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Primátor Igor Choma, zamestnanci Mestského úradu v Žiline, ale i Žilinčania prispeli svojou dobročin-
nosťou k zlepšeniu vybavenosti dvoch detských jaslí, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Žilina.
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Ako napreduje demografický vývoj v Žiline?

Súčasťou každého nového roka je zhodnotenie demografického vývoja oby-
vateľov za predchádzajúci rok. Z údajov evidencie obyvateľstva sa evidovalo 
k 31. 12. 2015 spolu 83 565 obyvateľov mesta Žilina, pričom 43 269 bolo 
žien a 40 296 mužov. Oproti roku 2014, kedy sa evidovalo na konci roka 83 
707 obyvateľov mesta Žilina, nastal úbytok na obyvateľstve o 142 obyva-
teľov. Zo Žiliny sa za uplynulý rok odsťahovalo 1 358 občanov a prisťahovalo 
1 059 občanov. 

Zaujímavosťou je, že najvyšší počet obyvateľov Žiliny predstavuje  
1 594 občanov, ktorí sú vo veku 36 rokov. Najnižší počet obyvateľov tvo-
ria občania, ktorí majú vek 103 rokov (1 občan), 102 rokov (2 občania), 
99 rokov (1 občan). Informácie o evidencii obyvateľov mesta Žilina náj- 
dete na: https://egov.zilina.sk/. 

8Kronika mesta Žilina

8Mestská polícia Žilina 
informuje 

Žilinčania, vyjadrite svoj názor na bezplatnú mestskú  
hromadnú dopravu v Žiline

Súčasné vedenie mesta Žilina má záujem, aby sa v dohľadnej dobe zaviedla 
na území mesta Žilina bezplatná hromadná doprava pre Žilinčanov, ktorí ne-
majú podlžnosti voči mestu a Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o. Pristúpiť 
k takémuto kroku však nie je jednoduché, preto nás zaujíma nás, čo si myslíte 
o bezplatnej hromadnej doprave. 

Svoje názory, podnety, ale i pripomienky na pripravovanú bezplatnú hromadnú 
dopravu v Žiline môžete zasielať prostredníctvom e-mailu na: bezplatnamhd@
zilina.sk a tiež poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komu-
nizmu 1, 011 31 Žilina (na obálku vyznačte „BEZPLATNÁ MHD“).

Odovzdanie zbierky do detských jaslí

ŠPORT 

7V Žiline máme nový  
plavecký talent
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Ing. Jozef Oswald 
vedúci odboru  
stavebného 
Mestského úradu v Žiline 

Najpoužívanejšie  
dievčenské mená

Sofia 

Nina

Michaela

Natália 

Ema 

Štatistika zo žilinskej matriky za rok 2015

graf č. 1

Najpoužívanejšie 
chlapčenské mená

Jakub

Adam

Lukáš
Tomáš
Matej

Stavebný odbor tvorí kon-
cepcie, riadi, koordinuje a 
kontroluje činnosť oddelení 
začlenených do odboru – ob-
lasť stavebného poriadku, ar-
chitektúry mesta a územného 
plánu, Štátneho fondu rozvoja 
bývania (ŠFRB) a evidenciu 
budov a ulíc. Zúčastňuje sa na 
zasadnutiach komisií, mestskej 
rady a mestského zastupiteľstva, 
zodpovedá za kvalitu podkla-
dov a predkladaných materiá-
lov poslancom a pod. Stavebný 
úrad, ktorý spadá  pod staveb-
ný odbor, zabezpečuje prene-
sený výkon štátnej správy na 
úseku územného plánovania 
a stavebného poriadku, vedie 
územné a stavebné konanie, 
vydáva rozhodnutia podľa sta-
vebného zákona a vykonáva 
súvisiace činnosti pre mesto, 
mestské časti a obec Porúbka. 
Na oddelení architektúry mes-
ta a územného plánu posu- 
dzujeme projektovú dokumen-
táciu a vydávame vyjadrenia k 
všetkým konaniam v zmysle 
stavebného zákona a vyjadre-
nia k investičným zámerom, 
architektonickým a architekto-
nicko-urbanistickým štúdiám. 
Spracovávame koncepcie stra-
tegického rozvoja mesta či vy-
dávame územno-plánovacie 
informácie. Na referáte Štát-
neho fondu rozvoja bývania 
poskytujeme žiadateľom infor-
mácie o možnostiach podpory 
z jeho prostriedkov, prijímame 
a overujeme žiadosti a vyko-
návame kontrolu dodržiavania 
zmluvných podmienok. Na 
evidencii budov a ulíc zabez-
pečujeme označovanie ulíc a 
iných verejných priestranstiev 
orientačnými tabuľami, určuje-
me, meníme a rušíme súpisné a 
orientačné čísla. V klientskom 
centre prijímame žiadosti vy-
plývajúce z činnosti odboru. 
Naším hlavným cieľom  je, aby 
sa na odbore pracovalo pruž-
nejšie smerom k občanom,  a 
to aj s pričinením všetkých 
zamestnancov stavebného od-
boru, za čo by som sa im rád 
poďakoval.

Žilinská matrika ve-
die evidenciu osôb, 
ktoré sa narodili, 
uzavreli manželstvo 
alebo zomreli na 
území mesta Žilina. 

Narodenie detí
V roku 2015 sa v územnom 
obvode Matričného úra-
du v Žiline narodilo 1 463 
detí, čo je o 66 detí viac ako 
v roku 2014 (graf č. 1).

Primátor Igor Choma 
osobne víta malých Ži-
linčanov a Žilinčanky do 
života na uvítaní detí do 
života. V minulom roku sa 
na Mestskom úrade v Žili-
ne a Radnici mesta usku-
točnilo 16 týchto podujatí, 
ktorých sa zúčastnilo spolu 
398 detí. V roku 2015 pri-
mátor zablahoželal aj ži-
linským jubilantom, ktorí 
oslávili okrúhle životné ju-

bileum – 70, 75, 80, 85, 90 
a viac rokov. Počas 14 po-
dujatí osobne pogratuloval 
859 jubilujúcim seniorom. 
Okrem toho predstavitelia 
mesta Žilina v roku 2015 
osobne navštívili a zabla-
hoželali trom 100-ročným 
jubilantom.

Najpoužívanejšie mená
Najčastejšie používané 
mená detí v roku 2015 boli 
pre dievčatá Sofia a Nina 
(v rovnakom počte 28), 
Michaela (18), Natália a 
Ema (v rovnakom počte 
17)  a pre chlapcov Jakub 
(53), Adam (37), Lukáš 
(36), Tomáš (33), Matej 
(31) a Martin (30). Medzi 
netradičné mená môžeme 
pre dievčatá zaradiť Isa, 
Chanel, Zoe, Mia, Darja, 
Marína, Tamia, Rossella a 
pre chlapcov Eliáš, Timur 
či Rafael.

Uzavretie manželstiev
Počet sobášov v územnom 
obvode Matričného úradu 
Žilina v roku 2015 bol 517, 
z toho 280 cirkevných a 237 
civilných sobášov. Oproti 
roku 2014 počet uzatvo-
rených manželstiev stúpol 
o 45 sobášov. Taktiež sa 
uskutočnili tri zlaté svadby 
a jedna diamantová svadba. 
V roku 2015 bolo zazname-
naných 201 rozvodov. 

Úmrtia
V matričných knihách bolo 
v roku 2015 zapísaných  
1 356 úmrtí, z toho 666 žien 
a 690 mužov. Tento počet 
oproti roku 2014 stúpol  
o 20 úmrtí. 

Iné
Matričný úrad za minulý 
rok vydal 2 367 dupliká-
tov matričných dokladov, 
z toho 368 matričných do-

kladov na použitie v cudzi-
ne a 28 potvrdení z matriky.  
V 832 prípadoch bol vy-
konaný dodatočný záznam  
v matrike týkajúci sa určenia 

otcovstva, zmeny a úpravy 
mena a priezviska, ako i roz-
vodov manželstva, osvojení 
a pod.

