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Vedenie mesta pozýva verejnosť na tradičné Vianočné trhy, ktoré sa každoročne konajú na Marián-
skom námestí a Námestí Andreja Hlinku. Stánky s občerstvením a s tradičnou vianočnou tematikou 
budú otvorené už od 24. novembra. 

CELÝ ČLÁNOK NA STRANE Č. 3

Obyvatelia, 
buďte ostražití!
Divá zver stráca plachosť, a tým sa čo-
raz viac približuje k ľudskému obydliu. 
Dôvodov, prečo takéto situácie nas- 
távajú, je mnoho. Vo väčšine prípadov 
ide o premnoženie divej zveri, no pris-
pieva k tomu i ľudský faktor, a to tým, 
že obyvatelia nechávajú odpad voľne 
pohodený či už na ceste, chodníku  
i v tráve. Prechádzkou po sídlisku 
Hájik je často zahliadnutý aj odpad 
voľne uložený na zemi pri kontajnero-
ch. V neposlednom rade sú to aj sa-
motní občania, ktorí diviakov kŕmia.
Upozorňujeme obyvateľov, aby divú 
zver nekŕmili a vyhýbali sa jej.  
V prípade výskytu diviakov  v intravi-
láne mesta žiadame občanov, aby 
okamžite kontaktovali členov Poľov-
níckeho združenia HUBERTUS.

Vianočné trhy začnú už v novembri 

Idea postaviť vyhliadkovú vežu na hrebeni kopca 
Dubeň nie je pre mnohých z nás novinkou. Prvotné 
plány postaviť vyhliadku pochádzajú už z roku 1995, 
ako však vieme, pôvodný zámer nebol zrealizovaný. 
Až v posledných rokoch začala táto myšlienka na 
pôde mesta opäť ožívať a v súčasnosti naberá  
reálnu podobu.

V roku 2016 Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Malá Fatra vyhlásila verejnú anonymnú architektonickú 
súťaž návrhov „Vyhliadková veža na Dubni,“ do ktorej sa 
zapojilo viac ako 40 súťažiacich. Architekti a architekto-
nické spoločnosti predkladali svoje návrhy, ktorými pred-
stavovali riešenia vyhliadkovej veže na hrebeni kopca 
Dubeň. Víťazný projekt je od spoločnosti FKF design 
spol. s r. o. Autormi návrhu sú Ing. arch. Ladislav Vikar-
tovský a Ing. arch. Gábor Nagy. 

Na jeseň tohto roka sa začalo so samotnou výstavbou. Odovzdanie staveniska prebehlo  
25. septembra 2017 a výkopové práce začali už 2. októbra 2017.  Zhotoviteľom stavby je fir-
ma HSF System SK, s.r.o. Projekt bude financovaný z rozpočtu OOCR Malá Fatra a z dotácie 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v celkovej výške 283 121,21 eura  
s DPH. Stavba „Vyhliadkovej veže na Dubni“ by mala byť hotová za 4 mesiace od odovzdania 
staveniska. Pre verejnosť bude sprístupnená až po vydaní právoplatného kolaudačného roz-
hodnutia. 

Viac sa dozviete na: www.sutazduben.sk  

Stavba vyhliadkovej veže 
na Dubni odštartovala

V novembri vás pozývame na tieto podujatia 
• Slávnostné otvorenie Parku Ľudovíta Štúra 

6. novembra o 13.00 hod. v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku
• Slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Žilina za rok 2016 

7. novembra o 16.00 hod. na Radnici mesta Žilina

 Viac info na strane č. 7 

Rozvoz stravy má dva nové 
automobily                       str. č. 3 

Vzhľadom na končiace sa vegetačné obdobie drevín vykoná mesto Žilina jesennú údrž- 
bu zelene. Orezaním i výrubom poškodených častí stromov a vysadením nových rastlín 
sa zrevitalizuje zeleň v jednotlivých častiach mesta tak, aby na jar a počas leta mohla 
opäť vyniknúť jej krása. S ošetrovaním rastlín sa začne v priebehu októbra, kedy začína 
mimovegetačné obdobie a sú povolené radikálnejšie zásahy do zelene.

Obnovou si prejdú dreviny na Ulici Antona Bernoláka („Bulvár“), kde bude vypílených 48 ja-
seňov. Tieto dreviny približne v rovnakom počte nahradí nová výsadba stromov druhu sakura, 
čím druhovo nadviaže na predošlú výsadbu v tejto lokalite. Vznikne tak alej okrasných čerešní, 
ktorá bude lemovať celý priestor „Bulváru“ smerom od Auparku až po knižnicu. Poškodené 
dreviny budú nahradené novými aj na Predmestskej ulici, kde budú taktiež vysadené okrasné 
čerešne. Podmienky v tejto lokalite neposkytujú dostatočný priestor pre plnohodnotný rast všet-
kých druhov rastlín a dochádza k prehustenej výsadbe. Práve preto dôjde k preriedeniu pôvod-
nej výsadby, ktorú nahradí nová. 21 kusov okrasných čerešní nahradí brezy, jarabinu, smreky 
a staré sakury, ktoré sú v zlej kondícii. Starostlivosť o mestskú zeleň bude prebiehať počas celej 
jesene. Vykonajú sa ozdravné rezy, aby sa predchádzalo vznikom úrazov a kolízií v dôsledku 
pádu poškodených častí drevín.  V závislosti od počasia sa uskutoční i nová výsadba stromov, 
najneskôr však do konca mimovegetačného obdobia. Mesto Žilina sa aj takýmto krokom snaží 
dostať čo najviac zelene do mesta, keďže práve zeleň predstavuje najväčšiu zásobáreň kyslíka.

V meste sa začína 
s posezónnou úpravou zelene

Prebieha súťaž návrhov Areálu 
žilinského športu                        
                                                 str. č. 2
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Mesto Žilina vyhlá-
silo počas septem-
bra verejnú 
anonymnú jednoko-
lovú urbanis- 
ticko-architektonic-
kú súťaž návrhov 
„Areál športu Du-
beň“. Účelom súťa-
že je návrh a reali-
zácia zámeru mesta 
Žilina vybudovať  
v mestskej časti 
Budatín – Sihoť,  
na pravostrannom 
nábreží rieky Váh, 
športový areál 
celomestského až 
regionálneho význa-
mu.

Záujemcovia môžu 
svoj návrh predlo-
žiť do 28. novem-

bra 2017. Prvé tri víťazné 
návrhy získajú finančnú 
výhru. Súťažné návrhy bude 
hodnotiť odborná porota  
v zložení: prof. Ing. arch. 
Bohumil Kováč, PhD. – 
predseda poroty, Ing. Igor 
Liška – podpredseda po-
roty, Ing. arch. Ján Dolejši, 
Ing. arch. Michal Gaj, Ing. 
arch. Peter Nezval, Ing. 
arch. Štefan Polakovič a Ing. 
arch. Štefan Zahatňanský. 
Športový areál Dubeň je  
v ÚPN-M nazvaný ako Areál 
žilinského športu – AŽIŠ 
a konkrétne bol riešený  
v jeho Zmenách a dopln- 
koch č. 2.

Mesto od súťaže očakáva 
návrh športovo-rekreačné-
ho areálu v súlade s plat-
ným znením „Územného 
plánu mesta Žilina – Zmeny 
a doplnky“ a s potrebami 
mesta. V súčasnosti je uve-
dené územie takmer nezas- 
tavané. V jeho západnej ča-
sti sa nachádza areál Správy 
ciest žilinského VÚC –  
údržba ciest v správe ŽSK  
a sklad posypových mate-
riálov. Na opačnom konci, 
na východnej strane v smere 
na Tepličku nad Váhom, sa 
nachádza objekt Lodenice a 
vodácky areál vo väzbe na bi-
okoridor – derivačný potok a 
rybochod – prítok Váhu 
vybudovaný pri výstavbe 
Vodného diela Žilina. Rie-
šené územie – lokalita Sihoť  
s výmerou cca 20 ha, sa na-
chádza v mestskej časti Bu-
datín, v jej východnej časti 
po hranicu katastrálneho 
územia mesta, pod kopcom 
Dubeň, so záhradkárskou lo-
kalitou Dubeň na svahu 
orientovanom k mestu  
a k lokalite Sihoť, od ktorej ju 
oddeľuje Dolná ulica – cesta 
II. triedy Budatín – Teplička 
nad Váhom. 

Vybratá plocha má dobré 
napojenie s dopravnými, 
cyklistickými a pešími tra-
sami. Takisto má pred-
poklady vytvoriť prepojenia 
a väzby na existujúce špor-

tové zariadenia – zimný  
a futbalový štadión. Prístup 
do areálu športu a rekreácie 
nezaťaží samotné mesto, čo 
je v tomto prípade jeho po-
zitívum.  

Súťaž návrhov je výber 
spracovateľa urbanistickej 
štúdie riešeného územia  
v podrobnosti zóny a pro-
jektovej dokumentácie 
multifunkčnej športovej 
haly (pre územné rozhod-
nutie a stavebné povolenie) 
bez inžinierskej činnosti, 
ktorú si mesto Žilina bude 
vykonávať v rámci svojho 
úradu. 

V návrhu športového areálu 
Dubeň by mali byť predo- 
všetkým situované nasledu-
júce športové zariadenia: 

•   Multifunkčná športová 
hala – stavba prioritne ur-
čená pre halové športy (bas- 
ketbal, volejbal, hádzaná, 
florbal, gymnastika, tram-
polína, bojové umenia, po-
silňovňa atď.) s regulárnymi 
rozmermi ihrísk zodpove-
dajúcimi medzinárodným 
požiadavkám pre jednotlivé 
halové športy. Hala a malé 
telocvične musia zodpove-
dať potrebám 500 – 600 
športovcov denne. Potreb-
né je uvažovať s rehabilitač-
ným zázemím pre športov-
cov. Hľadisko je potrebné 
navrhnúť pre 2 000 – 3 000 
divákov. Zároveň je potreb-
né navrhnúť priestory pre 
mediálne spoločnosti a pre 
zvukovú a svetelnú techni-
ku haly. Súčasťou je návrh 
šatní a sociálnych zariadení 
pre športovcov a divákov, 
priestory pre prvú pomoc, 
pre občerstvenie a pod. Pri 
návrhu je potrebné riešiť  
aj prevádzkové priestory, 
náraďovne a sklady určené 
pre jednotlivé druhy špor-
tu. Pri usporadúvaní kul-
túrnych podujatí aj s využi-
tím športovej plochy je 
potrebné uvažovať so 4 000 
– 4 500 divákmi. 

