Vašu domácnosť môže navštíviť
zamestnanec Štatistického úradu SR
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Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňuje
od 7. decembra 2021 do 12. januára 2022 zisťovanie
údajov pre štatistiku rodinných účtov. Cieľom tohto
štatistického prieskumu je získať informácie
o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby
a príjmov.

Žilina bude v roku 2022 hospodáriť
s vyrovnaným rozpočtom
str.
95,93 mil. eur

7

Rozhodli o tom žilinskí mestskí poslanci, ktorí sa
v decembri stretli na poslednom minuloročnom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu
sa rokovanie uskutočnilo prostredníctvom
videokonferencie.

Biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad

str.

10

Počas januára bude v Žiline rozmiestnených 950
kusov nových 240 l nádob na kuchynský bioodpad. Už čoskoro nájdete takúto nádobu na
všetkých stojiskách spolu so zmesovým odpadom. Výrazne tak znížime donáškovú vzdialenosť.
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Čo nás čaká v roku 2022?
Rekonštrukcie vnútroblokov na sídliskách budú pokračovať aj v novom roku. Na stranách č. 6 a 7 nájdete ich aktuálny prehľad. Pripravili sme aj
výber zaujímavých investícií a dočítať sa môžete aj o rozpočte mesta na rok 2022. V pravidelnej rubrike Enviro nájdete novinky, ktoré pripravujeme v súvislosti s triedením kuchynského bioodpadu, a plán zelene na nový rok. Na strane č. 3 si môžete prečítať novú rubriku Z mestskej
kroniky..., v ktorej budeme prinášať každý mesiac výber zaujímavých udalostí. Stále máte ešte možnosť nominovať osobnosti mesta Žiliny. Viac
sa dočítate na strane č. 14. Prajeme vám príjemné čítanie.

AKTUÁLNA TÉMA
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RADNIČNÉ NOVINY

Prvý Poesiomat na Slovensku je v Žiline, podobný
sa nachádza v Prahe, New Yorku či Manile
V Parku Ľudovíta Štúra v Žiline pribudol prvý Poesiomat na Slovensku, ktorého autorom je Ondřej Kobza.
Doposiaľ ich bolo po celom svete rozmiestnených približne 20 kusov a nachádzajú sa v mestách ako Praha,
New York, Manila či Brno. Umelecký prístroj začiatkom decembra nainštalovali v parku, oﬁciálne bude
uvedený do prevádzky začiatkom tohto roka. Verejnosť však už môže Poesiomat využívať v škúšobnej
prevádzke.
Poesiomat je podobný jukeboxu, avšak namiesto hudby si
vypočujete poéziu či prózu. Jeho obsah je spájaný s danou lokalitou a prostredím. Kovová konštrukcia automatu
v tvare ohnutej rúrky nepotrebuje prísun elektrickej energie.
Jednoducho si ju vyrobíte sami pomocou otočnej kľuky.
Stlačením tlačidla si vyberiete zvukovú stopu, ktorú si chcete
vypočuť. Pri počúvaní poézie sa môžete kochať pohľadom

na najkrajší park roka 2020 na Slovensku. Automat na poéziu je zložený zo štyroch hlavných častí, ktoré sú vyrobené
z konštrukčnej ocele. Váži približne 100 kilogramov a meria
177 centimetrov. Vybrané diela z poézie načítala herečka
Radka Pavlovčinová a herec Juraj Bernáth, skladbu poskytla kapela Dáša Fon Flaša. Na dramaturgii sa podieľali Michal Šanda a Ivana Krekáňová.

ZOZNAM ZVUKOVÝCH STÔP:
1. EN 433 Slovakia
2. Peter Macsovszky: Tamtým podvádzaní
3. Dominik Tatarka: Démon súhlasu
4. Ján Lenčo: Kde som bol
5. Jozef Jurzet: Očakávanie
6. Ľubomír Feldek: Šansón na nedeľu
7. Ján Frátrik: Moje verše (zo zbierky: Nepokojná pieseň)
8. Anita Tešovičová: Nočný telefonát
9. Ivan Štrpka: Neviditeľná vlajka. Deti na úteku
10. Dáša Fon Fľaša: Strom
11. Liza Gennart: Oceány ako túžba po čase
(zo zbierky Výsledky vzniku)
12. Ivan Laučík: zo zbierky Sme príbuzní na začiatku
13. Mirka Ábelová: Nové básne ASI
14. Vlado Janček: Prázdno
15. Mila Haugová: monáda3
16. Erik Ondrejička: Vtáčím perom
17. Martin Gerboc
18. Nóra Ružičková: verejný park
19. Karol Chmel: ľahšie je zúfalstvo
20. Kamil Peteraj: Vtesnané do vĺn

Vašu domácnosť môže navštíviť
zamestnanec Štatistického úradu SR
Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňuje od 7. decembra 2021
do 12. januára 2022 zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.
Cieľom
tohto
štatistického prieskumu je
získať informácie o štruktúre, výške a vývo-

ji výdavkov, spotreby
a
príjmov
fyzických
osôb v rôznych typoch
domácností. Do zisťovania v roku 2022 bolo vybraných 2 700 domácností z 368 samospráv,
vrátane Žiliny. V období
od 7. 12. 2021 do 12. 1.
2022 navštívi vybrané
domácnosti zamestna-

nec Štatistického úradu
SR poverený funkciou
opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory,
ktoré domácnosti úradu
poskytnú, sú chránené,
nezverejňujú sa a slúžia
výlučne pre potreby
štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na webovej stránke
Štatistického úradu SR www.statistics.sk alebo telefonicky
na t. č. 041/511 3210.

Mesto Žilina

Milí Žilinčania, prihováram
sa vám z prvého vydania tohtoročných Radničných novín.
Začiatkom roka si dávame rôzne predsavzatia. Tými mojimi sú, aby
sme úspešne dokončili pripravované projekty a tie,
do ktorých sa v roku 2022
pustíme, nech sa zrealizujú v čo najväčší prospech
vás – našich občanov.
Počas zimných mesiacov
sa okrem náročnejšej
údržby ciest, chodníkov
a
verejných
priestorov realizujú tie projekty,
ktoré sa dajú vzhľadom
na poveternostné podmienky a počasie vykonávať v interiéri. Okrem
toho sa aktívne participuje na projektových
dokumentáciách, ktoré
si vyžadujú tiež svoju
prípravu, a to tak, aby
v čase, keď to bude
možné, mohla nastúpiť
na rad konkrétna realizácia.
Každý rok sa snažíme o
niečo viac zefektívniť fungovanie mesta a úradu,
aby sme boli schopní plniť
čoraz viac požiadaviek
a očakávaní zo strany
vás, Žilinčanov. Neustále
hľadáme a prinášame
riešenia problémov v rôznych oblastiach, či už
je to budovanie alebo
rekonštruovanie budov,
obnova
chodníkov,
oprava ciest či výsadba
stromov a zelene. Ihneď
ako to počasie dovolí,
budeme mať plné ruky
práce s investičnými aktivitami. Obyvatelia sídlisk
určite ocenia revitalizácie, ktoré sa pripravujú
vo viacerých žilinských
vnútroblokoch.
Prajem
všetkým
čitateľom
Radničných
novín všetko len to najlepšie v novom roku 2022
a veľa osobných a pracovných úspechov.
Peter Fiabáne
primátor
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V Žiline sa sčítalo spolu viac ako 78-tisíc obyvateľov
V meste Žilina sa do 13. júna, kedy sa na Slovensku oficiálne skončilo sčítanie obyvateľov, domov
a bytov, sčítalo spolu 78 497 obyvateľov, čo je
91,08 % z predpokladaného počtu. Približne 1 850
ľudí využilo v meste možnosť asistovaného sčítania
prostredníctvom sčítacieho komisára alebo priamo v stacionárnych miestach, ktoré na tento účel
vytvorilo mesto. Približne 3 500 Žilinčanov, ktorí sa
nesčítali vôbec, bude Štatistický úrad SR sčítavať
administratívne z databáz štátu.

je, že vzrástol podiel vysokoškolsky vzdelaných
obyvateľov (18,4 %). Naďalej však najviac obyvateľov má dosiahnuté úplné stredné vzdelanie
s maturitou. Výrazne najvyšší podiel obyvateľov
s vysokoškolským vzdelaním (31,7 %) žije v Bratislavskom kraji. Zároveň má Bratislavský kraj najnižší podiel
obyvateľov so základným vzdelaním (11,6 %). Veľmi
vyvážený podiel v rámci všetkých krajov na Slovensku majú obyvatelia s úplným stredným vzdelaním
s maturitou.