REDAKCIA

Mesto Žilina v tomto 
roku začína s veľkou 
rekonštrukciou 
chodníkov najmä na 
sídliskách. Výstavba 
nových chodníkov 
bude prebiehať aj vo 
viacerých mestských 
častiach. Je to jedna 
z najvýznamnejších a 
najväčších investícií 
v meste Žilina pre 
chodcov za posledné 
desaťročie. 

T  ermín realizácie opráv 
a výstavby nových 
chodníkov je stano-

vený na roky 2016 až 2018,  
pričom tento rok plánujeme 
vyčleniť približne 500 000 
eur. Samotná realizácia by 
mala začať v druhom polroku 
2016 po ukončení verejného 
obstarávania na zhotoviteľa.
Monitoring stavu peších ko-
munikácií už v minulom roku 
ukázal, ktoré pešie chodníky 
je potrebné opraviť, zrekon- 
štruovať, prípadne vybudovať 
úplne nové, čo výrazne prispeje 
k bezpečnosti chodcov. Nové 
chodníky budú debarierizova-
né, na priechodoch budú osa-
dené aj prvky pre nevidiacich a 
na vybraných úsekoch pribud-
nú aj zábradlia. Zároveň budú 
nasvietené dva priechody pre 
chodcov na sídlisku Vlčince – 
na Obchodnej ulici pri Pošte 8 
a na Ulici sv. Cyrila a Metoda. 

Kde a ktoré chodníky sa 
budú rekonštruovať a bu-
dovať?
Sídlisko Vlčince je najväč-
ším v Žiline a má aj najdlh-
šu sieť chodníkov. Pôjde 
tu teda o najväčšiu inves-
tíciu zo všetkých lokalít. 
Podľa príslušnej projektovej 
štúdie sú celkové náklady 
na rekonštrukciu a výstavbu 
chodníkov predpokladané 
vo výške viac ako 368 000 
eur. V rámci rekonštrukcie 
sa opraví povrch chodníkov 
na ploche 17 234 m2, pričom 
nové chodníky predstavujú 
plochu 559 m2.

Kritický úsek sa nachádza 
aj na križovatke ulíc Rosin-
ská a Pri Celulózke. Žilinský 
samosprávny kraj avizoval 
prestavbu tejto križovatky 
na okružnú, preto sa plánuje  
v okolí tejto križovatky dobu-
dovať potrebná infraštruktúra 
pre chodcov. Tento spoločný 
zámer má spracovanú pro-
jektovú dokumentáciu, ktorá 
odhaduje náklady na pešie 
chodníky vo výške 160 000 
eur s termínom výstavby  
v roku 2016. 

Sídlisko Hliny je druhé naj-
rozsiahlejšie, takže predsta-
vuje o čosi menšie náklady 
ako v prípade sídliska Vlčin-
ce. Podľa projektovej štúdie 
sa predpokladajú náklady vo 

výške viac ako 307 000 eur. 
Na sídlisku Solinky sa podľa 
vypracovanej projektovej 
štúdie bude realizovať inves-
tícia na úrovni 237 000 eur. 
Na tomto území je potreb-
né rekonštruovať chodníky, 
ktoré sú prevažne v prostredí 
vnútroblokov. Celková plo-
cha rekonštruovaných chod-
níkov je 12 381 m2. Uvažuje 
sa aj o vybudovaní nového 
chodníka  od zastávky MHD 
Limbová smerom k obchod-
nému centru MAX. 

Na sídlisku Hájik sa vzhľa-
dom na vek a veľkosť sídliska 
očakáva investícia za takmer 
60 000 eur. Oprava povrchu 
chodníkov predstavuje plo-
chu 2 841 m2, v prípade no-
vých chodníkov je to plocha 
27 m2. Stavebné aktivity sa 
tu budú realizovať prevažne  
v starej severnej časti sídliska.

Výstavba nových chodní-
kov je plánovaná aj v ďalších 
mestských častiach. V súčas-
nosti prebieha spracovanie 
realizačnej projektovej doku-
mentácie, ktorá je potrebná 
ako podklad pre verejné ob-
starávanie na výber dodáva-
teľa stavebných prác. Viaceré 
mestské časti disponujú loka-
litami, kde absentuje základ-
ná pešia infraštruktúra naj- 
mä popri hlavných cestách. 
V Bánovej sa dobudujú chod-

níky od Námestia sv. Jána 
Bosca smerom na cintorín. 
Povrch chodníka sa opraví aj 
na Ulici oslobodenia.

Ako problémový sa javí chod-
ník popri ceste medzi Budatí-
nom a Zádubním. Proces vy-
dania územného rozhodnutia 
bol pozastavený kvôli súkrom-
ným osobám, ktoré namietajú 
voči tomuto zámeru. Na tento 
takmer 1,9 km dlhý chodník 
je projektová dokumentácia 
spracovaná s odhadovanými 
nákladmi vo výške 750 000 
eur. Termín je naplánovaný 
na rok 2017, no vzhľadom na 
nejasnú situáciu vo veci územ-
ného rozhodnutia sa toto opa-
trenie rozdelí na etapy a reali-
zovať sa bude postupne. 

V mestskej časti Bytčica 
chýba časť chodníka popri 
hlavnej ceste I/64. Ide o úsek 
Dlhej ulice a odhadované ná-
klady sú vo výške 114 000 eur.

V Považskom Chlmci na Byt- 
čianskej ulici je v pláne nový 
chodník, ktorý by vyriešil 
nebezpečnú situáciu chod-
cov, ktorí sú nútení kráčať po 
okraji komunikácie s hustou 
tranzitnou premávkou v sme-
re na Bytču. Projektová doku-
mentácia je v štádiu riešenia, 
počíta sa s predpokladanými 
nákladmi vo výške 44 500 eur. 
Toto opatrenie je rozdelené na 

dve etapy s termínom výstav-
by v roku 2017. Okrem toho 
sa uvažuje aj s iným úsekom 
Bytčianskej ulice, a to medzi 
križovatkami Bytčianska  
a Pod Skalkou a Bytčianska a  
Na Hôrke. Náklady na vybu-
dovanie tohto chodníka sa od-
hadujú na úrovni 132 000 eur. 

V mestskej časti Trnové nie je 
vybudovaný chodník popri 
hlavnej ceste – Hornej a Dol- 
nej Trnovskej ulici. Spracova-
ná projektová dokumentácia 
odhaduje investíciu vo výške 
624 000 eur. Termín realizá-
cie je nejasný vzhľadom na 
pravdepodobnú úpravu pro-
jektovej dokumentácie.

V Závodí sa zrekonštruujú 
úseky Ulice Juraja Závodského 
(aj od križovatky s Hôreckou 
cestou v smere do Bánovej) 
a opravia sa povrchy chod-
níkov. Zároveň je potrebné 
dobudovať sieť chodníkov 
na uliciach Roľnícka, Školská  
(v smere na Hôreckú) a Pod 
sadom.

Severné prepojenie Hájika 
a Závodia prostredníctvom 
Kvačalovej ulice nepočítalo  
s chodcami. Preto aj tu je po-
zdĺž cesty naplánovaný nový 
chodník a náklady sú približ-
ne na úrovni 156 000 eur. 

REDAKCIA

Pripravuje sa veľká rekonštrukcia a výstavba nových chodníkov po celej Žiline 
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Orezávanie drevín  na pozemku 
komunitnej záhrady

Na sídlisku Vlčince pribudne 
NOVÁ KOMUNITNÁ ZÁHRADA

Výťažok presiahol 2 000 eur

Detské jasle na Puškinovej ulici

Priechody pre chodcov sú bezpečnejšie

Ilustračné foto 

Milí Žilinčania, 
ani sme sa nenazda-
li a máme tu mesiac 
február. Na Mest-
skom úrade v Žiline 
sa práca rozbehla v 
plnom prúde a čaká 
nás náročný rok. 

Chceme toho mno-
ho spraviť, aby sa  
v meste Žilina lep-

šie žilo a bývalo. V decem-
bri poslanci mestského 
zastupiteľstva schválili roz-
počet na rok 2016 vo výš-
ke zhruba 64,5 mil. eura, 
ktoré budú investované do 
nášho mesta. Ide predov-
šetkým o investície do roz-
voja a zlepšenia životnej 
úrovne v Žiline.

