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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2019
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí:
I.

schváliť
1. vstup mesta Žilina do Smart cities klubu
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Smart Cities klub je originálnou neformálnou platformou slúžiacou na výmenu skúseností a
spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City.
Poslaním klubu je meniť slovenské mestá nielen v oblasti využívania Smart technológií, ale najmä v
oblasti zvyšovania kvality života svojich obyvateľov.
V snahe mesta Žilina prinášať jeho obyvateľom kvalitné služby je nevyhnutné zavádzať moderné
technológie a inovácie do poskytovaných služieb. Či už v oblasti dopravy, odpadového hospodárstva
a ochrany životného prostredia, v sociálnych službách alebo vo vzdelávaní sa mnohé západoeurópske
mestá orientujú práve na moderné technológie. Aj mesto Žilina v posledných rokoch modernizuje
svoju platformu služieb, ako napr. verejné osvetlenie, mestskú hromadnú dopravu, zabezpečuje systém
zdieľania bicyklov, či reguluje vstupy do pešej zóny na základe moderných technologií, alebo
monitoruje kvalitu ovzdušia, prípadne pripravuje opatrenia na monitorovanie statickej ako aj
dynamickej dopravy v meste. To všetko sú opatrenia, ktoré si vyžadujú istú mieru vzájomnej
koordinácie. Analýzy, ktoré sú prepojené s realizáciou musia byť založené na odbornosti a rozvážnej
príprave. Preto mesto má záujem byť členom silného zoskupenia odborníkov, výrobcov, vývojárov, či
predstaviteľov moderných a inteligentných miest. Vzhľadom na jeho význam v rámci Slovenska si
mesto zaslúži byť zahrnuté v procese prípravy konceptu zameraného na implementovanie smart
riešení a racionálneho rozvoja. Preto sa mesto rozhodlo o vstup do klubu Smart cities, ktoré
predstavuje pomocnú ruku v ďalšom rozvoji mesta, kde vládnu technológie a virtuálne procesy. Viac
o klube je na stránke https://smartcitiesklub.sk/.

Materiál má dopad na rozpočet mesta. Členský poplatok pre mesto Žilina činí 1500 € na 1
rok.
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