlá umiest-
nené nižšie a väčšina z nich je radená v smere jazdy, 
čo vyhovuje predovšetkým starším ľuďom.  

Ako vnímajú cestujúci skutočnosť, že ich vezie žena? 
Sú prekvapení, prihovoria sa vám?
Priznám sa, že v mojich začiatkoch, keď som prichá- 
dzala na zastávku, tak som sa stretla s obavami ces- 
tujúcich. Všetci utekali nazad do zastávky, keď videli 
za volantom ženu. Ale postupom času si už zvykajú, 
poznajú ma, pristavia sa a prihovoria sa, niektorí sa aj 
poďakujú za jazdu. Dokonca v niektorých mestských 
častiach som sa stretla s poznámkami, že už som  
u nich dávno nebola a sú radi, že ma opäť stretli.   

Čo by ste odkázali ostatným ženám, ktoré toto povo-
lanie zaujalo, no možno nenašli ešte dosť odvahy?
Myslím si, že sa nie je čoho báť. V súčasnosti sú už 
všetky tieto vozidlá vybavené rôznymi bezpečnost-
nými či asistenčnými prvkami, aby čo najviac uľahčili 
prácu vodičovi a pomohli mu v náročných situá- 
ciách. Vo väčšine prípadov k tomu prispieva aj auto-
matické radenie prevodových stupňov, čiže sa ne-
treba obávať, že by autobus „zdochol“ uprostred 
križovatky alebo podobne. 

Ženy za volantom MHD môžete stretnúť aj v Žiline 

Autor: AB
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Máte svoju obľúbenú autobusovú 
linku v cestovnom poriadku? 

Keďže som pôvodom z Považského 
Chlmca, tak je mojou obľúbenou 

linka č. 21.

Aj vodiči MHD sa zvyknú pri stretnutí na cestách priateľsky pozdraviť. 

Stretnúť ženu za volantom auta je už v dnešnej dobe bežné. Stretnúť ju však za volantom autobusu je predsa len trochu nezvyčajné. O práci  
v dopravnom podniku, svojich šoférskych začiatkoch či zážitkoch s cestujúcimi nám prezradila viac vodička Katarína Kozlíková (39), ktorú 
môžete stretnúť na autobusových linkách žilinskej mestskej hromadnej dopravy.
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Vášeň zvaná trolejbus

Rozbehnutie trolejbusovej do-
pravy v novembri roku 1994 
bolo pre mesto vecou veľkej 
prestíže. Žilina v oblasti do-
pravy v tom čase na Sloven-
sku zastávala dôležité miesto. 
Spustením prevádzky trolejbu-
sov si svoje postavenie ešte 
viac upevnila. Išlo o vysoko 
moderný spôsob dopravy. 
Navyše veľmi ekologický, spo-
ľahlivý a bezpečný variant, 
ktorý vytvára minimálny hluk.
„Pamätám si, s akým obdi-
vom na Žilinčanov hľadeli ko-
legovia z iných slovenských 
miest,“ spomína D. Lichner. 
Tunajšie trolejbusy začal fotografovať už od prvých skúšobných jázd. Najprv 
robil snímky len na trase prvej trolejbusovej linky číslo 1. Na fotenie zo začiat-
ku používal 24 alebo 36-obrázkové filmy. V teréne denne strávil aj 3 hodiny, 
aby zachytil ten správny okamih. Cieľom fotografa bolo spraviť pekný záber, 
čo v tomto prípade znamená vystihnúť zaujímavú dopravnú situáciu, obra-
zom vyjadriť komplikovanosť križovatky, nájsť pre snímku netradičný uhol či 
zobraziť kalamitné stavy ciest počas zimných mesiacov. Až o dva roky neskôr 
v meste pribudli ďalšie dve trasy trolejbusov, a to číslo 4 a číslo 5. 

Ako v Žiline pribúdali nové dopravné linky, tak sa rozširovala i Lichnerova fo-
tografická zbierka. Doma má okolo 500 kusov fotografií. Súčasťou tejto vášne 
je i zbieranie technických informácií o vozovom parku a zhromažďovanie 
historických údajov. Osobitnú kapitolu tvorí zbieranie starých pohľadníc  
o všetkých druhoch verejnej dopravy v meste Žilina. „Je úžasné sledovať ten 
rýchly rozvoj. Dnes si dobu, keď po Mariánskom a Hlinkovom námestí 
premávala MHD, nedokážeme ani predstaviť,“ hovorí D. Lichner.     