Poďme teda poporiadku, 
investície sa dotknú mest-
skej hromadnej dopravy, 
konkrétne kúpy nových 
trolejbusov a autobusov. 
Ďalšie finančné prostried-
ky poputujú do školstva, 
pod ktoré spadajú mater-
ské školy, základné školy, 
základné umelecké školy 

a centrum voľného času  
v celkovom počte viac ako 
40 organizácií. Chystá sa 
výstavba a rekonštrukcia 
chodníkov a ciest v celom 
meste. Takisto financova-
nie verejných služieb, ako 
je mestská hromadná do-
prava,  osvetlenie, čistota 
ciest a mesta. 

Naďalej sa budú financovať 
služby v oblasti poskyto-
vania stravy dôchodcom 
a odkázaným osobám, 
opatrovateľských služieb a 
denných stacionárov. Roz-
počet obsahuje aj finan-
covanie Mestskej polície 
Žilina, športových a kultúr-
nych podujatí, prevádzku 
Mestského divadla Žilina, 
Mestskej krytej plavárne 
Žilina a nízkoprahové-
ho centra na Bratislavskej 
ulici. Pokračovať sa bude  
v rozvoji a udržiavaní verej-
nej zelene, v elektronizácii 
služieb Mestského úradu  
v Žiline, vyrovnávaní po-
zemkov pod verejnými ko-
munikáciami a samozrejme 
v splácaní starých dlhov.

Mesto Žilina má od no-
vého roka platný Územný 
generel dopravy mesta Ži-
lina, ktorý bude riešiť stra-
tégiu statickej a dynamic-
kej dopravy v meste. Už  
v roku 2014 vyhrala súťaž 
na zhotoviteľa Územné-
ho dopravného generelu 
mesta Žilina Žilinská uni-
verzita, ktorá v tomto roku 
poskytla mestu zásadný 
dokument, ktorý bude rie-
šiť všetky atribúty dopravy 
v našom meste s vyhliad-
kou do budúcnosti. Pre 
mesto to znamená obrov-
ský posun vpred v riešení 
dopravnej situácie v meste.

Ing. Igor Liška  
prednosta  

Mestského úradu v Žiline 

Každoročne sa na 
Vianočných trhoch 
koná Primátorský 
punč. Je to akti-
vita, na ktorej si 
Žilinčania kupujú 
tradičný vianočný 
nápoj a výťažok z 
predaja smeruje na 
dobročinnosť. Punč 
predával samotný 
primátor i zamest-
nanci mesta. 

V pre d v i an o č n om 
období od 20. de-
cembra do 23. 

decembra 2015 sa na Via- 
nočných trhoch konala 
charitatívna akcia s názvom 
Primátorský punč, ktorá 
priniesla výťažok 1 555,24 
eura. Okrem punču prispe-
li zamestnanci Mestského 
úradu v Žiline výťažkom  
z vianočnej tomboly vo výš-
ke 567 eur. Výťažok z oboch 

akcií putuje do Detských 
jaslí Puškinova 14 a Det-
ských jaslí Veľká Okružná 
82. Príspevok bude slúžiť na 
rozšírenie knižného fondu, 
na nákup posteľnej bielizne 
a iné potrebné veci na chod 
žilinských jaslí.  

„Chcem poďakovať za-
mestnancom mesta, ale aj 
Žilinčanom a návštevní-
kom mesta, že sa zapojili 
do dobročinného poduja-
tia Primátorský punč. Teší 

ma, že sa zapojilo mnoho 
ľudí a už tradičné poduja-
tie naberá na popularite. 
Detičky v detských jas- 
liach v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Žilina tak 
môžeme potešiť napríklad 
novými hračkami či kniž-
kami. Ešte raz ďakujem za 
peknú finančnú zbierku vo 
výške 2 122,24 eura,“ dodal 
pri odovzdávaní zbierky 
Igor Choma. 

REDAKCIA

Nová komunitná 
záhrada vznikne na 
zanedbanom pozem-
ku vo vnútro- 
bloku Fatranskej 
ulice na sídlisku 
Vlčince. Mesto 
Žilina si tento po-
zemok prenajalo za 
symbolické 1 euro 
od Spojenej školy 
internátnej. V roku 
2016 sa v uvedenej 
oddychovej zóne 
plánujú osadiť lavič-
ky a smetné koše, 
obnoviť chodníky a 
sprístupniť bezplat-
ný internet. 

Komunitné záhrady 
ponúkajú ľuďom 
nové možnosti vyu- 

žitia verejných priestran-
stiev. Nielenže podporujú 
záujem ľudí o svoju štvrť 
a mesto, ale tiež vplývajú 
na dobré susedské vzťahy. 
Prinášajú do miest a na síd-
liská upravenú zeleň, bez-
pečné miesta na hranie pre 
deti a miesta na trávenie 
voľných chvíľ s kamarátmi 
a susedmi. Ďalšia komu-
nitná záhrada vznikne na 
zanedbanom pozemku vo 
vnútrobloku Fatranskej uli-
ce. Pozemok patrí Spojenej 

škole internátnej a v minu-
losti slúžil ako školský dvor. 
Následne po odcudzení plo-
ta začal chátrať a na základe 
poslaneckého návrhu Patri-
ka Gromu si ho mesto Žili-
na prenajalo za symbolické  
1 euro. V mesiaci december 
sa začala postupná úprava 
priestoru orezaním drevín. 
V budúcom roku pribud-
nú smetné koše a lavičky. 
Obnovou prejdú aj komu-
nikácie a občania sa budú 
môcť tešiť aj na bezplatný 
internet. O priestor sa spo-
ločne budú starať dobrovoľ-
níci, stredná škola a mesto 
Žilina. 

„V Žiline vznikne po ob-
nove ďalšie miesto, kde sa 

budú môcť ľudia stretávať a 
spoločne vytvárať a rozvíjať 
zelený priestor,“ vyjadril sa  
k projektu komunitnej zá-
hrady na Vlčinciach prvý 
zástupca primátora Patrik 
Groma. 

V meste Žilina je vybudo-
vaných už niekoľko komu-
nitných záhrad: komunitná 
záhrada ZŠ Jarná, na uli- 
ciach Piešťanská, Čajakova, 
Lichardova, Bajzova. Roz-
voj komunitných záhrad 
podporuje od roku 2011 
mesto Žilina v spolupráci 
s Nadačným fondom Kia 
Motors Slovakia v Nadácii 
Pontis.

REDAKCIA

Mesto Žilina po-
stupne obnovu-
je priechody pre 
chodcov, ktoré boli 
z pohľadu nehodo-
vosti vyhodnotené 
ako kritické.  
Obnova spočíva  
v inštalovaní prime-
raného osvetlenia 
a farebného zvý-
raznenia priechodu 
pre chodcov, aby 
vodiči jasne videli 
priechod aj chod-
cov. V roku 2015 
bolo mestom pre- 
investovaných  
100 000 eur na ino-
váciu priechodov a 
verejného osvetlenia.

V rámci neustále sa 
zvyšujúceho nebez-
pečenstva na ces-

tách, ktoré pramení z enorm-
ného nárastu motorizácie, je 
nevyhnutné dbať na bezpeč-
nosť tých najzraniteľnejších 
účastníkov cestnej premáv-
ky, ktorými sú chodci. Pre-
to mestvo Žilina pristúpilo  
k obnove ďalších priechodov 
pre chodcov, ktoré sú z po-
hľadu nehodovosti vyhod-
notené ako kritické. 

V roku 2015 boli zrealizova-
né  nasledovné projekty:
• rekonštrukcia verejného 
osvetlenia na Ulici Matice 
slovenskej,
• vybudované osvetlenie 
dvoch priechodov na Rosin-
skej ulici,
•   výmena stožiarov v Zá-
straní a vo Vraní,
•      výmena a doplnenie stožia- 
rov v Považskom Chlmci,
• vybudované osvetlenie 
priechodu na Hlinskej ulici,
• vybudované osvetlenie 
schodov na Mostnej ulici,
• vybudované osvetlenie na 
ulici Za plavárňou,
• doplnenie verejného 
osvetlenia na Oravskej  
ulici,

• vybudovanie osvetlenia 
priechodu na ulici Kálov,
•   sprevádzkovanie verejné-
ho osvetlenia na uliciach Pod 
univerzitou a Poddielna  na 
Veľkom dieli,
• vybudovanie osvetlenia 
schodov na Námestí mlados-
ti na sídlisku Hájik.