V súčasnom období štatisti ešte stále spracovávajú výsledky sčítania na Slovensku. Činnosti týkajúce sa ukončenia sčítania obyvateľov, domov
a bytov bude Štatistický úrad SR realizovať v roku
2022 v súčinnosti s obcami a mestami. Sčítanie má
na Slovensku dlhú tradíciu a Štatistický úrad SR ho
vykonáva každých desať rokov. Získané informácie
štatisti využijú ako základ pre analýzy vývojových
trendov, pre prognózy a projekcie jednotlivých
oblastí spoločenského života.

Mierne vzrástol počet slobodných

Na Slovensku žije takmer 5,5 mil. ľudí a populácia
starne
V Slovenskej republike žije na základe výsledkov
sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 spolu
5 449 270 obyvateľov. O niečo viac obyvateľov žije
v mestách (53,2 %) ako na vidieku (46,8 %). Kým
v roku 2011 mali obyvatelia v predproduktívnom
veku (0 –14 rokov) oproti obyvateľom v poproduktívnom veku (65+ rokov) vyšší podiel, v roku 2021
tomu už je naopak. V roku 2021 bol v porovnaní
s rokom 2011 síce zaznamenaný mierny nárast
podielu obyvateľov v predproduktívnom veku
(0 – 14 rokov) z 15,3 % na 15,9 %, ale zároveň
môžeme pozorovať výrazný nárast pri obyvateľoch
v poproduktívnom veku (65+ rokov), ktorých podiel
v roku 2011 bol 12,7 % a v roku 2021 sa zvýšil na 17,1
%. Podiel obyvateľov v produktívnom veku (15 – 64
rokov) poklesol zo 72 % v roku 2011 na 67 % v roku
2021.
Výsledky sčítania obyvateľstva 2021 poukazujú na
pokračujúci nárast seniorov a pokles populácie
v nižších vekových skupinách. Na 100 detí na Slovensku pripadá v súčasnom období 107 seniorov.
Podiel vysokoškolákov rastie, najviac cudzincov
býva v Bratislavskom kraji

KRÁTKE SPRÁVY

Až 98,9 % obyvateľov s trvalým pobytom má slovenskú štátnu príslušnosť. Najviac osôb s inou štátnou príslušnosťou trvalo býva v Bratislavskom kraji,
najmenej v Trenčianskom kraji. Jedným z pozitívnych
trendov, ktoré ukázali výsledky sčítania obyvateľov,

ZIMNÁ ÚDRŽBA
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Z MESTSKEJ KRONIKY...
2. január 2006

Dnes večer prechádzali cez Žilinu dve súpravy
so 130 a 70-tonovou časťou lisu pre automobilku Kia. Trasa viedla cez Solinky, ulicou Pod
hájom na Vlčince smerom na Rosinskú cestu.
Prepravované kusy sú súčasťou 3 500-tonového lisu, ktorý bol pre prepravu rozmontovaný na 300 súčastí. Časť ich previezli železnicou, nadrozmerné diely vozia kamiónmi. Most
cez Rajčanku v Strážove museli podoprieť.
Súpravy vyrazili z Bratislavy 29. decembra 2005.

Zloženie
obyvateľstva
Slovenskej
republiky
podľa rodinného stavu sa ešte pred rokom 2011
vyznačovalo prevahou ženatých mužov a vydatých žien. Z výsledkov sčítania obyvateľov 2021
vyplýva, že podiel slobodných a rozvedených obyvateľov sa ďalej zvyšuje. Podľa výsledkov sčítania je
podiel rozvedených 8,2 %, v porovnaní s rokom 2011
narástol o 0,6 percentuálneho bodu. Podiel slobodných sa mierne zvýšil zo 42,3 % v roku 2011 na 44,4 %
v roku 2021. Kým podiel slobodných a rozvedených
mierne rastie, podiel ženatých a vydatých mierne
poklesol, zo 41 % v roku 2011 na 40 % v roku 2021. Podiel vdovcov a vdov sa zmenil len o 0,2 percentuálneho bodu, zo 7,2 % v roku 2011 na 7 % v roku 2021.

4. január 1989

Najviac ľudí býva v bytoch v rodinných domoch

Občanov Žiliny znepokojil ťažko dýchateľný
zápach. Po niekoľkých hodinách pátrania
Verejnej bezpečnosti a hygienikov bol zdroj
zápachu lokalizovaný. Pochádzal zo žilinského
Kovošrotu, kam doviezli z Bratislavy niekoľko
sudov, z ktorých sa pri lisovaní uvoľnil butylmerkaptán, odorizačný prostriedok do zemného
plynu. Považské chemické závody poskytli požiarnikom neutralizátor, a tak spoločne
zabránili ďalšiemu šíreniu zápachu.

Na Slovensku bolo sčítaných 1 234 592 domov
a v nich 2 235 586 bytov. Prevažujú byty v rodinných
domoch, je ich až 49,2 %. Za nimi nasledujú byty
v bytových domoch, ktorých je 45,9 %. Počet bytov
vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim sčítaním
o 241-tisíc. Najväčší podiel bytov je v Bratislavskom
kraji, 16,1 % všetkých bytov. Krajom s najnižším podielom bytov je Trnavský kraj s 10,8 % bytov, v Žilinskom kraji je podiel bytov 12 %. V okrese Žilina je
počet sčítaných domov 34 638. Z výsledkov sčítania
vyplýva, že 72 % domov je z murovanej konštrukcie,
na kanalizáciu je napojených 49 % domov a až 68
% domov má plynovú prípojku. Tri obytné miestnosti
má 36 % bytov, vodovod má v byte 96 % bytov a 66
% vykuruje plynom.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 sa začalo
svojou prvou fázou už 1. júna 2020 sčítaním domov
a bytov. Trvalo takmer deväť mesiacov a plynule
naň nadviazalo elektronické online samosčítanie
obyvateľov od 15. februára do 31. marca 2021. Do
asistovaného sčítania zasiahla pandémia COVID-19
a konalo sa v posunutom termíne od 3. mája do
13. júna 2021. Po zbere údajov od obyvateľov
pokračovalo sčítanie spracovaním údajov vrátane
práce s administratívnymi zdrojmi.

Otváracie hodiny na MsÚ
Klientske centrum mestského úradu je do
odvolania otvorené od 8.00 do 14.00 hod.
Počas sviatkov bude Klientske centrum
fungovať v upravenom režime:

dispečersko-spravodajská služba
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• 3. 1. až 5. 1. 2022 bude od 8.00 do 14.00
hod.,
• 7. 1. 2022 budú všetky pracoviská okrem
podateľne zatvorené,
• od 10. 1. 2022 bude otvorené od 8.00 do
14.00 hod.

