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Milí Žilinčania a návštevníci nášho mesta, v uplynulom roku 
2012 sme si pripomenuli významné 700. výročie prvej písomnej 
zmienky o Žiline ako o meste. Toto významné jubileum bolo 
sprevádzané počas celého roku 2012 početnými kultúrnymi 
i športovými podujatiami. Mesto Žilina, jedno z najväčších 
slovenských miest, centrum severozápadného Slovenska a sídlo 
Žilinského samosprávneho kraja, má za sebou bohaté stáročné 
dejiny, prežíva dynamickú súčasnosť, a zároveň pripravuje 
ambiciózne zámery do budúcnosti. Pri pohľade z vrchu Dubeň sa 
naozaj zdá, že Žilina žiari na sútoku troch riek a na križovatke 
dôležitých ciest uprostred toku času. K stáročným tradíciám a 
hodnotám zdedeným od našich predkov pristupujeme s veľkou 
úctou.  
 
Originálnu atmosféru Žiline vdychuje staré mesto, ktorého 
typické meštianske domy so zachovanými „laubňami“ hrdo 

strážia dve veže katedrály. Pohľad na jej siluetu je odvekým symbolom mesta. Pri potulkách naším 
mestom si môžete vychutnať príjemné chvíle v útulných kaviarňach, reštauráciách, galériách, 
múzeách, divadlách, či oddýchnuť si pri návšteve rozmanitých koncertov. Pýchou Žiliny sú aj 
celoslovenské a medzinárodné športové úspechy futbalovej, cyklistickej, volejbalovej, karatistickej či 
vodáckej reprezentácie. Obľúbenými miestami športovo-rekreačných aktivít sú Vodné dielo Žilina a 
Lesopark Chrasť. Žilina je zároveň univerzitným mestom plným študentov. Naše mesto má rozvinutý 
priemysel a množstvo veľkých i menších podnikov vytvára nové pracovné miesta a početné 
príležitosti pre rozvoj podnikania. Mesto a jeho atraktívne okolie teda ponúka široké spektrum 
možností pre občanov, návštevníkov aj podnikateľov. 
 
Pre budúcnosť nášho mesta je veľmi významná Stratégia rozvoja mesta Žilina do roku 2025, ktorej 
cieľom je načrtnúť predstavu, víziu o budúcnosti Žiliny. Táto stratégia by sa mohla stať rukoväťou 
budúcich manažérov mesta a mala by, spolu s novým Územným plánom mesta Žilina, slúžiť ako 
návod a podpora pri plánovaní investícií mesta v jednotlivých oblastiach jeho rozvoja. Mesto Žilina 
má veľký potenciál pre svoj ďalší rozvoj a verím, že ho čaká skvelá budúcnosť, že si zachová 
jedinečnú tvár, ostane pohostinným, ústretovým a priateľským mestom pre všetkých.  
 
 
 

Ing. Igor Choma 
primátor mesta Žilina 
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1. Charakteristika a postavenie mesta Žilina 
 

Krajské a okresné mesto Žilina je administratívnym, hospodárskym, kultúrno-spoločenským aj 
historickým centrom regiónu Horného Považia na severozápade Slovenska. Leží v Žilinskej kotline, 
na sútoku troch riek: Váh, Kysuca a Rajčanka.  

 
Žilinská kotlina sa rozprestiera medzi horskými chrbtami pohorí: 
Malá Fatra, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Javorníky a 
Kysucká vrchovina. S počtom obyvateľov vyše 84 000 sa radí 
medzi najväčšie mestá Slovenskej republiky. Mesto Žilina je 
sídlom Žilinského samosprávneho kraja (jedného z ôsmich krajov 
Slovenskej republiky) aj Euroregiónu Beskydy, ktorého je 
zakladajúcim členom. Zároveň sa aktívne zúčastňuje diania v 
združení primátorov krajských miest K8 a udržiava partnerské 
vzťahy s desiatimi mestami z ôsmich krajín sveta. 
 

Žilina je významnou dopravnou križovatkou, stretávajú sa tu tri 
cesty medzinárodného významu (E 50, E 75, E 442), ktoré 
umožňujú spojenie Slovenska s Českom, Poľskom, Ukrajinou aj 
s južnou Európou. V roku 2008 bolo dokončené diaľničné 
prepojenie do Bratislavy, vzdialenej 200 km. V meste sa stretajú 
aj hlavné slovenské železničné trate (E 42 a E 52), ktoré ležia na 
trase postupne modernizovaného Paneurópskeho dopravného 
koridoru č. 5.  
 
Žilinské letisko má tiež medzinárodný charakter a môžu na ňom 
pristávať lietadlá s kapacitou do 60 osôb. Mestskú hromadnú 
dopravu zabezpečujú autobusy a trolejbusy, Žilina je prvým 
slovenským mestom s verejnou dopravou na mapách Google. 
 
Územie mesta bolo osídlené v dobe kamennej, asi 20 000 rokov pred naším letopočtom. Slovania sa 
usídlili na území mesta už v 5. storočí. Prvá písomná zmienka o Žiline pochádza z roku 1208. Ako 
mesto sa Žilina spomína v roku 1312. V roku 1321 získala výsady slobodného kráľovského mesta. 
 
Významným stredovekým právnym a jazykovým dokumentom európskeho významu je Žilinská 
kniha z rokov 1378 – 1524, ktorá obsahuje odpis práva nemeckého mesta Magdeburg. Prvý zápis v 
slovenskom jazyku je z roku 1451. 
 
Erb Žiliny je jedným z najstarších erbov nielen na Slovensku, pochádza z roku 1379. Erb má zároveň 
vysokú heraldickú hodnotu, pretože zobrazený dvojkríž má byzantský pôvod vychádzajúci z cyrilo-
metodskej tradície. 
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Postupné narastanie vplyvu slovenských mešťanov dokazuje kráľovská listina Privilégium pro Slavis 
z roku 1381, kedy si žilinskí Slováci vymohli na panovníkovi zrovnoprávnenie s nemeckými 
kolonistami. V nasledujúcich storočiach bola Žilina významným centrom obchodu, remeselnej 
výroby a vzdelávania.  
 
Dôležitou udalosťou národného významu bolo konanie Žilinskej synody evanjelikov v roku 1610. Od 
roku 1665 pôsobila v Žiline prvá kníhtlačiareň. Zásadný význam pre ďalší rozvoj mesta malo 
vybudovanie železničných tratí koncom 19. storočia. Košicko-bohumínska železnica bola dokončená 
v roku 1872 a Považská železnica do Bratislavy v roku 1883.  
 

Žilina sa stala dôležitým dopravným uzlom, 
čo vytvorilo veľmi dobré podmienky pre 
vznik významných priemyselných 
podnikov. Po rozpade Rakúsko-uhorskej 
monarchie sa Žilina na 
prelome rokov 1918/1919 stala dočasným 
sídlom prvej slovenskej vlády. 
 
V roku 1960 sa do Žiliny z Prahy 
presťahovala Vysoká škola dopravná, 
dnešná Žilinská univerzita, ktorá zohráva 
významnú úlohu v živote mesta. Od roku 
1990 prešlo mesto veľkým rozvojom. 

Uskutočnila sa rekonštrukcia historického jadra, mnohých ulíc a námestí. Po vzniku samostatnej 
Slovenskej republiky v roku 1993 význam mesta vzrástol. Novým podnetom bolo aj zriadenie 
Žilinského samosprávneho kraja v roku 1996. Mesto z vlastných zdrojov vybudovalo ekologickú 
trolejbusovú dopravu. 
 
Vybudovanie automobilky spoločnosti KIA Motors Slovakia v rokoch 2004 – 2006 malo výrazný 
ekonomický prínos pre celý región. Mestu Žilina oprávnene patrí popredné miesto medzi 
najvýznamnejšími mestami Slovenskej republiky.  
 
Prežíva dynamický rozvoj a spolu s regiónom Horné Považie tvorí zaujímavú turistickú destináciu. V 
súčasnosti vzrastá záujem o mesto ako o centrum konferenčného cestovného ruchu. 
 

Hlavné udalosti a podujatia roku 2012 
 
V roku 2012 sa v Žiline uskutočnilo množstvo kultúrnych a športových podujatí, ktoré 
pripravil alebo spoluorganizoval Mestský úrad v Žiline. Bohatý a rôznorodý program sa tešil 
veľkej účasti návštevníkov, či už občanov mesta alebo turistov.  
 
 
 Mestské divadlo Žilina oslavovalo svoje 20. narodeniny. Jubilejná sezóna Mestského divadla Žilina 
sa niesla v znamení pôvodných autorských textov, napísaných priamo na telo žilinského divadla. 
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V januári bola založená oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra. Mesto Žilina ako 
iniciujúci subjekt spolu s obcami Terchová, Belá, Stará Bystrica, Porúbka, Lietava, Teplička nad 
Váhom, Gbeľany, Radôstka a 16 podnikateľskými subjektmi zavŕšili 10. januára podpisom 
Zakladateľskej zmluvy akt založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) s názvom 
Malá Fatra. Ustanovujúceho valného zhromaždenia sa zúčastnili všetci zakladajúci členovia. OOCR 
Malá Fatra začala úzko spolupracovať s Turistickou informačnou kanceláriou mesta Žilina, ktorá po 
polročnej prestávke začala fungovať na Námestí Andreja Hlinku a administratívnu kanceláriu má 
priamo na Radnici mesta Žilina. Bližšie informácie nájdete na novej adrese: www.tikzilina.eu.  
 
 
Mestský úrad v Žiline, oddelenie architekta mesta, vyhlásilo ku dňu 27. januára verejnú anonymnú 
jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie priestoru Centra Rudiny I. – 
územia vymedzeného ulicami: Mostná, Čulenova, Kraskova a A. Rudnaya s rešpektovaním hlavných 
peších ťahov. Dôraz sa kládol na komplexnú kvalitu riešenia vymedzeného územia a jeho ústredného 
verejného priestoru – námestia pri zachovaní väzieb na mesto Žilina.  
 
Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2011 sa uskutočnilo v pondelok 20. 
februára o 17.00 hod. v Mestskom 
divadle Žilina. 
 
 
Žilinské ulice aj tento rok už tradične 
zaplnili fašiangové maškary. Slovenský 
festival fašiangových masiek – 
Carneval Slovakia Žilina 2012 spestril 
predpôstne obdobie už po ôsmykrát. 
Program karnevalu odštartoval 17. 
februára o 14.00 hod. sprievod 
fašiangových masiek. 

