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Všetky cintoríny, ktoré sa nachádzajú na území mesta Žilina, sa pripravujú na Pamiatku zosnulých.  
Cintoríny budú pre návštevníkov otvorené nonstop a občania si tak budú môcť dôstojne uctiť pamiatku 
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Žilinské cintoríny sa pripravujú 
na Pamiatku zosnulých

Slovensko si v nedeľu 9. septem-
bra pripomenulo Deň obetí 
holokaustu a rasového násilia. 
Tento pamätný deň je smutnou 
spomienkou na prijatie nariadenia 
o právnom postavení Židov, 
známeho ako Židovský kódex, 
ktorý vydala vtedajšia slovenská 
vláda pred 77 rokmi 9. septembra 
1941. 

Pamiatku obetí, ktoré si vyžiadal režim Slovenského štátu z radov židovského obyvateľstva 
a ostatných menšín, si uctili aj v Žiline pietnou spomienkou pri pamätníku „Cesta bez návra-
tu“ na Závodskej ceste. Žilinský pamätník sa nachádza na mieste, kde bol od marca do ok-
tóbra roku 1942 zriadený zberný tábor pre deportáciu židovských občanov z celého Sloven-
ska do nacistických koncentračných táborov. Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnili aj 
predstavitelia mesta, na čele s viceprimátorom Patrikom Gromom, zástupcovia židovskej 
náboženskej obce, syn zosnulého Arieha Kleina, zástupcovia Slovenského zväzu protifašis- 
tických bojovníkov, žilinskí žiaci a obyvatelia mesta. Židovská komunita podľa viceprimátora 
Patrika Gromu významne ovplyvnila charakter Žiliny a duch židovskej kultúry je v našom 
meste prítomný dodnes. „Stojíme na mieste, ktoré sa stalo poslednou zastávkou našich 
spoluobčanov pred deportáciou do koncentračných táborov, na mieste, kde poslednýkrát 
uvideli svoj rodný kraj, priateľov a známych. Minulosť nezmeníme, môžeme však zmeniť 
našu budúcnosť. Aj preto je potrebné neustále si pripomínať, aké negatívne následky môže 
mať náboženská, etnická alebo národnostná nenávisť,“ upozornil Groma. Pamätník „Cesta 
bez návratu“ vybudovalo mesto Žilina v roku 2004 na znak úcty obetiam týchto smutných 
udalostí. Jeho autorom je rodák zo Žiliny a Čestný občan mesta Žilina Arieh Klein.

Uctili sme si obete holokaustu

Žilina sa pripravuje 
na komunálne voľby 2018
V sobotu 10. novembra 2018 čakajú slo-
venské obce a mestá komunálne voľby. 
Prebiehať budú od 7. hodiny ráno do 22. 
hodiny večer. Aj v Žiline budú občania 
rozhodovať o primátorovi a poslancoch 
mestského zastupiteľstva. Jedno je však 
isté – Žilinčania budú mať nového 
primátora. Na čele Žiliny je Igor Choma 
takmer osem rokov, kandidovať však už 
neplánuje. „Napriek zavádzaniu niek-
torých regionálnych plátkov, že si bu-
dem obhajovať post primátora, žiaľ, 
sklamem. Nie, nebudem kandidovať, 
stojím si za svojím rozhodnutím už dlh-
šiu dobu.“

Celý článok na str. č. 2 

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska v septembri nav-
štívil Žilinu. V rámci svojho popoludňajšieho pracovného pro-
gramu sa stretol so zástupcami mesta Žilina a spoločne sa 
poprechádzali v historickom centre. Hlavu štátu sprevádzal 
zástupca žilinského primátora Patrik Groma a vedúci odboru 
európskych projektov Mestského úradu v Žiline Milan Lipka. 
Ich kroky viedli cez Mariánske námestie, Farskú uličku, Far-
ské schody až po Námestie Andreja Hlinku, kde sa prezident 
stretol s obyvateľmi Žiliny. „Som rád, že sme sa opäť mohli 
pred ďalšou významnou návštevou pochváliť krásami a do-
minantami nášho mesta,“ uviedol po stretnutí viceprimátor 
Patrik Groma. S prezidentom v rámci neformálnych rozhovo-
rov diskutoval najmä o aktuálnej situácii v meste. „Pánovi pre-
zidentovi sme počas dnešnej prechádzky porozprávali o pro-
jektoch, ktoré nám môžu ostatní závidieť. Absolvovali sme 
tiež stretnutia s mnohými obyvateľmi mesta, ktoré boli veľmi 
zaujímavé,“ doplnil Patrik Groma.  Prezident sa po pre- 
chádzke mestom presunul na žilinský futbalový štadión, kde 
ho čakalo stretnutie s vedením klubu a s mladými hráčmi. 

Prezident na návšteve Žiliny

Volebný obvod č. 8 informuje  
                                                 str. č. 4
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Žilina sa pripravuje 
na komunálne voľby 2018

Žilinská radnica 
pripravila zmenu 
organizácie dopravy 
na sídliskách Vlčin-
ce, Solinky a Hájik. 
Zmena sa týka 
parkovania dodávok 
a nákladných vozi-
diel, ktorých dĺžka 
presahuje päť 
metrov. Obmedze-
nie začalo platiť  
v septembri. 

Dôvodom tohto roz-
hodnutia boli najmä 
pribúdajúce sťaž-

nosti obyvateľov na parko-
vanie firemných dodávok 
v obytnej zóne. Mesto si 
od zmeny sľubuje zvýše-
nie parkovacích kapacít.  
Podľa prieskumu, ktorý 
dalo urobiť, parkuje na 
týchto sídliskách až 146 
vozidiel s dĺžkou nad päť 
metrov v pracovné dni a 
167 takýchto vozidiel počas 
víkendov. Väčšinou sú to 
veľké dodávky, ktoré často 
zaberajú aj dve parkovacie 
miesta. „Ide o značný počet 
firemných dodávok, ktoré 
zaberajú plochu obyva-
teľom sídlisk. Projekt nám 

odsúhlasil aj okresný do-
pravný inšpektorát,“ vysvet- 
lil vedúci odboru dopravy 
Mestského úradu v Žiline 
Peter Rolko. 

Hranice zóny s regulovaným 
státím vozidiel budú vyzna-
čené príslušným dopravným 
značením. „Toto opatrenie je 
jedným z mnohých, ktorých 
cieľom je zlepšiť situáciu  
s parkovaním v našom meste 
a najmä v obytných zónach, 
kde je situácia neúnosná. 
Naším zámerom je, aby štan-
dardné parkovacie miesta 
slúžili aj štandardným vozid-

lám a nie nákladným, tie 
majú parkovať v sídlach fi-
riem. Začíname s najväčšími 
sídliskami, v ďalšej etape 
uvažujeme tento zákaz 
rozšíriť aj na Hliny, Malú 
Prahu a Bôrik. Podobný 
systém zaviedli už vo via-
cerých mestách a ukázalo sa, 
že funguje,“ uviedol žilinský 
primátor Igor Choma. Kon-
trolu dodržiavania tohto na-
riadenia bude vykonávať  
mestská polícia.

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

Mesto Žilina zakázalo parkovanie 
dodávok na najväčších sídliskách

Už niekoľko rokov 
sa ťahajú súdne 
spory mesta, ktoré 
muselo viackrát na 
súde žalovať Žilin-
skú parkovaciu 
spoločnosť, s.r.o., 
o úhradu faktúr za 
výnos z parkovného 
tak, ako určuje 
zmluva podpísaná 
ešte primátorom 
Jánom Slotom. 
Pretože táto spo-
ločnosť neodvádza-
la mestu takú 
sumu, aká mu 
podľa zmluvy patri-
la, neostalo nič iné, 
ako sa obrátiť na 
súd.
 

Je potešujúce, že súdy na 
prvom stupni vo všet- 
kých konaniach potvrdili 

oprávnenosť nárokov mesta 
voči parkovacej spoločnosti, 
čo si postupne osvojujú aj 
súdy odvolacie. V nedávnom 
čase tak boli na krajskom 
súde právoplatne potvrdené 
nároky mesta v celkovej 
sume istiny 357 822,43 eura 
+ samostatne aj úroky z dlž- 
nej sumy. Na rozhodnutie  
o odvolaní tak čaká ešte je-
den spor v sume 219 181,17 
eura s príslušenstvom.  
O opodstatnenosti náro-
ku mesta na dlžný úrok  
z omeškania rozhodol krajský 
súd aj samostatne v jednom  
z konaní, kde Žilinská parko-

vacia spoločnosť zaplatila dlž- 
nú istinu vo výške 72 286,34 
eura v priebehu konania. 
Predmetom konania sa tak 
stal len nárok mesta na dlžný 
úrok z omeškania. Aj v tomto 
konaní bolo mesto Žilina na 
krajskom súde úspešné.
 
Uvedená správa je pozitívna 
o to viac, že ide o výnos  
z peňazí, ktoré do systému 
parkovania vložia občania, 
ktorí si za parkovanie v meste 
musia platiť. Navyše, kon-
com roka 2016 žilo mestské 
zastupiteľstvo urputnou sna-
hou niektorých poslancov, 

ktorí sa za každú cenu snažili 
o odkúpenie športovej haly 
na Bôriku mestom a presa- 
dzovali pritom model, že  
sčasti by sa hala zaplatila  
z podlžností parkovacej spo-
ločnosti voči mestu, avšak 
bez príslušenstva (teda bez 
úrokov), ktorého sa malo 
mesto vyslovene vzdať. Uka-
zuje sa však, že sa oplatilo tr-
vať na svojom a zotrvať  
v súdnom spore do konca. 

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

Žilinská parkovacia spoločnosť 
musí platiť mestu, rozhodli súdy

Ing. Štefan Vančík 
výkonný riaditeľ 
OOCR Malá Fatra 

Hranice zóny s regulovaným státím vozidiel budú 
vyznačené príslušným dopravným značením.

O opodstatnenosti nároku mesta na dlžný 
úrok z omeškania rozhodol krajský súd. 

