Žilinčanom slúži nová
in-line plocha
na zimnom štadióne

Hlavným zámerom mesta je podľa žilinského primátora Igora Chomu ponúknuť
Žilinčanom ďalšiu možnosť na aktívny
šport a v neposlednom rade aj zlepšiť
kvalitu života v našom meste. „Zimný
štadión budeme môcť vďaka tejto ploche
využívať aj v letnej verzii a čo je dôležité,
bude slúžiť širokej verejnosti. Naším
záujmom je popularizovať šport medzi
mladými, pretože táto oblasť je v súčasnosti zanedbávaná a tento nový prvok
v podobe in-line plochy k tomu určite
prispeje,“ uviedol žilinský primátor.
Celý článok na stranč č. 2
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Je dôležité si uvedomiť, že psie exkrementy
sú pre životné prostredie veľmi škodlivé.

Hádam žiadne mesto na Slovensku nie je výnimkou v tom, že niektorí majitelia psov po svojich štvornohých miláčikoch neupratujú exkrementy zanechané na tráve či chodníkoch v rámci „venčenia“. Aj
mesto Žilina sa potýka s týmto problémom.

Letná prevádzka materských škôl
Mesto Žilina oznamuje zákonným zástupcom detí informácie o materských školách
zabezpečujúcich prevádzku počas letných prázdnin spolu s aktuálnymi termínmi. Prevádzku v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina zabezpečí:
Od 2. júla 2018 do 20. júla 2018
Materská škola, Cesta k vodojemu 386/4
Materská škola, Kultúrna 284/11 (Zástranie)
Materská škola, Stavbárska 4
Materská škola, Puškinova 2165/3
Materská škola, Námestie J. Borodáča 7
Materská škola, Trnavská (elokované pracovisko)
Materská škola, Limbová 26
Materská škola, Petzvalova 8
Materská škola, Ku škôlke (Zádubnie) 196
Od 23. júla 2018 do 10. augusta 2018
Materská škola, Bajzova 9
Materská škola, Jarná 2602/7
Materská škola, Námestie J. Borodáča 6
Materská škola pri ZŠ, Brodňanská 110
Materská škola pri ZŠ, Dolná Trnovská 36
Materská škola pri ZŠ, Ul. sv. Gorazda 1
Vzhľadom na to, že vo viacerých materských školách sú naplánované rozsiahle rekonštrukčné práce, nemožno s nimi rátať na otvorenie počas letných prázdnin. Počas tohto
obdobia bude otvorených toľko materských škôl, aby sa umiestnili všetky deti, ktorých rodičia budú mať o túto službu záujem. Bližšie informácie podajú riaditeľky materských škôl.

CELÝ ČLÁNOK NA STRANE Č. 3

Štvorylka aj v tomto roku roztancovala Žilinčanov
Európsky tanečný festival štvorylka (European Quadrille Dance Festival) zavítal opäť aj
do Žiliny. Taneční nadšenci sa 18. mája 2018 presne o 12.00 hod. pustili do synchronizovaného tanca s názvom „štvorylka“ (quadrille). Mesto Žilina a Tanečná škola Peter
Cieker organizovali podujatie už po deviatykrát. Záštitu nad touto kultúrnou akciou
prevzal primátor mesta Žilina Igor Choma. Synchronizované tancovanie štvorylky
v rôznych európskych mestách sa koná vždy štvrtý piatok v máji, presne o 12.00 hod. na
významných verejných miestach. Na Námestí Andreja Hlinku v Žiline tento rok tancovalo
štvorylku viac ako 1 200 zaregistrovaných účastníkov, od žiakov základných a študentov stredných škôl až po
dôchodcov. Všetci účastníci prešli
prípravným kurzom za pomoci učiteľov tanca. Satelitný signál zabezpečil synchronizovaný štart s ostatnými
zúčastnenými mestami, pričom hudba
bola prenášaná priamo zo slovinského organizátorského mesta Maribor.
Akciu za mesto Žilina prišili podporiť
primátor Igor Choma a jeho zástupcovia Patrik Groma a Anton Trnovec.

V júni vás pozývame na tieto podujatia:
• Dni energií: 6. júna, Námestie Andreja Hlinku
• Fest Anča: od 28. júna do 1. júla (Stanica Žilina-Záriečie, Bábkové divadlo a Nová Synagóga)
• ŽILINSKÉ KULTÚRNE LETO 2018: od 28. júna do 5. októbra
Viac info na strane č. 7

SPRAVODAJSTVO
PREDSTAVUJEME

Dr. h. c. prof. PhDr.
Richard Marsina

Zakladateľ
modernej
slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických sa narodil 4. mája
1923 v Šahách. Tento
rok 4. mája slávil svoje
životné jubileum – 95
rokov. Časť svojho detstva prežil v Žiline, kde
študoval na základnej
škole a neskôr z Trenčína prestúpil opäť do
Žiliny, kde doštudoval
na gymnáziu. Vysokoškolské štúdium začal
na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity, pokračoval na Filozofickej
fakulte, ktorú absolvoval v roku 1949. Hlavnú
vedeckú aktivitu vyvíjal
na príprave vydávania
stredovekých historických prameňov a na
príprave dokumentačnej základne pre túto
činnosť. Vypracoval dva
diely Slovenského diplomatára a k nim
kritické štúdie diplomaticko-historického charakteru. Podieľal sa na
mnohých
syntézach
dejín Slovenska, kde
spracovával vždy stredoveké časti. Zaujímal
sa o problematiku dejín
stredovekých miest na
Slovensku (Žilina, Trenčín, Bytča, Nitra, Zvolen, Spišská Nová Ves)
a v Uhorsku, ku ktorej
spracoval viacero podkladov. Zaujali ho
i stredoveké rozprávacie
pramene,
legendy
a osobnosti slovenskej
historiografie
(Adam
František Kollár, Matej
Bel, Samuel Timon, Ján
Severini atď.). Jeho záujem oslovil aj vývoj
najstaršieho osídlenia
Slovenska v regionálnom i celoslovenskom
rámci. V mnohých svojich prácach sa venoval
veľkomoravskej problematike, christianizácii
Slovenska a Uhorska
i najstarším dejinám Nitrianskeho biskupstva.
Počas svojho profesijného pôsobenia bol členom viacerých odborných spolkov, združení,
vedeckých organizácií
a bol i profesorom
a funkcionárom na viacerých slovenských univerzitách. V roku 2001
mu bolo udelené „Čestné občianstvo mesta Žilina“.
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Žilinčanom slúži nová in-line plocha
na zimnom štadióne
Primátor Igor Choma, zástupcovia
mládežníckeho
klubu MsHKM Žilina
a členovia vedenia
MsHK Žilina oficiálne uviedli do užívania novú in-line
plochu na zimnom
štadióne v Žiline.

S

finančnou pomocou
mesta Žilina sa podarilo na zimnom štadióne
zakúpiť a položiť in-line
plochu, ktorá vytvorí počas
letných mesiacov priestor
na trénovanie pre všetky
kategórie v rámci MsHKM.
„Sme veľmi radi, že sa nám
podarilo za výdatnej pomoci mesta Žilina zabezpečiť
túto plochu, ktorá výrazným spôsobom rozšíri
možnosti využívania zimného štadióna aj v letných
mesiacoch. Každodenným
využívaním in-line plochy
sa skvalitní tréningový proces mládežníckych tímov
v Žiline,“ povedal konateľ
mládežníckeho klubu Daniel Rančák. Investícia si
vyžiadala 27 778 eur bez
DPH, pričom mesto prispelo sumou 25 000 eur.
Hlavným zámerom mesta
je podľa žilinského primátora Igora Chomu ponúknuť

Novú plochu budú využívať najmä mladí
hokejisti počas letných tréningov.

Žilinčanom ďalšiu možnosť
na aktívny šport a v neposlednom rade aj zlepšiť kvalitu života v našom meste.
„Zimný štadión budeme
môcť vďaka tejto ploche
využívať aj v letnej verzii
a čo je dôležité, bude slúžiť
širokej verejnosti. Naším
záujmom je popularizovať
šport medzi mladými, pretože táto oblasť je v súčasnosti zanedbávaná a tento
nový prvok v podobe in-line plochy k tomu určite
prispeje,“ uviedol žilinský
primátor.
Celodenná brigáda dala
všetkým poriadne zabrať,
ale výsledok je naozaj perfektný a tréningy mládežníkov naberú opäť nový,
zaujímavejší rozmer. „Touto
cestou chcem poďakovať aj

všetkým trénerom mládežníckych družstiev, hráčom juniorského a dorasteneckého tímu, ktorí sa
podieľali svojou pomocou na
položení a sprevádzkovaní
nového povrchu v hlavnej
hale žilinského zimného štadióna,“ uviedol Daniel Rančák. Doplnil, že v priebehu
týždňa ešte pribudnú dva
prenosné basketbalové koše
a dvadsať lôpt, aby bolo využitie plochy čo najpestrejšie.
„To znamená, že okrem in-line hokeja, hokejbalu, florbalu či futsalu sa bude dať plocha využívať aj na spestrenie
prípravy formou basketbalu,
ktorý nesie viacero hokejových prvkov,“ uzavrel Rančák.
Kol. autorov
(PČ, EL, AČ, BZ,
KZ, KŠ, AB, MŽ)

Žilina pokračuje v rekonštrukciách chodníkov
Do ich obnovy išlo zatiaľ 760 000 eur
Mesto Žilina aj v
tomto roku pokračuje v opravách chodníkov na sídliskách
a v mestských
častiach. S príchodom jari sa začalo
s rekonštrukciami
na sídlisku Vlčince.

