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2Modernizácia vybraných 
častí verejného osvetlenia 

je dokončená

Mestskí policajti dohliadajú na bezpečný prechod cez cestu

ŠPORT 

Bezpečný prechod detí cez priechod pre chodcov v dňoch školského vyučovania je prioritou pre mest-
skú políciu. V raňajšej dopravnej špičke, kedy sa začína aj vyučovanie, vykonávajú mestskí policajti 
preventívnu činnosť v blízkosti školských zariadení, aby tak zabránili možným nehodám s neželanými 
následkami.

CELÝ ČLÁNOK NA STRANE Č. 3. 

Mesto dbá o bezpečnosť detí

V termíne od 2. do 6. mája 2016 v čase určenom riaditeľmi škôl bude vo všet-
kých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina prebie-
hať prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa pre školský rok 2016/2017. Zákon-
ný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu 
s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 
V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné 
k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Každá materská škola si určuje 
konkrétne podmienky, ktoré sú zverejnené na budove školy od 22. februára 2016. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete na webovej stránke 
mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Občan/Žiadosti a tlačivá/odbor školstva a mláde-
že. Bližšie informácie poskytnú aj zamestnanci odboru školstva a mládeže Mestské-
ho úradu v Žiline telefonicky na čísle: 041/7063 214.

Informácie o prijímaní detí do materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Mesto Žilina zverejnilo na svojej webovej stránke www.zilina.sk podmienky 
na udelenie grantovej a športovej dotácie pre rok 2016. Uzávierka podávania 
žiadostí je 11. 4. 2016.

Grantové dotácie sú otvorené pre oblasti: 
• Šport
• Kultúra, sociálna a zdravotná oblasť
• Inštitucionálna podpora

Žiadosti na športové dotácie môžu podať len športové kluby. Uzávierka podá-
vania žiadostí je 21. 3. 2016.

Všetky informácie nájdete na stránke mesta Žilina v sekcii 
Občan – Grantový systém 2016.

Grantové dotácie mesta Žilina 
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plk. Ing. Milan Šamaj
náčelník Mestskej polície  
Žilina 

Mestskú políciu je možné 
de� novať ako: policajný 
bezpečnostný zbor, kto-
rý je zriaďovaný (a teda aj 
zrušený) mestským zastu-
piteľstvom ako špeciálny 
orgán obce, ktorého verej-
noprospešnou činnosťou 
obec zabezpečuje poriadok 
na svojom území. Základ-
ným poslaním mestskej po-
lície je zabezpečovanie mies-
tnych záležitostí verejného 
poriadku ako jedného z naj-
dôležitejších úloh. Na zabez-
pečenie miestnych záležitostí 
verejného poriadku môže 
mesto všeobecne záväznou 
vyhláškou v samostatnej pô-
sobnosti mesta určiť, ktoré 
činnosti by mohli narušiť 
verejný poriadok v meste a 
ktoré je možné vykonávať 
len na miestach a v čase urče-
ných vyhláškou, ako aj stano-
viť, že na niektorých verejne 
prístupných miestach v mes-
tách sú takéto činnosti zaká-
zané. Obsah pojmu „miestne 
záležitosti verejného poriad-
ku“ sa mení, niektoré jeho 
časti  sa menia, iné vznikajú. 
Patria sem napríklad tieto:
a) poriadok, čistota a pokoj 
na uliciach a na iných verej-
nosti prístupných miestach či 
priestranstvách,
b) ochrana verejneprospeš-
ných zariadení
c) dodržiavanie poriadko-
vých a bezpečnostných opat-
rení pri športových, kultúr-
nych a iných spoločenských 
podujatiach,
d) podrobnejšie určenie pod-
mienok na zabezpečenie ply-
nulosti a bezpečnosti cestnej 
premávky,
e) údržba a čistenie verej-
ných chodníkov, vozoviek 
a verejných komunikácií,
f) osvetlenie ulíc a iných ve-
rejných priestranstiev,
g) ochrana stánkového 
a iného podobného predaja 
a dodržiavanie podmienok 
určených na takýto predaj,
h) dodržiavanie obmedzenia 
a zákazu podávania alkoho-
lických nápojov v pohostin-
stvách a podnikoch verejného 
stravovania a iné.   

Poskytovanie taxi-
služby na Slovensku 
i v Žiline je často 
predmetom kritiky, 
v mnohých prípadoch 
oprávnenej. K zvy-
šovaniu kvality tejto 
služby a k spokojnos-
ti všetkých prispieva-
jú kontroly prevádz-
kovateľov.

Mestská polícia Ži-
lina vykonala dňa 
5. februára 2016 

kontrolu dodržiavania ustano-
vení zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 56/2012 Z. 
z. o cestnej doprave z 31. janu-
ára 2012, ktoré upravujú pre-
vádzkovanie taxislužby. Spolu 
bolo vykonaných 15 kontrol, 
prevažne v pešej zóne mesta 
Žilina. Pri kontrole boli ziste-
né porušenia zákona v devia-
tich prípadoch. Boli to hlavne 

závady pri označení vozidiel 
a nesprávne umiestnený cen-
ník služieb vozidla taxislužby. 
Výsledky kontrol budú postú-
pené na správny orgán mesta 
Žilina.  Podľa § 26 ods. 3 spo-
mínaného zákona „dopravca 
môže ponúkať poskytovanie 
dopravných služieb zverejne-
ním základných podmienok 
ich poskytovania na stanovišti 
taxislužby, na svojom webo-
vom sídle, na vozidlách taxi-
služby, formou reklamy alebo 
zriadením dispečingu a propa-
gáciou objednávkovej služby“. 

Mestská polícia Žilina 
bude aj naďalej pokračovať 
v dôsledných kontrolách vo-
zidiel taxislužby. Prispeje tým 
k ďalšiemu zvyšovaniu kvality 
poskytovanej služby v pros-
pech zákazníkov. 

REDAKCIA

Mestská polícia Žilina 
si posvietila na niektorých taxikárov 

Mesto Žilina na zá-
klade nenávratného 
fi nančného príspev-
ku v rámci Ope-
račného programu 
Konkurencieschop-
nosť a hospodársky 
rast zmodernizovalo 
postupne vybrané 
časti verejného 
osvetlenia v meste 
Žilina. V súčasnosti 
je výmena všetkých 
svietidiel dokončená 
a celkové oprávnené 
výdavky projektu 
modernizácie boli 
vo výške 747 970,06 
eura.  

Verejné osvetlenie 
tvorili svietidlá 
s vysokotlakový-

mi sodíkovými a ortuťový-
mi výbojkami, ktoré mali 
nízky svetelný výkon.  Už 
dlhšiu dobu osvetlenie 
nevyhovovalo súčasným 
požiadavkám. Na zákla-
de uvedeného sa vedenie 
mesta rozhodlo pristúpiť k 
tomuto kroku, keďže je po-
trebné dbať najmä na bez-
pečnosť svojich občanov 
a neustále sa snaží zlepšovať 
ich život. Celkové výdav-
ky projektu boli vo výške 
747 970,06 eura so spolu� -

nancovaním mesta vo výške 
56 278,59 eura. 

Modernizácia tejto časti 
verejného osvetlenia je rea-
lizovaná z prostriedkov Eu-
rópskej únie, kde nebolo 
možné žiadať � nancie na 
stĺpy, ale na doplnenie no-
vých, technicky vyspelých, 
energeticky menej náročných 
svietidiel na už vybudované 
nosné konštrukcie. V rámci 
projektom riešeného úze-
mia sa v existujúcej sústave 
verejného osvetlenia vyme-
nilo 855 kusov starých svie-
tidiel za spoľahlivé LED svie-
tidlá s vysokou účinnosťou 
(nízke alebo nulové svetelné 
emisie, nízky príkon, vyso-

ká svietivosť, dlhá životnosť) 
a 7 kusov rozvádzačov, ktoré 
boli vymenené za nové pilie-
rové rozvádzače obsahujúce 
riadiace jednotky. Osvetlenie 
bolo vymenené na 23 uliciach
a celková dĺžka komunikácií 
je 21 km. 

V novej sústave verejného 
osvetlenia bude možné riadiť 
dobu prevádzky aj intenzitu 
osvetlenia vo vybranej dobe 
a údržba LED svietidiel sa 
bude realizovať podľa plánu 
údržby. Projekt rekonštrukcie 
ovplyvní šetrenie energiou, 
ako i šetrenie � nančných 
prostriedkov mesta Žilina. 

