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2ŽILINSKÉ CINTORÍNY  
sa pripravujú na  

Pamiatku zosnulých

Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch  
29. 10. a 30. 10. 2015 budú školské prázdniny a na príslušných linkách bude 
v týchto dňoch platiť prázdninový režim. Počas Pamiatky zosnulých budú pre-
mávať mimoriadne spoje z centra mesta na Starý a Nový cintorín a späť. 
Všetky informácie o spojoch a prípadných zmenách nájdete na www.dpmz.sk.

Spoje budú premávať v dňoch 31. 10. a 1. 11. 2015 zo Železničnej stanice po 
trase 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.

Prázdninový režim spojov MHD 

V mestských častiach Brodno, Zádubnie a Žilinská Lehota sa pomenujú všetky ulice, čo uľahčí lepšiu 
orientáciu nielen občanom, ale najmä záchranárskym zložkám, kedy presná lokalizácia miesta nehody 
či úrazu a rýchly príchod pomoci sú veľmi žiaduce. Medzi novými názvami sa nachádzajú názvy ulíc ako 
Oblúková, Kapustná, ale aj Richtárska či Záhrbie.

CELÝ ČLÁNOK NA STRANE č. 3. 

V Žiline pribudnú desiatky  
nových názvov ulíc
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MESTA ŽILINA 
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200. výročie narodenia  
Ľudovíta Štúra 

6PRIMÁTOR IGOR 
CHOMA REAGUJE 

na nepravdivé a za-
vádzajúce tvrdenia v 
týždenníku PLUS 7 DNÍ  
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7MESTSKÝ HOKEJOVÝ  
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Ilustračné foto 

3NOVÁ RUBRIKA  
Prednosta Mestského 

úradu v Žiline informuje na 
webe mesta Žilina

Dňa 10. septembra 2015 nás opustil Čestný občan mesta 
Žiliny doc. Ing. Milan Novák, PhD., ktorý bol autorom alebo 
spoluautorom desiatok odborných kníh, vedeckých publikácií 
a štúdií. 

Doc. Ing. Milan Novák, PhD. sa narodil 11. 2. 1947 v Prahe. 
Celý svoj život strávil v Žiline, s výnimkou štúdií na Českom 
vysokom učení technickom v Prahe. Po ukončení štúdia zís-
kaval praktické skúsenosti v žilinskej elektroenergetike. Pra-
coval tu 16 rokov na rôznych postoch a v roku 1992 odišiel učiť na Katedru elektrickej 
trakcie a energetiky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Vyučoval a publiko-
val v odbore elektroenergetika. Je autorom alebo spoluautorom 64 odborných kníh, 
vedeckých publikácií a štúdií, napr. sa podieľal ako spoluautor na knihe Elektromag-
netická kompatibilita elektrizačných sústav, ktorej udelil Literárny fond prémiu za ve-
deckú a odbornú literatúru za rok 2004 v kategórii prírodných a technických vied.

Spomienka 

4CESTA DO ŽILINSKEJ  
MESTSKEJ ČASTI  

VRANIE bude uzatvorená

7ÚSPEŠNÉ ŽILINSKÉ  
MAŽORETKY prijal  

primátor na Radnici
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Odbor právny a majetko-
vý, ako už názov napovedá, 
rieši na úrade dve oblasti 
– právnu a majetkovú. Tie 
sú špecifické v tom, že ich 
navonok nie vždy vidno, 
ale sú rovnako dôležité. 
Ako právnici najmä pri-
pravujeme a revidujeme 
zmluvy, zastupujeme mesto 
v súdnych sporoch, vymá-
hame nedoplatky, strážime 
právnu čistotu dôležitých 
aktov mesta a radíme iným 
odborom úradu. Náš odbor 
rieši aj väčšinu priestup-
kov a správnych deliktov, 
najčastejšie sú to fajčenie 
na nedovolených miestach 
a záškoláctvo a konzumo-
vanie alkoholu neplnoletý-
mi. Majetkovú časť nášho 
odboru poznajú hlavne tí, 
ktorí prichádzajú s mestom 
do styku kvôli jeho ma-
jetku. Sú to najmä žiados-
ti o prenájom a odpredaj 
pozemkov mesta (vrátane 
pripravovania podkladov 
pre rokovanie mestského 
zastupiteľstva k takýmto 
bodom), vyjadrovanie sa  
v mene vlastníka v rôz-
nych stavebných kona- 
niach, príprava vyjadrení  
k osvedčeniam o vydr-
žaní vlastníctva k po-
zemkom, vyhľadávanie 
nového majetku mesta, 
zabezpečovanie geome- 
trických plánov, realizácia 
výkupov pozemkov pre 
investičné zámery mesta  
a zverejňovanie zmlúv. Tiež 
vedieme evidenciu majetku 
mesta. Odbor právny a ma-
jetkový spravuje aj kultúrne 
domy v Žiline, ktoré ešte 
ostali vo vlastníctve mesta 
– Žilinská Lehota, Vranie, 
Zástranie, Trnové, Bytčica 
a koordinuje ich využíva-
nie prioritne pre miestnych 
obyvateľov. Všetky tieto 
činnosti zabezpečujeme 
vďaka spoločnej práci tímu 
desiatich kolegýň a kolegov 
nášho odboru.

Všetky cintoríny 
budú pre návštev-
níkov otvorené 

nonstop, a to až do nedele  
8. novembra 2015. Prevádz- 
kovateľ cintorínov zabezpečí 
počas týchto sviatkov non-
stop dispečing na telefón-
nych číslach: 0905 509 090, 
0905 787 342 a 0905 774 
620. Od začiatku októbra za-
bezpečí mestská spoločnosť 
ŽILBYT, s.r.o. vo svojej réžii 
aj kosenie priestorov jedno- 
tlivých pohrebísk. Na cin-
toríny v mestských častiach 
Mojšova Lúčka, Zástranie, 
Strážov, Vranie a Žilinská 
Lehota, kde sa dováža voda 
cisternami, zabezpečí dovoz 
vody naplnením nádrží ako 
po minulé roky.

V rámci bezpečnosti bude 
nápomocná aj Mestská po-
lícia Žilina, ktorá bude vo 
zvýšenej miere vykonávať 
hliadkovú činnosť na cin-
torínoch, priľahlých par-
koviskách a dohliadať na 
verejný poriadok. Mestská 
polícia Žilina bude v zmysle 
zákona o cestnej premáv-
ke dohliadať na parkovisku 
na Pietnej ulici pred Novým 
cintorínom a na Ulici Mar-
tina Rázusa pred Starým 
cintorínom na rešpektovanie 
pravidiel cestnej premávky, 
resp. dodržiavanie dopravné-
ho značenia (aj prenosného 
zvislého dopravného znače-
nia). Mestská polícia záro-
veň žiada všetkých vodičov 
o rešpektovanie dopravných 
značení v blízkosti pietnych 
miest a pokynov hliadok 
Mestskej polície Žilina. 

Mesto Žilina v súčasnosti 
prevádzkuje šestnásť cin-
torínov. V zmysle zákona  

č. 131/2010 Z. z. o pohreb-
níctve právo užívať hrobové 
miesto vzniká uzavretím ná-
jomnej zmluvy. Je potrebné, 
aby si nájomcovia hrobových 
miest overili, či majú uza-
vretú nájomnú zmluvu za 
nájomné na hrobové mies-
to. Nájomca je povinný po-
čas trvania nájmu písomne 
oznámiť prevádzkovateľovi 
pohrebiska všetky zmeny 
svojich údajov potrebných 
na vedenie evidencie hrobo-
vých miest (trvalé bydlisko, 
kontaktnú adresu, kontakty 
telefonické, emailové a pod.).

Mesto Žilina od 1. októbra 
2015 zmenilo prevádzko-
vateľa pohrebísk na svojom 
území. Prevádzkovateľom 
pohrebísk sa stal ŽILBYT, 
s.r.o. a správa pohrebísk 
(cintorínov) je na Starom 
cintoríne (Rázusova ulica  
č. 1129, 010 01 Žilina). Všet-
ci nájomcovia majú možnosť 
prísť na správu pohrebísk  
a odkontrolovať si aktuál- 
nosť svojich nájomných 
zmlúv a poplatkov za hro-
bové miesta. Ak nájomca 
nemá zaplatené nájomné za 
hrobové miesto, bude vyzva- 
ný na jeho úhradu. Ak tak 
neurobí, v zmysle zákona 
mu bude vypovedaná ná-
jomná zmluva a následne 
zrušené hrobové miesto. 
Možnosť aktualizácie ná-
jomnej zmluvy a nájomného 
za hrobové miesto môžete 
využiť aj počas Sviatku všet-
kých svätých a Pamiatky 
zosnulých. Úradné hodiny 
na Starom cintoríne budú  
v dňoch 31. októbra 2015  
a 1. novembra 2015, a to  
v čase od 8.00 do 16.00 hod. 