Slávnostným koncertom bol otvorený Dom
umenia Fatra. Rekonštrukcia budovy niekdajšieho Grand Bio Universum, neskôr kina Fatra,
začala v roku 1983. Hlavný objem prác realizoval Pamiatkostav Žilina. Záverečnou fázou
obnovy bola inštalácia organu s 3 284 píšťalami. Na slávnostnom koncerte odzneli skladby
Jána Cikkera, Francisa Poulenca, Wolfganga
Amadea Mozarta v podaní členov Štátneho
komorného orchestra v Žiline pod vedením
Jana Valtu. Na organ hral Dr. Ferdinand Klinda.

6. január 1990

9. január 1993

V Športovej hale na Bôriku sa konala posledná
československá výstava poštových holubov.
Na výstave bolo 172 holubov zo Slovenska
a 163 z Čiech. Miesto v olympijskej kolekcii si
získal aj holub žilinského chovateľa Štefana
Pinčáka.

15. január 1990

Dnes zavítal do Žiliny ThDr. Anton Hlinka,
známy publicista Rádia Slobodná Európa
a Hlasu Ameriky. Na pôde Rímsko-katolíckeho
farského úradu v Žiline sa stretol s novinármi.
Do Športovej haly na Bôriku na stretnutie s ním
prišlo približne 2 000 ľudí.

18. január 1994

V Dome umenia Fatra inštalovali koncertné
krídlo renomovanej značky Steinway (USA)
v cene 1,7 mil. Sk. Skutočná cena krídla je ešte
vyššia, ale Colnica Žilina oslobodila nástroj od
cla.

28. január 2000

Po dlhom čase prestalo snežiť. Snežilo takmer
neprestajne od 18. januára a napadlo dovedna asi 70 cm snehu.

Online verzie Kroniky mesta Žilina nájdete
na internetovej stránke www.zilina.sk v sekcii
Život v meste/O meste. Vytlačené publikácie
(ročníky 1989 – 2020) sú k nahliadnutiu na Radnici mesta Žilina.

Mesto Žilina

4

SAMOSPRÁVA

január 2022

www.zilina.sk

INVESTÍCIE MESTA V ROKU 2022
Autor: EL

ROZŠÍRIA SA MOŽNOSTI VYUŽITIA CYKLODOPRAVY
V MESTE O NOVÉ KILOMETRE CYKLOTRÁS

MESTSKÉ BUDOVY BUDÚ POKRYTÉ ZELENÝMI STRECHAMI

Od apríla 2022 sa začne pracovať na cyklotrase V10, ktorá bude smerovať od
Hypertesca do centra mesta po Ulici Milana Rastislava Štefánika. V tom istom
mesiaci sa začnú práce i na budovaní prvého úseku cyklostrasy V9, ktorý bude
smerovať zo sídliska Vlčince smerom na Vodné dielo Žilina. V neposlednom rade
sa začnú i práce na cyklotrase H2, a to konkrétne na III. a IV. úseku. V tomto roku
sa tiež vybudujú 2 cykloprístrešky, a to pri budove mestského úradu a pri mestskej
plavárni.

Viac funkčnej zelene bude od roku 2022 priamo v centre mesta vďaka zeleným
strechám. S realizáciou takejto strechy sa počíta na budove mestského divadla.
Príprava projektovej dokumentácie bude stáť 45-tisíc eur.
Zelená strecha sa bude budovať aj na budove mestského úradu. Na realizáciu
prác je plánovaných viac ako 172-tisíc eur. Realizácia je súčasťou projektu
zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy, ktorý bude počas najbližších
troch rokov s investíciou viac ako 1,3 mil. eur prebiehať v meste Žilina. Podporený
je z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu.

NA BAJZOVEJ ULICI VZNIKNE NOVÝ OKRSKOVÝ PARK RUDINY II
Obyvatelia žilinského sídliska Hliny V sa môžu tešiť na nový park, ktorý spríjemní život v danej lokalite. Rovinatú zelenú plochu nahradia nové prvky a okolie dostane nový moderný vzhľad. Revitalizácia priestoru ponúkne možnosti športu, relaxu, ale i zábavy.
Vznikne tu nové ihrisko, ktoré bude pozostávať z dvoch častí. Prvá časť bude
multifunkčné ihrisko zamerané na aktívny šport a loptové hry. Detské ihrisko sa
bude nachádzať v druhej časti. Pre väčšiu bezpečnosť budú ihriská oddelené
oplotením. Detské ihrisko bude pozostávať z preliezačky „Tri vežičky“, preliezky so
šmykľavkou, pieskoviska, sieťovej pyramídy a pružinovej hojdačky.
Na multifunkčnom ihrisku budú možné športy ako basketbal, futbal, hokejbal či
tenis. Oplotenie detského ihriska bude tvorené drevenými agátovými stĺpikmi
a bude slúžiť ako prirodzená ochrana pre deti aj prekážka pre zvieratá. Pribudne
celkovo 38 kusov trojsedadlových lavičiek s opierkou, 17 nových 60-litrových
nádob na smeti, 6 stojanov na bicykle a pitná fontána.
Vďaka výsadbe stromovej vegetácie bude vybudovaná alej, ktorá opticky oddelí park od polyfunkčného centra a jeho parkoviska. Snahou bude vytvoriť plnohodnotný vegetačný porast v dobrej vitalite s perspektívou niekoľkých desaťročí.
Počet navrhovaných listnatých stromov je 44 kusov, pribudnúť by mali aj trvalé
rastliny v počte 2 444 kusov a cibuľoviny v počte 6 642 kusov.

Mesto Žilina
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CESTY A CHODNÍKY ČAKÁ ĎALŠIA REKONŠTRUKCIA, OBNOVOVAŤ SA BUDÚ AJ MOSTY A LÁVKY
Na území Žiliny sa budú v roku 2022 realizovať súvislé opravy krytu chodníkov
a ciest. Zároveň sa pripravujú aj celkové rekonštrukcie chodníkov a výstavba
nových chodníkov – napríklad v mestských častiach Budatín, Zádubnie a pod.
Ďalšou investičnou aktivitou, ku ktorej sa bude v roku 2022 pripravovať projektová dokumentácia, je výstavba parkoviska na Ulici Mateja Bela na žilinskom
sídlisku Hájik. V budúcom roku sa uvedie do prevádzky frekventované schodisko na Uliciach Andreja Kmeťa a J. M. Hurbana v centre mesta. K obnoveným cestám a chodníkom pribudnú aj zrekonštruované zastávky mestskej
hromadnej dopravy.
Pripravuje sa aj projektová dokumentácia na rekonštrukciu mostného objektu na Ulici sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Vlčince. Na Ulici Matice slovenskej
bude pokračovať taktiež rekonštrukcia mostov, ktoré by mali byť dokončené
do leta. Na Obchodnej ulici bude vybudovaná nová lávka, ktorá nahradí
pôvodnú.

REKONŠTRUKCIAMI MATERSKÝCH ŠKÔL SA ZVÝŠI ICH KAPACITA

MŠ Bajzová

MŠ Závodie

Mesto bude aj v roku 2022 naďalej systematicky pokračovať v rozširovaní
kapacít mestských materských škôl, modernizácii knižníc, odborných i jazykových učební na základných školách v hodnote viac ako 2,2 mil. eur (suma
zahŕňa výšku nenávratných finančných príspevkov a spolufinancovania
z vlastných zdrojov).
Po realizácii prác a nadstavbe sa zvýši kapacita v Materskej škole Bajzova
o 22 miest.
Rekonštrukciu za viac ako 540-tisíc eur samospráva zaplatí z vlastných zdrojov
a z Integrovaného regionálneho operačného programu. Odstráni sa opotrebované a zastarané vybavenie budovy a tým sa zvýši jej vybavenosť i funkčné
a úžitkové vlastnosti.
Naplánovaná je aj nadstavba na jednopodlažnej časti budovy, vďaka čomu
škola rozšíri svoju kapacitu o jednu triedu. Súčasťou je aj modernizácia vybavenia školskej kuchyne. Pri rekonštrukcii areálu sa obnoví i zastarané a nefunkčné
detské ihrisko. Kapacity sa rozšíria i rekonštrukciou materskej školy na Námestí
J. Borodáča, ktorá začne na jeseň tohto roka.