REDAKCIA

Modernizácia vybraných častí verejného 
osvetlenia je dokončená

Primátor Igor Cho-
ma a vedúca odboru 
školstva a mládeže 
Mestského úradu 
v Žiline Nora Za-
pletajová ofi ciálne 
otvorili novú triedu 
na Základnej škole 
s materskou školou, 
Dolná Trnovská 36. 

Rekonštrukcia ško-
ly priniesla štvrtú 
triedu pre materskú 

školu, rozšíril sa priestor 
tabletovej učebne a kom-
pletne sa zrekonštruovali 
administratívne priestory, 
ktoré predtým slúžili ako 
skladové priestory bez 
dlhodobého užívania.

Základná škola s mater-
skou školou, Dolná Trnov-
ská 36 sa môže pochváliť 
novovybudovanou mater-
skou triedou, ktorá prine-

sie rozšírenie jej kapacít. 
Popri budovaní novej trie-
dy sa podarilo rozšíriť tab-
letovú učebňu a vybudovať 
administratívne priestory, 
ktoré budú slúžiť účtovníč-
ke školy. Cena prác bola vo 
výške 37 712,14 eura.

„Mesto Žilina sa bude sna-
žiť naďalej zveľaďovať prie-
story škôl a materských 

škôl, aby naše deti vyrastali 
v čo najlepších podmien-
kach, veď práve v nich je 
naša budúcnosť. Rozširo-
vanie priestorov mater-
ských škôl je naším úsilím. 
Chceme, aby boli postupne 
prijaté všetky žilinské deti, 
ktorých rodičia o to žiada-
jú,“ dodal Igor Choma.

REDAKCIA

Základná škola v Trnovom 
prešla rekonštrukciou

Zrekonštruované priestory novej tabletovej učebne

Práce na modernizácii verejného osvetlenia 

Na základe výhrad 
prokuratúry mesto 
pristúpilo k novému 
systému určenia 
prevádzkového času 
v obchode a služ-
bách. Po novom už 
nebude o nočnom 
prevádzkovom čase 
rozhodovať mestský 
úrad, ale pravidlá sa 
určili všeobecne pre 
jednotlivé kategórie 
prevádzok novým 
všeobecne záväz-
ným nariadením.

S problematikou určenia 
pravidiel času predaja 
v obchode a času pre-

vádzky služieb sa  v súčasnosti 
musí vysporiadať viacero slo-
venských miest, ktoré postup-
ne prijali alebo prijímajú nové 
všeobecne záväzné nariadenie 
upravujúce prevádzkový čas. 
Poslanci mesta Žilina na svo-
jom 12. zasadnutí tiež schvá-
lili takýto dokument, ktorý je 
platný od marca 2016. Toto 
všeobecne záväzné naria-
denie upravuje pravidlá určo-
vania času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb pre 
fyzické osoby – podnika-
teľov a právnické osoby, ktoré 
podnikajú na území mesta, 
tak, aby došlo k primeranej 
rovnováhe medzi požia-
davkami obyvateľov a po-

dnikateľov. Nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia 
strácajú platnosť a účinnosť 
individuálne rozhodnutia 
o schválení, predĺžení alebo 
inej zmene nočného prevádz-
kového času v prevádzke. 
V prípade, ak  podnikateľ  
nemá  pre  prevádzkareň ob-
chodu  alebo  prevádzkareň  
služieb stanovený prevádzko-
vý čas v rozsahu všeobecného 
prevádzkového času určené-
ho v článku 3 druhej časti toh-
to nariadenia,  je povinný v le-
hote 30 kalendárnych dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia vykonať 
úpravu tohto prevádzkového 
času podľa tohto nariadenia. 
Preto je nutné, aby si tieto 
osoby vo vlastnom záujme 
preštudovali znenie Všeo-
becne záväzného nariadenia 
mesta Žilina o určení pravi-
diel času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na 
území mesta Žilina, ktoré 
je dostupné na www.zilina.
sk/mesto-zilina-uradna-ta-
bula-mesta-vseobecne-za-
vazne-nariadenia-vzn-pod-
la-datumu (rok 2016) alebo 
na Mestskom úrade v Žiline. 
Kontrolnú činnosť dodržia-
vania tohto nariadenia má 
v kompetencii Mestská polí-
cia Žilina.

REDAKCIA

Poslanci schválili zmenu 
prevádzkového času
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Hasičská zbrojnica v Bytčici po rekonštrukcii

Jednou z priorít 
mesta Žilina je 
bezpečnosť jeho 
obyvateľov, ktorej 
dôležitou súčasťou 
je aj protipožiar-
na ochrana. Preto 
koncom roka 2015 
prebehla rekonštruk-
cia požiarnej zbrojni-
ce v mestskej časti 
Bytčica, ktorá od 
3. februára 2016 slú-
ži na ochranu verej-
nosti. 

Koncom minulého 
roka prebehla rekon-
štrukcia hasičskej 

zbrojnice v mestskej časti 
Bytčica. Budova na Dlhej 
ulici prešla komplexnou re-
konštrukciou, bola vymenená 
elektroinštalácia, vytvorené 
podkrovie, osadená nová 
strecha a fasáda. Práce na 
zbrojnici stáli celkovo 36 000 
eur. Iniciátormi rekonštrukcie 
boli poslanci mestského za-
stupiteľstva za volebný obvod 
č. 6  – Anton Trnovec a Jozef 
Juriš. Bytčickí hasiči budú v 

blízkej budúcnosti moderni-
zovať aj technické vybavenie.

„Je nanajvýš dôležité, aby ob-
čania mali v prípade núdze 
nablízku pomoc hasičov. Pre-
to je modernizácia priestorov 
pre efektívnu prácu hasičov 

a ich zázemie, ako aj priebež-
ná obnova technického vyba-
venia veľmi dôležitá,“ pove-
dal pri príležitosti otvorenia 
obnovenej zbrojnice Anton 
Trnovec.  

REDAKCIA

Vynovená hasičská zbrojnica v Bytčici 
opäť slúži protipožiarnej ochrane

Mestský úrad v Žili-
ne neustále rieši 
a zaoberá sa požia-
davkami od obča-
nov. Mnohé pod-
nety rieši priamo 
na mieste aj druhý 
zástupca primátora 
Anton Trnovec a po-
slanec Jozef Juriš, 
ktorí sú dôkladne 
oboznámení 
s podnetmi občanov 
mestských častí 
Bytčica, Rosinky, 
Trnové a Mojšova 
Lúčka, pretože sú  
mestskými poslan-
cami za tento voleb-
ný obvod. 

Na základe podnetu 
miestnych obča-
nov sa rieši aj dlho-

dobý problém so známym 
cestným „esíčkom“ na Dol-
nej Trnovskej ulici, ktoré sa 
nachádza na hranici medzi 
mestskými časťami Trnové 
a Rosinky. Hoci je tu zní-
žená maximálna povolená 
rýchlosť na 40 km/h, mno-
hí vodiči to nerešpektujú a 
stali sa tu viaceré dopravné 
nehody. Preto je tento úsek 
označený po dopravnej 
stránke za kritický a je po-
trebné ho riešiť. Treba však 
mať na pamäti, že dopravné 
zmeny môžu byť vykonané 
iba so súhlasným stanovis-
kom Okresného dopravné-
ho inšpektorátu v Žiline.

Druhý zástupca primátora 
Anton Trnovec, vedúci od-

boru dopravy Mestského 
úradu v Žiline Peter Rolko, 
ako aj pracovníci Žilinské-
ho samosprávneho kraja 
a Okresného dopravného 
inšpektorátu sa stretli vo 
štvrtok 21. januára pria-
mo na uvedenom mieste 
a oboznámili sa s doprav-
nou situáciou. „Ak Okresný 
dopravný inšpektorát v Žili-
ne bude súhlasiť, mesto na 
tento úsek Dolnej Trnovskej 
ulice osadí statický radar, 
ktorý bude informovať vodi-
čov o ich aktuálnej rýchlosti. 
Upozorňovaním vodičov na 
zníženie rýchlosti sa sleduje 
nielen bezpečnosť cestnej 
premávky, ale najmä chod-
cov. Preto žiadame vodičov, 
aby rešpektovali všetky do-
pravné značenia a vyhli sa 
tak možným dopravným 
nehodám,“ zdôrazňuje dru-
hý zástupca primátora. 