K

ompletnou obnovou
prešli chodníky na
uliciach Martinská,
Fatranská, Tatranská, Karpatská, Trnavská, Kubínska,
Popradská a Černovská. Rekonštrukčné práce nadviazali na minuloročné opravy
chodníkov v tejto časti mesta,
ktoré radnica spustila vlani
v lete. Do obnovy chodníkov
na sídlisku Vlčince mesto investovalo približne 334 000
eur. V týchto dňoch prebieha

rekonštrukcia chodníka na
Bôriku na Ulici Alexandra
Rudnaya, kde sa vysádzajú aj
nové stromy. Práce momentálne prebiehajú aj v časti
Malá Praha, kde sa upravujú
chodníky na uliciach Ambra
Pietra a Kollárova. Dokončiť
by sa mali do konca júna.
V najbližšom období sa začne
s opravami vo zvyšných uliciach v časti Malá Praha
a Staré mesto. „Chcel by som
poprosiť Žilinčanov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasných dopravných obmedzení, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti so stavebnými
prácami. Výsledkom však
budú nové chodníky, ktoré
opäť zvýšia kvalitu života
v našom meste,“ povedal
žilinský primátor Igor Choma. Úplne nové chodníky

pribudnú v Bánovej, na Kvačalovej ulici a rovnako sa
aktuálne budujú prvé úseky
chodníka v Budatíne, ktorý
je súčasťou navrhovaného
budúceho chodníka spájajúceho Budatín so Zádubním.
Mesto vychádza v ústrety
i chodcom na Solinkách, tu
vybuduje chodník na Obvodovej ulici.
Samospráva začala s rozsiahlou rekonštrukciou chodníkov v roku 2016. Postupne
si úpravou prešli chodníky
na Hlinách, Solinkách
a Hájiku a časť chodníkov na
sídlisku Vlčince. Na opravy
zatiaľ minulo mesto približne
760 000 eur.
Kol. autorov
(PČ, EL, AČ, BZ,
KZ, KŠ, AB, MŽ)

Pieskoviská v Žiline sú pod neustálou kontrolou
Na území mesta sa nachádza veľké množstvo pieskovísk, ktoré neustále kontrolujú zamestnanci mesta a Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Hygienický posudok sa robí minimálne
dvakrát do roka v náhodných lokalitách a v prípade nedostatkov sa piesok vymení. V roku 2017
bol vymenený piesok v 87 pieskoviskách na území mesta a celkové náklady boli vo výške
26 649,11 eura. Počet pieskovísk sa každým rokom mení, lebo mesto neustále buduje nové
a na základe podnetov od občanov obnovuje staré, dlhodobo nevyužívané plochy. Pieskoviská
sa nachádzajú na každom sídlisku a v mestskej časti. Piesok sa začína meniť v priebehu mesiaca apríl vo všetkých pieskoviskách v správe mesta a všetko záleží od poveternostných podmienok. Vedeniu mesta záleží na tom, aby sa žilinské deti hrali v čistom a bezpečnom prostredí.
Ak by sa v pieskovisku nachádzalo sklo alebo iné nebezpečné predmety, treba to nahlásiť na
Mestskom úrade v Žiline. Vykoná sa kontrola a čistenie piesku ako prevencia voči úrazom detí.
Kol. autorov (PČ, EL, AČ, BZ, KZ, KŠ, AB, MŽ)
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Investície určené pre
občanov konečne našli
svoje uplatnenie
v rôznych projektoch
Výsledná podoba
rozpočtu mesta na
rok 2018 si prešla
za posledný polrok
viacerými zmenami
zo strany mestských poslancov
a aktuálne po tretej
rozpočtovej zmene
predstavuje výška
rozpočtu sumu
82 653 037 eur,
pričom je rozpočet
vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej
časti.

P

osledná zmena rozpočtu sa týkala prerozdelenia takmer 5 mil.
eur určených na investície,
čo vyvolalo u poslancov
rozdielne názory na to, do
čoho je potrebné prioritne
zainvestovať. Investície, ktoré
zastupiteľstvo najskôr rozhodnutím časti poslancov
z rozpočtu na rok 2018 vyradilo, sa na májovom mimoriadnom zastupiteľstve takmer po polroku vracajú späť
do rozpočtu (napríklad most
Brodno – Vranie).
Poslanci svojimi nepremyslenými návrhmi do zmeny
rozpočtu zahlasovali za také
návrhy, ktoré nie sú v súlade
so zákonom – rozpočtové
zmeny by mali byť presne
kvantifikované a kvantifikovateľné, čo viedlo k nepodpísaniu rozpočtu ako celku.
V dôsledku toho boli opätovne pozastavené prípravy investícií a projektov, ktoré by
vo výraznej miere prispeli
k zlepšeniu života našich občanov. Len na správu a údržbu pozemných komunikácií
mesto vyčlenilo v rozpočte
pre rok 2018 viac ako 2 mil.
eur. Do školstva putuje takmer 331 000 eur. Uvoľnili sa
prostriedky na revitalizáciu
parkov v Závodí a Brodne
(približne 300 000 eur) a tiež
napríklad na výstavbu športoviska na Oravskej ceste za
220 000 eur. Suma 160 000
eur sa má použiť na rekonštrukciu detského ihriska
v lesoparku. 35 000 eur sa
uvoľnilo na tzv. inštitucionálnu podporu prostredníctvom grantov mesta. Začína
sa riešiť rekonštrukcia budovy ZPS na Osikovej ulici,
v sume viac ako 300 000 eur.
Naplánovaná je aj rekonštrukcia Kamennej ulice za
približne 400 000 eur.
Rozpočtové zmeny často
obsahujú veľké množstvo
menších investícií, ako aj
reálne zapojenie tzv. poslaneckých alebo pohotovostných zdrojov. Každá investícia, aj drobná, je pre mesto
dôležitá a dlhodobo plánovaná. Keďže sa uznesenie

musí podpísať (resp. nepodpísať) en bloc, musel sa
návrh o zmene rozpočtu
znovu prerokovať a opätovne o ňom museli poslanci
hlasovať. Aj z tohto dôvodu
bolo zvolané mimoriadne
mestské zastupiteľstvo na
pondelok 14. mája 2018, čo
predstavovalo jediný najbližší vhodný a voľný termín.
O tom, že sa mimoriadne
mestské zastupiteľstvo koná
v rovnakom čase a dni ako
zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja, informovali primátora len traja
mestskí poslanci. Páni mestskí poslanci, ktorí sú zároveň i poslancami krajského
zastupiteľstva, mohli požiadať o zmenu termínu rovnako i pani županku (lebo aj
zasadnutie ŽSK bolo mimoriadne).
Obštrukcie, ktoré tak vznikli
na úvod mimoriadneho
mestského zastupiteľstva pri
zaprezentovaní sa poslancov
a následnom hlasovaní
mestského zastupiteľstva,
viedli k zbytočnému predlžovaniu rokovania i nekorektnosti poslancov voči občanom. Napriek tomu, že na
prezenčnej listine bolo na
úvod rokovania zapísaných
21 poslancov, čím bolo mestské zastupiteľstvo spôsobilé
rokovať a uznášať sa, pri následnom hlasovaní 10 poslancov nehlasovalo, aj keď
boli zapísaní na prezenčnej
listine (poslanecký plat im
na základe zaprezentovania
sa prislúcha). Týmto krokom poslanci zablokovali
ďalšie schvaľovacie procesy
a zastupiteľstvo na určitý čas
nemohlo pokračovať vo
výkone svojej funkcie. Po
krátkej prestávke nakoniec
rokovanie
pokračovalo
a poslanci svojimi ďalšími
návrhmi rozpočet upravili
a zároveň i schválili. O to nepochopiteľnejšie
potom
v tomto kontexte taká
obštrukcia vyznieva. Zrejme
je to dôsledok toho, že niektorí poslanci majú viacero
funkcií, a okrem zastupiteľstva mesta sedia aj v zastupiteľstve kraja, a potom
nestíhajú naplno vykonávať
funkciu mestského poslanca. Najvýraznejšia zmena
rozpočtu sa týkala zrušenia
finančných prostriedkov určených na vypracovanie
projektovej štúdie územia
medzi vodným dielom a Budatínom k projektu výstavby
Areálu žilinského športu
(AŽIŠ), ktorú navrhol poslanec Peter Fiabáne.
Kol. autorov
(PČ, EL, AČ, BZ,
KZ, KŠ, AB, MŽ)
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Upratujme po svojich psoch!
Hádam žiadne
mesto na Slovensku
nie je výnimkou
v tom, že niektorí
majitelia psov po
svojich štvornohých
miláčikoch neupratujú ich exkrementy
zanechané na tráve
či chodníkoch
v rámci venčenia.
Aj mesto Žilina sa
potýka s týmto
problémom. Samozrejme, nie všetci
psičkári sú nezodpovední, ale
množstvo výkalov
nachádzajúcich sa
v uliciach dokazuje,
že povinnosť odstrániť znečistenie
dodržiava len malé
percento majiteľov
psov.