Minulý rok sme si pripomenuli štvrťstoročie od spustenia trolejbusovej dopravy 
v Žiline. Pri tejto príležitosti Dušan Lichner zostavil špeciálnu 220-stranovú kni-
hu. „Trolejbusy denne využíva veľké množstvo ľudí. V našom meste ide o no-
sný dopravný systém, ktorý si zaslúži patričnú pozornosť. Aj preto som sa roz-
hodol zachovať svoje fotografie a poznatky pre budúce generácie 
Žilinčanov,“ uzatvára D. Lichner. Termín vydania knihy závisí už len od získania 
sponzorských peňazí. 

Dušan Lichner zasvätil doprave celý svoj pracovný život. Jeho chlapčenským 
snom bolo vyučiť sa za rušňovodiča na parnom rušni. Život ho nakoniec za-
vial k projektovaniu železničných zabezpečovacích zariadení. Vlakom sa 
však nepretržite venuje aj vo svojom voľnom čase. Cez objektív fotoaparátu 

sleduje vývoj železničnej dopravy na Slovensku už dlhé roky a svoje poznatky 
zachytáva vo vlastných knižných publikáciách. Na konte má dosiaľ osem 
vydaných diel. Sám vyhotovil vyše 7 000 fotografií vlakov rôznych druhov  
a typov.    

Cestovanie trolejbusom je pre väčšinu Žilinčanov bežnou rutinou – dobiehanie na zastávku, nástup, výstup a rýchle splynutie s davom vo víre 
každodenných povinností. Sú však medzi nami aj ľudia, ktorí si každú jazdu trolejbusom vychutnávajú, akoby to bolo po prvýkrát.  

Autor: MB

„Vlaky ma fascinujú už od detstva. 
Fotím, píšem a vydávam o nich 
knihy,“ začína svoje rozprávanie 

obdivovateľ železníc Dušan Lichner. 
„Jedinú výnimku v mojej vlakovej 

záľube tvoria žilinské trolejbusy, 
ktorým do dnešných dní venujem 

veľa zo svojho voľného času.“  

Ing. Dušan Lichner, CSc. (72) 
vyštudoval strednú a vysokú 
školu v odbore oznamovacia 
a zabezpečovacia technika 
v železničnej doprave. Pra-
coval v podniku Automatizá-
cia železničnej dopravy v Žili-
ne ako projektant zabez- 
pečovacích zariadení. Po-
sledných 28 rokov pracovné-
ho života pôsobil na Žilinskej 
univerzite v Žiline, na Fakulte 
prevádzky a ekonomiky do-
pravy a spojov, kde niekoľko 
rokov aj prednášal. 

Zima 2002/2003, Fatranská ulica – smer Solinky. Foto: D. Lichner 

Potom presne pre vás je určená sekcia Straty a nálezy na webovej 
stránke Dopravného podniku mesta Žilina www.dpmz.sk. Tu nájdete ak-
tuálny zoznam vecí a predmetov, ktoré sa našli v spojoch premávajú- 
cich vo všetkých častiach mesta. Informácie o možnostiach, ako si vy- 
zdvihnúť nájdený predmet, získate na dispečingu DPMŽ. A to dvoma 
spôsobmi – buď telefonicky na čísle 041/565 19 53, alebo osobne  
v depe DPMŽ na Kvačalovej ulici 2 v Žiline. 

Veci je možné si prevziať do 30 dní od dátumu ich nájdenia. Po tejto 
lehote budú vyradené. Žilinčania v autobusoch a trolejbusoch najčastej-
šie zabúdajú čipové karty, peňaženky a kľúče. V zimných mesiacoch na 
zozname strát a nálezov dominujú aj čiapky, rukavice, šály  
a dáždniky. Na návrat k pôvodnému majiteľovi momentálne čaká 60 po-
ložiek. Okrem „klasických“ predmetov sa na zozname nachádza aj igeli-
tová taška s nákupom, vrecko na výtvarnú výchovu, ale i jeden iPhone.        

Zabudli ste si niečo vo vozidlách MHD?

V minulosti premávala MHD aj po Mariánskom námestí aj Námestí Andreja Hlinku (rok 1961). 

i
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Mestský úrad začína s jarným zberom objemného odpadu! Nepotrebných vecí veľkých rozmerov sa môžete zbaviť v termíne 
od 3. marca do 17. apríla. Zber zabezpečuje odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia MsÚ.  Do veľko-
kapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. 
Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá, obaly 
z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod. Komodity, ktoré nepatria do tejto kategórie, môžu 
občania bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci (v pracovné 
dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).  Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať iba do zberného 
dvora v Považskom Chlmci, a pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík. 