„Polícia žiada všetkých 
účastníkov cestnej premáv-
ky, aby sa na cestách sprá-
vali disciplinovane, ohľa-

duplne, plne sa venovali 
vedeniu vozidla, sledovali 
situáciu v cestnej premávke, 
dodržiavali dopravné pred-
pisy a rýchlosť jazdy prispô-
sobili svojim schopnostiam, 
stavu a povahe vozovky. 
Každý účastník cestnej pre-
mávky môže svojím zodpo-
vedným prístupom prispieť 
k väčšej bezpečnosti na našich 
cestách,“ zdôrazňuje Radko 
Moravčík z Oddelenia komu-
nikácie a prevencie Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru 
v Žiline.

Občania môžu akékoľvek 
podnety i naďalej posielať 
prednostovi Mestského úra-
du v Žiline Igorovi Liškovi 
alebo vedúcemu odboru 
dopravy Mestského úradu 
v Žiline Petrovi Rolkovi. Rov-
nako sa môžu občania do-
žadovať zmien alebo riešení 
prostredníctvom mestských 
poslancov za príslušné voleb-
né obvody.

REDAKCIA 

Podnety od občanov sú pre mesto priorita

Stretnutie vedenia mesta s predstaviteľmi štátnej 
polície pri obhliadke súčastného stavu vozovky   

Každý rodič si želá, 
aby jeho dieťa 
prišlo bezpečne do 
školy. Stáva sa, že 
deti sú ráno zamy-
slené alebo v sku-
pinkách žartujú, 
a preto vzniká 
obava, že práve pri 
prechode cez cestu 
nie sú dostatočne 
obozretné. 

Z rozhodnutia súčas-
ného vedenia mesta 
už dlhšiu dobu hliad-

kujú mestskí policajti pri 
najfrekventovanejších prie-
chodoch pre chodcov   a ich  
cieľom je zvýšiť bezpečnosť 
dochádzajúcej mládeže na 
ceste do školy. Poslaním po-
licajtov nie je len upozorniť 
vodičov na prechádzajúce 
deti, ale zároveň ich aj poúča-
jú, ako sa má správať chodec 
pri prechode cez priechod 
pre chodcov. 

Dôležité je, aby si mládež ta-
kouto formou prirodzene za-
� xovala v pamäti, že je dôle-
žité nielen raz sa presvedčiť 
o tom, že prichádzajúce auto 
ich neohrozí. Počas nepriaz-

nivého počasia sa môže, žiaľ, 
stať aj to, že auto dostane pri 
brzdení šmyk a zrazí chod-
ca priamo na priechode. Na 
to treba pamätať, lebo ak 
dôjde k ujme na zdraví, je 
už neskoro hovoriť o tom, 
kto je na vine. Na žiadosť 
poslanca Jána Pažického za 
mestskú časť Brodno mest-
ská polícia nezištne vykoná-
va aj preventívnu činnosť na 
železničnom priecestí v tejto 
miestnej časti, hoci to nemá 
za povinnosť. Službu kona-
júci policajt vysvetľuje de-
ťom potrebu dodržiavať 
disciplínu a ustanovenia 
zákona o cestnej premávke 

pri chôdzi cez železničné 
priecestie.

Všetky školy v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta majú 
možnosť po dohode s mest-
skou políciou využívať multi-
funkčné detské dopravné 
ihrisko na sídlisku Vlčince, 
na ktorom si môžu deti za 
asistencie polície doplniť po-
znatky z dopravnej výchovy. 
Rovnako vyzývame aj vodi-
čov, aby striktne dodržiavali 
pravidlá cestnej premávky, 
pretože na cestách nie je opa-
trnosti nikdy dosť.

REDAKCIA

Bezpečné priechody pri školách 

Hasičská zbrojnica v Bytčici pred rekonštrukciou

Milí Žilinčania, 
je za nami mesiac 
február, počas ktoré-
ho žila Žilina kultú-
rou a športom – cen-
trum mesta zaplnili 
stovky fašiangových 
masiek, žilinský 
hokej si pripomenul 
90. výročie svojho 
vzniku, odohrali sa 
tu i hokejové zápasy 
Slovakia cup 2016... 

V športe nebudeme 
zaháľať ani v marci, 
začiatkom mesiaca 

vyhlásime najúspešnejších 
športovcov mesta Žilina za 
rok 2015. Život športovcov 
nám nie je ľahostajný, mo-
mentálne sa preto pracuje na 
štúdii projektu Areálu žilin-
ského športu, ktorý máme 
v pláne vybudovať.

Ešte stále sa na území mesta 
zabezpečuje zimná údržba, 
aj keď počasie tomu nena-
svedčuje. Ako každý rok, pri-
pravujeme veľké jarné čiste-
nie mesta. Po zimnej údržbe 
bude nasledovať plánovaná 
rekonštrukcia i výstavba no-
vých chodníkov, na ktorú 
je vyčlenených z rozpočtu 
mesta 490 000 eur. Zároveň, 
sa dokončila modernizácia 
niektorých častí verejného 
osvetlenia v meste z nenávrat-
ného � nančného príspev-
ku takmer vo výške 
750 000 eur.

Mestským zastupiteľstvom 
bol schválený i termín 
prihlasovania detí do prvých 
ročníkov základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta. Očakávame, že do 
lavíc žilinských základných 

škôl zasadne okolo 800 no-
vých prváčikov. 

Záujemcovia si môžu čo-
skoro pripravovať žiadosti
o granty z grantového 
systému mesta Žilina pre rok 
2016. Mesto teda opäť pod-
porí pilotné projekty, ktoré 
reprezentujú Žilinu tak na 
miestnej, ako i vnútroštátnej 
úrovni.

Igor Liška
prednosta Mestského 

úradu v Žiline

V každom počasí mestskí policajti 
dohliadajú na bezpečný prechod detí
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Prvý zástupca primá-
tora mesta Žilina Pa-
trik Groma a Milena 
Sadloňová – vdova po 
maliarovi Mojmírovi 
Vlkolačkovi, sa stretli 
na Radnici mesta 
Žilina, aby podpísali 
darovaciu zmluvu na 
takmer deväťdesiat
originálnych diel 
Mojmíra Vlkolačka. 

Celkovo 87 origi-
nálnych diel aka-
demického malia-

ra Mojmíra Vlkolačka da-

rovala mestu Žilina jeho 
manželka Milena Sadlo-
ňová, aby sa uvedené diela 
na osobné želanie umelca 
po dokončení rekonštruk-
cie Rosenfeldovho paláca 
premiestnili práve do tej-
to historickej pamiatky 
v centre Žiliny, kde budú 
sprístupnené verejnosti.

„Opätovne sa chcem pani 
Milene Sadloňovej po-
ďakovať za tento hodnot-
ný dar mestu, ktorý mal 
pre ňu osobný i citový 
charakter. Akademický 

maliar Mojmír Vlkola-
ček patrí medzi najväč-
šie osobnosti mesta Ži-
lina vo svojom odbore, 
a preto nás nesmierne teší 
a sme poctení, že jeho die-
la budú vystavené pre oči 
obyvateľov i návštevníkov 
mesta,“ dodal Patrik Gro-
ma. Akademickému mali-
arovi Mojmírovi Vlkolač-
kovi udelilo mesto Žilina 
„Čestné občianstvo mesta 
Žilina“ v roku 2000. 

REDAKCIA 

Mesto Žilina získalo takmer deväťdesiat diel 
Mojmíra Vlkolačka

Milí čitatelia,
v zmysle uznesenia poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 
zo dňa 15. februára 2016 vám predstavujeme ich výzvu, ktorá je 
adresovaná podnikateľovi Ing. Georgovi Trabelssiemu.

„Vážený pán Ing. George Trabelssie,

mesto Žilina a spoločnosti, ku ktorým sa verejne hlásite, sú viazané viacerými zmluvami, 
ktoré boli uzavreté najmä v rokoch 2003 – 2009. Vzhľadom na to, že život odvtedy priniesol 
mnohé témy, ktoré je nevyhnutné spoločne vyriešiť, vítame Váš záujem riešiť naše spoločné 
obchodné problémy, ktorý ste verejne deklarovali dňa 20. 1. 2016 na verejnej diskusii v OZ 
Proti korupcii.