 
Mesto Žilina začalo od februára informovať svojich 
obyvateľov, zahraničných návštevníkov i obdivovateľov 
mesta prostredníctvom sociálnej siete facebook. Cieľom je 
poskytovať verejnosti vždy aktuálne informácie o aktivitách 
Mestského úradu a o dianí v meste. 
 
Na 15. zasadnutí Mestského zastupiteľstva bol 20. februára 
po dlhoročnom úsilí schválený nový Územný plán mesta 
Žilina (ÚPN-M). Mesto Žilina sa doteraz riadilo Územným 
plánom sídelného útvaru Žilina z roku 1978. S prípravami 
nového územného plánu mesta sa začalo v roku 1994. 
Schválenie ÚPN-M je posledným krokom, ktorému 
predchádzalo niekoľko etáp jeho spracovania a prerokovania. 

http://www.tikzilina.eu/
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Až za súčasného vedenia mesta sa podarilo dokončiť a schváliť tento dôležitý dokument pre 
usmerňovanie urbanisticko-architektonického rozvoja Žiliny. 
 
Na ihriskách a v parkoch pribudli od marca tabuľky „Zákaz vstupu psov“. Ide v prvom rade o miesta, 
kde sa pohybujú a hrajú deti a o zelené plochy v parkoch, ktoré musia slúžiť na oddych ľuďom, aby 
si tam mohli oddýchnuť a nezašpiniť sa. 
 
Od skorých ranných hodín 12. marca v Žiline prebiehali parlamentné voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky. Občania mesta Žilina v parlamentných voľbách 2012 volili v 77 volebných 
okrskoch. Mestský úrad v Žiline zaregistroval 70 414 oprávnených voličov, ktorí mohli pristúpiť k 
voľbám. Primátor mesta Žilina Igor Choma poďakoval „všetkým tým, ktorí zodpovedne pristúpili k 
voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky“.  
 
Do nového „viceprimátorského kresla“ zasadla v marci v Žiline nová tvár – Slavomíra Brezovská. 
Návrh primátora Igora Chomu schválili mestskí poslanci na 16. zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
Doterajší „viceprimátor“ Štefan Zelník bude zastávať funkciu druhého zástupcu primátora. 
 
Žilina sa v apríli stala druhým krajským mestom na Slovensku, ktoré sa rozhodlo prijať, zverejniť a 
riadiť sa Protikorupčným minimom Mesta Žilina, ktorý je významným dokumentom politiky 
otvorenosti. 
 
V Mestskom divadle Žilina vedenie Mesta Žilina pri príležitosti Dňa učiteľov už po piatykrát 4. 
apríla ocenilo pedagógov na základe návrhov z materských a základných škôl, základných 
umeleckých škôl, centier voľného času, občanov a inštitúcií, pedagogických a výchovných 
pracovníkov zo škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 
 

XXII. Stredoeurópsky festival koncertného 
umenia sa konal v dňoch 16. – 21. apríla. 
 
Položením vencov a kvetov si predstavitelia 
Mesta Žilina, zástupcovia diplomatického zboru 
akreditovaní v Slovenskej republike, členovia 
Oblastného výboru Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v Žiline, priami 
účastníci bojov o Žilinu a jej okolia a ďalší 
vzácni hostia 30. apríla pripomenuli 67. výročie 
oslobodenia mesta Žilina a uctili si pamiatku 

padlých vojakov, ktorí v roku 1945 vybojovali mier a oslobodili Slovensko spod nacistického útlaku. 
 
Mesto Žilina začiatkom mája na svojich oficiálnych webových stránkach www.zilina.sk sprístupnilo 
v ľavom menu novú podstránku eGov – portál informačného systému samosprávy mesta Žilina, 
ktorého úlohou je dôkladnejšie informovať verejnosť o činnosti mestského úradu. 
 

http://www.zilina.sk/
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Radnica a Mariánske námestie v pondelok 22. mája popoludní vítali futbalistov MŠK Žilina, ktorí na 
slovenskom futbalovom nebi zažiarili v jednom ročníku dvakrát a získali double. 
 
4. ročník Žilinskej plaveckej štafety sa konal v piatok 25. mája v spolupráci s Mestskou krytou 
plavárňou. 

 
 
 
XVIII. ročník Staromestských slávností sa 
uskutočnil v dňoch 31. mája – 2. júna na 
Námestí A. Hlinku a Mariánskom námestí v 
Žiline. Slávnosti sa konali v duchu 700. výročia 
prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste. 
 
 
 
Na Radnici mesta Žilina sa 13. júna uskutočnilo 

po piatykrát slávnostné oceňovanie žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Žilina. Ocenenie si z rúk primátora, prvej zástupkyne primátora a vedúcej Odboru školstva a 
mládeže MsÚ v Žiline prevzali tí žiaci, ktorí reprezentovali školu, mesto, kraj a mnohí i Slovenskú 
republiku, boli niečím výnimoční. Spolu s ocenenými prišli na radnicu i pedagógovia, rodičia i starí 
rodičia. 
 
 
Vyhodnotenie 2. ročníka Školskej športovej ligy sa uskutočnilo 21. júna o 12.00 hod. na Mestskom 
úrade v Žiline. Žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina už po druhý rok 
reprezentovali svoje školy v piatich športových disciplínach: atletika, plávanie, futbal, florbal a 
vybíjaná. 
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Mesto Žilina v spolupráci s partnermi pripravilo 
zaujímavý program Žilinského kultúrneho leta 
2012, ktoré sa konalo v mesiacoch júl, august a 
september. Účastníci všetkých vekových 
kategórií si vychutnali filmové zážitky na 
námestiach, ale aj hudobné, divadelné, 
historické a športové podujatia. Medzi hlavné 
podujatia Žilinského kultúrneho leta 2012 
patrili: Sochárske sympózium, Deň európskej 
kultúry – festival partnerských miest Žiliny, 

Európsky pohár silných mužov, 
Stredoveký deň, Pony Expres, Bitka o 
Atlantik na Vodnom diele Žilina, Beh na 
Dubeň, Záverečná – rozlúčka s letom, 
Jašidielňa, Sever proti Juhu alebo 
Žilinčania sa bavia futbalom, či Dni 
zdravia, Žilinská plavecká štafeta a 
Festival seniorov. Všetky podujatia sa 
predstavili s rôznorodou tematikou a tešili 
sa vysokej návštevnosti všetkých 
generácií. V programe mal svoje miesto 
festival odvážneho diváka – KioSK alebo divadelné improvizácie 3T, ktoré pri každom svojom 
predstavení prezentujú neočakávanú hereckú hru.  
 
Výstava "Žilina na starých mapách" bola verejnosti prístupná na Radnici mesta Žilina od 13. augusta 
do 18. septembra. Vernisáž sa uskutočnila 16. augusta o 16.00 hod. 
 
 
V piatok 17. augusta navštívili 
Radnicu mesta nielen vzácni hosti 
zo zahraničia, ale aj významný 
športovec, cyklista, hrdina Tour de 
France, Žilinčan Peter Sagan so 
svojimi rodičmi. S primátorom 
mesta Igorom Chomom viedli 
priateľský rozhovor o živote 
cyklistu. Na prijatí boli prítomní aj 
bývalí tréneri Petra Sagana – Peter 
Zánický a Milan Novosad. 
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V Žiline na Hlinách pribudli v septembri 
dve triedy materskej školy, v areáli 
Základnej školy na Ulici Vendelína Javorku 
na Hlinách, do ktorých bolo spolu prijatých 
45 detí. Aj týmto spôsobom sa Mesto Žilina 
snažilo znížiť nedostatok miest v 
predškolských zariadeniach.  
 
 
Už po druhý krát primátor mesta Žilina Igor Choma daroval krv v rámci Primátorskej kvapky krvi, 
ktorá je súčasťou 9. ročníka Žilinských dní zdravia. Vzácnu, pre život nenahraditeľnú tekutinu, 
darovalo počas dvoch dní v druhom septembrovom týždni viac ako 185 darcov. 
 
Aj tento rok Žilinské mažoretky Diana absolvovali súťažnú sezónu a nie hocijakú. 22. septembra sa 
zúčastnili 1. ročníka Memoriálu Jiřího Necida 2012 v meste Olomouc a získali titul absolútneho 
víťaza. 
 
Mestský úrad v Žiline, oddelenie architektúry mesta vyhlásilo ku dňu 28. septembra verejnú 
anonymnú jednokolovú urbanistickú súťaž návrhov na riešenie územia Hájik Západ. 
 
1. žilinské verejné venčovisko pre psov bolo oficiálne otvorené 3. októbra o 10.00 hod. v Žiline na 
Solinkách. 
 
V nedeľu 6. októbra Mesto Žilina usporiadalo v spolupráci s X-air Žilina 1. ročník športového 
podujatia Žilinská sedemstovka. Podujatie sa uskutočnilo na Veľkom Straníku a zúčastnilo sa ho 16 
družstiev z Čiech a Slovenska. Súťažili trojčlenné družstvá v zložení horský cyklista, paraglidista a 
bežec. Súťaž bola veľmi náročná a športovci museli prekonať veľké výškové prevýšenie. Celkovo 
zvíťazilo družstvo z Českej republiky s časom 52 minút a 15 sekúnd. 

 
 
Slávnostné znovuosadenie sochy Ľudovíta Štúra 
sa uskutočnilo v piatok 26. októbra o 15.00 hod v 
parku na Bôriku, ktorý bol pri tejto príležitosti 
premenovaný na Park Ľudovíta Štúra., 
 
 
 
 
 

Problém rozbitej dlažby na Národnej ulici bol známy už niekoľko rokov, ale nik z kompetentných 
tomu dlho nevenoval pozornosť. Vedenie mesta Žilina na čele s primátorom Igorom Chomom od 
začiatku robilo všetko pre to, aby sa Národná ulica opäť stala reprezentatívnou „bránou“ do 
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historického centra. Rekonštrukciu bude Mesto hradiť z vlastných finančných zdrojov, ale uvíta aj 
spolufinancovanie. Preto Mesto Žilina vyhlásilo dobrovoľnú verejnú zbierku, do ktorej sa mohli 
zapojiť všetci lokálpatrioti, podnikatelia aj občania v období od 10. októbra 2012 do 31. augusta 
2013. Ako prvý prispel do zbierky primátor mesta, ktorý sa vzdal jedného primátorského platu v 
prospech rekonštrukcie Národnej ulice, ktorá je plánovaná  v roku 2013. 
 
Mestský úrad v Žiline aj v októbri naďalej spĺňal certifikáciu systému riadenia úradu podľa 
Európskej normy ISO 9001:2008. Cieľom dohľadového auditu bolo potvrdiť, že systém plánovaného 
manažérstva, ktorý Mestský úrad zaviedol, je v súlade s touto európskou normou a je schopný udržať 
úroveň služieb pre občanov vo vysokej kvalite. 
 
