Žilinská župa pripravila rozpočet na rok 2017
Miliónové investície smerujú do regiónov
Chcete vedieť, ktoré stredné školy čakajú v budúcom roku výrazné investície?
Koľko župa dáva do ciest a dopravy a kam sa posunie kultúra v regióne? Aj to
možno vyčítať z pripraveného rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na
rok 2017. Dokument roka budú poslanci schvaľovať na najbližšom decembrovom
zastupiteľstve.
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sú hradené zo zdravotných poisťovní
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Oprava ciest a nová technika pre cestárov
Samosprávny kraj plánuje v budúcom roku investovať do regionálnych
ciest v Turci viac ako 866-tisíc eur. Rozpočet ráta s opravou cesty II. triedy medzi Slovenským Pravnom a Rudnom, s rekonštrukciou oporného
múru v Jasenove, v pláne je aj oprava troch mostov v Ivančinej, Sklabini
a Dražkovciach.
Do výbavy cestárov v každom regióne pribudnú nové sypacie nadstavby, snehové pluhy, vibračné valce na opravy ciest, sprievodné vozidlá
a v pláne je aj generálna oprava áut Tatra. To všetko v hodnote viac ako
milión eur.

Cestujeme s podporou ŽSK
Vzdelávanie

Prepravu autobusmi do škôl či zamestnania na Orave, Kysuciach, ale aj
v Liptove, Turci a Hornom Považí zabezpečuje župa prostredníctvom objednaných kilometrov u autobusových dopravcov Arriva Liorbus a SAD
Žilina. Na budúci rok si objednala 25 miliónov kilometrov za 16 miliónov
eur. Dopravcovia na základe zmluvy s krajom ročne prepravia 27 miliónov osôb, pričom župa financuje aj zľavy pre seniorov, študentov, deti či
zdravotne znevýhodnených. V regiónoch ich prepravuje 445 autobusov,
časť z nich je vybavená aj Wi-Fi pripojením.

Investície do kultúry
Kultúra

Doprava

Žilinská župa sa v regióne Turiec stará o fungovanie múzea, galérie,
knižnice, divadla či kultúrneho strediska. Vďaka tomu Slovenské komorné divadlo v Martine odohrá ročne 190 predstavení, 110-tisíc ľudí ročne
využije služby Turčianskej knižnice v Martine. V budúcom roku je v pláne investícia do vybudovania vjazdu do podzemných garáží a úprava
spevnených plôch pri Slovenskom komornom divadle v Martine.

Modernejšie školy v Turci
Investujú do športovísk aj technického vybavenia
Gymnázium V. P. Tótha v Martine plánuje modernizovať telocvičňu, na
Spojenej škole Červenej armády v Martine chcú postaviť nový športovo-rekreačný areál. Stredné odborné školy plánujú s pomocou župy zlepšovať aj svoje technické vybavenie. Spojená škola v Martine chce zakúpiť
v budúcim roku novú CNC frézovačku za 31-tisíc eur, rovnako ako Stredná priemyselná škola v Martine.

Služby pre sociálne odkázaných
Máte príbuzného alebo blízkeho človeka umiestneného v domove sociálnych služieb či v zariadení pre seniorov? Do ich rekonštrukcie a modernizácie v budúcom roku plánuje župa investovať 1,8 milióna eur. V pláne
sú aj prístroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na ich kvalitné fungovanie. V zariadení v Turčianskych Tepliciach plánujú kúpiť novú priemyselnú automatickú práčku za 15-tisíc, trojrúru do kuchyne či varný kotol.
V DSS a ZpS Mazúra v Martine zase nový signalizačný systém, v DSS
Méta v Martine potrebujú nové kalové čerpadlo za 14-tisíc eur. Župa má
v 26 zariadeniach pre seniorov a domovoch sociálnych služieb pre deti
a dospelých viac ako 3200 klientov, priamo v Turci sa stará o 473 ľudí
odkázaných na sociálnu pomoc.

Rozhodujete sa, na ktorú strednú školu pôjde vaše dieťa? Výber môže
ovplyvniť aj kvalita a vybavenie školy. Plánované investície do skvalitnenia a modernizácie školských budov by mali v budúcom roku dosiahnuť
4,4 milióna eur. Čiastka 200-tisíc eur putuje na výmenu okien do Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Ďalších 230-tisíc
by mali využiť v Strednej priemyselnej škole v Martine na rekonštrukciu
školskej jedálne a kuchyne. SOŠ obchodu a služieb v Martine plánuje
zakúpiť nový kuchynský robot s príslušenstvom, Pedagogická a sociálna
akadémia v Turčianskych Tepliciach zase v budúcom roku ráta s novými
priemyselnými sporákmi. Investície do oblasti stravovania majú nezanedbateľný význam, nakoľko kuchárky v školských kuchyniach Žilinskej župy
ročne pripravia a vydajú 1,4 milióna jedál.

Bližšie informácie o rozpočte na rok 2017 nájdete na stránke župy www.zilinskazupa.sk, v časti Aktuality. Poslanci
schvaľujú rozpočet 19. decembra 2016. Vaše návrhy a pripomienky môžete posielať na rozpocet@zilinskazupa.sk.
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