Mesto Žilina bude pokračo-
vať s obnovou priechodov 
pre chodcov aj v roku 2016. 
Budú vybrané rizikové loka-
lity, ktoré budú posudzované 
aj vďaka podnetom od obča-
nov, aby sa zvýšila bezpeč-
nosť chodcov a predchádzalo 
sa dopravným nehodám. 

REDAKCIA
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Poslanci volebného obvodu č.1 počas  
zasadnutia, Zdroj: Volebný obvod č. 1 

Volebný obvod č. 1 
Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII a Malá Praha
Poslanecký výbor 
MČ č. 1 Staré Mes-
to, Hliny I-IV, Hliny 
VIII a Malá Praha sa 
pravidelne stretáva 
s občanmi v prvú 
stredu v mesiaci  
o 16.00 hod. na 
pôde MsÚ Žilina.

Na stretnutiach sa po-
slanci MZ za daný obvod:  
PaedDr. Ľudmila Cho-
delková, MUDr. Juraj Po-
pluhár, PhD., MBA, MUDr. 
Peter Durmis, MUDr. Peter 
Bačinský, MUDr. Róbert 
Ficek oboznámia s problé-
mami občanov a snažia sa 
ich riešiť. Výbory MČ by 
mali byť o vzájomnej ko-
munikácii medzi poslan-
com a občanom, a preto 
prikladáme dva pohľady 
občanov na priebeh týchto 
stretnutí: 

Vladimír Baričík (občan)
„Možnosť stretnúť sa s po-
slancami za náš volebný 
obvod som využil pri rie-
šení problémov, s ktorý-
mi som sa oboznámil po 
presťahovaní na novú ad-
resu ul. Martina Rázusa. 
Na stretnutí s poslancami 
za náš obvod som prednie-
sol problémy ktoré nás ako 
obyvateľov trápia. Požiadal 
som miestnych poslancov 
o pomoc a spoluprácu pri 
ich riešení. Priznám sa, že 
z prvého stretnutia som bol 
trocha sklamaný, pretože 
som sa oboznámil s pro-
blémami aj iných prítom-
ných občanov, ktoré riešia 
už dlhú dobu, a výsledky 

sú zatiaľ len čiastkové. Tak 
ako aj medzi občanmi sa 
nájdu viac alebo menej 
aktívni ľudia, tak aj medzi 
poslancami je to podobné. 
Som si vedomý, že nie je 
jednoduché presadzovať a 
ani nie je v silách poslancov 
vyriešiť všetky problémy 
občanov, ktoré ich trápia, 
ale očakávam aspoň pod-
poru a súdržnosť pri ich 
riešení. Často sa môžu zdať 
problémy, ktoré sa riešia, 
banálne a nepodstatné, ale 
mali by sme si uvedomiť, 
že pre spoločnosť je príno-
som už len to, že sa nájdu 
občania, ktorým záleží na 
prostredí, v ktorom žijú, nie 
sú im veci verejné ľahostaj-
né tak, ako je to pre dneš-
nú dobu typické. Verím, že 
takéto stretnutia s poslan-
cami majú zmysel, aby boli 
oboznámení s problémami, 
ktoré naozaj ľudí trápia, a 
aby tak spoločne svojím 
konaním boli prínosom pre 
spoločnosť.“ 

Vlado Bača (občan)
„Pokiaľ mi to môj čas dovo-
lí, pravidelne chodievam na 
stretnutia občanov s poslan-
cami za VO č. 1. Väčšinou 
tam chodievame tí istí ob-
čania, s tými istými problé-
mami, ktoré nás trápia. Žiaľ, 
zdá sa mi, že to ostatných 
občanov netrápi. Mňa osob-
ne hnevá čistota, resp. nečis-
tota mestských komunikácií 
(osobitne časť Staré mesto). 
Mesto vynakladá nemalé 
finančné prostriedky, ale 
vykonané práce sú nedosta-
točné čo do rozsahu i kva-

lity. Občas to dokladujem 
fotografiami, ale to pomáha 
len parciálne. Narážame na 
problém zo strany kompe-
tentných, ktorí nehľadajú 
riešenia, ale iba to, ako sa to 
nedá urobiť. Čo sa týka pro-
blému čistoty v meste,  stačí, 
aby si všetci zainteresovaní, 
t. j. dodávateľ (firma) i ob-
jednávateľ (mesto), plnili 
dôsledne svoje povinnosti, 
všetko by bolo tak, ako má 
byť. V opačnom  prípade ne-
zaplatiť za vykonané práce. 
Všetci sme občanmi nášho 
mesta a malo by nám záležať 
na tom, ako mesto vyzerá. 
Ako povedal klasik: kultúru 
národa poznáš podľa verej-
ných záchodov.“

Na stretnutiach výborov rie-
šime množstvo problémov, 
napr. vstup do pešej zóny, 
rušenie nočného pokoja, 
nevhodné parkovanie, čisto-
tu na sídliskách, venčoviská 
pre psov, reklamu v meste, 
separovaný zber, MP, parko-
vanie a pod. Ako poslanci sa 
snažíme o problémoch in-
formovať príslušné odbory 
MsÚ a spoločne problémy 
riešiť. Informácie nájdete 
na: http://www.zilina.sk/
zapisnice-zo-zasadnuti-ob-
vod-c-1/

Mediálny výstup zo zasad-
nutia nájdete na: http://
w w w. s e v e r k a . t v / r e l a -
cie/850/68/Ak-o-probleme-
-nepoviete-sam-sa-nevyrie-
si/ 

Poslanci  volebného  
obvodu č. 1

5. február 2016
CARNEVAL
12. ŽILINSKÝ FESTIVAL FAŠIANGOVÝCH MASIEK

SL
OV

AK
IA

Mariánske námestie 
15:30 hod. 

Sprievodné podujatie
Masky zimnej lásky – Radovánky a krása v bielom Antona Fialu a Ivana Köhlera
- výstava v administratívnej budove Považského múzea v Žiline do 13. 2. 2016

Mesto Žilina a Folklórny súbor Rozsutec Vás pozývajú na program 
Ľúbezná krása – sobota 6.2.2015 o 16:00 v Mestskom divadlo Žilina 

Mestský úrad – Mariánske námestie - Farské schody 
- Nám. A. Hlinku - Národná ul. a späť na Mariánske námestie

MASKY FS Dolina/Fačkov, Helgonkári z pod Kľaku, Dolná Súča, FSK Goral, 
Jednota dôchodcov/Zázrivá, Kolárovice, FS Oblík, DFS Lieska, 
FSK Limbora/Prečín, DH Fatranka, DFS Cipovička,  FS Rozsutec, 
SZŠU Slov. Dobrovoľníkov, Závadské ženy, Žilinské babenky, ŽIVENA 
Žilina, Senior klub Priatelia, Divadlo KVELB /České Budejovice

SPRIEVOD MASIEK 
14:30 hod.

15:30 Otvorenie - osobnosť karnevalu Lida Mlichová 
  

Program: DFS Lieska, SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov, DFS Cipovička, 
FS Rozsutec, FS Oblík / Hanušovce nad Topľou, Harmonikári Čičmany, 
FSK Goral / Suchá Hora, Prečin – pochovávanie basy

18:00 hod. vystúpi skupina LOJZO / hosť karnevalu
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Mestský úrad v Žiline oznamuje daňovníkom, že v roku 2016 sa spoločným rozhodnutím budú vyrubovať: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné auto-
maty a daň za nevýherné hracie prístroje. V spoločnom rozhodnutí bude uvedený dátum splatnosti jednotlivých daní, ako aj podmienky pre ich zaplatenie a daňov-
níkom bude doručené do vlastných rúk s opakovaným doručením v priebehu mesiacov apríl – máj. 

Kedy a ktoré miestne dane sa budú platiť v roku 2016? 

Podrobnosti o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automa-
ty a dani za nevýherné hracie prístroje upravuje Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 17/2014.