Primátor mesta Žilina Igor Choma odovzdal 5. novembra do užívania 30 nových dvojizbových bytov 
pre sociálne slabších občanov mesta na Košickej ulici v bývalej ubytovni Dopravného podniku mesta 
Žiliny s.r.o. Rekonštrukcia už existujúcich bytových domov a bytových priestorov je jednou z 
možností vytvorenia nových bytových jednotiek s prihliadnutím na súčasné finančné možnosti 
Mesta. 
 
Považské múzeum v Žiline si v tomto roku pripomínalo 70. výročie svojho vzniku. V súvislosti s 
výročím bola vydaná monografia, ktorá zachytáva celé obdobie existencie múzea. Oslavy vyvrcholili 
20. októbra v Budatínskom parku počas podujatia Budatínsky rínok. Poslednou aktivitou múzea pri 
príležitosti jeho výročia je výstava Prvé kroky jedného múzea, ktorá bola sprístupnená v priestoroch 
Radnice mesta Žilina od 7. novembra. 
 
Stretnutie občanov s vedením mesta Žilina sa uskutočnilo v stredu 14. novembra o 16.00 hod. vo 
Veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline. 
 
Mestský úrad v Žiline vyzvalo v 
novembri všetkých občanov, ktorí 
majú v prenájme hrobové miesta v 
správe mesta Žilina, aby si do konca 
roka 2012 vyplatili všetky nedoplatky 
voči Mestu. Od nového roka sa bude 
postupne pracovať na zveľadení 
mestských cintorínov, pričom sa budú 
meniť i poplatky za hrobové miesta. 
Ceny za hrobové miesta v meste 
Žilina sa budú upravovať v závislosti 
od aktuálnych cien v ostatných 
krajských mestách v Slovenskej republike. 
 
V Považskom Chlmci pribudol v novembri nový chodník a priechod pre chodcov, ktorý zrealizovalo 
Mesto Žilina na základe podnetov od miestnych občanov a mestských poslancov. 
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Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 6 (Bytčica, Rosinky, Trnové a 
Mojšová Lúčka), Jozef Štrba a Pavol Marček, na záver pravidelného stretnutia sa s občanmi, 
slávnostne spustili 3. decembra do prevádzky za účasti primátora mesta Žilina Igora Chomu 
vynovený miestny rozhlas v Trnovom. Mesto Žilina dúfa, že občanom bude zmodernizovaný rozhlas 
nápomocný. 
 

Počas adventného obdobia pripravilo Mesto Žilina viaceré podujatia: 
Mikuláš v meste, príchod Vianočného kamiónu, otvorenie sezóny 
lyžiarskeho strediska Vrátna a Big jump na Námestí Andreja Hlinku, 
Vianočný beh na Vodnom diele Žilina a tradičné vianočné trhy na 
Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku. 
 
Vianočné trhy v Žiline, tak ako po minulé roky, tradične prebiehali od 
5. decembra až do 2. januára 2013 na Mariánskom námestí a na 
Námestí Andreja Hlinku. Na Mestskom úrade v Žiline v novembri 
prebehla elektronická aukcia na výber predajcov občerstvenia, ku 
ktorej Mesto Žilina pristúpilo po prvý krát v histórii. Dražil sa predaj 
občerstvenia v siedmich stánkoch na Mariánskom námestí a štyroch 
predajných miest na Námestí Andreja Hlinku. 

 
Mesto Žilina si uctilo osobnosti, ktoré navrhli občania za rok 2011. Slávnostné odovzdávanie ocenení 
sa uskutočnilo v pondelok 17. 
decembra na Radnici mesta 
Žilina, kde sa v obradnej sieni 
zišli ocenené osobnosti, 
množstvo ich rodinných 
príslušníkov, priateľov, ako aj 
poslanci mestského 
zastupiteľstva. Osobnosti si 
prevzali ocenenia priamo z rúk 
primátora mesta Žilina Igora 
Chomu.  
 
Čestné občianstvo mesta Žilina 
za rok 2011 získali: Andrej 
Barčík in memoriam, Ivan Krajíček in memoriam, Alexander Lombardini in memoriam. 
  
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina za rok 2011 získali: Vlado Bača, Michal 
Novinski (pôvodným menom Michal Ničík), Ing. Ján Pagáč, Ing. Miroslav Pfliegel, CSc.  
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Po dlhých rokoch zanedbávania sa kvalita 
mestskej hromadnej dopravy v Žiline 
zvýšila nákupom desiatich nových 
trolejbusov, ktoré boli slávnostne uvedené 
do prevádzky vo štvrtok 20. decembra 
2012. Súčasnému vedeniu mesta záleží na 
udržaní tohto ekologického druhu dopravy 
v meste, ako aj na tom, aby sa cestujúci vo 
všetkých vozidlách cítili komfortnejšie a 
bezpečnejšie. Mesto Žilina týmto obnovilo 
a posilnilo vozidlový park Dopravného 
podniku mesta Žiliny s.r.o. 

 
V decembri Mesto Žilina úspešne zrealizovalo projekt „Modernizácia a doplnenie kamerového 
systému – I. etapa“ s cieľom prispieť k predchádzaniu kriminality (lúpežiam, prepadnutiam či 
výtržníctvu) v meste a zvýšiť podiel odhalenia kriminálnej činnosti. Projekt bol financovaný z 
rozpočtu Mesta a dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Dodávateľská spoločnosť, 
vybraná prostredníctvom elektronickej aukcie, zabezpečila dodávku, montáž a spustenie 17 kamier (z 
toho 10 otočných), ktoré boli inštalované v centre mesta. 
 
Mesto Žilina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje 
osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou  osobou, ktorá za podmienok 
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a 
potreby jeho obyvateľov.  Mesto  má zo zákona právo zriaďovať účtovné jednotky –  mestské 
rozpočtové organizácie a má právo aj zakladať obchodné spoločnosti alebo svoje imanie vkladať do 
iných obchodných spoločností. 
 
Mesto ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi  

• zákonom č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel  
• Ústavou Slovenskej republiky 
• zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

noviel 
• zákonom č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších noviel 
• zákonom č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších noviel 
• a inými zákonmi v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky 
• schválenými všeobecnými záväznými nariadeniami, internými smernicami a predpismi 

 
Mesto nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí. 
 
Štatistické údaje : 
Počet obyvateľov k 31.12.2012:    84 225 

z toho muži:     40 634 
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            ženy:       43 591 
Nadmorská výška:          378 m 
Rozloha v m2:                80 028 498 
Hustota obyvateľstva na 1 km2:        950 obyvateľov 
Národnosť:      slovenská 96,13 %, česká 1,84 %, ostatné 2,03 % (  

moravská, poľská.. ) 
 
Sociálne služby:  
Zabezpečenie sociálnych služieb v meste Žilina:  
Mesto Žilina, v  rámci poskytovania sociálnych služieb pre svojich občanov, zabezpečovalo sociálne 
služby v rámci sociálnej starostlivosti o občanov na území mesta v roku 2012: 

- Výkon opatrovateľskej služby v domácnosti klienta - opatrovateľská služba sa poskytuje ako 
terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby. Je jedna z foriem domácej starostlivosti o starých a zdravotne postihnutých občanov, 
je perspektívna a veľmi žiadaná služba. Poskytuje sa osobám, ktoré sú odkázané na pomoc 
inej osoby pri rôznych úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 
a základných sociálnych aktivitách. Je najrozšírenejšou terénnou službou a môžeme ju 
charakterizovať ako službu najhumánnejšiu, najekonomickejšiu, nakoľko je finančne menej 
náročná ako starostlivosť v zariadení. Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe žiadosti 
a  lekárskeho a sociálneho posudku. Na základe vypracovaných posudkov Mesto Žilina vydá 
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom je presne špecifikovaný rozsah 
poskytovaných služieb. Opatrovateľskú službu pre mesto poskytuje tiež na základe zmluvy,  
Diecézna charita Žilina dodávateľským spôsobom. Na území mesta Žilina v roku 2012 
poskytovalo v domácnosti 49 zamestnancov opatrovateľskú službu cca 129 klientom na rôzne 
dĺžky pracovného úväzku. Pre imobilných občanov sa zabezpečoval dovoz  stravy piatimi 
autami v priemere do 305 domácnosti.  

- Detské jasle - sú účelové zariadenia v ktorých je zabezpečená komplexná starostlivosť pre 
deti vo veku od 1 roka do 3 rokov a z dôvodu zdravotnej indikácie dieťaťa a lekárskeho 
posudku odborného lekára (oftalmológa, endokrinológa), môže dieťa navštevovať zariadenie 
detských jaslí od 1 do 5 rokov veku. Mesto Žilina prevádzkuje 2 zariadenia detských jaslí 
s celkovou kapacitou 105 miest. Detské jasle V. Okružná sú zamerané na špeciálne ortoptické 
vady detí, s ktorými sa vykonávajú odborné zrakové cvičenia s ortoptickou sestrou na 
špeciálnych prístrojoch, v spolupráci s očnou lekárkou. Detské jasle Puškinova sú zamerané 
na choroby zažívacieho traktu a kožné choroby vyplývajúce z alergických ochorení.  Náplňou 
zariadení je poskytovanie starostlivosti deťom, ako doplnok rodinnej starostlivosti. Výchovná 
práca s deťmi je cieľavedomá, plánovitá, zohľadňujúca individuálne a vekové zvláštnosti detí. 
V zariadeniach pracuje 34 zamestnancov, z čoho 22 zamestnancov so strednou zdravotníckou 
školou ktorých náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce zariadenia. Pomocný 
personál tvorí 12 zamestnancov. Prevádzkovaním detských jaslí sa mladým rodinám 
umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život. 
V roku 2012 navštevovalo zariadenia detských jaslí v priemere mesačne 91 detí, čo je plnenie 
na 95,78  %. 