Radi by sme preto s Vami prebrali problémy, o ktorých si myslíme, že je nevyhnutné zaobe-
rať sa nimi (vysporiadanie pozemkov pod OC Mirage, zmluva o Žilinskej parkovacej spo-
ločnosti, s.r.o., zmluva o výstavbe športovej haly na Karpatskej ulici, budúcnosť športovej 
haly (tzv. korytnačky) na Bôriku a pod.).

Ako ústretový krok z Vašej strany, ktorý otvorí cestu našej spoločnej komunikácii, považu-
jeme vyrovnanie podlžností viacerých obchodných spoločností voči mestu Žilina, preto si 
Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste zabezpečili, že spoločnosti z portfólia skupiny SIRS alebo 
nimi ovládané spoločnosti uhradia mestu Žilina, a to:

a) Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. 59 % z výnosu z predaja parkovacieho domu pod 
OC MIRAGE, teda príjmu z kúpnej ceny 5 825 000 eur bez DPH,

b) Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., dlžnú sumu z titulu neuhradených faktúr v sume 
599 450,13 eur k 10. 2. 2016,

c) SIRS-Project, a.s., daňový nedoplatok na dani z nehnuteľností vo výške  50 223,52 €
d) MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s., náhradu za užívanie pozemkov mesta, ktoré užíva 
bez platného právneho dôvodu.

Myslíme si, že občania Žiliny budú veľmi pozorne sledovať, či urobíte tento ústretový krok, 
teda či chcete, aby sme Vás považovali za seriózneho obchodného partnera mesta Žilina. 
Prosím, berte túto našu výzvu ako prejav dobrej vôle mesta otvorene a čestne komunikovať.

S pozdravom

poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline“

Za: Ing. Ľubomír Bechný, Mgr. Peter Cibulka, Mgr. Branislav Delinčák, 
Ing. Dušan Dobšovič, Mgr. Peter Fiabáne, MUDr. Robert Ficek, Mgr. Jana 
Filipová, Ing. Patrik Groma, Ing. Marian Janušek, Jozef Juriš, Miroslav Ko-
lenčiak, František Kosa, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Iveta Martinková, 
Ing.  Ján  Ničík, Mgr. Ing. Peter Ničík, Ing. Ján Pažický, Ing. Ľuboš Plešinger, 
Ing. Miroslav Sokol, Mgr. Emília Talafová, Mgr. Anton Trnovec, Mgr. Marián 
Zrník  
  
Zdržali sa: Jozef Badžgoň, Mgr. Martin Barčík, MUDr. Peter Durmis, 
PaedDr. Ľudmila Chodelková, Ing. Martin Kapitulík      

Nehlasovali: Ján Púček      

Hlasovanie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 
Žilina k predmetnému uzneseniu

Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline sa bude 
konať v pondelok 4. apríla 2016 na Radnici mesta Žilina. 

Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta Žilina 
nájdete na www.zilina.sk v sekcii Mesto. 

Záznamy a podklady z tlačových konferencií 
nájdete na ww.zilina.sk v sekcii Čo sa v Žiline urobilo. 

Regionálne printové médiá Žilinský večerník a MY Žilinské noviny 
odmietli uverejniť výzvu poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 
ako platenú inzerciu, a tak využili svoje právo neuverejniť niečo, s čím 
nie sú stotožnení.  Žilinská mestská 

časť Bytčica sa 
dočkala svojich 
nových symbolov. 
Mestské zastupi-
teľstvo v Žiline na 
svojom ostatnom 
zasadnutí ustano-
vilo erb, vlajku a 
zástavy tejto mest-
skej časti. 

Žiadosť o vytvorenie 
a uznanie vlastného 
erbu, ktorý by sym-

bolizoval Bytčicu a nadvia-
zal na historické korene, 
inicioval primátor mesta 
Žilina Igor Choma a druhý 
zástupca primátora mesta 
Žilina Anton Trnovec.

V súčasnosti je Bytčica 
jednou z mestských častí 
krajského mesta Žilina. Na 
stretnutiach poslancov s 
občanmi v Bytčici sa viac-
krát hovorilo o histórii 
mestskej časti a význam-
ných medzníkoch Bytčice, 
na ktoré sú jej občania prá-
vom hrdí. V záujme podpo-
ry identity a z úcty k minu-
losti a predkom iniciovali 
preto Igor Choma a Anton 
Trnovec žiadosť o vytvo-
renie a uznanie vlastného 
erbu. 

Slávnostné odhalenie sym-
bolov na Kultúrnom dome 
v Bytčici sa konalo 21. 
februára 2016. Zúčastnili 
sa ho primátor mesta Žilina 
Igor Choma, zástupcovia 
primátora mesta Žilina Pa-

trik Groma a Anton Trno-
vec, predseda Žilinského 
samosprávneho kraja Juraj 
Blanár, podpredseda Žilin-
ského samosprávneho kraja 
Jozef Štrba, poslanci mest-
ského zastupiteľstva v Ži-
line Ľudmila Chodelková, 
Ján Púček a iní vzácni hos-
tia. Počas odhalenia sym-
bolov program prebiehal 
v dennom centre vedľa kul-
túrneho domu, kde sa pred-
stavili tunajšie folklórne 
súbory. Výnimočné posta-
venie počas celej ceremónie 
mal hlavný štátny radca pre 
heraldickú tvorbu a správca 
Heraldického registra SR 
z Ministerstva vnútra SR La-
dislav Vrtel, ktorý umocnil 
svojou prítomnosťou túto 
výnimočnú chvíľu.

Erb je registrovaný v tejto 
podobe: v modrom štíte 
zlatý gryf s červeným jazy-
kom a v striebornej zbroji, 
držiaci oboma prednými 
labami veľký strieborný 
tulipán na zlatej prehnutej 
listnatej stopke.

Vlajka pozostáva zo sied-
mich pozdĺžnych pruhov 
vo farbách modrej (2/9), 
bielej (1/9), modrej (1/9), 
červenej (1/9), modrej 
(1/9), žltej (1/9) a modrej 
(2/9). Vlajka má pomer 
strán 2:3 a ukončená je tro-
mi cípmi, to znamená dvo-
mi zástrihmi siahajúcimi 
do tretiny jej listu.

Od uvedených dvoch sym-
bolov, ktoré pozná zákon o 
obecnom zriadení, je mož-
né odvodiť aj ďalšie sym-
boly mestskej časti Bytčica 
sui generis (ktoré ale nie sú 
symbolmi v zmysle zákona 
o obecnom zriadení): na-
príklad heraldická vlajka.

REDAKCIA

Už aj Bytčica má svoje symboly

Zľava: heraldik Ladislav Vrtel, viceprimátor Anton Trnovec, primátor 
Igor Choma a župan Juraj Blanár s listinou o udelení erbu Bytčici.
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Podľa dostupných 
informácií subjekty 
z okruhu skupiny 
SIRS, za ktorou 
stojí podnikateľ 
George Trabelssie, 
skupujú nehnuteľ-
nosti v blízkosti 
Námestia Andreja 
Hlinku a obchodné-
ho centra Mirage. 

Od novembra 2015 
sa tak zmenil 
vlastník Hotela 

Astória, v januári 2016 sa 
do portfólia tejto skupiny 
dostal Remeselnícky dom 
a do svojej zbierky podľa 
Žilinského večerníka ak-
tuálne pridali „starý Pri-
or“, dnešný obchodný dom 
Tesco, Sad SNP 3.

Žilinský večerník dňa 
2. 2. 2016 priniesol infor-
máciu, že takzvané „malé 
Tesco“ (obchodný dom 
Tesco, Sad SNP 3) v stre-
de mesta končí. Podľa pu-
blikovaných informácií ho 
totiž kúpila spoločnosť, 
za ktorou stojí George 
Trabelssie (podľa týžden-
níka Trend zo 4. 2. 2016 
ide o podnikateľa sýrskeho 
pôvodu). Je to iste zaují-
mavá informácia, najmä 
v kontexte ďalších nedáv-
nych nákupov v tejto loka-
lite:
• Remeselnícky dom (zapí-
saný v registri národných 
kultúrnych pamiatok) – od 
januára 2016 vlastník SIRS 
– Investment, s.r.o.,
• chátrajúci Hotel Astória – 
od novembra 2015 vlastník 
SIRS – Project, a.s.

Navyše, chátrajúci dom na 
Mariánskom námestí č. 3 
vlastní akciová spoločnosť 
GMK-Centrum (aj tento 
dom je zapísaný v registri 
národných kultúrnych pa-
miatok).

