PODKLADY NA TLAČOVÚ KONFERENCIU MESTA ŽILINA

18. 12. 2017



Hlavná téma:
ZHODNOTENIE ČINNOSTI MESTSKÉHO ÚRADU V ROKU 2017

ODBOR TLAČOVÝ A ZAHRANIČNÝCH VECÍ




Radničné noviny mesta Žilina, ktorých jedno vydanie predstavuje 8 strán, vyšli v tomto
roku 12-krát. Náklady na 12 vydaní novín (tlač a distribúcia) predstavujú spolu 23 009,76
eura s DPH. Vydávaním Radničných novín sa výrazne znížil náklad platenej inzercie, čo
prinieslo úsporu a lepšie nakladanie s rozpočtom mesta.
Odbor organizačne zabezpečil:
-

-

-

-

podujatia: Oslavy oslobodenia mesta Žilina, Stavanie žilinského mája, Spomienka na
obete holokaustu, Oslavy výročia SNP, Oceňovanie osobností mesta Žilina za rok 2016
a ďalšie,
116 podujatí na Radnici mesta Žilina, ktoré organizovalo alebo na nich
participovalo mesto Žilina:
o blahoželania jubilantom,
o uvítania detí do života,
o tlačové konferencie mesta Žilina,
o zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, Zboru Žilincov, Žilinského
mládežníckeho parlamentu, Rady seniorov, Európskej komisie a poradenskej
skupiny Jaspers, Športovej komisie, Spolku spisovateľov, Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Malá Fatra,
o podujatia Krajského kultúrneho strediska, Matice Slovenskej, Krajskej knižnice
v Žiline, Žilinskej Univerzity v Žiline, škôl a ZUŠ, partnerských miest,
o prehliadky Radnice mesta Žilina,
o vernisáže,
o recepcie.
výstavy výtvarníkov a umelcov na Radnici mesta Žilina: Jozef Zelný, Ivan Kelly
Kohler, Jozef Mundier, Vlado Bača a Miro Gregor. Aktuálne prebieha výstava portrétov
a karikatúr Fera Mráza a Fedora Fialu,
Prijatie 9 oficiálnych delegácií
o prijatia delegácií z partnerských miest Grodno, Krasnojarsk, Mestskej časti
Praha 15 spolu s deťmi zo žilinských základných škôl (ktoré sa zúčastnili
celopražskej speváckej súťaže Bubblestar),
o prijatie ďalších delegácií z partnerských miest pri príležitosti Staromestských
slávností v Žiline,
o prijatie hokejistov 4. ročníka pri príležitosti víťazstva na turnaji Orange
minihokej tour,
o prijatie účastníkov Európskeho pohára silných mužov,
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o prijatie predstaviteľov bavorských samospráv pri príležitosti seminára „Príklady
fungovania verejnej správy v Slovenskej republike“,
o prijatie veľvyslanca Izraela Zvi Aviner Vapniho,
o prijatie prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a prezidenta Nemeckej
spolkovej republiky v Rosenfeldovom paláci.


Hovorca mesta distribuoval v roku 2017 na verejnosť 350 tlačových správ, oznamov
a 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 1 300 vyjadrení.
ODBOR VNÚTORNÝCH VECÍ