- Poskytovanie  jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi - 
Mesto Žilina pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky 
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v sociálnej núdzi postupuje v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
a v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky 
v sociálnej núdzi občanom mesta Žilina. Dávka slúži na riešenie špecifických problémov 
občanom,  ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej a ekonomickej situácií a nevedia si svoju 
situáciu sami vyriešiť. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku v sociálnej 
núdzi možno poskytnúť občanovi s trvalým pobytom na území mesta Žilina, na úhradu 
mimoriadne zvýšených finančných výdajov. Každá žiadosť o jednorazovú dávku je 
prerokovaná s členmi Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v 
Žiline, ktorá individuálne prehodnotí každú žiadosť a odporučí výšku finančných 
prostriedkov pre každého žiadateľa na základe opodstatnených preukázaných zvýšených 
výdajov (dokladov). V roku 2012  Mesto Žilina poskytlo 17  jednorazových dávok v hmotnej 
núdzi, čo bolo plnenie na 17 %. V rozpočte  nie je možné plánovať počet žiadateľov, nakoľko 
uvedená dávka je veľmi špecifická. Každoročne sa mesto snaží poskytnúť finančnú pomoc 
všetkým cieľovým skupinám.  
Pochovanie občana - mesto zabezpečuje pochovanie občana bez rodinných príslušníkov 
občana, u ktorého nebola zistená totožnosť a tiež mnohokrát  sa pochováva občan, u ktorého 
boli blízke osoby preukázateľne upovedomené o úmrtí svojho blízkeho a napriek tomu 
pochovanie odmietli. V roku 2012 boli zo strany mesta pochovaní 4 občania.  

- Nevyhnutná okamžitá pomoc občanovi v náhlej núdzi - mesto poskytuje občanom s trvalým 
pobytom v meste nevyhnutnú okamžitú pomoc v náhlej núdzi spôsobenej živelnou 
pohromou, rôznymi haváriami a udalosťami zabezpečením prístrešia, alebo materiálnu 
pomoc. 

- Denné centra - Mesto Žilina prevádzkuje 3 denné centrá. Denné centrum - Vlčince, Denné 
centrum - Horný Val  a Denné centrum - Strážov. Denné centrum Horný val a Denné centrum 
Strážov slúžia tiež ako výdajňa stravy. Zariadenia slúžia najstaršej kategórií obyvateľstva, kde 
sa im zabezpečuje spoločenská, kultúrna činnosť a sú v nich vytvorené podmienky pre 
dôstojný život a realizáciu seniorov. Seniori v Dennom centre - Vlčince majú k dispozícií 
rekondično, rehabilitačnú miestnosť pre telesné aktivity za účasti rehabilitačného pracovníka. 
Plánované aktivity pre seniorov v denných centrách boli v priebehu roka 2012 plnené 
priebežne. Plnenie vykázaných aktivít  v roku 2012  bolo v priemere 85, čo je plnenie na 
121,43  %. Činnosť v jednotlivých denných centrách bola rôznorodá a zo strany seniorov je 
vždy žiadaná. Počet aktívnych seniorov využívajúcich služby v denných centrách v roku 2012 
bolo v priemere 515. 

- Jedáleň - Mesto Žilina prevádzkuje Jedáleň na Vlčincoch, ktorá slúži pre občanov mesta, ktorí 
sú poberateľmi starobného, alebo plného invalidného dôchodku. Zariadenie slúži pre seniorov 
mobilných, ale tiež aj imobilných, ktorým sa cestou opatrovateľskej služby zabezpečuje 
dovoz obedov priamo do domácnosti. O uvedenú službu zo strany seniorov je stále väčší 
záujem a služby zo strany stravníkov sú kladne hodnotené. Zo zariadenia Jedálne Vlčince sa 
tiež obedy vozia do Denného centra na Hornom Vale a v Strážove, ktoré slúžia ako výdajňa 
stravy. Priemerný počet stravníkov využívajúcich služby v roku 2012 bol 1209 stravníkov, čo 
bolo plnenie na 96,72 % a priemerný denný počet vydaných obedov bol v priemere 860, čo 
bolo plnenie na 74,78 %. Stravníci si denne majú možnosť vybrať z dvoch ponúk jedál. Pri 
určovaní výšky úhrady za stravný lístok v jedálni mesto postupuje v zmysle VZN č. 9/2012. 
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- Opatrenia vyplývajúce zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mesto pri výkone svojej 
samosprávnej pôsobnosti spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov detí, ktorým 
bola na základe rozhodnutia súdu nariadená ústavná starostlivosť. V zariadeniach detských 
domovov sú prevažne umiestnené detí  z rodín, v ktorých zlyhala výchova, deti nemajú 
v biologickej rodine uspokojené základné biologické a sociálne potreby. Počas celého roka 
mesto úzko spolupracovalo so zariadeniami detských domovov, navštevovalo domácnosti 
rodičov detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch a o zistených skutočnostiach 
v rodinách vypracúvalo písomné správy  pre zariadenia detských domovov a iné inštitúcie. 
Návrat detí do biologickej rodiny je veľmi zdĺhavý a malo úspešný z dôvodu nezáujmu rodiny 
vytvárať  vhodné rodinné  prostredie. Ak  nie je možný návrat do biologickej rodiny, mesto 
v zmysle vyššie citovaného zákona a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 16/2009  
účinného od 13.11.2009   poskytuje príspevok na tvorbu úspor. V roku 2012 Mesto Žilina 
tvorilo úspory pre 5 detí s trvalým pobytom v meste Žilina, umiestnených v zariadení 
Detského domova v Bytči. Mesačná finančná čiastka na tvorbu úspor pre jedno dieťa činila 
91,63 €. Celkový počet detí umiestnených detí v zariadeniach detských domovov v roku 2012 
bol v priemere 47 detí z 28 rodín.  

- Poskytovanie finančného príspevku z rozpočtu mesta na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby - Mesto Žilina v zmysle zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov uzatvorilo 
zmluvu s Diecéznou charitou - Žilina na poskytovanie sociálnych služieb dodávateľským 
spôsobom občanom s trvalým pobytom na území mesta. V priebehu roka 2012 bola 
poskytovaná sociálna služba vyššie uvedeným poskytovateľom v priemere 26 klientom. 

- Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu „Na predmestí“ poskytuje sociálne služby 
v zmysle  § 33 zákona č. 448/2008 Z . z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. Nízkoprahové centrum je zariadenie, ktoré je súčasťou projektu riešenia 
problematiky sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva mesta. Slúži najmä pre mladých 
ľudí,  ktorí aktívne využívajú priestory na rôzne kolektívne hry, rozvoj vlastných schopností 
a zručností. Denné nízkoprahové centrum môžu využívať deti a mládež, bez ohľadu na ich 
talent alebo záujmy. Terénni sociálni pracovníci sústavne s mládežou spolupracujú 
ovplyvňujú  pohľad detí na svet, ich postoj k vzdelaniu a učia ich zodpovednosti za svoje činy 
a život. Medzi základné poskytované sociálne služby patrí pracovné a základné sociálne 
poradenstvo. Hlavným cieľom práce v nízkoprahovom centre je terciárna prevencia 
sociálnych a patologických javov. V priebehu roka 2012 bolo pracovníkmi nízkoprahového 
centra poskytnutých 810 intervencií. Prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov bolo 
sprostredkovaných 331 kontaktov s klientom, intervencia bola poskytnutá priamo 
v prirodzenom prostredí klienta. V priemere za mesiac bolo poskytnutých 30 intervencií. 
Poradenské služby boli poskytnuté 479-krát priamo v priestoroch nízkoprahového centrá. 
Návštevnosť detí a mládeže za rok 2012 sa pohybuje v priemere na úrovni 30 detí denne. 
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Výchova a vzdelávanie :  
Mesto Žilina je zriaďovateľom samostatných právnych subjektov, rozpočtových organizácií. V jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti je 18 základných škôl,    z toho    6  spojených s materskými školami,20 
samostatných materských škôl. Súčasťou 17-tich  základných škôl sú školské kluby detí, do ktorých 
je prihlásených 1 926 detí a pracujú v 83 oddeleniach. 
V základných školách sa výchovno-vzdelávacieho procesu zúčastňuje 5 683 žiakov  v  295  triedach. 
Školy pracujú podľa vlastných školských vzdelávacích  programov, vo všetkých základných školách 
sú učebne s počítačovou technikou a pripojením na internet, vyučuje sa podľa ŠVP anglický, 
nemecký, francúzsky a ruský jazyk, ich  profilácie sú rôzne: environmentálna, regionálna výchova či 
športová príprava. 

• 20 samostatných materských škôl  a  6  pri základných školách  navštevuje 2 289 detí, ich 
profilácia je  zameraná na  zdravý životný štýl, rozvoj emocionálnej gramotnosti, rozvoj 
pohybových zručností detí, oboznamovanie sa s anglickým jazykom, uplatňovanie 
regionálnych prvkov a rozvoj environmentálneho cítenia detí.   

• pri 17-tich základných školách a 16-tich materských školách sú zriadené školské  jedálne, 
stravovanie detí a žiakov je zabezpečované i v 4 výdajných školských jedálňach 

• 3 základné umelecké školy navštevuje 2 412 žiakov, najdlhšiu tradíciu má ZUŠ Ladislava 
Árvaya, ktorá spolu so ZUŠ Ferka Špániho ponúkajú výučbu v hudobnom, literárno-
dramatickom, výtvarnom a tanečnom odbore. ZUŠ Gaštanová prijíma žiakov na základe 
výsledkov talentových skúšok na výtvarný odbor so zameraním na kresbu, maľbu, grafické 
techniky, video a film, modelovanie a tvarovanie, dekoratívnu činnosť, ľudové umelecké 
remeslá, počítačovu grafiku, keramiku, textil a  kombináciu techník. 

• 2 centrá voľného času navštevuje 9 799 členov, ktorí  dosahujú mimoriadne výsledky 
v súťažiach. CVČ, Horný Val 24,sa prezentuje predovšetkým v športovej oblasti a s CVČ 
Kuzmányho 105,  sú spojené predovšetkým úspechy mažoretiek,  šachistov a hudobno-
tanečných krúžkov.   

• Stredisko služieb škole poskytuje odbornú, technickú, metodickú a materiálnu pomoc, 
dodávateľské služby školám a školským zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky. 

