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Mesto s bohatou minulosťou a dynamickou súčasnosťou. 
Mesto zdravých nápadov. 
Mesto Žilina.

Žilina je mestom, 
v ktorom sa spájajú tradície, 
budujú hodnoty a realizujú dobré nápady. 

Mesto Žilina - mesto zdravých nápadov.
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1 Príhovor primátora 

Rok 2009 bol zaujímavý ale náročný. Výrazne ho ovplyvnili udalosti, ktoré pre-
kračovali hranice mesta a dokonca aj Slovenska. Po „pílení hraníc“, kedy sme  
sa stali súčasťou Schengenského priestoru, sme zažili ďalší významný historický 
míľnik – vstup do eurozóny. Táto udalosť ovplyvnila aj život samosprávy, pretože 
sme museli zabezpečiť všetky kroky potrebné na používanie novej meny a prispô-
sobiť tomu aj všeobecne záväzné nariadenia mesta. Celý svet čelil hospodárskej 
kríze a v našej krajine sa uskutočňovali prezidentské voľby, eurovoľby a  voľby 
do vyšších územných celkov, organizačne ich na svojom území zabezpečovalo 
mesto Žilina.  
Aj napriek finančnej kríze sme postavili novú športovú halu pri Základnej ško-
le V. Javorku určenú predovšetkým najmladšej generácii,  podarilo sa nám zá-
sadným spôsobom rozbehnúť výstavbu parkovacích plôch a pokračovať v re-
konštrukcii pešej zóny. Našim seniorom sme vrátili možnosť cestovať v MHD 
bezplatne a stravovať sa aj v centre mesta. Zaťažkávajúca skúška na nás čaka-
la v problematike riešenia odpadového hospodárstva, kedy sme museli dať 
do súladu so zákonom spôsob výberu poplatkov za komunálny odpad. Začali 
sme aj intenzívne triediť odpad. Pre tento účel bolo v meste nainštalovaných 
� 260 nových kontajnerov. Zvýšil sa počet a vývoz veľkokapacitných kontajnerov  
a  otvorili sme ďalší zberný dvor, kde Žilinčania môžu bezplatne odovzdať veľko-
rozmerný odpad. Sústredili sme sa na čistotu mesta a kultiváciu verejného pries-
toru, vysadili sme stovky stromov. 
Určite sú aj problémy, nie všetko sa vydarilo, nie všetko sa dokončilo, ale urobilo 
sa naozaj veľa, podrobnejšie sa o tom dočítate v kapitole Rozvoj mesta.
Úprimná vďaka patrí kolegom, každému zamestnancovi mesta a príspevkových 
organizácií, všetkým poslancom a Žilinčanom, ktorí počas roka priniesli množ-
stvo impulzov a iniciatív a aj podnetnej kritiky. Som presvedčený, že Žilinu tvorí-
me spoločne bez ohľadu na politickú alebo inú názorovú príslušnosť a dobré 
riešenia zostávajú pre všetkých.
Výročná správa je dokument, ktorým chceme ešte viac informovať občanov, pre-
dovšetkým  Žilinčanov,  o hospodárení a dianí v meste. V prípade samosprávy 
výročná správa nie je povinná, ale myslím si, že mesto Žilina je dôveryhodný 
partner pre všetkých a dôvera sa buduje aj takouto formou komunikácie.

primátor Mesta žilina Ivan Harman
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2 Charakteristika a vízia mesta

Žilina je administratívne, hospodárske, kultúrne a športové centrum severozá-
padného Slovenska. Leží na severozápadnom okraji Žilinskej kotliny na sútoku 
rieky Váh s riekami Kysuca a Rajčianka. Žilinská kotlina sa nachádza medzi hor-
skými chrbtami pohorí Malá Fatra, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Javorníky 
a Kysucká vrchovina. Zemepisná poloha: �9,�5° severnej šírky, �8,�5° východnej 
dĺžky. Nadmorská výška: ��� m n.m. - Námestie Andreja Hlinku, ��5 m n.m.- 
Mariánske námestie. Žilina je najväčším mestom ležiacim na rieke Váh. Rozloha 
mesta je 80,0� km2. Počet obyvateľov k ��. �2. 2009: 8� 8�5.

Prvá písomná zmienka pochádza z roku �208 (terra de Selinan), názov Zilna sa 
objavuje v listine z roku �297, mestom sa stala už v roku ��2�. Mesto je aj his-
torickou a duchovnou križovatkou Slovenska. V roku ��8� kráľ Ľudovít I. Veľký 
pri návšteve Žiliny v roku ��8� udelil žilinským Slovákom Privilegium pro Slavis.  

Je to významný doklad narastania vplyvu slovenských mešťanov vo vtedy ešte 
prevažne nemeckých mestách na Slovensku. Žilinská mestská kniha alebo žilin-
ská kniha z rokov ��78-�52� je najstarší zachovaný knižný zápis v slovenčine. Ži-
linská synoda z roku �6�0 bola prvou zákonodarnou synodou evanjelickej cirkvi 
na území dnešného Slovenska. Rozhodnutím pápeža Benedikta XVI. bola v roku 
2008 zriadená Žilinská diecéza.

Strategická poloha mesta je ideálna pre rozvoj priemyslu, obchodu, logistiky 
s dobrým potenciálom pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu. Zásadný 
význam pre rozvoj mesta malo vybudovanie železničných tratí koncom �9. sto-
ročia. S rozvojom mesta stúpal i počet obyvateľov. V roku �9�5 ich bolo �8 tisíc, 
v súčasnosti sa zvýšil na päťnásobok. Mesto prežíva dynamický hospodársky 
rozvoj, ktorý v roku 2006 akcelerovala investícia KIA Motors Slovakia. O Žili-
ne sa často hovorí ako o dopravnom uzle, ktorým prechádza doprava spájajúca 
severnú Európu s južnou, ale aj východnú so západnou. Križujú sa tu významné 
európske koridory. Žilina je lídrom Euroregiónu Beskydy. Je diaľnicou prepojená 
s hlavným mesto Slovenska, Bratislavou, a po dobudovaní diaľničnej komuni-
kácie D-� sa ešte zintenzívni doprava medzi Slovenskom a Poľskou republikou  
a tranzit medzi Baltom a Jadranom. V blízkosti mesta je letisko s medzinárodným 
štatútom. Svetová ekonomika je čo raz viac založená na informáciách a duševnej 
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práci. Tento trend sa ukazuje ako kľúčový a práve Žilina má dobrú šancu stať sa 
v rámci Slovenska jedným z lídrov tohto procesu. Na Žilinskej univerzite prebieha 
niekoľko rozvojových programov a o absolventov je na trhu práce veľký záujem. 
Veľkou výzvou pre budúcnosť bude projekt typu Vážskej kaskády s prístavom 
v Žiline a vytvorením úseku Váh – Odra. Takýto projekt by komplexne spojil 
uvedené danosti mesta ale aj regiónu. 