Sobáše – v roku 2017 sa rozšírili miesta, kde sa uskutočňujú civilné sobáše o Rosenfeldov
palác a Budatínsku kaplnku. Civilný sobáš možno tak uskutočniť i na Radnici mesta Žilina,
vo Ville Nečas či v Budatínskom parku. Žiadosti o civilné sobáše na iných miestach, okrem
spomínaných sa realizujú na základe osobitného posúdenia Matričného úradu v Žiline,
ktorý konkrétny sobáš povolí/nepovolí. V roku 2017 (do 1. decembra) bolo mestom Žilina
zorganizovaných 255 civilných sobášov.
Mestská rada a Mestské zastupiteľstvo – pripravených a spracovaných bolo 9. výstupov
z Mestských rád (5 mimoriadnych). Mestská rada v Žiline bola 18. septembra 2017 zrušená.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline bolo pripravené a spracované 11-krát (6 mimoriadnych).
Zorganizované podujatia:
- 10 slávností „Uvítanie detí do života“, na ktorých sa zúčastnilo 273 zo 714 pozvaných,
(od októbra v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline pri podujatí „Uvítanie detí do
života“, odovzdávame čitateľský preukaz, ktorý môžu rodičia dieťaťa použiť na
výpožičku detských kníh),
- 11 slávností „Jubilanti“, na ktorých sa zúčastnilo 667 jubilantov z 2 193 pozvaných,
- 3 osobné návštevy jubilujúcich seniorov (2 návštevy 102-ročných jubilantov a 1
návšteva 100-ročného jubilanta),
- Diamantová svadba manželov Šmárikovcov.
Sťahované pracoviská matričného úradu a ohlasovne pobytu do KAMO centra (Ulica
Vysokoškolákov, Vlčince) – občania mesta Žilina si tak môžu na jednom mieste vybaviť
potrebné doklady.
Organizačno-technické zabezpečenie volieb do samosprávnych krajov, ktoré sa konali
dňa 4. novembra 2017.
Sprístupnenie služby IOMO (integrované obslužné miesto občana) v klientskom centre
Mestského úradu v Žiline – občania si môžu vybaviť výpis listu vlastníctva, výpis registra
trestov a výpis z obchodného registra.
Rekonštrukcia bezdrôtového rozhlasu – v mestských častiach Považský Chlmec, Vranie,
Brodno, Závodie a Bánová. Zriadená bola i centrálna ústredňa na Mestskom úrade v Žiline.
2

PODKLADY NA TLAČOVÚ KONFERENCIU MESTA ŽILINA



Vozový park Mestského úradu v Žiline prešiel obnovou – pribudli vozidlá Škoda Super
B, 2-krát Citroen Berlingo a Peugeot Boxer.
ODBOR EKONOMICKÝ









Elektronické doručovanie – ako prvá samospráva na Slovensku sme zvládli proces
elektronického doručovania rozhodnutí právnickým a fyzickým osobám za daň
z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad.
Úspešné rozbehnutie oddelenia daňovej kontroly, ktoré zabezpečuje miestne zisťovanie
a daňovú kontrolu v oblasti miestnych daní v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej
republiky.
Čiastočne rozšírená funkčnosť zverejňovania informácií prostredníctvom portálu eGOV. V príprave je jej ďalšie rozšírenie.
Hospodárenie mesta Žilina za rok 2017 bude ako po minulé roky v plusových číslach.
Presné číslo bude známe začiatkom roka 2018.
Mesto Žilina sa stalo skokanom roka pri znižovaní celkového dlhu mesta. V roku 2015
predstavovala výška dlhu mesta 51,2% v roku 2016 bol dlh na úrovni 23,2%. Pre
porovnanie v roku 2010 bol celkový dlh mesta na úrovni 130%.
ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA








Rekonštrukcia Parku Ľudovíta Štúra – počas rokov 2016 a 2017 prešiel park
komplexnou rekonštrukciou a 6. novembra 2017 sa uskutočnilo jeho slávnostné otvorenie.
Príprava, realizácia a samotné financovanie tohto veľkého projektu zabezpečovali mesto
Žilina a jeho partner Nadácia Kia Motors Slovakia.
Výmena uličných stromoradí – na uliciach 1. Mája, Veľká Okružná, Komenského
a Antona Bernoláka.
Zavedenie triedeného zberu odpadu na Mestskom úrade v Žiline. Výsledky triedeného
zberu na území mesta – priemer na Slovensku je približne 19 kilogramov/obyvateľ/rok.
Žilina dosahuje cca 50 kilogramov/obyvateľ/rok.
Budovanie stojísk na zberné nádoby v meste.
ODBOR PRÁVNY A MAJETKOVÝ



