Rozpoèet Žilinského
samosprávneho kraja
na rok 2015
VZDELÁVANIE A ŠPORT
SOCIÁLNE SLUŽBY
DOPRAVA
KOMUNIKÁCIE
KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH
ZDRAVOTNÍCTVO (investície, opravy, prístroje)
Kultúra
a cestovný ruch

60 900 210
30 072 846
16 100 000
8 278 480
6 010 597
830 061

Zdravotníctvo

Komunikácie

Vzdelávanie
a šport

Sociálne
služby

U dopravcov SAD
LIORBUS a SAD Žilina
zabezpečuje Žilinská
župa výkony vo verejnom záujme,
t. j. prepravu občanov v regiónoch
Liptov, Orava, Turiec,
Kysuce a Horné Považie prímestskými
autobusmi. V roku
2015 ﬁnancuje župa
z krajského rozpočtu
zľavy pre školopovinných, pracujúcich,
cestujúcich seniorov,
hendikepovaných
občanov i dopravnú
obslužnosť územia
sumou 16 100 000
eur.

Žilinská župa je najväčším poskytovateľom sociálnych služieb na území kraja. V súčasnosti zriaďuje 26 zariadení,
v ktorých poskytuje sociálne služby 3500
klientom. Každý rok prejdú niektoré
z nich opravami. V tomto roku vyčlenila
krajská samospráva na stavebné práce
do domovov zo svojho rozpočtu sumu
570-tisíc eur. Jednou z najväčších investícii na Kysuciach bude vďaka schválenému rozpočtu ŽSK rekonštrukcia
a hydraulické vyregulovanie ústredného
kúrenia v ZpS DSS Žiarec v Čadci. Na
tieto aktivity župa vyčlenila 150-tisíc
eur. Budova zariadenia je postavená
na sídlisku a vykurovanie prebieha
v rámci sídliska z centrálneho zdroja
tepla. Pre dosiahnutie ﬁnančných úspor
na teple je po výmene všetkých okien
potrebné vybudovať nový regulačný
uzol a vyregulovať celý systém ústredného kúrenia. Ďalších 8-tisíc eur poputuje na nákup potrebných prístrojov
do kuchýň a práčovní zariadení sociálnych služieb. Konkrétne ide o ZpS a DSS
Čadca a zariadenie PARK v Čadci.

Investície do zdravia

Doprava

Verejná
doprava

Obnova zariadení
sociálnych služieb

Nová technika pre cestárov
Cestári Správy ciest ŽSK si svoju techniku rozšíria
aj počas tohto roka. Svoj strojový a technický park
doplnia o päť kusov vozidiel na prepravu ľudí a materiálu za 70-tisíc eur. Generálnou opravou za 250tisíc prejde päť vozidiel Tatra a suma 270-tisíc eur
poputuje na obstaranie sypacích nadstavieb, meteorologických staníc i meracej váhy. ŽSK používa
ako jeden z prvých samosprávnych krajov monitorovanie strojov správy ciest prostredníctvom
systému GPS. Zariadenie GPS je od tejto zimnej
sezóny nainštalované i na ratraku, ktorý upravuje
trať Javorníckej bežkotrasy, takže športovci si budú
môcť pozrieť, ktorá jej časť sa aktuálne upravuje.

Rekonštrukcia na Spojenej škole
Žilinský kraj každoročne investuje i do rekonštrukcie
školských zariadení. Žiaci Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste budú mať počas roka rušno. Krajskí poslanci
schválili sumu 50-tisíc eur na hydraulické vyregulovanie
ústredného kúrenia. Výsledkom rekonštrukcie tak bude
zlepšenie pracovného a študijného prostredia a nižšia
spotreba energií.

Jednou z priorít Žilinskej župy je zdravotníctvo. Suma 104-tisíc eur poputuje do
Kysuckej nemocnice v Čadci na nákup
nemocničného vybavenia a prístrojov.
Za ﬁnančnú dotáciu z kraja nemocnica
zaobstará nový ultrazvukový prístroj
pre gynekologické oddelenie, servoventilátor a pojazdný RTG prístroj. Nemocnica
s najväčšou spádovou oblasťou v kraji
so 126-tisíc obyvateľmi už disponuje
špičkovým mamograﬁckým centrom.

Opravami ciest
k zvýšeniu
bezpeènosti
na cestách
Žilinská župa plánuje vynaložiť v roku
2015 na komunikácie v Žilinskom kraji
sumu 8 278 480 eur. Táto čiastka, ktorú
schválili krajskí poslanci župy, poputuje
na opravy a údržbu pôvodných ciest,
na výstavbu nových úsekov a na dopravné značenie vo všetkých piatich
regiónoch. Správa ciest ŽSK, Závod
Kysuce, plánuje z týchto peňazí opravy
predovšetkým nehodových úsekov
ciest, čím by sa docielilo zvýšenie bezpečnosti na cestách a znížil by sa počet
dopravných nehôd. Na Kysuciach sa
vďaka eurofondom a príspevku ŽSK
podarilo zrekonštruovať a sprejazdniť v minulom roku historický most
v Krásne nad Kysucou. V tomto roku
prejdú opravami z európskych peňazí aj
ďalšie úseky komunikácií a dva menšie
mosty v Klubine. Župa tento projekt
rekonštrukcie spoluﬁnancuje vo výške
70-tisíc eur.
Stranu pripravili: Barbora Zúbeková, Jarmila Ševèíková,
Soòa Paprskárová.

