Aj v roku 2016 investuje Žilinská
župa do rozvoja svojich regiónov
Žilinský samosprávny kraj bude v roku 2016 hospodáriť s rozpočtom vo výške
167 miliónov eur, ktoré prerozdelí do oblastí vzdelávania, sociálnych služieb,
dopravy, kultúry i zdravotníctva. Kam poputujú financie v regióne Turiec?

Školstvo a vzdelávanie

69 146 046 eur

Z takmer 70-miliónového balíka pre
školstvo smerujú nemalé financie aj
do turčianskeho regiónu. Príkladom
je 450-tisíc eur pre Strednú priemyselnú školu v Martine. Použijú sa
na rekonštrukciu školskej kuchyne
a jedálne, ale aj na prestavbu hygienických zariadení. V ich oprave sa
bude pokračovať aj v prípade školského internátu. Nejde však zďaleka
o jedinú školu, ktorá plánuje svoj
rozvoj financovať s pomocou župy.
Z jej rozpočtu si svoju časť ukrojí aj
martinská Stredná odborná škola
obchodu a služieb. V tomto
roku postupne vymení okná
v každom učebnom pavilóne.
Investíciu 100-tisíc eur použije Gymnázium J. Lettricha
v Martine na výstavbu atletickej dráhy a ďalšie martinské
Gymnázium, V. P. Tótha, bude
s pomocou krajskej samosprávy rekonštruovať podlahu.

Doprava
31 096 622 eur
V novom roku plánuje Žilinský samosprávny kraj
rekonštrukcie ciest II. a III.
triedy v regiónoch Kysuce, Horné Považie, Turiec,
Liptov a Orava, a to v celkovom objeme 7,5 milióna
eur. Priamo na turčianske
cesty pritom pôjde 380-tisíc, z ktorých sa bude opravovať úsek cesty II. triedy
medzi Slovenským Pravnom
a Rudnom. Oporný múr pri
ceste v Jasenove je rovnako plánovanou akciou na
zvýšenie bezpečnosti, pozornosti cestárov sa dočká
aj most cez potok Vríca za
Kláštorom pod Znievom,
ktorý sa bude rekonštruovať
v tomto roku.
Časť finančných prostriedkov naplánovaných pre dopravu vloží župa aj na
zabezpečenie služieb prímestskej autobusovej dopravy SAD Žilina a ARRIVA
Liorbus, ktoré ročne využíva približne 27 miliónov cestujúcich na dopravu
do svojich domovov, škôl či zamestnania. Cestovanie týmito linkami dotuje
Žilinská župa sumou viac ako 15 miliónov eur. V rozpočte sa rátalo aj s nákupom štyroch nových autobusov. Tie pribudnú k doterajšiemu vozovému
parku, ktorý zahŕňa 440 vozidiel. Ďalšie financie vyčlenila župa aj pre Správu
ciest ŽSK, ktorá sa v regiónoch stará o cesty II. a III. triedy, tak počas zimy
ako i počas leta. Určené sú na nákup vozidiel, mechanizmov a zariadení pre
výkon údržby ciest.

Kultúra
6 871 467 eur
Plánované investície za 6,8 milióna eur neobídu
ani oblasť kultúry. Slovenské komorné divadlo
v Martine, Turčianska galéria a knižnica ponúknu
vďaka podpore župy stovky kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Turčianska knižnica v Martine
nakúpi len v tomto roku pre svojich čitateľov
nové knihy a dokumenty v hodnote 3000 eur.

Sociálna
starostlivosť
32 422 503 eur
Žilinský
samosprávny kraj vloží tento rok
nemalé finančné prostriedky do sociálnej
oblasti, keďže je najväčším poskytovateľom týchto služieb na
Slovensku. Poslanci
krajského zastupiteľstva odsúhlasili 32 miliónov eur, ktoré pôjdu
okrem rekonštrukcie
domovov aj na nákup
potrebného vybavenia,
ktoré zjednoduší život
zamestnancom, ale aj
obyvateľom zariadení. Župa podporí zo svojho z rozpočtu tiež 500
spoločenských a športových podujatí či 15 táborov pre klientov 23
domovov, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Stranu pripravila Jana Špiláková. Foto: archív ŽSK.

Viac informácií aj na Facebooku
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