Mesto začalo s distribúciou
kompostérov

Žilinčania ich dostanú zadarmo
Mesto zakúpilo prvých päťtisíc kompostérov a tie začiatkom júna distribuovalo
ľuďom bývajúcim v rodinných domoch
v meste a v jeho okrajových častiach.
Ďalších dvetisíc plánuje mesto zaobstarať prostredníctvom eurofondov. „Začali sme v mestskej časti Mojšova Lúčka.
Obyvateľ podpíše preberací protokol, že
si kompostér prevzal alebo podpíše čestné vyhlásenie, že o daný kompostér
nemá záujem, lebo kompostuje do vlastného,“ uviedol vedúci odboru životného
prostredia Mestského úradu v Žiline
Andrej Vidra.
Celý článok na strane č. 2
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Na Radnici mesta Žilina vznikla miniknižnica
Poznáte partnerské mestá Žiliny? Čítali ste všetky publikácie o Žiline a jej okolí? Zaujíma
vás história mesta? Toto všetko sa teraz môžete dozvedieť na Radnici mesta Žilina, kde
vznikla miniknižnica z archívu kníh, ktorými disponuje mesto.
Nájdete tu knihy z Čiech, Ruska, Srbska, Belgicka a iných krajín. Rovnako aj žilinské
diela ako Žilina, Genius loci, Žilina a okolie, Žilina, príbehy jedného mesta a množstvo
ďalších. Miniknižnicu vyrobili šikovní stolári z Mestského úradu v Žiline na mieru. „Radnica
má vo svojich zbierkach množstvo kníh z partnerských miest a z darov pre vedenie mesta.
Rozhodli sme sa všetky tieto knihy voľne sprístupniť verejnosti. Veď vždy je lepšie, ak si
knihu niekto prečíta, než by mala ležať zamknutá niekde na polici. Z tohto mikroprojektu
sa veľmi teším,“ povedal Patrik Groma, iniciátor projektu.
Miniknižnica na Radnici mesta Žilina je otvorená pre verejnosť počas
stránkových hodín od 8.00 do 14.00 hod.

Mestská krytá plaváreň Žilina odštartovala letnú sezónu
Mestská krytá plaváreň otvorila vonkajšie priestory pre širokú verejnosť už počas júna.
V horúcich letných dňoch sa tak môžu Žilinčania i návštevníci osviežiť a príjemne si oddýchnuť.
Pre návštevníkov je sprístupnený detský bazén, plavecký bazén a neplavecký bazén
s toboganom. Vďaka pretrvávajúcemu teplému počasiu sa na žilinskej plavárni odštartovala letná sezóna už v júni. Vonkajšie bazény sú pre návštevníkov otvorené od 9.00 hod. do
20.00 hod.
Viac informácií nájdete na webovej stránke Mestskej krytej
plavárne Žilina: www.plavarenzilina.sk.

Šport na žilinských školách bude
opäť o niečo kvalitnejší
Nové moderné viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom vyrastie pri Základnej škole
s materskou školou sv. Gorazda na sídlisku Vlčince. Mesto naň získalo dotáciu vo výške
37 500 eur z Úradu vlády SR prostredníctvom programu Podpora rozvoja športu. „Boli
sme úspešní s troma žiadosťami o finančnú podporu v rámci tohto programu. Dovedna
sa nám podarilo získať 53 500 eur na projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie
multifunkčných ihrísk a nákup športovej výbavy,“ potvrdil Milan Lipka, vedúci odboru projektov EÚ Mestského úradu v Žiline. Okrem vybudovania nového športoviska sa v Žiline
vďaka týmto financiám vymení umelý trávnik na multifunkčnom ihrisku pri Základnej škole s materskou školou Dolná Trnovská v Trnovom a deti zo Základnej školy Karpatská
budú mať k dispozícii novú športovú výbavu, na nákup ktorej získalo mesto podporu vo
výške 6 000 eur. Z nových športových pomôcok sa však môžu tešiť aj ďalšie základné
školy v Žiline. V máji vybralo Národné športové centrum tri žilinské školy, ktorým zabezpečilo športové náradie a náčinie. Vybrané školy museli spĺňať určité kritériá ako napríklad spolupráca s Národným športovým centrom pri pilotnom testovaní pohybových
predpokladov žiakov prvých ročníkov. Rovnako sa prihliadalo na školy, ktoré majú športové zameranie a ktoré sú aktívne v organizovaní športových podujatí. Podmienkam
nakoniec vyhoveli Základná škola Martinská, Základná škola V. Javorku a Základná škola s materskou školou v Žiline – Závodí.

V júli vás pozývame na tieto podujatia:
• Tvorivé remeselné dielne – od 23. do 27. júla na Mariánskom námestí
• KioSK – od 26. do 29. júla (festival nového slovenského divadla a tanca)
• Bažant kinematograf – od 27. do 31. júla na Mariánskom námestí
Viac info na strane č. 7
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Nové hybridné autobusy zvýšia
kvalitu cestovania v Žiline
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Mesto začalo
s distribúciou kompostérov

Žilinčania ich dostanú zadarmo
Záhradkári zo Žiliny
už môžu zmeniť
odpad z kuchyne na
hnojivo vo vlastnej
záhradke. Umožnia
im to kompostéry,
ktoré žilinská radnica rozdala Žilinčanom bezplatne.

Bc. Janka Alexanda
Veselá – zakladateľka
DFS Cipovička

Som rodená Žilinčanka
a od roku 1995 pracujem
ako pedagogička a vychovávateľka v centre
voľného času. V súčasnosti pôsobím v mestskom
Centre voľného času,
Kuzmányho 105 v Žiline.
Folklór mi prirástol k
srdcu už v mladom veku.
Moje začiatky prišli už na
základnej škole, spievala
som v Detskom speváckom zbore Odborárik
a na strednej škole som
tancovala vo Folklórnom
súbore Slovenár. Moji rodičia ma vždy podporovali, často ma sprevádzali
na vystúpenie a pomáhali s rekvizitami, za čo im
zo srdca veľmi pekne ďakujem.
Momentálne
pôsobím v ženskej
speváckej skupine Folklórneho
súboru
Rozsutec a spievam
s mojimi Spievankami.
Choreografiu sa snažím
robiť tak, aby bola zachovaná autenticita z toho
obdobia. Využívam detské hry, ľudové zvyky
a tradície, riekanky, posmievačky.
Námety
čerpám z odbornej literatúry alebo od starších,
odborne skúsenejších
ľudí. S kysuckými tradíciami a nárečím mi pomáha Helena Zahradníková. V roku 1997 som
založila Detský folklórny
súbor Cipovička v Centre voľného času Spektrum v Žiline. Súbor zastrešuje viacero zložiek,
ako Detskú spevácku
skupinu
Spievanočky
a Detskú ľudovú hudbu
My sme mladí muzikanti. V súčasnosti nás zastrešuje Centrum voľného
času, Kuzmányho 105
v Žiline. Približne 95
muzikantov, tanečníkov
a spevákov reprezentuje
mesto Žilina a slovenský
folklór v našom súbore.
V roku 2015 získala Cipovička na celoslovenskej prehliadke detských
folklórnych súborov Pod
Likavským hradom cenu
Klimenta
Ondrejku.
V tom istom roku vydala
Cipovička a Spievanky
prvé CD s názvom Čas
radosti, veselosti. V minulom roku, konkrétne
2. decembra 2017, oslávila Cipovička krásne jubileum 20 rokov slávnostným koncertom „V tej
našej dedine“.
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Okrem 16 autobusov s hybridným pohonom bude do konca roka 2018 dodaných aj 14
nových dieselových autobusov s najvyššou emisnou normou EURO 6 a 2 elektrobusy.

V júni mesto Žilina
a Dopravný podnik
mesta Žiliny s.r.o.
slávnostne spustili
do prevádzky nové
nízkopodlažné
autobusy s hybridným pohonom.