Žilina je moderné mesto, s bohatou tradíciou a kultúrou, mesto s rastúcou kva-
litou života a priestorom pre plnohodnotnú sebarealizáciu. Základným strate-
gickým dokumentom, ktorý rieši budúcnosť mesta je Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2008 – 20��. Tak ako všetky dôleži-
té dokumenty, aj tento materiál je zverejnený na oficiálnej internetovej stránke 
mesta: www.zilina.sk. 
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2 Štruktúra pracovnej sily a organizačná štruktúra

Počet zamestnancov Mesta Žilina v roku 2009 bol na úrovni �0� zamestnan-
cov v jednotlivých sektoroch, ako je uvedené v nasledujúcom grafe popisujúcom 
štruktúru pracovných síl. Z celkového počtu zamestnancov je zastúpených ��� 
mužov (�2,5%) a 272 žien (67,5%).

Tabuľka č.1: Zamestnanci mesta

  muži                ženy

MSÚ aparát I. a II., matrika  45 128
Detské jasle, sanatóriá  1 45
Jedáleň a klub dôchodcov, 
opatrovateľská služba  8 76
Národný projekt pri mestskej polícii  1 5
Mestská polícia  76  18

Graf č. 1: Štruktúra pracovnej sily – kritérium: pracovisko
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Graf č.2: Štruktúra pracovnej sily - kritérium: dosiahnuté vzdelanie

Graf č.3: Štruktúra pracovnej sily - kritérium: vek

Mesto Žilina zamestnáva v prevažnej miere pracovníkov so stredoškolským (7�,96%) 
a vysokoškolským (2�,07%) vzdelaním. Majoritnú časť tvoria zamestnanci vo veko-
vej kategórii ��-50 rokov (28,29%). 
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Obrázok č.1: Organizačná štruktúra Mestského úradu v Žiline v roku 2009 
(Príloha 13.1)
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V roku 2010 bola Organizačná štruktúra Mestského úradu v Žiline zmenená  
(viď prílohu č. 13.2)
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Obrázok č.2: Organizačná štruktúra Mestskej polície Žilina 
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Tabuľkové zloženie MP a činnosť jednotlivých oddelení 

 Mestská polícia Žilina je poriadkový útvar mesta, ktorého organizačnú štruktúru 
tvoria náčelník MP, zástupca náčelníka, operačné stredisko, oddelenie odborných 
policajných činností, oddelenia výkonu MP a to I. – Centrum, II. – Vlčince, III. – Há-
jik, IV. – Mestská pohotovostná jednotka (ďalej len MPJ), školiace a výcvikové 
stredisko, vnútorné a organizačné oddelenie. 
V decembri 2009 bol naplnený stav zamestnancov na �00 % - t.j. na �00 osôb. 
Z celkového počtu zamestnancov bolo 90 príslušníkov mestskej polície zarade-
ných do činnej služby, � zamestnanci vykonávali práce súvisiace s chodom mes-
tskej polície, nie však v zmysle zákona o obecnej polícii (THP) a 6 zamestnancov 
bolo so zníženou pracovnou schopnosťou (ZPS), ktorí vykonávali práce informá-
torov a funkciu obsluhy kamerového systému mesta v spolupráci s pracovníkom 
operačného strediska MP a sú na mestskej polícii zamestnaní v rámci projektu 
„Chránené pracovisko“. Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu 
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za spolupráce s Úradom práce sociál-
nych veci a rodiny v Žiline.

Tabuľka č.2: zloženie pracovných zaradení na MP v Žiline 

Pracovné zaradenie   Policajti             OP

Náčelník + zástupca náčelníka MP  2
Operačné stredisko  4
Oddelenie odborných policajných činností   14
Oddelenia výkonu   69
Školiace a výcvikové stredisko  1
Vnútorné a organizačné oddelenie   4
Občania so ZPS 
– obsluha kamerového systému, informátor   6

Spolu  90 10

Mestská polícia Žilina v roku 2009 plnila na území mesta Žilina úlohy vyplývajúce 
pre MP zo zákona o obecnej polícií, uznesení mestského zastupiteľstva, pokynov 
primátora mesta a náčelníka mestskej polície, s prihliadnutím na bezpečnostnú 
situáciu a potrieb mesta z hľadiska zabezpečenia verejného poriadku. 
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Spolupráca Mesta Žilina s Okresným súdom Žilina

V rámci projektu alternatívnych trestov funguje spolupráca mediačných a pro-
bačných úradníkov Okresného súdu v Žiline a Mestského úradu Žilina pri za-
bezpečovaní trestu povinnej práce. V roku 2009 sa projektu zúčastnili dvanásti 
odsúdení (� ženy – 25% a 9 mužov – 75%), ktorí pre mesto vykonali práce zame-
rané na upratovanie a údržbu pozemkov, priľahlých priestorov a budov, ktoré sú 
majetkom Mesta Žilina a môžu byť v správe jeho rozpočtových a príspevkových 
organizácií. Spolu odpracovali ��00 hodín, z toho ženy �90 (�7,27%) a muži 9�0 
(82,7�%).
Tento projekt funguje už tri roky. Počas tohto obdobia Mestský úrad v Žiline  
(k �0.2.20�0) eviduje 27 prípadov TPP kedy mali odsúdení odpracovať pre mesto 
��70 hodín. Nejde o páchateľov násilnej trestnej činnosti, ale o ľudí, ktorí spáchali 
menej závažné činy.

Verejnoprospešné a aktivačné práce

Pracovníci zaradení na aktivačné práce z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Žiline pre Mesto Žilina vykonávali v rámci požiadaviek vedenia mesta a poslan-
cov MZ. Aktivačné práce pre Mesto Žilina k �0.��.2009 ukončilo �8 uchádzačov 
o zamestnanie.

Vykonané práce : 

Zimná údržba – v zimnom období sa vykonávali práce pri odpratávaní snehu 
a posypaní komunikácií pre peších, čistili sa BUS zástavky v  pridružených obciach 
k mestu, čistili sa schody, lávky, prechody ponad komunikácie a parkoviská podľa 
potreby a naliehavosti a  po zimnom období sa čistilo od posypového materiálu.

Čistenie – prímestské časti mesta Brodno, Vranie , Považský Chlmec, Budatín, 
Zástranie, Žilinská Lehota, Strážov, Bánová, Trnové, Bytčica, frekventované časti 
mesta / parky, sady, ulice, námestia /, sídliská Hliny, Solinky, Vlčince, Hájik, sídlisko 
pod nemocnicou, odvádzače dažďovej vody v obciach, podchody pre peších, CO 
kryty, autobusové zastávky, priestory budovy MsÚ, Vodné dielo Žilina, parkovis-
ká a komunikácie na Solinkách, Hájiku, Vlčincoch a v Meste.
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Pomocné práce pri voľbách do EU, VÚC, likvidácií vyradeného majetku mesta, 
kultúrnych a  spoločenských akciách usporiadaných mestom/pietne spomienky, 
športové dni, Staromestské oslavy, výročné oslavy, ai./, údržbe a opravách budov 
v majetku mesta, a pri iných kultúrno – spoločenských akciách         

Likvidácia skládok – Rosinská cesta, Bagarova ul. /za garážami/, Žilinská Lehota, 
Mojšova Lúčka, Hájik, Brodno, Vranie, Považský Chlmec, Jánošíková ul., Žilinská 
Lehota, Rosinská cesta, Jánošíková ul., Nešporova ul. /BILLA/, ul. J. Kovalíka 9 VKK, 
podnik služieb, Pietna ul. autobusová zástavka, Hradisko, autobusová zastávka Ko-
menského, pod TESCO Hájik, Bytčica, Strážov konečná autobusová zastávka, le-
sopark Chrasť /odvodňovací kanál /, lesopark Chrasť /pomník smer Solinky/, Solinky  
Jaseňová, ai.