OOCR Malá Fatra bola 
založená v roku 2012  
v súlade so zákonom  
č. 91/2010 Z. z. o cestov-
nom ruchu. Predmetom 
činnosti združenia je 
vytvorenie konkuren-
cieschopného turis- 
tického regiónu, koor-
dinácia aktivít v cestov-
nom ruchu, komuni- 
kácia s verejným podni-
kateľským sektorom, 
spolupráca subjektov v 
cestovnom ruchu a 
podpora inovácií. Re-
gión, ktorý zastupuje-
me, sa rozdeľuje medzi 
tri lokality: Žilina a 
okolie, Terchovská doli-
na a Kysuce (Bystrická 
dolina). Od roku 2012 
organizácia zrealizovala 
mnoho projektov, ktoré 
pomohli zvýšiť konku-
rencieschopnosť re-
giónu. Medzi najväčšie 
projekty, ktoré sme zrea-
lizovali, patrí: lávka  
a prístrešok na Straníku, 
Vyhliadková veža na 
Dubni, označovanie 
významných budov v 
meste Žilina s tabuľka-
mi s QR-kódom atď. 
Organizácia sa ďalej 
okrem iného venuje 
vydávaniu propagač- 
ných materiálov, zúčast- 
ňuje sa na výstavách a 
veľtrhoch cestovného 
ruchu (doma, zahrani-
čie – Česko, Poľsko, 
Maďarsko), budovaniu 
infraštruktúry, udržia-
vaniu cykloturistických 
a turistických chod-
níkov. Veľa týchto pro-
jektov vzišlo z worksho-
pov, do ktorých boli 
zapojení študenti archi-
tektúry, marketingu  
a komunikácie, cestov-
ného ruchu. Organizač-
nú štruktúru Malej Fat- 
ry tvorí predstavenstvo 
– predsedom predsta-
venstva je Ing. Igor 
Choma, dozorná rada, 
výkonný riaditeľ a po-
mocný orgán výkonné-
ho riaditeľa je pracovná 
skupina. 

V sobotu 10. no-
vembra 2018 ča-
kajú slovenské 
obce a mestá ko-
munálne voľby. 
Prebiehať budú od 
7. hodiny ráno do 
22. hodiny večer.
 

Aj v Žiline budú ob-
čania rozhodovať  
o primátorovi a pos- 

lancoch mestského zastupi-
teľstva. Jedno je však isté – 
Žilinčania budú mať nového 
primátora. Na čele Žiliny je 
Igor Choma takmer osem 
rokov, kandidovať však už 
neplánuje. „Napriek zavá- 
dzaniu niektorých regionál-
nych plátkov, že si budem 
obhajovať post primátora, 
žiaľ, sklamem. Nie, nebu-
dem kandidovať, stojím si 
za svojím rozhodnutím už 
dlhšiu dobu. Dôvodov je 
viacero – chcem venovať 
čas rodine, záujmom a do 
úspešného konca dotiah-
nuť prácu v iných sekto- 
roch. Zároveň je tu šanca pre  
ďalších a ja verím, že si Ži-
linčania zvolia tú správnu 
cestu,“ vysvetľuje súčasný 
primátor Igor Choma.
 
Voľby budú na území Slo-
venska vo všetkých obciach  
a mestách jednokolové, čo 
pre Žilinu znamená, že  
o obsadení postu primátora  
a poslancov mestského zas- 
tupiteľstva bude rozhodnuté 
v tento jeden deň. Právo ísť 
voliť má obyvateľ mesta, 
ktorý najneskôr v deň kona-
nia volieb dovŕši 18 rokov 
veku a má na území mesta 
trvalý pobyt. V týchto voľbá-
ch nefunguje hlasovací (vo-
ličský) preukaz ani možnosť 
voliť zo zahraničia, a preto 
každý volič môže voliť výluč-
ne vo volebnom okrsku, do 
ktorého patrí podľa adresy 
trvalého pobytu.

Mestské zastupiteľstvo v Ži-
line v júni tohto roka určilo, 

že počet poslancov mest-
ského zastupiteľstva pre na-
sledujúce volebné obdobie 
zostane nezmenený, t. j. 31. 

Poslanci budú volení 
v 8 volebných obvodoch:

VO č. 1: Hliny I – IV, Staré 
mesto – volí sa 5 poslancov
VO č. 2: Bôrik, Hliny V –
VIII, Malá Praha – volia sa 
4 poslanci
VO č. 3: Solinky – volí sa 5 
poslancov
VO č. 4: Vlčince – volí sa 7 
poslancov
VO č. 5: Hájik – volia sa 3 
poslanci
VO č. 6: Bytčica, Rosinky, 
Trnové – volia sa 2 pos- 
lanci
VO č. 7: Bánová, Závodie, 
Žilinská Lehota – volia sa 2 
poslanci
VO č. 8: Brodno, Budatín, 
Mojšova Lúčka, Považský 
Chlmec, Strážov, Vranie, 
Zádubnie, Zástranie – vo-
lia sa 3 poslanci

Novinkou je aj výška fi-
nančných nákladov na vo-
lebnú kampaň, ktorú kan-
didáti môžu použiť. 
Aktuálne túto výšku limitu-
je počet obyvateľov obce,  
v minulosti tomu tak nebo-
lo. Kandidáti v Žiline tak 
môžu na kampaň použiť 
maximálne 100 000 eur.  
V prípade, že stanovenú 
sumu prekročia, môže im 
byť udelená pokuta vo výš-
ke od 1 000 do 10 000 eur. 
 
Oznámenia o čase a mieste 
konania komunálnych vo-
lieb budú doručované do 
schránok v počte 1 kus do 
každej domácnosti v prie-
behu prvých dvoch ok-
tóbrových týždňov.
 
Viac informácií o voľbách 
do orgánov samosprávy 
obcí 2018 nájdete na webo-
vej stránke mesta Žilina: 
www.zilina.sk/volby2018/.

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

Kandidáti na post primátora 
mesta Žilina v komunálnych 

voľbách 2018 

V tohtoročných komunálnych voľbách bude  
o post primátora súperiť 7 kandidátov:

• Peter Fiabáne, nezávislý
• Patrik Groma, nezávislý
• Tibor Hanuliak, SNS
• Ľudmila Chodelková, nezávislá
• Marián Janušek, nezávislý
• Martin Kapitulík, nezávislý
• Ján Púček, Kotleba – ĽSNS
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Milí Žilinčania, 
počas leta sme 
načerpali nové sily 
na ďalšie povin- 
nosti, ktoré čakajú 
mesto v najbližšom 
období. Máme pred 
sebou veľa práce, 
ktorú musíme 
stihnúť ešte pred 
zimou. 

Pokračujeme v rozbeh-
nutých investíciách, 
medzi ktoré patrí na-

príklad komplexná rekon-
štrukcia verejného osvetle-
nia. Tá by sa mala ukončiť 
budúci mesiac a taktiež po-
kračujeme v rekonštruk- 
cii chodníkov. Okrem 

bežných vecí je v plnom 
prúde príprava rozpočtu 
mesta na rok 2019, kde 
intenzívne mapujeme po-
žiadavky od našich spo-
ločností a, samozrejme, od 
samotných poslancov mest- 
ského zastupiteľstva. 

V októbri sa všetky žilinské 
cintoríny začnú pripravo-
vať na Pamiatku zosnulých, 
aby sme si mohli dôstojne 
uctiť našich blízkych, ktorí 
už nie sú medzi nami.

Pozývam vás na Primátor-
ský deň, ktorým už tradič-
ne ukončíme Žilinské kul-
túrne leto. Brány radnice  
a mestského úradu sa pre 

verejnosť otvoria v piatok  
5. októbra. Prajem vám 
príjemné prežitie jesen- 
ných mesiacov. 

Igor Liška 
prednosta Mestského 

úradu v Žiline

Všetky cintoríny, 
ktoré sa nachádzajú 
na území mesta 
Žilina, sa pripravujú 
na Pamiatku zosnu- 
lých. Cintoríny budú 
pre návštevníkov 
otvorené nonstop  
a občania si tak 
budú môcť dôstojne 
uctiť pamiatku 
svojich blízkych 
kyticou či zapálením 
sviečky. 

Prevádzkovateľ cin-
torínov zabezpečí počas 
týchto sviatkov nonstop 

dispečing na telefónnych číslach:  
0905 509 090 a 0905 787 
342. Ku koncu septembra 
zabezpečila mestská spo-
ločnosť ŽILBYT, s.r.o. vo 
svojej réžii aj kosenie pries- 
torov jednotlivých po-
hrebísk. Na Novom cintoríne  
a na cintorínoch v mest- 
ských častiach Mojšova Lúč-
ka, Zástranie, Strážov, Vra-
nie a Žilinská Lehota, kde sa 
dováža voda cisternami, sa 
zabezpečí dovoz vody napl-
nením nádrží ako po minulé 
roky.