O

ficiálne predstavenie
nových hybridných
autobusov sa konalo
na Námestí Andreja Hlinku
za účasti primátora mesta
Žilina Igora Chomu, riaditeľa DPMŽ Jána Barienčíka
a zástupcu výrobcu IVECO BUS Jana Kimlu – obchodného riaditeľa pre trhy
strednej a východnej Európy. Na slávnostné spustenie prevádzky sa prišla pozrieť aj cestujúca verejnosť,
pre ktorú bola zabezpečená
prezentačná jazda. Počas
tejto jazdy si mohli cestujúci vyskúšať jazdné vlastnosti
nových autobusov s hybridným pohonom a oboznámiť
sa s interiérom a jeho moderným vybavením.
V popoludňajších hodinách
dopravný podnik začal nové
autobusy postupne nasadzovať do prevádzky MHD. Od
tohto dňa ich tak môžu cestujúci stretnúť postupne na
autobusových linkách č. 27,
29, 30 a 31.
V meste Žilina bude na linky MHD nasadených 16
nových autobusov s hybridným pohonom. Ich nákup je
spolufinancovaný Európskou úniou v rámci projektu
Integrovaného regionálneho
operačného programu. Realizátorom projektu Modernizácia vozidlového parku
nákupom autobusov MHD
v Žiline je Dopravný podnik

mesta Žiliny s.r.o. Projekt
plne podporuje mesto Žilina,
lebo
výrazne
prispeje
k zvýšeniu kvality a úrovne
cestovania mestskou hromadnou dopravou v Žiline.
Hybridné autobusy boli
vyrobené vo francúzskom
meste Annonay a sú postavené na karosérii mestského
modelu IVECO Urbanway.
Zdrojom pohonu je hybridná sústava HybriDrive, ktorá
pozostáva z modulárneho
trakčného systému od americkej spoločnosti BAE (elektrický trakčný motor, integrovaný generátor) a z
dieselového motora Iveco
Tector 7.
Okrem 16 autobusov s
hybridným pohonom bude
do konca roka 2018 dodaných aj 14 nových dieselových autobusov s najvyššou
emisnou normou EURO 6
a 2 elektrobusy. Spolu teda
pribudne v Žiline 32 nových
vysokoenvironmentálnych
a celonízkopodlažných autobusov. Súčasťou dopravných
prostriedkov sú aj moderné
prvky informačno-komunikačných technológií, ako sú
vozidlový informačný a komunikačný systém a systém
pre tarifné vybavenie cestujúcich (palubný počítač,
rôzne druhy informačných
panelov, moderné označovače cestovných lístkov, rádiostanica, automatické počítanie cestujúcich, kamerový
monitorovací systém a pod.).
Benefity projektu pocíti cestujúca verejnosť využívajúca

MHD vo forme zabezpečenia vyššej kultúry cestovania,
zvýšenia bezpečnosti a komfortu cestovania, zlepšenia
informovanosti,
ľahšieho
prístupu do dopravných prostriedkov.
Projekt je súčasťou kompletnej obnovy vozidlového parku MHD, ktorú po etapách
realizuje mesto Žilina a Dopravný podnik mesta Žiliny
s.r.o. Projekt obstarania autobusov je jeho piatou etapou.
Na pripomenutie – v rámci
predchádzajúcej etapy bolo
zakúpených, taktiež v rámci
projektu spolufinancovaného Európskou úniou, spolu
15 celonízkopodlažných kĺbových a sólo trolejbusov
továrenskej značky ŠKODA
27 Tr a ŠKODA 26 Tr. Nasledujúcou, šiestou etapou bude
ďalších 12 trolejbusov rovnakých značiek formou
uplatnenia opcie. Opcia bude
rovnako financovaná z eurofondov.
Úspešnou realizáciou všetkých investičných projektových zámerov v oblasti
MHD nadobudne cestovanie
v Žiline novú kvalitu pre cestujúcich
s
pozitívnym
vplyvom na zrýchlenie prepravy, spoľahlivosť a bezpečnosť prepravy, ako aj na zníženie
emisií,
hluku
a spotreby
pohonných
látok.
Všetkým cestujúcim prajeme pohodlné a bezpečné
cestovanie.
DPMŽ

S údržbou zelene mesto pokračuje aj
v letných mesiacoch
Starostlivosť o vegetáciu v našom meste bude pokračovať aj v nadchádzajúcom období.
Počas najbližších mesiacov sú naplánované štandardné práce údržby zelene (kosenie, ošetrovanie drevín a porastov, výsadba nových rastlín atď.). S kosením trávnikov sa na sídliskách a v centre mesta začalo už v priebehu mája v lokalitách Hájik, Solinky, Pod nemocnicou,
Hliny I, II, III. Postupne sa bude kosiť aj v ďalších lokalitách podľa harmonogramu. Ďalej sa
pokračuje aj v ošetrovaní drevín a vysádzaní letničiek do záhonov a mobilných nádob. Starostlivosť o mestskú zeleň vykonávajú v súčasnosti dve spoločnosti (T+T, a.s. a MGM, s.r.o.)
v rozsahu zmlúv, ktoré majú uzatvorené s mestom Žilina. Mesto sa každoročne snaží vysadiť
čo najviac zelene prospešnej pre viditeľne a citeľne lepší život v našom meste.

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

M

esto
zakúpilo
prvých
päťtisíc
kompostérov
a
tie začiatkom júna distribuovalo ľuďom bývajúcim
v rodinných domoch v meste a v jeho okrajových častiach. Ďalších dvetisíc
plánuje mesto zaobstarať
prostredníctvom eurofondov. „Začali sme v mestskej časti Mojšova Lúčka.
Obyvateľ podpíše preberací
protokol, že si kompostér
prevzal alebo podpíše čestné vyhlásenie, že o daný
kompostér nemá záujem,
lebo kompostuje do vlastného,“ uviedol vedúci odboru životného prostredia
Mestského úradu v Žiline
Andrej Vidra.
Týmto krokom chce žilinská radnica znížiť podiel
bioodpadu. „Verím, že ľudia
nové kompostéry privítajú
a že i vďaka nim sa tak nebude znečisťovať okolie.
Naším cieľom je podporiť
správne nakladanie s biolo-

gicky rozložiteľnými odpadmi a kompostovanie sa
javí ako najvhodnejší spôsob
ich využitia,“ skonštatoval
žilinský primátor Igor Choma. Mesto vyšla táto investícia na 186 000 eur.
Kompostér má objem 600
litrov vody, je vyrobený
z recyklovaného a recyklovateľného plastu s váhou
a stabilitou minimálne 10
kilogramov. „Hrúbka stien
kompostéru je 5 milimetrov, a to z dôvodu, aby sa
dosiahol najvyšší efekt proti
vnútornému tlaku a deformáciám. Odolný bude voči
poveternostným vplyvom
a teplote -40 až 80 stupňov
Celzia a UV žiareniu,“ uzavrel vedúci odboru životného prostredia Andrej Vidra.
V ďalších dňoch bude mesto pokračovať s distribúciou kompostérov do mestských častí Bytčica, Trnové,
Rosinky, Žilinská Lehota,
následne do mesta a na
jednotlivé sídliská, kde sa
nachádzajú rodinné domy.
Kompostéry by mali byť
rozdistribuované do dvoch
mesiacov.

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

Venujte pozornosť
životnému prostrediu
Mesto Žilina vyzýva vlastníkov, správcov a užívateľov
pozemkov, ktoré sa nachádzajú na území mesta Žilina,
aby počas vegetačného obdobia venovali zvýšenú pozornosť odstraňovaniu burín na svojich nehnuteľnostiach a taktiež zabezpečili kosenie trávnatých plôch.
Každý vlastník, nájomca, resp. správca pozemkov má
zo zákona povinnosť odstraňovať buriny z poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov a tým
chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy.
Upozorňujeme najmä na dodržiavanie:
• § 1, § 2 a § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy a rozhodnutia o vykonaní
agrotechnických opatrení v súlade so zásadami trvalo
udržateľného využívania a obhospodarovania PP,
vrátane záhrad a ovocných sadov nariaďuje a ukladá
okresný úrad, pozemkový a lesný odbor),
• § 8 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov,
• § 7b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny – odstraňovanie inváznych druhov rastlín.
Nedodržaním platnej legislatívy sa vlastník, nájomca
alebo správca dopúšťa priestupku, respektíve iného
správneho deliktu na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo je možné uložiť finančné sankcie.
Kol. autorov (PČ, EL, AČ, BZ, KZ, KŠ, AB, MŽ)
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Nové osvetlenie bude hotové do konca roka
Verejné osvetlenie
na území mesta
Žilina prechádza po
rokoch kompletnou
rekonštrukciou.
Modernizácia prinesie väčšiu bezpečnosť, zníženie energetickej náročnosti
a väčší komfort.

V

ýmena
verejného
osvetlenia prispeje
k lepšej viditeľnosti,
rozšíri sa pokrytie osvetlených plôch a estetický pohľad na stĺpy bude pripomínať modernú dobu. Zníži
sa energetická náročnosť, čo
prispeje k lepšiemu hospodáreniu mesta. Celková investícia rozdelená do dvoch
etáp predstavuje necelých
7,3 mil. eur. Prvá etapa rekonštrukcie
pozostávala
z troch častí, a to Vlčince
III, Vlčince IV a Malá Praha. V tých častiach mesta

je už osvetlenie dokončené
a v súčasnosti prebiehajú už
len terénne úpravy a spätné
povrchové úpravy.
Druhá etapa modernizácie
a rekonštrukcie verejného
osvetlenia je naplánovaná
v častiach Hliny, Bôrik, Staré
mesto, Solinky, Hájik, hlavné
cesty a iné. Rekonštruovať sa
bude celé osvetlenie, od vedenia až po svietidlá, vrátane
stožiarov a elektrovýzbroje
stožiarov, ojedinele sa budú
vymieňať iba svietidlá na
existujúcich stĺpoch. Na sídlisku Hliny I-V je už nové osvetlenie spustené. Momentálne sa
v tejto časti demontuje staré
osvetlenie a robí sa úprava
terénu. V Starom meste prebiehajú práce na uliciach
Martina Rázusa, Jesenského,
Kysucká a Veľká okružná.
Sídlisko pod nemocnicou
a Predmestská ulica už majú
nové osvetlenie sfunkčnené.

