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Pre Žilinu, ktorá bude lepším
miestom pre život nás všetkých.

Žilina, September 2018
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DOBRE FUNGUJÚCE A ZODPOVEDNÉ MESTO
Zodpovedné a dobre fungujúce mesto využíva svoje prostriedky
pre občanov a ich potreby. Hospodári efektívne a transparentne,
počúva potreby občana a rýchlo ich realizuje. Iná Žilina bude
presadzovať aktívny prístup k riešeniu problémov a efektívne
využívať potenciál mestských organizácií a podnikov.
Zapojíme Žilinčanov do spolurozhodovania o veciach verejných.

Riešenie problémov občanov – otvorené mesto
Problém:

Mesto nepočúva problémy občanov, nerieši ich a ak sa im venuje, tak veľmi pomaly
a mnohokrát v neprospech občana. Obyvatelia mesta právom očakávajú
intenzívnejšiu komunikáciu s mestom – či už prostredníctvom osobných stretnutí
alebo formou elektronickej komunikácie.
Radničné noviny – momentálne slúžia predovšetkým na sebaprezentáciu vedenia
mesta len pozitívnym spôsobom, bez možnosti reakcie poslaneckého zboru a
dotknutých osôb.
Riešenie:

Vytvoríme priestor prvého kontaktu, kde môžu občania nahlasovať osobne,
mailom a telefonicky svoje problémy a podnety pri fungovaní mesta zo všetkých
oblastí – napr. čistota, zeleň, verejný poriadok, bezpečnosť, nefunkčné osvetlenie
a ďalšie. Tie budú evidované a následne riešené príslušnými zamestnancami,
ktorí budú zodpovedať za výsledok. O priebehu riešenia a výsledku bude občan
– oznamovateľ vždy informovaný, problém a riešenie budeme zverejňovať aj na
webstránke mesta. Na podporu riešenia problémov sa zapojíme aj do projektu –
Odkaz pre starostu.
Pri riešení zásadných otázok života mesta využijeme inštitút referenda,
verejných zhromaždení občanov alebo verejných hlasovaní o možných
riešeniach.
Prerobíme a zmodernizujeme webstránku mesta, aby občania mohli využívať
všetky moderné možnosti na komunikáciu. Budeme otvorené mesto, ktoré nič
neskrýva – na webe budeme zverejňovať čo najviac informácií z činnosti úradu,
vrátane financií.
Sprístupníme mestské dáta pre IT riešenia, ktoré pomôžu mestu a občanom.
Radničné noviny nebudú viac len hlásnou trúbou primátora. Sprofesionalizujeme
obsah publikovaného materiálu v Radničných novinách, aby občania dostali
vyvážené informácie.
Zavedieme pravidelný elektronický newsletter a mobilnú aplikáciu s
informáciami, čo sa v meste realizovalo a čo sa pripravuje. Budú obsahovať
potrebné informácie o spoločenskom, kultúrnom a športovom dianí.
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Transparentné mesto
Problém:

Ľudia nemajú dostatok informácií, ako sa nakladá s ich peniazmi. Mesto nepostupuje
dostatočne transparentne pri výbere dodávateľov, čo vytvára priestor pre
neefektívne nakladanie s peniazmi občanov.
Riešenie:

Budeme dôsledne uplatňovať princíp transparentnosti a výhodnosti pre mesto a
občanov. Občania budú mať prístupnejšie informácie o nakladaní s mestskými
financiami pri verejných zákazkách.
Zavedieme nulovú toleranciu zvýhodňovania nekvalitných a predražených
dodávok tovarov a služieb pri verejných obstarávaniach. Každý nákup nad
stanovenú sumu bude verejný a do súťaže sa bude môcť zapojiť každý podnikateľ.
Už žiadne prieskumy trhu, ktoré vyhrajú spriaznené firmy.

Urbanistický rozvoj mesta
Problém:

Nemáme nezávislého hlavného architekta s dlhodobou víziou pre Žilinu.
Riešenie:

Vytvorenie samostatného Útvaru hlavného architekta, ktorý vypracuje
urbanistický plán za horizont volebného obdobia a bude dohliadať na rozvoj
mesta v tejto oblasti.
Vypracovanie zrozumiteľnej a realizovateľnej vízie a koncepcie dlhodobého a
udržateľného rozvoja mesta, formulovanej na základe potrieb občanov a
odborných stanovísk.
Umožníme občanom prinášať návrhy na využitie verejných priestranstiev (napr.
zapojením sa mesta do projektu mestskezasahy.sk).

