PODKLADY NA TLAČOVÚ KONFERENCIU MESTA ŽILINA

15. 12. 2016
Hlavná téma:
• ZHODNOTENIE ČINNOSTI MESTSKÉHO ÚRADU V ŽILINE V ROKU 2016

ODBOR EKONOMICKÝ
•

•
•
•

Dlh mesta k 31. 12. 2010 bol na úrovni 130,29%. Transparentným vynakladaním
verejných financií sa dlh mesta za 6 rokov znížil takmer o 80%. K 31. 12. 2015 bol dlh
už na úrovni 51,16%. K 30. 6. 2016 je dlh vo výške 48,36%. Po vysporiadaní záväzku
spojeného s vybudovaním obytného súboru v Krasňanoch so štátom, bude dlh mesta
približne na úrovni 23%.
Spustenie elektronizácie služieb Mestského úradu v Žiline (ďalej len „MsÚ“) – OPIS.
Vytvorenie nového oddelenia daňovej kontroly na MsÚ v Žiline. Prvýkrát sa podarilo
zvýšiť efektívnosť výberu daní z nehnuteľností, a to až nad hodnotu 100%.
Mesto Žilina získalo certifikát protikorupčného manažérstva. Na základe kladného
výsledku certifikačného auditu certifikačný orgán QSCert udelil mestu Žilina certifikát
protikorupčného manažérskeho systému podľa normy BS 10500:2011.

ODDELENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
•

•

•

V roku 2016 ku dňu 31. 10. 2016 realizovalo celkom 119 zákaziek, ktorých
predpokladaná hodnota bola 4 123 010 eur bez DPH. Po realizácii verejného
obstarávania zazmluvnená hodnota predstavuje finančnú čiastku 3 193 546,66 eura bez
DPH (3 754 963,24 eura s DPH), šetrenie predstavuje finančnú čiastku 929 466,34 eura
bez DPH.
Prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému bolo ku dňu 31. 10. 2016
zrealizovaných celkom 87 zákaziek (v piatich prípadoch došlo k odstúpeniu od zmluvy).
Predpokladaná hodnota realizovaných zákaziek predstavovala finančnú čiastku 1 492
702,24 eura, výsledkom verejného obstarávania je zazmluvnená finančná čiastka vo
výške 1 213 130,33 eura s DPH, šetrenie predstavuje finančnú čiastku 279 571,90 eura.
Mesto realizovalo verejné obstarávanie aj pre organizácie, ktoré sú v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti, ako napríklad základné školy, spoločnosť ŽILBYT s. r. o.,
MsHK Žilina, a. s., Mestská krytá plaváreň Žilina a pod.
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ODBOR TLAČOVÝ A ZAHRANIČNÝCH VECÍ
•

•

•

•

•

•

Radničné noviny mesta Žilina
Radničné noviny, ktorých vydanie predstavuje 8 strán, vyšli v tomto roku 12-krát.
Náklady na 12 vydaní novín (tlač a distribúcia) predstavujú spolu 26 750,42 eura (s
DPH). Vydávaním Radničných novín sa výrazne znížil náklad platenej inzercie, čo
prinieslo úsporu a lepšie nakladanie s rozpočtom mesta.
Kronika mesta Žilina
Kronika mesta Žilina sa zúčastnila súťaže Slovenská kronika 2016. Čestné uznanie za
dlhoročnú prácu a udržiavanie kontinuity kronikárstva v meste Žilina získal žilinský
kronikár Ján Štofko. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 15. 11. 2016 v Slovenskej
národnej knižnici v Martine. Mestská kronika sa začala písať v roku 1989 a je voľne
dostupná na Radnici mesta Žilina alebo v elektronickej podobe na stránkach mesta v
sekcii „Čo sa v Žiline urobilo“.
Na Radnici mesta Žilina odbor poskytoval servis pre 113 podujatí, z toho boli: Jubilanti
(9 slávností), Uvítanie detí do života (9 slávností), rôzne ďalšie podujatia (82 podujatí)
a 13 oficiálnych prijatí delegácií vedením mesta.
Hovorca mesta distribuoval v roku 2016 na verejnosť takmer 300 tlačových správ,
oznamov a rôznych pozvánok. Počet vyjadrení pre printové média, ako aj pre
audiovizuálne médiá a informácie pre občanov (e-mail, telefonát alebo osobný
rozhovor) sa odhaduje na viac ako 1 200 vyjadrení.
Odbor tlačový a zahraničných vecí organizoval v roku 2016 viacero podujatí: Oslavy
oslobodenia mesta Žilina, Stavanie žilinského mája, Spomienka na obete holokaustu,
Oslavy výročia SNP, Ocenenie osobnosti mesta Žilina za rok 2015 a ďalšie.
V roku 2016 pribudli na Radnici mesta Žilina výstavy výtvarníkov a umelcov. Postupne
sa nám predstavili diela autorov Mojmíra Vlkolačka, Jozefa Krakovského, Daniely
Bílkovej, Miroslava Pfliegla, Stana Lajdu a Ľuboša Plešingera. Momentálne prebieha
výstava fotografií Vlada Baču.

