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MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 

Materiál na rokovanie  

Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

Číslo materiálu: _____/2023 

                                                                                               

 

K bodu programu 

 

RADNIČNÉ NOVINY

 

Materiál obsahuje:      Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:                                                        

1. Návrh na uznesenie                                                                        

2. Dôvodová správa                                         

       

       

 

Predkladajú poslanci MZ v Žiline: 

Mgr. Zuzana Balogová 

Ing. arch. Dušan Maňák 

 

 

Zodpovedná za vypracovanie: 

Mgr. Zuzana Balogová 

 

 

Žilina, 21. február  2023 
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NÁVRH NA UZNESENIE  

Uznesenie č._   /2022 

 Mestské zastupiteľstvo  v Žiline schvaľuje 

1. Zrušiť vydávanie Radničných novín mesta Žilina  v papierovej podobe 

a ponechať  len vydávanie Radničných novín v elektronickej verzii 

2. Uvádzať v Radničných novinách mesta Žilina informáciu, že ide o poslanecký 

návrh pokiaľ ide o poslanecký návrh schválený MZ  

3. Financie zo zrušenia  vydávania Radničných novín mesta Žilina  v papierovej 

podobe presunúť v rámci rozpočtu mesta na odbor školstva. 

 

Dôvodová správa: 

    Mesto Žilina podobne ako ostatné mestá na Slovensku čelí energetickej kríze. Aby sme 

mesto udržali v čo najlepšej ekonomickej kondícii, je potrebné urobiť opatrenia v rámci 

šetrenia verejných financií tak , aby sa čo najmenej dotýkali bežných obyvateľov mesta. 

Radničné noviny prinášajú informácie pre obyvateľov o aktivitách a podujatiach mesta Žilina, 

ale nie sú nevyhnutnou súčasťou chodu mesta. Obyvatelia majú aj iné možnosti dozvedieť sa 

informácie, ktoré ich zaujímajú. Prostredníctvom webovej stánky,  informačnej tabule, alebo 

poslancov. Na webovej stránke mesta je aj v súčasnosti  v archíve zverejňované každé 

vydanie Radničných novín. Táto forma vydávania radničných novín môže byť zachovaná. 

Tlačiarenské služby  Radničných novín v roku 2022 predstavovali 53 476, 80€ a distribúcia 

31 599,60€. Spolu 85 076,40€ .                                                                                            

Mesto Žilina  plánuje v roku 2023 znížiť náklady na vydávanie radničných novín a to tlač  na 

27 060€ a distribúciu na 19 157,60€. Spolu  suma  46 217,60€.  Momentálne sa nachádzame 

v situácii, kedy samosprávy prehodnocujú nevyhnutnosť každého výdavku a preto by sme si 

dôsledne zvážiť, či je nutnejšie investovať do škôl a do vzdelávania, alebo na informovanie  

časti obyvateľov o aktivitách mesta.  

V radničných novinách sa často spomínajú aktivity a návrhy poslancov, ktoré sa však 

prezentujú ako návrhy mesta. Považujem za férové, aby bolo v texte uvedené, že sa jedná 

o poslanecký návrh.  

(....na základe poslaneckého návrhu bude mať Žilina vlastného záhradníka........na základe 

poslaneckého návrhu vynovíme  podchod pri Rondli, tri volebné obvody sa spojili a spoločne 

finančne podporia .....) 

Materiál nemá vplyv na rozpočet mesta. 
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