•   Krytá plaváreň – spĺňajú-
ca parametre pre me- 
dzinárodné preteky (počty 
dráh, šírka dráh, štartové 
bloky a pod.). Plaváreň je 
potrebné riešiť s 50 a 25-me-
trovými bazénmi a bazénmi 
pre skoky do vody. Vybave-
nie plavárne je vhodné dopl-
niť o rehabilitačné vybave-
nie pre športovcov. Plaváreň 
je potrebné prispôsobiť pre 
250 – 300 športovcov denne 
a hľadisko je potrebné na-
vrhnúť pre 300 – 500 
divákov. 

• Zimný štadión – ľadová 
aréna s rozmermi európ-
skeho klziska (65 m) pre 
hokej a ostatné „ľadové“ 
športy pre 300 až 350 špor-
tovcov denne. Súčasťou by 
mali byť aj priestory pre re-

habilitáciu športovcov. 
Vyhlasovateľ odporúča rie-
šiť ju s kapacitou 1 000 –  
2 000 divákov podľa úvahy 
súťažiaceho.

•  Atletický štadión – pre 250 
– 300 športovcov denne,  
s hľadiskom pre 1 000 –  
2 000 divákov. Tento štadión 
je potrebné riešiť tak, aby 
zodpovedal medzinárod-
ným požiadavkám IAAF 
všetkých atletických disci-
plín pre medzinárodné pre-
teky, teda bežecký ovál, vr-
hačské disciplíny, skok do 
diaľky, skok do výšky atď. 
Štadión má primárne slúžiť 
len pre atletické disciplíny, 
nepočíta sa s futbalovým 
ihriskom.

•  Areál vodáckych športov 
– mal by nadväzovať na sú-
časný priestor vodákov  
s prevádzkovou budovou  
a priestormi pre športovcov 
spoločnými s lodenicou, 
prístupovým mólom pre  
50 športovcov denne. 

• Velodróm (cykloštadión) 
– športovú vybavenosť toh-
to zariadenia je potrebné 
riešiť tak, aby zodpovedala 
požiadavkám medzinárod-
nej cyklistickej únie UCI 
pre 50 – 100 športovcov 
denne a pre cca 1 000 –  
2 000 divákov,  so zázemím 
pre športovcov. 

• Tenisové kurty, resp. teni-
sová hala – odporúča sa rie-
šiť s 2 ihriskami pre cca 50  
športovcov denne a so zá-
zemím pre športovcov. 
Súťaže je možné usporiadať 
v multifunkčnej športovej 
hale.  

• Hotel – ubytovacie zaria-
denie pre športovcov. Spolu 
v rámci areálu športu je po-
trebné riešiť ubytovanie pre 
cca 300 športovcov vrátane 
stravovania pre športovcov, 
zamestnancov a návštev-
níkov. Stravovanie je možné 
riešiť aj v samostatných 
objektoch a tiež v rámci 
jednotlivých športových 
objektov a zariadení podľa 
úvahy súťažiaceho.

• Wellness a rehabilitácia – 
tieto služby je možné riešiť 
v samostatnom objekte  
alebo v spojení s inými 
športovými zariadeniami – 
objektmi, podľa úvahy 
súťažiaceho.

Celková suma za realizáciu 
projektu bola odborne sta-
novená na 291 000 eur Po 
ukončení súťaže budeme  
o ďalších krokoch a postu-
poch Areálu žilinského 
športu širokú verejnosť včas 
informovať.

REDAKCIA

Prebieha súťaž návrhov Areálu 
žilinského športu

Zasadal Zbor Žilincov

Jesenná členská schôdza ne-
závislého výberového 
občianskeho združenia Zbo-
ru Žilincov sa konala vo 
veľkej zasadacej miestnosti 
historickej radnice v utorok 
10. októbra. Zbor Žilincov 
ňou symbolicky vstúpil už do 
28. roku svojej existencie, 
vzhľadom na to, že bol zalo-
žený dňa 9. októbra 1990. 
Členskú schôdzu otvoril  
a viedol predseda zboru Ing. 
Miroslav Pfliegel, CSc., ktorý 
zablahoželal bývalej riadi-
teľke krajskej knižnice Ing. 
Márii Balkóciovej k jej život-
nému jubileu. O spoluorga-
nizovaní akcie Internos 
(pozn.: latinsky – medzi 
nami) zo strany Zboru Žilin-
cov, ktorá sa  
7. septembra konala na Ma-
riánskom námestí, informo-
vala tajomníčka zboru  
a vedúca jeho kultúrnej sek-
cie PhDr. Jaroslava  Hubková. 
Jej informácie doplnil Jozef 
Feiler. Predseda zboru 
oznámil vytvorenie skupiny 
členov ZŽ, ktorá sa bude po-
dieľať na príprave tejto vzde- 
lávacej akcie pre deti zo 
základných škôl. Následne 
zhodnotil XXII. slávnostnú 
akadémiu ZŽ konanú deň 
pred Staromestskými sláv-
nosťami (24. mája t. r.) na rad-
nici, kde bola zaslúžilým ob-
čanom Žiliny udelená 
Prestížna cena ZŽ Genius loci 
Solnensis za rok 2017 a vy-
hodnotené výsledky 18. roč-
níka študentskej skladateľskej 
súťaže o cenu Adama Plinto-
viča. Dlhoročné zásluhy 
členky zboru Ing. Nadeždy 
Bajovej na organizovaní tejto 
súťaže zhodnotil riaditeľ ži-
linského konzervatória Mgr. 
art. Milan Oravec, Art. D. Na 
predloženie návrhov na ude-
lenie Prestížnej ceny Genius 
loci Solnensis za rok 2018 zo 
strany členov ZŽ vyzval  
M. Pfliegel. V diskusii na  
túto tému následne vystúpili 
Ing. Stanislav Toman, Ing. 
Gustáv Krušinský a akad. 
maliar Stanislav Lajda. Nás- 
ledne Mgr. Ján Blahovec in-
formoval o zasadaní redakč-
nej rady, ktorá pripravuje vy-
danie reprezentačnej pub- 
likácie o tridsiatich rokoch 
činnosti Zboru Žilincov. Na 
záver členskej schôdze 
výkonný podpredseda zboru 
G. Krušinský informoval  
o stave príprav na vyhotovení 
pamätnej tabule žilinského 
rodáka, slovenského náro-
dovca, univerzitného profe-
sora JUDr. Antona Vavrinca 
Ottmayera. Po podaní infor-
mácie o zabezpečení financií 
na túto pamätnú tabuľu 
predseda Zboru Žilincov je-
sennú členskú schôdzu 
ukončil.

Uvádzame na pravú mieru: 
mesto na plavárni nikoho 
nelikviduje

Ilustračné foto – Mestská krytá plaváreň Žilina 

Vážení Žilinčania,
dovoľte mi ešte raz 
vrátiť sa ku „kauze“ 
žilinskej plavárne, 
kde sa začali šíriť 
názory, že mesto 
alebo primátor chcú 
zlikvidovať poslanca 
Petra Fiabáneho  
(a jeho „živobytie“, 
ako sa to prezentuje) 
a jeho aktivity na 
plavárni. Najviac sa 
tomu venoval Žilin-
ský večerník, ktorý  
s týmto poslancom 
urobil obsiahly 
rozhovor, čo je úplne 
v poriadku, avšak je 
škoda, že nedal 
nejaký priestor  
aj mestu. Preto 
využívam tento 
priestor a chcem 
vám podať trocha  
iný pohľad (a aj tu  
sa ukazuje potreba 
existencie Radnič- 
ných novín).

Je faktom, že hlavný kon-
trolór mesta vykonal na 
plavárni kontrolu, ktorá 

okrem iného ukázala aj to, že 
plaváreň poskytovala vysoké 
zľavy za prenájom plaveckých 
dráh (v prípade klubu Nereus 
išlo až o zľavy vo výške 50 %), 
čo hlavný kontrolór vyhod-
notil ako nehospodárne. Tak-
tiež kontrola odporučila, aby 
boli prehodnotené aj zmluvy 
na užívanie nebytových prie-
storov, aby plaváreň nedoplá-
cala na energie a služby. To 
sú fakty, ktoré mali predlo-
žené aj poslanci na rokovaní 
mestského zastupiteľstva. 
Bola to kontrola, ktorá bola 
zaradená v pláne kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra, 
ktorý schválili poslanci (nie 
primátor). 

Nikto nepovedal ani neroz-
hodol, že by sme sa mali 
„pomstiť“ poslancovi Fia-
bánemu tým, že by sme ho 
„vyhodili“ z plavárne. Nič 
také. Jeho klub Nereus v me-
ste dlhé roky vykonáva pros-
pešnú činnosť a ja sám sa 
teším z úspechov jeho odcho-
vancov a zverencov, ktorí re-
prezentujú naše mesto. Na 
druhej strane ale mesto a sa-
motná plaváreň musí nejako 
reflektovať na zis-tenia kon-
troly (a netvárme sa zase, že 
klub Nereus je čisto dobro-
činná záležitosť, pretože je to 
podnikateľský subjekt a ten 
ako taký podniká s cieľom zis- 
ku) a musí nájsť nejaký  
mechanizmus, ako na jednej 
strane zhodnocovať majetok 

mesta a na druhej strane nájsť 
nejakú rovnováhu pri uspo-
kojovaní záujmu o služby 
plavárne. Všetci vieme, že te-
rajšia jedna plaváreň jedno-
ducho nepostačuje a ďalšiu 
potrebuje mesto ako soľ, aj 
preto sú ponosy na to, prečo 
jeden plavecký klub má naj-
viac priestoru a najväčšie 
zľavy. Preto verím, že poslan-
ci mestského zastupiteľstva 
budú mať chuť diskutovať  
o tom, kde v budúcnosti pos- 
taviť ďalšiu infraštruktúru 
mesta. Ja sám som prišiel  
s projektom Areálu žilinské-
ho športu pod Dubňom, kde 
by bol priestor aj na plaváreň. 
Žiaľ, diskusia sa zatiaľ ďalej 
nepohla, pretože sa to stalo 
predmetom politického boja 
a obviňovania Chomu z pre-
dražených projektov. Ale keď 
nezačneme niečo konať, ďal-
šiu plaváreň mať nebudeme. 
Mojím ďalším návrhom bola 
nová plaváreň na Solinkách 
pod lesoparkom. Opäť pos- 
lanci zabrzdili. A iný návrh, 
iná koncepcia z ich strany za-
tiaľ neprišli. Aj tu je vidieť, že 
celý šport v Žiline nie je len  
o tom, aby sme od súkrom- 
níka kúpili športovú halu na 
Bôriku. Šport si zasluhuje  
a vyžaduje koncepčné rieše-
nie. To je koniec koncov spra-
cované, schválené, ale niekto  
s tým stále má problém.