REDAKCIA

Žilinské cintoríny sa pripravujú  
na Pamiatku zosnulých

Ilustračné foto   

Oprava chodníkov v meste Žilina
Primátor mesta dohodol s firmou Doprastav sponzorský dar, ktorým bolo 100 
ton asfaltu. Počas septembra bolo pomocou tohto asfaltu zrekonštruovaných  
a opravených niekoľko chodníkov, a to chodník na Ulici Vendelína Javorku (Hliny), časť 
chodníka na Veľkej okružnej ulici (oproti bývalému kinu Úsvit), chodník na Záborského 
ulici  (Vlčince) a chodník pri Základnej škole Karpatská (Vlčince) smerom k Rosins-
kej ulici. Celkovo bolo vďaka tomuto daru zrekonštruovaných 400 metrov chodníkov. A 
od zhotoviteľa stavby diaľnice D3 Strážov - Brodno EUROVIA SK, a.s. dostal primátor 
prísľub na ďalších 145 ton asfaltovej zmesi na opravu chodníkov v Žiline.

Otvorenie novej materskej školy 
V deň nového školského roka sa otvorili brány novej materskej 
školy na Lichardovej ulici, ktorá vznikla v spolupráci mesta 
Žilina a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Cirkevná 
materská škola s kapacitou dvoch tried s maximálnym počtom  
40 miest neprijíma len deti s evanjelickým vyznaním, ale aj deti 
bez vierovyznania, čím sa apeluje na náboženskú toleranciu.

Kia Motors Slovakia pomáha rekonštruovať školy 
Počas letných prázdnin za pomoci spoločnosti Kia Motors Slo-
vakia prostredníctvom jej Nadačného fondu Kia Motors Slova-
kia v Nadácii Pontis  prešlo sedem základných a materských škôl  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina rekonštrukciou. Spo-
ločnosť hradila prevažnú časť prostriedkov a prispela sumou 
140 000 eur. Mesto Žilina vynaložilo na dokončenie potrebných  
prác 79 883 eur.

Primátor navštívil Štefana Massányiho 
Primátor mesta si váži žilinských seniorov. Pravide-
lne sa na Radnici mesta Žilina konajú stretnutia seniorov  
s primátorom, na ktorých im osobne zagratuluje k ich životnému ju-
bileu. Žiaľ, nie všetkým seniorom dovolí zdravotný stav prísť na toto 
stretnutie, preto primátor navštívil a zagratuloval pánovi Štefanovi 
Massanyimu – zakladateľovi Zboru Žilincov  u neho doma. 

Mesto otvorilo školské zariadenia 
Primátor mesta a prednosta Mestského úradu v Žiline 
Igor Liška oficiálne otvorili niektoré školské zariadenia  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Materská škola Limbová 
sa v zrekonštruovaných priestoroch Základnej školy Limbo-
vá rozrástla o dve triedy a na Základnej škole Karpatská sa  
spustilo pilotné vyučovanie programovania v Androide.

Nové priestory v dennom centre v Bytčici
Súčasné vedenie mesta dbá aj o to, aby seniorom vytvorilo  
dostatok priestoru na sebarealizáciu. Primátor mesta Žilina Igor 
Choma, zástupca primátora Anton Trnovec a žilinskí seniori  
otvorili nové priestory Denného centra v Žiline, ktoré sa na-
chádza v Kultúrnom dome v mestskej časti Bytčica na Dlhej ulici.

Udialo sa v septembri 

Vedenie mesta sa pripája ku gratuláciám
Primátor mesta bol zagratulovať v nemocnici v mene všetkých 
poslancov pani Mgr. Jane Filipovej, poslankyni mestského za-
stupiteľstva za volebný obvod Vlčince, ktorej sa ako prvej po-
slankyni súčasného zastupiteľského zboru narodil 3. septembra 
2015 syn Alexander a zároveň praje šťastným rodičom a ich 
druhorodenému potomkovi veľa zdravia a spokojnosti, ku gra-
tuláciám sa pripájajú aj zamestnanci mestského úradu.

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

Mestu záleží na cyklotrasách 
Počas letných prázdnin sa v Žiline vykonávali aj údržbárske práce na cyklistickej infra-
štruktúre. Na existujúcich cyklotrasách a všetkých cyklistických priechodoch sa obno-
vilo dopravné značenie, ktoré pozostáva z plných čiar, prerušovaných čiar, smerových 
znakov a piktogramov. Celková dĺžka obnovených cyklotrás je približne 4 km.
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Schválením všeo-
becne záväzného 
nariadenia o určení  
a zmene názvov ulíc 
a iných verejných 
priestranstiev v 
meste Žilina na za-
sadnutí mestského 
zastupiteľstva 28. 
septembra 2015 sa 
zavŕšil dlhodobý pro-
ces pomenovania 
všetkých obývaných 
ulíc a iných verej-
ných priestranstiev 
na celom území 
mesta.

Pribudlo tak 54 nových 
názvov ulíc, časť  
z nich navrhli priamo 

miestni občania, časť názvov 
iniciovala Názvoslovná ko-
misia pri Mestskom úrade  
v  Žiline. Celkový po-
čet názvov ulíc a iných 
verejných priestran-
stiev spolu s novými sa  
v Žiline zvýšil na 563 názvov.  
 
Oprava nespisovných tva-
rov, doteraz nepomenova-
né alebo úplne nové ulice 
Okrem nových názvov sa 
zmenilo aj niekoľko star-
ších názvov ulíc, aby boli 
v súlade s Pravidlami slo-
venského pravopisu, napr. 
Ulica E. Filu sa zmenila na 
Ulica Emanuela Fila alebo 
Jasmínová ulica na Jazmí-
nová ulica. (Niektoré nespi-
sovné tvary však zostali v 
platnosti.)  Pribudli aj náz- 
vy ulíc, ktoré sú obyvateľmi 
dlhodobo používané, no do-

teraz neboli oficiálne schvá-
lené, napr. Ľavobrežná ulica 
či Mostná ulica. Nové názvy 
dostali aj ulice, na ktorých  
v nedávnej dobe vznikla ale-
bo práve vzniká nová výstav-
ba, napr. Poddielna ulica, 
ktorá nadväzuje na radovú 
zástavbu štvrte Pod univer-
zitou. 

Jasnejšie pravidlá používa-
nia názvov ulíc 
Zaviedli sa aj jasnejšie  
pravidlá používania názvov 
ulíc a iných verejných prie-
stranstiev. Pri písomnom 
vyjadrovaní umiestnenia,  
sídla alebo bydliska sa od-
porúča používať úplný ne-
skrátený názov. Pri dodr-
žaní Pravidiel slovenského 
pravopisu je prípustné aj 
vyjadrovanie názvov bez 
časti „Ulica“ na začiatku 
názvu („Ulica vysokoško-
lákov“ alebo „Vysokoškolá-
kov“), bez časti „ulica“ na 
konci názvu („Radničná 
ulica“ alebo „Radničná“)  
a tiež názvov, v ktorých nie je 
podstatné meno ulica („Pri 
Kysuci“, „Zábrehy“, „Škor-
vánkov dvor“). Ak sa pri ná-
zvoch ulíc tohto typu použije 
slovo ulica, toto slovo nie 
je súčasťou názvu a píše sa  
s malým začiatočným písme-
nom, napr.: bývam na ulici 
Pri Kysuci; úrad má sídlo na 
konci ulice Zábrehy a pod.

Postup pri zmene adresy  
trvalého bydliska
S novými názvami ulíc súvi-
sí zmena adries trvalých 

pobytov. Preto je potrebné, 
aby sa občania najskôr do-
stavili do Klientskeho cen-
tra Mestského úradu v Žili-
ne – odbor stavebný, kde si 
podajú žiadosť o pridelenie 
orientačného čísla domu k 
už existujúcemu súpisné-
mu číslu a názvu ulice. (K 
žiadosti je nutné doložiť 
kópiu geometrického plá-
nu, prípadne kópiu katas-
trálnej mapy a kópiu listu 
vlastníctva od budovy.) Po 
zaevidovaní žiadosti bude 
občanom vydané oznámenie 
o pridelení orientačného čís-
la. Následne sa občan môže 
dostaviť priamo na praco-
visko polície s cieľom výme-
ny občianskeho preukazu 
už s novou adresou. Pretože 
zmenu adresy trvalého po-
bytu inicioval Mestský úrad 
v Žiline, sú občania oslobo-
dení od poplatku za výme-
nu občianskeho preukazu  
z dôvodu zmeny adresy trva-
lého pobytu. 