Od 3. 3. do 6. 3. 2020 – Budatín, Zádubnie, Zástranie

Budatín: Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice), Na starej 
hradskej (odbočka k Budatínskemu hradu) – neskôr presun za 
železničnú trať, Radová ulica (začiatok ulice, križovatka Dolnej 
ulice a ulice Závoz, Ulica slovenských dobrovoľníkov (cintorín).
Zádubnie: Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti) – neskôr 
presun na stred ulice, Zádubanská ulica (pri kultúrnom dome), 
Zádubanská ulica (pri cintoríne), Richtárska ulica (Náruč, 
dolný koniec ulice), Richtárska ulica (stred mestskej časti).  
Zástranie: Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu), Kostolná 
ulica (pri obchode „Mineza“), Na chotári (Ústav sociálnej sta-
rostlivosti, dolný začiatok mestskej časti), Stará dedina – neskôr 
presun na Kultúrnu ulicu (kultúrny dom), Ulica Jána Mičicu (pri 
poľnohospodárskom družstve), Hore humnami (pri cintoríne). 

Od 10. 3. do 13. 3. 2020 – Brodno, Považský Chlmec, 
Vranie, Žilinská Lehota
Brodno: Zaroháčovská ulica, Ku studienke (bytovky) –  
v prípade potreby presun na iné stojisko, Sadová ulica (za 
požiarnou zbrojnicou), Brodňanská ulica (pri rodinnom dome 
„Drábik“) – v prípade potreby presun na iné stojisko, Zábrežná 
ulica (pri pohostinstve „Moravec“), Zábrežná ulica (v strede 
ulice), Podskaličná ulica (pod cintorínom) – neskôr presun Na To-
bolky. Považský Chlmec: Horská ulica (pri bývalom kultúrnom 
dome), Na Hôrke – neskôr presun na Závozskú ulicu, Pri Kysuci, 
križovatka Fialkovej ulice a Medzierky, križovatka Bytčianskej 
ulice a Novej ulice. Vranie: Labutia ulica (pri lávke), Labutia 
ulica (pri ihrisku), Stehličia ulica (pri bývalej materskej škole), 
Vrania ulica (pri kultúrnom dome), Drozdia ulica (prvá zastáv-
ka MHD). Žilinská Lehota: Kortinská ulica (pri kultúrnom dome), 
Na cintorín (pri cintoríne). 

Od 17. 3. do 20. 3. 2020 – Hájik, Bytčica, Bánová, Závodie

Sídlisko Hájik: Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom 
„Na konečnej“), Ulica Jura Hronca (oproti „Večierke“), par-
kovisko pri COOP Jednota, Petzvalova ulica (oproti ihrisku MŠ)  
–  neskôr presun podľa potreby, križovatka Ulice Mateja Bela  
a Kvačalovej ulice. Bytčica: Na Záchrastí č. 34, Bystrická ulica 
(pri ihrisku), Na stanicu č. 25 – neskôr presun na Štaffenovský 
dvor (bývalá zastávka SAD), križovatka Chalupkovej ulice a Na 
Záchrastí, Matuškova ulica č. 13 – neskôr presun na Hlavnú ulicu 
č. 23, križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelic-
kom cintoríne). Bánová: 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), Ulica Juraja 
Závodského (pri kaplnke), Cesta na štadión (vedľa futbalového 
ihriska), Pod sadom (pri betónových zábranách).

Od 17. 3. do 18. 3. 2020 – Bánová – Námestie svätého Jána Bosca („Vyhňa“)
Od 19. 3. do 20. 3. 2020 – Závodie – križovatka ulíc Pod sadom a Hôreckej cesty

Od 24. 3. do 27. 3. 2020 – Solinky, Bôrik, Strážov

Sídlisko Solinky: Smreková ulica, Javorová ulica (garáže), Bo- 
rová 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. Bôrik: Tulipánová ulica (nad SOU stavebným), Ulica Alexan-
dra Rudnaya (pri obchode „Potraviny“), Ulica Jána Kovalíka č. 
21 – neskôr presun na Čulenovu ulicu, križovatka Oravskej ulice 
a Bôrickej cesty, Nešporova ulica (parkovisko pri OD „BILLA“), Na 
Malý Diel. Strážov: Priehradná ulica (konečná MHD), Dedinská 
ulica (koniec ulice), Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Raj- 
čanke), Rajčianska ulica (v strede).