Daň z nehnuteľností

Daň z pozemkov
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v tomto členení a správca dane určuje pre 
pozemky ročnú sadzbu dane z pozemkov v % takto:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty (0,80 eura), 
b) záhrady (0,80 eura),
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy (0,80 eura),
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy (0,80 eura),
e) stavebné pozemky (0,80 eura).

Daň zo stavieb
Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných pod-
laží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené 
pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. 
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej 
plochy takto:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 
(0,20 eura), 
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej  pôdohospodárskej produkcie vrátane sta-
vieb na vlastnú administratívu (0,20 eura),
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu (1 euro), 
d) samostatne stojace garáže (1 euro),
e) stavby hromadných garáží (1 euro),
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou (1 euro),
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stav-
by využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administ-
ratívu (4 eurá), 
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou (4 eurá), 
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) (4 eurá). 

Daň z bytov
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový 
priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a neby-
tové priestory. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho 
obdobia využíva na iný účel ako na bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za ne-
bytový priestor. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priesto-
rov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru nasledovne: 

a) byty (0,20 eura), 
b) nebytové priestory slúžiace ako garáž (1 euro),
c) nebytové priestory slúžiace na iné účely vrátane bytu alebo časti bytu v bytovom 
dome, ktorý sa v zmysle zákona považuje za nebytový priestor (4 eurá). 

Upozornenie: 
Mesto Žilina ako správca dane upozorňuje, že občania, ktorí sa v roku 2015 stali vlast-
níkom pozemku, stavby alebo bytu, musia do konca januára 2016 podať daňové priz-
nanie k dani z nehnuteľností. Ak občan v minulosti už podal daňové priznanie k dani z 
nehnuteľností, informácie o výške dane a platbe mu budú doručené automaticky. Vyru-
bená daň je splatná v dvoch rovnakých splátkach. Prvá splátka je splatná do 31. mája, 
druhá do 31. augusta bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje. Daň možno zaplatiť aj 
naraz jednou splátkou do 31. mája.

Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo 
právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je: pes chovaný na vedecké účely a 
výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého 
vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Priznanie nepodávajú tí daňovníci, ktorí už majú prihláseného psa a nemajú žiadne zme-
ny týkajúce sa dane za psa. Základom dane je počet psov. Správca dane určuje ročnú 
sadzbu dane za jedného psa nasledovne:

a) v rodinných domoch, chatkách, chatách, osadách, v mestských častiach mesta Žilina 
a iných objektoch inde neuvedených (5 eur), 
b) v bytových domoch (panelák, bytovka) na území celého mesta Žilina (40 eur), 
c) pes chovaný v podnikateľskom objekte, spravidla v sídle alebo prevádzkarni právnic-
kej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa na území celého mesta Žilina (100 eur), 

Známka pre psa:
Po podaní priznania k dani za psa správca dane vydá daňovníkovi evidenčnú známku 
psa. Daňovník je povinný zabezpečiť, aby pes známku skutočne nosil. Známkou da-
ňovník preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, 
zničenie alebo stratu známky je daňovník povinný nahlásiť  do 14 dní odvtedy, čo odcu- 
dzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, a to správcovi dane na tlačive „Strata znám-
ky“. Správca dane za poplatok 3,50 eura vydá daňovníkovi náhradnú známku.

Poplatok (za komunálny odpad)
Paušálny poplatok je zavedený pre fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý pobyt 
alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na 
iný účel ako na podnikanie. Sadzba paušálneho poplatku je 0,0640 eura za osobu a 
kalendárny deň.

Poplatok za množstvový zber je zavedený pre:
• právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
• podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na účel podnikania. 
Sadzba poplatku pre množstvový zber je 0,024 eura za jeden liter komunálnych odpadov  
a drobných stavebných odpadov. 

Zamestnanci Mestského úradu v Žiline budú v mesiacoch marec – apríl doručovať do 
vlastných rúk s opakovaným doručením rozhodnutia, ktorými mesto Žilina vyrubuje po-
platok (za komunálny odpad) pre zdaňovacie obdobie roka 2016. Poplatok musí zaplatiť 
každá fyzická osoba, ktorá má v Žiline trvalý alebo prechodný pobyt, alebo užíva nehnu-
teľnosť na území mesta. Poplatok je možné zaplatiť v dvoch splátkach (do 29. 4. 2016  
a do 31. 8. 2016) alebo naraz jednou splátkou do 29. 4. 2016. 

Vyrubený poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, v hotovosti v pokladnici Mest-
ského úradu v Žiline, vkladom v hotovosti, resp. bezhotovostným prevodom na účet 
správcu dane, a to na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí, resp. pla-
tobnom výmere.

Poplatok, ako aj formu a miesto na zaplatenie poplatku, podmienky a dôvody odpustenia, 
rovnako aj prípady, kedy bude poplatok vrátený, stanovuje Všeobecne záväzné nariade-
nie č. 21/2015 o poplatku.  

Ďalšie miestne dane
Okrem týchto daní a poplatkov mesto Žilina ako správca dane vybe-
rá na svojom území: daň za ubytovanie (VZN č. 18/2014), daň za vjazd 
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (VZN č. 21/2013  
a č. 25/2012) a daň za užívanie verejného priestranstva (VZN č. 19/2011 a č. 5/2011).

Prehľad jednotlivých miestnych daní

Poplatok (za komunálny odpad) pre zdaňovacie obdobie roka 2016 je možné zaplatiť v dvoch splátkach (do 29. 4. 2016 a do 31. 8. 2016) alebo naraz jednou splát-
kou do 29. 4. 2016. Rozhodnutia budú zamestnanci mestského úradu doručovať občanom do vlastných rúk s opakovaným doručením v mesiacoch marec – apríl.
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Mesto Žilina má vo 
svojej zriaďovateľ- 
skej pôsobnosti dve 
zariadenia detských 
jaslí, a to na uliciach 
Veľká Okružná 82  
a Puškinova 14  
s celkovou kapacitou 
105 miest pre našich 
najmenších. 

Počas roka 2015 prešli 
obe zariadenia via-
cerými stavebnými 

úpravami a nakúpilo sa mno-
ho výchovných hračiek po-
trebných pre rozvoj dieťaťa. 
Vedenie mesta nezabúda na 
svojich najmenších. Snaží 
sa zlepšovať výbavu a prie-

story svojich zariadení. Hra 
je najtypickejším prejavom 
dieťaťa a má nesmiernu vý-
chovnú funkciu, preto v roku 
2015 prebehla inovácia herní  
v detských jasliach. Zakúpili 
sa nové hračky, ako kuchyn-
ka, nábytková obývacia zo-
stava, zámok, stoličky, bábiky 
a autíčka. Spríjemnilo sa tak 
prostredie jaslí, ale súčasne 
sa skvalitnili aj podmienky 
na zdravý vývin osobnosti 
dieťaťa, jeho reči, jemnej mo-
toriky a slovnej zásoby. 

V roku 2015 prešli zariade-
nia stavebnými úpravami. 
Detské jasle Puškinova re-
konštruovali vonkajšiu tera-

su, ktorú nanovo vybetóno-
vali a zdokonalili zábradlie 
pre bezpečnosť detí. Detské 
jasle Veľká Okružná zrekon- 
štruovali balkónové dvere  
v prízemnej časti zariadenia, 
čo prinesie zlepšenie bez-
pečia detí a úsporu energií. 
V roku 2016 sú napláno- 
vané rekonštrukčné práce 
v zariadení Veľká Okružná, 
konkrétne toaliet, podláh, 
vstupu do budovy, kuchyne 
a výťahu. V súčasnosti sa 
pripravuje projektová do-
kumentácia. Predpokladaná 
cena prác by nemala presia-
hnuť 50 000 eur.

REDAKCIA

Detské jasle v Žiline obnovujú svoje priestory
Detské jasle Veľká Okružná 82 

PRED PO

Detské jasle Puškinova 14 

PRED PO

Mestské centrum 
voľného času  
v Žiline je jedným  
z najvýznamnejších 
činiteľov realizácie 
štátnej starostlivos-
ti o deti a mládež  
v ich voľnom čase. 