Taktiež nemáme záujem 
„zoštátniť“ činnosť klubu Ne-
reus tým, že za každú cenu 
zriadime mestský plavecký 
klub s rovnakou činnosťou. 
Nie, tam, kde to robí Nereus 
dobre a je o to záujem, bude 
fungovať aj naďalej s tým, že 
jednoducho musíme narov-
nať doterajšie ekonomické 
podmienky. Úlohu mesta 
vidím v tom, že by poskyto-
valo plavecké kurzy zdarma 
pre tých, ktorí si to nemôžu  
z objektívnych príčin dovoliť 
– teda pre deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. 
A to je podľa mňa priestor na 
to, aby prirodzene a logicky 
prevzalo štafetu mesto tam, 
kde už nestačí komerčný sek-
tor.

Takže na záver – mesto na 
plavárni nikoho nelikviduje, 
nemá záujem odtiaľ dostať 
klub Nereus a poslanca Fia-
báneho. A verím, že sa Peter 
Fiabáne u mňa kedykoľvek 
zastaví a budeme môcť (aj)  
o tomto v pokoji diskutovať. 

Igor Choma 
primátor mesta 
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Milí Žilinčania,
mesiac október nám 
ukončil niekoľkome-
sačnú dekádu kultúr-
nych, športových  
a spoločenských 
podujatí, ktoré sa 
konali v rámci Žilin-
ského kultúrneho 
leta 2017. 

Počas poslednej akcie, 
ktorou bol Primátor-
ský deň, sme sa mohli 

vidieť na žilinskej radnici  
alebo v priestoroch mestské-
ho divadla či v Rosenfeldo-
vom paláci. Záujem nahliad-
nuť do našej práce a činnosti 
mesta je každým rokom o to 
väčší, čo nás nesmierne teší.

Počas Pamiatky zosnulých si 
pripomíname opäť našich 
blízkych, ktorí nás opustili. 
Na tieto sviatky sa spoločnosť 
ŽILBYT, s.r.o., ktorá je správ-
covskou spoločnosťou žilin-

ských cintorínov, spolu s me-
stom niekoľko týždňov 
pripravovali, aby sme si spo-
ločne a v poriadku uctili  
našich najbližších. Nápomoc- 
nou je nám každým rokom  
i mestská polícia, ktorá 
dohliada na poriadok a bez- 
pečnosť pri vstupoch na cin-
toríny.

S pribúdajúcim čoraz chlad-
nejším počasím sa mesto pri-
pravuje i na zimnú údržbu, 
ktorá sa každým dňom pribli-
žuje. Na zimnú údržbu máme 
pripravených na naše cesty  
1 650 ton posypového mate-
riálu + 500 ton v zálohe.  Zima 
klope na dvere a s ňou si ne-
odmysliteľne spájame i Via-
nočné trhy, ktorých príprava 
nie je jednodňovou záleži-
tosťou. Aktuálne mesto 
vysúťažilo prenájom stánkov, 
v ktorých sa môžete pri horú-
com punči občerstviť chut-
ným jedlom. Pre všetkých 

návštevníkov máme pripra-
vené prekvapenie. Po 
niekoľkomesačnej rekon-
štrukcii sa mesto dočkalo  
i sprístupnenia Parku Ľu-
dovíta Štúra na Bôriku, do 
ktorého priložila ruku k dielu 
i spoločnosť KIA MOTORS 
SLOVAKIA. Park na Bôriku 
zažije svoje slávnostné otvore-
nie 6. novembra 2017 o 13.00 
hod., na ktoré vás srdečne po-
zývam. Verím, že vás jeho 
nová tvár osloví a budete  
v ňom tráviť spoločné chvíle  
v kruhu priateľov a rodiny.

Igor Liška 
prednosta 

Mestského úradu v Žiline 

Upozorňujeme na zákaz vypúšťania lampiónov
V záujme občanov, 
bezpečnosti  
a zachovania čisto-
ty nášho mesta 
informujeme širokú 
verejnosť o zákaze 
vypúšťania lam-
piónov na území 
mesta v zmysle 
VZN č. 4/2016.  
K takémuto kroku 
pristúpilo mesto po 
opakovaných skúse-
nostiach  
a množstve sťaž-
ností zo strany 
občanov z pre- 
došlých rokov. 

Považujeme za potreb-
né, aby boli občania, 
ako i návštevníci infor-

movaní o tomto zákaze. 

K zákazu pristúpilo mesto 
po dlhoročných negatív- 
nych skúsenostiach  
z rôznych podujatí, na 
ktorých sa takéto lampióny 
vypúšťali. Samotný dôsle-
dok sa odzrkadlil na poriad- 
ku a čistote v meste a jeho 
okolí. Množstvo sťažností 
prichádzalo aj od občanov  

z celého mesta, najmä zo šir-
šieho centra.  K vypúšťaniu 
lampiónov sa vyjadrilo aj 
mestské zastupiteľstvo, ktoré 
zakázalo vypúšťanie tzv. 
lampiónov šťastia na svojom 
12. zasadnutí vo februári  
v roku 2016. V zmysle Všeo-
becne záväzného nariadenia 
č. 4/2016, ktorým sa dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariade-
nie č. 15/2009 o udržiavaní 
všeobecnej čistoty, ochrany 
zelene a poriadku na území 
mesta Žilina, sa zakazuje 
vypúšťať lampióny šťastia, 
lietajúce lampióny alebo ne-

obsadené voľné balóny.  
Uvedený zákaz je plne 
odôvodnený bezpečnost-
nými dôvodmi (nielen zo 
zahraničia boli prípady 
vzniku vážnych škôd) a tak-
tiež potrebou zabrániť zne-
čisťovaniu mesta po takých-
to akciách, s čím sa 
obyvatelia pravidelne 
stretávajú (dohorené lam-
pióny po stromoch, stre-
chách a, samozrejme, na 
uliciach a námestiach).

REDAKCIA

Vedenie mesta 
pozýva verejnosť na 
tradičné Vianočné 
trhy, ktoré sa každo-
ročne konajú na 
Mariánskom ná- 
mestí a Námestí 
Andreja Hlinku. 
Pripravené budú 
stánky s občer-
stvením a s tradič-
nou vianočnou 
tematikou. Ani tento 
rok nebude chýbať 
charitatívna akcia 
„Primátorský punč“.

Na základe elektro-
nickej aukcie na 
11 stánkov s ob-

čerstvením, ktorej sa v ok-
tóbri zúčastnilo 15 záujem-
cov, sa mestu Žilina za ich 
prenájom podarilo získať 
85 539 eur. Stánky s občer-
stvením budú rozdelené 
tradične na Mariánskom 
námestí v počte 7 a na Ná-
mestí Andreja Hlinku budú 
4. Na Mariánskom námestí 
bude v tomto roku novinka  
v podobe prerozdelenia  
siedmich stánkov: 4 na ná-  
poje, 3 na prípravu jedla.

Ani tento rok nebude chýbať 
charitatívna akcia 
„Primátorský punč“. Cena 
tohto punču bude dobro-
voľná a výťažok venovaný 
našim deťom alebo senio-
rom. Predávať ho bude 
osobne primátor mesta  
a predstavitelia Mestského 
úradu v Žiline. 

„Srdečne pozývam všet- 
kých, ktorí budú mať cestu 
na Mariánske námestie, aby 
sa zastavili na Vianočných 
trhoch a u mňa na Primátor-

skom punči. Stánok, v kto-
rom budem podávať tento 
typický vianočný nápoj, náj-
dete v ohradenom areáli 
Vianočných trhov priamo  
v srdci nášho mesta. Poteší 
ma, keď sa aj spoločne po-
rozprávame,“ pozýva pri- 
mátor mesta Igor Choma. 

Vianočné trhy v Žiline budú 
tradične prebiehať na Ma-
riánskom námestí a Námestí 
Andreja Hlinku od 24. no-
vembra do 24. decembra 
2017. Predajcovia občer-
stvenia majú možnosť predĺ-
žiť predaj až do 2. januára 
2018. 

Počas Vianočných trhov 
budú prebiehať tieto po-
dujatia: 
• Mikuláš v meste,
• Big Jump – Otvorenie zimnej 
sezóny OOCR Malá Fatra, 
• Vianočný beh.

Novinkou tohtoročných tr-
hov bude program, ktorý 
takmer každý deň od 18.00 
hod. prinesie zaujímavé hu-
dobné vystúpenia. Stredy 
budú patriť hokejovej škole 
MsHK Žilina, kde budú pre-
biehať tréningy priamo na 

ploche umelého klziska  
v čase od 17.00 do 19.00 
hod. Každú nedeľu od 18.00 
hod. sa môžete tešiť na diva-
delné predstavenia pre deti  
a mládež.

Od 24. novembra 2017 do  
2. januára 2018 budú mať 
nadšenci športu k dispozícii 
umelé klzisko. Návštevníci 
tak budú mať možnosť kor-
čuľovať sa bezplatne na naj-
novšom type umelej ľadovej 
plochy priamo na Marián-
skom námestí v Žiline. Oce-
nia to predovšetkým naši 
najmenší. K dispozícii bude 
aj požičovňa korčúľ. Viac 
info nájdete na webovej 
stránke: www.klziskozilina.
sk. 