• Mesto Žilina poskytuje dotácie pre neštátne školské zariadenia cirkevných a súkromných 
zriaďovateľov. 
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Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2012 

      
v € 

SUMARIZÁCIA 
Schválený 

rozpočet na rok 
2012 

Upravený  
rozpočet na rok 

2012 
Plnenie                 

k 31.12.2012 
% 

plnenia 

PRÍJMY 
 

 Mesto bez RO - spolu 47 800 433,00 50 157 592,00 48 766 092,12 97,23 

 RO (školy a škol.zar.) - spolu 867 650,00 867 650,00 1 298 688,72 149,68 

 Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina 48 668 083,00 51 025 242,00 50 064 780,84 98,12 

 
  

    
z toho:        
Bežné príjmy - Mesto Žilina spolu: 48 242 856,00 49 970 150,00 48 906 159,35 97,87 

z toho:  Mesto bez RO - spolu 47 375 206,00 49 102 500,00 47 607 470,63 96,96 

  RO (školy a škol.zar.) - spolu 867 650,00 867 650,00 1 298 688,72 149,68 

Kapitálové príjmy - Mesto Žilina spolu: 305 227,00 535 968,00 606 909,19 113,24 

z toho:  Mesto bez RO - spolu 305 227,00 535 968,00 606 909,19 113,24 

  RO (školy a škol.zar.) - spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina spolu: 120 000,00 519 124,00 551 712,30 106,28 

z toho:  Mesto bez RO - spolu 120 000,00 519 124,00 551 712,30 106,28 

  RO (školy a škol.zar.) - spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina 48 668 083,00 51 025 242,00 50 064 780,84 98,12 

       
       

VÝDAVKY 
 

 Mesto bez RO - spolu 32 908 802,00 34 171 747,00 31 169 223,80 91,21 

 RO (školy a škol.zar.) - spolu 15 759 281,00 16 853 495,00 17 255 906,91 102,39 

 
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto 
Žilina 48 668 083,00 51 025 242,00 48 425 130,71 94,90 

 
  

    
z toho:        
Bežné výdavky - Mesto Žilina spolu: 43 888 325,00 46 435 866,00 44 409 382,42 95,64 
z toho:  Mesto bez RO - spolu 28 304 044,00 29 656 138,00 27 227 242,51 91,81 

  RO (školy a škol.zar.) - spolu 15 584 281,00 16 779 728,00 17 182 139,91 102,40 
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina spolu: 2 079 758,00 1 879 376,00 1 328 632,16 70,70 
z toho:  Mesto bez RO - spolu 1 904 758,00 1 805 609,00 1 254 865,16 69,50 

  RO (školy a škol.zar.) - spolu 175 000,00 73 767,00 73 767,00 100,00 
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina spolu: 2 700 000,00 2 710 000,00 2 687 116,13 99,16 
z toho:  Mesto bez RO - spolu 2 700 000,00 2 710 000,00 2 687 116,13 99,16 

  RO (školy a škol.zar.) - spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina 48 668 083,00 51 025 242,00 48 425 130,71 94,90 

       
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 

 Bežný rozpočet 4 354 531,00 3 534 284,00 4 496 776,93   

Kapitálový rozpočet -1 774 531,00 -1 343 408,00 -721 722,97   

Finančné operácie (FO) -2 580 000,00 -2 190 876,00 -2 135 403,83   
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Hospodárenie celkom bez FO - metodika ESA 95 2 580 000,00 2 190 876,00 3 775 053,96   

Hospodárenie celkom 0,00 0,00 1 639 650,13   

       Pozn.:  
   RO = rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) 

 
 
 

 2. Samosprávne orgány, údaje o účtovnej jednotke a jej organizačných zložkách 
  

Primátor:      Ing. Igor Choma 
1. Zástupkyňa primára:   PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská 
2. Zástupca primátora:    MUDr. Štefan Zelník  
Prednosta Mestského úradu v Žiline:  Mgr. Anton Trnovec  
Hlavný kontrolór:     Ing. Peter Miko  
 
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych 
voľbách obyvateľmi mesta. Postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, spôsob zvolávania 
ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania mestského 
zastupiteľstva, prípravu materiálov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a spôsob uznášania sa a 
prijímania uznesení upravuje Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.  
 
Poslanci MZ v Žiline : 
č. 1 – Staré mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII a Malá Praha  
MUDr. Peter Bačinský 
PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská 
MUDr. Robert Ficek 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD. 
MUDr. Martin Zuzík 
 
č. 2 – Hliny V – VII, Bôrik 
Mgr. Peter Fiabáne 
Ing. arch. Dušan Maňák 
Mgr. Ing. Peter Ničík 
Ing. Štefan Pieš 

 
č. 3 – Solinky 
Jozef Badžgoň 
Mgr. Ladislav Čellár 
Jaroslav Gažo 
MUDr. Jozef Hudcovský 
Radoslav Židek 
 
č. 4 – Vlčince 
Ing. Branislav Bačík 

http://www.zilina.sk/23/zastupitelsky-zbor-mesta-zilina/
http://www.zilina.sk/dokumenty/Ostatne_20100917144610
http://www.zilina.sk/180/volebny-obvod-c1-stare-mesto-hliny-i-iv-hliny-viii/
http://www.zilina.sk/180/volebny-obvod-c2--hliny-v-vii-borik/
http://www.zilina.sk/180/volebny-obvod-c3-solinky/
http://www.zilina.sk/180/volebny-obvod-c4-vlcince/
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Bc. Patrik Groma 
JUDr. Gabriela Hamalová 
Mgr. Róbert Kašša 
Bohumil Kostolný 
Mgr. Terézia Straňáková 
MUDr. Štefan Zelník 
 
č. 5 – Hájik 
Ing. Marián Janušek 
Ing. Ján Ničík 
Ing. Stanislav Žilinčík 
 
č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka 
Ing. Pavol Marček 
Ing. Jozef Štrba 
 
č. 7 – Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota 
MUDr. Ľubomír Bažík 
František Kosa 

 
č. 8 – Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Zádubnie, Zástranie 
MUDr. Rastislav Johanes 
Ján Púček 
Anna Smikoňová 
 
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä mu je vyhradené: 

a.   určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý 
užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať 
hospodárenie s ním,  

b. schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný 
účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov,  

c. schvaľovať zmluvy uzatvárané v rámci spolupráce obcí,  
d. rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,  
e. schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí 

života mesta,  
f. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných 

predpisov,  
g. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,  
h. vyhlasovať miestne referendum obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a 

rozvoja mesta a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,  
i. uznášať sa na nariadeniach,  
j. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení 

územných celkov alebo územných orgánov,  
k. určovať organizáciu mestského úradu a určovať plat primátora a hlavného kontrolóra,  

http://www.zilina.sk/180/volebny-obvod-c5-hajik/
http://www.zilina.sk/180/volebny-obvod-c6-bytcica-rosinky-trnove-mojsova-lucka/
http://www.zilina.sk/180/volebny-obvod-c7-zavodie-banova-strazov-zilinska-lehota/
http://www.zilina.sk/180/volebny-obvod-c8-budatin-pov-chlmec-vranie-brodno-zadubnie-zastranie/
http://www.zilina.sk/23/uzemny-plan/
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l. schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta vypracovaný podľa osobitného 
predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),  

m. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh 
primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov, ako aj 
schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,  

n. schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj 
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,  

o. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,  
p. udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,   
q. ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta a farby mesta.  

  
Mestské zastupiteľstvo ďalej:  

a. schvaľuje štatút mesta, 
b. rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiam mestskej rady, 
c. rozhoduje o zložení a úlohách komisií, 
d. rozhoduje o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení ich oprávnení.  

 
Výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta je mestský úrad, zložený z 
pracovníkov mesta, zabezpečujúci administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva a 
primátora mesta. 
 
Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a 
poradné orgány: 

 Mestskú radu, ktorá je iniciatívnym výkonným a kontrolným orgánom mestského 
zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta. 

 
Členmi mestskej rady sú: 

 MUDr. Štefan Zelník 
 Ing. Branislav Bačík 
 Mgr. Ladislav Čellár 
 Mgr. Peter Fiabáne 
 Jaroslav Gažo 
 MUDr. Rastislav Johanes 
 Ing. arch. Dušan Maňák 
 MUDr. Juraj Popluhár, PhD. 
 Ing. Stanislav Žilinčík 
 PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská 
 Výbory mestských častí ako svoje poradné iniciatívne a kontrolné orgány. 

 
Výbory v mestských častiach (ďalej len výbory) reprezentujú obyvateľov v mestskej časti a 
podieľajú sa na samospráve mesta. 
 
Výbory pri výkone samosprávy mesta: 

http://www.zilina.sk/23/cestne-obcianstvo-mesta-zilina-/
http://www.zilina.sk/23/cestne-obcianstvo-mesta-zilina-/
http://www.zilina.sk/23/symboly-mesta/
http://www.zilina.sk/23/statut/
http://www.zilina.sk/24/mestsky-urad/
http://www.zilina.sk/24/mestske-zastupitelstvo/
http://www.zilina.sk/24/mestska-rada/
http://www.zilina.sk/24/vybory-v-mestskych-castiach/
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a. oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutiami a uzneseniami mesta a získavajú 
ich pre realizáciu záujmov týchto orgánov, 

b. zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi mesta, 
c. organizujú účasť občanov pri riešení otázok rozvoja mesta najmä pri zveľaďovaní a ochrane 

životného prostredia, pri udržiavaní a ochrane bytového fondu a upevňovaní verejného 
poriadku, 

d. uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta a rozpočtových a 
príspevkových organizáciách v pôsobnosti mesta, 

e. zvolávajú zhromaždenia obyvateľov mestskej časti, 
f. organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti v mestskej 

časti, 
g. spolupracujú s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v mestských častiach, 

ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov mesta, 
h. vzájomne spolupracujú s ostatnými výbormi pri zabezpečovaní úloh, ktoré presahujú rámec 

ich obvodu, 
i. upozorňujú orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia vo svojom obvode a iniciatívne 

prispievajú k ich odstráneniu. 
 
Dôležité rozhodnutia, týkajúce sa mestskej časti, najmä zmeny a využitie jej katastrálneho územia, 
schválenie územného plánu zóny, prideľovanie miest na cintoríne, podnikateľské aktivity možno 
vykonať len so súhlasom výboru. 
 
Orgány mesta, rozpočtové a príspevkové organizácie sú povinné zaoberať sa požiadavkami, 
stanoviskami a pripomienkami výborov a oboznamovať ich so spôsobom vybavenia a to neodkladne 
najneskôr v lehote 30 dní. 
 
Výbory v jednotlivých mestských častiach zriaďuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do dvoch 
mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy a to na celé funkčné obdobie. 
Na území mesta Žilina sa zriaďuje 8 výborov. Územie pôsobnosti výborov je zhodné s volebnými 
obvodmi. 