Priame náklady:
Celkom bol vyvezený odpad o hmotnosti cca. �89,09 tony. Vo finančnom vyjadrení to 
predstavuje náklady mesta na odvoz a uskladnenie na skládke približne 5 256,70 €. 

Nepriame náklady:
Vo finančnom vyjadrení to predstavuje približne � 68�,�6 €.
Celkom bolo k �0.��.2009 zlikvidovaných okolo 78 skládok.

Finančné zabezpečenie pre pracovníkov AČ na nákup všeobecného materiálu – 
pracovné náradie, úrazové poistenie, nákup strojov a  mechanizmov ako aj nákup 
ochranných pracovných prostriedkov – prac. odev, obuv, rukavice ai. je hradené 
z dotácie ministerstva PSVaR a Európskeho sociálneho fondu v pomere �5% ŠR 
a 85% ESF. Dotácia na jedného pracovníka AČ od 0�.06.2009 bola �8,90 €.  
Čerpanie dotácie zo ŠR a ESF sa vykonáva cestou refundácie z úradu PSVaR 
v Žiline a to formou „ Žiadosti o úhradu platby“, podľa podpísanej dohody medzi 
úradom PSVaR v Žiline a Mestom Žilina. 

Celkovo bola čerpaná dotácia na aktivačné činnosti nezamestnaných z úradu 
PSVaR pre Mesto Žilina za rok 2009 vo výške � 070,�2 €. + december 2008 
/príjem čiastky 9.2.2009/ ���,27 €. Celkový príjem za rok 2009 je teda vo výške 
� 20�,59 €. Úhrada platby z úradu PSVaR za november 2009 bude zaúčtovaná 
až v roku 20�0./vo výške 280,60 €/ 



�6

VÝROČNÁ SPRÁVA 
MESTA ŽILINA 
2009

4 Samosprávne orgány – poslanci, komisie, mestská rada

Primátor: Ivan Harman
Zástupca primátora: Michal Horecký
Prednosta Mestského úradu v Žiline: Ing. Viliam Mikuláš
Zástupca prednostu Mestského úradu v Žiline: Ing. Pavel Požoni 
Hlavný kontrolór: Ing. Elena Šuteková 

Členovia Mestského zastupiteľstva v Žiline (celkový počet poslancov 31) 
volebný obvod č.1 ( Staré mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII)
MUDr. Peter Bačinský
Michal Horecký
MUDr. PhD. Juraj Popluhár
Mgr. Anton Šulík
MUDr. Juraj Vyletelka

volebný obvod č. 2 ( Hliny V-VII, Bôrik )
Mgr. Peter Fiabáne
Ing. arch. Dušan Maňák
Mgr. Ing. Peter Ničík
Ing. Soňa Turčányiová

volebný obvod č. 3 ( Solinky )
Ing. Eva Országhová
Jozef Badžgoň
Ing. Ľubomír Bechný
Ing. Miroslava Kapustová
Ing. arch. Pavel Kropitz

volebný obvod č. 4 ( Vlčince )
Roman Budke
Ing. Jozef Gajdošík
Patrik Groma
Stanislav Lajda, akad. mal.
Mgr. Anna Lovritšová
MUDr. Štefan Zelník
Mgr. Marián Zrník
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volebný obvod č. 5 ( Hájik )
Ing. arch. Juraj Gallo
MUDr. Daniel Klačko
Ing. Ján Ničík

volebný obvod č. 6 ( Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka )
Ing. Ivan Chaban
Ing. Pavol Marček

volebný obvod č.7 ( Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota )
Daniel Kováčik
Ing. Ivan Mokrý

volebný obvod č. 8 ( Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Zádubnie, Zástranie ) 
Mgr. Emília Talafová 
Ján Púček
Marta Valachová

Mestské zastupiteľstvo v Žiline má sedem stálych komisií:
komisia finančná 
komisia cestovného ruchu a miestneho rozvoja 
komisia dopravy a komunálnych služieb 
komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia 
komisia sociálna, zdravotná a bytová 
komisia kultúry 
komisia školstva, mládeže a športu 
komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 
Mestská rada
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského za-
stupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
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Členmi mestskej rady sú:
Michal Horecký
Ing. Miroslava Kapustová
Ing. Ivan Chaban
Ing. arch. Pavel Kropitz
Ing. arch. Dušan Maňák
MUDr. Juraj Popluhár PhD.
Mgr. Anton Šulík
Mgr. Peter Fiabáne
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5 Rozpočet mesta

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 bol schválený MZ v Žiline 8.�2.2008. Mesto 
zostavilo rozpočet na rok 2009, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
v súlade s nasledovnými právnymi a internými normami, ktoré definovali pravidlá  
a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov roz-
počtu. (Ďalšie detaily viď príloha č. ��.�)
Rozpočet Mesta patrí medzi základné nástroje finančného hospodárenia sa-
mosprávy a plánovania finančných tokov v Meste Žilina. V roku 2009 nebol 
schválený rozpočet na rok 20�0 a preto muselo mesto fungovať v rozpočtovom 
provizóriu až do �9. apríla 20�0, kedy bol rozpočet schválený (viď príloha č.��.�). 
Mesto sa taktiež muselo vysporiadať s masívnym výpadkom podielových daní.

Tabuľka č.3: Rozpočet mesta

 Schválený na r. 2009 Upravený na r. 2010                Plnenie k 31.12.2009

Príjmy (v €) 47 765 816 57 799 896                 64 429 995,39
Výdavky (v €) 47 765 816 57 799 896,00           60 145 268,38
Rozdiel (v €) 0  0,00                                4 284 727,01

Graf č.4: Príjmy a Výdavky Mesta Žilina podľa rozpočtu
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Graf č.5: Štruktúra príjmov za rok 2009
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Graf č.6: Vývoj výnosu dane z príjmov fyzických osôb  
poukázaný územnej samospráve
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Graf č.7: Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta
za rok 2009 
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Graf č.8: Podporná činnosť – štruktúra výdavkov v rámci programu  
za rok 2009 
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Graf č.9: Vzdelávanie – štruktúra výdavkov v rámci programu za rok 2009 
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6 Rozvoj mesta

