Župné asfaltové leto
V septembri sa žiaci stredných škôl v správe Žilinského samosprávneho kraja vrátili nielen do vynovených budov, ale príjemným prekvapením boli aj opravené chodníky, prístupové cesty a spevnené plochy
v 13 školách.
Školy sa na nový školský
rok a príchod žiakov po
prázdninách pripravili
aj úpravou okolia.
Vďaka Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja
sa počas letných mesiacov
podarilo zrealizovať komplexnú obnovu poškodených
spevnených plôch. Cestári na ich opravu minuli 1,3
tony asfaltu a opravili dovedna 11-tisíc m2 plochy.
Práce sa realizovali počas
letných prázdnin v mesia-

coch júl a august, pričom sa
začalo na Liptove, pokračovalo sa v Turci, ďalej na žilinských stredných školách,
ktorých má župa najviac,
a napokon vynovili okolie
kysuckých stredných škôl
a Gymnázia v Námestove.
„Práce realizovala asfaltérska čata zo závodu SC Liptov,
pričom prípravné práce ako
je odstránenie poškodeného
asfaltu, úpravu obrubníkov
a ich rozširovanie či prípravu podkladu robili miestne
závody SC ŽSK. Ich spoluprá-

cu a výsledok aj na základe
spokojnosti riaditeľov škôl
hodnotíme ako úspešnú,“
povedal poverený generálny
riaditeľ SC ŽSK Dezider Szabó. Na tento účel vyčlenila
krajská samospráva 400-tisícový balík. V rámci tohtoročnej prvej etapy minula
196-tisíc eur. Zvyšné financie
poputujú do zveľadenia školského prostredia v budúcom
roku, pričom pracovná čata
cestárov sa do práce pustí
počas budúcoročných prázdnin.

Krajšie okolie majú aj pri
Gymnáziu V. P. Tótha v Martine. Cestári minuli pri úprave
chodníkov 36 ton asfaltu
a opravili 312 m2.

Atletický areál naberá reálne kontúry. Finišujú s výstavbou
Na výstavbe atletického
areálu pri martinskom
Gymnáziu J. Lettricha
v týchto dňoch finišujú
stavebné práce a konečnú
podobu získa už na konci
septembra. Dvestometrový tartanový ovál so
štyrmi dráhami budujú
od polovice júla.
Využívať ho budú prevažne
žiaci Gymnázia v Martine,
ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v športových súťažiach.
Postúpili na Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v atletike a z tohtoročných Turčianskych hier mládeže si odniesli
35 medailí. „Nie sme športové
gymnázium, ale podmienky
pre šport budú po dobudova-

V športe sa im darí. Žiaci martinského gymnázia robia dobré
meno svojej škole i regiónu.

ní areálu veľmi dobré. Doteraz sme boli v športe dobrí,
verím, že budeme ešte lepší,“
hovorí riaditeľ školy Igor Libo,
ktorý je zároveň aj učiteľom
telesnej výchovy a sám má
k športu veľmi blízko. Atletický ovál pribudne k dvom telocvičniam, multifunkčnému
ihrisku a posilňovni, ktoré má
škola v súčasnosti k dispozícii.
K úplnej spokojnosti im chýba
iba pieskové ihrisko na plážový volejbal. Je to však skôr vízia do budúcnosti. Na financovanie športoviska prispel Úrad
vlády SR sumou 33-tisíc eur,
významnou mierou ho však
dofinancoval zriaďovateľ - Žilinský samosprávny kraj, ktorý zo svojho rozpočtu vyčlenil
sumu 50-tisíc eur.

Investície do školskej budovy pokračujú
Na Strednej priemyselnej škole
v Martine v týchto dňoch finalizujú stavebné práce. Ukončia
tak už druhú etapu opravy sociálnych zariadení, ktorá nadväzuje na úspešne zrealizovanú
prvú etapu, dokončenú ešte
v minulom roku. Obe investície
si vyžiadali dovedna 227-tisíc
eur. „Pracovalo sa počas letných
prázdnin a v najbližších dňoch
očakávame ukončenie prác,“
povedala riaditeľka Dagmar
Najšlová. 65-ročná budova školy
tak získala dôstojne vybavené
toalety aj sprchy nielen v hlav-

školskej budovy však budú pokračovať. Najbližšie je v pláne
zateplenie strechy na hlavnej
budove, ktoré sa začne realizovať v najbližších týždňoch.

Opravili sociálne zariadenia. Na rad príde
zateplenie strechy 65-ročnej budovy.
nej budove, ale i v šatniach.
Stavebný ruch bol počas leta aj
na školskom internáte, ktorý
v tomto školskom roku bude

obývať 142 žiakov z rôznych
regiónov nášho kraja. Vynovené hygienické zázemie ocenia
najmä oni. Investície do opravy

Elektronické aukcie priniesli úspory
Žilinská župa ušetrila
v prvom polroku 2016
1,8 milióna eur vďaka
elektronickému verejnému obstarávaniu.
„Od januára do konca júna sme
ukončili 50 elektronických súťaží na rekonštrukcie našich
nemocníc, sociálnych zariadení,
kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, ako aj na ďalšie nákupy
tovarov a služieb. Súťaže sú verejné, otvorené a transparentné,“ informoval predseda ŽSK
Juraj Blanár. Zároveň zdôraznil,
že firmy, ktoré vyhrajú jednotlivé zákazky musia splniť kritériá
vyhodnocované elektronickým

systémom, do procesu záverečného výberu víťaza nie je možné
zasiahnuť a kohokoľvek uprednostniť. „Predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktorých
zmluvy sme tento rok podpísali,
bola 6,5 milióna eur a vysúťažené ceny dosiahli viac ako 4,7
milióna eur, čo je úspora takmer
30 percent,“ uviedla riaditeľka
odboru verejného obstarávania
Ivana Žureková. Podľa jej slov
ŽSK obstaráva elektronicky už
šiesty rok. Župa plánuje vytvárať každý polrok rebríček top 10
obstarávaní s najvyššou hodnotou a úsporou, kde je možné
vidieť, aká bola predpokladaná
hodnota zákazky a akú sumu

sa podarilo dosiahnuť vďaka
elektronickému obstarávaniu.
„Sme otvorená samospráva,
chceme, aby naši obyvatelia
vedeli nielen to, čo opravujeme
či rekonštruujeme, ale tiež za
akú cenu, prostredníctvom akej
firmy a mohli tak dohliadať na
efektívne využitie verejných financií,“ uzavrel žilinský župan.
Medzi top 10 obstarávaní za prvý
polrok patrí aj zákazka Strednej
priemyselnej školy v Martine
na rekonštrukciu hygienických
zariadení v školskom internáte,
pričom predpokladaná hodnota
zákazky s DPH bola 254-tisíc eur
a vysúťažená suma napokon
predstavovala sumu 151-tisíc.

Stranu pripravila Jana Špiláková
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