Žilinčania, ale aj návštevníci 
nášho mesta sa môžu opäť 
tešiť na Novoročný ohňo-
stroj, ktorý bude odpálený  
1. januára 2018 o 18.00 hod. 
zo strechy Mestského divad-
la Žilina, aby sa naň mohli 
prísť pozrieť aj menšie deti. 
Príďte s nami osláviť začia-
tok nového roka. 

REDAKCIA

Pozývame vás na Vianočné trhy

Dobrá finančná 
kondícia mesta 
Žilina umožnila 
zakúpiť dve nové 
autá určené na 
donášku stravy  
z jedálne pre obča-
nov, ktorí sú pobera-
teľmi tejto sociálnej 
služby. Kúpou no- 
vých automobilov sa 
obnovil vozový park 
využívaný pri pos- 
kytovaní sociál- 
nych služieb. 

Nové autá značky 
Citroën Berlingo 
Furgon nahradi-

li od 1. 10. 2017 pôvodné 
autá rovnakej značky, ktoré 
mesto používalo od roku 
2006. Investícia do obnovy 
vozového parku predstavu-
je sumu 27 927 eur s DPH 
za obe vozidlá. Autá už boli 
odovzdané do užívania a od 
začiatku októbra je strava 
občanom, ktorí využívajú 
službu donášky stravy, roz- 
vážaná spomínanými vo-
zidlami.  Službu donášky 
stravy do domácnosti môže 
využiť fyzická osoba s tr-
valým pobytom na území 
mesta Žilina, ktorá má ťažké 

zdravotné postihnutie alebo 
nepriaznivý zdravotný stav, 
alebo dovŕšila dôchodkový 
vek. Túto službu poskytuje 
mesto Žilina prostrední-
ctvom jedálne na Nám. J. 
Borodáča č. 1. Fyzická oso-
ba podáva žiadosť o pos- 
kytovanie donášky stravy 
do domácnosti podľa člán-
ku 4 ods. 4 platného VZN  
č. 15/2014 v klientskom cen-
tre na Mestskom úrade v Ži-
line. Výška úhrady za donáš-
ku stravy do domácnosti je  
0,40 eura/obed.

Mesto Žilina v závislosti od 
kapacitných možností pos- 
kytuje sociálnu službu  
v jedálni vrátane donášky 
stravy do domácnosti fyzic-
kej osobe podľa článku 22 
ods. 1 a článku 23 ods. 1 toh-
to VZN, ak: a) nie je opatro-
vaná fyzickou osobou, kto-
rej sa poskytuje peňažný 
príspevok na opatrovanie 
podľa osobitného predpisu, 
b) sa jej neposkytuje 
peňažný príspevok na osob-
nú asistenciu podľa osobit-
ného predpisu. Úhradu za 
stravu poskytnutú prostred-
níctvom jedálne alebo 
donášky stravy do domác- 

nosti je prijímateľ povinný 
uhradiť hotovostne v zaria-
deniach určených v článku 
22 ods. 3 tohto VZN. Ter-
mín úhrady a výdaja strav-
ných lístkov sa zverejňuje  
v jedálni a prostredníctvom 
internetových stránok mesta 
Žilina. Sociálna služba  
v jedálni a donáška stravy do 
domácnosti je zabezpečená 
vo forme 1 obed/deň.

REDAKCIA

Rozvoz stravy má dva nové automobily 

Rajecká cyklomagistrála 
naberá reálne kontúry

Žilinský samosprávny kraj ako koordinátor projektu Rajecká cyklomagistrála spolu  
s mestami Žilina a Rajecké Teplice a obcami Lietavská Lúčka, Porúbka pracujú na 
príprave projektovej dokumentácie pre výstavbu cyklodopravnej trasy spájajúcej me-
stá Žilina a Rajecké Teplice. 

V súčasnosti sa dopracováva projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Zároveň sa 
pripravuje založenie Združenia Rajecká cyklotrasa, ktoré prevezme následnú finálnu príprav-
nú fázu, ktorá spočíva vo vysporiadaní pozemkov a v samotnej výstavbe, na ktorú bude 
združenie žiadať finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu 
(IROP). Celkové odhadované náklady na realizáciu projektu sú vo výške približne 4 mil. eur. 
Celková dĺžka trasy je 14,4 km a je rozdelená na katastrálne územia takto: Žilina – 4 163 m, 
Lietavská Lúčka – 3 448 m, Porúbka – 2 452 m, Rajecké Teplice (s Poluvsím) – 4 348 m. 
Predpokladaný termín začiatku výstavby je naplánovaný na rok 2019.  Podobný scenár čaká 
aj Kysuckú magistrálu, ktorej príprava začala v tomto roku a bude pokračovať aj v roku 2018.  
Primátor mesta Žilina spolu s predsedom a podpredsedom ŽSK dôsledne  pristupujú k prípra-
ve týchto významných cyklistických projektov v záujme vybudovania atraktívnej siete cyklo-
dopravných trás, ktoré prispejú k udržateľnej mobilite nielen v rámci mesta, ale najmä v spá-
dovej oblasti mesta Žilina, kde množstvo ľudí dochádza nielen za prácou a službami, ale aj 
za kultúrou či športom. Cyklodoprava predstavuje ekologickú a ekonomickú formu prepravy, 
ktorá navyše pozitívne prispieva k zdravému životnému štýlu.

Vianočné trhy v Žiline začínajú už 24. novembra! 

Takúto spúšť zanechalo vypúšťanie lampiónov pri balustráde. 

Sociálna služba v jedálni 
a donáška stravy do 
domácnosti je zabezpečená 
vo forme 1 obed/deň.
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V auguste bolo v mestskej časti Trnové slávnostne 
otvorené denné centrum s kapacitou 25 miest. 

Megašou, benefičný 
zápas a hokejová 
exhibícia v jednom. 
Už čoskoro, v sobo-
tu 18. novembra na 
Zimnom štadióne  
v Žiline môžete 
prežiť výnimočný 
zážitok exkluzívnej 
a veľmi úspešnej 
hokejovej šou. 

Medzi HC OLYMP 
Praha s kapi-
tánom, hercom, 

moderátorom a športovým 
nadšencom Martinom 
Dejdarom a výberom slo-
venských hviezd na poli 
športovom, kultúrnom 
či spoločenskom. V tíme 
českého súpera pravidel-

ne nastupujú hviezdy ako 
famózny brankár Dominik 
Hašek, populárni herci Jir-
ka Mádl, Pavel Nový, Sag- 
van Tofi a mnohí ďalší, čo 
bude isto prekvapením. 

Program sa začne už od 
12.00 hod. pred štadiónom, 
kde bude pre návštevníkov 
pripravené občerstvenie, 
hudobná produkcia, pro-
gram pre deti – fotografo-
vanie s maskotmi podujatia 
Maťkom a Kubkom či pos- 
tavičkami Patom a Matom. 
Autogramiáda hviezd bude 
súčasťou galaprogramu.

Od 15.00 hod. sa začne ex-
hibičný zápas na ľade plný 
humorných scénok, vystú-

pení kaskadérov, hromad-
ných šarvátok a iných hu-
morných scén. Vstupenky 
budú žrebovateľné, pripra-
vená je bohatá tombola. 
Diváci si určite pochutia aj 
na rôznych špecialitách. 
Vstupenky v symbolickej 
cene iba 9 eur si môžete za-
kúpiť v sieti Ticketportal. 
Kúpou vstupenky pod-
poríte hendikepované deti 
zo žilinského regiónu, ne-
počujúcich občanov, ako aj 
malých nadaných športov-
cov.

Tak poďme spolu vypredať 
„zimák“ a „Pomáhajme ho-
kejom“!

REDAKCIA

Hokejová exhibícia prvýkrát na Slovensku Pokračuje sa v obnove celého mesta
Určite si mnohí občania všimli, že sa na rôznych miestach po celej Žiline pracuje 
v plnom prúde. Realizuje sa viacero projektov súčasne, od obnovy povrchov 
chodníkov cez modernizáciu verejného osvetlenia až po revitalizáciu Parku Ľu-
dovíta Štúra. Veríme, že všetky tieto činnosti zlepšia život v našom meste.

Stĺpy trolejového vedenia dos- 
távajú nový náter v decentnej 
sivej farbe na Obchodnej ulici 
(sídlisko Vlčince).

Pod sídliskom Hájik pribudla nová ulica pripravená pre výstavbu rodinných domov.

Po rokoch sa dočkali nového asfaltu chodníky 
na konci Ulice Antona Bernoláka (Bulvár) 
a Nešporovej ulice ponad Mostnú ulicu.

Nový povrch majú aj chodníky 
na Ulici Alexandra Rudnaya  
(Bôrik).

Obnovy sa dočkali aj chodníky a verejné 
osvetlenie na sídlisku Vlčince.

Dielo od slávneho velikána svetového surrealizmu Salvadora Dalího budete mať 
možnosť nielen vidieť, ale si ho aj kúpiť počas vianočnej benefičnej aukcie 
výtvarného umenia v Rosenfeldovom paláci v Žiline. 

Aukcia sa uskutoční pod patronátom primátora mesta Žilina Igora Chomu a dohodnutý 
výťažok z aukcie bude poukázaný mestu Žilina na podporu jeho benefičných aktivít.

Jaroslav Krajňák z Aukčnej spoločnosti DARTE prezradil: „Pripravili sme lahôdky  
od významných slovenských a svetových výtvarníkov, spomeniem Martina Benku, Vin-
centa Hložníka, Imra Weiner-Kráľa, Ladislava Mednyánszkeho a ďalších.“

Zástupca primátora mesta Žilina Patrik Groma dodáva: „Aukcia sa uskutoční v piatok  
8. 12. 2017 o 18.00 hod. a bezplatná prehliadka kolekcie diel bude sprístupnená v čase 
od 15.00 do 18.00 hod. v Rosenfeldovom paláci. Verte, bude to neskutočný zážitok. 
Všetci ste srdečne vítaní!“

Salvador Dalí v Žiline

Začalo sa v budovaní nových stojísk na 
kontajnery (Pittsburgská ulica, sídlisko 
Vlčince).

Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou  
transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc 

a potrvá do 17. novembra 2017.

