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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2019 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

Žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, aby spracoval 

 

1. koncepciu umiestnenia, revitalizácie a rozvoja detských ihrísk a samostatných herných 

prvkov v meste Žilina, ktorá bude zohľadňovať funkčnosť a rovnomernosť rozmiestnenia 

detských ihrísk z hľadiska ucelených urbanistických blokov a funkčnosť jednotlivých 

samostatných herných prvkov z hľadiska lokálnej využiteľnosti.   

 

Pre lepšiu prehľadnosť jednotlivých krokov žiadame predložiť: 

 

1.1 na prvé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva po 29.2.2020 

 

a) pasportizáciu existujúcich detských ihrísk  

b) pasportizáciu existujúcich samostatných herných prvkov  

c) plán opráv existujúcich detských ihrísk a samostatných herných prvkov na rok 

2020 a zapracovanie potrebných investícií do rozpočtu mesta na rok 2020 

rozpočtovou zmenou  

d) koncepciu umiestnenia, revitalizácie a rozvoja detských ihrísk a samostatných 

herných prvkov v meste Žilina, 

e) návrh harmonogramu revitalizácie a rozvoja jednotlivých detských ihrísk 

a samostatných herných prvkov vychádzajúci z novej koncepcie a návrh na 

zmenu rozpočtu so zapracovaním potrebných investícií do rozpočtu mesta 

rozpočtovou zmenou 

 

2. koncepciu revitalizácie a využitia existujúcich asfaltových plôch na sídliskách mesta 

Žilina z hľadiska funkčnosti v rámci jednotlivých urbanistických blokov sídlisk 

s prihliadnutím na zachovanie športovo – rekreačného účelu. 

 

Pre lepšiu prehľadnosť jednotlivých krokov žiadame predložiť: 

 

2.1 na prvé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva po 29.2.2020 

 

a) pasportizáciu existujúcich asfaltových plôch  

b) návrh novej koncepcie revitalizácie a využitia existujúcich asfaltových plôch 

c) návrh harmonogramu revitalizácie existujúcich asfaltových plôch 

 vychádzajúci  z novej koncepcie a zapracovanie potrebných investícií do 

 rozpočtu mesta rozpočtovou zmenou  
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom koncepčného plánovania revitalizácie a rozvoja 

detských ihrísk a športovo – rekreačných plôch v rámci jednotlivých urbanistických celkov. K 

tomu je dôležité poznať východiskovú situáciu, aby mohla byť občanom zabezpečená 

oddychovo-relaxačná zóna v podobe detských ihrísk, športovísk, parčíkov a pod., v dostupnej 

vzdialenosti od ich bydliska (ideálne 200 - 400 m), aby nedochádzalo k zbytočnému 

prehusťovaniu, alebo absencii plôch s týmto zameraním (niekde sú 3 vedľa seba – Hliny 

I a niekde žiadne – Nová Žilina – Rupeldtova). 

 

Na území mesta sa nachádzajú, najmä pri menších bytovkách a v obvode I aj samostatne stojace 

herné prvky, napríklad jedna hojdačka, pieskovisko a lavička. Napriek tomu, že v takomto  

prípade nie sú naplnené parametre detského ihriska sú tu  vytvorené predpoklady kvalitnejšieho 

bývania. (Opravená hojdačka, lavička prípadne piknikový stôl, vhodná kvetinová výsadba 

vytvoria imitáciu malých záhrad). Preto je potrebné takéto miesta zachovávať a revitalizovať. 

 

Detské ihriská, ktoré vznikali v minulosti, vznikali bez potrebnej koordinácie a potom sa 

následne premiestňovali. Napríklad:  

- ul. Puškinova: v októbri 2018 sa vybudovalo a v apríli 2019 sa rieši odstránenie,  

- Hliny I, kde sú detské ihriská od seba vzdialené cca 70 m; jedno inštalované v 90-tych 

rokoch, druhé v rokoch 2015-16 a tretie v projekcii vnútro bloku so začiatkom realizácie  

v septembri 2019.  

V tesnej blízkosti zároveň vznikali plochy s rovnakým využitím a s rovnakými hernými 

prvkami a naopak iné absentovali.  

 

V meste sa tiež nachádza veľké množstvo schátralých asfaltových plôch rôznych rozmerov. Na 

sídliskách ide väčšinou o pozostatky bývalých ihrísk, športovísk, chodníkov a ciest. Nielenže 

sú nevyužité, ale aj esteticky znehodnocujú priestor. Spracovaním požadovaných koncepcií 

bude možné takýmto asfaltovým plochám určiť funkciu, ktorú majú v danom území plniť 

a následne ich revitalizovať.   

 

Vďaka koncepcii bude možné efektívne plánovať opravy ihrísk, nové nátery, doplnenie 

hojdačiek, lavičiek, nových komponentov, dopadových plôch, oplotenie, atď. K tomu je však 

nutné poznať celkový počet a stav existujúcich detských ihrísk a asfaltových plôch v meste 

Žilina. Koncepciou sa odstráni aj disproporcia v rámci funkčnosti jednotlivých plôch z hľadiska 

vekovej štruktúry obyvateľov jednotlivých vnútroblokov.  

 

 

 

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách: 

 

Komisia školstva a mládeže odporúča predložený materiál schváliť. 

Komisia športu- odporúča predložený materiál schváliť 

Komisia životného prostredia - odporúča predložený materiál schváliť 

Komisia sociálna a bytová - odporúča predložený materiál schváliť 

Komisia dopravy - odporúča predložený materiál schváliť 

Komisia územního plánovania a výstavby - odporúča predložený materiál schváliť 