Na Bôriku začali stavebné
práce a osvetlenie je inštalované na uliciach Rudolfa Dilonga a Andreja Žarnova. Na
sídlisku Solinky sa vykonávajú
prípravné práce a prebieha
obstarávanie služby na vytyčovanie inžinierskych sietí.
Náklady na túto etapu sú vo
výške 5,4 mil. eur s DPH
a predpokladané ukončenie
prác je koncom roka 2018.
Touto cestou by sme chceli
poprosiť občanov o strpenie
pri výkopových a náročnejších terénnych prácach, ktoré
môžu komplikovať plynulý
prechod po peších komunikáciách a dopravnú situáciu. Výsledkom však bude
moderné verejné osvetlenie,
ktoré prispeje ku skvalitneniu života v našom meste.
Kol. autorov (PČ, EL, AČ,
BZ, KZ, KŠ, AB, MŽ)
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Milé Žilinčanky
a Žilinčania, pred
pár dňami sa pre
žiakov skončil školský rok 2017/2018.
Chcem sa týmto
poďakovať všetkým
pedagogickým
i nepedagogickým
zamestnancom škôl
za ich obetavú prácu,
pretože práve
v našich deťoch je
naša budúcnosť.
Zároveň prajem
všetkým žiakom
krásny štart letných
prázdnin a dovolenkového obdobia.

N

apriek tomu vedenie mesta nezaháľa
a naďalej intenzívne
pracuje na projektoch, ktoré
nepochybne prispejú ku skvalitneniu verejného priestoru
a zlepšeniu života vás – občanov Žiliny. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste je už
v druhej etape, ktorá prebieha
v častiach: Hliny, Bôrik, Staré

mesto, Solinky, Hájik a na hlavných cestách. Pokračujeme aj
s rekonštrukciou chodníkov, na ktorú máme
v rozpočte vyčlenených takmer 1 mil. eur. Aj počas tohto
leta sa vo viacerých materských a základných školách,
ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina, uskutočnia rekonštrukčné práce. Tie sú zamerané predovšetkým na opravu
striech a sociálnych zariadení.
Ďalšou dôležitou informáciou
je, že dobrovoľní hasiči z troch
žilinských mestských častí
dostali z ministerstva vnútra
nové protipovodňové vozíky.
V Mojšovej Lúčke, Vraní
a v Bytčici sa tešia z novej techniky, vďaka ktorej budú môcť
lepšie zasahovať pri povodniach a bleskových záplavách.
Neodmysliteľnou súčasťou
leta v Žiline je Žilinské kultúrne leto, ktoré ponúka
množstvo kultúrnych a športových podujatí pre všetky
generácie. Nebude chýbať
Mariánske leto, Tvorivé re-

meselné dielne, Stredoveký
deň či obľúbené koncerty dychovej hudby v Sade SNP.
Všetkých srdečne pozývam.
Na záver vám prajem krásne
zážitky počas letných prázdnin, vychutnajte si dovolenku a relax či už pri mori, na
horách alebo záhradkách, no
hlavne každý podľa svojej
chuti. Prajem vám, aby ste
prežili čo najkrajšie leto, na
ktoré budete dlho spomínať.
Igor Liška, prednosta
Mestského úradu v Žiline

ROZHOVOR s Mariánom Tittlom: Žilinský hokej sme postavili na nohy
Marián Tittl nedávno skončil na
poste predsedu predstavenstva
MsHK Žilina. V žilinskom hokeji
zažil za roky svojho pôsobenia
výrazný úspech, keď Vlci
v sezóne 2016/2017 získali
bronzové medaily. Počas jeho
vedenia sa zrekonštruoval štadión a podarilo sa mu dotiahnuť
do klubu významných partnerov.
Ako je so svojou prácou pre
žilinský hokej spokojný? Porozprával nám o tom v rozhovore
pre Radničné noviny.

Zľava: Marián Tittl, Anton Trnovec, Patrik Groma

Pán Tittl, do funkcie predsedu predstavenstva
žilinského seniorského hokejového klubu ste
nastúpili začiatkom marca 2014, na jeho čele
ste teda stáli štyri roky. Ako ich hodnotíte? Čím
všetkým si musel žilinský hokej prejsť?
Tak ako každá spoločnosť, aj my sme sa museli
pasovať s financiami. Keď som nastúpil do
funkcie, bol dlh v klube 840 000 eur. Predchádzajúce vedenie dopredu vybralo polovicu
peňazí z Doxxbetu, aby ako tak zafinancovalo
svoje predchádzajúce dlhy. Na polovicu sezóny
sme tak mali iba 250 000 z 800 000 na prevádzku klubu. Za štyri roky sú všetky dlhy do
centa splatené. Zdôrazňujem, že členovia nášho bývalého predstavenstva nepoberali žiadny
plat. Tento klub som odovzdal na nule a môže
sa odpichnúť do novej etapy. Pre úplnosť –
evidujeme ešte jeden súdny spor z roku 1999,
ktorý sme prehrali a zablokovali nám 70 000
eur. Dali sme však dovolanie na Najvyšší súd
SR a po roku nám dal za pravdu, že krajský súd
pochybil. Som si istý, že tieto peniaze sa nám
vrátia späť. MsHK vždy transparentne nakladalo so zvereným majetkom a akákoľvek jeho
činnosť je verejne skontrolovateľná, čo v minulosti nebolo vôbec samozrejmosťou. Navyše,

www.zilina.sk

v rámci transparentnosti, ako jediný klub na Slovensku zverejňujeme platy hokejistov, pretože
našou snahou bolo vždy sa správať zodpovedne.
Po zmenách vo vedení klubu sa však náhle
objavilo viacero správ od niekdajších hráčov
Žiliny v súvislosti s plnením zmlúv zo strany
vedenia klubu.
Je prinajmenšom zvláštne, že teraz, bezprostredne po zmene štruktúry klubu, sa objavia
pohľadávky od hráčov staré viac ako rok.
Osobne to vnímam ako zneužitie tejto situácie zvlášť preto, lebo vo väčšine prípadov ide
o neoprávnené požiadavky. Nové vedenie
dalo prísľub, že všetky oprávnené požiadavky
s hokejistami vyrovná. Vnímam to celé ako
nafúknutú bublinu, pretože podobné
problémy má množstvo ďalších klubov na
Slovensku, len sa nedostali do médií.
Ešte pred pár rokmi sa žilinský tím pohyboval
na spodných priečkach tabuľky najvyššej
súťaže a viackrát obhajoval svoju ligovú
príslušnosť až v baráži. Posledné účasti v play
off zdá sa zlepšili klubovú reputáciu. Navyše
vlani boli vlci bronzoví. Žilinský hokej sa tak
po rokoch opäť postavil na nohy. Ako ste to
vnímali?
V sezóne 2016/2017 sa MsHK Žilina podarilo
dosiahnuť historicky najlepší výsledok po
základnej časti ligy, kedy sme skončili štvrtí
a navyše sme tento úspech podčiarkli celkovým tretím miestom v najvyššej hokejovej
lige. Zásluhu na tomto úspechu mal nepochybne výborne poskladaný kolektív. Podarilo
sa nám dotiahnuť do kádra skvelých hráčov,
ktorí sa stali skutočnými posilami. Stavili sme
na tímovú chémiu. Bolo skvelé vidieť hráčov,
ako sa zomkli a bojovali jeden za druhého. Pre
nás boli tieto skvelé výsledky výzvou do ďalších
rokov a rovnako i zadosťučinením za nespočetné množstvo hodín práce s jediným cieľom, a to
pozdvihnúť hokej v Žiline. Myslím, že nám to
vyšlo.
Tento cieľ sa Vám nepochybne podarilo dosiahnuť, hokej sa v Žiline podarilo pozdvihnúť a nemalý podiel má na tom aj samotná
rekonštrukcia zimného štadióna, ktorá prebehla v roku 2015. Po obnove haly sa jednak
zlepšili podmienky pre výkon samotných
hráčov a rovnako sa skvalitnili športové zážitky žilinských hokejových fanúšikov.