V rámci bezpečnosti bude 
nápomocná aj Mestská polí-
cia Žilina, ktorá bude vo 
zvýšenej miere vykonávať 
hliadkovú činnosť na cin-
torínoch, priľahlých parko-
viskách a dohliadať na verej-
ný poriadok. Mestská polícia 
Žilina bude v zmysle zákona 
o cestnej premávke dohlia-
dať na parkovisku na Pietnej 
ulici pred Novým cin-
torínom a na Ulici Martina 
Rázusa pred Starým cin-
torínom na rešpektovanie 
pravidiel cestnej premávky, 
resp. dodržiavanie doprav-
ného značenia (aj prenosné-
ho zvislého dopravného 
značenia). Mestská polícia 
zároveň žiada všetkých vo-
dičov o rešpektovanie do-
pravných značení v blízkosti 
pietnych miest a pokynov 
hliadok Mestskej polície Ži-
lina. 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. 
ako správca pohrebísk a do-
mov smútku počas letných 
mesiacov zrealizovala 
okrem troch etáp kosenia na 
pohrebiskách aj viacero prác 
a rekonštrukcií. Na Starom 
cintoríne prebehla oprava  
a náter 17 kusov lavičiek, 
vyčistenie pohrebiska, od-
stránenie náletov z oplote-
nia okolo pohrebiska, fasád-
ny náter štítu strechy  
a zabezpečenie odvozu od-
padu. Opravilo sa oplotenie 
od strany gymnázia a taktiež 
sa vymenilo osvetlenie na 
celom pohrebisku. V súčas- 
nosti popri oprave oplotenia 
prebieha aj reštaurátorský 
výskum na historickom 
objekte barokovej Kaplnky 
sv. Magdalény. Na Novom 
cintoríne sa opravilo a na-
trelo 27 kusov lavičiek, zrea-

lizovalo sa vyčistenie pohre-
biska od čiernych skládok, 
vyčistenie odtokových žľa-
bov, oprava a výmena venti-
lov na vodu, pravidelné 
dodávanie vody na pohrebis- 
ko, zabezpečenie odvozu od-
padu. Na bôrickom cintoríne 
boli osadené nové informač-
né tabule. Počas leta sa pra-
covalo na cintorínoch vo 
všetkých mestských čas- 
tiach. Vyčistili sa pohrebiská 
a prístupové chodníky, od-
straňovali sa náletové dre-
viny, opravovali a natierali 
sa lavičky. V Brodne sa opra-
vili vchodové dvere na dome 
smútku a v jeho okolí sa 
vybudovala spevnená plo- 
cha. Na cintoríne v Budatíne 
prebehla oprava schodov pri 
dome smútku. V Bytčici na 
katolíckom cintoríne bola 
dokončená druhá urnová 
stena pri dome smútku. Vo 
Vraní dalo mesto Žilina 
vybudovať nový chodník do 
sekcie k budúcim hrobovým 
miestam. Na cintoríne  
v Závodí bola zrealizovaná 
oprava základov pamätného 
kríža z 1. svetovej vojny. Po-
čas leta bola na cintoríny 
dodávaná voda a zabezpečo-
val sa aj pravidelný vývoz 
odpadu. 

Prázdninový režim  
a mimoriadna preprava 
počas Pamiatky zosnulých 
v MHD Žilina

Dopravný podnik mesta Ži-
liny s.r.o. upozorňuje ces- 
tujúcich, že v dňoch od  
31. októbra do 2. novembra 
budú školské prázdniny a na 
príslušných linkách bude  
v týchto dňoch platiť prázd-
ninový režim. Zároveň ozna-
mujeme všetkým cestujúcim, 
že počas Pamiatky zosnulých 

budú premávať mimoriadne 
spoje z centra mesta na Starý  
a Nový cintorín a späť.

Spoje budú premávať  
v dňoch od 31. 10. do 1. 11. 
zo Železničnej stanice po tra-
se linky č. 31 v hodinových 
intervaloch. 

Odchody spojov: 

Železničná stanica – smer 
Pietna o 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00  
a o 16.00 hod.

Pietna, krematórium – smer 
Železničná stanica o 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30 a o 16.30 hod.
Okrem týchto spojov bude 
zabezpečená aj bežná 
prevádzka linky č. 31.

Upozornenie pre nájomcov 
hrobových miest

Mesto Žilina v súčasnosti 
prevádzkuje sedemnásť cin-
torínov. V zmysle zákona  
č. 131/2010 Z. z. o pohreb- 
níctve právo užívať hrobové 
miesto vzniká uzavretím 
nájomnej zmluvy. Je potreb-
né, aby si nájomcovia hro-
bových miest overili, či majú 
uzavretú nájomnú zmluvu 
na hrobové miesto. Nájomca 
je povinný počas trvania náj-
mu písomne oznámiť 
prevádzkovateľovi pohrebis- 
ka všetky zmeny svojich úda-
jov potrebných na vedenie 
evidencie hrobových miest 
(trvalé bydlisko, kontaktnú 
adresu, kontakty telefonické, 
emailové a pod.).

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

Celosvetová kam-
paň, ktorej cieľom je 
predstaviť alter-
natívne formy do-
pravy na podporu 
trvalo udržateľnej 
mestskej mobility, 
sa každoročne 
uskutočňuje spravid-
la v dňoch od 16. do 
22. septembra. Do 
tejto akcie sa opäť 
zapojilo aj mesto 
Žilina a pre svojich 
obyvateľov pripravi-
lo týždeň plný rôz- 
nych zaujímavých 
aktivít.

Oficiálne odštartoval 
Európsky týždeň mo-
bility v Žiline už 15. 

septembra, kedy bol pre ve-
rejnosť pripravený Deň otvo-
rených dverí DPMŽ v areáli 
dopravného podniku na 
Kvačalovej ulici. Návštevníci 
sa oboznámili so všetkým, 
čo súvisí s poskytovaním slu-
žieb MHD a mali možnosť 
vyskúšať si zaujímavé čin- 
nosti, ktoré nie je možné za-
žiť počas bežnej prevádzky.

V utorok 18. septembra sa 
mohli od skorých ranných 
hodín všetci cyklisti občer-
stviť podávanými cykloraňaj-
kami. Organizátori si pre túto 
akciu vybrali lokalitu, kde sa 
počas ranných hodín koncen-
truje najviac cyklistov. Okrem 
cyklistov sa mohli občerstviť 
aj cestujúci MHD. Občerstve-
nie sa podávalo na zastávkach 
Železničná stanica, Spanyo- 
lova nemocnica a Hurba- 
nova. Mesto sa týmto gestom  

poďakovalo cestujúcim, že 
využívajú šetrnú MHD.

Streda (19. september) patri-
la téme čistého a zdravého 
ovzdušia. Podujatie Deň 
zdravého ovzdušia sa konalo 
na Námestí Andreja Hlinku. 
Mesto Žilina a Žilinská uni-
verzita si v rámci projektu 
AIR TRITIA pre verejnosť 
pripravili bohatý program za-
meraný na ochranu životné-
ho prostredia, monitorovanie 
kvality ovzdušia, správne vy-
kurovanie, nízko-uhlíkovú 
mobilitu, elektro-mobilitu či 
pešiu dopravu.

Štvrtok (20. september) pa-
tril semináru s názvom Žilina 
– mesto prívetivé pre peších, 
ktorý pripravila Žilinská uni-
verzita v rámci projektu Ci-
tyWalk. Popoludní sa v rámci 
tohto podujatia konal tzv. 
„walkshop“ – krátka prechá- 
dzka s cieľom hodnotenia 
vybratej komunikácie a dis-
kusia so zúčastnenými obyva-
teľmi mesta.

V piatok (21. septembra) 
bola na Detskom doprav-

nom ihrisku na Vlčincoch 
pripravená cykloškola pre 
najmenších. Toto podporné 
podujatie zábavnou formou 
simulovalo malým cyklistom 
reálnu premávku a zároveň 
preverilo ich cyklistické 
zručnosti i znalosti z pravi-
diel cestnej premávky. Deti 
mohli zároveň získať vo-
dičský preukaz mladého 
cyklistu. Darčekom pre všet-
kých cestujúcich mestskou 
hromadnou dopravou v ten-
to deň bola bezplatná dopra-
va. Aj takouto formou sa me-
sto snaží priblížiť obyvateľom 
využívanie MHD, ktorá je 
ekologicky šetrnejšia k mest-
skému prostrediu v porov-
naní s osobnou automobilo-
vou prepravou. 

Podujatie Európsky týždeň 
mobility vyvrcholilo v sobotu 
(22. septembra) zaujímavou 
akciou, ktorá poukázala a po-
rovnala význam znižovania 
počtu motorových vozidiel 
vylučujúcich emisie a elimi-
novanie ich dominancie  
v meste. Mesto Žilina v spo-
lupráci s DPMŽ uzavrelo časť 
Kvačalovej ulice, kde verejnos- 
ti ukázali, koľko verejného 
priestoru na ceste zaberá je-
den autobus plný cestujúcich 
v porovnaní s 50 automobilmi 
na ceste, ktoré bývajú prevaž-
ne zaplnené jedným až dvomi 
cestujúcimi. Následne sa  
v popoludňajších hodinách 
konala tradičná Veľká jesenná 
cyklojazda, ktorá štartovala  
z Námestia Andreja Hlinku.

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

Aj v tomto roku sa mesto Žilina opäť 
zapojilo do Európskeho týždňa mobility

Počas Pamiatky zosnulých budú 
posilnené spoje MHD 

Momentálne prebieha reštaurátorský výskum na  
historickom objekte barokovej Kaplnky sv. Magdalény. 

Počas leta sa vymenilo osvetlenie na celom pohrebisku.

V rámci Európskeho týždňa mobility sa konalo 
Podujatie Deň zdravého ovzdušia. 

V utorok 18. septembra sa mohli od skorých ranných hodín 
všetci cyklisti občerstviť podávanými cykloraňajkami. 
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Vážení spoluobčania, 
o niekoľko týždňov 
sa nám skončí  náš 
poslanecký mandát, 
ktorý sme od vás vo 
voľbách v roku 2014 
získali. Keďže toto je 
posledný článok do 
Radničných novín za 
náš poslanecký 
výbor, radi by sme  
v ňom preto zhrnuli 
všetko to, čo sa nám 
podarilo  v našom 
obvode počas nášho 
„poslancovania“ 
zrealizovať.

Volebný obvod č. 8 pozostáva 
zo šiestich mestských častí, 
kedysi samostatných obcí 
(Brodno, Budatín, Považský 
Chlmec, Zádubnie, Zástranie, 
Vranie). Máme za to, že z hľa-
diska potreby „dovybavenia“ 
týchto MČ ide o najťažší ob-
vod s veľkým množstvom po-
trieb a problémov občanov, 
ktoré bolo potrebné riešiť  
a z ktorých sa nám aj nako-
niec množstvo podarilo spo-
ločnými silami všetkých troch 
poslancov úspešne zrealizo-
vať. V ďalšom uvádzame 
stručné zhrnutie podľa jednot- 
livých okruhov.