Majetkovoprávne vysporiadania nehnuteľností:
- šatne futbalového klubu Telovýchovná jednota Brodno,
- pozemky pod chodníkmi,
- odkúpenie pozemku v areáli Mestskej krytej plavárne v Žiline do rúk mesta,
- dlhodobý prenájom Domu ovocinárov v Trnovom pre prestavbu na denné centrum pre
seniorov.
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Pokračovanie v súdnych sporoch so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, kde boli doteraz
potvrdzované nároky mesta na úhradu nezaplatených faktúr.
ODBOR ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE







Racionalizácia základných škôl – zrušenie Elokovaného pracoviska, Hollého 66 ako
súčasti Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina.
Rekonštrukcia Minizoo na Zvolenskej ceste (Elokované pracovisko Centra voľného času,
Kuzmányho 105, Žilina).
Za 2 mesiace školských prázdnin sa v 8 materských školách, 6 základných školách a 1
základnej umeleckej škole podarilo preinvestovať na rekonštrukciách a opravách 452 262
eur.
Spustenie prevádzky novej školskej jedálne v Elokovanom pracovisku, Varšavská, ako
súčasť Materskej školy, Trnavská 2993/21, Žilina.
ODBOR KULTÚRY, ŠPORTU, CESTOVNÉHO RUCHU A MIESTNEHO
ROZVOJA



Organizačné zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí – Carneval Slovakia
Žilina, Oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2016, Staromestské
slávnosti, podujatia Žilinského kultúrneho leta 2017 (Stredoveký deň, Európsky pohár
silných mužov, Festival seniorov, Primátorský deň, Deň zdravia a ďalšie), Mikuláš v meste,
Beh na Dubeň atď.



Začiatok výstavby vyhliadkovej veže na Dubni. Predpokladané ukončenie prác je marec
2018.
Rozbehla sa programová náplň Rosenfeldovho paláca – koncerty, Genius Loci Žilina,
prednášky, prehliadky a výstavy.
Vypracovala sa štúdia na revitalizáciu Mariánskeho námestia v Žiline
Zorganizoval sa workshop k územiu Solinky-Chrasť.





ODBOR SOCIÁLNY A BYTOVÝ


Poskytovanie nových sociálnych služieb:
-

-

Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1. – sociálna služba na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie. V roku 2017 boli vykonané opravy vo výške 25 723
eur z rozpočtu mesta. V súčasnosti sa poskytuje sociálna služba 4 fyzickým osobám
odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby,
Denné centrum, Ovocinárska 33, Žilina (Trnové) – sociálna podporná služba.
V roku 2017 boli vykonané opravy vo výške 19 895 eur z rozpočtu mesta. Služba sa
vzťahuje na fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným
4

PODKLADY NA TLAČOVÚ KONFERENCIU MESTA ŽILINA

postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom, starý rodič
s vnukom/vnučkou.


Rekonštrukcie a opravy zariadení sociálnych služieb:
- Detské jasle, Veľká Okružná: II. etapa rekonštrukcie hlavnej kuchyne, 2 výdajní stravy,
vchodovej steny, novej vzduchotechniky. Cena prác nepresiahla 85 000 eur,
- Denné centrum, Andreja Kmeťa: oprava strechy, rín, vonkajšej omietky na celej
budove. Cena prác bola 27 800 eur z rozpočtu mesta,
- Detské jasle, Puškinova: oprava strechy. Cena prác bola 20 000 eur z rozpočtu mesta,
- Jedáleň (Vlčince): oprava strechy vo výške 23 000 eur, z toho 9 000 eur hradených
z dotácie Ministerstva financií Slovenskej republiky.



Založenie Nadácie Mesta Žilina – nadácia registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky. Vyčlenilo sa 15 000 eur pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby
v nepriaznivej sociálnej situácii.



Riešenie mimoriadnej situácie na Bratislavskej ulici: poskytnutie náhradného dočasného
ubytovania dotknutým občanom vyhorenej bytovky na Bratislavskej ulici číslo 54 a 56. S
platnou nájomnou zmluvou bolo poskytnuté nové bývanie 2 rodinám. Bez platnej nájomnej
zmluvy bolo 17 rodinám poskytnuté bývanie v obytných kontajneroch.