Viac info na: www.zilina.redcross.sk
Park Ľudovíta Štúra na Bôriku bude slávnostne 
otvorený 6. 11. 2017 o 13.00 hod.
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Nie je to tak dávno, 
čo sa mestskí pos- 
lanci rozhodli navý-
šiť svoje odme- 
ny o viac ako 100 %. 
Mnohí apelovali na 
to, že výkon posla-
neckého mandátu je 
náročná práca pre 
občanov, ktorá musí 
byť adekvátne 
zaplatená. Po tomto 
zvýšení si platov 
však niektorí poslan-
ci akoby ubrali zo 
svojej aktivity, 
prestali chodiť aj na 
stretnutia s občanmi 
a začali nezmyselne 
úkolovať zamest-
nancov mestského 
úradu. Myslíte, že 
toto vedie k lepšie-
mu výsledku práce 
ľudom volených 
zástupcov? 

Štandardný zmysel práce 
poslanca v Žiline, ako 
sa vyjadril už niekoľko- 

krát poslanec Miroslav 
Sokol, je nie pripravovať  
vlastné návrhy, ale rozhodo-
vať o materiáloch, ktoré pri-
pravia zamestnanci Mestské-
ho úradu v Žiline – veď sú za 
to platení. Iba v ojedinelých 
prípadoch, s periodicitou 
„raz za uhorský rok“, sa teda 
stáva, že poslanec z vlastnej 
iniciatívy pripraví materiál, 
o ktorom rozhodujú jeho 
kolegyne a kolegovia. Pos- 
lanci v tejto pracovnej hie-
rarchii teda iba rozhodujú  
o tom, či napríklad inves- 
tičné úsilie mesta podporia 
alebo nie. Na zastupiteľstve 
sa však stalo, žiaľ, už bežnou 
praxou, že väčšina poslancov 
sa s materiálom na rokovanie 
oboznámi po prvýkrát až na 
rokovaní, keď vedúci prísluš-
ného odboru mestského úra-
du prečíta dôvodovú správu 
k predkladanému materiálu. 

A potom príde ten „správny 
čas“ na individuálnu politickú 
reklamu v online prenose, 
keď napríklad o tom, či treba 
chodník občanom alebo nie, 
dokáže zastupiteľstvo rokovať 
2 hodiny. Pritom je to banálna 
vec, stačí odsúhlasiť predlo-
žený investičný zámer  spra-
covaný mestským úradom, ak 
je prerokovaný a odporučený 
odbornou komisiou, čo môže 
zabrať maximálne 5 minút, 
samozrejme, ak majú poslan-
ci naštudované materiály.  
A ak nemajú, tak je to o „streľ-
be od boku“, bez prípravy, bez 
pragmatických argumentov, 
nekonečná diskusia. „V inves- 
tičnom sektore, súkromnom  

i štátnom, pracujem už dosť 
dlho. Každá investícia mesta 
sa pripravuje naozaj dlho a je 
jedno, či je to chodník, alebo 
dom. Preto mnohokrát len  
s údivom na zastupiteľstve sle-
dujem, ako sú dlhodobo pri-
pravované projekty „utopené“ 
šmahom ruky nezávislými (= 
opozičnými) poslancami len 
preto, lebo majú pocit (!!), že 
niečo tam nie je v poriadku. 
Ale takmer nikto, kto má ten-
to pocit, nie je schopný dať 
relevantné argumenty, prečo 
ten pocit má. Je od kolegov 
poslancov skutočne nemiest-
ne, keď svojimi rozhodnutia-
mi blokujú prospešné a mi-
moriadne potrebné projekty, 
ako to bolo napríklad pri dl-
hodobej príprave výstavby 
bytovky na Dlabačovej ulici,“ 
vyjadril sa primátor Igor 
Choma, ktorý usiluje o reali-
záciu investícií najmä v oblas- 
ti bývania, športu a dopravy  
v meste. Nie však na úkor za-
dlženosti občanov mesta, 
ako to mali vo zvyku pred-
chádzajúci primátori. Nao-
pak. S maximálnym využi-
tím zdrojov Európskej únie 
či voľných zdrojov mesta. 
Našťastie sa na ďalšom – mi-
moriadnom rokovaní zastu-
piteľstva podarilo tento pro-
jekt schváliť rozumnou 
väčšinou poslancov. A čereš-
ničkou na torte je, že niektorí 
poslanci majú vo zvyku 
chváliť sa cudzou prácou.  
Z nich vyniká najmä pán pos- 
lanec Martin Kapitulík, ktoré-
mu žiadna cudzia,  avšak  
dobre komunikovateľná ini-
ciatíva nie je cudzia. Politika 
a poslanecký mandát  
u takýchto poslancov je  
o tom, že netreba v zásade 
robiť nič, stačí viesť prázdne 
populistické reči o potreb- 
ných veciach pre občanov 
mesta, kritizovať bez kon-
štruktívneho alternatívneho 
návrhu, no a čakať, čo dobré 
sa podarí ostatným schváliť  
a na záver si privlastniť mi-
moriadnu zásluhu. A za to 
ešte dostanú plat, na ktorý 
musia mnohí občania nášho 
mesta pracovať osem hodín 
denne. Nie raz za mesiac 
niekoľko hodín.

Občania majú zákonnú 
možnosť pýtať sa mesta, žia-
dať si informáciu. A aj to 
mnohí využívajú. Ale ani za-
mestnanci mestského úradu 
mnohokrát nechápu, prečo 
sa stále tí istí (nezávislí) pos- 
lanci obracajú na mesto so  
žiadosťami o poskytnutie 
písomnej informácie, ak pre-
važná väčšina všetkých in-
formácií je už zverejnená  

alebo keď to kompetenčne 
nemá absolútne nič spoločné 
s mestom. Zdá sa, že týmto 
poslancom sa jednoducho 
nechce vyhľadávať si potreb-
né informácie na interne-
tových stránkach. Že sa im 
nechce prísť na úrad, kam 
majú voľný vstup a „pohra-
bať sa“ v dokumentácii, ktorá 
je im k dispozícii. Napríklad 
poslanci Peter Fiabáne a Pe-
ter Ničík žiadajú informácie 
od mesta v zmysle zákona  
o slobodnom prístupe k in-
formáciám o spoločnosti Ži-
lina Invest, s.r.o., vlastnenou 
mestom Žilina a obcami  
Teplička, Nededza a Gbeľany, 
hoci táto spoločnosť má 
právnu subjektivitu, má svo-
jich konateľov. Zrejme im 
príde zaťažko vyhľadať si 
adresu spoločnosti a žiadosť 
adresovať konateľom spoloč-
nosti? Takíto poslanci nevní-
majú to, že mestskí úradníci 
pracujú naplno na svojej 
agende. Napriek tomu len  
v tomto roku žiadali infor-
mácie v zmysle infozákona 
poslanci opakovane už 
niekoľkokrát (napr. Peter 
Ničík: 2-krát, Branislav De-
linčák: 3-krát, Ľudmila Cho-
delková: 6-krát, Ján Púček: 
1-krát a Peter Ničík spolu  
s Petrom Fiabánem: 1-krát,  
v žiadosti však bolo 19 otázok 
= 19 žiadostí o informáciu).

Zamestnanci úradu len  
v tomto roku zatiaľ strávili 
pri vybavovaní žiadostí pos- 
lancov viac ako 130 hodín, čo 
sú tri pracovné týždne. Mi-
nulo sa množstvo papiera, 
pritom bolo poslancovi Pe-
trovi Ničíkovi zriadené špe-
ciálne úložisko, pretože zá- 
pisnice z rokov 2010 – 2014, 
ktoré sa preňho skenovali, 
mali cca 700 strán. Pochopi-
teľne, že ak sa zamestnanci 
úradu venujú žiadostiam po-
slancov, ostatná práca pre 
občanov ide bokom. Vyža-
duje to okrem iného hľada-
nie v archívoch, študovanie 
materiálov, napísanie 
zmysluplných a vecne korek-
tných odpovedí. 

Kladieme si preto otázku.  
I keď majú poslanci na infor-
mácie ako občania mesta 
zákonný nárok, nebolo by aj 
pre nich efektívnejšie, aby si 
sami vyhľadali tie informá-
cie, ktoré sa od počítača  
v obývačke vyhľadať dajú?  
Predsa plat od občanov me- 
sta na to majú viac ako dosta-
točný.

REDAKCIA 

Páni poslanci, ľudia za minimálnu 
mzdu musia pracovať!

Primátor Igor Cho-
ma naštartoval 
dobré hospodárenie 
mesta a zásadne sa 
pričinil o zníženie 
jeho dlhu o viac ako 
100 %. Je už vše- 
obecne známe, že 
mesto sa po nece- 
lých dvoch rokoch 
od jeho nástupu  
v roku 2012 zbavilo 
rizika nútenej 
správy a rozbehli sa 
aj investície, ktoré 
boli nevyhnutné  
a ktoré nezvyšovali 
zadlženie.  

Začali sa opravovať 
škôlky, školy, rekon-
štruujú sa parky, 

športoviská, chodníky, pri-
búdajú mestské nájomné 
byty, začali jazdiť nové tro-
lejbusy a veľa iného. Až táto 
finančná stabilizácia umož-
nila mestským poslancom 
podľa ich vlastného uváže-
nia rozhodovať aj o investí-
ciách do jednotlivých vo-
lebných obvodov. Dalo by 
sa predpokladať, že volení 
zástupcovia poznajú do-
bre potreby obyvateľov vo 
svojich mestských častiach 
a financie poputujú tam, 
kde ich najviac treba. Pre-
to si ešte v decembri 2016 
schválili balíky peňazí pre 
jednotlivé volebné obvody.  

Žiaľ, v mnohých prípadoch 
je to presne opačne. Poslan-
ci nevyčerpali z pohoto-

vostného fondu viac ako  
70 000 eur, a tak opäť všetka 
práca okolo investícií ostala 
na pleciach mesta. Čo je 
mimochodom správne, 
pretože tak to má byť a mest- 
ský úrad vie mnohokrát 
oveľa lepšie, čo treba, preto-
že dlhodobo vníma želania 
svojich občanov. Žalostné 
je však to, že väčšina pos- 
lankýň či poslancov si ani 
len nedala prácu spracovať 
a doručiť na mesto požia-
davku na to, čo by bolo  
dobré podľa nich vo svojom 
obvode spraviť, opraviť, 
nakúpiť z fondu poslancov.