ODDELENIE STRATEGICKÉHO ROZVOJA MESTA
•

•

V roku 2016 sa zrealizovala aktualizácia strategického dokumentu mesta – Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na obdobie 2014 – 2020. Potreba
aktualizácie dokumentu schváleného v mestskom zastupiteľstve v roku 2013 vznikla z
dôvodu zmeny legislatívy upravujúcej tvorbu týchto strategických dokumentov
samosprávami. Ďalšími dôvodmi bol vznik nových strategických dokumentov mesta
napr. generel dopravy mesta Žilina a taktiež drobné zmeny v znení jednotlivých
operačných programov štrukturálnych fondov EÚ.
Časť roka 2016 sa pracovalo na príprave vytvorenia nového oddelenia –
Sprostredkovateľského orgánu pre IROP, keďže mesto Žilina bolo uznesením vlády SR
určené ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Integrovaný
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•

regionálny operačný program 2014 – 2020 (SO pre IROP). SO pre IROP bude
plniť úlohy na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom uzavretej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR a mestom Žilina v rámci implementačného mechanizmu
integrovaných územných investícií IROP, a to najmä: posudzovanie projektových
zámerov v zmysle ustanovení § 18 zákona o príspevku z EŠIF, aktualizáciu Regionálnej
integrovanej územnej stratégie RIUS, vypracovanie podkladov do príslušných častí
výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP.
V rubrike Transparentné mesto sa na webovej stránke www.zilina.sk sprístupnili všetky
dôležité údaje súvisiace s povinným zverejňovaním – zmluvy, faktúry, zápisnice,
objednávky, granty, verejné obstarávanie, predaj a prenájom majetku, výberové konania
na zamestnancov a ďalšie. Naša snaha o zvýšenie prehľadnosti zverejňovania sa
prejavila aj na hodnotení projektu Otvorená samospráva, ktoré každé dva roky
vykonáva Transparency Inernational Slovensko (TIS) v 100 najväčších mestách na
Slovensku. V celkovom poradí skončilo mesto Žilina na 9. priečke a oproti hodnoteniu
v roku 2014 o tri priečky vyššie, keď v percentuálnom hodnotení transparentnosti
dostalo 68%, čím si oproti roku 2014 polepšilo o 8%.