Riešenie bytovej situácie obyvateľov asanovaného bytového domu na Predmestskej
ulici číslo 45: vysťahovanie squatterov (osôb, ktoré nelegálne obývali bytový dom). Jednej
rodine bol pridelený mestský nájomný byt na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Na
mieste zbúraného zdevastovaného bytového domu je plánovaná výstavba nového bytového
domu (približne 12 bytových jednotiek).



Pokračovanie v asanácii v lokalite VURAL – v tejto lokalite je plánovaná výstavba
bytových domov. Zvažuje sa s výstavbou približne 200 bytových jednotiek.
ODBOR STAVEBNÝ






Dopracovanie a schválenie Územného generelu dopravy s plánom udržateľnej mobility
mesta Žilina.
Obstaranie Územného plánu zóny Žilina – Žilinská univerzita, ktorý bol schválený
v apríli 2017.
Verejná anonymná urbanisticko-krajinárska súťaž návrhov Námestie Andreja Hlinku
s parkom SNP. V súčasnosti je rozpracovaná urbanisticko-krajinárska štúdia.
Vyhlásenie verejnej anonymnej jednokolovej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov
„Areál športu Dubeň v Žiline“.
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ODBOR DOPRAVY









Odbor realizoval opravy:
- povrchu na Nešporovej ulici a pred Mestskou krytou plavárňou v Žiline,
- vnútrobloku s odvodnením na Ulici Milana Rastislava Štefánika,
- komunikácie: na uliciach Pustá, Cezpoľná, Mládeže, Skotňa a iné,
- chodníkov: cyklotrasa Ulica 1. mája – Predmestská ulica, na Novom cintoríne (Pietna
ulica).
Detské ihriska:
- oprava detských ihrísk na uliciach Trnavská, Fatranská, Ľubľanská, Platanová
a Gaštanová,
- detské ihrisko v mestskej časti Bytčica bolo doplnené o nové prvky. Pridali sa dve nové
hojdačky na pružine, domček so schodíkmi, šmykľavka a preklapávacia hojdačka.
Zmena organizácie dopravy na uliciach Komenského a Saleziánska.
Mechanický vstup do pešej zóny (PZ):
- mechanické zabezpečenie je už vysúťažené, realizovať ho má firma Villapro. Zmluvu
musí mesto s víťazom verejného obstarávania uzatvoriť najneskôr do 30. júna 2018
podľa podmienok plynúcich z verejného obstarávania. Celkové náklady na realizáciu
predstavujú sumu 165 000 eur (víťazná ponuka, zapojili sa 3 uchádzači). Ďalší postup
zlyháva na poslancoch, ktorí pozastavili financie na tento projekt. Obávajú sa jeho
poruchovosti a zlého prístupu záchranných zložiek do pešej zóny. Ide o mechanické
zabezpečenie umiestnené na dvoch vstupoch, bezproblémový prístup záchranných
zložiek do PZ aj pri poruche zabezpečenia, 2 typy kontroly vozidiel pred vstupom do
PZ: krátkodobé – snímanie EVČ, dlhodobé – vydanie čipu.
Nová vianočná výzdoba na Mariánskom námestí:
- Nová vianočná výzdoba pozostáva z viacerých svetelných prvkov. Na stĺpy verejného
osvetlenia sú umiestnení anjeli. Malé stromy rozžiarili LED reťaze, taktiež sú
podsvietené aj lipy. Hlavný vianočný strom je ozdobený rôznymi svetielkami a
červenými guľami. Farskú uličku zdobia 3 svetelné prevesy. Vianočné osvetlenie
skrášlilo aj priľahlé ulice v okolí centra mesta. Na uliciach Štúrova, Bottova, Radničná,
Hodžova, Sládkovičova a pred mestským úradom je na stĺpoch verejného osvetlenia
rozmiestnených spolu 26 kusov svetelných vločiek. Celková cena vianočného
osvetlenia predstavuje sumu 40 000 eur s DPH. Oproti predošlej svetelnej výzdobe sú
nové svetelné prvky energeticky úspornejšie, vzhľadom na to, že ide o LED osvetlenie.
- Ďalšie lokality, v ktorých je inštalovaná vianočná svetelná výzdoba sú: Národná ulica a
Námestie Andreja Hlinku a taktiež všetky prímestské časti, ktoré majú svoj vianočný
stromček.
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ODBOR PROJEKTOV EÚ