H

lavnou povinnosťou
majiteľa psa alebo
osoby, ktorá psa
vedie, je bezodkladne odstrániť znečistenie, ktoré
pes spôsobil. Asi nikto neobľubuje dvíhanie psieho
odpadu zo zeme, ale rovnako nikomu nie je príjemné
pozerať sa na množstvo
psích exkrementov, ktoré sú
všade v uliciach. Veľa psičkárov si už uvedomuje svoje povinnosti pri venčení
a nemajú problém „kôpky“
po svojich psoch pozbierať.
Sú však aj nezodpovední
psičkári a tí komplikujú život celému svojmu okoliu.
Kvôli konaniu tých nedisciplinovaných sa ľudia pozerajú krivo aj na poctivých
majiteľov psov, hoci tí za
súčasný stav nemôžu.
Je dôležité si uvedomiť, že
psie exkrementy sú pre životné prostredie veľmi
škodlivé.
Nejde
len
o problém estetický, ale
najmä zdravotný. Je zarážajúce, že mnohí psičkári si
neuvedomujú, že „kôpka“,
ktorú zanechal ich pes,

Každý majiteľ psa je povinný zaevidovať
ho na Mestskom úrade v Žiline.

môže byť zdrojom veľmi
nepríjemných a nebezpečných parazitov. Prostredníctvom psích výkalov sa môžu
na človeka preniesť rôzne
ochorenia. Najviac ohrozené sú deti, ktoré sa hrajú
na detských ihriskách
a v parkoch. Aj psy sa môžu
navzájom nakaziť choroboplodnými zárodkami, pretože radi oňuchávajú moč aj
exkrementy svojich psích
príbuzných. Psie výkaly
jednoznačne predstavujú
vážne zdravotné riziko pre
ľudí aj zvieratá.
Kým psičkári požadujú viac
priestoru pre venčenie
štvornohých priateľov, naopak ľudia, ktorí psa nevlastnia, sa sťažujú na množstvo
psov a znečistenie, ktoré po
nich zostáva. Dôležité je
vzájomne sa rešpektovať
a najmä byť zodpovedným
voči okoliu. V Žiline je v súčasnosti v prevádzke venčovisko na sídlisku Hájik a
majitelia psíkov môžu využiť aj voľný výbeh pre psov
na sídlisku Solinky. V meste
sú označené miesta, kde je
psom vstup zakázaný, ide
najmä o detské ihriská
a niektoré trávnaté plochy či
parky. Všetky ostatné miesta sú psom prístupné a ak
majiteľ dodržiava pravidlá vedenia psa na vôdzke a zbiera
výkaly, nie je prítomnosť
psa žiadnym problémom.
V obnovenom Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku je aj
ekotoaleta pre psov.

Každý majiteľ psa je povinný
zaevidovať ho na Mestskom
úrade v Žiline. Aktuálne
v roku 2018 eviduje mesto
4 235 psov. Evidencia je
prístupná aj na internetovej
stránke www.zilina.sk, napravo v sekcii eGov. Tu je
možné zistiť, či sú psy riadne
prihlásené. Ďalšou povinnosťou majiteľa je platiť
ročnú daň za psa. Pes pri zaevidovaní dostane evidenčnú
známku, ktorou je jednoznačne identifikovateľný.
Kontroly psičkárov vykonáva
pravidelne Mestská polícia
Žilina a v prípade zistenia
priestupku môže uložiť pokutu do výšky 33 eur. Za rok
rozdá v priemere 500 takýchto pokút.
To, ako bude naše mesto vyzerať, je vizitka nás Žilinčanov, a preto nebuďme ľahostajní k prostrediu okolo
seba. Každý z nás môže upozorniť psičkára, aby pozbieral
exkrementy po svojom psovi
a v prípade potreby môže na
nezodpovedného majiteľa
privolať aj hliadku mestskej
polície. Jediný spôsob, ako
zlepšiť súčasný stav, je začať
od seba a postupne vychovávať ľudí k tomu, aby
zbieranie exkrementov bolo
pre nich samozrejmosťou.
Len tak budeme môcť žiť
v čistom meste.
Kol. autorov
(PČ, EL, AČ, BZ,
KZ, KŠ, AB, MŽ)

Naši veteráni si pripomenuli Deň víťazstva v Bielorusku
Tento rok si svet pripomína už 73. výročie ukončenia 2. sv. vojny. Deň víťazstva oslavovali 9. mája aj v bieloruskom Grodne, partnerskom meste Žiliny. Členovia Únie vojnových
veteránov SR, Klubu vojenských výsadkárov SR a zástupca primátora Anton Trnovec si
uctili pamiatku padlých vojakov položením vencov k pamätníku a zároveň sa zapojili do
slávnostného sprievodu centrom mesta. Vojna poznačila skoro každú bieloruskú rodinu, aj
preto si takýmto spôsobom stále pripomínajú spomienku na svojich drahých. Sprievodu so
symbolickým názvom „Bielorusko nezabúda“ sa zúčastnilo viac ak 2 000 domácich. Podobné aktivity pomáhajú rozvíjať spoluprácu medzi našimi mestami a utužovať medzinárodné vzťahy. Deň víťazstva v Grodne si naši veteráni radi uctia aj v budúcnosti.

Kol. autorov (PČ, EL, AČ, BZ, KZ, KŠ, AB, MŽ)

www.zilina.sk

Milí Žilinčania,
máme za sebou
mesiac máj, kedy
naše mesto
rozkvitlo do krásy
a slnečnej pohody.
S prichádzajúcimi
teplými dňami sa
v meste začali
práce na cestných
komunikáciách
a chodníkoch, do
prevádzky sme
spustili všetky
fontány, začali sme
práce na kosení v
parkoch, na sídliskách a mnohé
ďalšie.

V

meste sa aj tento rok pokračuje
s
rekonštrukciou
a budovaním chodníkov.
Koncom mesiaca by mal
byť dokončený úsek medzi
Budatínom a Zádubním
a kompletne sa dokončila rekonštrukcia na sídlisku Vlčince. Pokračujeme
v pláne údržby zelene
v meste, s kosením sme začali už počas mája. V najbližších mesiacoch sú napláno-

SPRAVODAJSTVO
vané štandardné práce údržby zelene (kosenie, ošetrovanie drevín a porastov,
výsadba nových rastlín atď.).
V júni mesto pre občanov
pripravilo v mestských častiach mimoriadny zber
odpadu prostredníctvom
veľkokapacitných kontajnerov.
Ustálené slnečné počasie,
ktoré u nás pretrváva už od
apríla, môžete využiť na prechádzku v Lesoparku Chrasť,
v Parku Ľudovíta Štúra,
okolí Vodného diela Žilina
či sadnúť na bicykel a prejsť
žilinskými cyklotrasami, ku
ktorým už čoskoro pribudnú ďalšie. Tie sa plánujú
vybudovať na sídlisku Solinky. Taktiež sa dokončí prepojenie medzi sídliskami
Solinky a Vlčince, s výstavbou by sa malo začať
v júni.
Už koncom tohto mesiaca si
prídu na svoje aj milovníci
hudby a kultúrnych podujatí. Pre Žilinčanov a návštevníkov si mesto Žilina
opäť pripravilo bohatý pro-

gram v rámci Žilinského
kultúrneho leta 2018, ktoré
je neoddeliteľnou súčasťou
kultúrno-spoločenského života v Žiline. Pre deti i dospelých sú pripravené dni
plné zábavy, tanca a hudby.
O Žilinskom kultúrnom lete
sa dočítate na: www.kulturneleto.eu.
Zároveň želám všetkým žiakom a študentom úspešné
ukončenie školského roka
2017/2018 a vydarený začiatok tohtoročných letných
prázdnin.
Igor Liška
prednosta
Mestského úradu v Žiline

Ďalšia dôležitá výhra mesta
v kauze Aupark
Kauza Aupark,
ktorá sa už
niekoľko rokov
ťahá po súdoch, má
ďalší pozitívny
výsledok. Prednedávnom sa nám
podarilo zaznamenať obrovský
úspech, keď súd
rozhodol, že mesto
Žilina nemusí
v súvislosti
s výstavbou obchodného centra
v strede mesta
spred vyše desiatich rokov zaplatiť
17,5 milióna eur.