Žilinský zimný štadión patrí k najstarším
krytým štadiónom na Slovensku, postavili ho
v roku 1961. Po dlhých rokoch nevyhnutne potreboval rekonštrukciu, preto som rád, že sa to
nášmu vedeniu podarilo i vďaka podpore
Vlády Slovenskej republiky, ktorá na jeho obnovu vyčlenila financie. Najväčšia investícia sa
dotkla vzduchotechniky, ktorá zlepšuje odvetrávanie šatní, ale aj hracej plochy. Rovnako
umožňuje v prípade potreby vykurovanie
a znižuje výskyt hmly na ľadovej ploche. Vymenili sme mantinely, zrekonštruovali sme
elektroinštaláciu, vybudovalo sa nové ozvučenie. Obnovou prešli i šatne nielen v starej hale,
ale aj v tréningovej hale. Opravená bola aj strecha štadióna a jeho železná konštrukcia, obvodový pás starej haly, obnovy sa dočkali aj elektrické rozvody či ozvučenie. Nezabudli sme ani
na bezpečnosť návštevníkov štadióna a nainštalovali sme nový bezpečnostný kamerový
systém. Pridali sme aj novú informačnú kocku.
To všetko výrazne skvalitnilo podmienky ako
hráčom, tak i fanúšikom.
Žilinský hokej v tom čase naberal čoraz viac na
popularite. Ako to bolo s partnermi? Mali
spoločnosti záujem podporovať žilinských vlkov?
Dôkazom, že hokejový klub dosahuje čoraz
lepšie výsledky, bol prirodzene aj záujem potenciálnych partnerov dohodnúť sa na vzájomnej spolupráci. Spoločnosti chceli byť prostredníctvom žilinského hokeja zviditeľnené, čo
nasvedčovalo tomu, že náš hokej mal čoraz
väčšiu sledovanosť. Jeho rozvoj podporila i

spoločnosť Tipsport, ktorá sa v lete 2016 stala
novým generálnym partnerom klubu. V súlade so zmluvou sme premenovali i zimný štadión na Tipsport Arénu. Stále sme však mali
podporu aj od predchádzajúceho generálneho partnera, spoločnosti DOXXbet, názov
ktorej zase nesie klub vo svojom mene. Náš
hokejový klub je navyše ako jediný na Slovensku členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, teda dokazuje, že je stabilným
a dôveryhodným partnerom. Opakujem teda,
že za nami stoja nielen výsledky hráčov, ale aj
úspechy v obchodnej oblasti. Okrem už spomenutých by som rád poďakoval aj spoločnostiam T+T a.s., Liftec, Žilinská teplárenská,
SSE, RBR, Kama Hydroizol, Sevak, ADTS
Žilina, Elza a ďalším. Vďaka, samozrejme, patrí i vedeniu mesta a poslancom zastupiteľstva.
Od začiatku júna má žilinský hokejový klub
nové predstavenstvo. Čo by ste zaželali novému vedeniu klubu?
V prvom rade mu želám, aby nadviazali na
úspechy, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť a
aby sa mu podarilo udržať klub v najvyššej hokejovej súťaži, či už bude klub mestský, alebo
prejde do súkromných rúk. Prajem mu nielen
dobrý výber pri voľbe hráčov, ale i skvelých
fanúšikov, ktorých bude hokej baviť. Verím, že
žilinskí hokejisti ich svojimi výkonmi presvedčia, aby chodili na hokej vo väčšom počte.
Ďakujeme za rozhovor.

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

V sezóne 2016/2017 sa MsHK Žilina podarilo dosiahnuť historicky najlepší výsledok po základnej časti ligy.
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INFORMUJEME
Žilina má novú hlavnú kontrolórku
Mestskí poslanci zvolili na tento post Vlastu Grajciarovú
Na júnovom mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva volili žilinskí
poslanci nového
hlavného kontrolóra
mesta. Stala sa ním
vedúca ekonomického odboru na
Mestskom úrade
v Martine Vlasta
Grajciarová, za
ktorú v tajnej voľbe
zahlasovalo 16
poslancov.

B

ývalý hlavný kontrolór mesta Peter Miko
odišiel zo svojho postu ku koncu apríla a už
druhý mesiac bola Žilina bez vedúceho zástupcu
kontrolnej činnosti. Preto volilo mestské zastupiteľstvo jeho náhradu.
Z 13 kandidátov o pozíciu hlavného kontrolóra,
ktorí splnili všetky požiadavky a náležitosti sa pred
poslancami
predstavilo
12 kandidátov a jeden sa
ospravedlnil. Postupne prezentovali svoje schopnosti, ktoré by vedeli využiť
a uplatniť na poste hlavného kontrolóra. Každý
z kandidátov mal dovedna
päť minút na svoju pre-

zentáciu. Hlasovalo sa tajne hlasovacími lístkami.
Rozhodlo sa v prvom kole.
Z prítomných 28 poslancov
získala nová kontrolórka
16 hlasov, čo bola nadpolovičná väčšina. „Som rád,
že sa mestským poslancom
podarilo zvoliť hlavného
kontrolóra v prvom kole,
a to jednoznačnou väčšinou,“ uviedol žilinský
primátor Igor Choma. Mesto podľa jeho slov potrebuje nového šéfa kontrolnej
činnosti čo najskôr. „Pani
Grajciarová
presvedčila
nielen mňa, ale aj poslancov, že má všetky kvalifikačné predpoklady. Ako
vedúca ekonomického odboru pravdepodobne vie,
čo je verejná správa a o čom
sú verejné financie a bude
ich vedieť správne kontrolovať,“ doplnil primátor.
Funkčné obdobie novej
hlavnej kontrolórky sa začne po vzájomnej dohode
približne do dvoch mesiacov a potrvá šesť rokov.
Svoju
funkciu
bude
vykonávať na plný pracovný úväzok a bude poberať
mesačný plat vo výške 2 357
eur. Podľa jej slov sa ako
prvé vo svojej funkcii

Nová hlavná kontrolórka
Vlasta Grajciarová

zoznámi s fungovaním
útvaru. „Následne po
oboznámení sa pustím do
príprav plánu kontrolných
činností na druhý polrok
2018,“ vysvetlila víťazná
kandidátka Vlasta Grajciarová. V rámci svojich kompetencií bude nová hlavná
kontrolórka dozerať najmä
na dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri nakladaní
s majetkom mesta a dohliadať bude i na kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií samosprávy.

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

Najlepší žilinskí žiaci si prevzali ocenenia
Sedemnásť žiakov
zo základných
a základných umeleckých škôl
v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta si
prevzalo z rúk
žilinského viceprimátora Patrika
Gromu ocenenia za
vynikajúci prospech
a úspešnú reprezentáciu Žiliny v rôznych aktivitách.

Ž

ilinská radnica im
takýmto spôsobom
poďakovala za snahu
a vytrvalosť pri dosahovaní
výnimočných výsledkov.
V priestoroch Rosenfeldovho paláca sa stretlo
desať najlepších žiačok
a sedem najlepších žiakov,
ktorí úspešne zastupovali
nielen svoju školu, ale robili
dobré meno aj nášmu mestu
na krajských, celoštátnych
a medzinárodných súťažiach.

gógom, ktorí im vytvárajú
kvalitné podmienky pre ich
vzdelávanie a osobnostný
rast,“ uviedol po oceňovaní
zástupca
žilinského
primátora Patrik Groma.
K blížiacim sa prázdninám
zaželal všetkým veľa oddychu a nových zážitkov a aby
sa radosť z dosiahnutých
úspechov preniesla i do ďalšieho školského roka.

„Blíži sa koniec školského
roka a pri tejto príležitosti
už niekoľko rokov oceňujeme výnimočných mladých
ľudí. Za týmito úspechmi
stoja neraz desiatky hodín
tréningov, učenia a zdokonaľovania sa. Rád by som
im pogratuloval k úžasným
vedomostiam,
zručnostiam, schopnostiam a talentu. Vďaka patrí nielen im,
ale aj ich rodičom a peda-

Ocenenia si prevzali
títo žiaci:
• Branislav Blažek – ZŠ s
MŠ, Do Stošky
• Roman Ftorek – ZŠ s MŠ,
Do Stošky
• Matej Remiš – ZŠ s MŠ,
Brodňanská
• Gabriela Nevedelová – ZŠ,
Karpatská
• Martina Samcová – ZŠ s
MŠ, Ul. sv. Gorazda
• Veronika Martošová – ZŠ,
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5. ročník podujatia Dni energie a ekológie
na Slovensku opäť priniesol do Žiliny
zaujímavý program

V júni sa na Námestí
Andreja Hlinku
uskutočnil už 5.
ročník populárneho
osvetového podujatia s názvom Dni
energie a ekológie
na Slovensku, ktoré
sa konalo pod záštitou primátora Igora
Chomu.