V 2017 bolo predložených 33 väčších projektov, kde žiadaná suma bola vo výške 10
496 319,36 eura. Do dnešného dňa bolo schválených 17 žiadostí v hodnote 8 052 364,77
eura.
- Eurofondy mieria do viacerých oblastí na skvalitnenie života Žilinčanov,
najviac pôjde do dopravy, konkrétne na rekonštrukcie zastávok mestskej
hromadnej dopravy (MHD), zriadenie dynamickej preferencie vozidiel MHD na
križovatkách a vybudovanie cyklotrasy, ktorá prepojí Solinky a Vlčince,
- Veľký objem prostriedkov poputuje do školstva, na
o nadstavbu štyroch materských škôl, kde sa vytvorí 148 nových miest,
o financie zabezpečia na základných školách asistentov učiteľov,
školských psychológov, špeciálnych pedagógov, alebo sociálnych
pedagógov, ktorí budú 3 roky platení z eurofondov.
Z aktuálne realizovaných projektov sa nám v tomto roku podarilo úspešne
implementovať projekt rekonštrukcie Mestského úradu v Žiline. Celkové výdavky
na tento projekt boli približne 1,4 mil. eur (zateplenie úradu, výmena okien a vnútorného
osvetlenia za LED), vďaka čomu sa očakáva výrazná úspora na energiách.
V súčasnosti sa ukončujú stavebné práce, ktoré dotáciou financovalo Ministerstvo
školstva Slovenskej republiky na Základnej škole, Námestie Mladosti 1, na Hájiku.
Prostredníctvom vnútorných stavebných úprav a úprav areálu vznikne priestor pre
umiestnenie 50 detí do Materskej školy.
Zámery a projekty pripravované v tomto roku:
- revitalizácie verejných priestorov vo vnútroblokoch, tieto projekty viditeľne
spríjemnia život občanov. Vzniknú moderné priestory s detskými ihriskami,
športovými povrchmi, workoutami a oddychovými plochami,
- na schválenie čaká projekt na nákup kompostérov do domácností,
- v prípade schválenia vybavíme odborné učebne na základných školách –jazykové
učebne, školské knižnice, polytechnické a prírodovedné učebne. Vytvoríme tak
vhodné podmienky na vyučovanie v odborných učebniach s kvalitnými
pomôckami.
Projekt „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“ – mestu boli v roku 2017
schválené financie na realizáciu tohto projektu. V rámci nemotorovej dopravy sa tak
bude v roku 2018 realizovať schválený projekt z Integrovaného regionálneho
operačného programu. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 185 909,72
eur, nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 176 614,23 eur, vlastné
spolufinancovanie: 9 295,49 eur. Hlavným cieľom projektu je prispieť k podpore
bezpečnej a ekologickej dopravy v meste Žilina a zároveň zvýšiť atraktivitu a prepravnú
kapacitu nemotorovej dopravy, konkrétne cyklistickej. Realizácia je plánovaná súbežne
na obdobie 03/2018 – 12/2018.
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ODBOR INVESTIČNÝ


Realizácia investičných aktivít:
- chodník od hlavného vstupu do Lesoparku Chrasť po otočku trolejbusov (sídlisko
Vlčince),
- chodník na Kvačalovej ulici od bytového domu s napojením na existujúci chodník
(mestská časť Závodie),
- nová fontána v Parku Ľudovíta Štúra,
- zníženie energetickej náročnosti budov Materská škola, Andreja Kmeťa 15, Žilina a
Materská škola, Petzvalova 8, Žilina,
- stavebné úpravy na Základnej škole, Námestie mladosti 1 (sídlisko Hájik) na dve triedy
materskej školy,
- stavebné úpravy sociálnych zariadení v budove Mestského úradu v Žiline,
- rekonštrukcia kotolní v Materskej škole, Stavbárska 4, Žilina a v Materskej škole,
Kultúrna 284/11, Žilina.
DOPRAVNÝ PODNIK MESTA ŽILINY s.r.o.