Občania by však nemali za-
budnúť nahlásiť svoje nové 
adresy v zdravotnej a So-
ciálnej poisťovni, v banke  
a podnikatelia v príslušných 
registroch a úradoch.

Ďalšie informácie, prehľad-
né mapky nových názvov  
a zoznamy ulíc nájdete aj na 
stránkach mesta Žilina: www.
zilina.sk v pravom menu  
v rubrike „Čo sa v Žiline uro-
bilo“.

REDAKCIA 

Pribudne päťdesiatštyri nových názvov ulíc Rád by som sa 
vrátil, dámy a páni, 
k jednej veci, kto-
rá rozvírila hladinu 
žilinských vôd... 

Isto už tušíte, že ide o zá-
menu pozemkov na pla-
várni, ktorú navrhovali 
niektorí mestskí poslanci. 
K dôvodom, pre ktoré som 
uznesenie k tomuto návrhu 
nepodpísal, som sa už vy-
jadril a som rád, že z mest- 
skej plavárne sa neukrojí do 
súkromných rúk žiaden ďal-
ší kus. Napriek tomu, že som 
požiadal pána prezidenta 
Slovenskej volejbalovej fe-
derácie o osobné stretnutie, 
kde by sme si prešli alterna-
tívne (a vhodnejšie) miesta 
na umiestnenie nafukovacej 
haly v Žiline a ktoré som 
mu chcel aj osobne ukázať, 
neprišiel na stretnutie ni-
kto. Namiesto toho mi bol 
len zaslaný jednoduchý list, 
že federácia sa už rozhodla 
halu postaviť v inom mes-
te. Napriek tomu sa k nám 
teraz dostávajú informácie, 
že niektorí poslanci, ktorým 
ich snaha o zámenu po-
zemkov nevyšla, chcú tému 
zámeny opätovne otvo- 
riť. Nemám však odpoveď 
na otázku, prečo vlastne? 
Predsa Slovenská volejbalo-
vá federácia napriek tomu, 
že sme jej poskytli lepšie 
umiestnenie, sa v priebehu 
niekoľkých dní rozhodla, 
že Žilinu úplne vylúči. Čo 
má byť potom skutočným 
účelom opäť vyťahovanej 
zámeny? 

Nesmierne ma mrzí, že na-
miesto toho, aby sme spoloč-
ne hľadali najlepšie riešenia 
pre mesto, čelíme neustále-
mu urážaniu a obviňovaniu. 

Ako politik som zvyknutý 
na všeličo, nakoniec v po-
litike býva častá aj ostrejšia 
výmena názorov. Avšak tvr-
diť, že vedenie mesta pou-
žíva „eštebácko-mafiánske 
praktiky“, naozaj nemá nič 
spoločné so snahou o kon-
štruktívnu spoluprácu, ale 
dehonestuje prácu všetkých, 
ktorí pre toto mesto každý 
deň pracujú. Pritom roz-
hodne nie je korektné, keď 
takéto urážky a obvinenia 
idú od človeka, ktorý má čo 
vysvetľovať o svojom pôso-
bení v štátnej akciovke. Asi 
to treba brať ako zastierací 
manéver na odvrátenie po-
zornosti. Vždy som si vážil 
každého slušného človeka, 
a je jedno či chudáka alebo 
boháča, proste slušného, po-
korného, hrdého (a každý, 
kto ma niekedy požiadal o 
osobné stretnutie, to môže 
potvrdiť, pretože osobne 
naozaj prijmem vždy ka-
ždého, kto o to požiada). 
Som názoru, že opozícia je 
nevyhnutným predpokla-
dom riadenia mesta, ak však 
pracuje korektne, pragma-
ticky a racionálne (je pritom 
samozrejmé, že nebudeme 
mať vždy na všetko rovna-
ký názor a nebolo by to ani 
dobré). Namiesto toho, aby 
bola zreteľným zrkadlom 
práce primátora, však nie- 
ktorí jej členovia organizu-

jú efektné tlačovky na ba-
lustrádach a slepo strieľajú 
urážky a obvinenia. Mrzí 
ma, že horizont niektorých 
takýchto ľudí sú najbližšie 
parlamentné voľby a pre to, 
aby sa do parlamentu dosta-
li, sú ochotní podujať sa na 
akékoľvek divadlo.   A verte, 
že je frustrujúce, ak musíte 
väčšinu energie, ktorá by sa 
dala využiť na riešenie pro-
blémov Žilinčanov, minúť 
na boj s klamstvami, prípra-
vou tlačových správ, článkov 
na vysvetľovanie, opráv. Som 
však optimista a verím, že 
časom sa aj tí, ktorí apriórne 
majú problém s primátorom 
len preto, že je Choma, pre-
svedčia o tom, že s mojím 
tímom robíme len a len pre 
Žilinčanov. Každá pomocná 
ruka, každý dobrý nápad sú 
vítané. Vyzývam preto po-
slancov, ktorí majú záujem 
robiť kvalitnú komunálnu 
politiku spolupráce v pro-
spech Žilinčanov, aby sa ne-
báli a pridali sa. A veru bude 
na čom pracovať, máme 
pred sebou mnoho výziev...

Vám však, milí Žilinčania, 
prajem príjemné babie leto s 
Radničnými novinami mes-
ta Žilina.    

Igor Choma 
primátor mesta Žilina 

Médiá občas pri-
nášajú nepravdivé 
alebo zavádzajúce 
informácie, ktoré 
poškodzujú dobré 
meno mesta Žilina 
a dehonestujú 
poctivú a zodpoved-
nú prácu vedenia 
mesta. Prednosta 
Mestského úradu v 
Žiline Igor Liška tak 
korektne reaguje na 
niektoré zavádzaj-
úce a subjektívne 
informácie.

V tejto rubrike „Pred-
nosta Mestské-
ho úradu v Žiline 

informuje “ sa prednosta 
venuje témam, o ktorých 

neboli verejnosti poskyt-
nuté objektívne a vyváže-
né informácie. Považuje za 
potrebné uviesť informácie 
na správnu mieru, pretože 
súčasné vedenie mesta Ži-
lina sa riadi zásadou, aby 
občania dostávali pravdivé 
informácie od oboch zain-
teresovaných strán. 

V mnohých prípadoch je 
preto nevyhnutné reagovať 
na zavádzajúce informá-
cie, ktoré sú mestu Žilina 
známe. Rubriku informá-
cií nájdete na www.zilina.
sk na pravej strane v sekcii 
„Čo sa v Žiline urobilo“, kde 
nájdete rubriku „Prednosta 
Mestského úradu v Žiline 
informuje“. Za vašu objekti-

vitu pri čítaní tejto rubriky 
vám vopred ďakujeme.  

Nová rubrika Prednosta Mestského úradu  
v Žiline informuje na webe mesta Žilina

REDAKCIA

Mesto Žilina sa 
stalo jedným z vý-
hercov Veľkej letnej 
súťaže za používa-
nie Elektronického 
kontraktačného 
systému, ako naj-
transparentnejšieho 
systému pri zadáva-
ní zákaziek financo-
vaných z verejných 
zdrojov. 

Súťaž organizovala 
Tlačová agentúra Slo-
venskej republiky ako 

realizátor projektu Elektro-
nického kontraktačného 

systému v kategórii 3, ktorá 
pozostáva z objednávateľov 
zaregistrovaných na Elek-
tronickom trhovisku, a to z 
miest, obcí a vyšších územ-
ných celkov Slovenskej re-
publiky. Každá zákazka je 
cez tento systém ukončená 
anonymnou elektronickou 
aukciou. Od spustenia os-
trej prevádzky elektronické-
ho trhoviska dňa 1. 3. 2015 
oddelenie verejného obsta-
rávania na úseku primátora 
Mestského úradu v Žiline 
realizovalo cez tento sys-
tém pre potrebu mesta, ako 
aj pre potrebu organizácií  

v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta, 69 verejných 
obstarávaní. Predpoklada-
ná hodnota zákaziek bola 
527 095 eur. Konečná cena 
po elektronickej aukcii a 
dodaní tovaru a služieb 
bola 422 795,99 eur. Cel-
ková úspora použitím elek-
tronických aukcií (EKS)  
v roku 2015 je 104 299,01 
eur. Zadávaním verejných 
zákaziek cez tento systém 
sa podarilo mestu ušetriť 
značné množstvo finanč-
ných prostriedkov. 