T

akúto sumu požadovala
spoločnosť
GETWAY MANAGEMENT, a. s. ako náhradu škody za prieťahy pri
výstavbe. Okresný i krajský
súd túto žalobu zamietol,
pričom verdikt je aktuálne
právoplatný, momentálne
sa však ešte čaká na posúdenie Najvyšším súdom
SR, keďže developer využil
možnosť dovolacieho konania ako mimoriadneho
opravného prostriedku.
V súvislosti s touto kauzou
sa však vedie i druhé súdne
konanie, v ktorom je žalovaná Slovenská republika
zastúpená Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pričom
mesto Žilina v tomto konaní vystupuje ako vedľajší
účastník. Predmetom konania bola náhrada škody
vo výške 1,3 mil. eur, ktorá
mala spoločnosti GETWAY
MANAGEMENT, a. s.

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

Kauza Aupark, ktorá sa už niekoľko rokov
ťahá po súdoch, má ďalší pozitívny výsledok.

vzniknúť v súvislosti s údajným omeškaním výstavby
obchodného centra Aupark. Odvoláva sa pritom
na spochybňované rozhodnutie stavebného úradu
mesta Žilina. Ak by bola
uvedená spoločnosť v tomto súdnom konaní úspešná,
ministerstvo by muselo
uhradiť škodu a mestu Žilina by hrozilo, že si ministerstvo bude voči nemu
uplatňovať regresný nárok.
Okresný súd v Žiline koncom apríla však túto žalobu
v celom rozsahu zamietol.
„Vždy sme zastávali názor,
že mesto Žilina investorovi
v súvislosti s výstavbou obchodného centra nespôsobilo žiadnu škodu. O to viac
bolo v záujme mesta, aby
ministerstvo bolo v konaní
úspešné,“ uviedol primátor
mesta Igor Choma.
V tejto veci mesto zastupuje
advokátska
kancelária
HADBÁBNA & spol., advokátska kancelária, s.r.o.,
ktorá mesto úspešne zastupovala aj v súdnom konaní

o náhradu škody v celkovej
výške 17,5 mil. eur.
Začiatok „sedemnásťmiliónového“ sporu súvisí
s predajom pozemkov na
Štúrovom námestí pre
výstavbu nákupného centra
Aupark. Predaj pozemku
odklepli na návrh vtedajšieho primátora Jána Slotu
mestskí poslanci ešte v decembri 2003. Námestie
vtedy predali za 50 miliónov slovenských korún.
Nástupca
Jána
Slotu
primátor Ivan Harman však
výstavbu obchodného centra zastavil, predaj označil
za nevýhodný a napadol ho
na súde. Investor projekt
previedol na inú spoločnosť, ktorá v budovaní obchodného domu pokračovala.
Žiadal
však
o úhradu škody za pozastavenie
projektu,
ktorú
vyčíslil na 17,5 milióna eur.
Kol. autorov
(PČ, EL, AČ, BZ,
KZ, KŠ, AB, MŽ)
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Volebný obvod č. 8 informuje

Triedený zber komunálnych odpadov
v meste Žilina
Prečo triediť odpad?

Chránime životné prostredie.
Produkujeme menej komunálneho odpadu a vďaka tomu šetríme svoje
financie. Znižujeme environmentálnu záťaž pre budúce generácie.

Čo patrí a čo nepatrí do triedeného odpadu:
Plasty

VKM

Papier

Sklo

JÚN 2018

Kovy

Tak ako v každej
poriadnej domácnosti na jar vždy
prebieha veľké
jarné upratovanie,
tak aj v mestských
častiach volebného
obvodu č. 8 sme sa
venovali jarnému
upratovaniu, čisteniu a skrášľovaniu
prostredia, v ktorom žijeme.

P

Budatín

ri príležitosti Svetového dňa Zeme v sobotu
21. apríla usporiadali
mestské časti Brodno a Vranie v spolupráci so Základnou školou Brodno čistenie
nášho okolia, a to najmä
potoka Brodnianka, Toboliek a brehov Kysuce.

PLASTY

PAPIER

VKM

SKLO

KOVY

áno

áno

áno

áno

áno

číre a farebné
fólie, tašky,
vrecká, vedrá
a fľaštičky od
kozmetických
a čistiacich
prípravkov, PET
fľaše, obaly od
sladkostí, tégliky
od jogurtov a
rôzne plastové
nádobky a hračky,
polystyrén:
penový polystyrén, plastové
poháriky a pod.

viacvrstvové
obaly od mlieka,
smotany a iných
mliečnych
výrobkov,
ovocných štiav
a džúsov, vína,
avivážnych
prostriedkov
a pod.

noviny, časopisy,
zošity, knihy, listy,
kancelársky
papier, papierové
vrecká, lepenka,
krabice z tvrdého
papiera, kartón,
obálky, letáky,
katalógy, plagáty,
pohľadnice,
zakladače,
baliaci a krepový
papier, papierový
obal a pod.

sklenené fľaše,
nádoby, obaly
a predmety zo
skla, poháre,
fľaštičky od
kozmetiky bez
kovových
a plastových
uzáverov, črepy,
okenné sklo, sklo
z okuliarov
a pod.

kovové vrchnáky
z fliaš a pohárov,
kovové tuby od
pást, kovové
súčiastky, drôty,
starý riad, obaly
zo sprejov,
kovový šrot, oceľ,
farebné kovy,
konzervy, oceľové
plechovky,
plechovky z nápojov ako pivo
a pod.

nie

nie

nie

nie

nie

obaly znečistené
chemikáliami
a olejmi, viacvrstvové
kombinované
materiály, hrubo
znečistené plasty,
podlahové krytiny,
guma, molitan
a pod.

viacvrstvové
obaly od kávy,
vreckových
polievok,
pudingov, práškov
do pečiva,
práškového
cukru, korenín,
nanukov,
kakaového
prášku a pod.

voskovaný
papier, papier
s hliníkovou
fóliou, obaly na
mrazené
potraviny, silne
znečistený či
mastný papier,
kopírovací
papier, použité
plienky a pod.

vrchnáky,
porcelán, keramika, zrkadlá,
drôtované sklo,
fľaše z umelej
hmoty, časti
uzáverov fliaš,
žiarovky, žiarivky,
obrazovky, silne
znečistené sklo
a pod.

kovy hrubo
znečistené
zvyškami jedla,
farbami a rôznymi
chemickými
látkami, plastové
obaly od
skladkostí a pod.

Akcie sa zúčastnilo asi 40
dobrovoľníkov – žiaci ZŠ
s členmi pedagogického
zboru, členovia ZO JDS
Brodno, občania Brodna
a Vrania a miestni poslanci
Ing. Ján Pažický a Ján Púček. Počas doobedia sa
vyzbieralo niekoľko desiatok vriec odpadkov, ktoré
v danom úseku zanechali
naši „nevychovaní“ spoluobčania. Na záver bolo pre
pracantov pripravené malé
občerstvenie, ktoré po takejto doobedňajšej „fuške“
všetkým určite dobre padlo.
Ďalšia jarná brigáda vo volebnom obvode č. 8 sa konala 5. 5. 2018 na komunikácii medzi Budatínom
a Brodnom. Keďže ide o komunikáciu, ktorá nemá
„gazdu“, podujali sa na jej
čiastočné vyčistenie občania Budatína a Brodna, za
účasti všetkých 3 miestnych

Brodno

poslancov, a to Mgr. Emílie
Talafovej, Ing. Jána Pažického a Jána Púčka. Počas sobotného doobedia približne
30 brigádnikov na úkor
svojho voľného sobotného
času vyčistilo dve plochy,
na ktorých nezodpovední
občania vytvorili čierne
skládky stavebného a iného
odpadu. Zároveň brigádnici vyčistili aj niekoľko desiatok metrov okraja komunikácie,
ktorá
čoraz
častejšie slúži aj na prechádzky mamičiek so svojimi ratolesťami, ale väčšinou

Občania aj ďalších mestských častí obvodu č. 8 –
Považského Chlmca, Zádubnia a Zástrania – sa tiež
zapojili do jarného upratovania vo svojich obciach,
kde čistili a zveľaďovali
miestne ulice, areály ihrísk
a miestneho parku v Považskom Chlmci.

Zakazuje sa ukladať odpad mimo zberných kontajnerov!

Viete, že...?
Z dvoch 1-litrových odpadových nápojových kartónov sa môže stať 1 m2 kuchynských utierok...
Zo 670 odpadových plechoviek sa môže stať jeden bicykel...
Z odpadového recyklovaného papiera sa môžu stať puzzle...
Z 30 odpadových plastových fliaš sa môže stať jedna flisová bunda...
Recykláciou jednej vínovej fľaše sa môže ušetriť až 400 Wh elektrickej energie...