Zároveň prosíme občanov o strpenie dočasných obmedzení v súvislosti s pristavením   
veľkokapacitných kontajnerov na jednotlivých stojiskách. Ďakujeme za porozumenie. i

INFORMUJEME
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Od 31. 3. do 3. 4. 2020 – Staré mesto, Malá Praha, 
Rosinky, Trnové

Staré mesto: Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej 
ulici), križovatka Ulice Daniela Krmana a Na Šefranici – neskôr 
presun na križovatku ulíc Murgašova a Stárkova, Na Sihoti, Hl-
boká cesta č. 28 – neskôr presun na sídlisko „Pod nemocni-
cou“, Hollého ulica č. 25 – neskôr presun na Šoltésovej ulicu 
č. 10, Revolučná ulica (chodník vedľa panelákov) – neskôr 
presun na križovatku ulíc Milana Rastislava Štefánika a Jána 
Milca, Klemensova ulica (začiatok ulice), križovatka Tichej ulice 
a Ulice Martina Rázusa (oproti „Mraziarňam“). Malá Praha: 
križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice, križovatka 
Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej ulice, križovatka Kollárovej 
ulice a Daxnerovej ulice – neskôr presun na Daxnerovu ulicu  
č. 1, Závodská cesta č. 60 (pri reštaurácii „Gastro Novum“). 
Rosinky: Majerská ulica, Brezová ulica č. 56 – 59, spojnica Ulice 
Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice. Trnové: Magočovská uli-
ca (konečná MHD), Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri ob-
chode), Nový Domov (zastávka MHD Rakové), Horná Trnovská 
ulica (pri futbalovom ihrisku), Cintorínska ulica (pri cintoríne). 

Od 7. 4. do 10. 4. 2020 – Hliny I – VIII
Hliny I: Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za COOP 
Jednotou) – neskôr presun do vnútrobloku na Komenského 
41. Hliny II: Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, za predajňou 
„Očná optika“). Hliny III: Ulica Tomáša Ružičku, Puškinova uli-
ca (ihrisko) – neskôr presun na Puškinovu ulicu č. 5. Hliny IV: 
Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu). Hliny V: Ružová 
ulica (pri spoločenskom pavilóne), Hečkova ulica (parko-
visko), Kraskova ulica (pri križovatke s Hlinskou ulicou). Hliny 
VI: za reštauráciou „Máj“, pri objekte výmenníkovej stanice, 
Bajzova ulica (pri zdravotnom stredisku). Hliny VII: Jarná uli-
ca (pri bývalej pošte), Gabajova ulica (pri bývalej pekárni), 
Saleziánska ulica (oproti Byttermu). Hliny VIII: Lichardova uli-
ca, Suvorovova ulica (parkovisko pri OD „Družba“), Rajecká 
ulica č. 1.

Od 14. 4. do 17. 4. 2020 – Vlčince, Celulózka, 
Mojšova Lúčka

Vlčince I: Černovská ulica (za reštauráciou „Zeppelin Pub“), 
Námestie Ľudovíta Fullu č. 2 (pri garážach), Námestie Ľudoví-
ta Fullu. Vlčince II: Dobšinského ulica (za lekárňou), Varšavská 
ulica (za obchodom „Pačino“), Ulica Boženy Slančíkovej Tim-
ravy č. 11, Ústecká ulica, Tulská ulica 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 Špeciálnou základnou  
školou s materskou školou), Ulica Karola Kmeťku (parkovisko). 
Celulózka: Pri Celulózke (pri bytovom dome) – neskôr presun 
na Pltnícku ulicu. Mojšova Lúčka: Rybné námestie, Pstruhová 
ulica, Stará Mojšova Lúčka – neskôr presun na Lieňovú ulicu. 

Harmonogram nájdete aj na stránke mesta: www.zilina.sk/triedime-odpad/.

Na jar sme v metských častiach pripravili pre Žilinčanov novinku, 
a to zber biologicky rozložiteľného odpadu. V termníme od 9. 3. 
do 11. 4. 2020 môžete do pristavených nádob odovzdať odpad 
zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín, a pod.  
Zber zabezpečuje Odbor správy verejného priestranstva a život-
ného prostredia MsÚ. 

Zavadzajú vám doma staré elektrospotrebiče? V spolupráci so 
združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu – Envi-
dom, budeme opäť zabezpečovať v mestských častiach zber 
elektroodpadu (chladničky, práčky, televízory, rádiá, počítače, 
monitory, varné kanvice a iný elektroodpad), ktorý môžu obča-
nia bezplatne odovzdať v:

sobotu 7. marca 2020 a sobotu 14. marca 2020.

