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NÁVRH NA UZNESENIE  

Uznesenie č._   /2021 

 

Komisia odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí požiadať 

prednostu Mestského úradu v Žiline, aby v spolupráci s Útvarom hlavného architekta 

 

 

1. Zabezpečil revitalizáciu námestia T.G.M   a  parku C.G Swenssona   najneskôr 

do konca roka 2021 

 

 

 

Dôvodová správa 

      Význam  verejného priestoru v mestách a jeho užívanie netreba osobitne popisovať.                        

S príjemným, čistým a estetickým prostredím sa  stotožňujeme a  vytvárame si k nemu pozitívny 

vzťah, čo pôsobí aj na naše aktivity v danom mieste.  Parky  ako aj zelené oddychové zóny sú 

dôležitým prvkom mestskej infraštruktúry a jedným zo základných typov verejného priestranstva, 

ktorý utvára celkový ráz mesta.   V rámci systému zelene plnia parky a zelené oddychové zóny 

dôležitú funkciu. Vytvárajú protiváhu k zastavaným  a spevneným plochám. Kompenzujú nedostatok 

prírodnej krajiny v meste a majú zásadný vplyv na kvalitu života obyvateľov.   

      Námestie T.G.M. ( križovatka ulice 1.mája a ulice Republiky)  

Asi pred rokom sme schválili premenovanie tohto priestoru ako poctu 1. Československému 

prezidentovi. No tento priestor nespĺňa ani zďaleka symbol dôstojnosti, pocty, dokonca nespĺňa ani 

kritéria priestoru , kde by ste si chceli na chvíľu  posedieť a oddýchnuť si. Časť drevín je prestárla, 

dlažba na chodníku vytrhaná, obrubníky obrastené machom, žiadne lavičky, kvitnúce kry, kvety ani 

drobné nádoby na odpad.  

Celá plocha má cca 1000m2.  Z veľkej časti ju tvorí trávnatý porast a krásne veľké listneté stromy. 

Centrálny priestor nevyhnutne potrebuje záhradnícke úravy a  obmenu rastlinných druhov.  



 

 

 

     Park C.G Swenssona ( Na Sihoti) by mal na základe iniciatívy OZ Servare et Manere prejsť 

záhradníckymi  úpravami v spojitosti osadenia pamätníka a lavičky C.G Swenssona. Túto iniciatívu by 

bolo vhodné využiť, nerobiť  veci len čiastočne, ale dať tejto časti mesta plnohodnotý pekný priestor. 

V parku stále absentuje osvetlenie, lavičky a drobné nádoby na odpad. Na zváženie je aj oživenie 

parku kvetinovým záhonom a náhrada vyschnutej lipy zdravým stromom.  

 



 

      

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike. 

Materiál  bude mať vplyv na rozpočet mesta Žilina.  

 

 

 