C

ieľom podujatia je
každoročne propagovať trvalo udržateľný
rozvoj. Organizátori akcie
opäť priniesli do Žiliny bohatý program pre všetky
vekové kategórie. Návštevníci sa tak dozvedeli mnoho užitočných informácií
o zelených technológiách,
úsporách energie, ochrane životného prostredia či
o udržateľnej mestskej mobilite.
„Dnešná doba si čoraz viac
vyžaduje venovať sa alternatívnym energetickým zdrojom, tak z pohľadu vývoja technológií, ako aj z pohľadu
ich využívania. Preto som rád,
že sa už tradične organizuje
takáto kampaň, ktorá nám
všetkým ukazuje trend v efektívnom využívaní energií.
Zároveň je to tiež dobrý
spôsob, ako ľuďom priblížiť
moderné, no najmä úsporné
technológie a tiež spôsoby ich
zavádzania napríklad aj v doprave,“ uviedol primátor Igor
Choma.

Cieľom podujatia je každoročne
propagovať trvalo udržateľný rozvoj.

Jednotliví vystavovatelia prezentovali napríklad solárne
systémy na ohrev vody alebo
na produkciu elektriny, informácie o fotovoltike, tepelných čerpadlách, ale i úsporných LED žiarovkách.
Návštevníkov potešila aj prezentácia
inteligentných
domácností, kde si mohli
zblízka pozrieť technologické
novinky, ako napríklad automatizované
nastavovanie
kúrenia, osvetlenia či žalúzií.
Nechýbala však ani téma separovania odpadov. Deti sa
jednoduchou hravou formou
dozvedeli zaujímavé informácie, ako odpad menej produkovať a ako ho správne
triediť.
Návštevníci sa oboznámili
taktiež s činnosťami a aktivitami, ktoré sa vykonávajú v
prospech životného prostredia a ochrany ovzdušia. Mali
možnosť zapojiť sa do inte-

Ocenení žiaci žilinských základných a umeleckých škôl

Slovenských dobrovoľníkov
• Alžbeta Harzeková – ZŠ s
MŠ, Školská
• Simona Kačeriaková – ZŠ
s MŠ, Dolná Trnovská
• Peter Wolner – ZŠ, Martinská
• Linda Pudišová – ZŠ, V.
Javorku
• Magdaléna Pavelková –
ZŠ, Limbová
• Klára Holešová – ZUŠ L.
Árvaya
• Kristína Buchelová – ZŠ,
Námestie mladosti
• Jakub Mičic – ZŠ, Lichardova
• Lukáš Benko – ZŠ, Jarná
• Tadeáš Bolo – ZUŠ F. Špániho
• Katarína Vrbjarová – ZŠ,
Gaštanová.

Na prezentácií špičkových elektromobilov nechýbala napríklad
Tesla či služobný elektromobil mesta Žilina.

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

Pripravený bol program pre všetky generácie.
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raktívnych aktivít zameraných na environmentálnu
výchovu a vzdelávanie. Slovenskí lesníci zas predstavili
funkcie lesa a jeho nezastupiteľnú úlohu. Ministerstvo
dopravy a výstavby SR priblížilo možnosti získania
príspevku na zateplenie rodinných domov a zvýhodnených úveroch ŠFRB na
obnovu bytových domov.
Mesto Žilina prezentovalo
projekt SOLEZ zameraný na
smart riešenia pre nízkouhlíkovú mobilitu a Žilinská
univerzita predstavila projekt
AIR TRITIA, ktorý pomáha
pri znižovaní znečistenia
ovzdušia.
Okrem získania prospešných
informácií si účastníci akcie
mohli otestovať svoje vedomosti, ale aj fyzickú silu.
Overili si napríklad, koľko
energie spotrebujú domáce
spotrebiče a koľko jej vydajú
pri údere kladivom. V neposlednom rade bol pre deti
pripravený zaujímavý sprievodný program v podobe
súťažných aktivít a atrakcií.
Návštevníci si taktiež mohli
otestovať jazdu na elektricky
poháňaných bicykloch či kolobežkách a Mestský úrad
v Žiline zabezpečil populárnu prezentáciu špičkových
elektromobilov, kde nechýbala napríklad Tesla či
služobný elektromobil mesta
Žilina. Súčasťou podujatia
bola i tombola, ktorej výherca sa žreboval na záver podujatia. Žrebovalo sa o vecnú
cenu, smartphone, ktorý do
tomboly darovalo mesto Žilina. Výhercom sa stal pán Radoslav Krivko, ktorý si cenu
prevzal osobne na Mestskom
úrade v Žiline. Všetci návštevníci podujatia tak strávili
príjemný deň plný nielen
edukačných, ale i zábavných
aktivít.
Mgr. Radoslav Vozárik
a Mgr. Ľuboš Slebodník
odbor dopravy
Mestský úrad v Žiline

www.zilina.sk
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Nájomné bývanie v Žiline
Mestské nájomné byty sa prideľujú na
základe žiadosti a podmienky pridelenia
upravuje Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov
vo vlastníctve mesta Žilina, Všeobecne
záväzné nariadenia č. 12/2017 a č. 4/2018,
ktorými sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 4/2017. Jedným
z pravidiel pre pridelenie bytu je podmienka mesačného príjmu domácnosti najviac
do výšky trojnásobku životného minima.
V prípade, že je členom domácnosti osoba
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
ide o domácnosť osamelého rodiča
s nezaopatreným dieťaťom, prípadne
aspoň jeden z členov domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov
mesta, môže byť príjem do výšky štvornásobku životného minima. Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke
mesta www.zilina.sk v sekcii Občan/
oddelenie bytové alebo ich poskytnú
zamestnanci Mestského úradu v Žiline.

N

ájomné byty majú slúžiť obyvateľom, ktorí si potrebujú zabezpečiť bývanie a sú ochotní plniť si
povinnosti, ktoré im z nájomnej zmluvy vyplývajú.
Spôsob prideľovania nájomných bytov v Žiline je stanovený s cieľom zabezpečiť spravodlivý prístup pre všetkých
žiadateľov. Byty sa prideľujú podľa poradovníka žiadateľov.
Primátor mesta môže prideliť maximálne 30 % z celkového
počtu pridelených nájomných bytov v predchádzajúcom
kalendárnom roku, s prihliadnutím na naliehavosť potreby
žiadateľa, pričom sa skúma súčasná bytová situácia, počet
detí v rodine, zdravotné a sociálne dôvody žiadateľa a osôb
s ním bývajúcich.

Aktuálna situácia s nájomnými bytmi
Správu mestských nájomných bytov zabezpečuje správcovská spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. V súčasnosti má mesto
v správe 1 142 nájomných bytov, 46 nebytových priestorov
a 95 garáží. Tieto sú pridelené nájomcom v zmysle platných
nájomných zmlúv. V minulom roku bolo pridelených 38
bytov vrátane výmeny bytov.
K 31. 5. 2018 eviduje mesto 251 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Záujem o nájomné bývanie v Žiline prevyšuje
ponuku, a preto mesto hľadá možnosti výstavby nových
bytových priestorov. V súčasnosti sa pripravujú dva projekty výstavby nájomných bytov. Prvým projektom je polyfunkčný dom na Dlabačovej ulici, kde by malo vzniknúť 40
bytov. Aktuálne je projekt v procese stavebného konania.
Ďalším plánovaným projektom je bytový komplex v lokalite za Vuralom, kde sú navrhnuté dva bytové domy. V jednom bytovom dome je naplánovaných 102 bytových jednotiek a v druhom bude 76 bytových jednotiek. V tomto
prípade prebieha proces prípravy a získavania povolení na
verejný rozvod elektrickej NN siete, čo si vyžaduje aj spoluprácu spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto vyvíja maximálnu snahu, aby bola výstavba nájomných
bytov čo najskôr realizovaná. Musí sa však vyrovnať s viacerými problémami v súvislosti s vydaním potrebných povolení a ďalších rozhodnutí, ktoré si tieto investičné projekty vyžadujú.

Kontrola nájomných bytov
Kontrola užívania nájomných bytov sa vykonáva v rámci
pravidelných kontrol alebo aj na základe podnetov od občanov. Kontroly vykonávajú kompetentní zamestnanci odboru sociálneho a bytového Mestského úradu v Žiline, Mestskej polície Žilina a spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. Počas kontrol
je veľakrát zistené neplnenie si povinností spojených s nájmom, problém s porušovaním domového poriadku, nočného kľudu alebo občianskeho spolunažívania.
Jedným z najzávažnejších problémov je prenajímanie mestského nájomného bytu ďalším subjektom, čiže tretím
osobám. V prípade závažných zistení, ako sú hrubé porušovanie povinností vyplývajúcich z nájmu, poškodzovanie
prenajatého bytu, príslušenstva, spoločných priestorov alebo zariadení, neplatenie nájomného či využívanie na iný
účel, tieto môžu viesť k výpovedi nájmu bytu zo strany prenajímateľa, v tomto prípade mesta. Pravidelné kontroly

www.zilina.sk

prinášajú úžitok a vo viacerých prípadoch sa podarilo
uvoľniť práve byty, ktoré boli prenajímané a neslúžili na
bývanie oficiálnym nájomcom. Tu je dôležité upozorniť
nájomcov, aby si uvedomili, že takýmto nezodpovedným
správaním bránia mestu pomôcť občanom, ktorí to skutočne potrebujú.