Budatín: 9. 3. – Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice), 10. 3. – 
Radová ulica (začiatok ulice). Zádubnie: 11. 3. – Zádubanská uli-
ca (stred ulice), 12. 3. – Zádubanská ulica (pri cintoríne). Zástra-
nie: 13. 3. – Stará dedina, 14. 3. – Kultúrna ulica (kultúrny dom). 
Strážov: 16. 3. – Dedinská ulica (zastávka MHD), 17. 3. – Rajčians-
ka ulica (stred ulice). Brodno: 18. 3. – Zaroháčovská ulica (dolná 
časť ulice – pri potoku), 19. 3. – Zábrežná ulica (pri pohostinstve 
„Moravec“).  Mojšova Lúčka: 20. 3. – Rybné námestie, 21. 3. – 
Stará Mojšova Lúčka – neskôr presun na Lieňovú ulicu.  Považský 
Chlmec: 23. 3. – Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome), 24. 
3.  – Pri Kysuci. Vranie: 25. 3. – Labutia ulica (pri lávke), 26. 3. – 
Vrania ulica (pri kultúrnom dome). Žilinská Lehota: 27. 3. – Kor-
tinská ulica (pri kultúrnom dome), 28. 3. – Na cintorín (pri cintoríne).
Bánová: 30. 3. – Jabloňová ulica (pri trafostanici), 31. 3. – Ulica 
Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety). Závodie: 1. 
4. – Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska), 2. 4. – Pod sa-
dom (pri betónových zábranách). Bytčica: 3. 4. – Bystrická ulica 
(pri katolíckom cintoríne), 4. 4. – križovatka Chalupkovej ulice  
a ulice Na Záchrastí. Trnové: 6. 4. – Horná Trnovská ulica (pri fut-
balovom ihrisku), 7. 4. – Cintorínska ulica (pri cintoríne). Rosinky: 
8. 4. – Brezová ulica č. 56 – 59, 9. 4. – spojnica Ulice Mikuláša Ni-
griniho a Nábrežnej ulice. Bôrik: 10. 4. – križovatka Bôrickej cesty 
a Tulipánovej ulice. Malá Praha: 11. 4. – križovatka Daxnerovej  
a Kollárovej ulice. 

INFORMUJEME
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Zápis bude prebiehať vo všetkých základných školách v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Žilina v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. 
  
Zápis sa týka všetkých detí, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty 
rok veku. 

Čo potrebuje rodič k zápisu?
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 zamest-
návateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov. Pre 
presnosť údajov je potrebné, aby si zákonní zástupcovia priniesli so 
sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Kde prihlásiť dieťa?
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa školské-
ho 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 ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú po-
vinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie vše- 

obecného lekára pre deti a dorast. Deti s intelektovým nadaním 
majú možnosť navštevovať triedy pre intelektovo nadané deti (ZŠ s 
MŠ, Ul. sv. Gorazda).

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej 
školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádz- 
ky o jeden školský rok na základe žiadosti rodiča alebo na návrh mater-
skej školy, ktorú dieťa navštevuje, alebo na základe predchádzajúce-
ho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,  
a to vždy s informovaným súhlasom rodiča. Súčasťou žiadosti rodiča je 
odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného za-
riadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 1. – 3. apríla 2020
Termín

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú 
žiadosť spolu s  potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecné-
ho lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom oč-
kovaní. 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.

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, 
• deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
• s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola zverejní podmienky prijatia na školský rok 2020/2021 
na budove školy od 15. februára 2020. 

Blížia sa zápisy detí do materských škôl  
Viete, čo potrebujete k úspešnému vybaveniu?

11. mája - 13. mája 2020
Termín

Bližšie informácie sa dajú získať na webových stránkach 
škôl alebo ich priamo poskytnú riaditelia škôl na uve-
dených telefónnych číslach, prípadne pracovníci od-
delenia školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline na 
tel. č. 041/7063523.

Nepremeškajte zápis detí do 1. ročníka.

Máte doma 
budúceho školáka?

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Žilina sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 
306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 
308/2009 Z. z. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si 
rodičia môžu stiahnuť na stránke mesta – občan – žiadosti 
a tlačivá – oddelenie školstva a mládeže  (formát RTF, for-
mát PDF). Bližšie informácie poskytnú aj pracovníci odde-
lenia školstva a mládeže na t. č. 041/7063523.

i

i
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