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NÁVRH NA UZNESENIE  

  

Uznesenie č.__/2021  

  

Komisia  odporúča  Mestskému  zastupiteľstvu  v Žiline na  jeho  najbližšom  zastupiteľstve  

prerokovať a schváliť materiál, v ktorom mestské zastupiteľstvo: 

 

požiada primátora mesta, aby na základe apelu Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky zabezpečil: 

 

I. zintenzívnenie krokov na realizáciu projektu Moderné technológie v meste Žilina tak, aby 

boli dodržané termíny, ku ktorým sa mesto zmluvne zaviazalo a aby mesto nestratilo nárok 

na čerpanie finančných prostriedkov vo výške 943 946,87 Eur 

 

II. predloženie presného harmonogramu realizácie jednotlivých krokov projektu, ktoré budú 

viesť k jeho úspešnému ukončeniu, mestskému zastupiteľstvu 

 

III. pravidelné informovanie poslancov o aktuálnom stave realizácie jednotlivých krokov a to 

priebežne na každom mestskom zastupiteľstve 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA   

 

Mesto Žilina podpísalo v auguste 2021 rámcovú zmluvu na realizáciu projektu z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja pod názvom “Moderné technológie mesta Žilina,” v rámci ktorého 

je mu poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 943 946,87 EUR.   

 

V januári tohto roka bol primátorovi Žiliny Petrovi Fiabáne doručený apelačný list - výzva z 

ministerstva investícii a regionálneho rozvoja, v ktorom ho ministerstvo upozorňuje na to, že 

mesto Žilina aj napriek zmluvnému záväzku doteraz nezačalo s finančným čerpaním 

a realizáciou projektu, pričom sa blíži koniec programovacieho obdobia. V liste sa uvádza, že v 

rámci projektu nebolo doteraz vyhlásené ani verejné obstarávanie, čo značne znižuje možnosť 

ukončenia projektu do decembra 2023, pričom termín ukončenia realizácie hlavných aktivít 

projektu je 1.7.2023. 
 

Kód: 

311071ANN9 
Operačný program: 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 
Žiadateľ: 

Mesto Žilina 
Celková zazmluvnená suma: 

993 628,28 € 
Výzva: 

OPII-2020/7/11-DOP Moderné technológie 
Vyhlasovateľ: 



 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - 

Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná infraštruktúra (MIRRI) 
Zazmluvnená suma NFP: 

943 946,87 € 
Poskytnuté finančné prostriedky prijímateľovi (NFP): 

0,00 € 
Dátum účinnosti zmluvy: 

14.8.2021 
Plánovaný začiatok realizácie projektu: 

1.2.2022 
Plánovaný koniec realizácie projektu: 

1.7.2023 

 

Úrad ministerky vyzýva primátora na okamžitú akceleráciu projektových prác a zároveň ho žiada 

o predloženie konkrétnych opatrení a krokov potrebných k implementácii projektu a to do 5-ich 

pracovných dní. Z výzvy sa ďalej dozvedáme, že prijatím zmluvného záväzku prijal primátor 

mesta Žiliny zodpovednosť za úspešné ukončenie projektu a tým predídenie rizika takzvaného 

decomitmentu - vrátenia finančných prostriedkov.  

 

„Potrebné je vykonať zmenu harmonogramu realizácie projektu aj verejného obstarávania. 

Potrebné vykonať proces verejného obstarávania.“ 

 

Priama doba realizácie projektu 18 mesiacov je stanovená na realizáciu hlavných aktivít projektu, 

bez podporných aktivít.  Znamená to, že ak mesto Žilina je už teraz v omeškaní a ak nezačne s 

prácami okamžite, môžeme prísť o šancu vyčerpania nenávratnej dotácie  takmer 1 mil. Eur.  

Podľa projektu by už v tomto čase malo byť ukončené VO, čo nie je.  

Pokladáme za nevyhnutné upozorniť na túto skutočnosť a zároveň prebrať nad projektom 

kontrolu, ktorá je jednou z hlavných kompetencií poslancov a Mestského zastupiteľstva. Je 

dôležité, aby sme financie neprišli. 

 

Mesto Žilina môže pritom naozaj veľa získať. Súčasťou projektu je okrem iného i oblasť : 

 

DOPRAVY – inštalácia, prepojenie a inteligentné riadenie 

• 9 inteligentných priechodov cez cestu (najmä združené priechody pre peších a cyklistov) 

• 8 meračov rýchlosti na vybraných rizikových úsekoch komunikácií v rámci mesta 

• 8 sčítačov intenzity dopravy na vstupoch do mesta (analýzy hustoty dopravnej 

premávky) 

 

 BEZPEČNOSTI A VEREJNÉHO PORIADKU 

• 19 otočných kamier s inteligentnými funkciami 

• 3 pevné kamery s inteligentnými funkciami 

• 20 osobných kamier pre príslušníkov mestskej polície 

 

 POČASIE A KVALITA OVZDUŠIA 

• 14 integrovaných meteostaníc pre monitorovanie klimatických a environmentálnych 

ukazovateľov (CO2, SO2, NO2, benzén, hlučnosť, prašnosť – PM10, PM2,5,teplota a 

vlhkosť vzduchu, tlak, slnečné žiarenie a intenzita zrážok) 



 

 

 

SMART MANAŽMENTU A VEREJNÉHO OSVETLENIA 

• 855 doplnených inteligentných lampových regulátorov (modulov) do LED svietidiel a 

inštalácia 5 inteligentných rozvádzačov pre zlepšenie inteligentného systému verejného 

osvetlenia (diaľkového riadenia prostredníctvom rozvádzačov až po svetelné body). 

• Verejné osvetlenie bude po implementácii projektu slúžiť ako dátová infraštruktúra pre 

zber a riadenie dát v rámci nových inteligentných oblastí riadenia mesta. 

• Bude vybudovaná infraštruktúra IoT svietidiel pre napájanie 24/7. 

 

 

Projekt “Moderné technológie mesta Žilina” môže  pomôcť ku skvalitneniu výkonu činnosti 

mesta, služieb, bezpečnosti a o kontaktu s verejnosťou. Zapojiť sa do programu bolo dobrým 

rozhodnutím ako využiť nenávratné zdroje na získanie moderných systémov. Ide o vysokú 

čiastku takmer 1. mil Eur, ktorú mesto nemá šancu z vlastných zdrojov do tejto oblasti rozvoja 

investovať. Bolo by preto veľkým hazardom projekt zmariť a peniaze nevyužiť. Súčasným 

tempom prác a nečinnosťou sa však mesto Žilina vystavuje jasnému riziku nielen zlej reputácie, 

ale predovšetkým neschopnosti čerpať objemný balík nenávratnej pomoci, ktorá bez väčšej 

finančnej záťaže môže výrazne zvýši úroveň samosprávy na bázy inteligentného mesta. Aparát 

mesta musí preto prijať okamžité rozhodnutia a kroky nielen na výber dodávateľa ale i k začatiu 

všetkých prác. 

 

 

 

 

 