ODBOR VNÚTORNÝCH VECÍ
•
•
•
•

•

•

•

Zavedenie klimatizácie v budove MsÚ (A-trakt: 4. a 3. poschodie, B-trakt: 2. poschodie,
KC, Matrika a Evidencia obyvateľov).
V súčasnosti sa realizuje bezbariérový vstup pre občanov do vestibulu budovy MsÚ.
Výmena motorového vozidla ZA001CC za vozidlo ZA636GX.
Rozšírenie úradnej tabule pred mestským úradom o 1 novú tabuľu (zo 4 – každá má dve
časti, na 5 tabúľ) – ukazuje sa však, že vzhľadom na množstvo a rozsah zverejňovaných
údajov ani tento počet nie je dostatočný.
Dohoda s Považským múzeom v Žiline o poskytovaní priestorov kaplnky
v Budatínskom hrade na civilné sobáše. Snúbenci si musia vždy vopred dohodnúť
podmienky s Považským múzeom v Žiline.
V roku 2016 sa doposiaľ zorganizovali a spracovali výstupy z 10 zasadnutí Mestskej
rady (v zmysle harmonogramu zasadnutí plánovaných 7) a 9 zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Žiline (v zmysle harmonogramu zasadnutí plánovaných 7).
Zlepšenie podmienok pre občanov zúčastňujúcich sa zasadnutí mestského
zastupiteľstva – skvalitnenie prenosu zvuku umiestnením reproduktora na Radnici (na
balkóne + pod balkónom). Sprístupnenie občanom priebehu zasadnutí poslancov
prostredníctvom online prenosu – od prihlasovania až po konečný výsledok.
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•

•

•

Príprava na zavedenie poskytovania služieb Integrované obslužné miesto (IOM) –
komunikácia s MF SR, reorganizácia pracovísk v Klientskom centre, príprava
vyvolávacieho systému na vybavovanie klientov IOM (vrátane tlače lístkov).
Posilnenie Klientskeho centra o nové pracovisko (evidencia + osvedčovanie), ktoré
bude zabezpečovať poskytovanie služieb IOM (do navýšenia boli 4 pracoviská, po
navýšení máme 5 pracovísk). Piate pracovisko je už teraz vyťažené, aj napriek tomu, že
doposiaľ neposkytujeme služby IOM, keďže neustále pribúda počet klientov, najmä
osvedčovania listín a podpisov na listinách.
K 31. 10. 2016 sme organizačne zabezpečili – 142 pohrebov, 215 sobášov, 9 slávností
– uvítanie detí do života v počte 233 detí, 9 slávností – jubilanti v počte 532 jubilantov,
100-roční jubilanti – 2 osobné návštevy primátora.

ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
•

•

•

V tomto roku prebieha rekonštrukcia Parku Ľudovíta Štúra, ktorú finančne zastrešilo
mesto Žilina a Nadácia Kia Motors Slovakia. Práce na rekonštrukcii budú dokončené
v priebehu budúceho roka.
Na území mesta sa každoročne v jarnom a jesennom období uskutočňuje zber
elektroodpadu, ako aj zber objemných komunálnych odpadov prostredníctvom
veľkokapacitných kontajnerov. Počas tohtoročného zberu sa vyzbieralo 14,65 ton
elektroodpadu a 2 871,72 ton objemných komunálnych odpadov.
V roku 2016 bolo vysadených na jar 179 kusov a na jeseň 258 kusov nových stromov.

ODBOR ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE
•
•

•
•
•

Rozšírenie kapacity materskej školy v mestskej časti Brodno. Náklad prác bol vo výške
10 000 eur.
Rekonštrukcia škôl v spolupráci so spoločnosťou Kia Motors Slovakia s.r.o (2 MŠ , 1
ZŠ s MŠ a 1 ZŠ), stavebné opravy bez navýšenia kapacít detí, zlepšenie kvality a
modernizácia, celková suma od spoločnosti bola vo výške 46 000 eur, k tomu doplatok
mesta 52 139 eur, Nadácia Slovenskej sporiteľne 3 000 eur pre jednu MŠ.
Rekonštrukcia technologického vybavenia školských jedální v hodnote 3 625 eur v
dvoch ZŠ s MŠ a v troch materských školách.
Rekonštrukcie a opravy škôl sa dotkli takmer všetkých škôl podľa potreby opráv v
celkovej sume 417 957 eur.
Ekologické projekty – zelené strechy, dažďové záhrady, retenčné jazero, zavlažovací
systém ihriska. (Spolufinancovanie z fondov Európskej únie a Nórskych fondov,
dotácia cca 65 000 eur.).
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•

•

Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina: základné školy: 8,
základné školy s materskou školou: 6, materské školy: 20, základné umelecké školy: 2
a centrá voľného času: 1.
Počet žiakov a detí: základné školy – 5 880 žiakov, materské školy –2 342 detí.