Brodno

V prípade, že máte aj iný odpad, ktorý sa pre svoj objem nezmestí do určených nádob, ako napr.
väčšie kusy skla, veľké papierové a lepenkové krabice, kovy a pod., prípadne ide o odpady, ktoré nie
sú separovateľné priamo v miestach zberu na sídliskách, môžete tieto odpady zadarmo odovzdať do
zberných dvorov: zberný dvor na Jánošíkovej ulici a zberný dvor v Považskom Chlmci (v pracovné
dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).

Našimi partnermi pre triedený
zber komunálnych odpadov v meste Žilina sú:

Budatín
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Všetkým
spoluobčanom
nášho volebného obvodu,
ktorým nie je ľahostajné
naše životné prostredie
a prišli pomôcť pri upratovaní, a tak spoločnými silami prispieť ku skvalitneniu
života v našich mestských
častiach, patrí poďakovanie.
Poďakovanie patrí aj vedeniu mesta Žilina a pracovníkom odboru životného
prostredia, ktorí zabezpečili
kontajner, ochranné pomôcky, náradie a následný
odvoz odpadu.

Je žiaduce, aby občania pred vyhodením PET fliaš, kartónov, obalov z VKM a kovových obalov tieto
odpadové obaly stláčali, a to s cieľom aby sa naplno využil celý využiteľný objem zberných vriec a
nádob. Ďalej je žiaduce, aby sa obaly z VKM a kovové obaly pred ich vyhodením vypláchli a vyčistili.
Triedený zber komunálnych odpadov
vo vašom meste financuje OZV ELEKOS

ju veľmi dobre poznajú
cyklisti zo Žiliny a okolia,
ktorí touto cestou pravidelne mieria smerom na
kysucké cyklotrasy. Bolo by
fajn, keby sa okraj komunikácie vyčistil od konárov
a koreňov kríkov v celom
úseku. Vznikol by tak asi
kilometer a pol veľmi peknej časti „cyklotrasy“ smerom z Budatína na Kysuce.
Miestni poslanci vyvinú
úsilie, aby sa do vyčistenia
tohto úseku zapojil aj VÚC
Žilina spolu s mestom Žilina.

Poslanci volebného
obvodu č. 8
Ing. Ján Pažický
Mgr. Emília Talafová
Ján Púček

www.zilina.sk
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Čo na to primátor?

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve
poslanci vyhoveli žiadosti bývalého kontrolóra, aby mohol verejne vystúpiť so svojím
prejavom. Keďže dosť často spomínal
primátora a udalosti, ktoré sa v meste
reálne odohrali odlišne, oslovili sme
primátora Igora Chomu, aby sme poznali
aj jeho názor. Redakcia sa pýtala na
niekoľko otázok, aby sme tak čitateľom
priblížili to, čo sa v skutočnosti dialo.
Pán primátor, bývalý kontrolór Peter Miko vystúpil na zastupiteľstve s rozsiahlym prejavom. Prečo ste sa nebránili proti jeho
slovným invektívam na vašu adresu?
Preto, lebo vždy si vypočujem aj názor druhej strany, hoci sa
nezakladal na pravde. Poslanci odobrili jeho vystúpenie, takže
som to rešpektoval aj ja. Necítil som potrebu v tom čase reagovať, lebo priznám sa, bol som už unavený z toľkých poloprávd
a subjektívnych názorov, ktoré sa nezakladali na pravde. Je mi
však ľúto, že bývalý hlavný kontrolór začal za uplynulý rok vidieť veci čierno. Možno je to tým, že som ohlásil, že nebudem
kandidovať v nasledujúcich voľbách za primátora a snaží sa tak
zviditeľniť pred kandidátmi na primátora v tohtoročných komunálnych voľbách.
Počas svojho vystúpenia na mestskom zastupiteľstve verejnosti
ozrejmil viaceré dôvody svojho odchodu. Jedným z uvedených
bola napr. aj rozdielna interpretácia vzdania sa funkcie hlavného kontrolóra. Je pravda, že odišiel pre akýsi nátlak na jeho
osobu?
Pán Peter Miko sa rozhodol vzdať funkcie dobrovoľne, čo učinil písomne v januári tohto roka s tým, že toto rozhodnutie
robí k 1. máju 2018. Vo svojom liste, ktorý mi doručil, nepomenoval žiadne konkrétne dôvody. S pánom Mikom som sa
však stretol pred koncom minulého roka a niekoľkokrát som
mu zdôraznil, že som bol doteraz s jeho prácou spokojný,
nemám voči nemu ani jeho práci žiadne výhrady a že nepokladám jeho predčasný odchod za správny. Poprosil som ho,
aby prehodnotil svoj zámer v priebehu sviatkov a zotrval vo
svojej funkcii do konca volebného obdobia. Dôvody, ktoré pán
kontrolór uviedol v televíznej reportáži po vypuknutí celej tejto kauzy, sťahovanie sa do nových priestorov a platové pomery
na útvare hlavného kontrolóra, mi preto na základe našich
predošlých rokovaní prišli nelogické. Treba pripomenúť, že
hlavný kontrolór o odchode z funkcie hovoril opakovane a verejne už niekoľko mesiacov dozadu, kedy o platoch a ani o sťahovaní nebolo ani reči. Taktiež sa v reportáži vytvára a podsúva dojem, akoby pán kontrolór musel dať výpoveď na
základe rozporov so zlým vedením mesta. Dodnes nerozumiem jeho postoju a konaniu.
Dôvodom, pre ktorý sa hlavný kontrolór rozhodol odísť a verejne ho prezentoval, boli i nevyhovujúce priestory na mestskom úrade, čo ste už v predchádzajúcej odpovedi naznačili.
Čo je v skutočnosti vo veci? Lebo aj tlačový odbor, teda aj redakcia radničných novín mesta Žilina, sa tiež sťahoval a sme
maximálne spokojní. Išlo teda o niečo iné?
Nové priestory, do ktorých sa mal útvar hlavného kontrolóra
presťahovať, vznikli odchodom niektorých pracovísk klientskeho centra z prízemia úradu. Je ich možné využiť na to, aby
všetci zamestnanci úradu boli sústredení na jednom mieste.
Budova na Hornom vale, kde do presťahovania sídlili pracovníci z útvaru kontroly, bola vždy len dočasným riešením z dôvodu dovtedy nevyhovujúcej kapacity budovy mestského úradu. Objekt na Hornom vale však je starou budovou, kde by
nebolo hospodárne teraz pristúpiť k nejakej väčšej modernizácii či rekonštrukcii. Preto, ak sa robia nejaké opravy, tak len
také, ktoré sú nevyhnutné, alebo také, ktoré prinášajú okamžité úspory. Priestory na mestskom úrade sú modernejšie, novšie, keďže boli rekonštruované pred vybudovaním klientskeho
centra, lepšie zabezpečené, klimatizované, s elektronickým
vedením dochádzky namiesto súčasnej papierovej formy, pričom zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra by nemuseli pri
výkone svojej práce dochádzať do budovy mestského úradu. Je
to preto, lebo všetky kontrolované zložky aj s dokumentáciou
by mali priamo v budove mestského úradu. Tiež by tým odpadlo napr. aj prevážanie dokumentov, ktoré si zamestnanci
útvaru hlavného kontrolóra vyžadujú predložiť na kontrolu.
Originály dokumentov by tak nemuseli opúšťať budovu úradu. A nakoniec by išlo len o návrat k minulosti, kedy dlhé roky
sídlil útvar hlavného kontrolóra v budove terajšieho mestského úradu. Nie je preto dôvod držať vysunuté pracovisko mestského úradu mimo jeho budovu, ak priamo v nej vieme
umiestniť aj útvar hlavného kontrolóra a s kvalitatívne lepšími
pracovnými podmienkami. Zamestnanci útvaru kontroly, samozrejme, majú možnosť participovať na tom, ako nové priestory prispôsobiť ich potrebám, čo im zo strany vedenia mesta
aj bolo ponúknuté. Pritom sa dokonca verejne hovorilo o tom,
že kontrolóri budú pracovať "za sklenenými prepážkami