MŠ Hollého
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Vnútrobloky na území mesta dostali po rokoch zelenú
Verejný priestor je súčasťou každodenného života občanov a pre spoločnosť je veľmi dôležitý. Na mnohých vnútroblokoch sa prejavil zub času
a je potrebná ich revitalizácia a modernizácia. Mesto Žilina tento stav vníma a rozhodlo sa s tým popasovať.

Autor: KZ
Za posledné roky zamestnanci mesta urobili mnoho práce, čoho výsledkom sú už
tri kompletne zrevitalizované územia a v príprave je ďalších 6 projektov, ktoré
v prípade úspešných europrojektov dostanú zelenú.

Vnútroblok Hliny I

Vyše 208-tisíc eur stála revitalizácia verejných priestorov na žilinskom sídlisku Hliny I.
Mesto Žilina na uvedenú investičnú akciu získalo peniaze z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Revitalizácia sa dotkla plochy vyše 2 700 m2 so zameraním na vytvorenie širších
možností trávenia voľného času. Dôraz sa kládol najmä na environmentálne riešenie situácie a zlepšenie životného prostredia. Revitalizácia zahŕňala výsadbu
novej zelene, rastlín, krov, stromov, ale aj rekonštrukciu spevnených plôch, stĺpového osvetlenia či osadenie mestského mobiliáru.

Vnútroblok Fatranská ulica
Viac ako 340-tisíc eur stála revitalizácia vnútrobloku na Fatranskej ulici v Žiline.
Vďaka stavebným prácam, ktoré sa na sídlisku Vlčince začali v apríli minulého
roka, sa zlepšila vybavenosť vnútrobloku a odstránili sa viaceré nedostatky, na
ktorých sa prejavil zub času.
Počas revitalizácie sa obnovili chodníky, asfaltové plochy, pribudli smetné nádoby, lavičky, ležadlá, vytvorené boli nové zelené parkovacie zábrany. Novinkou vo
vnútrobloku sú aj stojany na bicykle či knižná búdka. Obnovou prešli i detské ihriská, pieskoviská a zrevitalizovalo sa aj kruhové pieskovisko. Projekt myslel aj na
športovcov. Vymenil sa herný povrch športových plôch, pribudli tyče na volejbal,
streetballový kôš a stoly na stolný tenis.
Na existujúcom chodníku v tvare osmičky vznikol cyklo/in-line okruh pre deti
s terénnou vlnou, pumptrack dráhou, slalomom a drevenou prekážkou. Na cvičenie môžu obyvatelia využiť aj parkourové cvičisko a workout, ktoré vzniklo na
existujúcej spevnenej ploche, kde je nový asfaltový povrch a dopadové plochy
z recyklovanej gumy.
V priestore za parkovacím domom pribudla oddychová zóna s ležadlami, paletovými mobilnými stolmi a sedením. Fanúšikovia šachu môžu využívať aj dva nové
šachové stolíky. Dôležitou súčasťou revitalizácie je výsadba zelene, pribudli ďalšie
listnaté a ihličnaté stromy, kry a popínavá zeleň tvoriaca úpravu parkovacieho
domu proti grafitom. Zeleň splní aj zatemňovaciu funkciu v prípade drevených
prvkov, ktoré slúžia ako hravé tunely na cyklodráhe. Na dvoch miestach vo
vnútrobloku budú taktiež situované kompostéry a bylinkové záhradky.

Mesto Žilina

Vnútroblok Georgesa de Lannuriena
Vďaka revitalizácii dostal po rokoch vnútroblok na sídlisku Hájik nový funkčný
vzhľad. Modernizácia priestoru bola ukončená v decembri minulého roka
a v priebehu roka bude doplnená novým osvetlením. Predpokladané náklady
na osvetlenie sú vo výške 112 000 eur a budú hradené z rozpočtu mesta Žilina.
Vnútroblok bol doplnený o nové herné prvky pre deti, mobiliár pre oddychovú
zónu (lavičky, stoly, prístrešok), workoutové prvky a pribudlo viac zelene. Chodníky v rámci riešeného územia sú navrhnuté tak, aby plynulo nadväzovali na jestvujúce chodníky a tvorili jednotný komunikačný systém. Projekt zohľadnil aj požiadavky od občanov a stal sa tak miestom pre aktívny oddych všetkých
vekových skupín obyvateľstva. Celkové náklady na projekt boli vo výške
179 989,74 eura a sú hradené z Integrovaného regionálneho operačného programu. Mesto sa na financovaní projektu podieľa výškou minimálne 5 % z celkových
nákladov.
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Vnútroblok medzi ulicami Jaseňová, Borová, Gaštanová a Limbová
V spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina vypracoval generálny projektant MEB consulting s.r.o. urbanistickú štúdiu revitalizácie centrálnej
časti sídliska. Zámerom mesta je vytvoriť atraktívny verejný priestor pre spoločenské a oddychové aktivity obyvateľov tak, aby bolo centrum sídliska funkčne a esteticky vyvážené s dôrazom na bezpečnosť a bezbariérovosť. V nasledujúcom období bude žilinská samospráva realizovať projektovú dokumentáciu spolu so stavebným povolením. Revitalizáciu plánuje mesto financovať z vlastných zdrojov i fondov Európskej únie.
Od roku 2010, kedy bola spracovaná štúdia centra Soliniek ateliérom KOREŇOVÁ ARCHITEKTI, nastali v uvedenom území na Solinkách mnohé zmeny.
Pribudol cyklochodník i nákupné stredisko so zázemím, čím sa pre architektov
podstatne zmenili podmienky riešenia námestia. V máji 2019 bol realizovaný
medzi obyvateľmi sídliska prieskum, výsledkom ktorého je požiadavka na
vybudovanie priestoru námestia s vysokým podielom zelene. Vnútroblok na
sídlisku Solinky sa nachádza medzi ulicami Jaseňová, Borová, Gaštanová
a Limbová. Riešenie reflektuje zámer vytvoriť v centre Soliniek zelené námestie.
Urbanistická štúdia preto rieši minimálne množstvo spevnených plôch
a sústreďuje sa skôr na vytvorenie zelenej oázy – pobytovej zelene poskytujúcej obyvateľom najmä oddych, relax, sedenie a rôzne voľnočasové aktivity.
Kľúčovým prvkom je vytvorenie funkčného pešieho prepojenia územím
a menšej zhromaždovacej plochy, ktorá je navrhnutá v južnej časti územia a
je prirodzeným vyvrcholením pešej promenády s prevádzkami.
Uvedené námestie bude podľa návrhu lemované kvetinovými záhonmi, k dispozícii budú lavičky, pergola s voľným uličným sedením a stojany na bicykle.
Zámerom je vytvoriť priestor na konanie príležitostných spoločenských udalostí,
napríklad vianočných trhov, jarmokov, mestských slávností. Zvyšok námestia je
riešený ako zelená voľnopobytová plocha, v ktorej bude dominovať vodný prvok nadväzujúci na prítomnosť potoka Všivák. V štúdii je navrhnutý ako brodisko
s prítokom vody v spevnenej ploche lemovanej sedacími múrikmi.