 č. 1 – Staré mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII a Malá Praha  
 č. 2 – Hliny V – VII, Bôrik 
 č. 3 – Solinky 
 č. 4 – Vlčince 
 č. 5 – Hájik 
 č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka 
 č. 7 – Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota 
 č. 8 – Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Zádubnie, Zástranie 

 
Členmi výborov sú poslanci mestského zastupiteľstva, zvolení v mestskej časti. Výbory mestského 
zastupiteľstva si môžu vo svojich mestských častiach zriadiť aktívy ako svoje stále alebo dočasné 
pomocné poradné a iniciatívne orgány. Jeho členovia, ktorí nie sú poslancami, sa zúčastňujú 
zasadania výborov s hlasom poradným. 
 

http://www.zilina.sk/180/volebny-obvod-c1-stare-mesto-hliny-i-iv-hliny-viii/
http://www.zilina.sk/180/volebny-obvod-c2--hliny-v-vii-borik/
http://www.zilina.sk/180/volebny-obvod-c3-solinky/
http://www.zilina.sk/180/volebny-obvod-c4-vlcince/
http://www.zilina.sk/180/volebny-obvod-c5-hajik/
http://www.zilina.sk/180/volebny-obvod-c6-bytcica-rosinky-trnove-mojsova-lucka/
http://www.zilina.sk/180/volebny-obvod-c7-zavodie-banova-strazov-zilinska-lehota/
http://www.zilina.sk/180/volebny-obvod-c8-budatin-pov-chlmec-vranie-brodno-zadubnie-zastranie/
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Na čele výboru je predseda. Predsedom výboru mestskej časti je poslanec mestského zastupiteľstva. 
Administratívne a organizačné veci výboru zabezpečuje sekretár. Predsedu, podpredsedu a sekretára 
volia členovia výboru. 
 
Primátor mesta zvoláva poradu predsedov výborov na riešenie konkrétnych úloh rozvoja mesta. Má 
právo pozastaviť výkon opatrenia výboru v prípade, že odporuje zákonu alebo nariadenie mesta a 
predloží vec na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu. 
 
Právo ukladať výboru konkrétne úlohy má len mestské zastupiteľstvo. Mestský úrad zabezpečuje 
odborné podklady, písomnosti, administratívnu, materiálnu a technickú pomoc potrebnú pre činnosť 
výborov. 
Ak orgány mesta prerokúvajú otázky, ktoré sa týkajú záujmov mestskej časti, prijmú príslušné 
uznesenia až po predchádzajúco prerokovaní stanoviska výboru dotknutej mestskej časti. O zaujatie 
stanoviska výboru požiada primátor predsedu výboru dotknutej mestskej časti. Ak predseda výboru 
neoznámi primátorovi do 14 dní odo dňa požiadania stanoviska výboru, uzná, že výbor nemá 
pripomienky. 
 
Výbory spolupracujú s komisiami, najmä pri zabezpečovaní úloh v mestskej časti a pri riešení 
otázok, ktoré komisie prerokúvajú a týkajú sa obvodu výboru. Výbory spolupracujú s mestskou 
políciou vo veciach verejného poriadku a ochrany životného prostredia. 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ročne pohotovostný fond pre jednotlivé mestské časti. 
Podrobné pravidlá pre činnosť výborov upravujú platné zásady pre zriaďovanie a činnosť výborov v 
mestských častiach ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo.  

 Komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. 
 
Komisie sú stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány s účinnosťou Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 - Štatút 
mestaŽilina.  
Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva, obyvateľov mesta a zamestnancov 
mestského úradu, spravidla vo funkcií sekretárov, ktorých volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. 
Predseda komisie je spravidla člen mestskej rady. Počet členov komisie určuje mestské 
zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec bol členom aspoň jednej komisie. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline zriadilo osem stálych komisií: 

 komisia finančná  
 komisia dopravy a komunálnych služieb  
 komisia sociálna, zdravotná a bytová  
 komisia územného plánovania a výstavby 
 komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja  
 komisia školstva a mládeže  
 komisia životného prostredia  
 komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií   

 

http://www.zilina.sk/24/komisie/
http://www.zilina.sk/24/komisia-financna/
http://www.zilina.sk/24/komisia-dopravy/
http://www.zilina.sk/24/komisia-socialna-zdravotna-a-bytova/
http://www.zilina.sk/24/komisia-uzemneho-planovania-vystavby-a-zivotneho-prostredia/
http://www.zilina.sk/24/komisia-kultury/
http://www.zilina.sk/24/komisia-skolstva-mladeze-a-sportu/
http://www.zilina.sk/24/komisia-cestovneho-ruchu-a-miestneho-rozvoja/
http://www.zilina.sk/24/komisia-na-ochranu-verejneho-zaujmu-pri-vykone-funkcii-funkcionarov-mesta/
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Podľa potreby mestské zastupiteľstvo zriadi aj ďalšie komisie. Po zmene podmienok a splnení úlohy 
môže komisiu zrušiť alebo opätovne zriadiť.  
 
Komisie na úsekoch, pre ktoré sú zriadené: 

a. v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom, prerokúvaným v mestskom 
zastupiteľstve a v mestskej rade, ako aj k návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia 
potrieb a záujmov obyvateľov mesta, 

b. v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie všetkých ďalších 
otázok života mesta a predkladajú ich mestskému zastupiteľstvu, mestskej rade a 
primátorovi mesta, 

c. v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly, plnenia uznesení mestského 
zastupiteľstva a mestskej rady, dodržiavaní nariadení mesta a vybavovaní podnetov, 
sťažností a petícií obyvateľov mesta. 

 
Spôsob tvorby a úlohy komisií upravujú zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií mestského 
zastupiteľstva, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Podrobné pravidlá o rokovaní komisií 
upravuje rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva, ktorý schvaľuje mestské 
zastupiteľstvo. 
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3. Organizačná štruktúra 
 
Mestský úrad sa s účinnosťou od 01.01.2012 člení na: 

 
I. organizačné útvary a pracovné pozície priamo riadené primátorom mesta: 

- asistent primátora, 
- sekretariát primátora, 
- odbor tlačový a zahraničných vecí, 
- oddelenie verejného obstarávania, 
- oddelenie strategického rozvoja,  

 
II. pracovné pozície priamo riadené zástupcom primátora: 

• sekretariát, 
 

III. útvar hlavného kontrolóra, 
 

IV. organizačné útvary priamo riadené prednostom mestského úradu: 
• asistent prednostu, 
• sekretariát prednostu, 
• podateľňa, 
• referát krízového riadenia, PO a BOZP, 
• referát informácií, sťažností a petícií, 
• odbor vnútorných vecí, 
• odbor klientske centrum,  
• odbor ekonomický, 
• odbor životného prostredia, 
• odbor právny a majetkový, 
• odbor školstva a mládeže, 
• odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, 
• odbor bytový, 
• odbor sociálny a zdravotný, 
• odbor stavebný, 
• odbor dopravy, 
• odbor projektov EÚ, 
• odbor  investičný. 
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4. Rozpočtové organizácie 
 

Identifikačné údaje o konsolidovaných  účtovných  jednotkách – rozpočtových organizáciách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky 
 

Zariadenie Adresa PSČ IČO Zod. člen štatutárneho orgánu 
 MŠ Bánová  Do Stošky 5 010 04 37905392  Ryantová Lýdia, Mgr 
       Budatín  K Vodojemu 386/4 010 03 37905121  Zuberová Tatiana 
       Mojš. Lúčka  Rybie námestie 1/1 010 01 37911961  Klejová Elena 
       Pov. Chlmec  Študentská 15/3 010 03 37905201  Čamatejová Marcela 
       Strážov  Dedinská 1/1 010 01 37905066  Kočvarová Katarína 
       Zástranie  Zástranie 284 010 03 37905058  Slotová Janka 
       A. Kmeťa  Andreja Kmeťa 15 010 01 37905147  Pazderníková Alena 
       Predmestská  Predmestská 27 010 01 37905139  Liptáková Ľudmila 
       Bôrik  Stavbárska 4 010 01 37905074  Cehlárová Daniela Mgr. 
       Hliny III.  Puškinova 2165/3 010 01 37904868  Koucká Eva 
       Hliny IV.  Čajákova 4 010 01 37904957  Šusteková Katarína PhDr. 
       Hliny VI.  Bajzova 9 010 01 37905082  Jombíková Viera 
       Hliny VII.  Jarná 2602/7 010 01 37905104  Mikolajová Janka 
       Hliny VIII.  Suvorovova 2797/20 010 01 37905112  Migátová Renáta  PhDr. 
       Vlčince  Nám. J. Borodáča 6 010 08 37904981  Filipová Drahomíra  Mgr. 
       Vlčince  Nám. J. Borodáča 7 010 08 37904965  Faglicová Tatiana  PhDr. 
       Vlčince  Gemerská 1772 010 08 37905198  Krajčušková Jana 
       Vlčince  Trnavská 2993/21 010 08 37904876  Kubalová Elena Mgr 
       Solinky  Limbová 26 010 07 37905384  Šubertová Tatiana 
       Hájik  Petzvalova 8 010 15 37904973  Faturová Silvia 
          
 ZŠ+MŠ  Bytčica  Na stanicu 27 010 09 37904817  Mešková Ivona  Mgr. 
 ZŠ+MŠ  Zádubnie  Zádubnie 196 010 03 37905040  Feilerová Anna  Mgr. 
       Bánová  Do Stošky 8 010 04 37812882  Krajčí Ľubomír,PhD  Ing. 
 ZŠ+MŠ  Brodno  Brodno 110 010 14 37811789  Sidorová Emília   PaedDr. 
       Budatín  Slov. dobrovoľ. 122/7 010 03 37812980  Luptáková Mária  Mgr. 
 ZŠ+MŠ  Trnové  Dolná Trnovská 36 010 01 37811762  Brennerová Ľubica  Mgr. 
 ZŠ+MŠ  Závodie  Školská 49 010 04 37810901  Majsniar Ján  Mgr. 
       Hollého ul.  Hollého ul. 66 010 01 37810821  Chupáň Miroslav  Mgr. 
       Hliny V.  V. Javorku 32 010 01 37812904  Čellárová Jana  RNDr. 
       Hliny VII.  Jarná 20 010 01 37813277  Kotman Ján  Mgr. 
       Hliny VIII.  Lichardova 24 010 01 37812891  Pavlovičová Ida  Mgr. 
 ZŠ+MŠ  Vlčince    Sv. Gorazda 1 010 08 37813064  Schrönková Mária  Mgr. 
       Vlčince  Karpatská 8063/11 010 08 37813013  Wiesengangerová Emília Mgr. 
       Vlčince  Martinská 20 010 08 00624128  Veselská Beáta  Mgr. 
       Solinky  Gaštanová 56 010 07 37810898  Veselský Karol  Mgr. 
       Solinky  Limbová 30 010 07 37810880  Švec Štefan  PaedDr. 
       Hájik  Nám. Mladosti 1 010 15 37815091  Halečková Janka  PaedDr. 
       Mojš. Lúčka  Rybné námestie 1 010 01 37982907  Saganová Mária  Mgr. 
          