Rok 2009 sa v Žiline niesol v znamení viacerých nových investičných projek-
tov. Pokračovalo sa v rekonštrukcii a modernizácii škôl, rekonštrukcii pešej zóny, 
intenzívne sa budovali bezplatné parkovacie plochy na sídliskách, rapídne sa 
zvýšila výsadba stromov a zelene. Kontinuálne prebiehala výstavba mestských 
nájomných bytov, po prvýkrát v histórii sa kolaudovalo a prideľovalo 9 bytov 
s nižším štandardom. Žilinskí seniori nad 70 rokov začali po dlhom čase opäť 
cestovať bezplatne v MHD. Pre túto skupinu seniorov bol otvorený aj Klub v cen-
tre mesta s výdajňou stravy. Milióny eur boli získané z euro fondov. Najmenší 
Žilinčania sa po rokoch mohli tešiť z multifunkčného dopravného ihriska. Bol 
to príspevok k bezpečnosti, posilnenie dopravnej výchovy a zároveň rozšírenie 
ponuky pre voľnočasové aktivity detí a ich rodičov. Na sklonku roka pribudla 
v Žiline nová športová hala financovaná mestom. Nachádza sa v areáli Základnej 
školy Vendelína Javorku na sídlisku Hliny V a určite prispeje k ďalšiemu rozvoju 
halových športov v meste. V lesoparku Chrasť sa podarilo vytvoriť jedinečné 
lanové centrum Preles. Významným momentom bol zásadný posun v oblasti 
odpadového hospodárstva. Mesto zakúpilo � 260 nových kontajnerov na sepa-
rovanie  a začalo poskytovať bezplatnú možnosť pre likvidáciu veľkorozmerného 
odpadu v zberných dvoroch, táto služba sa týkala aj bioodpadu. Investovali sa 
do opráv cintorínov a vybudovania desaťročia chýbajúcich chodníkov. Začalo sa 
s debarierizáciou komunikácií a verejného priestoru. V roku 2009 sa intenzívne 
pracovalo na novom územnom pláne. 

Podpora škôl, športovanie detí  a mládeže 
Výstavba haly pri ZŠ V. Javorku trvala pol roka, náklady na projektovú dokumen-
táciu predstavujú vyše ��-tisíc eur a náklady na stavbu sú takmer 6�2-tisíc eur. 
Správcom športovej haly je Centrum voľného času Žirafa, ktoré sídli od septem-
bra 2009 v novo zrekonštruovaných mestských priestoroch v centre Žiliny na 
ulici Horný val. Mesto vybudovalo aj nové detské ihriská. Žilinské deti majú od 
júna 2009 nové multifunkčné dopravné ihrisko. Mestské dopravné ihrisko v Ži-
line dlhodobo chýbalo. 6 miliónov eur sa získalo z euro fondov v roku 2009 na 
rekonštrukciu základných škôl. Mesto pre uspokojenie záujmu rodičov o umiest-
nenie dieťaťa do materskej školy vytvorilo � nové triedy. Po rokoch sa opäť vrátili 
deti aj do novo zrekonštruovanej škôlky na Varšavskej ulici.



26

VÝROČNÁ SPRÁVA 
MESTA ŽILINA 
2009

Parkovanie, zeleň a čistota mesta 
Počas vlaňajška pribudlo na žilinských sídliskách (Hliny, Solinky, Vlčince a Hájik) 
�62 nových bezplatných parkovacích miest. Odbor hlavného architekta nechal 
vypracovať štúdiu, ktorej výsledkom je návrh rozšírenia parkovacích miest v mes-
te a zároveň vytvorenie 2500 nových parkovacích miest. Štúdia dáva podnet na 
zlepšenie stavu statickej dopravy aj krajinnej architektúry a zelene na sídlisku. 
V meste pribudlo vlani �585 stromov a kríkov. Na sídlisku Vlčince bolo osade-
ných �0 lavičiek, na žilinských cintorínoch ďalších �0. V rámci kampane Urobme 
si poriadok bol v marci 2009 otvorený nový zberný dvor na Jánošíkovej ulici. 
Okrem toho funguje ešte zberný dvor v Považskom Chlmci, kde sa dá bezplatne 
odovzdať aj biologický odpad. Celkové ročné náklady na tieto dva zberné dvory 
vyžadujú investície Mesta v hodnote približne 99 580 eur. Mestský úrad v Žiline 
ponúka od roku 2009 svojim klientom počas vybavovania úradných náležitostí 
dvojhodinové bezplatné parkovanie pred budovou úradu. Parkovisko má kapacitu 
20 parkovacích miest a 2 miesta pre invalidných občanov.

Seniori  
Na jeseň sa zrealizovala prvá bezbariérová križovatka. V priestoroch na ulici Hor-
ný val bol v jesenných mesiacoch 2009 daný do užívania Klub seniorov, kde den-
ne vydajú �20 obedov, ktoré dovážajú z denného centra pre seniorov a telesne 
a zdravotne postihnutých občanov na sídlisku Vlčince II. Celkovo v ňom denne 
uvaria zhruba 800 obedov, okrem jedálne na Hornom vale ich rozvážajú aj do 
denného centra v Strážove či dôchodcom a chorým v meste v rámci opatrova-
teľskej služby. V klube seniorov boli nainštalované počítače s internetom, čím sa 
vytvorila možnosť vzdelávať staršiu generáciu v PC zručnostiach. 

Mesto zdravých nápadov
Pre grantový systém vyčlenila žilinská radnica pre rok 2009 258 9�2,56 eur, 
z čoho bolo podporených �5� projektov a viacero žilinských verejnoprospešných 
organizácií získalo celoročnú podporu.

Z rozhodujúcich činností
V roku 2009 bola vykonaná rekonštrukcia � autobusových zastávok podľa naj-
novších noriem rešpektujúc potreby osôb zdravotne postihnutých. Začal sa reali-
zovať rozsiahly nový projekt parkovacích plôch na sídliskách mesta, bola spraco-
vaná Technická štúdia inteligentných dopravných systémov v aglomerácii mesta 
Žilina a Pasportizácia miestnych komunikácií. Vyriešil sa dlhodobý problém bez-
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pečnosti pohybu chodcov na ceste II/507 k v Považskom Chlmci a pozdĺž cesty 
bol vybudovaný chodník v dĺžke cca 800 bežných metrov. Zrealizovali sa viaceré 
súvislé obnovy povrchov vozoviek a chodníkov /Strážov, Budatín, Vlčince, Bôrik, 
ul. Kukučínova a podobne/. Zrekonštruovalo sa päť terénnych schodíšť pozdĺž 
prieťahu a na Hlinách 7.

Odpadové hospodárstvo
V roku 2009 bol spustený rozsiahly projekt separovaného zberu. Mesto Žilina 
rozmiestnilo viac ako �000 nových ��00 litrových kontajnerov na zber separova-
ného odpadu. V súlade s novým VZN č. �7/2009 bol zavedený vývoz odpadov zo 
sídlisk mesta �x za týždeň. Organizovanie dozberu veľkoobjemového odpadu cez 
VKK bolo rozšírené o cca. 50 % oproti roku 2008 a taktiež bol sprevádzkovaný 
nový zberný dvor na ul. Jánošíkovej.