Vytvárame pod- 
mienky, organizu-
jeme a zabezpeču-

jeme výchovno-vzdeláva-
ciu, záujmovú, rekreačnú  
a športovú činnosť pre deti 
a mládež v priebehu celého 
kalendárneho roka vrátane 
školských prázdnin. Dôraz 
kladieme na realizáciu pro-
gramov a projektov orien-
tovaných na prevenciu a 
ochranu detí a mládeže pred 
sociálno-patologickými jav-
mi a potláčanie ich vplyvov. 
CVČ má zriadené aj chrá-
nené pracovisko, v ktorom 
zamestnávame zamestnan-
cov so zníženou pracovnou 
schopnosťou – MINIZOO 
na sídlisku Vlčince.

V našom CVČ realizuje-
me  činnosť v celej škále 
záujmov – v esteticko-ved-
nej oblasti máme úspešné 
tanečné divadlá EXTAD 
a Diana, folklórne súbory 
Lieska a Cipovička, tanečnú 
skupinu Argonnath, záujem 
je tiež o gitarové krúžky či 
hru na zobcovej flaute. Ži-
linské mažoretky DIANA 
sú viacnásobné majsterky 
republiky a Európy. Tak- 
isto je vytvorený priestor 
pre výtvarné a keramické 
krúžky. Máme vynikajúcich 

a veľmi úspešných šachis-
tov. S príchodom nových 
dobrovoľných pracovníkov 
sa ponuka športových zá-
ujmových útvarov rozšírila 
o športy ako aerobik, bojové 
umenie, atletika, basketbal, 
bedminton, džudo, flor-
bal, futbal, hokejbal, karate, 
volejbal, plávanie, squash, 
thajský box či kondičná a 
pohybová príprava. Oblasť 
techniky poskytuje priestor 
záujemcom o letecké, lodné 
a železničné modelárstvo, 
výpočtovú techniku a pro-
gramovanie. V Stanici mla-
dých chovateľov sa záujem-
covia zoznamujú s rôznymi 
druhmi živočíchov, i exotic-
kých, rozvíja aj ekologickú 
výchovu prostredníctvom 
expedícií do prírody. 

Oganizujeme tvorivé diel- 
ne, v minicentre Slniečko 
ponúkame aktivity pre ro-
dičov s deťmi, usporadú-
vame galaprogramy, karne-
valy, vystúpenia, výchovné 
koncerty a ďalšie podujatia 
(napr. vianočné, Mikulášske 
besiedky, hľadanie veľko-
nočných vajíčok). Dlhodobo 
organizujeme súťaže vyhlá-
sené MŠVaV SR na okresnej 
úrovni – olympiády z mate-
matiky, fyziky, chémie, bio-
lógie, geografie, anglického 
a nemeckého jazyka, dej-
episu, slovenského jazyka, 
techniky, pytagoriády,  Slá-
vik Slovenska, Hviezdosla-
vov Kubín, Šaliansky Maťko 
a pod. Súčasťou našej práce 
je aj prázdninová činnosť – 
obľúbené sú denné tábory, 

resp. sústredenia. Pobytové 
tábory už majú takisto svo-
jich skalných účastníkov.

V tomto školskom roku je  
v CVČ prihlásených na pra-
videlnú záujmovú činnosť  
3 112 členov do 25 rokov  
s trvalým pobytom na úze-
mí mesta Žilina a 263 členov 
do 25 rokov, ktorí nemajú 
trvalý pobyt na území mesta 
Žilina. 

V poslednom školskom 
roku sme na príležitostnej 
činnosti zaznamenali cez  
20 000 účastníkov. Toto číslo 
nasvedčuje tomu, že nielen 
priama výchovná činnosť, 
ale aj tá ostatná (nepriama) 
činnosť je pre nás podstatná 
a teší sa veľkej  obľube.

Podarilo sa nám spojiť do 
jedného celku tradičnú a 
športovú činnosť, za čo patrí 
poďakovanie všetkým inter-
ným zamestnancom, doho-
dárom, dobrovoľníkom a ta-
kisto zriaďovateľovi centra. 

V roku 2015 Centrum voľ-
ného času Kuzmányho 105, 
Žilina rozvíjalo záujmovú 
činnosť pre viac ako 3 100 
členov. 

Detský folklórny súbor Lie-
ska oslávil 40. výročie zalo-
ženia, v rámci ktorého viac 
ako 100-členná základňa 
mladých nadšencov folkló-
ru predviedla svoj program. 
Lieska sa pravidelne zúčast-
ňuje spoločenských aktivít 
a podujatí, ktoré organizuje 

mesto Žilina a tiež detských 
folklórnych festivalov doma 
i v zahraničí. Vedúcou súbo-
ru je  Mgr. Viera Poliaková 
Hriechová.

Do súťaží šachového krúž-
ku Mladosť sa zapája kaž-
dý rok viac detí a mládeže.  
Každoročne usporadúva 
súťaž Spektrum chess, do 
ktorej sa môžu zapojiť všet-
ky deti do 14 rokov. Šachis-
ti z CVČ sa zúčastnili na 
Majstrovstvách Slovenska 
v rapid šachu jednotlivcov 
i družstiev v Ružomber-
ku, na ktorých vybojovali  
1 zlatú a 2 strieborné medai-
ly. V kategórii do 14 rokov 
sa suverénnym víťazom stal 
Jerguš  Pecháč  a získal titul 
Majster Slovenska. Krúžok 
organizuje v spolupráci so 
šachovým klubom seniorov 
Majstrovstvá okresu senio- 
rov. Široká verejnosť sa zú-
častňuje počas prázdnin 
Žilinského šachového fes-
tivalu a celoprázdninového 
turnaja. Vedúcou šachového 
krúžku je Darina Vaneková.

Detský folklórny súbor 
Cipovička sa v roku 2015 
okrem iného zapojil aj 
do súťaže „Vítanie jari“ – 
okresnej súťažnej postu-
povej prehliadky detských 
folklórnych súborov. Súbor 
postúpil na Krajskú postu-
povú prehliadku do Dol-
ného Kubína s názvom 
„Kubínske krpčeky“ i na  
prehliadku detských folklór-
nych súborov „Pod Likav-
ským hradom“ v Likavke. 

Deti účinkovali aj na pred- 
vianočnom koncerte „Čas 
radosti, veselosti„ v Ka-
tedrále Najsvätejšej Trojice 
v Žiline.   

V MiniZOO je viac ako 30 
druhov zvierat. V roku 2015 
sa podarilo získať  nové  
zvieratká, z košickej ZOO 
prišli do Žiliny dve mláďa-
tá malpy hnedej – opičky. 
Mladšia, ročná opička sa 
volá  Olaf, o rok starší kama-
rát je Koko. Obe sa v novom 
prostredí rýchlo aklimatizo-
vali. V súčasnosti navštevuje 
krúžky MiniZOO okolo 250 
detí. Krúžok poskytuje aj in-
dividuálne návštevy a pora-
denský servis k chovu živo-
číchov. Vedúcim MiniZOO 
je Róbert Štolfa.

Dôležitou súčasťou práce 
CVČ je športová činnosť.  
Prostredníctvom športové-
ho oddelenia a v spolupráci 
so svojimi partnermi zo ži-
linského športového pro-
stredia realizuje v školskom 
roku 2015/2016 množstvo 
športových aktivít pre deti 
od najútlejšieho veku, s  
prioritným zameraním na 
deti predškolského a škol-
ského veku. Všetky športové 
aktivity sú odborne zastre-
šené úspešnými športovca-
mi a športovými kolektívmi 
zo Žiliny. Do športu v Cent-
re voľného času sa od začiat-
ku zapojili najpopulárnejšie 
športy. Pod vedením odbor-
níkov s trénerskými licen- 
ciami národných športo-
vých zväzov SR sa v škol-

skom roku 2015/2016 rea- 
lizujú krúžky a tréningy v 13 
športových odvetviach: atle-
tika, basketbal, bedminton, 
džudo, florbal, futbal, futsal, 
hokejbal, karate, volejbal, 
plávanie, squash a thajský 
box a v 2 prípravných akti-
vitách: odborná kondičná 
príprava a pohybová prípra-
va detí.