Centrum, ktoré žije
Problém:

Farmári a pestovatelia nemajú v Žiline priestor, kde by mohli ponúkať svoje
produkty a tovary z dvora prostredníctvom farmárskych trhov.
Majitelia prevádzok nemajú rozumné podmienky na prevádzkovanie letných terás
v mestských lokalitách v súlade s potrebami obyvateľov.
Riešenie:

Vytvoríme priestor na pravidelné organizovanie Farmárskych trhov v Žiline a
uľahčíme farmárom a pestovateľom predaj produktov a tovaru z dvora.
Založíme tradíciu slávností jednotlivých mestských častí.
Nastavíme vyvážené podmienky podporujúce rozvoj podnikania v mestskom
priestore a zároveň rešpektujúce potreby obyvateľov.
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Spolupráca s tretím sektorom
Problém:

Neziskový sektor a aktivity tretieho sektora nie sú docenené a dostatočne
podporované. Mesto nespolupracuje systematicky s organizáciami tretieho sektora.
Nevyužívame potenciál dobrovoľníctva.
Riešenie:

Vypracujeme a uvedieme do života stratégiu podpory dobrovoľníctva,
odstraňovania sociálnych bariér, výrazne skvalitníme spoluprácu s tretím
sektorom.
Zabojujeme o to aby Žilina bola Európskym mestom dobrovoľníctva.
Skvalitníme systém grantových podpôr pre neziskový sektor s dôrazom na
rozvoj kultúry, športu a sociálnej oblasti, práce s mládežou a podpory
dobrovoľníctva.

BEZPEČNOSŤ V MESTE
Obyvatelia mesta a jeho návštevníci by sa mali cítiť bezpečne v
každom kúte mesta, či ide o centrum alebo sídliská, mali by nájsť v
príslušníkoch mestskej polície oporu. Iná Žilina zväčší potenciál
mestskej polície jej personálnym a materiálno-technickým
zabezpečením. Chceme bezpečné mesto.

Problém:

Jedným z problémov nášho mesta je nedostatočný pocit bezpečnosti v dôsledku
narastajúcej kriminality a vandalizmu na sídliskách, ale aj v centre či mestských
častiach. Ďalším problémom je prehnané smerovanie výkonu príslušníkov mestskej
polície na cielené vyberanie pokút, predovšetkým pre súkromnú parkovaciu
spoločnosť.
Riešenie:

Nemôžeme šetriť na mestskej polícii, ak chceme mať pocit bezpečia a bezpečné
mesto. Iná Žilina personálne posilní mestskú políciu a zlepší ich materiálnotechnické vybavenie, ako aj samotné výkony príslušníkov mestskej polície, aby
sa obnovila jej vážnosť a dôvera.
Spracujeme mapu kriminality jednotlivých častí mesta ako efektívny nástroj
prevencie. Občania získajú prehľad, ktoré zóny môžu byť rizikové pre pohyb, kde
treba posilniť hliadky a zvýšiť bezpečnosť.
Zavedieme projekt „Poznaj svojho policajta, poznaj svoj rajón“. Občania budú mať
užší kontakt s policajtom, ktorý bude hliadkovať v ich mestskej časti. Zlepší sa
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vzájomný vzťah, dôvera a možnosti spolupráce. Policajt, ktorý má užší vzťah k
svojmu rajónu, môže účinnejšie riešiť problémy obyvateľov.
Poslaním mestskej polície nemá byť iba vyberanie pokút, ale predovšetkým
služba občanom v uliciach. Sústredíme sa na prevenciu a nie represiu.
Skvalitníme komunikáciu medzi pracovníkmi jednotlivých odborov mestského
úradu, príslušníkmi mestskej polície a samotnými obyvateľmi.
Posilníme hliadky mestskej polície počas nočných hodín v inkriminovaných
termínoch, oblastiach, aj v mestských častiach. Umožníme občanom zapojiť sa do
spolupráce s mestskou políciou formou dobrovoľníctva.
Posilníme výchovu a vzdelávanie na školách, v školských zariadeniach a vo
voľnočasových aktivitách.
Budeme pracovať na rozšírení kamerového systému v celom meste, vrátane
sídlisk a mestských častí.
Skvalitníme vzájomnú komunikáciu a spoluprácu so štátnou políciou s cieľom
zvýšenia bezpečnosti v meste.