Neplatiči
Celková suma dlhu voči mestu za prenájom bytov,
nebytových priestorov a garáží predstavuje k 30. 4. 2018
sumu 1 171 263 eur. Mesto eviduje spolu 504 neplatičov.
Väčšinou ide o dlhodobých neplatičov, ktorí tvoria 25 %
z celkového dlhu. V súčasnosti je síce počet neplatičov
menší ako v predchádzajúcich rokoch, avšak celková suma
nedoplatkov sa zvyšuje, čo je spôsobené práve dlhodobými
neplatičmi nájomného.
Mesto Žilina využíva všetky zákonné možnosti, ako riešiť
neplatenie nájomného. Štandardnými možnosťami sú
upomienky, pokus o zmier s vyčíslením zmluvných poplatkov z omeškania, výpoveď z nájmu alebo výzva na
vypratanie, návrh na začatie súdneho konania a nakoniec
návrh na výkon rozhodnutia – exekúcia. V individuálnych
prípadoch je mesto ochotné pristúpiť na splátkový kalendár. Ide o právny inštitút, kedy sa dlžník zaväzuje uhrádzať
svoj záväzok voči mestu pravidelnými splátkami a v prípade porušenia z toho vyplývajú právne dôsledky pre dlžníka. Sú prípady, keď si nájomníci uzatvorili splátkový kalendár a pravidelne splácajú dlh v mesačných splátkach, ale
sú aj takí nájomníci, ktorí po jednej alebo dvoch splátkach
prestanú platiť a nereagujú na žiadne výzvy.
Problematika vymáhania dlhov od neplatičov je zložitá
a mesto stojí množstvo financií, práce a času, ktorý zamestnanci strávia riešením konkrétnych prípadov. Každý dlh
nad 300 eur vymáha mesto súdnou cestou. V mnohých prípadoch je skoro nemožné vymôcť dlh, pretože nájomca
nevlastní žiadny majetok a ak ide o domácnosť s maloletými deťmi, súd určí povinnosť nájsť náhradné bývanie,
čím sa kolobeh neplatenia opakuje. Častým problémom je
nielen dlh na nájomnom, ale aj ničenie mestského majetku. Niektorí neprispôsobiví občania devastujú byty aj celé
bytovky, a preto muselo mesto pristúpiť v mimoriadnych
prípadoch aj k deložovaniu týchto obyvateľov a následnému zbúraniu domu. Postoj mesta je v týchto prípadoch
jednoznačný, že je neprijateľné, aby niektorí občania užívali mestský majetok neoprávnene a navyše ho aj ničili.

Notárska zápisnica
V súvislosti s neplatičmi je potrebné uviesť, že mesto skutočne využíva všetky zákonné možnosti, ako zabezpečiť
vymožiteľnosť dlhu. Svedčí o tom aj nedávne rozhodnutie
súdu v prospech mesta vo veci žaloby prokurátora kvôli
podmienke notárskej zápisnice. V zmysle vyššie uvedených záväzných nariadení v prípade vzniknutého dlhu
z predchádzajúceho nájomného vzťahu prevyšujúceho
sumu 1 000 eur môže mesto Žilina pristúpiť k opätovnému
uzatvoreniu nájomnej zmluvy až po doložení notárskej
zápisnice. V prípade vzniknutého dlhu z predchádzajúceho nájomného vzťahu do sumy 1 000 eur môže mesto Žilina pristúpiť k opätovnému uzatvoreniu nájomnej zmluvy
len pri uzatvorení dohody o uznaní dlhu a uzavretom
splátkovom kalendári so správcovskou spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o.
Proti notárskej zápisnici v príslušnom všeobecne záväznom
nariadení podal prokurátor žalobu na mesto. Krajský súd
v Žiline žalobu dňa 3. 4. 2018 zamietol. Súd skonštatoval,
že mesto podľa zákona o obecnom zriadení môže vydať
také všeobecne záväzné nariadenie, ktorým určí konkrétne
podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy tak,
aby boli známe každému žiadateľovi o opakované uzavretie nájomnej zmluvy a aby tým bol transparentnejší samotný proces opakovaného uzatvárania nájomných zmlúv.
Podľa názoru súdu, ak mesto umožnilo aj dlžníkom uzavrieť zmluvy opakovane, pričom stanovilo konkrétne pravidlá, ktoré musia splniť, tak tento postoj mesta je sociálnejší a viac dbá na uzatváranie vhodných podmienok na
bývanie v meste. „Som rád, že nám súd dal za pravdu
a potvrdil, že postup mesta bol zákonný. Podmienka uznania dlhu nie je svojvoľná, ale zabezpečuje, aby na neplatičov nedoplácali iní poctiví nájomcovia,“ skonštatoval
primátor mesta Igor Choma.

INFORMUJEME
Žilinský súbor Rozsutec
predstavil v Bielorusku
krásu slovenského folklóru
V bieloruskom meste Grodno sa 31. mája konalo slovensko-bieloruské fórum pre podnikateľov „Slovenské
dni v Grodne“ a následne 1. – 2. júna prebiehal „Republikánsky festival národných menšín“. Na oboch podujatiach vystúpil ako čestný hosť folklórny súbor
Rozsutec, ktorý svojou originálnou terchovskou muzikou, spevom a krojmi potešil miestnych divákov. Súbor
pod vedením Štefana Muchu opäť raz predviedol v zahraničí, aký krásny a rozmanitý je náš slovenský folklór.
Súbor patrí medzi najvýraznejších interpretov folklóru
na Slovensku. Svedčí o tom nielen pravidelná účasť na
významných domácich a medzinárodných festivaloch,
ale aj viaceré prestížne vyznamenania a ocenenia.
V roku 2015 oslávil Rozsutec krásnych 50 rokov a veríme, že ich čaká ešte veľa úspešných rokov pôsobenia
i vďačných divákov nielen doma, ale aj za hranicami
Slovenska.

Country skupina RUTY-ŠUTY
v televíznej šou
Žilinskí seniori z country skupiny RUTY-ŠUTY sa zúčastnili kastingu do televíznej relácie „Česko Slovensko má
talent“. Ich vystúpenie sa porote páčilo a tá ich posunula
do ďalšieho kola. Všetkým členom skupiny srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Žiliny.
Prajeme im veľa ďalších úspechov.

Priateľstvá bez hraníc medzi
ZŠ Lichardova a ZŠ Eduarda
Beneše v Písku
Takmer desať rokov prebieha družobná spolupráca ZŠ,
Lichardova 24 v Žiline so Základnou školou E. Beneše
v Písku. Tento školský rok nás navštívilo pätnásť žiakov
a štyria učitelia z českej školy. Strávili sme spoločne Deň
detí, kde si aj oni zasúťažili v rôznych disciplínach. Popoludní sme si vychutnali atmosféru Staromestských slávností, ktoré našich priateľov očarili a kde si nakúpili rôzne
darčeky. Ďalší deň sme navštívili Budatínsky zámok
s parkom. Domov si odniesli nielen kopu zážitkov, ale aj
nové priateľstvá, ktoré budú ďalej rozvíjať. Sme radi, že
napriek už začínajúcej jazykovej bariére najmä českých
detí si s našimi veľmi dobre porozumeli a mali si čo povedať. Máme radosť z veľmi pekne vydarenej akcie a už sa
tešíme na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré máme naplánované.
Mgr. Daniela Bytčanková

Kol. autorov (PČ, EL, AČ, BZ, KZ, KŠ, AB, MŽ)
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Staromestské slávnosti 2018
Počas tohtoročných Staromestských slávností v Žiline vystúpilo
celkovo 30 kapiel a súborov. Svoj kultúrny program predstavili aj
detské súbory zo základných a umeleckých škôl a Centra voľného
času, Kuzmányho 105 v Žiline, v ktorých sa predviedlo 404 detí.
Otvárací ceremoniál sa niesol v duchu bábkového divadla (Divadlo
na vysokej nohe, Divadlo pod balkónom, Bábkové divadlo Žilina
a Mestské divadlo Žilina) ako pripomienka k otvoreniu výstavy
Bábky v podkroví v Rosenfeldovom paláci. Sprievodu do tanca hrali Funny Fellows a La3no Cubano.
Počas troch dní navštívilo toto podujatie množstvo ľudí. V piatok
večer bola podľa odhadu usporiadateľov najvyššia návštevnosť,
a to približne 18-tisíc ľudí. Napriek búrke prišlo vo štvrtok na Námestie Andreja Hlinku približne 10-tisíc ľudí a v sobotu večer zaplnilo
Mariánske námestie 5-tisíc ľudí. Koncert kapely Billy Barman ukončil 24. ročník Staromestských slávností v Žiline. Do organizácie
sprievodného podujatia Deň detí v Sade SNP sa zapojilo celkovo 12
subjektov, konkrétne Preles, Lukostrelecký klub REFLEX Žilina,
Centrum voľného času, Kuzmányho 105 v Žiline, Zmysel života –
n.o., Lezecká stena K2, Kynologický záchranný zbor Slovenskej
republiky, Mestská polícia Žilina, MŠK Žilina a sponzori Balonik.sk,
pán Brezan, Kráľovské oriešky – p. Jetelina, Blažo a Martinkovič –
cukrová vata a najväčší sponzor firma Hauswirth – čokoláda. Pre
návštevníkov bolo pripravených 100 remeselných stánkov, kde si
mohli pozrieť a zakúpiť tradičné výrobky typické pre našu kultúru.
Občerstvenie ponúkalo 10 stánkov a 8 stánkov mal partner podujatia Plzeňský Prazdroj.