spustenie do prevádzky 8 nových trolejbusov. Následne do konca januára 2018 bude
spustených ďalších 7. Uzatvorená je i zmluva na dodávku ďalších 12 trolejbusov, ktoré
budú dodané do jesene 2018. Spolu teda ide o 27 nových trolejbusov čím sa kompletne
zmodernizuje a vymení vozidlový park trolejbusov.
V štádiu prípravy je i projekt doplnenia trolejbusového vozidlového parku o 2 kusy
trolejbusov s pomocným pohonom.
Uzatvorenie zmluvy na dodanie dieselových a hybridných autobusov a taktiež
elektrobusov. Spolu bude do jesene 2018 dodaných 32 nových autobusov. Dôjde teda
k úplnej modernizácii autobusového parku.
- Príprava projektu „Informatizácia MHD v Žiline“. V rámci tohto projektu bude
zmodernizované kompletné dispečerské riadenie mestskej hromadnej dopravy. Osadia
sa informačné tabule na všetkých významných zastávkach, na ktorých budú
zobrazované všetky online informácie o príchodoch spojov. Vytvoria sa internetové a
mobilné aplikácie, prostredníctvom ktorých budú prenášané online informácie o polohe
vozidiel pre cestujúcich. Spustený bude i internetový predaj na čipové karty. Platby za
cestovné prostredníctvom bankomatových kariet priamo vo vozidle. Projekt je
v súčasnosti podaný na riadiaci orgán Integrovaného regionálneho operačného
programu a tento je tesne pred schválením. Predpokladaná realizácia je v roku 2018.
Príprava projektu preferencie MHD na všetkých svetelných križovatkách v meste.
Financovanie Európskou úniou je už schválené riadiacim orgánom.
DPMŽ začalo realizovať štúdiu uskutočniteľnosti na dostavbu areálu trolejbusového
depa na Kvačalovej ulici, ako aj na komplexnú modernizáciu trakčného vedenia v celom
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meste. Účelom takejto modernizácie je, aby mal dopravný podnik novú modernú údržbovú
základňu pre všetky vozidlá na jednom mieste. V súčasnosti DPMŽ prevádzkuje dve
vozovne na Kvačalovej a Košickej, ktoré sú výrazne zastarané a náročné na ich
prevádzkovanie.
MESTSKÁ POLÍCIA ŽILINA


od novembra 2017 sa začalo s inštaláciou 12 kamier (dve kamery sú namontované
v podchode z ulice Národná na železničnú stanicu, ďalších 10 kamier na území mesta).
Financovanie: 40 000 eur, z toho 10 000 eur z rozpočtu mesta Žilina. Nové kamery
v počte 10 kusov pribudnú na sídlisku Hájik (4 ks), v mestskej časti Závodie (1 ks),
v centre mesta a jeho okolí (5 ks). Inštalácia prebehne do konca tohto roka.
 Štatistika (k 1. decembru 2017):
- celkový počet zistených priestupkov: 20 239 (napr. ochrana verejného poriadku:
1 230, krádež: 24, riešenie VZN mesta: 1 803, nepovolené požívanie alkoholických
nápojov na verejnosti: 912, nedodržanie podmienok v prevádzkových jednotkách:
50, dopravné priestupky spolu: 16 460, nedodržanie podmienok pre motorové
vozidlá v pešej zóne: 1 382, požívanie alkoholických látok mladistvými osobami:
158 a maloletými 6).
 Mestská polícia Žilina zistila 21 podozrení zo spáchania trestných činov a zadržala 34
hľadaných osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie.
 Úspešné kurzy odbornej prípravy v školiacom stredisku MP Žilina – za rok 2017
boli dva kurzy a všetci frekventanti prešli úspešnou skúškou pred komisiou z Prezídia
PZ SR. Celkovo bolo vyškolených 27 nových príslušníkov mestských a obecných
polícií z rôznych samospráv Slovenska.
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