REDAKCIA 

Tlačová agentúra SR ocenila mesto Žilina
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Medzinárodný 
volejbalový turnaj 
Superveterán Cup 
2015 sa uskutočnil 
v sobotu 19. sep-
tembra opäť  
v telocvičniach na 
ZŠ Martinská.  
V športovom zápo-
lení si zmerali sily 
volejbalisti vo veku 
nad 50 rokov. 

Zúčastnili sa ho druž- 
stvá z Česka: VK 
Třinec, Ropice a VK 

Brušperk, Slovensko repre-
zentovali: VK Zubrohlava  
a VKV-50 Žilina. Klub  
z poľského mesta Gliwice sa 
ospravedlnil a zápasu sa nezú-
častnil. Nechýbal ani primá-
tor mesta Igor Choma, ktorý 
sa zasadil o rozmach športu  
v našom meste. Víťazmi  
10. ročníka turnaja sa stali 
volejbalisti zo Žiliny. Turnaj 
sa konal pod záštitou primá-
tora mesta Žilina.

VKV-50 Žilina postup-
ne porazilo Zubrohlavu 
2:0, Třinec 2:0, Ropice 2:0  
a Brušperk 1:1. Predčasným 
finále bol volejbalový zápas 
s Ropicami, na ktorom sa 
bojovalo o každú loptu. Bol 
to krásny bojovný volejbal 
s vyrovnaným priebehom 

a skóre. 

Konečné poradie na me- 
dzinárodnom volejbalo-
vom turnaji:
1. VKV-50 Žilina
2. Ropice
3. Brušperk
4. Třinec
5. Zubrohlava

Za VKV-50 hrali: Guldan, 
Ciba, Balala, Kováčik, Mas-
ný, Pavlovský, Štefanek, Hu-
dec a Buchel. 

„Poďakovanie patrí spon-
zorom tohto úspešného 
podujatia seniorov nad 50 
rokov, ktorými boli Mest-
ský úrad v Žiline, osobitne 
ďakujeme primátorovi Ig-
orovi Chomovi, Feroivent 
roll, IMS, Stavebniny Hrn-
ko, Stavebniny Ganobjak. 
O občerstvenie sa postarali 
Ryba a. s. Žilina a Janka 
Pažická – pivovar Svijany. 

Guláš nachystali kuchárky 
zo ZŠ Martinská. A taktiež 
ďakujem riaditeľke ZŠ Mar-
tinská pani Beáte Veselskej, 
ktorá už desiaty rok vytvá-
ra pre športovcov domáce 
prostredie,“ uviedol Marián 
Hudec, predseda VKV-50 
Žilina. 

REDAKCIA 

Víťazné ťaženie volejbalistov VKV-50 Žilina 

Víťaz získal putovný 
pohár primátora  
mesta Žilina

Volejbalisti s primátorom mesta 
(v strede).

Mesto Žilina infor-
muje obyvateľov 
mestskej časti 
Vranie, že miestna 
komunikácia  
z Považského Chlm-
ca do Vrania bude 
z dôvodu neodklad-
ných stavebných 
prác uzatvorená od 
stredy 23. septem-
bra na dobu 75 dní. 
Zároveň informuje-
me, že pravidelná 
linka MHD č. 30 
bude dočasne mať 
počiatočnú/konečnú 
zastávku Jastrabia. 
Za strpenie tohto 
stavu a pochopenie 
vopred ďakujeme.

V dôsledku mimori-
adnej udalos-
ti nespôsobilého 

technického stavu miest-
nej komunikácie vo Vraní 

vyhlásilo mesto Žilina na 
konci mája tohto roku mi-
moriadnu situáciu. Vede-
nie mesta ihneď začalo so 
spracovávaním projektovej 
dokumentácie a s ostatný-
mi prípravnými prácami 
potrebnými pre sanáciu 
porušenej krajnice cesty  
a výstavbu oporného múru. 
Projekt počíta s nákladmi 
do 250 000 eur. Stavebné 
práce vykoná spoločnosť 
INJEKTA, s.r.o., ktorá je ví-
ťazom verejného obstaráva-
nia na stavebné práce. Práce 
by mali byť dokončené do 
75 dní, čiže do 7. decem-
bra 2015. Počas tejto doby 
nebude v prevádzke koneč-
ná zastávka MHD Vrania  
a linka č. 30 bude premávať 
zo zástavky Jastrabia.

„Chcem poprosiť obyvateľov 
mestskej časti Vranie o str-
penie tejto uzávierky, pre-

tože prístupová miestna ko-
munikácia je v dezolátnom 
technickom stave. Pôvodne 
sa počítalo s tým, že v tomto 
čase Národná diaľničná spo-
ločnosť dokončí premoste-
nie cez rieku Kysucu, a tak 
obyvatelia Vrania nebudú 
musieť využiť obchádzku 
cez Kysucké Nové Mesto do 
Žiliny. Ich práce sa predĺžili  
o jeden mesiac, no my žiaľ 
nemôžeme odložiť stavebné 
práce na budúci rok, lebo sa 
blíži zima. Preto dúfam, že 
obyvatelia Vrania pochopia 
toto dopravné obmedzenie, 
vďaka ktorému sa nám po-
darí vybudovať oporný múr 
na tejto komunikácii, a tak 
odovzdať do užívania bez-
pečný úsek miestnej komu-
nikácie,“ povedal prednosta 
Mestského úradu v Žiline 
Igor Liška. 

REDAKCIA 

Cesta do žilinskej mestskej  
časti Vranie bude uzatvorená

Vzhľadom k tomu, že poslanci výboru č. 1 nedospeli ku konsenzu, článok nebude 
uverejnený.

Poslanci výboru č. 2 sa ospravedlnili a z objektívnych dôvodov článok v Radnič-
ných novinách mesta Žilina v mesiaci október neuverejnili. Z uvedeného dôvodu 
redakcia využila tento priestor na iné informácie.

Už v roku 2013 sa 
vyskytli nie úplne 
korektné informácie 
o hospodárení školy, 
ktoré boli vedením 
školy riadne prezen-
tované Rade školy. 

Mestskou časťou Tr-
nové sa nedávno 
šírila informácia, 

že mesto Žilina chce odob-
rať škole právnu subjektivi-
tu, na čo bol okrem iného 
zneužitý aj miestny rozhlas. 
Vedenie mesta chce preto 
všetkých ubezpečiť, že táto 
informácia sa nezaklada-
la a nezakladá na pravde.  
V rokoch 2013 a 2014 pre-
šla základná škola v súlade s 
koncepciou mesta nutnou ra-
cionalizáciou, prebehli nové 
voľby a vymenilo sa vedenie 
školy. Proces výmeny sa rea-
lizoval demokraticky v súlade 
s platnou legislatívou a dá sa 
otvorene konštatovať, že boli 
dosiahnuté veľmi pozitív-
ne zlepšenia ekonomických 
ukazovateľov školy. Mesto 
Žilina podporuje ďalší rozvoj 

školy, postupne financuje po-
trebnú obnovu a rekonštruk-
ciu budovy. Snaží sa rozšíriť 
kapacity materskej školy do 
času, kým bude vybudovaná 
nová budova. Škola dnes dis-
ponuje kvalifikovaným peda-
gogickým zborom a nepeda-
gogickým personálom.  

Mnoho občanov ostalo za-
skočených, keď vo verejnom 
rozhlase v Trnovom odzne-
lo, že mesto plánuje zrušenie 
základnej školy. Následne 
bol na mestský úrad doruče-
ný list, ktorý žiadal vyrieše-
nie požiadavky na odvolanie 
členov Rady školy zvolených 
za rodičov.  V liste chceli do-
konca odvolať aj platne zvo-
lených náhradníkov, ktorí v 
tom čase ani nezačali v rade 
pôsobiť. Členovia Rady školy 
zvolení za rodičov musia byť 
v zmysle štatútu Rady školy 
najskôr rodičmi odvolaní, 
následne môžu prebehnúť 
nové voľby. Tento proces 
sa udial na plenárnom ro-
dičovskom združení dňa  
17. 9. 2015, kde odvolali  

3 zo 4 členov rady a nahradili 
ich spomedzi náhradníkov, 
ktorí boli zvolení v posled-
ných  voľbách.

Vedenie mesta mrzí, že škola, 
ktorá má poskytovať výcho-
vu a vzdelávanie deťom a žia-
kom je dlhodobo zneužívaná 
na presadzovanie záujmov 
určitých skupín občanov 
miestnej časti. Nie je to voči 
škole a jej žiakom fér.