Staromestské slávnosti navštívili aj delegácie z partnerských miest
Najväčšie každoročné žilinské podujatie navštívili delegácie z viacerých partnerských miest Žiliny. Delegáciu z partnerskej
Mestskej časti Praha 15 viedol pán Václav Bílek – prvý zástupca starostu, z Frýdku-Místku pán Vilém Naleraj – vedúci odboru kancelárie primátora, z Třinca pán Ivo Kaleta – zástupca starostky a z mesta Bielsko-Biała pán Piotr Gibiec – z odboru
propagácie mesta. Zahraničných partnerov prijali zástupca primátora Patrik Groma a prednosta mestského úradu Igor Liška
na Radnici mesta Žilina. V piatok dopoludnia si zahraniční hostia mali možnosť prezrieť stánky na oboch hlavných žilinských
námestiach a hudobné vystúpenia na pódiách. Popoludní delegácie navštívili Rosenfeldov palác, kde sa nachádza nová
výstava „Bábky v podkroví“ (múzeum bábkového divadla).

Slávnostná akadémia
Zboru Žilincov
Práca mestskej polície počas
Staromestských slávností
Veľké podujatia prinášajú so sebou množstvo zaujímavých
a nečakaných situácií, s ktorými sa musí popasovať usporiadateľ aj mestská polícia. V tomto ročníku Staromestských
slávností tomu nebolo inak a policajti zaznamenali množstvo
priestupkov. Celkovo sa riešilo 16 znečistení verejného priestranstva, 3 pokusy o poškodenie majetku, 2 rušenia nočného
pokoja, 6 zaznamenaných výtržností, 2 zistené zranenia po
bitkách 9 ležiacich osôb pod vplyvom alkoholu alebo iných
látok, 11 strát a nálezov (peňaženky, kabelky, mobily...),
1 stratené dieťa a 3x signál o narušení chránených objektov.
Mestská polícia Žilina dohliadala na priebeh podujatia a aj
vďaka jej príslušníkom sa nič vážnejšie nestalo. Z pohľadu
verejného poriadku bol priebeh slávností zhodnotený ako
štandardný.

Zelená zóna napomohla
k recyklácii odpadu

Pred oficiálnym začatím Staromestských slávností
v Žiline sa konal XXIII. ročník odovzdávania prestížnej ceny GENIUS LOCI SOLNENSIS za celoživotnú
tvorivosť a zásluhy o rozvoj Žiliny. Podujatie
odovzdávania cien organizoval Zbor Žilincov. Cenu si
odniesli Ing. arch. Ľudovít Kupkovič a Ing. Vladimír
Kaláb, CSc. Cena GENIUS LOCI SOLNENSIS – IN
MEMORIAM za celoživotnú tvorivosť a zásluhy o rozvoj Žiliny bola udelená Ing. Tomášovi Nečasovi, Danielovi Dlabačovi a Ing. Miroslavovi Pfliegelovi, CSc. Počas Akadémie Zboru Žilincov boli odovzdané ceny
XIX. ročníka študentskej skladateľskej súťaže
„O cenu Adama Plintoviča“. Osobnú záštitu nad
súťažou prevzali rektor Akadémie umení v Banskej
Bystrici prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi, riaditeľ Konzervatória v Žiline Mgr. art. Milan Oravec,
ArtD. a riaditeľ Konzervatória J. L. Bellu v Banskej
Bystrici Mgr. Tibor Sedlický. Súťaž bola vyhlásená pri
príležitosti blížiaceho sa 400. výročia úmrtia Adama
Plintoviča.

Radnica mesta Žilina hostila 30. mája vyhodnotenie literárnej,
výtvarnej a poznávacej súťaže „Moje mesto“ a „Poznaj svoje mesto“. Žiaci základných škôl boli preverení z vedomostí histórie,
ale aj súčasnosti. Výtvarné práce boli umiestené a sprístupnené
verejnosti počas dvoch týždňov na Radnici mesta Žilina. Súťaž
organizovalo Centrum voľného času, Kuzmányho 105 v Žiline.

Počas Staromestských slávností
sa konala vernisáž diel Slováka z mesta
Kovačica (vo Vojvodine v Srbsku)

Aj v tomto roku bola otvorená zelená zóna, kde mohli návštevníci Staromestských slávností separovať plasty. Každý,
kto sa zapojil, dostal náramok zelenej farby ako symbol ekologickej aktivity. Za pol metra nazbieraných plastových pohárov si mohli vybrať pollitra kofoly alebo piva, ktoré sponzorsky na túto aktivitu venoval partner podujatia Plzeňský
Prazdroj. Pripravená bola aj súťaž pre najlepšieho zberača.
Víťaz, ktorý nazbieral najviac pohárov, získal permanentku
na Mestskú plaváreň v Žiline a prví traja najekologickejší
účastníci získali tričko s logom Staromestských slávností.
Víťazmi sa v tomto poradí stali p. Horváth, p. Vrábel a p.
Vršková, ktorým gratulujeme. Celkovo sa vyzbieralo 21 000
pollitrových pohárov, čo je oproti minulému roku dvojnásobné
množstvo. Predstavuje to dva 1 000-litrové kontajnery. Za
odmenu sa vydalo 200 pív a 100 pohárov kofoly. Mnohí návštevníci sa do projektu zapojili aj bez nároku na odmenu, čo
dokazuje, že obyvateľom mesta nie je životné prostredie ľahostajné.
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Vyhodnotenie súťaží Moje mesto
a Poznaj svoje mesto

Pavel Cicka patrí do druhej generácie kovačických insitných
maliarov a je členom tzv. Kovačickej trojky. Má za sebou
množstvo samostatných, ale aj spoločných výstav vo Vojvodine,
na Slovensku, v Čechách i ďalších krajinách. Na každý jeho
obraz neodmysliteľne patrí tekvicový list ako symbol a ochranný
prostriedok.

Poďakovanie
Poďakovanie patrí Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o.
a Slovenskej autobusovej doprave Žilina a.s., ktorí tradične pripravili mimoriadne spoje. Taktiež ďakujeme dobrovoľným hasičom, záchrannej službe a Mestskej polícii Žilina, ktorí boli organizátorom nápomocní počas všetkých troch dní.

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

www.zilina.sk

7

JÚL 2018

POZÝVAME

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2018

PRIPRAVUJE

júl - august

júl - august

28.6. - 1.7.

Mariánske
leto

Hudobná
streda

Fest
Anča

piatkové a sobotné
koncerty
na Mariánskom námestí

23.7. - 27.7.
Tvorivé
remeselné
dielne

týždeň tradičných
remesiel na Mariánskom
námestí

stretnutia s dychovou
hudbou v Sade SNP
každú stredu

26.7. - 29.7.

27.7. - 31.7.

KioSK

Bažant
kinematograf

festival nového
slovenského divadla
a tanca

medzinárodný
festival
animácie

československé
letné kino
na Mariánskom námestí

10.8.

17.8.

17.8.

Stredoveký
Deň

Bavme
sa varením

JF BMX
show

zažite deň
ako
v stredoveku

ochutnajte svetovú
kvalitu so žilinskými
kuchármi a cukrármi

kulturneleto.eu

31.8.

20.9.

28.9.

5.10.