Starostlivosť o zeleň
Zlepšila sa situácia vo výzdobe a výsadbe zelene v meste, pričom bolo vysade-
ných 5�� stromov a ��58 kríkov. Kvetinových záhonov, resp. mobilnej zelene bolo 
vysadených cca. �0 tisíc kvetov. V  roku 2009 sa začal kompletizovať dôležitý 
dokument pre starostlivosť o zeleň „Pasport verejnej zelene v meste Žilina“, kto-
rý bude dodaný v roku 20�0.
Pre mestskú rekreáciu je k dispozícii Lesopark Chrasť, kde okrem čistenia a kose-
nia boli rozšírené a opravené spevnené chodníky, osadili sa nové prístrešky.
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7 Významné udalosti

�6. januára 2009 Mesto Žilina oceňovalo významné osobnosti. Ocenenia získali: 
čestné občianstvo Magdaléna Rozsivalová rod. Robinsonová in memoriam, Hana 
Hegerová a Ľubomír Feldek a vyznamenania mesta - verejné uznanie za zásluhy 
PhDr. Soňa Holúbková, akad. mal. Róbert Brun, akad. mal. Pavol Choma,  MUDr. 
Vojtech Spanyol, Ing. arch. Antonín Stuchl a Anton Šulík st. in memoriam. Po-
čas oceňovania osobností mesta Žilina mal premiéru aj film o Žiline, ktorí robili  
z väčšej časti Žilinčania. Režíroval ho Anton Šulík, kameru držal v rukách Peter 
Kelíšek, film strihal dokumentarista Marek Šulík.  V priebehu roka sa uskutočnilo 
aj oceňovanie najlepších učiteľov, pedagógov a školských pracovníkov s udeľo-
vaní ceny Jána Frátrika. Najlepší žiaci boli pozvaní na radnicu, Mesto Žilina si 
uctilo aj najlepších športovcov. Pri príležitosti 85. výročia organizovaného hokeja 
v Žiline vznikla na Zimnom štadióne Sieň slávy Žilinského hokeja, do ktorej boli 
uvedení prví dvaja hráči: Vojtech Závodský a Vavro Ryšavý.
Mariánske námestie v Žiline patrilo v októbri II. ročníku Festivalu seniorov, na kto-
rom sa zúčastnilo �0 seniorských klubov z blízkeho i širšieho okolia Žiliny. Súčas-
ťou festivalu bola aj konferencia s medzinárodnou účasťou s odborníkmi na tému 
Medzigeneračná spolupráca a postavenie starších na Slovensku v porovnaní s kra-
jinami Európskej únie. Mesto Žilina sa zapojilo do rôznych benefičných podujatí. 
Výťažok predaja z verejnej zbierky - Primátorského vianočného punču 2 ��� ,89 € 
bol použitý na podporu integračných aktivít pre zrakovo postihnuté deti Žilinského 
kraja formou edukačného výletu do Bojníc, kde sa nachádza špeciálna expozícia 
pre klientov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Výťažok z benefičnej akcie 
Veľkonočné cestovanie v MHD bez lístka bol zasa venovaný Detskému oddeleniu 
Nemocnice s poliklinikou v Žiline, išlo o �50,2� €. Mestské zastupiteľstvo v Žili-
ne odsúhlasilo vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky v meste Žilina pre rodinu 
z mestskej časti Budatín, ktorej požiar z 2�. �. 2009 zničil rodinný dom. Vyzbieralo 
sa celkovo �� ��7,97 eur. Finančné prostriedky boli účelovo viazané na obnovu 
požiarom zničeného domu. Na Mestskom plese sa vyzbieralo � 050 € pre Domov 
sociálnych služieb Lúč v Žiline. K top podujatiam mesta ako sú Carneval Slovakia 
Žilina, Staromestské slávnosti, Sever proti juhu, Žilinská svätojánska noc, Žilinské 
kultúrne leto, Stredoveký deň a Žilinské dni zdravia pribudli Dni Európskej kultúry, 
na ktorých sú prezentované partnerské mesta. 
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Za transparentnosť, zverejňovanie informácií nad rámec zákona a zlepšenie prístupu 
pre zrakovo postihnutých na internetovej stránke www.zilina.sk mesto získalo v sep-
tembri 2009 cenu Infočin roka. 

8 Finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia  
mesta Žilina za rok 2009

Prebytok rozpočtu v sume 697 9�8,5� € zistený podľa ustanovenia § �0 ods. � písm. 
a) a b) zákona č. 58�/200� Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je zdrojom rezervného fondu 
minimálne vo výške �0% prebytku. 
Prebytok rozpočtu v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu je kladný roz-
diel medzi časovo rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami. (zákon 
č.52�/200� Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy).

Zostatok finančných operácií v sume � 586 808,�7 € bol v roku 2009 spôsobený 
prijatím dlhodobých bankových úverov zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, t.j. na 
kapitálové výdavky - investície a použitím príjmov z transakcií s finančnými aktívami 
a pasívami (splátky pôžičiek, zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov a pre-
vody z peňažných fondov) na bežné a kapitálové výdavky. Z uvedeného vyplýva, že 
z príjmových finančných operácii bolo na výdavkové finančné operácie použitých 
� 608 057,�8 € - účasť na majetku (návratná finančná výpomoc) vo výške � 9�� 886 
€ a splátky istín vo výške 2 676 �7�,�8 €. Ostatné príjmové finančné operácie boli po-
užité na bežné a kapitálové výdavky. Zostatkom finančných operácií bol vyrovnaný 
schodok kapitálového rozpočtu.
Zostatok finančných operácií je v zmysle § �5 ods.� písm. c) zákona č. 58�/200� Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z. n. p. je zdrojom rezervného fondu , resp. iných fondov.
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Z prebytku hospodárenia vo výške � 28� 727,0� € sa na účely tvorby peňažných 
fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce, v zmysle ustanovenia § �6 od-
sek 6 zákona č.58�/200� Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 
v znení neskorších predpisov, vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky 
vo výške 2 986 5��,�0 € - z toho :

2 �09 �80,00 € - už prerozdelené – schválené v rozpočte na rok 20�0 :
• 652 595,00 € - zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo 
výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín v zmysle § �8 ods. � zákona  
č. 5��/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
• � 756 585,00 € - účelová dotácia zo ŠR, poskytnutá z titulu výpadku daní z prí-
jmu fyzických osôb
577 �6�,�0 € - na prerozdelenie v zmysle I. zmeny rozpočtu v roku 20�0 :
• � 2�8,92 € - nevyčerpaná bežná dotácia dotácia KIA/HYUNDAI (regionálny 
rozvoj)
• 2 2�0,�� € - nevyčerpaná kapitálová dotácia dotácia KIA/HYUNDAI 
(výkup pozemkov)
• 0,95 € - nevyčerpaná dotácia v oblasti starostlivosti o životné prostredie
• �,85 € - nevyčerpaná dotácia na úseku bývania – ŠFRB
• 2 8�7,67 € - nevyčerpané prídavky na deti z predchádzajúcich rokov   
• 76 500,00 € - nevyčerpaná kapitálová dotácia na školstvo – pre ZŠ+MŠ Trnové  
(odstránenie havarijného stavu –výmena kotlov ÚK, rekonštrukcia kotolne)
• �9 ��7,09 € - nevyčerpaná účelová dotácia na projekt z EÚ a ŠR – Multimediál-
ne európske jazykové portfólio ( pre ZŠ Hájik a ZŠ Limbová )
• �7� �77,�8 € - nevyčerpané v roku 2009 vlastné príjmy škôl a školských zaria-
dení – rozpočtových organizácií mesta

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené a poskytnuté v predchádzajúcom roz-
počtovom roku je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku 20�0 v sú-
lade s ustanovením § 8 odsek � a 5 zákona č. 52�/200� Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, v znení neskorších predpisov. 