Verejne dostupné informá-
cie o vlastníckych pome-
roch tak naznačujú, že sa 
v najužšom centre nášho 
krásneho mesta postup-
ne koncentrujú nehnuteľ-
nosti do vlastníctva úzkej 
skupiny navzájom prepo-
jených subjektov. Pozadie 
niektorých subjektov, pre-
pojených na túto skupi-
nu, pritom smeruje až do 

zahraničia. V predstaven-
stve spomínaného vlastní-
ka kultúrnej pamiatky na 
Mariánskom námestí je 
niekoľko štátnych prísluš-
níkov zo zahraničia. Rov-
nako zahraničných spo-
ločníkov (z krajín mimo 
Európskej únie) má aj spo-
ločnosť Reality Pro 5, s.r.o., 
ktorí sú tu spoločníkmi 
spolu s pánom Trabelssiem.  

V tomto kontexte je na 
mieste pripomenúť rok 
2014, kedy boli prezento-
vané otvorené snahy spo-
mínaného podnikateľa zís-
kať pozemky mesta okolo 
malého Tesca. Takýto ná-
vrh bol však pre primátora 
i mestských poslancov ne-
akceptovateľný, bez ohľadu 
na ich politickú prísluš-
nosť.

Vo vlastníctve spoločnos-
tí prepojených na SIRS sú 
okrem vyššie uvedených: 
• stále rozostavaná a chá-
trajúca oceľová konštruk-
cia športovej haly na Kar-
patskej ulici na sídlisku 
Vlčince, a to aj napriek 
verejnému prísľubu pána 
Trabelssieho poslancom 
mestského zastupiteľstva 
spred roka, že toto špor-
tovisko bude dostavané vo 
februári tohto roka,
• chátrajúca športová hala 
na Bôriku „korytnačka“ – 
naša niekdajšia pýcha, 
• chátrajúci Dom techniky 
pri plavárni, 
• nefunkčný a chátrajúci 
objekt bývalej Makyty na 
Ulici 1. mája,
• autobusová stanica pri 
železničnej stanici, ktorá 
mala byť zrekonštruovaná 
už pred piatimi rokmi, 
• chátrajúci zámok v Byt-
čici s chátrajúcim parkom 
(aj tento objekt je zapísaný 
v registri národných kul-
túrnych pamiatok), 
• areál bývalej ČSAD na 
Košickej ulici, atď.

Isteže, mesto nevie tieto 
kúpy a predaje ovplyvniť, 
pretože už nejde o majetok 
mesta. To, čo bolo mestské, 
sa podarilo veľmi úspešne 
primátorovi Slotovi za lac-
né peniaze predať. Veríme 
ale, že osud tých nedávno 
kúpených objektov nebu-
de nasledovať neradostný 

stav tých nehnuteľností, 
ktoré už sú vo vlastníctve 
spoločností prepojených 
na spomínaného podnika-
teľa Trabelssieho. A nero-
bia veru dobré meno ani 
mestu a už vôbec nie jemu 
samotnému. Vlastníctvo 
pritom zaväzuje.

A pre úplnosť ešte niečo 
– do minulého roka bola 
miestna televízia Fénix 
spájaná s podnikateľom a 
neúspešným kandidátom 
na primátora Štefanom 
Comorekom.  Aktuálne je 
však jediným spoločníkom 
prevádzkovateľa tejto tele-
vízie Slovenská investičná 
a realitná spoločnosť, a. 
s. (v skratke SIRS), ktorej  
predsedom predstavenstva 
je pán George Trabelssie. 
Hovorí sa tiež, že v týchto 

vodách treba hľadať aj ak-
tuálneho šéfa bulvárneho 
občasníka „Žilinec“, do 
ktorého podľa všetkého 
(usudzujúc tak podľa pod-
pisov pod článkami v tom-
to občasníku) prispievajú 
aj redaktori Žilinského ve-
černíka. Šéfredaktorom je 
istý pán Milan Lukáš, kto-
rý s obľubou pracuje pre 
PLUS 7 dní a nie vždy sa 
mu podarí písať pravdivo 
(napr. http://www.opis.gov.
sk/ludske-klamstva-luka-
sa-milana-v-plus-7-dni/). 
Takže si môžu so šéfredak-
torom Žilinského večerní-
ka – pánom Filekom, ruky 
podať. Ten už tiež musel 
niekoľkokrát uverejniť 
opravy svojich nepravdi-
vých tvrdení. 

REDAKCIA

Do koho rúk sa dostávajú nehnuteľnosti v strede nášho mesta?

Športová hala „korytnačka“ v minulosti
Zdroj: Ing. arch. Ľudovít Kupkovič, autor športovej haly a fotografi e

V závode Makyta v minulosti pracovalo viac 
ako 1 000 zamestnancov, prevažne žien

Bývala budova Makyty dnes zýva prázdnotou 

Davy ľudí pred vstupnou bránou do 
športovej haly sú už minulosťou 

Kaštieľ v Bytčici by si pamätalo niekoľko generácií 

Za pár rokov môže byť z kaštieľa zrúcanina 
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Koncom januára sa 
v priestoroch Zá-
kladnej školy s ma-
terskou školu Gaš-
tanová 56 uskutoč-
nila celoslovenská 
prezentácia výtvar-
ného projektu SVET 
OKOLO NÁS „Euro-
rozprávky“, ktorého 
autorkou je pani 
Máriá Zuščinová. 

Do projektu je Zá-
kladná škola 
s materskou školou 

Gaštanová zapojená ako 
jedna z dvoch  materských 
škôl zo žilinského okresu. 
Na seminári si vyžrebova-
li rozprávky z „Maďarska“, 
ktorých obsah budú v rámci 
projektu realizovať s deťmi 
formou rôznych výtvarných 
a pracovných techník, a to 
v Bruseli pri príležitosti 
slovenského predsedníctva 
v Rade EÚ v mesiacoch júl 
až december 2016.

Hlavným cieľom výtvarné-
ho projektu je:

• predstaviť Slovensko ako 
modernú a dynamickú 
krajinu,
• prispieť k vytvoreniu 
a pestovaniu vzťahu detí 
k poznaniu krajín EÚ pro-
stredníctvom rozprávok 
z rôznych krajín EÚ,
• umožniť návštevníkom 
rôznych  krajín spoznať 
slovenské mestá cez detskú 
tvorbu,
• prezentovať krásu detské-
ho umenia a zdieľať pro-
stredníctvom tohto projek-
tu európske hodnoty,
• prostredníctvom rozprá-
vok poznávať kultúru jed-
notlivých krajín EÚ,
• priblížiť klasickú roz-
právku z jednotlivých kra-
jín EÚ nevinnú krásu det-
skej duše.

Základna škola s materskou 
školou Gaštanová 

Celoslovenský seminár 
Eurorozprávky

Seminár k projektu Eurorozprávky
zdroj: Základná škola s materskou 
školou Gaštanová

Žilinský večerník 
vo svojom vydaní 
z utorka 2. 2. 2016 
uverejnil článok „Vy-
sťahuje exekú-
tor Ševčíkovcov na 
ulicu?“, v ktorom šéf-
redaktor Michal Filek 
zamlčal zásadné in-
formácie. Článok je 
(žiaľ opäť) napísaný 
tendenčne s cieľom 
pravidelne vytvárať 
negatívny dojem 
o meste Žilina ako o 
nejakej inštitúcii bez 
sociálneho cítenia.

Prípad rodiny Ševčí-
kovej nie je mediálne 
neznámy. Šéfredaktor 

Žilinského večerníka Michal 
Filek prostredníctvom člán-
ku o „neplatičoch“ a ľuďoch, 
s ktorými mali v minulosti 
susedia neustále problémy, 
chce emotívne zapôsobiť 
na čitateľa pravdepodobne 
s cieľom vykresliť mesto vy-
slovene len v negatívnom 
svetle. O profesionálnej prá-
ci tohto pána šéfredaktora 
tiež svedčí napríklad oprava, 
ktorú pán Filek k tejto kauze 
zverejnil v čísle 45 Žilinského 
večerníka z minulého roka, 
v ktorej sám uviedol, že tri 
skutkové tvrdenia v jednom 
článku o pani Ševčíkovej (vo 
vydaní č. 43) sú nepravdivé.

