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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu – Komunikačný manuál mesta Žilina pre občanov

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V tejto správe je uvedený komunikačný manuál mesta pre občanov a s ním súvisiace
komunikačné nástroje a formy, ktorými sa občan bližšie dostáva k informáciám zo
samosprávy.
Komunikačný dokument slúži ako smerodajný dokument pri komunikácii mesta Žilina
s občanmi Žiliny, pričom sem zaradzujeme akúkoľvek komunikáciu zo strany občana k mestu
pri podávaní podnetov, žiadostí a riešení problémov a ich následnom spracovaní.
Cieľom aplikácie komunikačného manuálu do praxe je zefektívnenie komunikácie externého
prostredia a poslaneckého zboru s úradom pri riešení požiadaviek. Procesy a postupy navrhnuté
Procesy v komunikačnom manuáli sú navrhnuté s cieľom zefektívnenia a zjednodušenia
komunikácie externého prostredia ako aj mestského poslaneckého zboru a prenosu ich
požiadaviek ku kompetentným zamestnancom. Postup podľa komunikačného manuálu
zabezpečí, aby sa minimalizovala duplicita podnetov.
Pre občanov Žilina sú k dispozícií tradičné formy komunikácie, a to osobné, elektronické a
ďalšie formy, ktoré spadajú pod kompetencie mesta a súvisia s jeho činnosťou. Komunikačné
nástroje sú dostupné pre všetkých občanov na rovnakej úrovni, bez akýchkoľvek obmedzení.
Použitie jedného z nich je však možné v závislosti od požadovaných údajov a informácií, ktoré
občan vyhľadáva.

Uznesenie č. 6/2021
Komisia školstva a mládeže odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
zobrať na vedomie I. informatívnu správu – Komunikačný manuál mesta Žilina pre občanov.
Uznesenie č. 7/2021
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí I. zobrať na vedomie Informatívnu správu – Komunikačný manuál mesta
Žilina pre občanov.
Uznesenie č. 2/2021
Komisia územného plánovania a výstavby
Stanovisko komisie: Komisia predložený materiál odporúča schváliť a ďakuje predkladateľovi
za iniciatívu pre lepšiu informovanosť verejnosti.
Uznesenie č. 2/2021
Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
K materiálu Informatívna správa - Komunikačný manuál mesta Žilina pre občanov. Komisia
zobrala predložený materiál na vedomie a odporúča ho MZ prerokovať a zobrať na vedomie.

KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE PRE OBČANA
V súvislosti s minimalizáciou duplicity podávaných podnetov/problémov zo strany občanov
mestu Žilina určuje mesto Žilina pre jeho občanov nasledovné spôsoby komunikácie, ktoré
zaručia efektívnu činnosť samosprávy.
Pre občanov sú k dispozícii súčasné komunikačné nástroje uvedené v Tabuľke 1 tohto
materiálu, v ktorej sú uvedené vecné a informačné údaje k ďalšej komunikácii vo vzťahu
k samospráve.
Tabuľka 1 Komunikačné nástroje občana rozdelené do 5 kategórií:

FORMA KOMUNIKÁCIE:

KOMUNIKÁCIA
S POSLANCAMI

za dané volebné
obvody v Žiline

DOSTUPNOSŤ:
Občania mesta komunikujú svoje podnety cez
poslancov na výboroch mestských častí.
Kontakty na poslancov Mestského zastupiteľstva v
Žiline sú dostupné na webovej stránke mesta Žilina
www.zilina.sk v sekcii Samospráva.
Harmonogram stretnutí poslancov a zápisnice zo
stretnutí sú zverejnené v sekcii Samospráva/Výbory
mestských častí.
E-mailové a telefónne kontakty na poslancov
mestského zastupiteľstva sú Prílohou č. 1 tejto
informatívnej správy.

FORMA KOMUNIKÁCIE:

ELEKTRONICKÁ
KOMUNIKÁCIA

so zamestnancami
mestského úradu

FORMA KOMUNIKÁCIE:
SPROSTREDKOVANÁ
ELEKTRONICKÁ
KOMUNIKÁCIA

cez poslancov
na jednotlivé
odbory úradu

FORMA KOMUNIKÁCIE:
OSOBNÁ
KOMUNIKÁCIA

s primátorom

DOSTUPNOSŤ:
Elektronická komunikácia z úrovne odborov priamo
k občanom Žiliny.
Kontakty na jednotlivé odbory mestského úradu a
ich zamestnancov občania nájdu zverejnené na
webovej stránke mesta www.zilina.sk v sekcii
Občan/Kontakty na zamestnancov a taktiež v
Prílohe č. 2 tejto informatívnej správy.
DOSTUPNOSŤ:
Elektronická komunikácia občana sprostredkovaná
cez poslanca za daný výbor mestskej časti na
jednotlivých vedúcich odborov Mestského úradu v
Žiline.
DOSTUPNOSŤ:
Kontaktovať sa na sekretariáte primátora:
- telefonicky na čísle: 041/7063 104
- e-mailom na: peter.fiabane@zilina.sk
Taktiež sem patria verejné stretnutia občanmi
s primátorom.