Z prebytku hospodárenia sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní pre-
bytku rozpočtu obce, vylučujú aj nevyčerpané účelovo určené prostriedky prijaté 
formou kapitálového grantu v roku 2009 od MOTO BABY KLUBU Žilina – príspe-
vok na výstavbu detského ihriska pri ZŠ s MŠ Trnové vo výške 6 6�8,79 €.
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Prebytok rozpočtu mesta za rok 2009 po vylúčení nevyčerpaných účelovo ur-
čených finančných prostriedkov predstavuje sumu � 29� 5��,82 €, ktorá bude 
v plnej výške použitá na tvorbu rezervného fondu mesta: 

• časť prebytku (prostriedkov rezervného fondu obce) - v celkovej výške 92� 278 
€ bola zapojená do príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 20�0 prostredníctvom 
podpoložky ekonomickej rozpočtovej klasifikácie �5�00� – prevod prostriedkov 
z rezervného fondu obce (Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 20�0 -20�2 
bol schválený uznesením MZ v Žiline č. ��/20�0 zo dňa �9.�.20�0) 
– z toho:
500 000 € - záväzok voči COOP Jednota
�2� 278 € - výstavba parkovacích plôch

• časť prebytku vo výške 6� �52,95 € - bude použitá na vykrytie straty Mestské-
ho divadla Žilina, príspevkovej organizácie mesta - za rok 2009 (Mestské zastupi-
teľstvo v Žiline dňa �9.�.20�0 uznesením č. 28/20�0 schválilo Správu o činnosti 
Mestského divadla Žilina za rok 2009) – v zmysle I. zmeny rozpočtu v roku 20�0, 
časť prebytku vo výške 60 000,00 € bude použitá na spolufinancovanie výdav-
kov súvisiacich so vznikom a činnosťou „ Nízkoprahového centra na Bratislavskej 
ulici v Žiline “ - v zmysle I. zmeny rozpočtu v roku 20�0 

• zostatok prebytku vo výške 2�5 9�2,87 € bude ponechaný v rezervnom fonde 
mesta na vykrytie budúcich výdavkov mesta podľa rozhodnutia mestského za-
stupiteľstva, v súvislosti s možným výpadkom dane z príjmov fyzických osôb.
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9 Sumarizácia hospodárskych výsledkov k 31.12.2009

Schválený bežný rozpočet na rok 2009 predstavoval prostriedky v objeme 
2 200 889 €, schválený kapitálový rozpočet �89 07� €, schválené finančné ope-
rácie -2 �89 962 €, hospodárenie celkom bez FO 2 �89 962 €, celkom 0,00 euro. 
Upravený bežný rozpočet na rok 20�0 predstavoval sumu -76 589 e€, upravený 
kapitálový rozpočet na rok 20�0 objem -� 722 579 €,  finančné operácie v upra-
venom rozpočte na rok 20�0 sumu � 799 �68 €, hospodárenie celkom bez FO 
-� 799 �68 €, celkom 0,00 €. Plnenie k ��.�2.2009 bolo pri bežnom rozpočte 
v objeme � 227 702,2� €, pri kapitálovom rozpočte –� 529 78�,67 €, finančné 
operácie � 586 808,�7 €, hospodárenie celkom bez FO 697 9�8,5� €, celkom 
� 28� 727,0� €.
(podrobnejšie informácie v prílohe ��.5)
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10 Dlhová služba

Prehľad o stave a vývoji dlhu
Mesto Žilina prijalo v roku 2009 nasledovné úvery :
• Úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, bytový dom E9 – 62 bytových 
jednotiek, Petzvalova ul., Žilina – Hájik v celkovej výške 2 �5� �55,00 €
• Úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov s nižším štandardom , bytový dom 
B2- 9 bytových jednotiek, Bratislavská ul., Žilina v celkovej výške 29 �90 €

Mesto Žilina prijalo v roku 2009 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania v cel-
kovej výške 2 �80 8�5 € na výstavbu nájomných bytov, ktoré sa nezapočítavajú 
do celkového dlhu mesta, nakoľko splátky týchto úverov sú započítané v cene 
ročného nájomného. Z uvedeného vyplýva, že prijatie úverov zo ŠFRB neovplyv-
nilo – nezvýšilo, celkový dlh mesta.

Mesto Žilina neprijalo v roku 2009 žiadne komerčné bankové úvery.

Mestu Žilina bola poskytnutá Ministerstvom financií SR a Ministerstvom hos-
podárstva SR návratná finančná výpomoc na zabezpečenie činností spoločností 
GOV I, spol. s r.o. a GOV II, spol. s r.o. – vysporiadanie všetkých záväzkov z titulu 
výkupu a úpravy pozemkov v súvislosti s investičnou zmluvou medzi Slovenskou 
republikou a spoločnosťami KIA Motors Corporation a HYUNDAI Mobis vo výške 
� 9�� 886, 00 €.

Analýza rozpočtového roka 2009
Skutočné bežné príjmy Mesta Žilina v roku 2008 : 
1 462 343 366 Sk/48 540 907 €
Z toho 60 %: 877 406 019 Sk/29 124 544 €
Skutočné bežné príjmy Mesta Žilina v roku 2008 :
1 462 343 366 Sk/48 540 907 €
Z toho 25 %: 365 585 842 Sk/12 135 227 €

Celková suma dlhu Mesta Žilina k 31.12.2009 
Komerčné úvery: 26 913 622 € 
Návratná finančná výpomoc: 46 956 383 € 
Spolu: 73 870 005 €
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V zmysle § �7 Zákona č. 58�/200� Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej sa-
mosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto môže prijať návratné 
zdroje financovania, len ak 

a)celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov pred-
chádzajúceho rozpočtového roka.

Pri započítaní len komerčných úverov do celkového dlhu mesta bola zákon-
ná podmienka splnená.

Pri započítaní aj návratných finančných výpomocí bol celkový dlh mesta vyš-
ší ako 60% bežných príjmov roku 2008.

Návratné finančné výpomoci boli poskytnuté Ministerstvom financií SR a Mi-
nisterstvom hospodárstva SR na zabezpečenie záväzku Slovenskej republiky 
voči významnému zahraničnému investorovi ( KIA Motors a Hyundai Mobis ). 
Návratná finančná výpomoc je realizovaná v súčinnosti s Ministerstvom financií 
SR, ktoré je dozorujúcim orgánom štátnej správy nad dlhovou službou územnej 
samosprávy.

b)suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výno-
sov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtové-
ho roka
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11 Príspevkové organizácie