Na mesto sa sypú aj otázky, 
na ktoré nevie odpovedať, 
pretože nevie, čo poslanci 
pred voľbami alebo v pos- 
lednom čase nasľubovali  
a nevedia splniť. Napríklad 
na poslankyňu  Chodel-
kovú: „Prečo naša poslan-
kyňa nám nepovedala, že 
má v rukách peniaze na 
drobné investície? Pre koho 
ich šetrí, pre seba? Mohli 
sme mať na Bulvári lavičky, 
skultúrniť verejný priestor  
a takto nemáme nič,“ rea-
goval nahnevane obyvateľ 
Hlín na stretnutí s poslan-
cami. Ľahostajne sa k veci 
postavili aj poslanci Peter 
Fiabáne a Peter Ničík, ktorí 
z pohotovostného fondu 
nevyčerpali nič (!!!). Mohli 
z týchto peňazí napríklad 
rekonštruovať alebo vylep-
šiť detské ihriská, vysadiť 
novú zeleň alebo poopravo-

vať chodníky či iné plochy. 
Takto peniaze ostanú  
v rozpočte a nakoniec sa 
potrebné investície pre ten-
to rok nestihnú zrealizovať. 

Na príklade (ne)čerpania 
finančných prostriedkov  
z pohotovostného fondu sa 
pri niektorých poslancoch 
potvrdzuje, že ani navýše-
nie poslaneckých odmien 
ich nemotivovalo efektívne 
pracovať pre Žilinu. Vidíme 
presný opak. Prečo je tomu 
tak? Nevedno. A nechceme 
preto súdiť. Možno majú 
veľa inej práce, živia svoje 
rodiny. Ale faktom ostáva, 
že za podstatne nižší ako 
očakávaný výkon poslanca 
si podstatne zvýšili svoje 
odmeny na viac ako 500 eur 
mesačne. 

A výkon poslaneckého 
mandátu pre občanov mes- 
ta si pravdepodobne zame-
nili za snahu vlastnej pro-
pagácie, čoho dôkazom sú 
aj zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, na ktorých sa 
už tradične vedú niekoľko-
hodinové prázdne rozpravy 
prakticky o ničom. Strate-
gické investičné programy 
mesta sa neschvaľujú, od-
borné komisie nefungujú, 
mestskú radu poslanci zru-
šili.

Pýtajte sa svojich poslancov 
veľmi rýchlo, čo vám chcú 
za tieto peniaze zabezpečiť.  
Čas sa kráti.

Vážení občania, pýtajte si 
investície do svojich obvodov!

Volebný obvod 
Investičné výdavky

Rozpočet Použité V riešení Zostatok 

č. 1: Staré mesto, Hliny 
I – IV, Hliny VIII, Malá 
Praha (Bačinský, 
Durmis, Ficek, Chodel-
ková, Popluhár)

16 000 eur - - 16 000 eur 

č. 2: Hliny V – VII, 
Bôrik (Fiabáne, 
Kolenčiak, Maňák, 
Ničík P.)

16 000 eur - - 16 000 eur

č. 3: Solinky (Badžgoň, 
Bechný, Cibulka, 
Kapitulík, Sokol) 

16 000 eur - 16 000 eur -

č. 4: Vlčince (Barčík, 
Dobšovič, Filipová, 
Groma, Martinková, 
Zelník, Zrník) 

16 000 eur - - 16 000 eur 

č. 5: Hájik (Janušek, 
Ničík J., Plešinger) 16 000 eur - - 16 000 eur 

č. 6: Bytčica, Rosinky, 
Trnové, Mojšova Lúčka 
(Juriš, Trnovec) 

13 700 eur 2 848,54 eura 10 600 eur 251,46 eura 

č. 7: Závodie, Bánová, 
Strážov, Žilinská 
Lehota (Delinčák, Kosa) 

16 000 eur 2 460 eur 7 980 eur 5 560 eur 

č. 8: Budatín, Po-
važský Chlmec, Vranie, 
Brodno, Zádubnie, 
Zástranie (Pažický, 
Púček, Talafová) 

16 000 eur - 16 000 eur - 

V čase uzávierky novín boli zostatky investičných výdavkov v jednotlivých 
obvodoch nasledovné: 

REDAKCIA 

Vážení Žilinčania, milí cestujúci,

podporte svojím podpisom petíciu za neodkladnú rekonštrukciu a revitalizáciu Železnič-
nej stanice v Žiline a jej priľahlých objektov – staničná budova, predstaničný priestor, 
podchod, chodníky a nástupištia. Petíciou žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby Slo-
venskej republiky, aby dohliadlo na vyriešenie našej požiadavky. Vyjadrujeme ňou ostrý 
nesúhlas so súčasným stavom stanice a jej priľahlých objektov, ktoré sú v majetku želez- 
níc. Petíciu môžete podpísať priamo na informáciách Mestského úradu v Žiline.
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Žilinská plavecká štafeta aj v tomto roku prilákala 
množstvo účastníkov. Najviac zúčastnených bolo v roku 
2012, a to 1 338 plavcov.  V tomto roku 907 plavcov spo-
ločne preplávalo 1 406 kilometrov a 500 metrov, čo je 
vzhľadom na počet účastníkov úctyhodný výkon. Najviac 
preplávala pani Mária Ondrušková – 34 kilometrov, ktorá 
svoj výkon zlepšila oproti minulému ročníku o 3 kilometre 
(začala plávať ráno o 6.00 hod. a s minimálnymi prestávka-
mi plávala až do 20.00 hod.). 

Najstarším účastníkom bol 94-ročný pán Evžen Protivínsky, 
ktorý preplával 1 000 metrov. Najmladším účastníkom 
štafety bol 3-ročný Tomáško Kucko, ktorý preplával 50 me-
trov. Akcie sa zúčastnili základné školy, stredné školy, špor-
tové kluby a verejnosť. Mesto Žilina sa zapojilo do Plaveckej 
štafety miest 2017, ktoré organizuje Asociácia športu pre 
všetkých SR. Výsledky, na ktorej priečke sme sa umiestnili, 
budeme vedieť v decembri.

Žilinská 
plavecká 
štafeta

Súčasťou Primátorského dňa bol aj Beh pre najmenších. 
Aj napriek nepriaznivému počasiu sa pretekov zúčastnilo 
195 malých športovcov. Súťažilo sa v 4 kategóriách a na 
trati sa predstavili žiaci 1. až 4. ročníka z 11 žilinských 
základných škôl. Bežal sa okruh z Námestia Andreja 
Hlinku cez Sad SNP. Celková dĺžka trate pre malých 
bežcov bola 500 metrov. Na Námestie Andreja Hlinku 
ich prišilo podporiť aj mnoho rodičov a fanúšikov. Víťaz-
mi v jednotlivých kategóriách sa stali: 1. – 2. ročník 
chlapci Matúš Trurian zo CZŠ Zaymusa, 1. – 2. roč-
ník dievčatá Nina Seduchová zo ZŠ Závodie,  
3. – 4. ročník chlapci Marek Okal zo ZŠ Lichar-
dova, 3. – 4. ročník dievčatá Nela Lopuša-
nová zo ZŠ Javorku. Zablahoželať a odo- 
vzdať ceny víťazom jednotlivých kategórií 
prišiel na námestie primátor Igor Choma.   

V októbri sa v Žiline 
rozbehol nultý (pilot-
ný) ročník celoslo-
venského testovania 
pohybových pred-
pokladov žiakov  
1. a 3. ročníkov ZŠ. 
Pilotné testovanie 
prebieha na 24 
školách na Sloven-
sku a v každom kraji 
boli vybrané tri školy.  
V Žiline sa testujú 
žiaci Základnej školy 
Martinská, ktorá 
bola do pilotného 
projektu zaradená. 
Jej žiaci dosahujú 
výborné športové 
výsledky, čoho 
výsledkom je aj 
niekoľkonásobné 
víťazstvo v Školskej 
športovej lige.  

Hlavným cieľom testo-
vania žiakov je od-
poručiť deťom (ich 

rodičom) druhy športov, na 
ktoré majú deti predpoklady 
a môžu sa im venovať. 
Prípadne aké športy ich budú 
na základe výsledkov viac ba-
viť vzhľadom na ich danosti. 
Ak deti šport zaujme, budú 
motivované a budú sa chcieť 
hýbať. Na projekte testovania 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Sloven-
skej republiky spolupracujú 
Národné športové centrum, 
Slovenský olympijský výbor 
a Slovenský paralympijský 
výbor. Od školského roku 
2018/2019 bude testova-
nie povinné pre všetky deti  
1. ročníkov základných škôl, 
ktoré absolvujú o dva roky 
rovnaké testy aj v 3. ročníku 
a bude sa tak môcť porovnať 
ich posun a zdatnosť. 

Každý žiak musí prejsť jed-
notlivými testami: telesná 
výška a telesná hmotnosť, 
hĺbka predklonu, ľah sed, 
opakovaná zostava s tyčou, 
výdrž v zhybe nadhmatom, 
skok do diaľky z miesta, 
kotúľanie 3 lôpt, člnkový 
beh 4x10 metrov, vlajková 
naháňačka, viacstupňový 
vytrvalostný člnkový beh 
na 20 metrov. Súčasťou pro-
jektu je aj špeciálny softvér, 
do ktorého sa „online“ za-
dávajú výsledky týchto tes- 
tov. Deti vystupujú v systé-
me len pod poradovým 
číslom, takže je zachovaná 
anonymita a bezpečnosť. 
Ďalšou výhodou projektu je 
prepojenie na veľký infor-
mačný systém o športe, 
ktorý umožňuje spros- 
tredkovať informáciu o výs- 
ledkoch pre športové kluby.  
Športoví odborníci na 
základe výstupov zo systé-
mu môžu vybrať do svojich 
radov nového člena. Vzhľa-
dom na celoslovenský cha-
rakter projektu nie je výber 
športových klubov obme- 
dzený len na región, v kto-
rom sa škola nachádza. 
Spoluprácou so Sloven-
ským paralympijským 
výborom sa nezabudlo ani 
na žiakov, ktorí sú zdravot-
ne alebo telesne postihnutí. 