ODBOR KULTÚRY, ŠPORTU, CESTOVNÉHO RUCHU A MIESTNEHO ROZVOJA
V roku 2016 zorganizovalo nasledujúce kultúrne podujatia:
XXI. Staromestské slávnosti: 26. – 28. máj 2016 – opäť nesklamali a priniesli
množstvo zaujímavých koncertov.
• Žilinské kultúrne leto 2016 ponúklo aj tento rok širokú škálu tradičných podujatí pre
všetky vekové generácie:
o pripravené boli kinovečery v Letnom kine na Námestí Andreja Hlinku,
o milovníci histórie, tradícií, tradičných jedál a remesiel si prišli na svoje na
niekoľkých podujatiach Tvorivé remeselné dielne (25. – 29. júl), Stredoveký deň
(12. august) alebo Ľudové umelecké remeslá (26. – 27. august),
o mesto myslí aj na svojich seniorov, súčasťou Žilinského kultúrneho leta boli aj tento
rok tradičné hudobné stredy s dychovou hudbou v sade SNP a obľúbený Festival
seniorov (30. september),
o opäť do Žiliny zavítali siláci na Európsky pohár silných mužov (5. august),
o partnerské mestá Žiliny sa Žilinčanom predstavili na Dni európskej kultúry (5.
august),
o Žilinské kultúrne leto zakončil Primátorský deň (7. október), počas ktorého boli pre
všetkých návštevníkov otvorené dvere mestského úradu i samotnej Radnice.
• Počas Vianočných sviatkov mesto opäť pripravilo viacero zaujímavých podujatí:
o tradičné Vianočné trhy na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku sa začali
1. decembra a budú trvať do 23. decembra,
o Mikuláš priniesol darčeky deťom 5. decembra a spolu sme rozsvietili vianočný
stromček na Mariánskom námestí,
o neoddeliteľnou súčasťou vianočného obdobia je aj klzisko, ktoré bude otvorené
každý deň až do 2. januára, je bezplatné a k dispozícii je aj požičovňa korčúľ.
• Posledné kultúrne udalosti tohto roka sú Primátorský punč a Novoročný ohňostroj:
o charitatívny Primátorský punč budeme za dobrovoľnú cenu predávať od 19. do
22. decembra,
o Novoročný ohňostroj bude odpálený 1. januára 2017 o 18.00 hod. zo strechy
Mestského divadla v Žiline, jeho cena je zhruba 2 500 eur.
•
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•

•

V roku 2016 bol slávnostne otvorený Rosenfeldov palác, ktorý prešiel komplexnou
obnovou. Po takmer dvojročnej rekonštrukcii bude slúžiť na reprezentatívne účely
mesta Žilina a takisto ako nové centrum kultúry v našom meste.
Turistická lávka a prístrešok na vrchu Straník – získali ocenenie v kategórii Exteriér
v rámci Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru (CE∙ZA∙AR 2016).
Autormi projektu lávky a prístrešku na Straníku sú: Michal Marcinov, Andrej Badin,
Zuzana Demovičová, Peter Lényi, Ondrej Marko a Marián Lucký.