Miestne komunikácie, 
chodníky, bezpečnosť 
na cestách
Významným úspechom je 
zrealizovanie prvej etapy 
chodníka Budatín – Zádub-
nie, konkrétne časti v Bu-
datíne, po ktorej občania  vo-
lali niekoľko desaťročí. Ďalšie 
časti chodníka v Budatíne  
a Zádubní sú vo fáze príprav 
podkladov pre územné roz-
hodnutia a stavebné povole-
nia. Z mestského rozpočtu sa 
v obvode zrekonštruovalo 
niekoľko ulíc, viacero ďalších 
sa podarilo vybudovať vďaka 
aktívnej pomoci a podpore 
firmy EUROVIA, ktorá sa 
takto odvďačila občanom za 
trpezlivosť a diskomfort po-
čas výstavby tunela v Po-
važskom Chlmci. Pravidelne 
sa po zimnej údržbe 
vykonávali opravy výtlkov 
miestnych komunikácií a ob-
novovalo sa vodorovné do-
pravné značenie. Vo Vraní sa 
zastabilizovali svahy v okolí 
komunikácií a poriešila sa 
dopravná situácia vďaka 
výstavbe dočasného mosta 
cez rieku Kysuca.

Poslanci dbali aj na bezpeč-
nosť – zasadili sa o vyznače-
nie viacerých dôležitých kri-
žovatiek a priechodov pre 
chodcov zvislým aj vodorov-
ným dopravným značením, 
osadilo sa viacero doprav- 
ných zrkadiel, spomaľo- 
vacích retardérov. Toto všet-
ko prispelo k zvýšeniu bez- 
pečnosti občanov.

Významnou aktivitou  
a úspechom poslancov je aj 
pripravená výstavba lávky 
Brodno – Vranie, ktorá  sa 
nachádza v záverečnej fáze 
prípravy.

Kanalizácia a vodovod
Napriek tomu, že dane v mest- 
ských častiach občania aj pod-
nikatelia platia rovnaké ako 
občania v centre, životné pod-
mienky v mestských častiach 
sú  však podstatne horšie  
a často nedôstojné 21. storo-
čia. Pre občanov centra je sa-
mozrejmosťou mať prístup  
k vodovodu, kanalizácii, 
občianskej vybavenosti ako 
takej, v MČ tomu tak ešte 
stále zďaleka nie je. Aj v tejto 
oblasti už ale začalo svitať na 
lepšie časy – v Považskom 
Chlmci sa po desiatkach ro-
koch občania dočkali vybu-
dovania 1. etapy kanalizácie,  
v súčasnosti už prebieha aj 
príprava dokumentácie  
a príslušných povolení na  
2. etapu. V Brodne sa nedáv-
no dokončil úsek kanalizácie 
v strede obce. Vo viacerých 
MČ obvodu sa začalo  
s prípravou projektovej doku-
mentácie na výstavbu men- 
ších úsekov verejnej kanalizá-
cie a vodovodu.

Základné školy 
a materské školy, 
kultúrne domy
Poslanci sa zasadili o zateple-
nie a rekonštrukciu budov 
MŠ, rekonštrukciu kotolní  
a renováciu sociálnych zaria-
dení, pripravená je debarieri-
zácia telocvične vybranej ZŠ. 
V KD v Zástraní sa zrekon-
štruoval interiér a dovybavila 
a zmodernizovala sa kuchyňa.

Miestne cintoríny
Na viacerých cintorínoch sa 
podarilo vybudovať chod-
níky, schody, prístrešky. V Zá-
dubní mesto odkúpilo poze-
mok s cieľom rozšírenia 
jestvujúceho cintorína. Na 
cintorínoch sa umiestnilo via-
cero lavičiek slúžiacich na 
oddych najmä starším spo-
luobčanom.

Športoviská 
a detské ihriská, parky
V Zástraní pred KD bol vybu-
dovaný priestor na hranie sa 
pre deti, viaceré jestvujúce 
ihriská v MČ boli doplnené 
novými prvkami. V Brodne 
sa podarilo zrekonštruovať 
šatne na futbalovom ihrisku, 
na jeseň sa začne s výstavbou 
1. etapy pietneho a odpočin-
kového miesta na bývalom 
starom cintoríne. V Zádubní 
sa podnikli prvé kroky  
v súvislosti s vysporiadaním 
pozemkov pod futbalovým 
ihriskom. V Budatíne sa 
plánuje výstavba multifunkč-
ného ihriska. V Považskom 
Chlmci bolo zrekonštruované 
detské ihrisko a upravený 
park.

Erby, erbové slávnosti
Majúc na zreteli myšlienku 
„Dedičstvo otcov zachovaj 
nám Pane“, za podpory vede-
nia mesta Žilina sa poslan-
com obvodu podarilo zabez- 
pečiť, že v súčasnosti všetky 
MČ obvodu majú už pride-
lené svoje vlastné symboly, 
a to erby a vlajky. V jedno-

tlivých MČ sme tieto symboly 
slávnostne a dôstojne privítali 
a uviedli do života za účasti 
občanov MČ. V Brodne na 
prvé výročie pridelenia erbu 
boli zorganizované Dni obce 
– erbové slávnosti Brodno 
2018, ktorými sa, dúfajme, 
započne tradícia každoročné-
ho usporadúvania týchto 
slávností. 

Spoločenský život
Poslanci obvodu sa aktívne 
podieľali na spoločenskom ži-
vote v MČ obvodu, či to už 
boli rôzne oslavy, kultúrne, 
športové a spoločenské po-
dujatia. Boli spolu iniciátormi 
založenia a vzniku dvoch 
základných organizácií Jed-
noty dôchodcov Slovenska, 
ktorým pri ich činnosti 
významnou mierou napomá-
hajú pri organizovaní rôznych 
podujatí, ako oslavy MDŽ, 
Dňa matiek, Dňa otcov, Ok-
tóber – mesiac úcty k starším  
a iné. Poslanci aktívne spo-
lupracovali aj s DHZ v jednot- 
livých MČ obvodu.

V súčasnosti už vo všetkých 
MČ máme funkčný bez-
drôtový rozhlas. 

Poslanci obvodu finančne 
podporovali z pohotovost- 
ných poslaneckých zdrojov 
činnosť športovcov, DHZ, ZO 
JDS a ďalšie záujmové a spo-
ločenské združenia. Časť pros- 
triedkov bola použitá aj na 
krytie nákladov  pri rôznych 
spoločných brigádach zame-
raných na udržanie čistoty 
verejného priestranstva.  
Týchto brigád sa pravidelne 
spolu s občanmi zúčastňovali 
aj všetci poslanci obvodu. 

Občania Budatína a Zádub-
nia požadujú, aby im zo 
strany mesta boli nahradené 
bývalé kultúrne domy, ktoré 
boli v minulosti mestom od-
predané.  

Protipovodňová 
prevencia
Nemožno nespomenúť kroky 
zamerané na vykonávanie 
protipovodňovej prevencie. 
Tieto aktivity sa týkali Vrania, 
ale najmä Brodna a potoka 
Brodnianka, kde pripravo-
vaná rekonštrukcia potoka je 
vo fáze stavebného konania  
a všetci občania dúfajú, že sa 
túto stavbu už konečne po-
darí v blízkej dobe zrealizovať.

Na záver chceme vyjadriť po-
ďakovanie vedeniu a pracov-
níkom mesta Žilina, kolegom 
poslancom, firme Žilinské 
komunikácie, spoločnosti SE-
VAK, DPMŽ, ako aj obča-
nom obvodu za spoluprácu  
a pomoc pri realizácii nášho 
poslaneckého mandátu.

Poslanci volebného 
obvodu č. 8:

Ing. Ján Pažický 
Mgr. Emília Talafová 

Ján Púček

Volebný obvod č. 8 informuje 

Komunisti mali 
päťročnice, dnes 
máme štvorročnice, 
resp. štvorročné 
mestské volebné 
obdobia, a to naše 
sa blíži ku koncu.  
Chceme vás preto, 
milí občania, stručne 
poinformovať aspoň 
o časti toho, čo sa 
nám spolu s vami  
a pracovníkmi mest-
ského úradu podarilo 
za štyri roky urobiť  
v našom obvode.

Závodie – v tejto mestskej 
časti sme zaviedli mestský 
rozhlas, ktorý tu roky ab-
sentoval.  Ešte stále sme  
v procese ladenia hlučnosti, 
redukcie šumu a podobne, 
no rozhlas funguje a plní 
svoj účel.  Často sa na nás 
obraciate,  čo sa týka nasta-
venia jednotlivých hniezd 
– všetko posúvame dodáva-
teľovi a závady odstránia.  
Ako v prvej mestskej časti 
sme zaviedli separovaný 
zber v domácnostiach a po-
darilo sa nám odstrániť 
stojiská, ktoré pravidelne 
prekypovali všeličím 
možným a špatili naše oko-
lie. Veríme, že v budúcom 
roku pribudne aj Bánová  
a postupne všetky prímest-
ské časti. Dlho očakávaný 
park je vysúťažený, máme 
podpísanú zmluvu s fir-
mou, ktorá ho má revitali-
zovať a ostáva už len prev-
ziať stavenisko, aby sa 
začalo s revitalizáciou. 
Vybudovali sme priechod 
pre chodcov zo Závodia na 
cintorín a Kvačalovu a bu-
duje sa chodník pre ľudí  
z Kvačalovej poza zvodidlá 
do Závodia.  Mamičky  
s deťmi sa budú môcť bez- 
pečne dostať do parku, kde 
sa deti zahrajú. Opravovali 
sme spolu cesty, niekde 
záplaty, inde celá vozovka  
a je vypísaná súťaž na pro-
jektovú dokumentáciu na 
obnovu chodníkov. Na jar 
sa vybuduje aj úplne nová 
zastávka na Hôreckej sme-
rom na Hájik tak, aby sme 
nemuseli vystupovať ďaleko 
za rodinnými domami.