V súčasnosti je do športo-
vého oddelenia CVČ za-
pojených 1 659 členov (1 
110 chlapcov a 549 dievčat)  
s trvalým pobytom v Žiline 
(z toho 1 151 členov do 15 
rokov). Hlavným športo-
vým centrom je športová 
hala pri ZŠ Vendelína Javor-
ku, Hliny V. Deti a mládež 
zapojené do športu súťažia 
v regionálnych a miestnych 
súťažiach pod hlavičkou 
nášho centra. Mnohí sa pre-
sadzujú v republikových i 
medzinárodných súťažiach 
reprezentujúc Centrum voľ-
ného času, ako aj samotné 
mesto Žilina. Vedúcou špor-
tového oddelenia je Mgr. Eva 
Mjartan Šustrová. 

CVČ Kuzmányho 105, Žilina 
má aj vysunuté pracoviská na 
sídlisku Vlčince, Zvolenská 
20 a na sídlisku Hájik, Korzo 
35. Rozpis krúžkov, ich ozna-
čenia, mená vedúcich, rozde-
lenie detí do skupín a pod-
skupín podľa veku a úrovne 
a ďalšie športové aktuality 
nájdete na www.cvczilina.sk.

Centrum voľného času  
 Kuzmányho 105, Žilina

Najzaujímavejšie činnosti Centra voľného času, Kuzmányho 105
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Ľadový hokej má  
v Žiline už 90-ročnú 
tradíciu. Mužstvo 
MsHK DOXXbet 
Žilina si toto okrúh-
le jubileum pripo-
menulo minulý rok. 
Samotná oslava 
výročia sa konala 
29. januára 2016 a 
boli na nej ocenené 
osobnosti, ktoré 
zohrali v živote 
žilinského klubu 
významnú úlohu. 

Oslavy na počesť 
90. výročia hokeja  
v Žiline sa konali 

v piatok 29. januára 2016 
v Mestskom divadle Žilina, 
kde boli čestným diplomom 
ocenení majstri SR 1964 
– 1965, majstri SR 2005 – 
2006 a významné osobnosti 
žilinského hokeja. Po oce-
ňovaní sa konal extraligový 
zápas Žilina – Zvolen. 

Medzi ocenenými boli také 
osobnosti ako Ladislav Vy-
skočil, Emil Čapek alebo 
Vojtech Okoličány. Ladi-
slav Vyskočil stál pri zrode 
žilinského hokeja, preto-
že v roku 1925 doviezol  
z Budapešti prvé hokejky 

a puk, ktoré daroval žilin-
ským hokejistom. Vojtech 
Okoličány bol hokejistom, 
trénerom a v neposlednom 
rade uznávaným medzi-
národným rozhodcom. 
Podieľal sa na budovaní 
umelých ľadových plôch v 
Bratislave a Žiline. V roku 
2009 bol uvedený do siene 
slávy SZĽH. 

Hokejový oddiel v Žiline 
vznikol v roku 1925 pod náz- 
vom ŠK Žilina. V období 
pred 2. svetovou vojnou a 
počas nej hrala Žilina žup-
né majstrovstvá a turnaje. 
V sezóne 1964/1965 získala 
Žilina titul Majstra Sloven-
ska, no do celoštátnej ligy 
sa jej nepodarilo prebojovať. 
Do elitnej súťaže sa dostala 
až po osamostatnení Slo-
venska v sezóne 2000/2001. 
V sezóne 2005/2006 sa klub 
stal Majstrom Slovenska, 
no hneď v ďalšej sezóne sa 
umiestnil na poslednom  
10. mieste.

Hokejový klub MsHK Ži-
lina počas svojej existencie 
vystriedal niekoľko názvov. 
Začínal ako Športový klub 
Žilina a medzi ďalšie názvy 
patrili napr. Dynamo Žilina, 

Jednota Žilina, Tatran Ži-
lina, Hokejový klub Žilina 
alebo Klub polície Žilina.

Významnú úlohu v histó-
rii klubu zohral zimný šta- 
dión. V začiatkoch záviseli 
tréningy klubu od poveter-
nostných podmienok. V ro-
koch 1945 – 1949 sa podari-
lo vybudovať umelú ľadovú 
plochu a v roku 1961 bola 
plocha zastrešená. Okrem 
zlepšenia podmienok pre 
hráčov prispela výstavba 
zimného štadióna aj k zvýše-
niu záujmu divákov o hokej. 
V roku 2015 prešiel štadión 
rozsiahlou rekonštrukciou  
z financií, ktoré vyčlenila 
vláda Slovenskej republiky 
zo svojho rozpočtu na vý-
jazdovom rokovaní v Žiline  
dňa 8. októbra 2014.

REDAKCIA
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Ako sa na sklon-
ku minulého roka 
ukázalo, v Žiline nám 
okrem cyklistu Petra 
Sagana vyrastá ďal-
ší európsky športový 
talent. Je to člen 
Klubu plaveckých 
športov Nereus 
Žilina Vladimír Šte-
fánik, ktorý zaplá-
val nový národný 
rekord na Majstrov-
stvách Slovenskej 
republiky v plávaní 
seniorov a juniorov. 

Na Majstrovstvách, 
ktoré sa kona-
li koncom roka 

2015, zaplával iba 17-roč-
ný Žilinčan rekord na 100 
m voľným spôsobom. Výs- 
ledný čas 0.48,00 min. ho 
posunul vo svojom roční-
ku v európskych junior- 
ských kategóriách na čelo 
tabuľky. Počas prvého 
súťažného dňa zvíťazil  
v disciplíne 50 m voľným 

spôsobom, pričom dva-
krát prekonal slovenský 
juniorský rekord v čase 
0.22,15 min. V disciplíne 
50 m motýlik skončil cel-
kovo druhý, pričom aj tu 
vytvoril v rozplavbách slo-
venský juniorský rekord  
v čase 0.24,31 min. 

Mladého „rekordmana“ 
prijal v decembri minulé-
ho roka na Radnici mesta 
Žilina primátor, ktorý mu 
k jeho veľkému úspechu 
osobne zablahoželal. „Kaž- 

dého primátora mesta teší, 
keď jeho rodák dosiahne 
dobrý výsledok. Žilina sa 
môže pochváliť mnohými 
úspešnými športovcami, 
a preto je fantastické, že 
tu vyrastá nová generácia 
nádejných svetových špor-
tovcov. To, čo dosiahol Vla-
dimír Štefánik, je niečo vý-
nimočné a dúfam, že jeho 
forma a výsledky budú len 
naďalej stúpať,“ dodal pri-
mátor Igor Choma. 

REDAKCIA

V Žiline máme nový plavecký talent

Úspešný plavec Vladimír Štefánik s primátorom 
Igorom Chomom na Radnici mesta Žilina

Žilinský hokej oslávil 90 rokov

Sirka a Miza

VYHLÁSENIE 
NAJÚSPEŠNEJŠÍCH 

ŠPORTOVCOV 
MESTA ŽILINA 
ZA ROK 2015

7. MAREC 2016

PONDELOK 18:00 HOD.

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

VSTUP VOĽNÝ

MODERUJE A SPIEVA
 JURAJ MOKRÝ

TANEČNÁ SHOW
VIVAS DANCE GROUP

LYZIARSKE 
PRETEKY

O POHÁR PRIMÁTORA 
MESTA ŽILINA

18. 02. 2016
LYŽIARSKE STREDISKO OŠČADNICA
7. 15 HOD. ODCHOD AUTOBUSOV ZO ŽILINY, NÁVRAT O CCA 15.00 HOD.

INFO: WWW.SPORT.ZILINA.SK, 0908 930 083

ŠTARTOVNÉ 0,- €

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Nominovať do ankety Športovec mesta Žilina za rok 2015 v kategóriách dospelý, mládež-
ník, družstvo, športové podujatie, športový tréner-funkcionár môže aj široká verejnosť. 
Svoje nominácie posielajte do 15. februára 2016 na e-mailovú adresu: peter.zanicky@
zilina.sk . Viac informácií a formulár na prihlasovanie nájdete na www.sport.zilina.sk.
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Kronika mesta Žilina 
Dňa 7. 1. 2016 o 9.00 hod. bola na Predmestskej uli-
ci hliadkou spozorovaná podozrivá osoba. Preverova-
ním bolo zistené, že ide o osobu, po ktorej OR PZ SR 
Žilina dňa 25. 6. 2015 vyhlásilo pátranie (pátranie po ob-
vinenom). Menovaný sa dal počas úkonu na útek a za-
držaný bol na ulici Janka Kráľa pri Daňovom úrade.  
O veci bol telefonicky vyrozumený operačný OO PZ SR  
Žilina – Západ, ktorého hliadka si po príchode menovaného 
na mieste prevzala. 