Šéfredaktor lokálneho pe-
riodika, ktorý zároveň robí 
kariéru politika (poslanec 
mestského zastupiteľstva 
v meste Bytča), sa zrejme 
rozhodol urobiť „mediálne 
obete“ z ľudí, ktorí si neplnili 
povinnosti voči mestu. A to aj 
napriek tomu, že mesto Žilina 
poskytlo rodine Ševčíkovcov 
sociálnu pomoc. Takýmto 
sugestívnym spôsobom šéf-
redaktor vo svojej „novinár-
skej“ práci v Žiline podsúva 
verejnosti, že je v poriadku 
byť neplatičom a ak vyžaduje 
mesto užívanie bytu riadnym 
spôsobom, správa sa neso-
ciálne a krivdí bezbranným. 
Pritom na voľný nájomný byt 
čakajú v poradovníku desia-
tky ľudí, ktorí by chceli uží-
vať nájomný byt mesta plne 
v súlade so zavedenými pra-
vidlami.

To, čo pán šéfredaktor zaml-
čiava, je fakt, že postup mesta 
bol zákonný podľa prvostup-

ňového aj odvolacieho súdu 
a zároveň ani mimoriadne 
opravné prostriedky pani 
Ševčíkovej neboli úspešné. 
Pani Ševčíková bola pritom 
riadne zastupovaná kvali� ko-
vaným právnym zástupcom. 
A už vôbec nešlo o žiaden 
„podvod“.

O čo ide v prípade rodiny 
Ševčíkovcov?
Pani Ševčíková užívala mest-
ský nájomný byt, za ktorý ne-
platila. Keďže neplatenie bolo 
dlhodobého charakteru, mu-
selo mesto ukončiť nájomnú 
zmluvu výpoveďou ešte v 
roku 2010. V marci 2011 (teda 
už po podaní výpovede) mes-
to pani Ševčíkovej napísalo, 
že „zatiaľ neprikročí k reali-
zácii výkonu rozhodnutia vy-
prataním bytu, ak si začnete 
plniť svoje povinnosti“ (teda 
nie, že tam môže ostať bývať 
naveky). Nájomná zmluva 
skončila 31. 5. 2011 a odvtedy 
už pani Ševčíková obývala byt 
bez právneho dôvodu. Na-
priek tomu ako prejav ústre-
tovosti  mesto umožnilo vo 
februári 2012 uzatvoriť novú 
nájomnú zmluvu na dobu 
určitú do 31. 5. 2012. Pritom 
mesto mohlo už v roku 2011 
žiadať vysťahovanie pani Šev-
číkovej z bytu, ale neurobilo 
tak a rozhodlo sa dať jej ešte 
jednu šancu. Napriek tomu 
však pani Ševčíková túto 
šancu nevyužila. Nejde totiž 
len o platenie za byt, ale aj 
o korektné spolunažívanie 
v bytovom dome voči ostat-
ným jeho užívateľom. A tak 
sa nedialo. Nie sú to pritom 
len subjektívne názory mesta 
alebo nebodaj neprajníkov 
pani Ševčíkovej, ale skonšta-
toval to aj samotný súd, kto-
rý „vo veci vykonal rozsiahle 
dokazovanie výsluchom 
svedkov, pripojením spisov 
a iných listinných dôkazov a 
na základe všetkých týchto 
skutočností bolo preukáza-
né, že odporkyňa sa zjavne 
nevhodným spôsobom sprá-
va ako užívateľka predmet-
ného bytu. Tieto skutočnosti 
boli potvrdené aj výsluchom 
svedkov. Je zrejmé, že od-
porkyňa takýmto spôsobom 
neakceptuje práva a opráv-
nené záujmy ostatných uží-
vateľov a vlastníkov bytov 
v obytnom dome.“ V pro-
spech mesta rozhodol okres-
ný aj krajský súd.

Nie je teda pravda, že primá-
tor „slovo nedodržal“. Totiž 
hoci už v roku 2011 mo-
hlo dať mesto návrh na súd, 
ešte ďalší rok tak neurobilo, 
dalo šancu pani Ševčíkovej 
a uzavrelo s ňou ešte jednu 
nájomnú zmluvu. A je taktiež 
škoda, že Žilinský večerník 
nepovažoval za potrebné po-
znať názor napríklad aj su-
sedov pani Ševčíkovej, ktorí 
v hojnom počte prišli aj na 
rokovanie bytovej komisie, 
ktorá bola zvolaná špeciálne 
pre prípad pani Ševčíkovej. 
Isto mohol prísť aj niekto zo 
Žilinského večerníka, ak by 
bol záujem, komisie sú predsa 
verejné. Nakoniec z tej Bytče 
to do Žiliny zase tak ďaleko 
nie je.

Z rozsudkov súdov vzišla po-
vinnosť zabezpečiť náhradné 
ubytovanie len pre pani Šev-
číkovú, čo však neznamená 
pridelenie bytu, ale zabez-
pečiť ubytovanie napríklad 
v ubytovni. Mesto neuvažo-
valo o pridelení bytu v byto-
vom dome z toho dôvodu, že 
na pani Ševčíkovú boli neu-
stále sťažnosti zo strany jej su-
sedov a nebol tak dôvod je dať 
opätovne hoci aj ten istý byt. 

• Do pozornosti dávame aj 
zápis z mimoriadneho za-
sadnutia komisie sociálnej, 
zdravotnej a bytovej zo dňa 
5. októbra 2015 (http://www.
zilina.sk/komisia-socialna-
-zdravotna-a-bytova/). Zo 
zápisnice je tiež možné uro-
biť si vlastný úsudok o tejto 
„kauze“.

Z uvedených dôvodov a na 
základe rozhodnutia súdu 
mesto Žilina zabezpečilo pre 
pani Ševčíkovú náhradné 
ubytovanie v Dome techni-
ky, o čom bola v liste zo dňa 
8. októbra 2015 riadne infor-
movaná.

To, že Ševčíkovcom vznik-
li ďalšie výdavky súvisiace 
s exekúciou, takisto rozhod-
ne nemožno vyčítať mestu 
s odvolaním sa na „vrchol 
sociálnosti primátora Igora 
Chomu“. To, že vec dospela 
až do exekúcie, je len a len 
zavinením pani Ševčíkovej, 
ktorá nerešpektuje právoplat-
né a vykonateľné rozhodnutie 
súdu. Keby sa dobrovoľne 
vysťahovala, tak ako jej bolo 

uložené, do mestom nájdené-
ho náhradného ubytovania, 
nemusela by dnes riešiť trovy 
exekúcie. Ak niekto v rozpore 
s rozhodnutím súdu odmieta 
uvoľniť nehnuteľnosť, iná ces-
ta ako exekúcia nie je. Pritom 
takýto obsadený byt môže byť 
pridelený inému z desiatok žia-
dateľov v poradovníku.

Šéfredaktor Michal Filek 
asi tiež zabudol na znenie 
zákona, ktoré hovorí, že 
v zmysle § 16 ods. 1 zákona 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov 
môže vlastník domu previesť 
byt do vlastníctva len tomu 
nájomcovi, ak nie je nájom 
bytu dohodnutý na urči-
tý čas. Pani Ševčíková mala 
platnú nájomnú zmluvu na 
dobu určitú do 31. mája 2012. 
Z dôvodu opakovaného po-
rušovania susedských práv 
a spolunažívania v bytovom 
dome mesto ako vlastník roz-
hodlo o nepredĺžení nájomnej 
zmluvy. Odvtedy pani Ševčí-
ková užívala byt bez právneho 
dôvodu, čo potvrdil aj Krajský 
súd v Žiline.

Preto si položme na záver 
otázku, či aj vám médiá venu-
jú toľko pozornosti, ak nepla-
títe úver a vznikne vám po-
dlžnosť voči banke? Určite 
nie. Uvedený článok šéfre-
daktora Michala Fileka má 
isto podtón bulvarizácie, 
ktorá predáva náklad. A tiež 
ide možno o to, že sa niek-
torí stále nevedia vyrovnať 
s tým, že mesto si už neob-
jednáva nákladnú inzerciu 
z verejných zdrojov v súkrom-
ných periodikách, ale vydá-
va vlastné Radničné noviny, 
a to niekoľkonásobne lacnejšie 
s neporovnateľným dosahom. 
A napriek rôznym snahám 
a želaniam, aby Radničné no-
viny skončili, ich vydávanie 
bude pokračovať.