ODBOR SOCIÁLNY A BYTOVÝ
Oddelenie sociálne
•

•

•

Rekonštrukcie – riešenie havarijnej situácie:
o rekonštrukcia kotolne v Dennom centre, Andreja Kmeťa 38
(sprevádzkovanie 3. mája 2016), náklady rekonštrukcie boli vo výške 15 306
eur vrátane DPH (mesto Žilina a Ministerstvo financií SR),
o rekonštrukcia Detských jaslí, Veľká Okružná 82 (júl 2016), obnova
hygienických zariadení (umyvární a toaliet) vo všetkých troch triedach objektu,
výmena všetkých vykurovacích telies, dverí, zárubní, osekanie omietky a
následné aplikácie nových, výmena podláh a elektroinštalácie. Cena prác 43
092, 05 eura s DPH (mesto Žilina a Ministerstvo financií SR),
o rekonštrukcia Denného stacionára, Námestie J. Borodáča 1 (júl 2016),
rekonštruovali sa sociálne zariadenia na bezbariérové (vchod). Náklady na
rekonštrukciu: približne 25 000 eur. Začiatok služby od budúceho roka.
Poskytovanie novej sociálnej služby – prepravná (3/2016):
o cieľová skupina: fyzické osoby s ŤZP, nepriaznivým zdravotným stavom,
o miesto poskytovania prepravnej služby: územný obvod mesta Žilina,
o účel : Návšteva zdravotníckych zariadení, rôzne kultúrne/spoločenské akcie,
o kontakt: pani Bohačiaková, tel. č.: 0905 300 123,
o služby zabezpečuje: Špeciálne upravené motorové vozidlo – 8 miestne – FIAT
Ducato (financované MPSVR SR a mesto Žilina).
Sociálno-právna ochrana detí a sociálna pomoc:
o Mesto Žilina sa ako prvé slovenské mesto v súčinnosti s OZ Náruč, Žilina
prihlásilo k európskemu dohovoru Pakt za zastavenie sexuálneho zneužívania
na deťoch.
o Potravinová
a materiálna
pomoc
–
poskytovanie
balíčkov
potravinovej/materiálnej pomoci. Projekt zabezpečovala Diecézna charita
Žilina v súčinnosti s mestom Žilina a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny,
Bratislava. Zrealizovalo sa I. a II. kolo.
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•

Do konca roka 2016 sa pripravujú opravy/ úpravy v zariadeniach sociálnych
služieb v ZP mesta Žilina (Jedáleň – Vlčince, DC Andreja Kmeťa 38, DC Strážov, DC
Bytčica, DJ Veľká Okružná, oprava objektu Domu ovocinárov Trnové pre novú
sociálnu službu – denné centrum, predpokladaný začiatok poskytovania 3/2017).
Oddelenie bytové

•
•

•

Asanácia bytového domu Bratislavská 58 a 52 – statický posudok – nevyhovujúce
podmienky, zlý technický stav.
Riešenie sociálnej a bytovej situácie – požiar strechy v bytovom dome na ulici
Bratislavská 54, 56 si vyžiadal vyhlásenie mimoriadnej situácie. Oficiálne tam
prebývalo 116 osôb a z toho 73 detí. Požiar nastal 18. októbra 2016, dlh obyvateľov
obytného domu predstavuje výšku približne 555 000 eur (vrátane penále). V zmysle
uznesenia 187/16 mestského zastupiteľstva bolo zabezpečených 10 obytných jednotiek
(unimobunky).
Nové bývanie v budove Lesník, Pri Rajčianke 40 – 20 nájomných bytov + parkovacie
miesta vrátane miest pre ŤZP.

ODBOR STAVEBNÝ
•
•
•
•

Na celom území mesta sa zakázali nové legálne reklamy nad 3 m2.
Vyhliadková veža na vrchu Straník – projekt sa bude realizovať v budúcom roku.
Rekonštrukcia námestia Andreja Hlinku a Sadu SNP – pripravuje sa súťaž.
Rekonštrukcia Bulváru – pripravuje sa súťaž.

ODBOR DOPRAVY
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Univerzitnej ulici (sídlisko Vlčince).
Rekonštrukcia ulice Na Hôrke v mestskej časti Považský Chlmec.
Zobojsmernenie ulice Obežná (Vlčince).
Vybudovanie nového chodníka v mestskej časti Bánová.
Rekonštrukcia parkovacích plôch pri zimnom štadióne.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Na Bárek v mestskej časti Trnové.
Vybudovanie nových parkovacích miest v mestskej časti Závodie.
V tomto roku sa postavili 4 detské ihriská s prvkami a lavičkami na sedenie v mestských
častiach Solinky, Hliny V a VII (2x), Hájik. V Zástraní bol osadený Domček so
schodíkmi a šmykľavkou, a 2 ks preklápacích hojdačiek. V Budatíne pribudol detský
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•

kolotoč a v Považskom Chlmci Domček so schodíkmi a šmykľavkou. Pristúpilo sa aj k
asfaltovaniu ihrísk, v tomto roku na Solinkách a Vlčincoch.
Na sídlisku Solinky bolo doplnených 20ks lavičiek s operadlom a malé smetné nádoby.