www.zilina.sk

5
v klientskom centre", čo nie je pravda. Majú k dispozícii klasické kancelárie, o čom sa môže presvedčiť na vlastné oči každý
návštevník úradu. Mimochodom, aj vy ako odbor tlačový ste
žiadali prispôsobiť priestory pre vašu činnosť a bolo vám bez
problémov vyhovené. Je teda minimálne malicherné, ak sťahovanie hlavný kontrolór označuje za jeden z dôvodov pre
vzdanie sa svojej funkcie.
V reportážach, ale aj pri iných príležitostiach odznel z úst pána
Mika aj ďalší dôvod odchodu. Je pravda, že neboli zvýšené
platy zamestnancom útvaru hlavného kontrolóra?
Kompetencia odmeňovania zamestnancov mesta, mimo hlavného kontrolóra, patrí prednostovi úradu. Hlavnému kontrolórovi odsúhlasujú odmenu samotní poslanci mestského zastupiteľstva.
Úlohou vedenia úradu je zabezpečiť rovnaký prístup k odmeňovaniu zamestnancov. Vzhľadom na to, že platy by bolo
nevyhnutné zvýšiť aj všetkým ostatným zamestnancom úradu
a dosah na financie by bol neúnosný, prehodnotil som svoj
postoj k požiadavke pána kontrolóra. Nie je predsa možné robiť pozitívne rozdiely len preto, že niekto pracuje na kontrole
a iný nie. V tom momente sa môžu ozvať iní zamestnanci úradu, ktorí sa môžu cítiť dotknutí a tiež žiadať o vytvorenie osobitnej vyššej platovej triedy – lebo oni majú napríklad striktne
termínované úlohy, nemôžu mať často na jednu úlohu toľko
času, koľko by chceli, musia chodiť do terénu, komunikovať so
žiadateľmi, prijímať konkrétne rozhodnutia so závažným dosahom a niesť za ne aj zodpovednosť, pracovať v klientskom
centre a pod. Útvaru kontroly sa v minulosti na jeho žiadosť
posielali nadstavbové mzdové prostriedky nad bežný rámec
toho, čo mali obvykle iní pracovníci úradu. Pracovníci útvaru
hlavného kontrolóra boli odmeňovaní nielenže podľa rovnakých zásad ako ostatní zamestnanci úradu, ale niekedy dokonca dostali viac prostredníctvom nadstavbovej zložky.
Hlavný kontrolór si pre svoje pracovníčky žiadal ešte osobitné
odmeny navyše oproti uvedenému mechanizmu platnému pre
celý Mestský úrad v Žiline. V minulosti totiž prednosta na
základe požiadavky hlavného kontrolóra navýšil nadstavbovú
zložku mzdy nad bežný rámec napr. za rok 2017 o sumu 5 448
eur, a to len pre troch zamestnancov. Od 1. januára 2018 sa
v súvislosti s nárastom minimálnej mzdy upravoval poriadok
odmeňovania a došlo k nárastu platov všetkým zamestnancom. A nedávny návrh hlavného kontrolóra na zvýšenie platov
jeho zamestnancov na maximum prípustného rozpätia platovej triedy bol zo strany vedenia mesta takisto schválený.
Jeho prejav neobišiel ani kontrolu v CVČ, Kuzmányho 105
o námietke predpojatosti. Ako to bolo s vyhodnotením
námietky?
Pravdou je fakt, že poverená riaditeľka len podala námietky
voči zaujatosti. Poverená riaditeľka CVČ v snahe o čo najvyššiu
mieru objektívnosti kontroly požiadala o nového nezávislého
kontrolóra. Hlavný kontrolór túto námietku posunul primátorovi, aby ju v súlade so zákonom vyriešil. Štatutárny orgán mesta bol povinný o tejto námietke rozhodnúť do 3 pracovných
dní. Taký je zákonný postup, nie je preto pravda ako sa tiež
podsúva, že by primátor iniciatívne prišiel s návrhom na odňatie kontroly. Navyše pán hlavný kontrolór ako nadriadený
vedúci pracovník dostal možnosť sa k námietke vyjadriť. To, že
z výkonu kontroly bola vylúčená kontrolórka z dôvodu
existencie dôvodov, ešte neznamená, že kontrola je "zablokovaná". Na útvare hlavného kontrolóra sú predsa aj iné kontrolórky, ktoré sú nezávislé, a mohli v kontrole pokračovať. Pán
hlavný kontrolór sa však rozhodol, že kontrolu preruší, a to bez
uvedenia zákonného dôvodu (mimochodom ten odmietol
povedať aj mne). Kontrolu CVČ teda prerušil hlavný kontrolór, nie primátor ani poverená riaditeľka. Taká je pravda a mrzí
ma, že sa o nej neinformuje.
Pán primátor, chcete na záver ešte niečo povedať čitateľom
Radničných novín?
Záleží mi na tom, aby verejnosť poznala názory a komentáre
všetkých strán. Preto som si dovolil informovať vás v tomto
rozhovore o tom, čo nebolo spomenuté. Verím, že takto si
utvoríte vlastný názor na predmetnú záležitosť. Ubezpečujem
vás však ako primátor tohto mesta, že všetky moje kroky sú
v intenciách zákona a transparentnosti. Výsostne mi záleží na
tom, aby ste okrem iného boli aj objektívne informovaní.
Pánovi Mikovi napriek jeho záverečnému vystúpeniu na mestskom zastupiteľstve, v ktorom sa snažil nahádzať čo najviac
zlého na mňa i na svoje mesto, prajem všetko dobré, pevné
zdravie a veselého ducha, aby mohol – teraz už neviazane –
pokračovať vo svojich súkromných aktivitách a činnostiach
smerujúcich k ochrane slovenskej rodiny a slovenského národa na demonštráciách rôznych, aj radikálnych, zoskupení.
Kol. autorov (PČ, EL, AČ, BZ, KZ, KŠ, AB, MŽ)

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

INFORMUJEME
Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných
kontajnerov pre zber objemných komunálnych
odpadov v meste Žilina
Mestský úrad v Žiline (Odbor životného prostredia) oznamuje, že od 5. 6. do 16. 6. 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: chladničky,
televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá, obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad,
tráva, lístie, konáre a pod. Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, 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.
Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov
budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu:

Od 5. 6. do 6. 6. 2018 – Budatín, Zádubnie a 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 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 starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti), Stará dedina – neskôr presun na Kultúrnu ulicu (kultúrny dom), Ulica Jána Mičicu (pri
poľnohospodárskom družstve), Hore humnami (pri cintoríne).
Od 8. 6. do 9. 6. 2018 – Brodno, Vranie a Považský
Chlmec
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 u „Moravca“), Zábrežná
ulica (v strede ulice), Podskaličná ulica (pod cintorínom) –
neskôr presun Na Tobolky. Vranie: Labutia ulica (pri lávke), Labutia ulica (pri ihrisku), Stehličia ulica (pri bývalej
MŠ), Vrania ulica (pri kultúrnom dome), Drozdia ulica (prvá
zastávka MHD). 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 –
umiestnenie kontajnerov sa môže zmeniť z dôvodu
budovania kanalizácie.
Od 12. 6. do 13. 6. 2018 – Bytčica, Rosinky, Trnové
a Mojšova Lúčka
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 evanjelickom cintoríne). Rosinky: Majerská ulica,
Brezová ulica č. 56 – 59, spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho
a Nábrežnej ulice. Trnové: Magočovská ulica (konečná
MHD), Horná Trnovská, Nový Domov (zástavka MHD Rakové), Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku), Cintorínska ulica (pri cintoríne. Mojšova Lúčka: Rybné námestie, Pstruhová ulica, Stará Mojšova Lúčka – neskôr
presun na Lieňovú ulicu.
Od 15. 6. do 16. 6. 2018 – Bánová, Závodie, Strážov
a Žilinská Lehota
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),
Rajčianska ulica (v strede). Žilinská Lehota: Kortinská
ulica (pri kultúrnom dome).
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Cyklistika v meste Žilina
S budovaním novej
cyklotrasy sa začne
už tento mesiac
K už existujúcim cyklotrasám v rámci mesta by
mala čoskoro pribudnúť ďalšia. Nová cyklotrasa
s názvom V6 prepojí sídliská Solinky a Vlčince.
Cyklochodník sa bude realizovať prostredníctvom
podaného projektu s názvom „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“, financovaného z operačného
programu IROP.
Cieľom projektu „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“ je
vybudovanie cyklotrasy v dvoch úsekoch. Prvý krátky úsek na
Centrálnej ulici, ktorý prepojí V6 s existujúcou cyklotrasou H2 pri
lávke pre peších oddeľujúcej sídlisko Solinky od sídliska Hliny VI.
Druhý úsek bude vybudovaný od hlavného vchodu Lesoparku
Chrasť po otočku trolejbusov na sídlisku Vlčince v nadväznosti na
jestvujúce chodníky. Dĺžka vybudovaného nového úseku cyklotrasy V6 bude približne 655 m. Projekt rozšírenia cyklistickej trasy V6
v dvoch riešených úsekoch prispeje k podpore bezpečnej a ekologickej dopravy v meste Žilina. Zároveň sa predpokladá zvýšenie
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy.