FORMA KOMUNIKÁCIE:

ELEKTRONICKÁ
KOMUNIKÁCIA

Zákon o slobodnom
prístupe k
informáciám č.
211/2000 Z. z.

DOSTUPNOSŤ:
Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje: komu je
určená, kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno,
priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie
obchodné meno, sídlo), akú informáciu si žiada
sprístupniť, spôsob, akým sa sprístupnenie informácie
žiada, musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti
podpísaná žiadateľom.
Formulár žiadosti o poskytnutie informácii je
dostupná na webovej stránke mesta Žilina
www.zilina.sk v sekcii Občan
(http://www.zilina.sk/slobodny-pristup-kinformaciam/)

Na základe hore uvedeného má občan v prípade potreby informovanosti možnosť
komunikovať, riešiť problémy a podnet a taktiež získavať aktuálne informácie zo samosprávy
5 spôsobmi:
1. získavanie informácií prostredníctvom komunikácie s poslancami mestského
zastupiteľstva v Žiline,
2. elektronická komunikácia s jednotlivými zamestnancami Mestského úradu v Žiline,
3. sprostredkovaná elektronická komunikácia cez poslancov Mestského zastupiteľstva
v Žiline na jednotlivých vedúcich odborov Mestského úradu v Žiline,
4. osobná komunikácia s primátorom mesta,
5. elektronická komunikácia v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

MATERIÁL
Občanom Žiliny ponúka samospráva rôzne formy komunikácie. V prípade potreby môžu využiť
osobné stretnutia priamo s primátorom mesta, resp. jeho zástupcami, či zamestnancami
jednotlivých odborov mestského úradu v závislosti od špecifikácie potreby občana.
Taktiež majú v prípade problému, resp. podnetu občania možnosť komunikovať priamo s
poslancami Mestského zastupiteľstva v Žiline za daný volebný obvod:
 Volebný obvod č. 1 (Hliny I – IV, Staré mesto),
 Volebný obvod č. 2 (Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha),
 Volebný obvod č. 3 (Solinky),
 Volebný obvod č. 4 (Vlčince),
 Volebný obvod č. 5 (Hájik),
 Volebný obvod č. 6 (Bytčica, Rosinky, Trnové),
 Volebný obvod č. 7 (Bánová, Závodie, Žilinská Lehota),
 Volebný obvod č. 8 (Brodno, Budatín, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov,
Vranie, Zádubnie, Zástranie).
Komunikácia mesta prebieha na rôznych úrovniach. V prípade bežných potrieb občana je
dostačujúca štandardná komunikácia na úrovni občan – poslanec mestského zastupiteľstva za
daný volebný obvod. Pri iných požiadavkách, resp. vyriešenia problému zo strany občana je
možné pristúpiť ku komunikácii na úrovni občan – zamestnanec mestského úradu.
V niektorých prípadoch je potrebné i riešenie problému prostredníctvom komunikácie na
úrovni občan – poslanec mestského zastupiteľstva – vedúci zamestnanec mestského úradu
podľa určenia a usmernenia prednostom mestského úradu.
Pri významnejších potrebách občana, resp. zástupcov občanov je možná komunikácia priamo
s primátorom mesta.
K získavaniu informácií slúži občanom i zákonná možnosť, a to využitie Zákona o slobodnom
prístupe k informáciám, ktorého formulár je uvedený v Tabuľke 1.
Pre komunikáciu v elektronickej forme sú občanom k dispozícií i online komunikačné nástroje,
ktoré sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto informatívnej správy. Primárne ju tvoria online webový
portál, sociálne siete či mobilná aplikácia. K nim patrí i nahlasovanie podnetov
prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu.

Príloha č. 1 Kontakty na poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
Príloha č. 2 Kontakty na mestský úrad
Príloha č. 3 Grafické spracovanie foriem ONLINE komunikácie mesta
Príloha č. 1 Kontakty na poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline

Príloha č. 2 Kontakty na mestský úrad

Príloha č. 3 Grafické spracovanie foriem ONLINE komunikácie mesta