Vnútroblok medzi ulicami Slovanská a Tulská

Vnútrobloky na sídlisku Hliny čakajú na eurofondy
Mesto Žilina v spolupráci s útvarom hlavného architekta vypracovalo urbanistické
štúdie pre vnútrobloky na sídlisku Hliny, ktoré boli prezentované a odkomunikované so širokou verejnosťou formou stretnutí s občanmi alebo dotazníkmi. V najbližšom období sa bude pripravovať projektová dokumentácia a inžinierska
činnosť potrebná pre revitalizáciu vnútroblokov na Lichardovej, Čajakovej a Jarnej ulici. Na území mesta sa bude naďalej pokračovať v revitalizácii verejných
priestorov. V príprave sú projekty vnútroblokov na sídlisku Hliny. V daných lokalitách by tak mohli čoskoro pribudnúť nové herné prvky, mobiliár či viac zelene.
O finančné prostriedky bude samospráva žiadať z fondov Európskej únie.
Vďaka včasnej príprave projektov má mesto Žilina oveľa väčšiu príležitosť získať
európske peniaze na revitalizácie verejných priestorov. Po vyhlásení výzvy sa vedia predpripravené projekty prispôsobiť tak, aby vyhovovali stanoveným podmienkam. V prípade úspešnej žiadosti je tak mesto pripravené a revitalizácia spomínaných vnútroblokov môže začať.
Mesto sa v súčasnosti uchádza o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného
regionálneho operačného programu vo výzve zameranej na zelenú infraštruktúru.
Zo získaných financií samospráva plánuje zrevitalizovať vnútroblok na sídlisku Vlčince medzi ulicami Slovanská a Tulská.
V projekte sú uplatnené ekologické princípy tvorby a ochrany zelene, pričom
v rámci revitalizácie vnútrobloku nebude odstránený ani jeden existujúci strom. Naopak, v danej lokalite pribudne ďalších 23 listnatých a 19 ihličnatých stromov, ako
aj množstvo okrasnej zelene. Projekt počíta aj so zelenými strechami na jednotlivých
herných prvkoch či s popínavou zeleňou na prístreškoch pre smetné nádoby.
Existujúce i nové pešie spojnice, ako aj mobiliár rešpektuje existujúcu vzrastlú zeleň
bez potreby zasahovať do nej. Z pôvodných štyroch asfaltových ihrísk zostanú zachované dve, ktoré budú multifunkčné pre rôzne druhy športov. Pribudne i bežecká dráha a dve workoutové ihriská. Pre seniorov budú vybudované šachové stolíky
či ihrisko pre petang. Pre deti sú navrhnuté dve zrekonštruované pieskoviská, dve
nové osvetlené detské ihriská, bezbariérová trampolína či terénne vlny, ktoré zabezpečia zníženie hluku z priľahlých športovísk.
V zimnom období budú slúžiť deťom na sánkovanie. Doplnené budú aj stojany na
bikesharing, knižná búdka či nové verejné osvetlenie. Celkové náklady na realizáciu predstavujú sumu 614 000 eur. Spolufinancovanie projektu zo strany mesta Žilina
je vo výške 5 %. Ide už o 4 podanú žiadosť na podporu projektov z IROP vo výzve
zameranej na zelenú infraštruktúru. Projekty svojimi riešeniami reagujú na požiadavky adaptácie urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzanie systémových prvkov zameraných na znižovanie úrovne znečistenia ovzdušia a hluku.
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Žilina bude v roku 2022 hospodáriť s vyrovnaným
rozpočtom 95,93 mil. eur
Mesto Žilina bude v roku 2022 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 95,93 milióna eur. Rozhodli o tom žilinskí mestskí poslanci, ktorí sa v decembri stretli
na poslednom minuloročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline. Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu sa rokovanie uskutočnilo
prostredníctvom videokonferencie.

Autor: VM
Bežné
príjmy
budú
v tomto roku tvoriť 82,11
mil. eur, kapitálové príjmy 320-tisíc eur a príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo
výške 13,51 milióna eur.
Bežné výdavky tvoria
81,73 mil. eur, kapitálové výdavky 10,24
mil. eur, výdavkové finančné operácie sú
rozpočtované vo výške
3,97 mil. eur. Rozpočet
neuvažuje so zvýšením
sadzieb miestnych daní
ani poplatku za komunálny odpad. Rezervný
fond je zapojený do príjmovej časti rozpočtu
cez príjmové finančné
operácie v celkovej výške viac ako 7 mil. eur.
Tento fond je vo výške
predpokladaných nevyčerpaných bežných
a kapitálových výdavkov z roku 2021.
Súčasťou rozpočtu mesta sú výdavky na prenesený výkon štátnej
správy aj rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií
mesta – škôl a školských
zariadení,
Zariadenia
pre seniorov – Úsmev,
Útvaru hlavného architekta
mesta
Žilina
a príspevkov príspevkovým
organizáciám
ako Mestské divadlo Žilina a Mestská knižnica
Žilina. Výdavková časť
rozpočtu aj naďalej
zohľadňuje priority mesta, ktorými sú čistota
verejných priestranstiev,
starostlivosť o komunikácie, mestské plochy
a zeleň, udržanie služieb
mesta v oblasti verejnej
dopravy, vzdelávania,
sociálnych služieb, športu, kultúry, bezpečnosti,
informačných technológií a pod. Okrem finančného plánu na
jednotlivé oblasti pôsobenia, ktoré bude mesto zabezpečovať, je
súčasťou rozpočtu aj
102 investičných akcií
v celkovej hodnote tak-
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mer 6 mil. eur, ktoré
plánuje
žilinská
samospráva realizovať.
Okrem projektov, ktoré
sú zazmluvnené a pripravené na realizáciu,
chce mesto po vyčíslení
výsledku hospodárenia
a jeho prebytku za rok
2021 realizovať v tomto
roku aj ďalšie investičné akcie.
Mestskí poslanci sa na
zasadnutí zaoberali aj
správou o výsledku kontrol i plánom kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina a informatívnou správou konateľa
Technických
služieb
mesta
Žilina
o stave príprav na usku-

točnenie údržby mestskej zelene v tomto
roku.
Zastupiteľstvo
schválilo dodatky k zriaďovateľským
listinám
Centra voľného času,
Kuzmányho
105
i
Základnej školy Karpatská a tiež odobrilo výsledok výberového konania na funkciu konateľa
v spoločnosti Mestský
sociálny podnik Žilina,
s.r.o., ktorý bude nasledujúce obdobie viesť
Tomáš Kubica.
Mestské zastupiteľstvo
v programe posledného minuloročného rokovania schválilo predloženie žiadostí o nenávratné
finančné
príspevky na realizáciu

projektov nákupu vybavenia do Mestskej knižnice v Žiline, zvýšenia
poskytovaných služieb
v žilinskom mestskom divadle
či
realizácie
cyklochodníka na Dobšinského ulici – od lávky
ponad Obchodnú ulicu
po Nanterskú ulicu.
Predpoklad finančných
nákladov na realizáciu
projektových
aktivít
v mestskej knižnici je
200-tisíc eur, v prípade
schválenia projektu by
sa mala v mestskej knižnici preinvestovať rovnaká suma 200-tisíc eur.
Cieľom projektu, ktorý
bude v prípade schválenia realizovaný za takmer 50-tisíc eur, je vybu-

dovať cyklochodník od
lávky pre peších ponad
Obchodnú ulicu po
Nanterskú ulicu na sídlisku Vlčince, a to na prepojenie dvoch cyklotrás
– existujúcej cyklotrasy
H3 a ešte nedobudovanej H23. Na uvedené
stavebné práce už bolo
vydané stavebné povolenie.
Mestskí poslanci rokovali
aj o vlastných návrhoch
na ochranu pozemkov,

o vylúčení nákladnej
tranzitnej dopravy z centra mesta, o požiadavke
na revitalizáciu podchodu pod Rondlom, o požiadavke na vytvorenie
priehľadu v krajine na
zviditeľnenie Kaplnky Sedembolestnej
Panny
Márie v lesoparku Chrasť, o ohlasovaní výrubov
drevín a stromov, či zverejňovaní žalôb, súdnych sporov a súdnych
rozhodnutí
týkajúcich
sa mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline sa v novom
roku prvýkrát stretne 21. februára 2022.
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Mestský sociálny podnik ponúkne uplatnenie znevýhodneným občanom
Uplatniť sa na trhu práce, získať pracovné zručnosti a opätovne sa začleniť do spoločnosti, aj napriek hendikepu či inému znevýhodneniu, má
občanom pomôcť novozaložený Mestský sociálny podnik. O jeho fungovaní, poskytovaných službách i plánoch do nasledujúcich rokov sme
sa porozprávali s konateľom Tomášom Kubicom.
Autor: AB