Igor Choma osobne ro-
dičom na  ich poslednom 
plenárnom stretnutí v škole 
zagarantoval, že pokiaľ je 
primátorom, ZŠ v Trnovom 
nebude zrušená ani zlúčená 
ani nič podobné, pretože je 
zrejmé, že sa konečne vy-
dala dobrým smerom a má 
všetky predpoklady zvyšo-
vať úroveň pedagogického 
procesu i zázemia školy pre 
škôlkárov i školákov. Komu 
ale prospieva táto atmosfé-
ra šírených dezinformácií  
a zneisťovania obyvateľov Tr-
nového?

REDAKCIA 

Základná škola v Trnovom čelí ohováraniu 
pre údajné zlé hospodárenie vedenia školy

Najbližšie Mestské zastupiteľstno v Žiline  
sa uskutoční 2. novembra 2015. 

Pozvánka na archeologickú potulku v Žiline 
nedeľa 11. október 2015 o 15.00 hod., miesto stretnutia: Turistická informačná   

kancelária mesta Žilina 

Naše kroky laických archeológov povedú na ulicu P. O. Hviezdoslava, kde sa na-
šiel poklad bronzových čeleniek, špirál a prsteňa s ružicami z mladšej doby bronzo-
vej. Lepšie spoznanie dejín mesta nám ponúkne Katedrála Najsvätejšej Trojice, kde 
sa našli pozostatky architektúry starších sakrálnych stavieb. Spoločne sa pokúsime 
nájsť ľalie, symbol kráľov z panovníckeho rodu Anjouovcov, ktoré by sa mali na-
chádzať na severnej stene svätyne Katedrály. Prejdeme do historického srdca Ži-
liny, na Mariánske námestie,  kde pomocou fotografií z výskumov a použitím vlast-
nej predstavivosti nazrieme do 13. až 15. storočia. Dozvieme sa, aké nálezy sa našli 
na Štúrovej ulici, prečo sa Horný a Dolný val práve takto nazývajú. Vydáme sa po 
stopách ľudu lužickej kultúry, ktorý tu žil v staršej i mladšej dobe železnej, naj-
rozsiahlejšie sídliská boli aj v polohe Šefranice.  Najstarší slovanský objekt sa našiel  
v polohe Frambor, reprezentuje nielen najstaršie slovanské osídlenie Žiliny, ale celého 
severného Slovenska.

Na potulku je potrebné sa vopred prihlásiť v Turistickej informačnej kancelárii mesta  
Žilina: tel.: +421 (0) 41 723 31 86, +421 (0)907 845 567, e-mail: info@tikzilina.eu
Vstupné: 2 €/osoba, platba bude prebiehať pred prehliadkou priamo u sprievodcu. 
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ktoré sa bude konať 
v pondelok 

26. októbra 2015 
v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku v Žiline.

(presný čas zverejní mesto Žilina na svojej webovej stránke www.zilina.sk)

Vás pozýva na
spomienkové stretnutie 

pri príležitosti
200. výročia narodenia 

Ľudovíta Štúra,

Položením vencov a kytíc pri soche Ľudovíta Štúra si 
uctíme jeho život a historický odkaz pre Slovensko.

Život 
je 
šokujúco 
jedno-
duchý Dea Loher Zlodeji

www.divadlozilina.eu

Október

02 Melanchólia 
03 Opití 
06 Vyskočiť z kože 
09 BESI I. 
10 Konfety 
14 Hana (Hommage à Hegerová) 
15 Tólkšou! 
16 3T v divadle 
17 Sexuálna perverzita v Chicagu 
18 Na mělčině hosť 
20 Jánošík 00 7 
22 Zlodeji 
23/24 Bratislavské jazzové dni v Žiline 
30 Falošná minca 
31 Falošná minca Premiéra

MDZ_NOVINY_02.indd   1 9/23/15   7:55 AM
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Týždenník PLUS 7 
DNÍ vo vydaní zo dňa 
24. 9. 2015 na stra-
nách 34 – 36  
v článku s názvom 
„Realiťák Choma“ 
uverejnil viaceré 
nepravdivé, neúplné 
a skresľujúce infor-
mácie, na ktoré sa 
primátor mesta Igor 
Choma rozhodol rea-
govať verejne.

Celý článok je ladený vy-
slovene negativisticky a má 
vzbudiť dojem, že primátor 
mesta svojim známym za-
bezpečuje jednoduchú a lac-
nú cestu k pozemkom. Ako 
to však pri takýchto tenden- 
čných správach býva, pravda 
býva niekde inde, len treba 
mať chuť napísať objektívne 
všetky známe a dostupné 
fakty. Dovolíme si uviesť ne-
pravdivé skutkové tvrdenia v 
predmetnom článku:

„Primátor Žiliny lacno pre-
dal pozemky otcovi mestské-
ho právnika. Mesto prišlo o 
tisíce eur.“ 

Toto skutkové tvrdenie je 
nepravdivé. Pravdivým 
skutkovým tvrdením je 
fakt, že mesto Žilina odpre-
dalo pozemky Ing. Andre-
jovi Dziackemu na základe 
riadneho znaleckého po-
sudku, ktorý si dalo vypra-
covať mesto. Iný znalecký 
posudok ani vtedy, ani te-
raz nebol predložený, takže 
chýba relevantný podklad, 
na základe ktorého by bolo 
možné tvrdiť, že mesto pri-
šlo „o tisíce eur“. Navyše 
JUDr. Andrej Dziacky nie 
je mestský právnik. JUDr. 
Andrej Dziacky v minulos-
ti mestu poskytoval právne 
služby, nikdy však nebol za-
mestnancom mesta.

„Hoci cena okolitých pozem-
kov sa pohybuje od dvesto do 
tristo eur za štvorcový meter, 
Dziacky si mestské pozem-
ky mohol odkúpiť za prie- 
mernú cenu zhruba 26 eur 
za štvorcový meter – teda s 
exkluzívnou 87- až 91-per-
centnou zľavou.“

Toto skutkové tvrdenie je 
nepravdivé. Pravdivým 
skutkovým tvrdením je 
fakt, že cena konkrétnych 
pozemkov, ktoré sa pre-

dávali Ing. Andrejovi Dzi-
ackemu, bola stanovená 
znalcom, kedy znalec kom-
plexne posúdi konkrétny 
pozemok a všetky zvyšujú-
ce, ale aj znižujúce faktory. 
Teda nebola daná žiadna 
zľava z ceny pozemku. Na 
rozdiel od jednoduchého 
orientačného prieskumu 
trhu totiž znalec ohodnotí 
konkrétny pozemok. Ani 
dva vedľa seba ležiace po-
zemky nemusia mať rov-
nakú hodnotu, pretože kaž- 
dý je z pohľadu mnohých 
faktorov jedinečný. Preto 
sú akékoľvek nekonkrétne 
informácie o tom, že nejaký 
pozemok v okolí má cenu 
od 200 do 300 €/m2 pre 
rozhodovanie sa poslancov 
nerelevantné (ak už okrem 
spomenutého spomenieme 
aj fakt, že inzerované ceny 
rozhodne nie sú cenami, za 
ktoré sa nakoniec nehnu-
teľnosť predá). Tento fakt 
podporuje aj jednoduchá 
skutočnosť, že niektoré po-
zemky, odpredané Ing. Dzi-
ackemu, boli ohodnotené v 
sume 39,15 €/m2 a niektoré 
v sume 24,24 €/m2.

„Ibaže podľa zmluvy me- 
dzi mestom a Dziackym sa 
mesto dokonca zaviazalo po-
zemky najprv sceliť a potom 
predať.“

Toto skutkové tvrdenie je 
nepravdivé. Pravdivým 
skutkovým tvrdením je 
fakt, že v kúpnej zmluve 
sa na žiadnom mieste neu-
vádza akýsi záväzok mesta 
sceliť pozemok kupujúce-
mu. Kúpnou zmluvou sa 
naopak previedlo vlastníc-
tvo k 7 pozemkom (článok 
2 ods. 1 kúpnej zmluvy), 
pričom dokonca znalecký 
posudok určil dve rôzne 
ceny pre každú skupinu 
pozemkov. Keby sa mesto 
zaviazalo tieto pozemky 
„najprv sceliť“, znalec by 
nestanovil rôzne ceny pre 
rôzne pozemky.