Bánová – tak isto ako  
v Závodí, aj tu sme vybudo-
vali rozhlas, zrevitalizovali 
sme park na Jabloňovej, 
ktorý ožil a pritiahol mno- 
hých ľudí a najmä mamičky  
s deťmi. Potiahli sme chod-
ník z námestia ku zastávke 
pri Vyhni, opravili sme 
vstup na ihrisko, ako aj ces- 
ty Záhradnícka a Bláhová, 
opravila sa aj cesta okolo 
cintorína. Máme naprojek-
tovaný dlho žiadaný chod-
ník z námestia ďalej na cin-
torín a na prvú etapu bežia 
prípravné konania. Rovna-
ko budeme vypisovať súťaž 
na projektovú dokumentá-
ciu na opravu chodníka od 

križovatky pri Fackárni po 
námestie – je v dezolátnom 
stave. Vybudovalo sa par-
kovisko pri škole, opravil sa 
chodník pred materskou  
školou a zainvestovalo sa aj 
do budovy ako takej. Spolu 
sme bojovali proti 
rozsypaným klincom na ces- 
te v okolí školy a Orlíku  
a často sme ich aj spolu zbie-
rali – nejeden rodič tam 
ostal s defektom. Podarilo 
sa nám nájsť nové miesto na 
prekážkovú cyklotrasu pre 
deti a ak miestny urbár od-
súhlasí jeho využívanie, 
budú sa môcť deti z Báno-
vej, ale aj iných častí mesta 
do sýtosti vyšantiť. Spolu 
tlačíme dobudovanie vodo-
vodov na uliciach, kde dod-
nes nie sú a je to na dobrej 
ceste. Veríme, že v Bánovej 
sa nám budúci rok podarí 
zaviesť zber separovaného 
odpadu v domácnostiach 
tak, ako tomu bolo  
v Závodí. 

Strážov – podarilo sa nám 
opraviť starý a už takmer aj 
zabudnutý pamätník na 
otočke autobusov, vymenili 
sme okná na dennom cen-
tre a materská škola na pos-
chodí prešla rekonštruk-
ciou, ktorú si táto budova 
už urgentne pýtala.  
V príprave je ďalší projekt 
na realizáciu nového ihri-
ska v záhrade – nikde inde 
ho nevieme umiestniť tak, 
aby reálne slúžil mladým 
rodinám a deťom.  Umiest-
nili sme radar na vjazde do 
mesta, aby spomalil autá, 
iniciovali sme kontroly  
mestskej polície na Hričov-
skej, cez ktorú je zákaz pre-
jazdu a kadiaľ si často 
mnohí vodiči skracujú ča-
kanie v kolónach. V rámci 
možností sa opravil cin-
torín, riešili sme dopravné 
značenie a pomoc pri čier-
nych stavbách, ktoré strp-
čujú život Strážovčanom. 

Žilinská Lehota – veľkou 
zmenou pre občanov tejto 
malebnej mestskej časti 
bolo zavedenie názvov ulíc. 
Úžasné podľa nás bolo, že 
ľudia mali možnosť spolu-
podieľať sa na ich tvorbe. 
Niektoré nové ulice sa nám 
podarilo vyasfaltovať – 
napr. ulica Na Slini, ale to 
by potrebovala každá jedna 
ulica. Vybudoval sa tu bez-
drôtový rozhlas, opravili 
sme strechu na dome kul-
túry, vymenili okná a budo-
va konečne prestala 
premŕzať. Rovnako sa zain-
vestovalo aj do vybavenia 
kuchynky, aby sa uľahčilo 
ženám, ktoré tu často  
v sparťanských podmien- 
kach pripravovali občer-
stvenie.  Vysporiadavame 
pozemky na výstavbu 
prístrešku pred DK, čo 
zlepší možnosti organizo-
vania vonkajších spoločen-
ských akcií. Sme radi, že sa 
tu uchytila vianočná za-
bíjačka a veríme, že táto 
tradícia bude pokračovať.

Všade sme sa snažili pod-
porovať deti, miestne spol-
ky, športovcov, ľudí od-
daných svojej mestskej časti  
a ochotných robiť niečo 
navyše. S takými sa nám 
veľmi dobre spolupracova-
lo. Chceme sa poďakovať 
všetkým vám, ktorí ste nám 
pomohli, dali dobrý tip, 
podporili nás. Ďakujeme aj 
mestu, že bolo ústretové  
v rámci možností voči nám 
všetkým. Isto, je toho ešte 
veľa, čo treba urobiť (dlho-
dobo zanedbané mestské 
časti sa, žiaľ, nedá napraviť 
za 4 roky), ale vykročili sme 
dobrým smerom. 

Poslanci volebného 
obvodu č. 7: 

Mgr. Branislav Delinčák
František Kosa 

Bilancia 
Volebný obvod č. 7 informuje 

Zdroj foto: Volebný obvod č. 7
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Mesto Žilina a Dopravný podnik mesta 
Žiliny, s.r.o. spustili do prevádzky nové 
nízkopodlažné autobusy s hybridným po- 
honom.

Oficiálne 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. 

Odstupom času sme sa pýtali cestujúcich, ako sa im 
pozdávajú nové modely a či sú spokojní s kvalitou 
cestovania.

Pani Mária (65): „Keďže som v dôchodcovskom 
veku, užívam si cestovanie zadarmo. Som rada, že 
sa menia tie staré a špinavé autobusy. Tieto nové sú 
pekné, čisté a nie je v nich teplo. Jedno mínus by 
som predsa len mala. Zadné sedačky sú dosť vysoko  
a niekedy mám problém sadnúť si.“

Patrik (12): „Nové autobusy sú super. Majú wifi  
a zásuvku na usb port, ktorú využívam, keď dochá- 
dza baterka na telefóne. Mínus asi nemajú. Možno 
by mohli chodiť častejšie.“

Mamička Eva (34): „Oceňujem, že nové autobusy sú 
nízko podlažné a nemusím sa naťahovať, keď nas- 
tupujem s kočíkom. Škoda, že priestor pre kočíky nie 
je väčší aspoň pre 4 kočíky. Niekedy je bitka  
o miesto.“

Pán Jozef (52): „Konečne sú nové autobusy. V tých 
starých bolo počas letných dní strašne dusno. Teraz 
sa dá kvalitne cestovať v peknom a chladnom pros- 
tredí.“

Turista Peter (36): Veľmi rád cestujem po sloven- 
ských mestách a musím povedať, že takto vybavenú 
mestskú dopravu som ešte nevidel. Máte pekné nové 
autobusy, sú v nich dobre nastavené informačné 
obrazovky, na ktorých sa dozviete presnú trasu linky. 
Mínus by som dal niektorým zastávkam, ktoré by po-
trebovali rekonštrukciu a inováciu infopanelov.

Hybridné autobusy boli vyrobené vo francúzskom 
meste Annonay a sú postavené na karosérii mest-
ského modelu IVECO Urbanway. Zdrojom pohonu je 
hybridná sústava HybriDrive, ktorá pozostáva z mo-
dulárneho trakčného systému od americkej spoloč-
nosti BAE (elektrický trakčný motor, integrovaný  
generátor) a z dieselového motora Iveco Tector 7.

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

Prvé mesiace 
premávky nových 
hybridných 
autobusov v Žiline

Legendárne auto-
busy Karosa, 
premávajúce na 
pravidelných linkách 
žilinskej mestskej 
hromadnej dopravy, 
definitívne končia.  
S poslednou Karo-
sou sa Dopravný 
podnik mesta Žiliny 
(DPMŽ) rozlúčil 
okružnými jazdami 
mestom začiatkom  
septembra.  

Autobusy typu Karosa 
B732, ktoré sú nápad-
né svojím výrazne 

hranatým tvarom, jazdili  
v Žiline viac ako 30 rokov. Pri 
tejto špeciálnej príležitosti 
bola Karosa nasadená na mi-
moriadnu okružnú bezplat-
nú linku číslo 93. Rozlúčková 
jazda viedla od Železničnej 
stanice cez centrum mesta, 
najväčšie sídliská až po auto-
busové nástupište. „Na trase 
boli takzvané fotozastávky, 
na ktorých vozidlo zotrvalo 
približne päť minút, počas 
ktorého si cestujúci mohli 
zvečniť autobus pri jeho pos- 
lednej jazde. Aj keď linka 
93 bude premávať zadarmo, 
záujemcovia o trvalú spo-

mienku si budú môcť ne- 
chať u vodiča opečiatkovať 
napríklad cestovný lístok 
odtlačkom spomienkovej 
pečiatky s motívom rozlúč-
kovej jazdy,“ priblížil riaditeľ 
DPMŽ Ján Barienčík. Do-
pravný podnik si podľa jeho 
slov plánuje ponechať pos- 
ledný kus tohto legendárne-
ho autobusu ako muzeálny 
exponát. „Máme záujem pre-
zentovať svoju históriu, po 
ukončení rozlúčkovej jazdy 
sa vozidlo vyradilo zo sta-
vu prevádzkových vozidiel  
a stalo sa prvým historickým 
vozidlom určeným na pre-
zentačné účely dopravného 
podniku a mesta Žilina,“ do-
plnil Barienčík.

Koniec autobusov tohto typu 
súvisí s masívnou obnovou 
vozového parku žilinského 
dopravného podniku v pos- 
lednom období. „Dopravný 
podnik mesta Žiliny prešiel 
za posledné roky výraznou 
modernizáciou. Podarilo sa 
mu úspešne zrealizovať 
niekoľko významných pro-
jektov spolufinancovaných  
z eurofondov, vďaka ktorým 
nadobúda cestovanie v Žiline 
novú a kvalitnejšiu úroveň,“ 

uviedol žilinský primátor 
Igor Choma. Staré vozidlá, 
ktoré nespĺňajú kritériá kom-
fortu pre 21. storočie, do-
pravný podnik postupne na-
hrádza novými nízko- 
podlažnými klimatizova- 
nými vozidlami. „Len nedáv-
no sme spustili do pre- 
vádzky nové autobusy  
s hybridným pohonom.  

K týmto 16 vozidlám pri- 
budne do konca tohto roka 
ďalších 14 nových dieselo- 
vých autobusov s najvyššou 
emisnou normou EURO 6  
a dva elektrobusy,“ dodal ria-
diteľ DPMŽ. 

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

Žilina sa rozlúčila s legendárnou „hranatou Karosou“

Pri príležitosti 
výročia od ukon- 
čenia 1. svetovej 
vojny obnovila 
žilinská radnica  
v spolupráci  
s Urbárskou obcou 
– pozemkové lesné 
spoločenstvo Žilina 
– Závodie pamätný 
kríž na závodskom 
cintoríne. 