Záverečná

Žilinský
deň zdravia

Festival
seniorov

Primátorský
deň

rozlúčka s prázdninami

V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA SA MARIÁNSKE LETO A HUDOBNÁ STREDA KONAŤ NEBUDÚ.
Organizátor

Partneri

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Mediálni partneri
RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

Občianske združenie

www.zilina.sk
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RÔZNE

Kronika mesta Žilina

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

1. 7. sa konalo 19. zasadanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline. Konalo sa prvý raz v budove obnovenej Radnice mesta Žilina.
16. 7. sa konalo uvedenie
CD-nosiča skupiny AYA.
Nosič uviedol Pavol Hammel.
21. 7. na železničnej stanici
bol uvedený do prevádzky
ITIS – inteligentný turistický
informačný systém. Počítačový systém poskytuje všetky
možné informácie pre turistov. Toto zariadenie bolo inštalované aj v hoteli Slovakia
a v CK Selinan.
1998

9. 7. o 10.08 hod. na parkovisku Štôlňa, pri Základnej umeleckej škole L. Árvaya vybuchol v telefónnom automate
nástražný výbušný systém.
Telefónny automat umiestnený na budove školy odhodilo do vzdialenosti asi 50
metrov. Na mieste zahynul
muž z okresu Námestovo.
Výbuch zranil aj dvoch okoloidúcich manželov. Žena podľahla v ten istý deň v žilinskej
nemocnici s poliklinikou
vážnym zraneniam a jej manžel bol taktiež hospitalizovaný
s
ťažkými
zraneniami.
(POZN:. zraneniam podľahol
neskôr)
18. 7. sa na dvorcoch Tenisového klubu Žilina konal
5. ročník tenisového turnaja
Sága Cup ´98.
2003

1. 7. v galérii Klasik bola

2008

1. 7. za prvý polrok 2008 bolo
v Klientskom centre na Mestskom úrade v Žiline vybavených 65 555 občanov,
z toho 27 228 klientov bolo
vybavených v pracoviskách
polície.
6. 7. a 7. 7. sa v Žilinskej Lehote uskutočnil 28. ročník Zrazu
Lhot a Lehôt. Na zraze sa stretlo viac než tisíc obyvateľov
z 53 Lehôt z Čiech a Slovenska. Stretnutie Lehôt má už
svoju tradíciu od roku 1981.
24. 7. v priestoroch Radnice
mesta Žilina bola sprístupnená výstava s názvom 800
rokov od prvej písomnej
zmienky o Terra de Selinan (o
zemi Žiliňany), listiny z roku
1208. Výstava ponúka retrospektívny pohľad na základné
etapy vývoja Žiliny od roku
1208 až do roku 1945.

KOMPOSTOVANIE
Bývate v rodinnom dome, máte záhradu a chceli by ste
znížiť množstvo odpadu, ktoré vyhadzujete do kontajnera, získať kvalitné hnojivo a pomôcť tak prírode? Ponúkame vám jedinečný a overený spôsob, ako to urobiť.

sprístupnená
výstava
s názvom Z výtvarnej pokladnice Slovenska. Vystavené sú
diela najvýznamnejších autorov. Nechýbajú medzi nimi
diela, ktorých autormi boli
Ladislav Mednyanszky, Jean
Mousson, Ján Mudroch,
Martin
Benka,
Vincet
Hložník, Janko Alexy, Mikuláš Bazovský, Imrich Weiner-Kráľ.
30. 7. futbalisti MŠK Žilina
odohrali na štadióne Pod
Dubňom
prvý
zápas
2. predkola Ligy majstrov
s družstvom Maccabi Tel
Aviv z Izraela. Pred 5 988
divákmi Žilinčania zvíťazili
1:0 gólom Mareka Bažíka.

JÚL 2018

Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 % až 45 % z celkového množstva
odpadu. Konečný produkt – kompost, môže byť použitý pri pestovaní rastlín ako humusové hnojivo vracajúce do pôdy výživné látky, ktoré sme z nej pestovaním odobrali.

Kedy je kompost zrelý?
2013

Do nádobky s dobre prevlhčeným kompostom vysejeme semienka rýchlo klíčiacich rastlín (napr. žerucha), pritlačíme a zakryjeme
fóliou. Ak počas týždňa väčšina semien vyklíči, môžeme usúdiť, že
kompost už neobsahuje nijaké látky škodlivé pre rastliny a môžeme ho použiť v záhrade. Intenzívne zelené klíčne lístky svedčia
o vyzretom komposte, zatiaľ čo žlté alebo hnedé lístky o surovom.
Ak vyklíči len málo semien, musí sa kompost podrobiť ešte ďalšiemu rozkladu, kým nebude vhodný na ďalšie použitie.

1. 7. mestská krytá plaváreň
v Žiline si Majstrovstvami
Slovenskej republiky juniorov a dospelých v plávaní pripomenula
polstoročnicu
svojej prevádzky. Pri tejto
príležitosti sa na plavárni
stretli ľudia, ktorí svojou prácou ovplyvnili chod a život
plavárne.
18. 7. Dopravný podnik mesta Žiliny si v tomto roku pripomenul 20. výročie od svojho vzniku.
23. 7. športovca, cyklistického
hrdinu z Tour de France, Žilinčana Petra Sagana privítala
na Radnici mesta Žilina prvá
zástupkyňa primátora Slavomíra Brezovská. Na prijatí
boli prítomní aj bývalí tréneri
Petra Sagana – Peter Zánický
a Milan Novosad a Petrovi rodičia. Následne sa Peter Sagan
na Mariánskom námestí stretol so svojimi početnými
fanúšikmi a priaznivcami,
s ktorými sa podelil o svoj
najnovší úspech z tohtoročnej Tour de France.

Ako využiť hotový kompost?
Vyzretý kompost je hnedej až tmavohnedej farby, drobnej štruktúry,
nezapácha, ale vonia ako humus. Jeho prednosti sú v tom, že má
schopnosť zadržiavať vodu, prevzdušňovať pôdu a obsahuje veľké
množstvo (podľa zloženia vstupných materiálov) výživných látok. Hotový, dobre vyzretý kompost môžeme použiť ku všetkým typom plodín.
Surový kompost aplikujeme do pôdy na jeseň. Vyzretý kompost môžeme aplikovať kedykoľvek (používa sa hlavne pri výsadbe na jar). Na
dostatočné zásobenie pôdy živinami stačí 1 – 2 cm vrstva kompostu
ročne. Vzhľadom na vysokú zásobu živín nie je potrebné vo väčšine
záhrad používať viac ako 2 – 3 litre kompostu na 1 m2. Toto množstvo
platí hlavne pre zeleninovú záhradu, živé ploty a okrasné kríky.

Ako sa dá kompostovať?
V podstate je možné kompostovať všetky netoxické organické materiály, ktoré vznikajú v domácnosti a v záhrade. Pri domácom kompostovaní môžu byť problematické len materiály, ktoré sú čerstvo
chemicky ošetrené a potraviny živočíšneho pôvodu. Zvyšky varených jedál je dobré zmiešať s väčším množstvom suchého, savého materiálu.

RNDr. Ján Štofko
kronikár mesta Žilina

Mesto kúpi nové autá na rozvoz
stravy pre najmenších

Čo získame kompostovaním?
- Kvalitné hnojivo
- Znížime množstvo a škodlivosť odpadov
- Pomôžeme životnému prostrediu
- Ušetríme peniaze za drahé hnojivá

Poslednou úpravou rozpočtu vyčlenilo mestské zastupiteľstvo sumu 54-tisíc eur na kúpu
troch vozidiel, ktoré bude mesto využívať na rozvoz stravy pre školské jedálne vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti. Kúpou vozidiel sa zabezpečí vyššia bezpečnosť vodičov
a znížia sa náklady na bežnú prevádzku vozidiel. V súčasnosti má mesto Žilina štyri
vozidlá na prepravu stravy. Tie rozvážajú obedy zo školskej jedálne Základnej školy
Martinská a ZŠ s MŠ Do Stošky 8. Autá najazdia v priemere denne približne 60 km,
v závislosti od plánu rozvozu. „Túto službu zabezpečujeme už viac ako 15 rokov. Na
začiatku sme mali na rozvoz stravy menej vozidiel, ale po racionalizácii siete školských
jedální postupne pribúdal počet výdajných jedální a rovnako sa pristúpilo aj k príprave
bezlepkovej diéty, čo má za následok, že v súčasnosti potrebujeme pre tento účel viac
áut,“ vysvetlila vedúca odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Viera Popluhárová. Nové vozidlá budú k dispozícii po uskutočnení verejného obstarávania, najneskôr však k začiatku nového školského roka.

Materiál vhodný
na kompostovanie

Materiál nevhodný
na kompostovanie

Odpad z kuchyne – zvyšky z čistenia
ovocia a zeleniny, zvyšky jedál, potraviny,
čaj, kávový výluh, potravinami znečistený
papier

Druhotné suroviny – kovy, plasty,

Organický odpad – kvety, pokosená
tráva, konáre, lístie, vypletá burina,
zemina

lieky, staré oleje, batérie, chemické
prostriedky

Odpad zo záhrad iný – popol z dreva,
hobliny, hnoj a trus, drevené piliny, vlasy,
perie, papierové obrúsky a servítky

rastlín napadnuté chorobami, kosti
a mäso, mliečne výrobky

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

RADNIČNÉ NOVINY MESTA ŽILINA
ZADARMO DO KAŽDEJ SCHRÁNKY
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sklo, textil, papier

Problémové látky – farby, staré

Iné – prach zo smetí a vysávania, časti

www.zilina.sk