Tomáš Kubica
Pôsobí takmer pätnásť rokov v oblasti
verejnej správy, kde prešiel viacerými
pozíciami, počnúc referentom mestského úradu cez projektového manažéra až po prednostu Mestského
úradu v Trstenej. Pôsobil aj ako konateľ
v obchodnej spoločnosti založenej mestom Trstená, tiež mal na starosti založenie obchodnej spoločnosti (sociálneho
podniku) v zakladateľskej pôsobnosti obce
Nižná. Má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie
v odboroch katolícka teológia, politológia a právo. Je ženatý, má tri deti. Vo
voľnom čase sa venuje predovšetkým rodine, ak je príležitosť, rád chodí do
prírody, číta dobrú knihu alebo hrá na organe.

Čo je hlavnou náplňou činnosti Mestského sociálneho podniku Žilina, resp.
aké je jeho poslanie?
Jednou zo základných úloh mesta je starostlivosť o potreby svojich obyvateľov
a s osobitným zreteľom práve o potreby zraniteľných alebo znevýhodnených
obyvateľov. Pre zabezpečenie týchto úloh je efektívnym spôsobom využitie
subjektov sociálnej ekonomiky, preto mesto Žilina založilo samostatnú obchodnú spoločnosť, ktorá sa uchádza o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku. Základným poslaním sociálneho podniku je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním služieb v oblasti podpory
regionálneho rozvoja a zamestnanosti. V zakladateľskej listine spoločnosti je
uvedené, že pozitívny sociálny vplyv sa dosiahne „poskytovaním spoločensky
prospešnej služby v oblasti zamestnanosti, a to zamestnávaním zraniteľných
osôb a znevýhodnených osôb. Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú nové
zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské
začlenenie, berúc do úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti fungovať v prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja spoločnosti
do reálneho života“. To je podstata sociálneho podniku.
V čom sa odlišuje sociálny podnik od klasickej ﬁrmy?
Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou založenou
v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. V tomto sa nijakým spôsobom
nelíši od iných obchodných spoločností rovnakého typu. Podstatným rozdielom však je, že registrovaný sociálny podnik podniká za účelom dosiahnutia už
spomenutého merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu a nie za účelom
dosiahnutia zisku. Pre podporu dosiahnutia účelu podnikania sociálneho podniku je potom množstvo ďalších podporných mechanizmov, ktoré môže registrovaný sociálny podnik využívať pri svojej činnosti nad rámec možností bežnej
obchodnej spoločnosti. V prvom rade je to kompenzačná pomoc spočívajúca v refundovaní časti ceny práce, ďalej investičná pomoc spočívajúca
v získaní nenávratných finančných zdrojov, tiež možnosť uplatňovania zníženej
sadzby DPH, prijímanie servisných poukážok a viacero ďalších.
Pre ktoré organizácie bude sociálny podnik poskytovať služby?
Na začiatok je potrebné podotknúť, že mesto založilo novú obchodnú spoločnosť s tým, že podstatnú časť svojich služieb bude vykonávať preň, resp. pre
organizácie v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti, pričom sa

očakáva, že využívaním podpory sociálnej ekonomiky zo strany štátu budú
tieto služby pre mesto ekonomicky výhodnejšie. Samozrejme, po rozbehnutí
činnosti spoločnosti bude snaha o poskytovanie služieb aj ďalším osobám, či
už právnickým alebo fyzickým.
Aké sú plány v tomto roku ako aj v nasledujúcich?
Rok 2022 bude pre podnik prvým rokom jeho činnosti, preto prvými úlohami je
detailnejšie definovanie základných cieľov podniku a vypracovanie základných koncepcií a plánov, nastavenie vnútorných procesov, založenie nových
obchodných vzťahov, výber zamestnancov a pod. V prvých mesiacoch roka
budú služby poskytované pre Správu športových zariadení mesta Žilina, pričom sa začne s upratovacími a čistiacimi službami.
Neskôr bude ponuka rozširovaná o ďalšie služby v rozsahu voľných živností, na
ktoré má podnik oprávnenie, a to poskytovanie služieb osobného charakteru,
sťahovacie služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Osobitný dôraz budeme klásť na vytvorenie ponuky služieb pre obyvateľov mesta, pričom chceme zaviesť možnosť využitia servisných poukážok, čo
je jedným z nástrojov na podporu sociálneho podnikania. V budúcnosti by
som rád rozšíril činnosť podniku aj o výrobu niektorých produktov, ktoré by
mohli byť zaujímavé pre mesto a jeho organizácie, ale aj pre obyvateľov. Postupne sa budú určite odkrývať ďalšie možnosti pre rozvoj spoločnosti.
Koľko pracovníkov plánuje podnik zamestnať a pre koho je táto práca
vhodná?
Keďže je najskôr potrebné založiť nové obchodné vzťahy, počítame s nástupom zamestnancov najskôr od februára. Zamestnancov budeme naberať
postupne, pričom do konca roka je predpoklad potreby ôsmich pracovníkov
pre upratovanie a obsluhu práčovne. S rozširovaním ponuky služieb bude tento počet upravovaný. Otázkou je, ako budeme schopní na trhu práce hľadať
a získavať vhodných ľudí. Budeme sa snažiť zamestnávať predovšetkým znevýhodnené osoby so zdravotným postihnutím, ale aj s iným znevýhodnením,
napr. na základe veku, praxe, sociálneho postavenia, ako aj zraniteľné osoby,
ktoré sú definované v zákone o sociálnom podnikaní.
Aké beneﬁty môže priniesť práca v sociálnom podniku znevýhodneným
osobám (zdravotne, sociálne znevýhodnené osoby)?
Podpora podnikania registrovaného sociálneho podniku zo strany štátu, najmä poskytovaním kompenzačnej pomoci, vytvára podmienky pre to, aby
pracovné prostredie a charakter práce boli prispôsobené potrebám zamestnancov bez znižovania efektivity práce.
Mojím cieľom je vnímať pracovníkov ako ľudí, ktorí majú svoje potreby a povinnosti, či už voči svojmu zdraviu, svojej rodine, celkovej osobnostnej integrite.
Zároveň však budeme od nich očakávať, že budú v rámci svojich možností
a schopností dobre plniť požadované úlohy. Budeme sa snažiť vytvoriť také
podmienky pre zamestnancov, aby pracovali radi.
Kedy sa predpokladá otvorenie a spustenie prevádzky sociálneho podniku?
V súčasnosti je spoločnosť zapísaná v obchodnom registri a pracuje sa na priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku. Ako som uviedol, predpokladáme, že sociálny podnik začne poskytovať svoje služby od februára pre
Správu športových zariadení mesta Žilina za súčasného získavania ďalších kontraktov a rozširovania ponuky svojich služieb. Prvý rok bude náročný práve pre
potrebu „rozbehnutia“ nového podniku v už zabehnutom trhovom prostredí.
Verím, že to zvládneme.
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Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Počas januára bude v Žiline rozmiestnených 950 kusov nových 240 l nádob na kuchynský bioodpad. Už čoskoro nájdete takúto nádobu na všetkých stojiskách
spolu so zmesovým odpadom. Výrazne tak znížime donáškovú vzdialenosť. Občania tak budú môcť vynášať kuchynský bioodpad zároveň so zmesovým odpadom.
Zber bude prebiehať prostredníctvom 1 100 l nádob s vývozom zvonov 2x týždenne a 240 l nádob s vývozom 1x týždenne.

