Rozpočet Žilinskej župy
na rok 2016 prináša nové výzvy
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pripravuje
rozpočet na rok 2016. Zákon roka budú poslanci
schvaľovať na najbližšom decembrovom zastupiteľstve. Aké sú jeho priority? Na čo sme čerpali
financie v tomto roku?

Návrh rozpočtu
ŽSK na rok 2016

V rozpočte myslia aj na kultúrne pamiatky
Múzeá, divadlá, knižnice, hvezdáreň, galérie či kultúrne strediská, ktorých
zriaďovateľom je župa, získavajú z rozpočtu financie na svoje fungovanie,
ale aj na rozmanité kultúrne projekty. Tento rok bolo rušno v oblasti kultúry, kde sa prostredníctvom rozpočtu postupne preinvestovalo 7,6 milióna
eur. Kysucká galéria v Oščadnici získala 24-tisíc eur na obnovu nefunkčného požiarneho hydrantu, zabezpečila propagačné materiály a vytvorila
novú internetovú stránku. Kysucká knižnica v Čadci zase zrekonštruovala vonkajšiu kanalizáciu a rozšírila priestory pre čitateľov.

Finančná injekcia pre Kysuckú NsP

Vzdelávanie		 		 69 146 046
doprava					 23 591 622
kultúra 					 6 871 467
sociálne služby			 32 422 503
Zdravotníctvo				 7 498 000

Medzi priority župy patrí zdravotníctvo. Aj v roku 2015 putovali z rozpočtu do
tejto oblasti nemalé finančné prostriedky, dovedna tri milióny eur. Kysucká
NsP v Čadci získala s pomocou zriaďovateľa hneď niekoľko nových zariadení, okrem iného ultrazvukový prístroj pre gynekologické oddelenie, pojazdný
röntgen či servoventilátor v hodnote 104-tisíc eur. Prístrojová technika pre
chirurgické operačné sály odčerpala z rozpočtu kraja 30-tisíc eur.
Vedeli ste, že v Kysuckej NsP v Čadci hospitalizujú ročne 16-tisíc pacientov, ktorí na nemocničnom lôžku pobudnú priemerne 6,8 dňa? V nemocnici pritom ambulantne vyšetria
79-tisíc pacientov.

Bežné výdavky v zdravotníctve
sú hradené zo zdravotných poisťovní

V autobusoch cestujeme s podporou ŽSK

Zdravotníctvo
Vzdelávanie
Sociálne
služby

Dopravnú obslužnosť v piatich regiónoch Orava, Liptov, Kysuce, Turiec
a Horné Považie zabezpečuje kraj prostredníctvom objednaných kilometrov u autobusových dopravcov ARRIVA Liorbus a SAD Žilina. Cestujúci tak pri doprave do svojich domovov, škôl či zamestnania využívajú
440 autobusov, prepravu ktorými dotuje Žilinská župa. Na budúci rok
si u dopravcov objednala 25 miliónov kilometrov za 15 miliónov eur.
Z celkového balíka financií určených na budúci rok poputuje časť aj na
údržbu, opravu a výstavbu nových ciest, do ktorých investuje viac ako
15 miliónov eur.
Žilinský samosprávny kraj počas zimy udržiava 1 364 kilometrov ciest a v letnom období
sa stará o 1430 km ciest.

Starostlivosť a služby pre sociálne odkázaných
Kultúra

Doprava

Župa investuje do škôl aj do študentov
Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 63 stredných škôl a v aktuálnom školskom roku v nich získava vedomosti dovedna 26-tisíc žiakov.
Okrem samotného chodu školských inštitúcií a ich rozvoja financuje aj
voľnočasové aktivity študentov a prostredníctvom grantov podporuje aj
rôznorodé projekty v oblasti vzdelávania.
Z rozpočtu odchádza nemalá suma aj na stravovanie mladej generácie
v školských jedálňach. V budúcom roku plánujú tie župné vydať 1,3 milióna obedov.
V tomto roku putovalo do oblasti vzdelávania 70 miliónov eur. Investovalo
sa i do rekonštrukcie škôl. Poslanci krajského zastupiteľstva schválili viaceré projekty opráv financované z rozpočtu, medzi nimi aj rekonštrukciu
ústredného kúrenia na SŠ v Kysuckom Novom Meste v hodnote 50-tisíc
eur.

Žilinský kraj zriaďuje 26 zariadení sociálnych služieb, v ktorých poskytuje
starostlivosť pre viac ako 3 500 klientov. Medzi nimi sú deti, dospelí i seniori. S pomocou župy im môžu zamestnanci okrem každodennej starostlivosti
spestriť dni aj rekreáciami a tábormi či spoločenskými a športovými podujatiami. Na sociálnu oblasť plánuje kraj vynaložiť až 32 miliónov eur. V tomto
roku sa minulo 31 miliónov eur. Sociálne zabezpečenie patrí medzi priority
rozpočtu a odráža sa to aj na postupnej obnove a modernizácii domovov sociálnych služieb. Jednou z najväčších investícií v roku 2015 je rekonštrukcia
a hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia v ZpS a DSS Žiarec v Čadci,
na ktorý župa vyčlenila 150-tisíc eur. Ďalšie financie putovali na nákup potrebných prístrojov do kuchýň a práčovní v ZpS a DSS v Čadci a v zariadení
Park v Čadci.
Aj nákup nových práčok, sušičiek, signalizačných zariadení či sporákov a chladničiek
zjednoduší a spríjemní život zamestnancom i obyvateľom domovov sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V budúcom roku plánuje do ich nákupu investovať
282-tisíc eur.

Poslanci schvaľujú rozpočet 21. decembra 2015. Bližšie
informácie o ňom nájdete na stránke župy www.zilinskazupa.sk, v časti Aktuality. Vaše návrhy a pripomienky
môžete posielať na rozpocet@zilinskazupa.sk.
Stranu pripravila
Jana Špiláková

Viac informácií aj na Facebooku

Žilinský samosprávny kraj