11.1 Turistická informačná kancelária mesta Žilina 
http://www.tikzilina.sk/

Turistická informačná kancelária (TIK) mesta Žilina bola založená �. �0. 2007 ako 
príspevková organizácia mesta Žilina. V zriaďovacej listine je vymedzený hlavný 
predmet činnosti organizácie (poskytovanie bezplatných informácií, propagačná 
a edičná činnosť). Na základe živnostenských oprávnení TIK mesta Žilina vyko-
náva vedľajšiu hospodársku činnosť, avšak nie za účelom dosahovania zisku, ale 
zníženia  nákladov na hlavnú činnosť.
Od mája 2008 je TIK mesta Žilina členom Asociácie informačných centier Slo-
venska (AICES), v septembri 2008 získala certifikát v rámci projektu „VITAJTE 
CYKLISTI!“. 
Jednou z podstatných činností TIK mesta Žilina je edičná činnosť (vydáva-
nie informačných materiálov o Žiline a okolí) a propagačná činnosť (účasť na 
významných veľtrhoch cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí, účasť na 
seminároch a konferenciách v Žiline a propagácia v médiách). Na zatraktívne-
nie Žiliny a okolia ako turistickej destinácie pripravila TIK mesta Žilina nové 
produkty, ktoré obohatila o zážitkový rozmer ( tematické prehliadky mesta 
so sprievodcami v dobových kostýmoch, prevádzkovanie podzemných pries-
torov pod Kláštorom kapucínov na Mariánskom námestí, prehliadky Kostola  
sv. Štefana, návštevy Štátneho archívu v Bytči, akcie pri príležitosti Svetového 
dňa sprievodcov a Svetového dňa cestovného ruchu..). V rámci podpory ekologic-
kej mobility sa TIK mesta Žilina stala jednou z prvých informačných kancelárií na 
Slovensku, ktoré získali certifikát „Vitajte cyklisti“. V roku 2009 bol pri TIK mesta 
Žilina zriadený cykloprístrešok s informačno-oddychovou zónou. V spolupráci 
s Nadáciou Ekopolis TIK v letnej sezóne v centre mesta prevádzkuje triximobil 
alebo modernú verziu ázijskej rikše formou cyklotaxi alebo v rámci produktu 
„Žilinská cyklomozaika“ . TIK Žilina je predajným miestom www.ticketportal.sk, 
zľavových kariet CKM SYTS, cestovného poistenia a poistenia záchrany v horách. 
Vykonáva tiež sprostredkovanie ubytovania v Žiline, predaj máp, pohľadníc, náuč-
no-propagačného materiálu, prevádzkuje úschovňu batožiny, požičovňu bicyklov 
a nordic walking palíc. TIK centrálne spracováva informácie o kultúrnych, športo-
vých a spoločenských podujatiach v Žiline. Od marca 2009 prevádzkuje turistic-
ký portál www.tikzilina.sk. V portfóliu služieb sa nachádzajú aj prehliadky mesta 
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pre zdravotne znevýhodnených klientov (nepočujúci) a propagačné materiály pre 
nevidiacich ( Braillovo písmo). Rozvíja sa spolupráca so základnými a strednými 
školami v Žiline (súťaže, prehliadky mesta, prezentácia činnosti TIK).
TIK mesta Žilina poskytuje svoje služby nielen pre turistov, ale i obyvateľov mes-
ta Žiliny. Zo zahraničnej klientely sú najpočetnejšou skupinou návštevníci z Čes-
kej republiky a Poľska. V roku 2009 došlo k nárastu klientely z krajín eurozóny 
(Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, ...). Mesto navštevujú 
prevažne individuálni turisti, obchodní cestujúci a účastníci seminárov a konfe-
rencií.

11.2 Mestské divadlo Žilina
http://www.divadlozilina.eu/

Mestské divadlo Žilina bolo založené �. �. �992 Mestským zastupiteľstvom a je 
financované z rozpočtu mesta Žilina. Do dnešného dňa uviedlo 9� premiér. 
V rokoch �999 - 200� prebehla v jeho budove kompletná rekonštrukcia. Sláv-
nostné otvorenie zrekonštruovaného divadla sa uskutočnilo �9. �2. 200�. 
Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné, kultúrne  
a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať pro-
stredníctvom divadelného umenia život Žilinčanov, s presahom v rámci sloven-
ského a medzinárodného kontextu. 
Mestské divadlo sa vo svojom umelecko - dramaturgickom smerovaní snaží zasi-
ahnuť všetky segmenty mestského diváka, vo svojom širokom činohernom reper-
toári ponúka inscenácie od muzikálu, po štúdiové produkcie experimentálneho 
typu. 
V Mestskom divadle Žilina sa  v októbri uskutočnil aj Folklórny večer pre Žili-
nu. Priviedol do mesta mladých ľudí, ktorým ukázal krásu slovenského folklóru 
a prezentoval, ako mladí ľudia užitočne a tvorivo trávia svoj voľný čas, ako zacho-
vávajú ľudové tradície, čím ukazujú ako si vážia identitu svojho národa. Podujatie 
pripravil Folklórny súbor Rozsutec, súbor Mesta Žilina.
Režisér Mestského divadla Žilina Eduard Kudláč a herečka Jana Oľhová získali 
za svoju prácu niekoľko ocenení. Literárny fond za sezónu 2008/2009 z oblas-
ti divadla ocenil E. Kudláča za réžiu inscenácie hry Rolanda Schimmelpfenniga 
Žena z minulosti a Janu Oľhovú za postavu Sary v inscenácii hry Sergiho Belbela 
Mobil a za postavu Romy v inscenácii hry R. Schimmelpfenniga Žena z minulosti. 
Jana Oľhová, ktorá už tretiu sezónu hosťovala v žilinskom Mestskom divadle, 



�7

VÝROČNÁ SPRÁVA 
MESTA ŽILINA 

2009

získala divadelné ocenenie sezóny Dosky 2009 za najlepší herecký výkon za po-
stavu Sary v hre Mobil. V kategórii objav sezóny si Dosky odniesla aj Zuzana 
Palenčíková, ktorá pôsobí v MD Žilina ako dramaturgička. Jana Oľhová si za svoj 
mimoriadny herecký výkon v inscenácii Mobil v roku 2009 vyslúžila aj zvlášt-
nu cenu poroty na festivale Nová dráma. Inscenácia hry Sergiho Belbela Mobil  
v réžii Eduarda Kudláča získala cenu za najlepšiu inscenáciu súčasnej svetovej hry. 
Po prvýkrát v histórii bolo Mestské divadlo v Žiline pozvané na prestížny festival 
Divadelná Nitra 2009 - s hrou Žena z minulosti v réžii Eduarda Kudláča. 

11.3 Mestská plaváreň Žilina
http://www.zilina.sk/plavaren

Mesto Žilina bolo prvé v niekdajšej Československej republike, ktoré malo krytý 
50 metrový olympijský bazén. Výstavba sa začala v roku �959 a prví návštevníci 
si mohli zaplávať už �5. 7. �96�.