Cyklotrasa na Ulici vysokoškolákov

Cyklotrasa na „Bulvári“

Do celoslovenskej kampane Do práce na
bicykli sa v tomto roku opäť zapojilo aj
mesto Žilina. Celkom 531 cyklonadšencov zo
Žiliny vymenilo od začiatku mája motorové
dopravné prostriedky za bicykel a pridalo sa
k takmer 8 a pol tisícom cyklistom z celého
Slovenska.

Po tejto miestnej komunikácii prejde v súčasnosti približne 6 300
osobných vozidiel za jeden deň. Účelom realizácie týchto úsekov
cyklistickej trasy V6 je práve vytvoriť podmienky pre komfortnejší
prejazd cyklistov z jedného sídliska na druhé, a tým zároveň motivovať vodičov motorových vozidiel k využívaniu bicykla ako dopravného prostriedku v meste namiesto automobilu. Celý tento
úsek zároveň vedie popri frekventovanej mestskej komunikácii
a vedie tadiaľ linka MHD, ktorá prepája spomínané sídliská s centrom mesta. Na tejto linke sú osadené 3 zastávky, ktoré poskytujú
priestor pre kombinovanie dopravy v rámci mestskej mobility.
Zároveň, v prípade plánovaného zriadenia bikesharingového
systému, je možné považovať tieto strategické dopravné uzly
z pohľadu nemotorovej dopravy za významné terminály. V marci
sme podali projekt (rovnako v rámci výzvy č. IROP-PO1SC122-2016-15) na I. úsek chýbajúcej časti cyklotrasy H2, ktorý
je najdlhším. Riešený úsek cyklistického chodníka H2 sa v úseku
pri lávke pre peších na sídlisku Solinky napája na uvedenú novovybudovanú cyklotrasu V6. Týmto spôsobom sa mesto snaží
o budovanie celistvých, čo možno najdlhších úsekov cyklotrás.

Bikesharing systém
V rámci podpory mestskej mobility sa čoskoro spustí aj bikesharing systém, teda zdieľanie verejných bicyklov. Na aprílovom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili 12 mestských parciel s cieľom osadenia staníc pre bicykle. Kompletnú
dvadsiadku doplnia parcely, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Stanice budú napríklad na Námestí Andreja Hlinku, na
Štefánikovom námestí, pri Lesoparku Chrasť aj pred inštitúciami ako mestský úrad, úrad práce, národná banka, ale aj
pred nemocnicou a súkromnou poliklinikou ŽILPO. Projekt plánuje mesto realizovať v spolupráci s Nadáciou Kia Motors
Slovakia a malo by sa na ňom podieľať sumou 50 000 eur ročne. Predpokladané spustenie tejto služby občanom je
naplánované v lete. Momentálne prebieha výber dodávateľa systému a tiež prevádzkovateľa služby.

Cykloraňajky

V aktuálnom piatom ročníku kampane mohli po prvýkrát
zabojovať o hodnotné ceny aj samosprávy, ktoré sa do
projektu prihlásili. Stačilo splniť jedinú podmienku, a to namotivovať k účasti v kampani aspoň 100 obyvateľov. Túto
hranicu napokon prekročilo 25 z 81 zaregistrovaných samospráv, čím sa dostali do žrebovania o cyklopumpy
a cyklostojany. Žilina mala obrovské šťastie. Zaradila sa
medzi päticu vybraných, ktorú organizátori projektu vyžrebovali a môže sa tak tešiť z piatich nových cyklostojanov
a verejnej cyklopumpy. „Obyvatelia vyžrebovaných miest
získajú cyklopumpu, ktorá nebola zatiaľ nikde inde na Slovensku inštalovaná a je naozaj jedinečná. Veríme, že
víťazné mestá nájdu pre umiestnenie výhry vhodný priestor, prípadne stihnú odkonzultovať s obyvateľmi, kde by si
stojany a verejnú cyklopumpu najviac priali,“ uvádzajú organizátori súťaže. Žilinčanov tak teraz čaká zodpovedná
úloha – budú musieť rozhodnúť, kde by sa tieto objekty
hodili. Mesto Žilina plánuje vyhlásiť verejné hlasovanie,
v ktorom sa môžu obyvatelia vyjadriť, kde by mala byť
cyklopumpa a stojany umiestnené. Do aktuálneho ročníka
projektu sa zapojilo 75 zamestnávateľov zo Žiliny. Do práce sa každý deň prepravuje na bicykli 531 súťažiacich zo
160 tímov. Najviac súťažných cyklistov je zo spoločnosti
Scheidt and Bachmann, farby ktorej reprezentuje až 59
súťažiacich. V minulom ročníku súťažilo 319 žilinských
cyklonadšencov, ktorí vytvorili 97 tímov a v roku 2016 sa
do súťaže zapojilo 199 súťažiacich v 61 tímoch.

Pripravované cyklotrasy

Mesto Žilina v spolupráci s OZ Mulica zorganizovalo cykloraňajky, ktorých účelom mala
byť podpora cyklistov v zapojení sa do súťaže „Do práce na bicykli 2018“, ako aj zisťovanie spokojnosti s cyklistickou infraštruktúrou
v meste. Akcia sa konala v rámci projektu
SOLEZ, ktorý podporuje aktivity zamerané
na nízkouhlíkovú mobilitu v meste. Minerálna voda, jablko a fit tyčinka boli výbornou
voľbou, ako začať deň cestou do práce na
bicykli. Počas dvoch akcií sa občerstvilo približne 100 cyklistov, ktorí práve vtedy prechádzali Hlbokou cestou a Ulicou Antona
Bernoláka. V rámci prieskumu spokojnosti
sa zisťoval aj momentálny začiatok a cieľ
jazdy i trasovanie jednotlivých jázd a návrhy
na zlepšenie infraštruktúry.
Cykloraňajky na „Bulvári“
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Cyklisti sa môžu tešiť na
nové stojany a cyklopumpu

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

V súčasnosti sa venujeme aj prípravám nových úsekov
cyklistických trás. Situácia je zložitá s cyklotrasou H2, ktorá
vedie zo Soliniek do centra mesta a jeden úsek v okolí reštaurácie Máj je na vysporiadanie veľmi náročný. Zvyšné
2 úseky budú podávané na IROP hneď, ako bude platné
stavebné povolenie. Na jeden z týchto úsekov sa už podala
žiadosť o dotáciu. Ďalšou významnou cyklotrasou je prepojenie Vodného diela s Námestím Andreja Hlinku cez Ul. M.
R. Štefánika. Na tejto cyklotrase momentálne prebieha projektovanie a následne vysporiadanie pozemkov, keďže úsek
pri Celulózke patrí Žilinskému samosprávnemu kraju. Okrem
týchto úsekov sa venujeme aj majetkovému vysporiadaniu
na cyklotrase V9 smerujúcej z Rosiny na Vodné dielo, v ktorej je tiež jeden úsek náročný na vysporiadanie. Novopripravovaná cyklotrasa prepojí centrum mesta so sídliskom Hájik.
Momentálne prebieha výber zhotoviteľa na projektovú
činnosť.
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POZÝVAME
28.6.-1.7. Fest Anča

Mariánske leto

každý víkend

každú stredu

Dychová hudba v Sade SNP

23.-27.7. Tvorivé remeselné dielne
27.-31.7. Bažant kinematograf
17.8. Bike show
28.9. Festival seniorov

10.8. Stredoveký deň
17.8. Bavme sa varením

31.8. Záverečná
5.10. Primátorský deň
ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2018
www.kulturneleto.eu

Hviezdy animovaného filmu v Žiline!

Triedite odpad správne?

Pozývame vás na Fest Anča

Viete ako znížiť výdavky na energie?

Portál ENERGIE PRE VÁS prináša

2018

Žilina sa koncom júna už tradične premení na hlavné mesto animácie. Od 28. júna –
1. júla sa už po jedenásty raz bude konať Medzinárodný festival animácie Fest Anča,
ktorý sem pritiahne ľudí nielen z celého Slovenska, ale aj z rôznych kútov sveta.
Lákadlom sú pre nich atraktívne filmy, zaujímavé prednášky, workshopy, Game
Days, výstavy, koncerty, no hlavne jedinečná atmosféra.

DNI ENERGIE A EKOLÓGIE
NA SLOVENSKU

Chcete aj Vy bývať lacnejšie? Počuli ste
už o zvýhodnenom úvere ŠFRB či príspevku
na zateplenie rodinného domu?

Príďte na DENS 2018
a dozviete sa viac.

Zaujímajú Vás dotácie na solárne
systémy, fotovoltiku, tepelné čerpadlá
či kotly na biomasu?

Game Days

6.6.2018

Žilina Nám. A. Hlinku
8.6.2018

Banská Bystrica Nám. SNP

Samostatným zážitkom je
paralelné festivalové podujatie
Game Days, počas ktorého sa
predstavia hviezdy nezávislého
videoherného neba. Počas
prednášok si budete môcť
exkluzívne vyskúšať ešte
nevydané hry. Ak zatúžite na
chvíľu zabudnúť, že sa práve
nachádzate v Žiline, stačí si
nasadiť headset a prenesiete sa
do fiktívnych svetov virtuálnej
reality.