Pokračovať v distribúcii štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu budeme aj v roku 2022. Keďže nádoby na
odpad budú dostupnejšie ako doteraz, vyzývame zástupcov vlastníkov, resp. domovníkov, ktorí si ešte neprevzali štartovacie
balíčky, aby tak urobili na Mestskom úrade v Žiline v dňoch pondelok – streda od 8.00 – 12.00 hod., tel. 041/706 32 24.

Prečo bioodpad nepatrí na skládky?
Problém rozkladu bioodpadu na skládke nie je čas, ale neprirodzené podmienky. Chlieb, mäso, zvyšky ovocia či zeleniny sa ako súčasť zmesového komunálneho odpadu už v zbernej nádobe a následne v aute premiešajú a vysypú na
skládku. Tam je celá masa zhutňovaná, aby bolo na skládke čo najviac miesta.
Odpad začína hniť. Hnitie však neznamená „dobrý rozklad“. Bioodpad potrebuje vzduch na prirodzený rozklad. Zahrabaný v zmesi iných smetí ho však má
minimum. A tak dochádza k tzv. anaeróbnemu rozkladu. Z bioodpadu sa
uvoľňujú oveľa väčšie množstvá plynov, CO2 či metán, ktoré spôsobujú klimatické problémy. Skládky sú tretím najväčším producentom metánu práve kvôli bioodpadu, ktorý tam končí.

Chýba vám v zime sneh či dlhšia jar?
Môže za to aj metán zo skládok
Zdrojom skleníkových plynov, ktoré spôsobujú otepľovanie a klimatické
problémy, je ľudská činnosť, ale aj prírodné procesy. Metán je ten najsilnejší plyn.
Najviac metánu svojou činnosťou „doprajeme“ našej ozónovej vrstve práve
skládkovaním. Celkovo je skládkovanie v poradí tretím najväčším zdrojom
metánu, po hovädzom dobytku a roztápaní permafrostu.
Hnitie bioodpadu na skládkach bez prístupu vzduchu vytvára veľké metánové
polia, z ktorých sa tento plyn uvoľňuje do ovzdušia.

Kompostovanie
Biologický odpad je zakázané umiestňovať do nádob na zmesový komunálny
odpad. Domácnosti v individuálnej bytovej výstavbe (rodinných domoch) sú
povinné kompostovať bioodpad v kompostovateľných zásobníkoch, ktoré mesto prideľovalo zdarma, resp. vo vlastných kompostéroch.
V prípade, že občanom vzniká väčšie množstvo bioodpadu z kosenia či orezov,
ktoré nedokážu skompostovať vo svojom kompostéri, môžu bioodpad bezplatne odovzdať do Zberného dvora v Považskom Chlmci alebo pri objemnom zbere biologicky rozložiteľného odpadu veľkokapacitnými kontajnermi, ktorý v meste prebieha dvakrát ročne.

Domácnosti v rodinných domoch majú POVINNOSŤ kompostovať
a mesto Žilina im pre splnenie tejto povinnosti zabezpečilo KOMPOSTÉRY.

Domácnosti z rodinných domov, ktoré si ešte neprevzali od mesta
kompostér, môžu tak urobiť na Mestskom úrade v Žiline v dňoch
pondelok – streda od 8.00 – 12.00 hod., tel. 041/706 32 24.
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Pripravili sme rozkvitnutý program na celý rok 2022
Jar
V prvých mesiacoch roka sa môžu obyvatelia mesta tešiť na tulipánové zmesi
vysadené do mobilných kvetináčov po celom meste. Postupne začnú vychádzať jarné cibuľoviny v trvalkových záhonoch, hlavne v mestských parkoch a prícestnej zeleni.
Po krásnej záplave tulipánových farieb do miest pribudnú závesné kvetináče
s obľúbenou trikolórou holandských muškátov. Mesto oživia farebné letničkové výsadby v mobilných nádobách a dominantné kvetinové veže. Zároveň
sa v záhonoch začnú prebúdzať prvé trvalky.
Na jar máme pripravený projekt výsadby líniových stromov financovaný z nórskych fondov. Projekt má monitorovať efekt znižovania CO2 v meste v nasledujúcich rokoch. Dreviny budú vysadené najmä v blízkosti prícestných komunikácií, kde by mali znižovať prehrievanie spevnených plôch.
V rámci tohto projektu pribudnú do mesta nové dizajnové mobilné nádoby
s pestrofarebnou a premenlivou výsadbou.

Okrem výsadby kvetín a drevín
mesto pripravuje ...
Bude sa pripravovať stratégia a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy na území mesta Žilina. Ide o strategický dokument, ktorý stanoví
prístup k problémom súvisiacim so zmenou klímy a identifikuje opatrenia pre udržateľné fungovanie mesta Žilina v podmienkach meniacej sa klímy v priebehu 21.
storočia. Tento strategický dokument identifikuje zraniteľné miesta a navrhne konkrétne adaptačné a mitigačné opatrenia.
Počas roka vypracujeme Miestny územný systém ekologickej stability – MÚSES. Ide
o nástroj modernej, celoplošnej ochrany prírody a biodiverzity. MÚSES je najvýznamnejším prienikom krajinno-ekologických princípov aj do reálnej ekologickej
politiky a do priestorovej plánovacej praxe.
Bude aktualizovaný pasport zelene, ktorý zefektívni prácu zamestnancom oddelenia životného prostredia a útvaru hlavného architekta.

Leto – jeseň
V pláne máme rekultiváciu zvyšných dvoch kruhových objazdov na Kysuckej
ceste a pri Solinkách, kde útvar hlavného architekta navrhol trvalkovú výsadbu kvetín.
V meste sa objavia nové plochy lúčnych porastov – pilotné projekty mesta, na
ktorých bude oddelenie životného prostredia sledovať vývoj lúčnej diverzity.
V roku 2021 bol vytvorený Dokument o starostlivosti o dreviny, na základe
ktorého sa bude vykonávať celoplošné odborné ošetrovanie drevín a výrub
drevín v zlom zdravotnom stave. Zároveň by sme chceli zvýšiť biodiverzitu vytipovaných druhov živočíchov v meste.
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Ako sa rozvíjala spolupráca s partnerskými mestami
počas epidémie v roku 2021?
Predchádzajúci rok bol plný opatrení a zákazov a nebolo jednoduché rozvíjať cezhraničnú spoluprácu. Napriek tomu sme nenechali partnerské
kontakty vychladnúť.
Autor: KŠ

Třinec (Česká republika)
Partnerské mesto Třinec oslavovalo 90. výročie povýšenia na mesto. Slávnostný
galavečer sa uskutočnil 13. augusta 2021 a nechýbali na ňom ani zástupcovia
Žiliny. Primátor Peter Fiabáne spolu so zástupcom Vladimírom Random zagratulovali primátorke Třinca Věre Palkovskej k tomuto významnému výročiu.
Mesto Třinec sa nachádza v moravskosliezskom kraji, v okrese Frýdek-Místek.
Sídli tu významný český výrobca oceľových dlhých valcovaných výrobkov –
Třinecké železárny. Třinec a Žilina podpísali spoluprácu v roku 2015.

