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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2019
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline
I. vziať na vedomie
Informatívnu správu o činnosti Nadácie žilinský lesopark za rok 2018 tak, ako je predložená.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Správna rada Nadácie Žilinský lesopark predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline túto informatívnu
správu s cieľom informovať poslancov mestského zastupiteľstva so svojimi cieľmi, realizovanými
aktivitami a dosiahnutými výsledkami v roku 2018.

MATERIÁL

Úvod
Tento materiál obsahuje informácie o cieľoch a hospodárení Nadácie žilinský lesopark (NŽL) v roku
2018 a stanovené ciele pre rok 2019. V roku 2018 bola správna rada NŽL zložená z:




Mgr. Vladimír Randa, riaditeľ o.z. Preles
PaedDr. Ľudmila Chodelková, poslankyňa MZ
Mgr. Peter Fiabáne, poslanec MZ

Správcom nadácie je:


Ing. Andrej Vidra, vedúci odboru ŽP

Členovia správnej rady vykonávajú svoju činnosť bez nároku na odmenu.

Ciele NŽL v roku 2018
Nadácia si pre rok 2018 vytýčila niekoľko cieľov:
1. Revitalizácia areálu detského ihriska v lesoparku v spolupráci s Mestom Žilina
Revitalizácia areálu DI bola rozdelená na dve etapy. V prvej etape mali byť zrealizované (členenie podľa
zodpovednej strany):
NŽL:





asanácia starých betónových plôch, nadzemnej časti picej fontány
asanácia pôvodných konštrukcií detského ihriska (DI)
vybudovanie DI pre vekovú kategóriu 0-6 rokov
vybudovanie detskej lanovky, trampolín




vybudovanie DI pre vekovú kategóriu 6-12 rokov
vybudovanie novej picej fontány

MŽ:






vybudovanie školy v prírode
revitalizácia petangového ihriska
rekonštrukcia a vybudovanie niektorých nových chodníkov
rekonštrukcia trávnatých plôch v areáli DI

Všetka naplánované práce v r. 2018 NŽL vďaka podpore odborov MsÚ zrealizovala. Práce, ktoré malo
v rámci prvej etapy zrealizovať MŽ budú realizované v období apríl-jún 2019.
Druhá etapa revitalizácie areálu DI je výhľadová na obdobie 10 rokov. Zahŕňa výmenu lavičiek a
rekonštrukciu ostatných spevnených plôch. Aktuálne nie sú naplánované aktivity pre jej realizáciu. V r.
2019 sa počíta s opravou lavičiek a asanáciou niektorých drevených sôch v rámci bežnej údržby
zabezpečovanej MŽ.
2. Úprava a spevnenie okolia lavičiek, piknikových stolov drevnou štiepkou
V r. 2018 nebolo potrebné vykonať dané úpravy.
3. Vypracovanie dendrologického posudku na časť pri Solinkách a jej následná revitalizácia
V priebehu roka sa o predmetné územie začali zaujímať občianski aktivisti, ktorí následne v spolupráci
s MŽ územie vyčistili a vysadili nové dreviny. NŽL v súvislosti s touto akciou nemala finančné náklady.

Príjmy a výdavky Nadácie žilinský lesopark za rok 2018
Stav účtu k 1.1.2018

124519,74

Príjmy
Dar - Preles (výťažok Žilinské blatíčko)

450

Výdavky
Vedenie konta flexibiznis účet
Prenájom mobilných WC v areáli DI
Poplatok - vyjadrenie k projektovej dokumentácii, Žilinská teplárenská
Poplatok - vytýčenie a vyjadrenie k projektovej dokumentácii, SPP
Poplatok - vyjadrenie k projektovej dokumentácii, RÚVZ
Úprava projektovej dokumentácie k realizácii DI
Asanácia DI a vybudovanie nových konštrukcií, Intersystem EÚ

Stav účtu k 31.12.2018

76,68
720
15,29
120
14
180
95710,39

28133,38

Plány Nadácie žilinský lesopark pre rok 2019
1. administratívna pomoc s dokončením 1. etapy revitalizácie areálu detského ihriska v
lesoparku v spolupráci s Mestom Žilina,
2. vypracovanie podkladov a štúdie pre revitalizáciu časti lesoparku pod vojenským cintorínom
na Bôriku v spolupráci s OOCR Malá Fatra
3. vyriešenie financovania činnosti NŽL

Návrhy a podnety pre Mesto Žilina









zvýšenie frekvencie kosenia piknikovej lúky pri Solinkách,
založenie inštitútu správca lesoparku, t.j. zodpovednej osoby, organizácie, ktorá bude sama
iniciatívne zisťovať a hlásiť stav mobiliáru, chodníkov, ciest, potrebu kosenia atď. príslušným
inštitúciám,
minimalizovanie dopadu ťažby v lesoparku na stav ciest a chodníkov,
pravidelné doplnenie drevnej štiepky z ťažby v lesoparku pod stanoviská na cvičenie, lavičky
a piknikové stoly,
vysádzanie pestrej druhovej skladby v lesoparku, nielen monokultúry smreku,
údržba mobiliáru a detského ihriska firmou, ktorá sa o mobiliár stará v celom meste,
spoločný postup medzi Mestom Žilina, VÚC, Žilinskou univerzitou a Nadáciou Žilinský
lesopark ohľadom revitalizácie územia pod cintorínom na Bôriku.

Obrazová príloha