Dňa 9. 1. 2016 o 18.40 hod. na Dolnom vale oznamovateľka nahlásila okoloidúcej  
hliadke Mestskej polície Žilina muža, ktorý jej počas jazdy na vozidle Ford Mondeo 
rozbil päsťou predné bočné okno a taktiež poškodil čelné sklo. Podozrivý nereagoval 
na výzvy hliadky mestskej polície, aby zastavil a rýchlou chôdzou z miesta odchádzal. 
Muž bol zadržaný Na priekope príslušníkom Mestskej polície Žilina. Zadržaný mal 
drobné krvácajúce poranenie hánok pravej ruky, ktoré si spôsobil pravdepodobne 
úderom. Keďže konanie nieslo znaky trestného činu, bol podozrivý, po telefonickom 
dohovore s operačným OO PZ SR Žilina – Západ, predvedený na spomenutý útvar, 
kde si ho prevzal službukonajúci príslušník PZ SR. 

Mestská polícia Žilina informuje 
1991
15. februára sa konalo zasad-
nutie Mestského zastupiteľstva 
v Žiline. Poslanci schválili roz-
počet mesta Žilina na rok 1991 
vo výške 323 652 Kčs. Schválili 
aj zriadenie Mestskej polície 
v počte 30 pracovníkov. Za 
veliteľa bol vymenovaný Mgr. 
Gustáv Várnai.

27. februára vyšlo prvé číslo 
týždenníka Žilinský večer-
ník, ktorého vydavateľom bol 
Mestský úrad v Žiline. Počia-
točný náklad bol 5 000 výtlač-
kov, šéfredaktorom bol Mgr. 
Štefan Debnár. 

1996
1. februára začala svoje pravi-
delné vysielanie stanica Rádio 
Žilina (od roku 2002  Rádio 
ZET) v pásme VKV na frek-
vencii 94,5 MHz. 

2001
2. februára mesto Žilina za- 
kúpilo pre Nemocnicu s po-
liklinikou špičkový endoskop 
pre neurochirurgické odde-
lenie. Prístroj umožní operá-
cie chrbtice s minimálnym 
poškodením tkanív. Výrobok 
nemeckej firmy Aesculap má 
hodnotu 1,2 milióna Sk. 

2. a 3. februára  sa v Brne 
konala medzinárodná súťaž 
mladých klaviristov s náz- 
vom Amadeus. V kategórii 

9-ročných detí (4. triedy  zá-
kladných škôl) ako jediná 
zo Slovenska  získala čestné 
uznanie Andrea Tichavská, 
žiačka ZUŠ Ladislava Árvaya 
v Žiline.

12. februára sa konalo riad-
ne zasadnutie Regionálne-
ho združenia miest a obcí 
Horného Považia. Prítomní 
starostovia a primátori sa jed-
noznačne postavili za trasu 
diaľnice D1 Považím tak, ako 
je  projektovaná. Tým odmiet- 
li snahy  tretieho sektora o bu-
dovanie diaľnice cez Banskú 
Bystricu. 

2006
1. feburára  fínska spoločnosť 
Metsä Tissue (časť skupiny 
Metsäliitto Group) uzatvori-
la dohodu o prevzatí plného 
vlastníctva firmy Tento, a.s., 
Žilina.  Táto firma patrí me- 
dzi popredných výrobcov pa-
pierových hygienických pro-
duktov v strednej a východnej 
Európe. 

13. februára vystúpilo v  
Dome umenia Fatra  medzi-
národné jazzové kvarteto As 
Guests v zložení Michal Va-
ňouček zo Žiliny (klavír, per-
kusie), Miroslav Herák z Bra-
tislavy (vibrafón, perkusie), 
Janos Bruneel (kontrabas, 
Belgicko) a João Lobo (bicie, 
Portugalsko). Všetci sú absol-

venti Kráľovského Konzer-
vatória v Haagu (Holandsko).

16. februára na XX. Zimných 
olympijských hrách v talian- 
skom meste Turín (Torino) 
získal striebornú medailu  
v disciplíne snoubordkros 
Radoslav Židek, 25-roč-
ný športovec zo Žiliny. Išlo  
o prvú medailu zo zimných 
olympijských hier v histórii 
Slovenska.

2011
21. februára primátor mesta 
Žilina Igor Choma otvoril 
nové nízkoprahové denné 
centrum pre deti a rodinu  
v lokalite Bratislavskej ulice.

22. februára sa v  Nadácii 
POLIS konalo stretnutie  
s Ivanom „Kelly“ Kőhlerom, 
známym žilinským výtvarní-
kom, grafikom, dizajnérom, 
zakladateľom jazzového festi-
valu v našom meste.

23. februára primátor mesta 
Žilina Igor Choma prijal na 
Radnici mesta biskupa Žilin-
skej diecézy Tomáša Galisa. 
Sprevádzal ho dekan žilinskej 
farnosti Ladislav Stromček. 
Predstavitelia rímsko-kato-
líckej cirkvi a mesta Žilina 
prerokovali možnosti ďalšej 
spolupráce v našom meste.

REDAKCIA 

Začne sa s osadzovaním orientačných tabúľ  
s novými názvami ulíc

Orientačné tabule sa budú umiestňovať najmä v mestských častiach Brod-
no, Mojšova Lúčka, Zádubnie a Žilinská Lehota.

V priebehu najbližších týždňov budú pracovníci Mestského úradu v Žiline osa- 
dzovať orientačné tabule s názvami nových ulíc, ktoré boli schválené poslancami 
mestského zastupiteľstva ešte v septembri minulého roku. 

Orientačné tabule s názvom ulice sa umiestňujú na tie budovy, ktoré sa nachádzajú 
najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce, a na budovu, ktorou sa ulica 
končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou tabuľou s názvom 
ulice aj najbližšia budova pri takomto vyústení ulice. 

Dovolíme si preto požiadať občanov  – obyvateľov a majiteľov nárožných budov 
– o ústretovosť, aby pracovníkom mestského úradu umožnili prístup na pozemok  
a následnú montáž tabúľ na fasády domov, prípadne na oplotenie. 

Tabule s názvami ulíc a iných verejných priestranstiev uľahčujú orientáciu nielen ob-
čanom a doručovateľským službám, ale najmä záchranárskym zložkám, kedy  sú 
presná lokalizácia miesta nehody či úrazu a rýchly príchod pomoci veľmi dôležité.

Ďalšie informácie, prehľadné mapky nových názvov a zoznamy ulíc nájdete na 
stránkach mesta Žilina: www.zilina.sk v pravom menu v rubrike „Čo sa v Žiline 
urobilo“.

Vzhľadom na nedostatok návrhov na osobnosti mesta Žilina za rok 2015 sa odbor 
tlačový a zahraničných vecí rozhodol predĺžiť lehotu na podávanie týchto nominá-
cií. Obyvatelia a priaznivci nášho mesta môžu svoje návrhy na ocenenie osobností 
mesta Žilina za rok 2015 posielať do 29. februára 2016 na adresu: Mestský úrad v 
Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina (odbor tlačový a zahraničných 
vecí) alebo e-mailom na adresu: hovorca@zilina.sk. V tomto roku bude mesto Žili-
na oceňovať osobnosti za rok 2015, ktoré sa v Žiline narodili, žili alebo pracovali a 
tvorili. Udeľujú sa nasledujúce ocenenia: Čestné občianstvo mesta Žilina, Uznanie 
za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina a Cena mesta Žilina (pre nežijúce 
osobnosti). Primátor môže udeliť aj Cenu primátora mesta.

Osobnosti mesta Žilina za rok 2015 môžete  
naďalej nominovať