Iniciátorom myšlienky 
tejto opravy bol mest-
ský poslanec Branislav 

Delinčák. „Centrálny kríž 
bol postavený na pamiatku 
našich rodákov zo Závodia, 
ktorí padli vo vojne ako 
príslušníci ozbrojených síl 
Rakúsko-Uhorska. Zoznam 
mien vojakov na kríži bol 
už takmer nečitateľný. 
Mnohí obyvatelia Závodia 
sú príbuzní týchto pad- 
lých vojakov a vďaka tomu-
to krížu si môžu aspoň takto 
symbolicky zachovať spo-
mienku na ich statočnosť  
a obetu,“ uviedol Delinčák.  
 
Okrem osadenia novej 
pamätnej tabule s menami 
42 závodských hrdinov sa 
opravili tiež základy pom- 
níka a v jeho okolí položili 
novú žulovú dlažbu. Obno-
va stála 1 500 eur a privítal 
ju aj správca Rímskoka-
tolíckej farnosti v Závodí, 

ktorý návrh pamätnej ta-
bule odsúhlasil.  Pôvodná 
identická pamätná tabuľa 
sa nachádza v Kaplnke sv. 
Cyrila a Metoda v Závodí. 
Kríž bude slúžiť i ako piet-
ne miesto pre uctenie si pa-
miatky všetkých zosnulých.  

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

Hrdinstvo vojakov 
zo Závodia pripomína 
obnovená pamätná tabuľa

Autobusy typu Karosa B732, ktoré sú nápadné svojím výrazne 
hranatým tvarom, jazdili v Žiline viac ako 30 rokov. 

Kríž bude slúžiť ako pietne 
miesto pre uctenie si 
pamiatky všetkých zosnulých.  

Pietnou spomienkou 
pri pamätníku Slo-
venského zväzu 
vojenských táborov 
nútených prác 
– pomocných tech-
nických práporov 
(SZ VTNP – PTP)  
si v Sade na Stud-
ničkách v Žiline ucti-
li pamiatku bývalých 
„pétepákov“.

Položením venca vyja-
dril úctu všetkým 
príslušníkom VTNP 

– PTP aj zástupca žilinské-
ho primátora Patrik Groma. 
Pripomenul, že mesto Žili-
na si ctí históriu PTP a plne 
podporuje pietne udalosti na 
počesť bývalých „pétepákov“. 
„Opäť sa tu stretávame, aby 
sme si symbolicky pripome-
nuli obdobie, kedy boli ľudia 
za politické presvedčenie 
proti svojej vôli nasadzo-
vaní na ťažké a nebezpečné 
nútené práce. Totalitný režim 
zneužil vojenské tábory na 
zastrašenie a izoláciu tisícov 
mladých mužov zo Sloven-
ska. Pamätník, pri ktorom 

dnes stojíme, sa stal me-
mentom utrpenia bývalých 
príslušníkov PTP pre všet- 
kých žijúcich,“ uviedol Patrik 
Groma. 

Cez vojenské tábory núte- 
ných prác – pomocné tech-
nické prápory, prešlo zhruba 
64 000 osôb, zväčša mladých 
mužov z celého Českoslo-
venska. Existencia vojen- 
ských táborov nútených prác 
– pomocných technických 
práporov, predstavovala inte-
grálnu súčasť mechanizmu 
politického násilia namie-
reného proti skutočným, po-
tenciálnym alebo vykon-
štruovaným odporcom 
vtedajšieho režimu. 

Pamätník na počesť prísluš-
níkov VTNP – PTP v Sade 
na Studničkách v Žiline bol 
odhalený v roku 2010. Na 
pamätníku sú názvy miest, 
kde sa nachádzali tieto 
tábory.

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

V Žiline si uctili bývalých 
príslušníkov vojenských 
táborov nútených prác

Pamätník na počesť príslušníkov VTNP – PTP v Sade 
na Studničkách v Žiline bol odhalený v roku 2010. 
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Najväčšie investície v meste za posledných 8 rokov 
Začiatkom septembra sa konala na 
Radnici mesta Žilina tlačová konfe-
rencia, na ktorej primátor Igor 
Choma zhrnul prácu v meste za  
8 rokov svojho pôsobenia. Prináša-
me prehľad najväčších investícií  
v meste, ktoré zazneli aj na  
„tlačovke“.

Park Ľudovíta Štúra
Spomedzi všetkých žilinských parkov a sadov prešiel naj-
rozsiahlejšou rekonštrukciou Park Ľudovíta Štúra na Bôri-
ku. S jeho prípravami sa začalo v roku 2015 a po dobu ďal- 
ších dvoch rokov zmenil svoju tvár na nepoznanie. Prípra-
vu, realizáciu a samotné financovanie tejto komplexnej pre-
meny zabezpečovalo mesto Žilina so svojím partnerom 
Nadáciou Kia Motors Slovakia. Práce na revitalizácii sa roz-
delili na II etapy. Počas I. etapy, ktorá prebiehala od augusta 
2016, boli zásahy najväčšie. Z hľadiska bezpečnosti sa park 
na čas pre verejnosť dokonca i uzatvoril. Zrealizovalo sa 
nové verejné osvetlenie, nové prípojky, rekonštrukcie roz- 
vodov nízkeho napätia, nové lávky cez potok Všivák, pre-
miestnilo sa detské ihrisko a vybudovalo sa gabiónové 
oplotenie, ktoré dnes neunikne nejednému pohľadu okolo-
idúceho.  Dokončovacie práce v parku boli súčasťou II eta-
py, ktorá prebiehala až do konca roka 2017. Zahŕňala najmä 
vegetačné a vonkajšie úpravy parku, vybudovanie fontány, 
spevnenie plôch, inštaláciu pitných fontánok a prvkov na 
športovanie či zavedenie wifi pripojenia, ktoré je dnes  
súčasťou každého moderného mesta.  Náklady nadácie na re-
konštrukciu Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku predstavovali cca 
566 000 eur. Celkové náklady mesta na prácach sa vyšplhali na 
sumu 1 100 612,96 eura s DPH.

Vyhliadková veža na Dubni 
Do architektonickej súťaže návrhov s názvom „Vyhliadková 
veža na Dubni“, ktorú vyhlásila Oblastná organizácia cestov-
ného ruchu Malá Fatra v roku 2016, sa zapojili desiatky archi-
tektov a dizajnérov. Víťazný návrh viac ako 27-metrovej veže 
pochádza z dielne  FKF design spol. s r. o. od architektov La-
dislava Vikartovského a Gábora Nagya. Vyhliadkovú vežu za-
čalo mesto budovať prostredníctvom OOCR Malá Fatra ku 
koncu roka 2017. Práce trvali takmer pol roka a v marci tohto 
roka sa sprístupnila verejnosti. Zhotoviteľom stavby bola firma 
HSF System SK, s.r.o. Projekt bol financovaný z rozpočtu 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra a  z  dotá-
cie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo 
výške 283 000 eur. Veža sa okamžite stala obľúbenou atrakciou 
pre Žilinčanov, ale aj návštevníkov. Je vysoká 27,4 metra a má 
10 podlaží. Prvé nadzemné podlažie je vo výške 572 metrov 
nad morom, najvyšší bod veže je v nadmorskej výške 598 me-
trov. 

Rosenfeldov palác 

Na jeho obnovu sa nám podarilo získať prostriedky z fon-
dov Európskej únie, a to vo výške viac ako 3 milióny eur  
z dvoch rôznych zdrojov – Regionálny operačný program  

a Nórske fondy. Výzvu na predkladanie ponúk realizovalo 
mesto v októbri 2014. S cieľom získať najnižšiu cenu, ktorá 
ušetrí prostriedky tak mesta Žilina, ako i fondov Európskej 
únie (Regionálny operačný program) a Európskeho hospo-
dárskeho priestoru (Nórske fondy), sa zrealizovala elektro-
nická aukcia. Zo siedmich uchádzačov predložil víťazný 
uchádzač najnižšiu ponuku, ktorá predstavovala sumu  
2 155 833,33 eura (bez DPH), pričom predpokladaná cena 
rekonštrukcie bola 2 550 327,05 eura (bez DPH). Verejné 
obstarávanie bolo ukončené v júni 2015. Od tejto doby sa 
úspešne začalo so samotným rekonštruovaním budovy. 
Skolaudovaná bola v auguste 2016. Od tejto doby je Rosen-
feldov palác opäť plne k dispozícii Žilinčanom. Súčasťou 
paláca je Knihárska dielňa Lidy Mlichovej. Programová 
štruktúra Rosenfeldovho paláca je rozmanitá. Realizujú sa 
tu koncerty, diskusie, výstavy, vernisáže, kreatívne dielne, 
palác je snúbencom k dispozícii i na sobáše. 

Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia 
Je najväčšou investíciou za 8 rokov vo výške takmer 8 mil. 
eur. Práce sa začali už v roku 2014, keď sa začala moder-
nizácia vo všetkých mestských častiach a na uliciach: Hl-
boká cesta, Malý Diel, Na Šefranici, Bratislavská ulica, Pri 
Rajčanke, Stárkova ulica, Studničky a Uhoľná ulica. Celko-
vo sa vtedy vymenilo 1 447 svietidiel za 434 200 eur a zho-
toviteľom bola spoločnosť Siemens s.r.o. V roku 2017 sa  
začala komplexná rekonštrukcia v ďalších častiach mesta. 
Staré osvetlenie bolo technicky zastarané, hrdzavé a miesta-
mi nebezpečné. Jeho výmena prispela k lepšej viditeľnosti 

všetkých účastníkov cestnej premávky, rozšírilo sa pokrytie 
osvetlených plôch a jeho vzhľad vyzerá moderne. Hlavným 
plusom je však zníženie energetickej náročnosti, čo prispe-
lo k lepšiemu hospodáreniu mesta. Celková investícia pred-
stavovala necelých 8 mil. eur. Práce prebiehali v dvoch eta-
pách, celkovo sa vymenilo takmer 2 000 svietidiel  
a  položilo sa 67 km nových káblových rozvodov. Dokonče-
nie rekonštrukcie je naplánované na koniec tohto roka. 