 ZUŠ L. Árvaya  Dolný Val 12 010 01 37813358  Šalaga Jozef 
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        Vlčince  Martinská 19 010 08 37813412  Bohunický Štefan  Mgr. 
        Solinky  Gaštanová 8327/56 A 010 07 37813480  Štefanatná Daniela  Mgr. 
          
 CVČ  Spektrum  Hurbanova 28 010 01 37810961  Pipišák Peter Mgr. 
          Žirafa  Horný Val 24 010 01 37903705  Chodelková Ľudmila PaedDr. 
          
 SSŠ Vlčince  Suvorovova 2797/20 010 01 37900137  Strašík Ivan Mgr. 
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5. Príspevkové organizácie 

 
Identifikačné údaje o konsolidovaných  účtovných  jednotkách – príspevkových  organizáciách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky 
 
Mestské divadlo  
Názov účtovnej jednotky :              Mestské divadlo 
Sídlo účtovnej jednotky :   Horný Val č. 3, 010 01 Žilina 
Dátum založenia/zriadenia:   1.1.1992 
Spôsob založenia/zriadenia:   Príspevková organizácie Mesta Žilina 
Názov, sídlo zriaďovateľa:   Mesto Žilina 
IČO:      30229839 
DIČ:      2020668958 
Hlavná činnosť účtovnej jednotky:               Tvorba a produkcia divadelných                              

predstavení, poskytovanie divadelných priestorov na  
kultúrne a spoločenské akcie, umelecká, folklórna   
hudobná, propagačná, komerčná a iná kultúrna činnosť. 

 
Mestské divadlo (MD) je príspevkovou organizáciou Mesta Žilina, ktorá zabezpečuje divadelné a iné 
 kultúrne podujatia. MD je kultúrnou a umeleckou organizáciou, repertoárovým divadlom so stálym 
umeleckým súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných 
inscenácií. Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké 
produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia 
život Žilinčanov, s presahom v rámci slovenského a medzinárodného kontextu. MD vo svojom 
širokom činohernom repertoári ponúka inscenácie od muzikálu, po štúdiové produkcie 
experimentálneho typu. 
MD, p. o. vykazovala k 31.12.2012 stratu vo výške 52 413,41 €,   €. 
 
Mestská krytá plaváreň 
   
Názov účtovnej jednotky Mestská krytá plaváreň  
Sídlo účtovnej jednotky Vysokoškolákov 8, 010 08  Žilina  
Dátum založenia/zriadenia  1.6.1991 
Spôsob založenia/zriadenia Zriaďovacia listina  
Názov zriaďovateľa Mesto Žilina  
IČO 00652041 
DIČ, IČ DPH SK 2020672005 
Hlavná činnosť účtovnej jednotky prevádzkovanie telovýchovných a rekreačných služieb 

- vytvárať pre širokú verejnosť priestor a podmienky 
pre športovo - relaxačné trávenie voľného času 
v priestoroch plavárne. 
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Mestská krytá plaváreň (MKP) je príspevkovou organizáciou Mesta Žilina, ktorá bola zriadená za 
účelom poskytovania platených telovýchovných a rekreačných služieb a tvorí neoddeliteľnú súčasť 
v systéme organizácií poskytujúcich predovšetkým služby spojené s oddychom, relaxom a športovým 
vyžitím. MKP zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, 
celoslovenského aj medzinárodného významu. Počas roka, s výnimkou letnej sezóny, poskytuje krytá 
plaváreň aj možnosť saunovania, masáží a solária. Najpočetnejšiu klientelu tvorí plavecká verejnosť 
spolu s plaveckými školami a plaveckými klubmi. Okrem domácich klubov využili krytý bazén aj 
plavecké a vodnopólové kluby z Poľska, Rakúska, Nemecka, Francúzska a Slovenská plavecká 
federácia na letné reprezentačné sústredenie. Bazén pravidelne navštevujú aj ozbrojené zložky, 
polícia, mestská polícia a hasiči na plavecké a potápačské previerky, kondičnú prípravu, aj 
regeneráciu.  
MKP, p. o. vykazovala k 31.12.2012 zisk vo výške 23 022,05  €. 
 
Príspevková organizácia – Mestská krytá plaváreň bola Mestom Žilina  k 31.12.2012 na 21.zasadnutí 
MZ dňa 17.09.2012 uznesením č.91/2012  zrušená a k 1.1. 2013 vznikla Mestská krytá plaváreň, 
spol. s r.o. 
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6. Obchodné spoločnosti 

 
Identifikačné údaje o konsolidovaných  účtovných  jednotkách – obchodných spoločnostiach 
 

Obchodné  meno konsolidovanej ÚJ Sídlo konsolidovanej ÚJ 
 

  
MsHK  Žilina a.s. Športová 565/5, 010 01  Žilina   
Dopravný podnik Mesta Žilina, s.r.o. Kvačalova 750/2, 0101 04  Žilina   
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. Nám. obetí  komunizmu 1, 011 31  Žilina   
Žilina Real, s.r.o. Nám. obetí  komunizmu 1, 011 31  Žilina   
Žilina Invest, s.r.o. Mariánske nám. 30/5, 010 01  Žilina   
SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960/87,  010 01  Žilina   
Bytterm, a.s. Saleziánska 2807/4, 010 01  Žilina   
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. Košická 1607/2,  010 01  Žilina   
MIU, s.r.o. Na Priekope 464/17, 010 01  Žilina   
Žilinské komunikácie, a.s. Vysokoškolákov 8164/2, 010 01  Žilina   
Regionálna a rozvojová agentúra, a. s. Jána Milca 767/18,  010 01  Žilina   
Žilbyt, spol. s r.o. Nanaterská 3899/27, 010 08  Žilina   

 
 
Mestský hokejový klub Žilina a.s. 
Sídlo:  Športová   

Žilina 010 01  
 

 

IČO:  36 387 193   
 

Právna forma:  Akciová spoločnosť   
 

Predmet činnosti:  kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi  

 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným 
prevádzkovateľom živností  

 

sprostredkovanie obchodu   

reklamná a propagačná činnosť     

nájom hnuteľných vecí a nehnuteľností     

organizovanie športových podujatí a súťaží     

prenájom športových a telovýchovných zariadení     

vydavateľské činnosti     

výkon a organizovanie hokejových súťaží, kultúrnych 
a spoločenských podujatí  

   

športové poradenstvo   
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realitné činnosti  
 

 

 

Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o.      
  Sídlo:  Kvačalova 2  

Žilina 011 40  
   

 

IČO:  36 007 099   
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným     
 

Predmet činnosti:  predaj cestovných lístkov     

údržba a oprava motorových vozidiel a trolejbusov, 
diagnostika a výroba náhradných dielov  

   

poradenstvo v doprave a strojno - elektrotechnických 
činnostiach  

   

reklamná činnosť   

ubytovacie služby     

prenájom motorových vozidiel     

výroba, montáž, servis a opravy elektronických 
zariadení  

 

nákup, predaj tovarov v rámci voľnej živnosti formou 
maloobchodu a veľkoobchodu  

   

sprostredkovanie obchodu   

nepravidelná osobná doprava   

verejné prevádzkovanie mestských trolejbusových 
dráh  

   

prenájom odstavných plôch - parkovísk   

opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia 
kolies  

   

prevádzka automyvárne   

kovoobrábanie     

čalunícke práce   

mestská autobusová doprava v Žiline   

medzinárodná nepravidelná autobusová doprava  
 

 

 

 

Obytný súbor Krasňany s.r.o. 
Sídlo:  Námestie obetí komunizmu 1  

Žilina 011 31  
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IČO  36 435 384    
 

Deň zápisu:  15.10.2005     
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným     
 

Predmet činnosti:  sprostredkovateľská činnosť   

obchodná činnosť v rozsahu voľných živností     

sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu 
nehnuteľností (realitná činnosť)  

   

prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových 
priestorov s poskytovaním aj iných ako základných 
služieb spojených s prenájmom  

  

prieskum trhu a verejnej mienky   

marketing   

reklamná, propagačná a inzertná činnosť     

činnosť organizačných a ekonomických poradcov     

poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti   

prenájom strojov a zariadení     

prenájom osobných automobilov     

prenájom priemyselného a spotrebného tovaru   

vydavateľská činnosť     

organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov     

organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií a 
výstav  

 

 

 
 
Žilina Real, s.r.o. 
Sídlo:  Námestie obetí komunizmu 1  

Žilina 011 31  
   

 

IČO:  36 433 420     
 

Deň zápisu:  11.08.2005     
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným   
 

Predmet činnosti:  sprostredkovateľská činnosť     

obchodná činnosť v rozsahu voľných živností     

sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu 
nehnuteľností (realitná činnosť)  
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prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových 
priestorov s poskytovaním aj iných ako základných 
služieb spojených s prenájmom  

   

prieskum trhu a verejnej mienky     

marketing     

reklamná, propagačná a inzertná činnosť     

činnosť organizačných a ekonomických poradcov     

poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti     

prenájom strojov a zariadení   

prenájom osobných automobilov     

prenájom priemyselného a spotrebného tovaru     

vydavateľská činnosť     

organizovanie školeí, prednášok, seminárov a kurzov     

organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových 
podujatí, konferencií a výstav  

   

inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo     
 

 

Žilina Invest, s.r.o. 
 
Sídlo: Mariánske námestie 5/30 
 010 01 Žilina 
 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 14752 / L. 
Mesto Žilina je majoritný spoločník Spoločnosti. 
 
IČO: 36 416 754 
DIČ: 2021802805 
IČ DPH: SK 2021802805 
 
Predmet činnosti: Hlavným predmetom činnosti sú inžinierske činnosti a súvisiace technické 

poradenstvo s cieľom prípravy infraštruktúry v okolí Mesta Žilina, 
v súvislosti s výstavbou závodu na výrobu automobilov KIA, ako aj 
sprostredkovanie zamestnania, veľkoobchodná, poradenská 
a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností. 

 
Spoločnosť sa nachádza v štádiu investičného rozvoja a momentálne negeneruje žiadne relevantné 
výnosy, preto k 31. decembru 2009 dosiahla stratu. Tá je tvorená najmä bežnými prevádzkovými 
nákladmi a je plne krytá vkladmi majoritného spoločníka (Mesta Žilina) do ostatných kapitálových 
fondov. 
 
SEVAK, a.s. 