„Oslovili sme aj poslancov 
Mestského zastupiteľstva, či 
vedeli, že mesto predáva „pre-
bytočné“ pozemky Andre- 
jovi Dziackemu. Mestský 
poslanec Dušan Maňák 
ostal zaskočený. „Viem, že 
sa hovorilo o nejakých pár 
metroch ako prístupovej ces-
te, ale určite to nebolo nič 

veľké“, povedal nám. Keď 
sme mu vyčíslili, že spolu 
išlo o 2 182 štvorcových me-
trov priamo vo vilovej štvrti 
na Bôriku, prekvapilo ho to. 
A keď sme mu povedali, že aj 
on schválil predaj pozemkov 
s priemernou cenou 26 eur 
za meter, hoci cena v okolí sa 
pohybuje okolo 200 eur, ostal 
ticho.“

Toto skutkové tvrdenie je 
nepravdivé. Pravdivým 
skutkovým tvrdením je 
fakt, že na ďalšom rokovaní 
Mestské zastupiteľstvo dňa 
4. 11. 2013, schválilo návrh, 
na základe ktorého sa malo 
preskúmať práve uznesenie 
o odpredaji pozemkov Ing. 
Andrejovi Dziackemu. Za 
tento návrh hlasoval aj po-
slanec Dušan Maňák:

Návrh plánu kontrolnej čin-
nosti hlavného kontrolóra 
mesta Žilina na I. polrok 
2014 – Hlasovanie o návrhu 
poslanca Petra Ničíka v zne-
ní: „Mestské zastupiteľstvo 
v Žiline schvaľuje návrh na 
preskúmanie, či hromadný 
predaj pozemkov (konkré- 
tne parcely číslo 4886/2001, 
4886/2002, 4906/239),  pri-
jatý uznesením č. 131/2013 
z 32. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Žiline, ko-
naného dňa 9. 9. 2013, bol 
v súlade s platnou legislatí-
vou a či nedošlo k zavádza-
niu poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Žiline.“
Poslanci Mestského zastupi-
teľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 28
Návrh bol schválený.

Taktiež primátor mesta 
e-mailom zo dňa 25. 11. 
2013 informoval všetkých 
poslancov (aj poslanca Du-
šana Maňáka) o všetkých 
okolnostiach odpredaja 
pozemkov Ing. Andrejovi 
Dziackemu.

„Pri pohľade na predlože-
ný materiál do Mestského 
zastupiteľstva ani nečudo, 
že o tom niektorí netušili. 
Predaj pozemku hlboko pod 
trhovú cenu bol schovaný 
medzi desiatkami ďalších 
prevodov a v navrhovanom 
uznesení sa ani slovkom ne-

spomína meno Dziacky, hoci 
pri ostatných prevodoch a 
predajoch pozemkov je vždy 
uvedené meno človeka, ktorý 
kupuje alebo zamieňa mest-
ský pozemok.“

Toto skutkové tvrdenie je 
nepravdivé. Pravdivým 
skutkovým tvrdením je 
fakt, že aj v prípade odpre-
daja týchto pozemkov bolo 
v materiáli pre poslancov 
riadne uvedené, že sa na-
vrhujú odpredať Ing. An-
drejovi Dziackemu – je to 
na strane 13 materiálu v 
návrhu uznesenia - http://
www.zilina.sk/dokumen-
ty/DokumentyProgra-
myMZ_20130903153259.
pdf.

„Pravoslávna cirkev totiž 
pôvodne chcela kúpiť päť 
árov od mesta, aby postavila 
malý chrám. Mesto najprv 
súhlasilo, no v auguste pri-
šlo s tým, že za pozemok chce 
45-tisíc eur.“

Toto skutkové tvrdenie je 
nepravdivé. Pravdivým 
skutkovým tvrdením je 
fakt, že odpredaj pozem-
ku za takúto cenu taktiež 
schválili poslanci Mestské-
ho zastupiteľstva. Neprav-
divo sa podsúva informá-
cia, že mesto až následne 
začalo dodatočne požado-
vať za pozemok uvedenú 
cenu. Nie, táto cena bola 
schválená od začiatku Mest-
ským zastupiteľstvom.

„Primátor Choma mal viac- 
krát problémy s pozemko-
vými obchodmi. Minulý 
rok týždenník PLUS 7 DNÍ 

upozornil na podozrivé ma-
chinácie s pozemkami v blíz-
kej Tepličke. Obecná firma 
Žilina Invest predala pôdu 
pod cenu dvom firmám a tie 
ich obratom s vysokou priráž-
kou predali štátnym železni-
ciam.“

Toto skutkové tvrdenie je 
nepravdivé. Pravdivým 
skutkovým tvrdením je fakt, 
že spol. Žilina Invest, s. r. o., 
je samostatným právnym 
subjektom, v ktorom je Mes-
to Žilina spoločníkom s ďal-
šími štyrmi obcami. Nešlo 
teda o „pozemkový obchod“ 
mesta ani primátora, ktorý o 
tom navyše ani nemal vedo-
mosť.

„Okolo pozemku sa však strh-
la posudková vojna a každý 
znalec ohodnotil lúku inak. 
Od 41 do 48 eur za meter.“

Toto skutkové tvrdenie je 
nepravdivé. Pravdivým 
skutkovým tvrdením je fakt, 
že vo veci boli vypracované 
tieto znalecké posudky:

1. Mesta Žilina – znalecký 
posudok, vypracovaný Ing. 
Michalom Derkitsom dňa 
11. 5. 2014 na jednotkovú 
cenu pozemkov vo výške 
76,57 €/m2,
2. Poslanca Kapitulíka – 
znalecký posudok znalca 
Ing. Mariána Mrázika zo 
dňa 3. 11. 2014 na jednotko-
vú cenu pozemkov vo výške 
42,01 €/m2,
3. Mesta Žilina – vyjadrenie 
Ústavu súdneho inžinierstva 
v Žiline zo dňa 3. 11 .2014, 
podľa ktorého jednotková 
hodnota pozemkov by mala 

byť na úrovni 56,88 €/m2,
4. Mesta Žilina – Znalecký 
ústav SF STUBA vypracoval 
dňa 23. 6. 2015 posudok, 
ktorý určil jednotkovú cenu 
pozemkov vo výške 62,90 €/
m2,
5. Mesta Žilina – ÚSI ŽU zo 
dňa 22. 6. 2015, ktorý určil 
jednotkovú cenu pozemkov 
vo výške 48,66 €/m2.“

Na záver ešte komentár: ni-
kto, ani JUDr. Andrej Dziac-
ky, ani Ing. Andrej Dziacky 
nemajú žiadne výhody opro-
ti ostatným. Pozemky boli 
odpredané riadne a plne v 
súlade so zákonom, s cenou 
stanovenou znalcom na to 
odborne spôsobilým. Všetko 
už bolo v roku 2013 vysvetle-
né, napriek tomu má niekto 
potrebu teraz z toho urobiť 
„kauzu“. Je úsmevné pripiso-
vať mestu Žilina vinu za pre-
vody pozemkov v spoločnos-
ti Žilina Invest, kde to bolo 
práve mesto, ktoré okamžite 
nechalo odvolať konateľa, 
podalo trestné oznámenie a 
v trestnom konaní poskytuje 
maximálnu potrebnú súčin-
nosť.

„Mrzí ma, že hoci sme páno-
vi redaktorovi poskytli všet-
ky relevantné a úplné infor-
mácie, vybral si z nich len to, 
čo potreboval na vytvorenie 
negatívneho dojmu o hospo-
dárení mesta s pozemkami. 
Preto som sa rozhodol dať 
veci na pravú mieru a infor-
movať priamo verejnosť,“ 
povedal dnes primátor mesta 
Žilina Igor Choma.

REDAKCIA 

Primátor Igor Choma reaguje na nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia v týždenníku PLUS 7 DNÍ

Hlasovanie mestského zastupiteľstva
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Jerguš Pecháč – mladý šachový veľmajster  

V rámci medziná-
rodného bodova-
nia FIDE dosiahol 
13-ročný Žilinčan 
Jerguš Pecháč dru-
hé najvyššie umiest- 
nenie na svete  
a prvé na Sloven-
sku a v Európe, keď 
ho len o pár bodov 
predbehol Ameri-
čan John Burke. 
Za jeho FIDE 2513 
mu medzinárodná 
organizácia FIDE 
udelila titul „FIDE 
MAJSTER“

Jerguš je niekoľkoná-
sobný majster Slo-
venska vo svojej ka-

tegórii  a každoročne sa 
zúčastňuje Majstrovstiev 
sveta alebo Európy. Ak by 
ste hľadali chlapca zahra-
baného medzi knihami, 
tak tam by ste ho určite 
nenašli. Prázdniny  trávi  
s rovesníkmi na ihrisku, 
kde naháňajú loptu a ob-
čas si odskočí na turnaj. 
Má rád všetky druhy špor-

tov, no najviac sa mu darí  
v šachu. Ako sa dosahujú  
takéto výsledky? Tréningom  
v šachovom krúžku v Cen-
tre voľného času v Žiline  
a samozrejme poctivou kaž- 
dodennou prácou so ša-
chovnicou. Jergušovi vôbec 
neprekáža, ak v turnaji na-
razí na dospeláka. „S dos- 
pelými sa mi hrá lepšie 
ako s väčšinou rovesníkov. 
V šachu nie je vekové ob-
medzenie smerom hore. 
To znamená, že môžem 
hrať turnaje vo svojej kate-
górii, ale i turnaje dospe-

lých. Samozrejme okrem 
preboru seniorov. Tam by 
ma nepustili,“ smeje sa Jer-
guš. „Šach hrám od 5 rokov  
a baví ma objavovať niečo 
nové, hľadať kombinácie, 
ktorými prekvapím súpera.“ 
V šachovom klube Mladosť 
pri CVČ Žilina pracuje veľa 
detí vo veku od 5 – 15 ro-
kov. Organizujeme rôzne 
turnaje pre malých, ale i pre 
pokročilých šachistov, šacho-
vé kempy, sústredenia, ale  
i športové dni. 