Frýdek-Místek a Bielsko-Biala (Česká republika a Poľsko)
Žilina kandidovala na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. O tento prestížny titul sa uchádzala spolu s partnerským mestami Bielsko-Biala v Poľsku
a Frýdek-Místek v Českej republike pod názvom Žilina Beskydy 2026 a so sloganom Okno príležitostí.
Cieľom spolupráce týchto troch pohraničných miest bolo zvýšiť európsky profil regiónu Beskydy a zviditeľniť ho na turistickej, hospodárskej a kultúrnej mape
Európy. Už je rozhodnuté, že Európskym hlavným mestom kultúry pre rok 2026
sa stane Trenčín. Príprava kandidatúry Žiliny však trvala takmer 2 roky, počas
ktorých sa uzavreli viaceré dohody o spolupráci medzi samosprávami a organizáciami cestovného ruchu na slovenskej strane i v Českej republike a Poľsku.
Najvýznamnejším bolo Memorandum o spolupráci, ktoré podpísali primátori
miest Žilina, Frýdek-Místek a Bielsko-Biala na Kultúrnom fóre v Žiline 9. septembra. Napriek tomu, že Žilina titul nezískala, spolupráca medzi mestami bude
pokračovať s cieľom rozvíjať región Beskydy.

Oslava 90. výročia v meste Třinec

Bielsko-Biala je mesto v južnom Poľsku v Sliezskom vojvodstve. Žije tu vyše 180-tisíc
obyvateľov. Partnerským mestom Žiliny sa stalo v roku 1997.
Frýdek-Místek je štatutárnym mestom v moravskosliezskom kraji ležiacim na
oboch brehoch rieky Ostravice. Mesto vzniklo 1. januára 1943 spojením sliezskeho mesta Frýdek a moravského mesta Místek. Mesto má viac ako 57 000 obyvateľov. Partnerským mestom Žiliny sa stalo v roku 2008.

Kultúrne fórum v Žiline 9. septembra
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Mestská časť Praha 15 (Česká republika)

Krasnojarsk (Rusko)

MČ Praha 15 každoročne oslavuje vznik mesta počas Dní Prahy 15. Konali sa
11. – 19. septembra 2021 a samospráva si pre svojich obyvateľov pripravila
bohatý program, ako napr. ukážky tréningov z rôznych druhov športu pre
deti i dospelých, letné kino, kultúrne vystúpenia, program pre deti aj seniorov,
fotosúťaž a iné. Na Dňoch Prahy 15 v minulosti vystupoval s kultúrnym programom aj žilinský folklórny súbor Cipovička.

V októbri 2021 pricestovali do Krasnojarska na oficiálnu návštevu predstavitelia žilinskej radnice. Počas pracovnej cesty načerpali cenné informácie a skúsenosti v oblasti smart city riešení, mestskej hromadnej dopravy, školstva, športu, cestovného ruchu či fungovania samosprávy. Počas pobytu žilinských
zástupov sa v Krasnojarsku konal Festival slovenského kina, na ktorom premietali slovenský film Tisícročná včela, a tiež premiéra opery Don Giovanni od W.
A. Mozarta pod vedením slovenského dirigenta Petra Feranca. Podujatí sa
zúčastnil aj veľvyslanec Slovenska v Moskve Ľubomír Rehák.

Posledného ročníka sa z dôvodu epidemiologickej situácie zúčastnili len
predstavitelia žilinskej samosprávy. Počas návštevy delegácie zo Žiliny sa konalo aj symbolické vysádzanie Stromov života. Projekt Strom života funguje
v Prahe 15 od roku 2019 a predstavuje alternatívu k slávnosti Uvítania detí do
života. Rodičia čerstvo narodených občanov môžu vo vybraných lokalitách
mesta vysadiť pre svoje deti strom, o ktorý sa aj musia starať minimálne po
dobu 3 rokov. Cieľom projektu je prehĺbiť vzťah medzi rodičmi a deťmi a zároveň starostlivosť o životné prostredie.

Krasnojarsk je tretím najväčším mestom na Sibíri, žije tu viac ako 1 milión obyvateľov. Mesto je centrom Krasnojarského kraja a je dôležitou stanicou na Transsibírskej magistrále. Žilina podpísala dohodu o partnerskej spolupráci
s mestom Krasnojarsk v roku 2011.

Praha 15 je mestskou časťou Prahy, hlavného mesta Českej republiky. Vznikla
v roku 1994 a v súčasnosti má okolo 33 000 obyvateľov. Tvoria ju dve katastrálne územia historických obcí Horní Mecholupy a Hostivař. Partnerským
mestom Žiliny je od roku 2008.

Návšteva kadetskej školy v Krasnojarsku

Dnipro (Ukrajina)
Spolupráca s partnerským mestom Dnipro nebola niekoľko rokov aktívna.
V septembri minulého roku navštívili Dnipro primátor Peter Fiabáne a zástupkyňa Barbora Birnerová, ktorí prijali pozvanie ukrajinských partnerov na oslavy
245. výročia vzniku mesta. Podujatie pod názvom Deň mesta sprevádzal bohatý kultúrny program s množstvom speváckych a hudobných vystúpení.
Zástupcovia Žiliny sa zoznámili s hlavnými kultúrnymi pamiatkami a modernými vymoženosťami tohto miliónového veľkomesta. Stretnutie predstaviteľov
miest prispelo k obnoveniu partnerských vzťahov a spolupráce.
Dnipro je štvrtým najväčším mestom Ukrajiny, má okolo 1 milióna obyvateľov.
Je to oblastné mesto a dôležitý železničný uzol i prístav na rieke Dneper. Dnipro sa stalo partnerským mestom Žiliny v roku 2003.

Koncert v rámci podujatia Deň mesta

Sadenie Stromov života v MČ Praha 15

Viac o spolupráci s partnerskými mestami môžete nájsť na stránke
mesta zilina.sk v sekcii Život v meste / O meste / Partnerské mestá

Mesto Žilina

14

RÔZNE

č. 1

RADNIČNÉ NOVINY

Mesto Žilina vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

KONATEĽ SPOLOČNOSTI
Technické služby mesta Žilina, s.r.o.

Kvalifikačné predpoklady:

Doklady potrebné pre účasť na výberovom

konaní:
VŠ vzdelanie II. stupňa,
min. 5 rokov praxe v riadiacej pozícii
žiadosť o účasť na výberovom konaní s
v oblasti riadenia stavebnej činnosti
kontaktnými údajmi,
správy verejného priestoru, prípadne
overené doklady o vzdelaní,
súvisiacej oblasti,
stručný osobný a profesijný životopis
potvrdzujúci požadovaný rozsah odbornej
·manažérske zručnosti,
praxe,
ekonomické a technické znalosti
potrebné pre riadne vedenie
návrh podnikateľského plánu,
obchodnej spoločnosti,
predpokladaných činností a strategického
rozvoja spoločnosti (rozsah cca 2 strany A4),
znalosť Obchodného zákonníka a
podnikateľského prostredia,
k žiadosti je potrebné pripojiť písomný
súhlas uchádzača so spracovaním svojich
bezúhonnosť,
osobných údajov pre potreby výberového
flexibilita, kreativita, schopnosť viesť
konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018
tím ľudí, komunikačné zručnosti.
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Odmena konateľa bude poskytovaná na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa podľa Obchodného
zákonníka mesačne vo výške od 2 200 EUR.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne
mestského úradu, adresa: Mestský úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
alebo elektronickou poštou na adresu: zamestnanie@zilina.sk

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na konateľa spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o.“
- NEOTVÁRAŤ.

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK JE 16. JANUÁR 2022.

Nominácie môžete posielať do 15. februára.

KATEGÓRIE:
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina
Čestné občianstvo mesta Žilina
Cena mesta Žilina
Nominačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete na www.zilina.sk v sekcii Život v meste/O meste/Osobnosti mesta alebo vám ho poskytnú
na Mestskom úrade v Žiline. Nominácie môžete posielať:
• poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 13 Žilina (na obálku napíšte heslo „OSOBNOSTI“),
• e-mailom na: osobnosti@zilina.sk.
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