V rokoch �99� - �996 prebehla celková rekonštrukcia objektov. Dnes verejnosti 
slúžia okrem 50 metrového krytého aj dva 50 metrové vonkajšie bazény, sauna, 
solárium a reštaurácia. Od roku 2009 umožnilo Mesto Žilina pre seniorov nad 
70 rokov celoročný bezplatný vstup na Mestskú krytú plaváreň a súčasne aj 
do vonkajšieho areálu na letné bazény. V pracovných dňoch (pondelok - piatok) 
platí zvýhodnené vstupné od ��.00 h. Plaváreň začala letnú sezónu v druhej 
polovici júna. V porovnaní s rokom 2008 bol nárast o 20 000 návštevníkov za 
celú sezónu. Padlo aj niekoľko rekordných dní, kedy sa návštevnosť vyšplhala na 
� 000 návštevníkov. 
V roku 2008 mesto debarierizovalo vonkajší areál Mestskej krytej plavárne, čím 
sa tento stal prístupný väčšiemu počtu občanov. Návštevníci ocenia aj ranné plá-
vanie pre verejnosť v každý pracovný deň od 6.00 h a cez víkend od 7.00 h.  
K lepšej organizácii pobytu návštevníkov plavárne prispieva aj dráhovanie a dele-
nie bazéna na plaveckú a neplaveckú časť.
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12 Obchodné spoločnosti
Percentuálny podiel mesta v spoločnosti

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
100 %
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
IČO: 36 007 099
www.dpmz.sk
OR Žilina odd. Sro vl. 3510/L

Govinvest I, s.r.o. 
100 %
Mariánske nám. 5/30, 010 01 Žilina
IČO: 35 879 181
OR Žilina odd. Sro vl. 15289/L

Govinvest II, s.r.o. 
100 %
Mariánske nám. 5/30, 010 01 Žilina
IČO: 35 879 181
OR Žilina odd. Sro vl. 15289/L

MsHK Žilina, a.s. 
100 %
Športová 5, 010 01 Žilina
IČO: 36 387 193
www.hokejzilina.sk
OR Žilina odd. Sa vl. 10222/L

Obytný súbor Krasňany s.r.o. 
100 %
Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO: 36 435 384
OR Žilina odd. Sro vl. 16723/L
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Žilina real, s.r.o. 
Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
100 %
IČO: 36 433 420
www.zilina-real.sk
OR Žilina odd. Sro vl. 16523/L

Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. 
59 %
Košická 2, 010 01 Žilina
IČO: 36 407 470
www.parkovaniezilina.sk
OR Žilina odd. Sro vl. 13786/L

Žilina Invest s.r.o.
51 %
Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina
IČO: 36 416 754
www.zilinainvest.sk
OR Žilina odd. Sro vl. 14752/L

Regionálna rozvojová agentúra v Žiline
Milcova 18, 010 01 Žilina 
30, 58 %
IČO: 31 588 239
www.rraza.sk
OR Žilina odd. Sa vl. 166/L

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 
26, 55 %
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO: 36 672 297
www.svsas.sk/za
OR Žilina odd. Sa vl. 10546/L
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BYTTERM, a.s. 
19, 64  %
Saleziánska 4, 010 77 Žilina
IČO: 31 584 705
www.bytterm.sk
OR Žilina odd. Sa vl. 156/L

Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 
19, 64 %
Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
IČO: 31 590 250
www.zilikom.sk
OR Žilina odd. Sa vl. 167/L

Mestský investorský útvar s.r.o. Žilina 
15 %
Na Priekope 17, 010 01 Žilina
IČO: 31 628 991
www.miuzilina.sk
OR Žilina odd. Sro vl. 2633/L

MIS Žilina, s.r.o.
25 %
Mariánske námestie 30/5, 010 01 Žilina
IČO: 36 410 900
www.miszilina.sk
OR Žilina, odd. Sro vl. 14139/L

Tento zoznam spoločností predstavuje stav platný k 31.12.2009. Aktuálny 
zoznam spoločností je dostupný na: 
http://www.zilina.sk/14/spolocnosti-s-podielom-mesta/
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a majetkový 

Klientske  
centrum

Oddelenie 
informatiky

Oddelenie  
vnútornej 

správy

Oddelenie  
organizačné

• referát  
organizačný    
• referát  
personálny                
• referát  mzdovej     
učtárne 
• referát matriky 
a vnútorných vecí

• referát  
hospodárskej 
správy
• referát správy 
budov
• referát  
prevádzkovo-
technický
• registratúrne 
stredisko
• stravovacia 
jednotka
• dielňa

Sekretariát  
zástup. primátora

Zástupca 
primátora

Odbor sociálny  
a bytový

Úsek
prednostu

Odbor školstva  
a mládeže

• referát rozpočtu  
a finančného manaž-
mentu     
• referát financovania 
prenesených  
a originálnych  
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13.1 Organizačná štruktúra MÚ v Žiline, rok 2009
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http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20071023111939.rtf
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13.2 Organizačná štruktúra MÚ v Žiline, rok 2010 
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digitálnych  mapových 
podkladov

Prednosta

PRIMÁTOR Kancelária
primátora

Odbor   
finančného  

manažmentu

Odbor organizačný  
a vnútornej 

správy

Útvar hlavného 
kontrolóra

Hlavný  
kontrolór

Mestské  
zastupiteľstvo

Klientske  
centrum

a Matričný 
úrad

Oddelenie  
vnútornej 

správy
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budov               ●  
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obchodných spoločností 
s majetkovou účasťou 
mesta
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poplatku za komunálny 
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13.3 Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2009

http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20100715113901.pdf
http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20100715113750.rtf

Prebytok rozpočtu mesta za rok 2009 po vylúčení nevyčerpaných účelovo ur-
čených finančných prostriedkov predstavuje sumu � 29� 5��,82 €, ktorá bude 
v plnej výške použitá na tvorbu rezervného fondu mesta: 
• časť prebytku (prostriedkov rezervného fondu obce) - v celkovej výške 92� 278 € 
bola zapojená do príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 20�0 prostredníctvom 
podpoložky ekonomickej rozpočtovej klasifikácie �5�00� – prevod prostriedkov 
z rezervného fondu obce (Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 20�0 -20�2 
bol schválený uznesením MZ v Žiline č. ��/20�0 zo dňa �9.�.20�0) 
• časť prebytku vo výške 6� �52,95 € - bude použitá na vykrytie straty Mestské-
ho divadla Žilina, príspevkovej organizácie mesta - za rok 2009 (Mestské zastupi-
teľstvo v Žiline dňa �9.�.20�0 uznesením č. 28/20�0 schválilo Správu o činnosti 
Mestského divadla Žilina za rok 2009), časť prebytku vo výške 60 000,00 € 
bude použitá na spolufinancovanie výdavkov súvisiacich so vznikom a činnosťou 
„ Nízkoprahového centra na Bratislavskej ulici v Žiline “ - v zmysle I. zmeny roz-
počtu v roku 20�0 
• zostatok prebytku vo výške 2�5 9�2,87 € bude ponechaný v rezervnom fonde 
mesta na vykrytie budúcich výdavkov mesta podľa rozhodnutia mestského za-
stupiteľstva, v súvislosti s možným výpadkom dane z príjmov fyzických osôb.

13.4 Rozpočet mesta Žilina na rok 2010  
– zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2010

http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20100624103753.rtf 
http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20100624103815.xls

13.5 Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2009

13.6 Správa nezávislého audítora
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13.6.1 Účtovná závierka

13.7 Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina  
na rok 2010 - 2012

http://www.zilina.sk/dokumenty/UradneOznamy_20100518113819.pdf 

13.8 Odborné stanovisko HK k Záverečného účtu  
mesta Žilina za rok 2009

http://www.zilina.sk/dokumenty/UradneOznamy_20100610112606.pdf 

13.9 Správa o činnosti Mestského divadla Žilina 
za rok 2009

http://zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20100414140109.pdf

13.10 Správa o činnosti a hospodárení 
Mestskej krytej plavárne  
za obdobie 1.1.2009 – 31.12.2009

http://zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20100414140311.pdf

13.11 Správa o hospodárení, činnosti a plnení rozpočtu 
TIK Mesta Žilina, príspevkovej organizácie, za rok 2009

http://zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20100414140218.pdf
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