Radosť v tvárach detí po 
prekonaní disciplín je pr-
vým pozitívnym ohlasom 
na tento projekt. Realizá-
ciou takýchto aktivít sa zvý-
ši nielen pohyb u detí, ale aj 
snaha o podporu zdravého 
životného štýlu.   

REDAKCIA

Žiaci Základnej školy 
Martinská súčasťou 
pilotného testovania 
pohybových predpokladov

Beh pre 
najmenších 

Na prelome roka 
2017 a 2018 bude 
mať každá domác- 
nosť s rodinným 
domom na území 
mesta Žilina svoj 
kompostér. Tých 
bude na území 
mesta až 5 000 
kusov  
a vyrobené budú 
z recyklovaného 
plastu s minimálnou 
váhou 10 kg.

Mesto vyhlásilo ve-
rejné obstarávanie 
na nákup kompos- 

térov ešte v júli 2017. Vy-
chádzalo sa tak zo zákona  
o odpadoch, ktorý určuje, že 
ide o povinnosť zhodnocovať 
biologicky rozložiteľný od-
pad zo záhrad. Týka sa to na-
príklad pokosenej trávy, lístia, 
zvyškov po ošetrení drevín 
a iných odpadov, ktoré sú 
vhodné na kompostovanie. 
Kompostér je teda zariade-
nie, v ktorom sa prirodzeným 
spôsobom spracuje a zhodno-
tí spomínaný odpad a vznik- 
ne kompost, ktorý je možné 
spätne využiť na mieste vzni-
ku tohto odpadu, na záhrade, 

trávniku.   Vzniknutý odpad sa 
spracuje a zhodnotí na mies- 
te jeho vzniku, čo je v súlade 
aj  s hierarchiou odpadové-
ho hospodárstva a tým, že sa 
tento odpad nepreváža na iné 
miesto, nevzniká pri nakla-
daní s ním „uhlíková stopa“.  
Výška nákladov na odpadové 
hospodárstvo sa zníži podľa 
toho, ako budú obyvatelia 
využívať túto možnosť spraco-
vania „zeleného BRO“.   Pred-
pokladaná hodnota nákupu  
5 000 kusov kompostérov, 
ktoré budú financované  
z rozpočtu mesta, je  
230 000 eur bez DPH.  
 
Dodanie kompostérov do 
domácností by malo byť zre-
alizované na prelome roku 
2017/2018. Parametre kom-
postérov určujú objem 600 
litrov vody. Vyrobené budú 
z recyklovaného a recyklo-
vateľného plastu s váhou  
a stabilitou minimálne 10 ki-
logramov. Odolný bude voči 
poveternostným vplyvom 
a teplote -40 až 80 °C a UV  
žiareniu.

REDAKCIA 

Rodinné domy v Žiline 
budú mať svoje kompostéry

Od školského roku 2018/2019 bude testovanie povinné 
pre všetky deti 1. a 3. ročníkov základných škôl.

Každý žiak prejde desiatimi čiastkovými testami. 

Mestská krytá 
plaváreň zažíva po 
rokoch väčšiu rekon-
štrukciu, ktorá bola 
potrebná pre plynu-
losť jej prevázdky. 
Investícia sa týkala 
nájmä výmeny tech-
nológie, ktorá po 
rokoch vyžadovala 
častú a drahú údrž- 
bu. Vďaka tomu bude 
kvalitnejšia filtrácia  
a obnovené tepelné 
hospodárstvo.

Úprava neobišla 
vnútorný bazén. Po 
novom bude spĺňať 

medzinárodné normy po-
trebné na organizovanie 

významných pretekov a Ži-
lina sa tak môže v budúcnos- 
ti zaradiť do tabuliek rekor-
dov. Okrem zväčšenia bude 
bazén vybavený novými 
modernými odrazovými 
mostíkmi.

Rekonštrukcia zahrnula aj 
modernizáciu spŕch, toaliet 
a šatní. Návštevníci tak 
budú mať vynovený pries- 
tor sociálnych zariadení,  
v ktorom sa budú cítiť kom-
fortnejšie. Viac informácií 
o otvorení prevádzky 
plavárne nájdete na:  
www.plavarenzilina.sk

REDAKCIA

Rekonštrukcia Mestskej 
krytej plavárne v týchto 
dňoch finišuje

Na plavárni sa realizujú pravidelné kontroly vykonaných prác.
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Žilinská 
plavecká 
štafeta

Mesto Žilina si pre svojich obyvateľov, ale i návštevníkov mesta počas 
leta pripravilo bohatý program, ktorý ukončil Primátorský deň. Svoje 
dvere otvorili pre verejnosť radnica, Rosenfeldov palác i Burianova 
veža. Primátor mesta sa počas tohto dňa stretol so žiakmi, študentmi, 
seniormi a občanmi mesta. Sprievodný program – Žilinský kapustný 
deň, priniesol ochutnávku jedál z kapusty a v podvečerných hodinách 
čakal na poslucháčov hudobný program.

Žilinské kultúrne leto opäť ukončil 
Primátorský deň

Štvrtý ročník Primátorského dňa sa tradične začal tlačovou konferenciou, kde sa primátor Igor 
Choma vyjadril k aktuálnym témam a previedol médiá programom Primátorského dňa. 

Priestory radnice navštívili žiaci zo Základnej školy Karpatská, Základnej školy s materskou školou 
Brodňanská, Základnej školy Limbová aj iných škôl, kde boli pre nich pripravené zaujímavé vedo-
mostné súťaže i krátka prednáška o histórii radnice a fungovaní mestskej samosprávy. Žiaci si taktiež 
mohli vyskúšať modelové zasadnutia mestského zastupiteľstva a predniesť svoje požiadavky. Jednu 
zo škôl privítal i samotný primátor, ktorý pohotovo odpovedal na zvedavé otázky malých školákov. 
Počas dňa sa na radnici konali aj zasadnutia Žilinského mládežníckeho parlamentu a Rady seniorov 
s primátorom. 

„Myšlienkou Primátorského dňa je deň otvorených dverí a možnosť diskusie s vedením mesta. 
Návštevníci môžu vidieť, ako funguje úrad a jeho inštitúcie. Môžu sa dostať na také miesta, ktoré 
sú počas roka pre verejnosť uzavreté. Vždy sa teším na stretnutia so žiakmi, u nich nikdy neviete, 
čo sa opýtajú a verte, mnohokrát sú to veľmi zaujímavé otázky. Máme za sebou už štvrtý ročník  
a dúfam, že táto tradícia bude naďalej pokračovať,“ dodal primátor Igor Choma.

Sprievodný program – Žilinský kapustný deň, 
sa konal na Mariánskom námestí, kde pochu-
tiny z kapusty pripravila miestna organizácia 
Živena Žilina. Podujatie sa konalo s podporou 
Žilinského samosprávneho kraja, mesta Žilina 
a Krajského kultúrneho strediska. V kultúr-
nom programe sa predstavili viaceré spevácke 
a folklórne tanečné skupiny.

Záver dňa Žilinčanom i návštevníkom mesta spestrili hudobné vystúpenia kapiel Omnia + AdHoc 
Orchestra, Fuera Fondo a celý program Primátorského dňa uzavrelo vystúpenie hudobnej skupiny 
Hudba z Marsu.

Zrekonštruovaný Rosenfeldov palác a Burianova 
veža priniesli pohľad na históriu mesta Žilina 
formou prehliadok týchto stavieb. Verejná disku-
sia na tému „Mestská pamiatková rezervácia“ sa 
konala v Rosenfeldovom paláci. Na základe pod-
netov odborníkov a verejnosti pripravilo mesto 
Žilina v spolupráci s Krajským pamiatkovým 
úradom v Žiline a s architektmi z Laboratória ar-
chitektúry krajiny, spol. s r.o. návrh revitalizácie 
námestia, ktorý v krátkosti predstavila Mgr. In-
grid Dolníková na záver diskusie. Počas 
Primátorského dňa  bol v areáli Rosenfeldovho 
paláca symbolicky zasadený platan.  

Slávnostné odovzdávanie 
ocenení osobnostiam

mesta Žilina za rok 2016

7. november 2017 o 16.00 hod.
Radnica mesta Žilina 

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA ŽILINA  JOZEF ANTOŠÍK A MIRO GREGOR 

CENA MESTA ŽILINA  MAREK ADAMOV

UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA ŽILINA 

SOŇA ŘEHÁKOVÁ

MEDIÁLNI 

PARTNERI: 
RADNIČNÉ NOVINY 

MESTA  ŽILINA 

Súčasťou slávnosti bude aj otvorenie výstavy fotografií Mira Gregora  

Hudobný hosť skupina AYA 

Na prehliadky radnice prišlo dokopy 150 detí. 

Žilinský kapustný deň prilákal veľa okoloidúcich. 

Zasadnutie Žilinského 
mládežníckeho parlamentuZasadnutie Rady seniorov 

Zasadenie stromu v areáli Rosenfeldovho paláca
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RÔZNE NOVEMBER  20178
Kronika mesta Žilina  
Mesiac november v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk  
v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale. 

1992
1. 11. v žilinskej nemocnici  
s poliklinikou začalo praco-
vať neurochirurgické oddele-
nie. Pracovisko bolo žiadané, 
pretože od roku 1991 nemoc- 
nica prevádzkuje stredisko 
Leteckej záchrannej služby.

6. 11. sa konalo 15. zasadnu-
tie mestského zastupiteľstva. 
Poslanci schválili založenie 
Dopravného podniku mesta 
Žiliny dňom 15. 11. 1992. 
Riaditeľom sa stal Juraj Po-
pluhár.

12. 11. sa konalo ustanovujú-
ce valné zhromaždenie Prvej 
komunálnej banky. Generál-
nym riaditeľom sa stal Jozef 
Mihálik.

16. 11. bolo preberacie kona-
nie stavby Rekonštrukcia 
Národnej ulice. Náklady na 
rekonštrukciu boli približne 
12 miliónov Kčs.