Aj toto je jeden z mnohých 
príkladov a dôvodov, pre ktoré 
sa mesto do projektu Radnič-
ných novín pustilo. Vôbec nie 
preto, aby sa v nich publikovali 
„oslavné články“, ale preto, 
aby mali obyvatelia možnosť 
oboznámiť sa so všetkými 
dôležitými informáciami, nie 
iba selektívne naservírovaný-
mi.

 REDAKCIA

Píše Žilinský večerník pravdivo?

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí oznamuje zámer prenecha-
nia obslužno-technického objektu v Lesoparku 
Chrasť, súp. č. 8398, ktorý  sa nachádza na po-
zemku  KN-C 4958/5 v kat. úz. Žilina o rozlohe 
393 m²   do nájmu formou obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky súťaže sú zverejnené na 
www.zilina.sk a na úradnej tabuli mesta.

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí oznamuje zámer prenechania ne-
bytového priestoru o rozlohe  85,26 m² budovy 
koncovej stanice, ktorá sa nachádza na pozemku 
KN-C 7878/9 v kat. úz. Žilina, Ul. Vysokoškolákov 
(Vlčince III – bývalé pohostinstvo Jama), do ná-
jmu  formou obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky súťaže sú zverejnené na 
www.zilina.sk a na úradnej tabuli mesta.
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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

V lyžiarskom stredisku Oščadnica 
sa súťažilo o Pohár primátora

Vo februári sa konal hokejový turnaj Slovakia cup, ktorý tento rok zavítal na ho-
kejový štadión pod Dubňom v Žiline. Úspešnú obhajobu zaznamenala slovenská 
reprezentácia, ktorá v prvom dueli zdolala húževnaté Bielorusko a v druhom tech-
nické Švajčiarsko. Druhé miesto obsadila reprezentácia Bieloruska a na koneč-
nom treťom mieste skončila reprezentácia Švajčiarska.

Žilinčania sa tešili so sloven-
skou reprezentáciou. Pod 
Dubňom sa konal už tradičný 
Slovakia cup, kde naši obhá-
jili celkové prvenstvo. Vo štvr-
tok 11. februára v napínavom 
zápase porazili reprezentáciu 
Bieloruska v pomere 2:1 a v 
záverečnom hracom dni zdolali 
reprezentáciu Švajčiarska 4:0. 
Spravili tak radosť trénerom 
i domácim fanúšikom.

Slovakia cup ovládla slovenská reprezentácia

Dňa 29. januára 2016 nás navždy opustil a do hokejového neba odišiel Viliam 
Pongrác. Rodák z Bratislavy, ktorý prežil prevažnú časť svojho života v Žiline, 
nás opustil v deň osláv 90. výročia žilinského hokeja, kde mu malo byť udelené 
kolektívne ocenenie ako účastníkovi víťazného mužstva druhej ligy v rokoch 
1964/1965. Po hráčskej kariére sa venoval trénerskej práci v žilinskom klube. 
Odovzdal sa ženskému hokeju, v ktorom ako tréner zbieral úspechy. So ži-
linskými ženami vyhral celoslovenskú hokejovú ligu a stal sa prvým trénerom 
Slovenskej hokejovej reprezentácie žien. Mesto Žilina prejavuje veľkú ľútosť 
nad stratou takej veľkej osobnosti, akou bol pán Viliam Pongrác.

Spomienka

Krasokorčuliari zo 
Skate Žilina sa vo 
februári zúčastnili 
ďalšej súťaže 
v rámci Slovenské-
ho pohára a z VC 
Trenčína si prináša-
jú dva najcennejšie 
kovy. 

Oliver Kubačák, 
4-násobný majster 
SR, opäť triumfo-

val a zároveň si ešte viac 
upevnil aj svoje postave-
nie v celkovom bodovaní 
Slovenského pohára, kde 
mu patrí 1. priečka. Mar-
garéta Mušková si v ka-
tegórii nádeje 9 vylepšila 
svoje bodové maximum 
a s 37,51 b si z Trenčína od-
niesla zlatú medailu. Svet-
lana Pekarová v rovnakej 
kategórii podala bojovný 
výkon a obsadila pekné 
9. miesto. Ema Doboszo-
vá so Simonou Pekarovou 

súťažili v kategórii ml. žia-
čok a obsadili 6., resp. 18. 
miesto. Obidve si zároveň 
vylepšili svoje osobné ma-
ximá v tejto sezóne. Naj-
staršou pretekárkou bola 
Bianca Mindeková, ktorá 
v kategórii starších žiačok 
obsadila 16. miesto. Jožko 
Ondreáš súťažil v inter-
pretačnom korčuľovaní 
a svojou jazdou obsadil 5. 
miesto.

Výsledky Skate Žilina:
Mladší žiaci (7): 1. Kubačák
Nádeje dievčatá 9 (24): 1. 
Mušková, 9. Pekarová Svet-
lana
Mladšie žiačky (29): 6. Do-
boszová, 18. Pekarová Si-
mona
Staršie žiačky (16): 16. Min-
deková
IK C3 Silver (6): 5. Ondreáš

SKATE ŽILINA

Dve zlaté medaily aj z VC Trenčína

Tréner Skate Žilina Rastislav Vrlák a Oliver Kubačák

Lyžiarske stredisko 
Oščadnica sa vo 
štvrtok 18. februá-
ra 2016 stalo opäť 
miestom, kde deti 
zo žilinských základ-
ných škôl súťažili 
o Pohár primátora 
mesta Žilina. 

Vyhrať túto výnimoč-
nú cenu prilákalo 
viac ako 168 lyžiarov 

a snowbordistov z 15 žilin-
ských základných škôl. Počas 
celého športového dňa sa 
súťažilo v 17 rôznych kate-
góriách. Najviac bodov si do 
školskej športovej ligy pripí-
sala Základná škola, Závodie. 

Ceny víťazom odovzdal prvý 
zástupca primátora mesta 
Žilina Patrik Groma, ktorý 
poďakoval všetkým zúčastne-
ným lyžiarom a snowbordis-
tom za ich športové výkony. 
Do školskej športovej ligy si 
najviac bodov pripísala Zá-
kladná škola, Závodie, a to 
presne 162 bodov. Druhé 
miesto obsadila Základná 
škola, Javorku so 109 bodmi 
a na treťom mieste sa umiest-
nila Základná škola, Martin-
ská s počtom bodov 105. 

Výherkyne neregistrované 
dievčatá:
1. –  2. ročník, Kralovanská L., 
ZŠ Karpatská 0:53.29
3. – 4. ročník, Podmanická A., 
ZŠ Karpatská 0:40.90
5. – 6. ročník, Rybarová R., ZŠ 
Zaymusa 0:36.55
7. – 9. ročník, Jarabeková K., 
ZŠ Závodie 0:35.44

Výhercovia neregistrovaní 
chlapci:
1. – 2. ročník, Hrbáň O., ZŠ 
Zaymusa, 0:38.47
3. – 4. ročník, Rybár H., ZŠ 
Zaymusa, 0:37.33
5. – 6. ročník, Minarský O., 
ZŠ Martinská 0:37.41
7. – 9. ročník, Gardoš L., ZŠ 
Lichardova, 0:34.61

Výherkyne registrované 
dievčatá:
1. – 3. ročník: Pecková L., ZŠ 

Karpatská, 0:39.29
4. – 6. ročník: Hrbáňova E., ZŠ 
Zaymusa, 0:33.30
7. – 9. ročník: Šobichová A., ZŠ 
Jarná, 0:33.72

Výhercovia registrovaní 
chlapci:
1. – 3. ročník: Kerak T., ZŠ Li-
chardova, 0:38.90
4. – 6. ročník: Bugáň M., ZŠ 
Hájik, 0:33.96
7. – 9. ročník: Jarábek M., ZŠ 
Závodie, 0:34.66

Snowbord výhercovia:
1. – 4. ročník dievčatá: Surano-
vá N., ZŠ Karpatská, 1:02.23
5. –  9. ročník dievčatá: Strahlo-
vá K., ZŠ Oravská, 0:51.26
5. – 9. ročník chlapci: Kroupa 
A., ZŠ Rosina, 0:42.80

REDAKCIA

Prvý zástupca primátora Patrik Groma gratuluje víťazovi 



8

RADNIČNÉ NOVINY 
MESTA ŽILINA

RÔZNE 

RADNIČNÉ NOVINY MESTA ŽILINA 
ZADARMO DO KAŽDEJ SCHRÁNKY

 Mesačník
 ČÍSLO 13

MAREC 2016
  ROČNÍK II

Šéfredaktor: PhDr. Pavol Čorba. Redaktori: Bc. Erika Mikulo-
vá, RNDr. Ján Štofko, Andrej Černek, Mgr. Kristína Koptáková, 
Mgr. Karol Zahatlan. Jazykové korektúry: Mgr. Jana Matuškovičová. 
Dizajn a grafi cká úprava: Mgr. Barbora Obertová. 