    

32 | S t r a n a  
 

Sídlo:  Bôrická cesta 1960  
Žilina 010 57  

   

 

IČO:  36 672 297     
 

Deň zápisu:  07.09.2006     
 

Právna forma:  Akciová spoločnosť     
 

Predmet činnosti:  prenájom strojov, prístrojov a zariadení     

prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných, než 
základných služieb  

   

ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez 
poskytovania pohostinských činností v týchto 
zariadeniach  

   

prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1     

prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1     

inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo     

montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu     

veľkoobchod v rozsahu voľných živností     

maloobchod v rozsahu voľných živností     

technické testovanie, meranie a analýzy     

vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete     

vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou 
technikou  

 

vykonávanie technických prehliadok potruí     

vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a 
elektroakustickou technikou  

   

výroba priemyselných hnojív   

podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi     

čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí     

meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových 
vôd  

 

výkon činnosti stavbyvedúceho     

uskutočňovanie stavieb a ich zmien     

výkon činnosti stavebného dozoru     

podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným 
odpadom  

   

vnútroštátna nákladná cestná doprava     
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protikorózna ochrana     

dodávka elektriny     

informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly     

odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených 
technických zariadení tlakových v prevádzke  

 

odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených 
technických zariadení zdvíhacích v prevádzke  

   

 

 

Bytterm, a.s. 
Sídlo:  Saleziánska 4  

Žilina 010 77  
   

 

IČO:  31 584 705     
 

Právna forma:  Akciová spoločnosť   
 

Predmet činnosti:  nákup, výroba, rozvod, distribúcia a predaj tepla a 
teplej úžitkovej vody  

   

prenájom bytov a nebytových priestorov   

preberaniebytového fondu do správy a prevádzky     

montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových 
zariadení  

   

revízne skúšky prev. spôsobil. zdvíhacích zariadení - 
výťahov  

   

správa nehnuteľností na základe kontraktu a honoráru     

výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo  a pod. 
 

 

 
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.    
 
Sídlo:  Košická 2  

Žilina 010 01  
  

 

IČO:  36 407 470   
 

  Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným     
 

Predmet činnosti:  maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností     

veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností     

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných 
živností  

 

prenájom nehnuteľností vrátane bytového 
hospodárstva  
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podnikateľské poradenstvo     

reklamná činnosť     

prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho 
personálu  

 

vydavateľská činnosť     

prenájom parkovacích plôch  
 

 

MIU, s.r.o. 
Sídlo:  Na Priekope 17  

Žilina 010 01  
   

 

IČO:  31 628 991   
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným   
 

Predmet činnosti:  investorská a inžinierska činnosť     

veľkoobchodná, maloobchodná, obchodná činnosť v 
rozsahu voľných živností  

   

sprostredkovanie obchodu   

reklamno-propagačná činnosť   

podnikateľské poradenstvo   

prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí     

vykonávanie pozemných a inžinierskych, občianskych, 
dopravných stavieb a stavieb ostatných budov  

   

verejné obstarávanie   

výkon činnosti stavbyvedúceho   

výkon činnosti stavebného dozoru   

projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení  
 

 

 

Žilinské komunikácie, a.s. 
Sídlo:  Vysokoškolákov 2  

Žilina 010 08  
 

 

IČO:  31 590 250     
 

Právna forma:  Akciová spoločnosť   
 

Predmet činnosti:  stavba, rekonštrukcie a údržba dopravných stavieb     

vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane 
 vybav. sídl. celkov)  

   

obchodná činnosť okrem koncesovaných a viazaných  
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živností  

služby pre spoločnosť v rozsahu predmetu činnosti a.s.     

projektovanie dopravných stavieb     

pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava     

podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi  
 

 

 

 
Regionálna rozvojová agentúra, a.s. 
 
Sídlo:  Milcová 18  

Žilina 010 01  
   

 

IČO:  31 588 239     
 

  Právna forma:  Akciová spoločnosť     
 

Predmet činnosti:  vzdelávacia činnosť v rozsahu voľnej živnosti     

činnosť v oblasti plán. tvorby a real. RP sociál. a 
ekonom. charak.  

   

činnosť organizačných a ekonomických poradcov     

obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesie a 
viazaných živností  

   

sprostredkovanie kúpy a predaja     
 

Dňa 6.2.2012 bola táto OS zrušená bez likvidácie a dňom 29.3.2012 vymazaná z obchodného 
registra. 
 
 
 
ŽILBYT, s.r.o. 
Sídlo:  Nanterská 8399/29  

Žilina 010 08  
  

 
   

 

IČO:  46 723 994    
 

  Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným     
 

Predmet činnosti:  správa a údržba bytového a nebytového fondu v 
rozsahu voľných živností  

   

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním 
iných než základných služieb spojených s 
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prenájmom  

prenájom hnuteľných vecí     

faktoring a forfaiting     

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb     

činnosť podnikateľských, organizačných a 
ekonomických poradcov  

   

rozmnožovacie a kopírovacie služby     

čistiace a upratovacie služby     

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 
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7. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 
vyhotovuje výročná správa 
 

• Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 03.06.2013 
uznesením č. 73/2013 schválilo zmenu zriaďovateľa zariadenia DSS Úsmev - 
zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Osiková 26, Žilina, 
IČO: 00647713 zo súčasného zriaďovateľa - Žilinského samosprávneho kraja na 
zriaďovateľa - Mesto Žilina, so sídlom Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 
Žilina IČO: 00321796. 

 
• Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 03.06.2013 

prijatím Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 8/2013, ktoré nadobudlo 
účinnosť 22.06. 2013 zrušilo rozpočtovú organizáciu Centrum voľného času, Horný 
Val 24, Žilina.  

 
• Dňa 27.2.2013 bol podpísaný Dodatok č.1 k Zmluve o vrátení finančných 

prostriedkov do ŠR medzi MH SR a Mestom Žilina zo dňa 30.11.2005 v sume 4,5 mil. 
€. 
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8. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky - rozpočet Mesta Žilina na rok 
2013  

 
Účtovná jednotka sa riadi zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, zákonmi upravujúcimi 
činnosti obce, ako rozpočtovej organizácie miestnej samosprávy a ostatných zákonov, nariadení 
a iných všeobecne platných noriem. Účtovná jednotka predpokladá, že naďalej bude vykonávať 
zákonom stanovené činnosti a prioritou bude poskytovať verejne služby všetkým občanom. 
Predpokladaný finančný vývoj pre rok 2013 je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 
 
 
 
 

SUMARIZÁCIA Schválený na 
rok 2013 

Upravený po 2. 
zm. 2013 

Upravený po 
3. zm. 2013 

 
PRÍJMY   

 Mesto bez RO   50 384 844,00 50 326 656,00 51 347 916,00 

 RO  -  spolu 1 129 491,00 1 129 491,00 1 129 491,00 

 Rozpočtové príjmy Mesto Žilina  51 514 335,00 51 456 147,00 52 477 407,00 

 
  

   
z toho:       
Bežné príjmy - Mesto Žilina  50 134 335,00 50 010 501,00 50 903 929,00 

z toho:  Mesto bez RO   49 004 844,00 48 881 010,00 49 774 438,00 

  RO  -  spolu: 1 129 491,00 1 129 491,00 1 129 491,00 

  
z 

toho: školy a školské zariadenia   1 129 491,00 1 129 491,00 
  

 
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul. 

 
0,00 0,00 

Kapitálové príjmy - Mesto Žilina  380 000,00 442 327,00 460 630,00 

z toho:  Mesto bez RO  -  spolu 380 000,00 442 327,00 460 630,00 

  RO  -  spolu   0,00 0,00 

  
z 

toho: školy a školské zariadenia   0,00 0,00 

  
 

Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.  0,00 0,00 
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina  1 000 000,00 1 003 319,00 1 112 848,00 

z toho:  Mesto bez RO  1 000 000,00 1 003 319,00 1 112 848,00 

  RO  -  spolu   0,00 0,00 

  
z 

toho: školy a školské zariadenia   0,00 0,00 

  
 

Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.  0,00 0,00 

Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina 51 514 335,00 51 456 147,00 52 477 407,00 

      
VÝDAVKY   

 Mesto bez RO   35 187 336,00 35 129 148,00 35 973 908,00 
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 RO  -  spolu 16 326 999,00 16 326 999,00 16 503 499,00 

 Rozpočtové výdavky Mesto Žilina 51 514 335,00 51 456 147,00 52 477 407,00 

 
  

   
z toho:       
Bežné výdavky - Mesto Žilina  46 397 885,00 46 220 539,00 46 513 937,00 

z toho:  Mesto bez RO   30 082 886,00 29 905 540,00 30 022 438,00 

  RO -  spolu: 16 314 999,00 16 314 999,00 16 491 499,00 

  
z 

toho: školy a školské zariadenia   16 314 999,00 16 301 396,00 
  

 
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul. 

 
0,00 190 103,00 

Kapitálové výdavky - Mesto Žilina  2 436 000,00 2 555 158,00 3 273 019,00 
z toho:  Mesto bez RO   2 424 000,00 2 543 158,00 3 261 019,00 

  RO -  spolu: 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

  
z 

toho: školy a školské zariadenia   12 000,00 12 000,00 
  

 
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul. 

 
0,00 0,00 

Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina  2 680 450,00 2 680 450,00 2 690 451,00 

z toho:  Mesto bez RO   2 680 450,00 2 680 450,00 2 690 451,00 
  RO -  spolu:   0,00 0,00 

  
z 

toho: školy a školské zariadenia   0,00 0,00 
  

 
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.   0,00 0,00 

Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina 51 514 335,00 51 456 147,00 52 477 407,00 

      
Hospodárenie celkom: Upravený po 1. 

zm. 2013 
Upravený po 2. 

zm. 2013 
Upravený po 
3. zm. 2013 

Bežný rozpočet 3 736 450,00 3 789 962,00 4 389 992,00 

Kapitálový rozpočet -2 056 000,00 -2 112 831,00 -2 812 389,00 

Finančné operácie (FO) -1 680 450,00 -1 677 131,00 -1 577 603,00 
Hospodárenie celkom bez FO - metodika ESA 95 1 680 450,00 1 677 131,00 1 577 603,00 

Hospodárenie celkom 0,00 0,00 0,00 

RO = rozpočtové organizácie mesta  
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9. Náklady, výdavky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja 
 

Účtovná jednotka v roku 2012 nemala žiadne náklady, výdavky na činnosti v oblasti výskumu 
a vývoja. 

 
10. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných 

listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 
                       
Účtovná jednotka je mestom v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, teda tento bod 
§20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve je pre účel vykázania vo výročnej správe irelevantný. 

 
11. Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty 

 
Účtovná jednotka po schválení účtovnej závierky za rok 2012, preúčtuje výsledok hospodárenia na 
účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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