1997
1. 11. vo veku 82 rokov 
zomrel Alexander Bar-
tosiewicz, dlhoročný špor-
tový činovník, niekdajší 
tréner A družstva žilinských 
futbalistov ŠK Žilina, neskôr 
tréner žiakov a dorastencov.

8. 11. Slovenská televízia 
vysielala pokračovanie cyklu 
Kraje bavia Slovensko.  
V priamych vstupoch z Ma-
riánskeho námestia vystúpili 
viacerí významní Žilinčania 
– športovec Karol Doboš, 
básnik a pedagóg Ján Frátrik, 
majster sveta v love rýb na 
udicu Peter Kadúch, herec 
Anton Šulík, historik Peter 
Štanský a ďalší.

10. 11. na následky úrazu 
zomrel vo veku 40 rokov La-
dislav Janura, poslanec Mest-
ského zastupiteľstva v Žiline. 
Bol poslancom za volebný 
obvod č. 6 (Rosinky, Trnové, 
Mojšova Lúčka a Bytčica).

14. 11. v priestoroch Radnice 
mesta Žilina sa konalo uve-
denie publikácie s názvom 
Mesto Žilina. Kniha má 189 
strán, text napísali Ľubomír 
V. Prikryl a Peter Štanský. 
Zostavovateľmi publikácie 
sú obaja spomenutí autori, 
Ján Štofko a Miroslav Tvaro-
žek.

25. 11. v kaviarni hotela 
Astória dvaja muži streľbou  
z automatických zbraní 
usmrtili dvoch mužov, 
37-ročného Miroslava H.  
z Kysuckého Lieskovca  
a 23-ročného Stanislava V.  
z Dolného Vadičova. Obaja 
muži boli podozrievaní z or-
ganizovaného zločinu. 

2002
15. 11. začala premávať pra-
videlná trolejbusová doprava 
na sídlisko Hájik. Novovybu-
dovaná trať je dlhá 3,8 km. 
Stavbu v hodnote 81,1 mil. 
Sk zhotovila firma ELZA. 
Trať umožní zavedenie spo-
jov č. 6 na Vlčince, č. 7 na 
Solinky a Vlčince a č. 16 do 
stredu mesta. 

16. 11. vo veku 60 rokov 
zomrel Tomáš Rosický, re-
žisér, dramaturg Mestského 
divadla. V roku 1980 zakla-
dal divadlo pre deti a mládež 
Maják. Podieľal sa na tvorbe 
mnohých divadelných in- 
scenácií. Okrem toho bol pri 
zrode Staromestských sláv-
ností, Žilinského kultúrneho 
leta a tradičných Mikulášov  
v meste. 

25. 11. na žilinskej radnici 
bolo rokovanie K-8, klubu 
primátorov krajských miest 
Slovenska. Na rokovaní sa 
zúčastnili: Jozef Moravčík 
(Bratislava), Štefan Bošnák 
(Trnava), Jozef Prokeš (Ni-
tra), Jozef Žiška (Trenčín), 
Ján Slota (Žilina), Ján Králik 
(Banská Bystrica), Juraj 
Kopčák (Prešov) a Zdenko 
Trebuľa (Košice). Prítomný 
bol aj prezident Slovenskej 
republiky Rudolf Schuster, 
čestný člen K-8, ktorý bol  
v minulosti primátorom  
mesta Košice. 

27. 11. mestská polícia Žilina 
začala pracovať v nových 
priestoroch na Hollého ulici. 
Objekt bol rekonštruovaný 
nákladom 21 miliónov Sk. 
Policajti v ňom majú k dispo-
zícii okrem administratív- 
nych priestorov aj študovňu, 
sklady, telocvičňu, šatne.

2007
4. 11. divízia Verejné osvetle-
nie spoločnosti Siemens 
s.r.o., ktorá v Žiline prevádz- 
kuje verejné osvetlenie, 

ukončila prvú etapu jeho 
modernizácie a rekonštruk-
cie. V rámci tejto etapy bolo 
zmodernizované a zrekon-
štruované verejné osvetlenie 
v mestských častiach Staré 
Mesto, Vlčince II, Hliny V, 
Závodie, Bánová, Budatín  
a Brodno. 

16. 11. spor okolo výstavby 
zábavno-nákupného centra 
Aupark v Žiline medzi  
mestom Žilina a spoloč-
nosťou AUPARK Žilina, 
spol. s r.o. sa preniesol tento 
týždeň na Najvyšší súd SR. 
Stalo sa tak po tom, keď Kraj-
ský súd v Žiline vydal pred-
bežné opatrenie na zastavenie 
výstavby, čím vyhovel mestu. 
Spoločnosť AUPARK Žilina 
však podala odvolanie.

2012
1. 11. zomrel Ján Lenčo, 
významný slovenský spisova-
teľ. Majster Lenčo sa narodil 
23. októbra 1933 v Žiline. 
Medzi jeho najvýznamnejšie 
diela patrí: Rozpamätávanie 
(1978), Zlaté rúno (1979), 
Kleopatrin milenec (1980)  
a Roky v kine Úsmev (1987).  

5. 11. primátor Igor Choma 
odovzdal do užívania 30 
nových dvojizbových bytov 
pre sociálne slabších občanov 
v bývalej ubytovni Dopravné-
ho podniku mesta Žiliny na 
Košickej ulici. Rekonštrukciu 
objektu hradilo mesto Žilina  
z vlastného rozpočtu vo výške 
300 000 eur.

13. 11. primátor mesta Igor 
Choma navštívil spoločnosť 
Kia Motors Slovakia, ktorá 
podporuje mnohé aktivity 
mesta Žilina v oblasti životné-
ho prostredia, športu  
a kultúry. Prezident firmy pán 
Eek-Hee Lee odovzdal 
primátorovi pre potreby me-
sta Žilina tri nové autá Kia 
cee´d. 

OPRAVA: V Radničných no-
vinách č. 32 (október) sme 
uviedli, že dňa 19. 10. 1992 
zomrel pán Robert Altus. Išlo 
však o úmrtie jeho brata Jána 
Altusa. Na chybu nás upozor-
nili naši čitatelia. 

RNDr. Jáno Štofko 
kronikár 

V Žilinskej MiniZOO, 
ktorá je v správe 
mestského Centra 
voľného času, 
Kuzmányho 105, na 
sídlisku Vlčince, 
prebehla rozsiahla 
rekonštrukcia inte-
riéru a revitalizácia 
vonkajších priesto-
rov. Tá priniesla 
zvieratám väčší 
komfort a pohodlie. 

Zrekonštruované a vy- 
novené priestory 
slávnostne otvorili 

primátor Igor Choma spo-
lu so zástupcami Patrikom 
Gromom a Antonom Tr-
novcom, riaditeľkou CVČ 
Marianou Bohačiakovou  
a vychovávateľom Radosla-
vom Závodským pôsobiacim  
v MiniZOO. V rámci rekon-
štrukčných prác boli obno-
vené a zároveň aj odkanalizo-
vané všetky klietky a teráriá 
pre zvieratá, opravili sa všet-
ky podlahy, odstránila sa zlá 
vzduchotechnika, vymenilo 
sa osvetlenie, zakúpili sa 
nové klietky, teráriá a upravil 
sa celkový interiér objektov. 
Z priestorov sa vyviezlo 20 
kontajnerov odpadu. Rovna-
ko sa pristúpilo aj k revitali-
zácii vonkajších priestorov, 
kde sa v letných mesiacoch 
zdržiava napríklad dikobraz, 
opice alebo suchozemské 
korytnačky. Okrem toho sa 
vyasfaltoval vstup do areálu, 
upravilo sa vonkajšie det-
ské ihrisko a zrevitalizovali 
sa trávnaté porasty v celom 
areáli. Vykonanými prácami 
získajú zvieratá väčší kom-
fort pre svoj život, čo určite 
ocenia mnohé deti, ktoré ich 
chov majú ako svoj koníček  
a navštevujú MiniZOO  
v rámci záujmového krúžku.

História Žilinskej MiniZOO 
siaha ďaleko do minulosti. 
Začínala pod názvom „Sta-
nica mladých prírodoved-
cov“ s krúžkami akvaristiky  
a teraristiky. Nadšenie detí 
bolo obrovské, a tak sa chov 

postupne rozširoval o nové 
druhy zvierat. Pribudli vtáky, 
plazy a obojživelníky,  ako aj 
malé cicavce a hlodavce. Ne-
skôr MiniZOO dlhé roky 
fungovala v priestoroch Ro-
senfeldovho paláca. V roku 
2012 sa však CVČ presťaho-
valo do nových priestorov na 
Kuzmányho ulicu  a Mi-
niZOO do elokovaného pra-
coviska na Vlčinciach. Deti  
a mládež, ktoré MiniZOO 
navštevujú v rámci krúžkov, 
získavajú vedomosti a zruč-
nosti, návyky a predovšet-
kým vzťah k živej prírode. 
Počas celého školského roka 
sa v priestoroch MiniZOO 
organizujú aj rôzne zaují-
mavé podujatia či prednášky.  

Raritou v MiniZOO sú opice, 
ktoré sa voľne pohybujú po 
stromoch v areáli, neutečú  

a dajú sa na slovo privolať 
chovateľom. V súčasnosti tu 
okrem nich chovajú dikobra-
za, nutrie, nosáľa červeného, 
skunky, fretky, africké pra-
siatka, exotické sliepočky, 
plazy, vtáky a iné druhy zvie-
rat. K slávnostnému otvore-
niu pribudli aj nové zvieratá, 
a to lemur a lama. 

„Mesto Žilina sa snaží aj 
takýmto spôsobom pod-
porovať záujmové aktivity 
detí a prispieva k efektívne-
mu využitiu ich voľného času. 
Veľmi ma teší, aký kus práce 
sa tu za tak krátky čas podari-
lo odviesť a chcem veľmi pek- 
ne poďakovať všetkým, ktorí 
na tom majú zásluhu,“ dodal 
na záver Igor Choma. 

REDAKCIA

Zrekonštruované priestory Žilinskej 
MiniZOO boli slávnostne otvorené

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili zľava: Anton Trnovec,  
Mariana Bohačiaková, Radoslav Závodský, Igor Choma, Patrik Groma.

Zrekonštruovaný interiér v Žilinskej MiniZOO