ČÍSLO 13 www.zilina.sk 

Vydáva: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žili-
na, IČO 00 321 796. Redakcia: Odbor tlačový a zahraničných vecí 
Mestského úradu v Žiline, Radničná 1, 010 01 Žilina. tel: +421 41 50 
73 216, e-mail: hovorca.zilina@zilina.sk. 

Tlač: DOLIS s.r.o., Bratislava. ISSN 1339-8830. EV 5119/15. 
Mesačný náklad: 35 900 ks. © Copyright: Mesto Žilina.

MAREC  2016 

Kronika mesta Žilina Zber elektroodpadu

1991
15. a 16. marca sa v Zá-
vodnom klube Pozemných 
stavieb konali prvé dražby 
v rámci malej privatizácie. 
Dražilo sa osem obchodov 
a prevádzok. Zo zaujíma-
vých dražieb: bývalá Pezin-
ská vináreň (Hodžova ulica) 
bola vydražená za 6,650 mil. 
Kčs, pričom vyvolávacia 
cena bola 713 000 Kčs. Cenu 
predajne Tabak na Hodžovej 
ulici (v priestoroch dnešnej 
Prima banky) dražitelia 
zdvihli z 3 000 Kčs na 350 
000 Kčs (106-násobne). 
Niektoré prevádzky sa vy-
dražili tzv. holandským spô-
sobom – znižovaním ceny 
na polovicu.

18. marca na tlačovej kon-
ferencii riaditeľ Vojtech Bel-
cák, riaditeľ � rmy Váhostav, 
a.s., informoval, že � rma 
sa bude v dohľadnej dobe 
podieľať na výstavbe tro-
lejbusovej dopravy v Žiline 
a pripravuje sa na výstavbu 
Vodného diela Žilina. Začia-
tok výstavby vodného diela 
bol naplánovaný na koniec 
roku 1992 a uvedenie do 
prevádzky v roku 1994.

1996
5. marca bola na Zastupi-
teľskom úrade Slovenskej 
republiky v Juhoslávii so 
sídlom v Belehrade otvore-
ná výstava s názvom Žilina 
– centrum severozápadné-
ho Slovenska. Na výstave 
sa predstavilo 36 podnika-

teľských subjektov zo Žiliny 
a okolia. 

22. a 23. marca sa konala 
v Žiline Veľká cena Žiliny 
v krasokorčuľovaní. Celko-
ve sa súťaže zúčastnilo 53 
pretekárok v štyroch kate-
góriách. Medzi seniorkami 
zvíťazila Žilinčanka Zu-
zana Paurová (v tom čase 
štartujúca za Iskru Banská 
Bystrica) pred pretekárkou 
Krasoklubu Žilina Bibianou 
Poliačkovou.

26. marca Akademický se-
nát Vysokej školy dopravy 
a spojov zvolil nového rek-
tora. Z piatich kandidátov 
dostal najviac hlasov doc. 
Ing. Milan Dado, CSc. No-
vého rektora vymenoval do 
funkcie prezident Sloven-
skej republiky.

2001
16. marca sa skončil súťaž-
ný ročník prvej hokejovej 
ligy. V poslednom zápase 
hokejisti MsHK Žilina zví-
ťazili nad HK VTJ Farmakol 
Prešov v pomere 6:2. Zápas 
na zimnom štadióne vide-
lo 6 500 divákov. Po zápase 
sa pred štadiónom konala 
veľká oslava postupu Ži-
linčanov do extraligy.

27. marca Vedecká rada 
Žilinskej univerzity udelila 
čestný doktorát – Doctor 
honoris causa – RNDr. La-
dislavovi Bergerovi pri prí-
ležitosti jeho 90. narodenín.

2006
15. marca prezident spoloč-
nosti Kia Motors Slovakia 
pán In-Kyu Bae a primátor 
mesta Žilina Ján Slota o� ciá-
lne otvorili kórejskú dedinu 
v Krasňanoch. Do 65 byto-
vých jednotiek (jedno, dvoj i 
trojizbových) sa už v týchto 
dňoch nasťahuje 100 členov 
manažmentu spoločností 
Kia a Hyundai. Z plánova-
nej investície 529 miliónov 
korún bolo dosiaľ prestava-
ných približne 400 miliónov.

2011
14. marca primátor mesta 
Žilina Igor Choma navštívil 
partnerské mesto Kikinda 
v Srbsku (Srbsko, Vojvo-
dina). Súčasťou programu 
bolo podpísanie dohody 
o spolupráci medzi mestom 
Kikinda a mestom Žilina, 
ktorú podpísali primátor 
mesta Žiliny Igor Choma 
a primátor mesta Kikinda 
Ilija Vojinovič.

28. marca sa v Mestskom 
divadle Žilina konalo tra-
dičné oceňovanie učiteľov. 
Mimoriadne ocenenie 
získal Zlatoň Babík – 
zakladateľ žilinského det-
ského zboru Odborárik 
v roku 1970. Mimoriad-
ne ocenenie prevzala aj 
Ingrid Dolníková, ktorá 
ocenenie získala za dlho-
ročnú aktívnu pedagogickú 
a riadiacu prácu.

REDAKCIA

BUĎ

aj bez auta
MOBILNÝ

zásadne znečisťuje Tvoje ovzdušie,
vypúšťa približne 130g CO2 /km (a okrem toho aj CO, NO, NO2, SO2, benzén a iné látky a častice),

zaberá viac ako 4m2 verejného priestoru
vytvára hluk, ktorý Ťa obťažuje.

Prečo?

Cesty a parkoviská sú plné áut.
 Nestrácaj čas sedením v zápche, či na križovatkách.

Dnes auto už nepredstavuje bohatstvo, ani moc a ani slobodu.
Auto nie je jediným spôsobom prepravy.

Lebo auto:

Využi autobus, ktorý je ekologický. Využi bicykel, ktorý je rýchlejší.
Choď peši a nepotrebuješ „fitko“

Mestu Žilina bolo doručené vyjadrenie Okresnej prokuratúry v Žiline k pod-
netu, ktorý adresovalo OZ Proti korupcii. Podnet sa týkal auto umyvárne 
v mestskej časti Strážov, ktorá podľa OZ Proti korupcii nebola vybudovaná 
s Územným plánom mesta Žilina. Vyjadrenie prokuratúry je „podnet bol od-
ložený bez prijatia opatrenia prokurátora“. Čím sa potvrdilo, že mesto Žilina 
konalo s územným plánom mesta a neporušilo žiadny zákon.

Oznam

Mesto Žilina v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov 
pre recykláciu – Envidom, zabezpečuje v mestských častiach zber sta-
rého elektroodpadu (chladničky, práčky, televízory, rádiá, počítače, mo-
nitory, varné kanvice a iný elektroodpad), ktorý môžu občania bezplatne 
priniesť. 

V sobotu 12. marca 2016 pre mestské časti:

• Považský Chlmec, Bytčica, Vranie, Bánová, Brodno, Závodie, Budatín, Rosin-
ky, Zádubnie, Trnové, Zástranie, Strážov, Mojšova Lúčka a Žilinská Lehota.

V sobotu 19. marca 2016 pre mestské časti:

• Vlčince, Hliny, Staré mesto, Malá Praha, Celulózka, Solinky, Bôrik a Hájik.

Presný časový harmonogram s umiestnením jednotlivých stojísk 
bude zverejnený na stránke mesta Žilina www.zilina.sk. 

Od marca sa budú môcť prihlasovať remeselníci a predajcovia potravín 
medzi účastníkov trhov a taktiež predajcovia občerstvenia do elektronickej 
aukcie.

Všetky pokyny a informácie spolu s prihláškami k Staromestským 
slávnostiam 2016 budú zverejnené na webovej stránke 

mesta Žilina www.zilina.sk. 

Staromestské slávnosti 2016 – trhy