REDAKCIA 

Rastie nám šachový veľmajster?

V septembri sa na 
Radnici mesta Žili-
na konala tlačová 
konferencia MsHK 
Žilina, na ktorej 
hokejový klub pred-
stavil ciele pre na-
sledujúcu sezónu, 
hráčsky káder  
a nové dresy. Tlačo-
vej konferencie sa 
zúčastnilo vedenie 
klubu a vedenie 
mesta. Hokejisti 
sľubujú hrať „agre-
sívny“ a útočný 
hokej.

Tlačovej konferencie 
na Radnici mesta 
sa zúčastnil prvý 

zástupca primátora Patrik 
Groma a za hokejový klub 
predseda predstavenstva 
MsHK DOXXbet Žilina 
Marián Tittl, podpredse-
da predstavenstva klubu 
Anton Trnovec, športový  
riaditeľ klubu Imre Valášek, 
hlavný tréner A-tímu Milan 
Jančuška, asistent trénera 
Jerguš Bača, kapitán muž-
stva Milan Drevenák, asi-
stenti kapitána Michal Gr-
man a Václav Stupka.

Klub sľubuje, že budú hrať 
„agresívny“ a útočný hokej. 
Tomu prispôsobili aj zlože-
nie kádra, do ktorého opro-
ti minulému roku pribudlo 

niekoľko nových tvárí. Ve-
denie klubu ponúklo ma-
ximálny priestor mladým 
hráčom. Pomer žilinských 
odchovancov k cudzím 
hráčom  v tíme je 50:50. Na 
tlačovej konferencii klub 
predstavil aj nové dresy  
s retro nádychom. Na 
dresoch je rok  založenia 
klubu,  ktorý pripomína 
90-ročnú tradíciu hokeja 
v Žiline. Pred samotným 
začiatkom tlačovej konfe-
rencie bolo vedeniu klubu 
odovzdané osvedčenie od 
Slovenskej obchodnej a  
priemyselnej komory, 
ktorým sa klub MsHK Žili-
na stal jej členom. 

Hokejový klub v Žiline ide 
aj tento rok trendom tran- 
sparentnosti a ako jediný 
klub na Slovensku zverej-
ňuje platy hokejistov. „Klub 
sa chce správať zodpovedne 
a aj preto zverejňuje platy 

hráčov,“ vyjadril sa prvý 
zástupca primátora mesta 
Žilina Patrik Groma.

Žilinskí hokejisti začali  
s prípravou na ďalšiu sezó-
nu už v máji. Tento rok sa 
vlci pripravovali za obme- 
dzených podmienok, ich 
príprava prebiehala v Ná-
mestove, pretože zimný šta-
dión v Žiline prechádza v 
súčasnosti rekonštrukciou. 
Práce na štadióne sa už 
ukončujú a 20. septembra 
sa odohrá na štadióne prvý 
zápas MsHK DOXXbet Ži-
lina VS Dukla Trenčín. Hrá-
či aj fanúšikovia sa môžu 
tešiť na vynovené priestory 
štadióna. Rekonštrukciou 
prešli strecha, šatne, sociál- 
ne zariadenia, mantinely, 
ozvučenie, vzduchotechni-
ka a pribudne i nový bez-
pečnostný kamerový sys-
tém.

REDAKCIA 

Mestský hokejový klub v Žiline  
má jasné športové ciele

Dvojdňové futba-
lové zápolenie 
pre základné ško-

ly, stredné školy či partie 
a úrady sa uskutočnilo  
v dňoch 10. až 11. septem-
bra 2015 na ihrisku posta-
venom priamo na Námestí 
Andreja Hlinku v centre 
mesta. Podujatia sa mohol 
zúčastniť každý, kto sa zare-
gistroval v jednom z dvoch 
družstiev – Sever alebo Juh.

Tohto ročníka sa zúčastnilo 
64 futbalových tímov a za 
dva dni sa spolu odohralo 
16 hodín futbalu. Viac sa 
darilo „Severanom“, ktorí 

zvíťazili nad „Južanmi“ 
172:160 bodom, čím upra-
vili skóre na 5:3 v prospech 
Severu, podarilo sa mu tak 
napraviť reputáciu po mi-
nuloročnej prehre. Žilinča-
nia sa bavia futbalom už od 
roku 2008. Počas dvoch dní 
sa konajú nonstop futbalo-
vé zápasy na mantinelovom 

ihrisku s umelou trávou, prí-
padne na piesku. Súčasťou 
turnaja boli i detské atrakcie 
a ďalší sprievodný program.

Podrobné výsledky turna-
ja a fotogalériu nájdete na: 
http://www.sport.zilina.sk/.

REDAKCIA 

Žilinčania sa opäť bavili futbalom
Sever zvíťazil nad Juhom 
Už po ôsmykrát sa priamo na Námestí Andreja Hlinku v centre Ži-
liny hral futbal. Po minuloročnej výhre Juhu sa v tomto roku viac 
darilo „Severanom“, ktorí zvíťazili nad „Južanmi“ s historickým 
skóre 5:3.

Radnica mesta Žili-
na na čele s pri- 
mátorom Igorom 
Chomom sa teší  
z veľkého úspechu 
žilinských mažore-
tiek Diana, ktoré na 
európskom šampio-
náte v Brne získali 
tri pódiové umiest-
nenia. 

Seniorky (od 15 rokov) 
obsadili prvé miesto  
v kategórii baton  

(palička) veľká formácia. 
Juniorky (od 9 do 14 rokov) 
obsadili v tej istej kategórii 
taktiež prvé miesto a ka-
detky (od 8 do 11 rokov)  
v rovnakej kategórii obsadili 
druhé miesto.

Primátor mesta Žilina Igor 
Choma prijal úspešné ma-
žoretky na Radnici. „Má-
loktoré mesto sa môže tešiť 
z takého úspechu ako naša 
Žilina. Mažoretky Dia- 
na nám opäť spravili radosť 
tým, že sa presadili na medzi- 
národnej súťaži. Mňa osob-
ne, ale aj mesto Žilina veľ-
mi teší váš úspech a prajem 

vám, aby takýchto úspechov 
bolo čoraz viac,“ dodal pri-
mátor Igor Choma.

Mažoretky prišli na Radni-
cu v slávnostnom sprievo-
de cez Mariánske námestie, 
ktorým predstavili svoje 
víťazné formácie z majst-
rovstiev Európy. Príprave 
mažoretiek sa venuje vedúca 
súboru Ľudmila Štefková. 
Osobnými trénerkami sú 
Andrea Funtiková, Lucia 
Ľuptáková a Ivana Matejo-
vičová. 

Žilinské mažoretky Diana  
z Centra voľného času v Ži-

line (Kuzmányho 105) osla-
vujú budúci rok 25 rokov 
svojej existencie.  Za tie roky 
nazbierali mnoho ocenení a 
chceli by v tomto duchu po-
kračovať aj naďalej, pretože 
reprezentujú nielen mes-
to Žilina, ale aj Slovenskú  
republiku. Od 1. septemb-
ra sa môžu prihlásiť nové  
členky, a to vo veku od 5 do 
9 rokov.

Prihlasovacie formuláre náj- 
dete na nasledujúcom odka-
ze: http://zilinskemazoret-
kydiana.webnode.sk/.