Zníženie dlhu mesta 
V roku 2010 bola úroveň zadlženosti mesta na úrovni 
150,29 %. V prvom polroku 2018 je dlh na úrovni 18,31 %. 
Zásadný podiel na oddlžení mesta mal predaj Obytného 
súboru Krasňany štátu, ktorý bol postavený v roku 2006. 
Ďalším zásadným krokom k zlepšeniu finančnej kondície 
bolo aj zavedenie transparentného systému verejných 
obstarávaní, ktorými mesto ušetrí každoročne značné fi-
nančné prostriedky. Tie mesto následne investuje do ďal- 
ších projektov, ktoré zlepšujú kvalitu života v našom meste. 

Medzi ďalšie významné investície nepochybne patrí rekon-
štrukcia Národnej ulice, revitalizácia Sadu na Studničkách, 
obnova zimného štadióna, kompletná rekonštrukcia chod-
níkov v celom meste, medzi mestskými časťami Vranie  
a Brodno bola vybudovaná lávka. Vybudovalo sa viacero 
denných centier a stacionárov a nemalé investície putovali 
aj na rekonštrukcie oboch mestských detských jaslí. V prie-
behu rokov sa pravidelne investovalo do opráv a údržby 
detských ihrísk, starostlivosti o zeleň a komunikácie.

Na záver tlačovej konferencie sa primátor vyjadril aj k nad-
chádzajúcim komunálnych voľbám a opäť prízvukoval, že 
kandidovať sa už nechystá. Ako poďakovanie Žilinčanom a na 
rozlúčku s mestom odznelo video s názvom „Ďakujem Žilin-
čania“, ktoré si primátor pripravil ako prekvapenie na záver 
konferencie. 

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

Prehľad zadlženosti mesta
v rokoch 2010 – 2018 

Celkové náklady mesta na prácach sa vyšplhali 
na sumu 1 100 612,96 eura s DPH.

Veža sa okamžite stala obľúbenou atrakciou 
pre Žilinčanov, ale aj návštevníkov. 

Programová štruktúra Rosenfeldovho paláca je rozmanitá.

Dokončenie rekonštrukcie je naplánované 
na koniec tohto roka.  

Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 10. septembra, 
zhrnul primátor prácu úradu za uplynulých 8 rokov.  
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Žilinská plavecká štafeta – jubilejný 10.ročník

Do štafety sa v tomto ročníku zapojilo celkovo 973 plavcov, ktorí  v 
tomto roku preplávali dovedna 1 369 km. Podujatie patrí medzi 
úspešné, teší sa veľkému záujmu a plaváreň počas celého dňa 
takmer praskala vo švíkoch. Najvytrvalejšou plavkyňou bola 44 
ročná Mária Ondrušková, ktorá pravidelne prekonáva rekordy 
žilinskej štafety a počas  aktuálneho ročníka preplávala celkovo 34,1 
km.

Mestské divadlo Žilina pre vás pripravilo aj na mesiac október zaujímavý a inšpiratív-
ny program. Okrem domácich titulov sa môžete tešiť na bohatý program hosťujú- 
cich podujatí.

Majstri situačného a improvizačného divadla Tri tvorivé tvory? – Juraj „Šoko" Tabaček, 
Lukáš „Pucho" Púchovský a Stanislav „Stanley" Staško opäť 9. októbra predvedú na našich 
divadelných doskách novú a nepredvídateľnú divadelnú improvizáciu, ktorá je spoločným 
dobrodružstvom hercov a divákov. Prinesú neopakovateľný zážitok z tvorivého procesu  
a vzniku predstavenia priamo pred očami divákov.  Výnimočný koncert skupiny Korben 
Dallas s Adamom Baldychom sa na doskách divadla uskutoční 11. októbra. Prvýkrát si 
spoluprácu vyskúšali minulý rok na podujatí Mosty-Gesharim. Spojenie sa umelcom zapáči-
lo natoľko, že sa rozhodli zopakovať si ho, tentoraz v podobe celovečerného programu. 
Najnovšie predstavenie z repertoáru Mestského divadla Žilina – A je tu zas, si môžete prísť 
pozrieť 12. a 26. októbra. Takmer sedemdesiat rokov po svojom páde sa Adolf Hitler za 
záhadných okolností prebúdza v súčasnom Berlíne. Vojna skončila, jeho politická strana aj 
verní spolupracovníci sú preč. Napriek tejto nepriaznivej situácii je Adolf Hitler vo vynikajúcej 
kondícii, pripravený pokračovať  v práci a urobiť z Nemecka opäť veľkú ríšu. Čoskoro ale 
zisťuje, že svet okolo neho sa radikálne zmenil. Až na jednu vec. V niektorých názoroch ostal 
prekvapivo radikálnym. Vďaka tomu si Hitlerove plamenné vyjadrenia a kontroverzné témy 
nájdu miesto v televízii a získavajú čoraz väčšie publikum.  Program šiesteho ročníka medzi- 
národného festivalu Bratislavské jazzové dni v Žiline 2018 aj tento rok prináša do Žiliny 
veľké svetové jazzové osobnosti a sľubuje unikátne hudobné zážitky. Hlavný koncert festiva-
lu sa opäť uskutoční v priestoroch Veľkej sály Mestského divadla Žilina v nedeľu 21. ok-
tóbra od 18.00 hod. Medzi hlavné hviezdy tohtoročného festivalu patrí energická afroame-
rická jazzwomanka a huslistka Regina Carter. Reginu Carter bude na koncerte sprevádzať 
jedna z najdlhšie fungujúcich slovenských jazzových formácií, skupina AMC Trio. 

Koncom mesiaca október bude mať Mestské divadlo Žilina plné ruky práce s prípravou pre-
miéry novej inscenácie. Prvou hrou v divadelnej sezóne 2018/2019 bude hra Vedľajšie 
účinky od súčasnej britskej autorky Lucy Prebble, v réžii Michaela Vyskočániho, ktorej slo-
venská premiéra sa plánuje na 3. novembra. Študentka Connie a mladý cestovateľ Tristan 
sa stretávajú ako dobrovoľníci pri testovaní nového druhu antidepresív. Lekári zvyšujú dávky 
liekov a vzťah Connie a Tristana prerastá do niečoho väčšieho a prekvapivo intenzívneho. 
Zbližujú sa a stávajú sa spiklencami v drobných únikoch z prísneho režimu nemocnice. Všet-
ko by vyzeralo ako začiatok krásneho vzťahu, no vzplanutie dvoch mladých ľudí je lekármi 
považované len za vítaný vedľajší účinok nového lieku. Provokatívna súčasná hra o ambí-
ciách, etike medicíny a ľudskej odvahe cítiť niečo skutočné získala vo Veľkej Británii v roku 
2012 ocenenie za najlepšiu hru (The Critics' Circle Award for Best Play). 

Srdečne vás pozývame! Janka Hubočanová a tím Mestského divadla Žilina

Mestské divadlo v mesiaci október 

5.rocníkˇDEn
PRIMÁTORSKý

05.10. 2018

Mariánske námestie / 10.30 - 15.00 hod.
Ochutnávku tradičných kapustných polievok a špecialít 
pripravuje pre Vás MO Živena Žilina - SSŽ

TLAČOVÁ KONFERENCIA
ROSENFELDOV PALÁC

PREHLIADKA RADNICE 
A MESTSKÉHO ÚRADU 

Z BURIANKY DO LORETY 

BEH PRE NAJMENŠÍCH

KULTÚRNY PROGRAM

mesta Žilina – Radnica, 9.00 hod.

pre verejnosť a žiakov ZŠ
9.00, 10.30 a 13.00 hod.

PREHLIADKA ROSENFELDOVHO PALÁCA 
o 9.30, 15.30 a 16.30 hod.
   

BÁBKY V PODKROVÍ - Komentovaná prehliadka 
stálej expozície bábok o 14.00 hod. (45 min.)
   

KOMENTOVANÁ PREHLIADKA 
priestorov Rosenfeldovho paláca o 15.00 hod. (45 min.)
Počet účastníkov jednej prehliadky je obmedzený 
na 25. Rezervácia je možná na adrese info@tikzilina.eu 
alebo na tel. čísle +421 907 845 567

RADA SENIOROV
MESTA ŽILINA
Radnica, 15.00 hod.
Zasadnutie rady za účasti zástupcu mesta

o 10.00 a 14.00 hod. (60 min.)
Stretnutie pred Burianovou vežou

Počet účastníkov jednej prehliadky je obmedzený 
na 25. Rezervácia je možná na adrese info@tikzilina.eu 

alebo na tel. čísle +421 907 845 567

Sad SNP, 10.00 hod.
Súťaž žiakov 1.-4. ročníkov základných škôl v behu

od 400 do 800 metrov o pohár primátora mesta

ŽILINSKÝ MLÁDEŽNÍCKY
PARLAMENT
Radnica, 14.00 hod.
Zasadnutie mládežníckeho parlamentu 
za účasti zástupcu mesta

10.30 - 15.00 ŽILINSKÝ KAPUSTNÝ DEŇ  
  

15.00 » DITCH THE FRIDGE 
16.15 » OMNIA
17.30 » SLOVAK TANGO

ŽILINSKÝ KAPUSTNÝ DEŇ 

RADNIČNÉ NOVINY 

MESTA  ŽILINA 

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2018

Žilinské kultúrne leto vám 
v septembri prinieslo

Žilina sa bavila futbalom, z víťazstva sa tešia Južania

V poradí už jedenásty ročník obľúbeného futbalového podujatia 
Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom sa po 
minuloročnom zápolení v Závodí vrátil späť na Námestie 
Andreja Hlinku. Futbalisti si tento rok zmerali svoje sily na 
piesku. Aktuálneho ročníka sa zúčastnilo 26 futbalových tímov. 
Viac sa darilo „Južanom“, ktorí zvíťazili nad súpermi zo Severu v tesnom pomere 
57:51, čím upravili skóre na 7:4 v prospech „Severanov“. Podarilo sa im tak 
napraviť reputáciu po minuloročnej prehre.