ODBOR PROJEKTOV EÚ
•

•

•

Mesto Žilina podalo v roku 2016 spolu 13 žiadostí o nenávratné finančné príspevky,
granty a dotácie. Ide o dobré číslo, a to vzhľadom na to, že rok 2016 bol volebný a gro
výziev vychádza až v tomto mesiaci. Z 13 podaných žiadostí je 8 projektov už
schválených, a to v sume cca 2 251 000 eur. V procese hodnotenia je zatiaľ 5 projektov.
Oproti roku 2015 je hodnota schválených projektov dvojnásobná.
V roku 2016 boli implementované aj dlhodobejšie projekty, ktoré boli schválené v
minulých rokoch, z tých najväčších je to spomínaný Rosenfeldov palác, verejné
osvetlenie (855 svietidiel). Ďalej rekonštrukcia hygienických zariadení v jasliach Veľká
Okružná, vybavenie a rekonštrukčné práce v telocvičniach základných škôl a pod.
V procese prípravy je aj 8 veľkých projektov, ktoré budú podané začiatkom budúceho
roka, konkrétne nadstavby/prístavby štyroch materských školách, rekonštrukcia 50
zastávok MHD, rekonštrukcia/modernizácia 2 križovatiek za účelom preferencie
vozidiel MHD, protipovodňová úprava Bytčického potoka a nákup kompostérov do
domácností v hodnote takmer 8 mil. eur. Celkovo sme si dali záväzok do konca roka
2018 získať minimálne 17 mil. eur.

ODBOR INVESTIČNÝ
•
•

•
•

•

Revitalizácia parku Ľudovíta Štúra – dokončila sa príprava, obstaral sa zhotoviteľ, a je
zrealizovaná podstatná časť rekonštrukcie parku.
Rekonštrukcia chodníkov – začali sa samotné rekonštrukčné práce na sídliskách,
dokončujú sa ďalšie projekčné práce na rekonštrukciu chodníkov, konkrétne v Starom
meste, na Bôriku a Malej Prahy.
Rekonštrukcia pešieho ťahu – od Námestia mladosti po podchod na ulici Mateja Bela,
revitalizoval sa dlhodobo zanedbaný podchod.
Prestavba administratívnej budovy na ulici Pri Rajčianke – zrekonštruovala sa budova
bývalých Lesov SR, kde sa následne vybudovalo 22 bytových jednotiek, revitalizoval
sa areál bytového domu spolu s vybudovaním priestranného parkoviska vnútri areálu
budovy.
Stabilizácia komunikácie v mestskej časti Vranie – prebieha a dokončuje sa druhá, a
pravdepodobne posledná fáza stabilizácie zosuvu MK vo Vraní.
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PODKLADY NA TLAČOVÚ KONFERENCIU MESTA ŽILINA

•

•

Chodník na Kvačalovej ulici – po dlhých rokoch sa našlo riešenie, ktoré sa hľadalo
ťažko, keďže bolo potrebné zohľadňovať majetkovo-právne pomery pozemkov,
technické riešenia, a požiadavky okresného dopravného inšpektorátu. Navrhovaný
chodník spojí starú časť Závodia s novou, kde v neprehľadnej zákrute chýbal chodník a
aj absencia bezpečného spojenia zastávok verejnej hromadnej dopravy s okolím.
Spracovali sa projektové dokumentácie nadstavieb, prístavieb a stavebných úprav
niektorých materských škôlok, konkrétne MŠ Čajakova, MŠ Trnavská, MŠ Závodie,
MŠ Suvorovova, ktorých účelom je navýšiť počet tried materských škôl. Sme pripravení
uchádzať sa o prostriedky zo štrukturálnych fondov na základe výziev, z ktorých sa tieto
akcie pripravovali.
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