REDAKCIA 

Úspešné žilinské mažoretky  
prijal primátor na Radnici 

Pochod mažoretiek cez Mariánske námestie 

Ilustračné foto 

Zľava: prvý zástupca primátora Patrik Groma, podpredsedníčka 
regionálnej pobočky Slovenskej obchodnej a priemyselnej komo-
ry Anna Strečková, predseda predstavenstva MsHK DOXXbet Žili-
na Marián Tittl, podpredseda predstavenstva klubu Anton Trnovec
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Kronika mesta Žilina 
V tejto rubrike priblížime minulosť nášho mesta. Skôr narodení 
čitatelia si môžu obnoviť spomienky, mladší čitatelia sa dozvedia 
pre nich možno neznáme skutočnosti a fakty. 

Voľné miesta v detských jasliach

Mesto Žilina oznamuje, že v zariadeniach detských jaslí v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Žilina (Detské jasle na Puškinovej ulici č. 14 a Detské jasle 
na Veľkej Okružnej ulici č. 82) má voľné kapacity. Detské jasle sú zariadenia,  
v ktorých je poskytovaná starostlivosť dieťaťu vo veku od 1 roka veku do 3 ro-
kov veku. Starostlivosť je zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností a návy-
kov dieťaťa, zohľadňuje jeho individuálne a vekové potreby. Cieľom je zdravý 
telesný a duševný vývoj dieťaťa. V Detských jasliach na Veľkej Okružnej ulici  
č. 82 je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou/očnou indikáciou na 
základe odporúčania odborného/očného lekára. 

Podmienky poskytovania starostlivosti a výšku úhrady upravuje VZN mesta Ži-
lina č. 7/2015, ktoré nájdete zverejnené na webovej stránke mesta Žilina www.
zilina.sk. 

V prípade záujmu rodičov alebo zákonných zástupcov bližšie informácie ochot-
ne poskytnú zamestnanci odboru sociálneho a zdravotného Mestského úradu v 
Žiline na telefónnom č. 041/7063 407, prípadne v Klientskom centre Mestského 
úradu v Žiline osobne alebo na telefónnom čísle 041/7063 503 v pracovných 
dňoch a v pracovných hodinách. 

Mestská polícia informuje 
16. 9. 2015 o 6.25 hod. – operačný dôstojník Mestskej polície Žilina prijal telefo-
nický oznam ohľadom muža, ktorý si na konár stromu vedľa cesty cca 500 metrov 
pred obcou Mojš viaže lano a podľa všetkého sa chce obesiť. Hliadka mestskej 
polície na mieste zakročila a v spáchaní skutku zabránila. Zistila, že ide o 62-roč-
ného muža zo Žiliny pod vplyvom alkoholu, ktorý podľa vyjadrenia chcel spáchať 
samovraždu. Na mieste sa nachádzala prázdna fľaša od destilátu a lano privia-
zané o konár stromu. Na miesto bola privolaná rýchla zdravotná pomoc, ktorá si 
muža prevzala do starostlivosti. Za asistencie hliadky mestskej polície bola osoba 
prevezená do nemocnice.

1990
9. októbra sa konalo za-
kladacie zhromaždenie 
Zboru Žilincov. Hlavným 
cieľom zboru je zachovať 
genius loci Žiliny. Prvým 
predsedom sa stal JUDr. 
Ernest Žabkay.

30. októbra bola odovzda-
ná do prevádzky III. obvo-
dová komunikácia v Žili-
ne. Úsek začína pri Rondli 
a končí na veľkej križovat-
ke na Košickej ulici. Dielo 
vybudoval Doprastav za 
52 týždňov.

1995
10. októbra na umelecký  
zájazd do Juhoslávie od-
cestovalo Mestské divadlo 
v Žiline. Predstavilo sa  
tam hrou Miroslava Ben-
ku  Mäkké sny a hrou Jú-
liusa  Barč-Ivana  Matka.
31. 10. V  podkroví  chi-
rurgického  pavilónu   
v žilinskej  nemocni-
ci    boli    otvorené    nové    
sociálne  a spoločenské  
priestory   pre  lekárov   

a zdravotnícky   personál.  
Stavbu v hodnote 2,2 mil- 
ióna Sk financovalo mesto 
Žilina.

2000
26. októbra sa konalo 15. 
zasadnutie Mestského za-
stupiteľstva v Žiline. Po-
slanci o.i. schválili udele-
nie Čestného občianstva 
mesta Žilina pedagógovi 
prof. RNDr. Ladislavovi 
Bergerovi, mešťanosto-
vi (primátorovi) mesta 
Žilina JUDr. Vojtechovi 
Tvrdému in memoriam a 
pedagógovi Jánovi Košec-
kému in memoriam.  

2005
7. októbra bol poklepaný 
základný kameň stavby 
dialničného úseku Hri-
čovské Podhradie – Žilina, 
Strážov. Stavba má dĺžku 7 
km,  celkové náklady na 
stavbu boli 5,3 miliardy 
korún. 

22. októbra bola na Vlčin-
ciach slávnostná posviac-

ka kostola Sedembolest-
nej Panny Márie.  Chrám 
konsekrovali nitriansky 
emeritný biskup Ján Chry-
zostom, kardinál Korec  
a nitriansky diecézny bis-
kup Viliam Judák.

2010
4. októbra bola v OC Du-
beň vystavená futbalová 
trofej UEFA Champions 
League. Futbalisti MŠK 
Žilina boli v tejto sezóne  
účastníkmi skupinovej 
fázy tejto súťaže, avšak 
ich súperi FC Chelsea 
Londýn, Spartak Moskva  
a Olympique Marseille 
boli nad ich sily.  

6. októbra Mestský úrad 
v Žiline získal certifikát 
systému riadenia úradu 
podľa EN ISO 9001:2008, 
ktorý potvrdzuje, že mest-
ský úrad poskytuje služby 
pre klientov vo vysokej 
kvalite a v súlade s touto 
európskou normou. 

REDAKCIA 

OZNÁMENIE

Primátor mesta Žilina vyhlasuje vykonávanie

celomestskej deratizácie
v čase od 5. 10. 2015 do 10. 11. 2015.

Deratizácia sa bude vykonávať v budovách vo vlastníctve mesta  
Žilina s cieľom eliminácie výskytu živočíšnych škodcov  
(hlodavce, najmä potkany). V tejto súvislosti zároveň

vyzýva

fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, že sú podľa ustanovenia 
§ 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia  povinné zabezpečiť na zamedzenia vzniku, šírenia a na 
obmedzenia výskytu prenosných ochorení  dezinfekciu a reguláciu živočíš-
nych škodcov v ich alebo nimi spravovaných objektoch na území mesta Ži-
lina. Taktiež fyzickým osobám – občanom sa odporúča vykonať deratizáciu 
hlavne na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych 
zvierat. V záujme vyššej účinnosti deratizácie vyzýva všetky dotknuté orga-
nizácie a občanov na vykonanie deratizácie v ohlásenom termíne.

         Zmeny cestovných poriadkov od 1. októbra 2015 

Cieľom zmien je zabezpečiť odvoz z nočnej zmeny, návoz na rannú zmenu, prípoj k 
rannému odchodu vlakov a  umožniť prestup na iné linky.

AUTOBUSOVÉ LINKY:
• Linka č. 22 – posunutie odchodu spoja v pondelok až piatok, a to z mestskej 
časti Bytčica z 5.58 hod. na 5.59 hod. a z mestskej časti Brodno cez prázdniny  
z 5.20 hod. na 5.15 hod.
• Linka č. 24 – pridanie spoja v pondelok až piatok, a to z mestskej časti Strážov po 
Železničnú stanicu o 4.30 hod.

TROLEJBUSOVÉ LINKY:
Linka č. 6 – pridanie spoja v pondelok až piatok zo Štefánikovho námestia na sídlisko 
Hájik o 6.37 hod., posunutie odchodu spoja cez prázdniny zo sídliska Vlčince o 6.20 na 
6.25 hod. a predĺženie spoja zo sídliska Hájik na sídlisko Vlčince v pondelok až piatok 
s časom odchodu o 8.40 hod. s následným odchodom z Matice slovenskej o 9.20 
hod.
Podrobnosti nájdete na www.dpmz.sk. 

Dopravný podnik mesta Žiliny

Vo štvrtok 15. októbra 2015 sa uskutoční v cca 35 slovenských 
mestách dopravno-preventívna akcia, ktorú organizuje Únia nevidiacich  
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) s názvom „Biela palica“. Akcia sa 
uskutoční pri príležitosti Svetového dňa bielej palice, ktorá je nenahraditeľ-
nou pomôckou pre nevidiacich. „Biela palica“ sa uskutoční na priechodoch 
pre chodcov vo všetkých krajských a niektorých ďalších okresných mestách. 
Viac info na www.zilina.sk v sekcii spravodajstvo. 

Pozor na nevidiacich na priechodoch