Žilinský deň zdravia už po 15-krát 

Máme za sebou už 15. ročník Žilinského dňa zdravia, ktorý sa 
uskutočnil na Námestí Andreja Hlinku. Na podujatí bolo možné si 
dať bezplatne zmerať krvný tlak, cholesterol, hladinu cukru či 
hodnotu okysličenia krvi. V sprievodnom programe ste si mohli 

pozrieť ukážky bojového umenia Capoeira, aktivít v canisterapii  
a TAI CHI. Zároveň sa  zapojiť do tradičnej Primátorskej kvapky krvi, 

ktorá bola organizovaná v spolupráci s Národnou transfúznou službou. 

Žilinská plavecká štafeta – jubilejný 10. ročník

Do štafety sa v tomto ročníku zapojilo celkovo 973 plavcov, ktorí  
v tomto roku preplávali dovedna 1 369 km. Podujatie patrí medzi 
úspešné, teší sa veľkému záujmu a plaváreň počas celého dňa 
takmer praskala vo švíkoch. Najvytrvalejšou plavkyňou bola 
40-ročná Mária Ondrušková, ktorá pravidelne prekonáva rekordy 
žilinskej štafety a počas  aktuálneho ročníka preplávala celkovo 
34,1 km.
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Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) oznamuje, že od 4. 9. do 20. 10. 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, elektro-
nika, 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 Po-
važskom Chlmci, a pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distri-
bútorom pneumatík. 

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

Od 2. 10. do 6. 10. 2018 – Bánová, Závodie, Strážov, Žilinská Lehota  
a Malá Praha

Bánová: Námestie svätého Jána Bosca („Vyhňa“), Jabloňová ulica (pri trafostanici), 
Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety), Do Stošky (pri základnej 
škole), križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice. Závodie: Školská ulica (pri 
základnej škole), križovatka ulíc Pod sadom a Hôreckej cesty, Ulica Juraja Závodského 
(pri kaplnke), Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska), Pod sadom (pri betónových 
zábranách). Strážov: Priehradná ulica (konečná MHD), Dedinská ulica (koniec ulice), 
Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke), Rajčianska ulica (v strede). Žilin-
ská Lehota: Kortinská ulica (pri kultúrnom dome). Malá Praha:  križovatka Ulice 
Juraja Slottu a Vajanského ulice, križovatka Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej ulice, 
križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice, Závodská cesta č. 60 (pri reštaurácii „Ga-
stro Novum“). 

Od 9. 10. do 13. 10. 2018 – Vranie, Považský Chlmec, Zádubnie a Zástranie
 
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 Bytčian-
skej ulice a Novej ulice. Zádubnie: Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti) – ne-
skôr presun na stred ulice. Zádubanská ulica (pri kultúrnom dome). Zadubanská ulica 
(pri cintoríne), Richtárska ulica (Náruč, dolný koniec ulice), Richtárska ulica (stred mest-
skej časti). Zástranie: Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu), Kostolná ulica (pri ob- 
chode „Mineza“), Na chotári (ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej ča-
sti), Stará dedina – neskôr presun na Kultúrnu ulicu (kultúrny dom), Ulica Jána Mičicu 
(pri poľnohospodárskom družstve), Hore humnami (pri cintoríne).

Od 16. 10. do 20. 10. 2018 – Brodno, Budatín a Bôrik
 
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) – ne-
skôr presun Na Tobolky. 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 dobro-
voľníkov (cintorín). Bôrik: Tulipánová ulica (nad SOU stavebným), Ulica Alexandra Rud-
naya (pri obchode „Potraviny“), Ulica Jána Kovalíka č. 21, Oravská ulica (oproti základnej 
škole), Nešporova ulica (parkovisko pri obchodnom dome BILLA), Na Malý Diel. 

Celý harmonogram nájdete na stránke mesta www.zilina.sk/triedime-odpad/.

OZNÁMENIE
primátor mesta Žilina vyhlasuje vykonávanie

celomestskej deratizácie 

v termíne od 15. 10. 2018 do 16. 11. 2018

Deratizácia sa bude vykonávať v budovách vo vlastníctve a v správe mesta Žilina  
s cieľom eliminácie výskytu živočíšnych škodcov (hlodavce, najmä potkany). V ohlá-
senom období bude prebiehať aj deratizácia verejných priestranstiev. 

V tejto súvislosti zároveň upozorňujeme fyzické osoby – podnikateľov a právnic-
ké osoby na povinnosť podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007  
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečiť na zamedzenie vzni-
ku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu 
živočíšnych škodcov v ich alebo nimi spravovaných objektoch. Taktiež sa odporúča 
vykonať deratizáciu aj fyzickým osobám – občanom, na ich pozemkoch a v ich objek-
toch. V záujme vyššej účinnosti deratizácie žiadame všetky dotknuté právne subjekty  
a občanov na jej vykonanie v ohlásenom termíne.

1983

V roku 1983 dostal Pamätnú 
medailu mesta Žilina Justín 
Ondruš. Pamätnú medailu 
Zaslúžilý občan mesta dos- 
tali Dominik Matušinský, 
Jaroslav Ďurana, Justín  
Rýchlik, Ján Demčišák, Jozef 
Galbavý a Ján Šenkár.

Počas Filmového festivalu 
pracujúcich (FFP) sa usku-
točnilo 37 filmových pred-
stavení v kine Úsvit a v let-
nom kine Mier, na ktorých 
sa zúčastnilo spolu 70 877 
návštevníkov.

1988

14. 10. vo veku 39 rokov 
tragicky zahynul predseda 
Mestského národného 
výboru v Žiline Ján Hlinka 
aj s manželkou.  Zrážka au-
tobusu MHD s vlakom sa 
stala na niekdajšom prejaz-
de cez rajeckú železnicu pri 
budove Váhostavu. 

1993

5. 10. – 8.10. v Dome tech-
niky sa konal 3. ročník 
výstavy Slovakomedica. 
Výstavy sa zúčastnilo 70 
výrobcov lekárskej tech-
niky. 

17. 10. v meste Castelfidar-
do (Taliansko) skončila 
medzinárodná súťaž akor-
deonistov. V kategórii se-
niorov zvíťazil Ivan Hudec 
z triedy profesora Mirosla-
va Košnára zo žilinského 
konzervatória.

1998

19. 10. na mestskom úrade 
bola prednáška PhDr. Ru-
dolfa Kuchára o jazykoved-
nom rozbore Žilinskej 
knihy. Podrobný rozbor Ži-
linskej knihy spracoval 
prednášajúci v diele Žilinská 
právna kniha – magdebur-
ské právo (1993). V zahra-
ničí je najvýznamnejším 
dielom práca Das Stad- 
trechtsbuch von Sillein, kto-
rej autorom je fínsky histo-
rik Ilpo Tapani Piirainen 
(1972) žijúci v Nemecku.

21. 10. sa konalo 28. zasad-
nutie Mestského zastupi-
teľstva v Žiline. Poslanci o. 
i. schválili udelenie Uzna-
nia za zásluhy o rozvoj  
a reprezentáciu mesta Žili-
na a Literárnej ceny mesta 
Žilina spisovateľovi Jánovi 
Lenčovi pri príležitosti  
65. výročia jeho narodenia.

2003

15. 10. bola otvorená nová 
budova Sociálnej poisťov-
ne na Námestí Ľudovíta 
Štúra. Poisťovňa nemala 
doteraz vlastnú budovu,  
v meste sídlila v troch bu-
dovách. S výstavbou bu-
dovy v susedstve Domu 
odborov sa začalo v ok-
tóbri 2001. Celkové 
náklady boli 200 mil. Sk. 
Riaditeľom poisťovne bol  
v tom čase Andrej Sočuv-
ka.

23. 10. sa v Bratislave ko-
nalo pracovné stretnutie, 
na ktorom sa zúčastnili 
primátor mesta Žilina Ján 
Slota, veľvyslanec Kórej-
skej republiky v SR pán 
Hae-Jin Chun a taktiež 
prezident Slovenskej repub-
liky Rudolf Schuster. Toto 
rokovanie bolo venované 
možnej výstavbe automo-
bilky Hyundai/Kia na Slo-
vensku.

30. 10. bolo slávnostné 
odovzdanie stavby Diaľ- 
ničný privádzač Ľavo-
brežná II. V tejto časti 
stavby bola úplne dokon-
čená križovatka Košická – 
Sv. Cyrila a Metoda pod 
Vlčincami, úpravy miest-
nych komunikácií, vybu-
dovanie chodníkov. Roz-
hodujúca časť, premostenie 
Košickej ulice, bola daná 
do užívania už koncom au-
gusta toho roku. Celkové 
náklady na stavbu boli 181 
mil. Sk.

2008

3. a 4. 10. mesto Žilina  
v spolupráci so Senior klu-
bom Priatelia zorganizova-
lo prvý ročník Festivalu 

seniorov. Cieľom festivalu 
je dať priestor umeleckej 
tvorivosti a zručnosti  
seniorov. S iniciatívou priš-
la pani Zlatica Hu-
meníková.

29. 10. mesto Žilina aktuál-
ne realizuje projekty z eu-
rofondov za takmer 80 mi-
liónov korún (2 655 514 
eur) a v procese hodnote-
nia sú ďalšie projekty za 
131 miliónov korún (4 348 
403 eur). Tento rok mesto 
podalo 10 projektov.

2013

28. 10. bola slávnostne 
otvorená dolná časť Leso-
parku Chrasť, na okraji 
sídliska Vlčince za Karpat-
skou ulicou pri domove 
dôchodcov a tenisových 
kurtoch. Otvorenia parku 
pre širokú verejnosť sa zú-
častnili primátor mesta 
Igor Choma a prezident 
spoločnosti Kia Motors 
Slovakia pán Eek-Hee Lee. 
Firma Kia finančne prispe-
la na revitalizáciu parku.

31. 10. mesto Žilina získalo 
2. miesto v kategórii Mestá 
s najvyššou úrovňou roz- 
voja. Spoločnosť Master-
Card a Ekonomická uni-
verzita v Bratislave 
predstavili výsledky od-
bornej štúdie, v ktorej sa za 
posledných 5 rokov posu- 
dzoval dynamický rozvoj 
slovenských miest.

RNDr. Ján Štofko
kronikár
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