10:00-17:00

2.6.2018

Bratislava OD IKEA

DENS 2018 sa uskutoční pod záštitou Ladislava
Mika, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku a primátorov Bratislavy – Iva Nesrovala a
Žiliny – Igora Chomu a Banskej Bystrice - Jána Noska

EKO informácie pre deti
hravou formou

Vyhrajte bicykel či let vrtulníkom

Opäť sa môžete tešiť na rodinné
premietania v Bábkovom divadle,
ale aj na detské filmy, aké sa
u nás v kinách ani v televízii
nepremietajú v pásme Svetová
panoráma pre deti.
Fest Anča však nie je len celodenné kino. Na workshopoch si
budete môcť vyrobiť vlastnú
papierovú bábku, naučíte sa
žonglovať so stonožkou a mnoho
ďalších vecí. „Minulý rok si deti
veľmi užili bábkové divadlo.

zaujímavé prednášky
a workshopy

11. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča sa bude konať
28. júna až 1. júla v priestoroch kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie,
v priestoroch Bábkového divadla a Novej Synagógy.

Viac informácií nájdete na www.festanca.sk.
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RÔZNE
Mladé Žilinčanky uspeli v zahraničnej
speváckej súťaži

Kronika mesta Žilina
Mesiac jún v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk
v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale.
1993

21. 6. v Letnom kine na Bôriku bola premiéra filmu Fontána pre Zuzanu II. Pred cca
4 000 divákmi sa predstavili
režisér filmu Dušan Rapoš
a hlavní predstavitelia.
15. 6. Okresný úrad v Žiline
zriadil zariadenie Lúč, ktoré
v budúcnosti prichýli matky
s deťmi, ktoré sa dostali do
ťažkej životnej situácie.
1998

2. 6. na sídlisku Hájik, v bloku
na Jedlíkovej ulici, bola otvorená pošta s označením Žilina
15.

Okrem detí z hlavného mesta Českej republiky sa súťaže
zúčastnili aj dievčatá zo Žiliny a deti z chorvátskeho Daruvaru.

Partnerská mestská
časť Praha 15 organizovalo už 5. ročník
celopražskej speváckej súťaže Bubble
Star, ktorá za posledné roky nabrala
medzinárodný charakter. Okrem detí
z hlavného mesta
Českej republiky sa
súťaže zúčastnili aj
dievčatá zo Žiliny
a deti z chorvátskeho
Daruvaru. Naše
dievčatá podali
vynikajúce výkony
a v konkurencii 60
detí obsadili popredné
priečky.

V

dňoch 24. a 25. apríla
2018 sa konal v mestskej časti Praha 15
už 5. ročník celopražskej
speváckej súťaže Bubble Star,
na ktorej malo svoje zastúpenie aj mesto Žilina. Štvorica
Žilinčaniek úspešne reprezentovala svoje mesto i krajinu a v náročnej konkurencii
dosiahli výborné výsledky.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej kategórii
5. – 7. ročník nás reprezentovali 3 dievčatá a všetky sa
umiestnili v prvej desiatke.
V druhej kategórii 8. – 9. ročník nás reprezentovalo jedno
dievča a taktiež sa umiestnila
v prvej desiatke súťažiacich.

Výprava zo Žiliny mala zastúpenie zo ZŠ V. Javorku
a ZŠ Karpatská. V prvej kategórii nás reprezentovala
Dorota Močková zo ZŠ
Karpatská a členka Detského folklórneho súboru Cipovička, ktorá spievala Horehronie od speváčky
Kristíny a obsadila 8. miesto. Ema Dobešová taktiež
zo ZŠ Karpatská a členka
Detského
folklórneho
súboru Cipovička spievala
Daj ruku do mojej ruky od
speváčky Zuzany Smatanovej a umiestnila sa na 6.
mieste. V druhej polovici
súťaže zaspievala od Eda
Sheerana pieseň Perfect Vivien Čonková zo ZŠ V. Javorku a obsadila postupové
4. miesto.
V druhej vekovej kategórii
malo mesto Žilina v ohni
jedno dievča. Reprezentovala nás Tetyana Novak zo ZŠ
V. Javorku s piesňou Make
Me Wanna Die od The Pretty
Reckless, ktorá to na parkete
poriadne rozbalila. Obsadila
nepostupové 7. miesto, ale
svojím prevedením presvedčila všetkých prítomných o tom, že patrí na
koncert víťazov. Ten sa konal
20. mája 2018 a zúčastnili sa
ho deti, ktoré sa umiestnili
do 5. miesta vo svojej kategórii a deti, ktoré zaujali

svojím prevedením piesne.
Žilinu reprezentovali Vivien
Čonková a Tetyana Novak.
Súťažiace zo Žiliny v rámci
svojho voľného času pripravovali pedagógovia Renáta
Čonková zo Súkromnej
základnej umeleckej školy,
Slovenských dobrovoľníkov
122/7 v Žiline, Janka Alexandra Veselá, vedúca Detského
folklórneho súboru Cipovička z Centra voľného času,
Kuzmányho 105 v Žiline
a Michal Sučan zo ZŠ Karpatská.

JÚN 2018

2. 6. začali Staromestské slávnosti ´98, ktorých hlavným
usporiadateľom bolo mesto
Žilina. Hlavný program prebiehal na Hlinkovom námestí.
4. 6. v koncertnej sále Konzervatória v Žiline bolo slávnostné
podujatie
spojené
s odovzdávaním prestížnej
ceny genius loci Solnensis.
V tomto roku boli ocenení:
Mgr. Ján Figura za celoživotnú
pedagogickú a hudobnú
činnosť, prof. Ján Košecký za
pedagogickú činnosť, prof.
PhDr. Richard Marsina, DrSc.
za mimoriadne výsledky vedeckého bádania a vedeckej
publicistiky venovanej dejinám Žiliny, Ing. arch. Anton
Stuchl za činnosť v územnom
plánovaní a v urbanistike.

16. 6. z podnetu Krajského
úradu bolo otvorené Sociálne
centrum Štart a Centrum
prevencie a pomoci. Toto zariadenie má pomáhať obyvateľom vzdať sa závislosti na
drogách, hre na hracích automatoch i alkohole.
2003

1. 6. začalo spoplatňovanie
parkovania na vybraných
miestnych komunikáciách
v meste Žilina. Prvou etapou
je zavedenie plateného parkovania v pešej zóne v centre
mesta – pásmo I. – v Mestskej
pamiatkovej
rezervácii
(POZN. Mariánske námestie
a okolité ulice).
17. 6. hráči MŠK Žilina v poslednom zápase 1. ligy remizovali s tímom MŠK SCP Ružomberok 2:2. Žilinčania
obhájili majstrovský titul
z minulého ročníka. Najlepšími strelcami ligy boli s 20
gólmi Marek Mintál a Martin
Fabuš (8 gólov za Trenčín
a 12 za Žilinu). Trénermi
družstva boli postupne Leoš
Kalvoda, Jaroslav Rybár,
František Komňacký a Milan
Lešický.
2008

11. 6. v Amsterdame sa konalo finále súťaže Deloitte Jazz
Award. V tejto prestížnej
súťaži zvíťazil klavirista a dirigent Michal Vaňouček.

19. 6. v Mestskom divadle
bola premiéra hry Kompletný Shakespeare zhltnutý za
dve hodiny. V tejto komédii
herci odohrali všetkých 39
hier Williama Shakespeara.
2013

6. 6. publikáciu Žilina – Sillein – Zsolna Genius Loci, aj
s novými, nikdy nepublikovanými historickými informáciami, predstavili autori
Patrik Groma, Milan Novák
a Peter Štanský v Krajskej
knižnici v Žiline.
29. 6. sa konal 1. ročník Bytčického Juniálesu na futbalovom štadióne v mestskej časti
Žiliny – Bytčica. V programe
vystúpili:
Barbora
Švidraňová, Tomáš Bezdeda,
skupina The Patent, Kasava,
mažoretky Diana a Ženský
spevácky súbor Matice slovenskej.
RNDr. Ján Štofko, kronikár

Spevácku súťaž Bubble Star
organizuje už niekoľko rokov mestská časť Praha 15
v spolupráci so ZŠ Nad Přehradou. Účinkujúcich hodnotí odborná porota zložená
zo spevákov, hercov i muzikantov, čo pre mladé talenty
predstavuje vhodnú spätnú
väzbu a motiváciu v ich ďalšom profesijnom smerovaní.
Mestská časť Praha 15 je partnerské mesto Žiliny od roku
2008 a obaja partneri sa aj
prostredníctvom takýchto
projektov snažia o rozvíjanie
spolupráce.
Kole. autorov
(PČ, EL, AČ, BZ,
KZ, KŠ, AB, MŽ)
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