VZDELANÉ MESTO
Iná Žilina sa v oblasti vzdelávania bude vážne zaoberať riešením akútnych
problémov škôl a školských zariadení. Zároveň bude formulovať a presadzovať víziu
kvalitného, moderného a koncepčného systému vzdelávania v školách v pôsobnosti
mesta. Neopomíname ani významnú funkciu predškolského vzdelávania a
voľnočasových aktivít v školských zariadeniach. Vrátime slobodu rozhodovania
riaditeľom. Navrátime vážnosť učiteľskému poslaniu. Chceme školy, do ktorých sa
budú naše deti tešiť a dobre sa v nich cítiť. Chceme spokojných učiteľov a spokojných
žiakov.

Nedostatočné kapacity
Problém:

Nedostatok voľných miest v materských školách a nedostatok ihrísk pre deti a
mládež.
Mesto Žilina dlhodobo bojuje s nedostatkom finančných prostriedkov na
zabezpečenie miezd a prevádzky svojich vzdelávacích inštitúcií.
Riešenie:

Vytvoríme nové kapacity pre umiestnenie väčšieho počtu detí do materských
škôl a zvýšime transparentnosť prijímania detí do materských škôl. Miesto
v škôlke bude pre každé dieťa.
Zabezpečíme racionálne a efektívne využívanie priestorov škôl a školských
zariadení.
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Iná Žilina bude presadzovať vyvážené a spravodlivé financovanie potrieb v
školstve. Nebudeme sa rozhodovať podľa toho, kto sa nám páči alebo nepáči,
budeme zohľadňovať reálne potreby.
Sústredíme sa na maximálne získavanie externých zdrojov pre zlepšenie stavu a
vybavenosti škôl.

Sloboda kompetentným
Problém:

Za posledné roky došlo k najväčšiemu okliešteniu právomocí riaditeľov škôl. Školy
sú dlhodobo blokované pri efektívnom využívaní zvereného majetku do správy a
využívaní ďalších možných nástrojov pre získanie finančných prostriedkov na svoju
činnosť.
Riešenie:

Vrátime kompetencie riaditeľom škôl, aby mohli slobodne rozhodovať o
efektívnom a zmysluplnom využití toho, za čo zodpovedajú. Dnes to robiť
nemôžu.

Ohodnotenie zamestnancov v školstve
Problém:

Učitelia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina dostávajú dlhodobo
základné platy. Neraz ich úroveň nedosahuje ani ohodnotenie ich kolegov z
okolitých obcí v Žilinskom kraji. Rovnako je to aj s prácou ostatných zamestnancov
školstva v našom meste.
Riešenie:

Vyriešime primerané a spravodlivé mzdové ohodnotenie pedagogických i
nepedagogických zamestnancov v Žiline.
Riaditelia získajú finančné prostriedky na odmeňovanie nadštandardnej práce
všetkých zamestnancov vo svojej organizácii, čím sa vytvorí priestor pre
motiváciu a výkon aktivít, ktoré skvalitnenia výchovno-vzdelávací proces a
lepšiu výchovu našich detí.

Škola a prax
Problém:

Nedostatočná spolupráca mesta v oblasti vzdelávania s akademickou obcou a
podnikateľskými subjektmi.
Riešenie:

Mesto Žilina má vďaka Žilinskej univerzite veľký odborný potenciál. Chceme
zintenzívniť spoluprácu s univerzitami a odbornou verejnosťou s cieľom prinášať
do mesta moderné inovatívne riešenia s potenciálom budúceho rozvoja.
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Mesto Žilina sa bude aktívne podieľať na programoch podpory vzdelávania pre
potreby budúcnosti.

ŠPORT
Pohyb je pre človeka prirodzený, športové aktivity sú významnou
súčasťou trávenia voľného času. Šport pomáha budovať
zodpovednosť, sebavedomie a disciplínu, ale aj úctu k druhým.
Prispieva k posilňovaniu komunít a k utužovaniu vzťahov medzi
obyvateľmi mesta každej vekovej kategórie. Žilina bola
významným športovým mestom. Vráťme jej tento status a urobme
z nej mesto, v ktorom je šport bežnou súčasťou života každého z nás. Pozornosť
mesta si zaslúžia športovci, športové kluby aj široká verejnosť. Avšak každá
športová aktivita je odkázaná na dostatočnú a funkčnú infraštruktúra. Športoviskám
zabezpečíme koncepčnú starostlivosť a rozvoj.

Príležitosť na pohyb
Problém:

Nedostatočné poskytnutie existujúcich športových zariadení v majetku mesta pre
aktívne športovanie.
Zlý stav občianskej vybavenosti pre šport, predovšetkým na sídliskách.
Nedostatočné príležitosti pre využívanie voľného času detí a mládeže pre športové
aktivity.
Nešportujúca mládež na školách.
Nevyvážená podpora športových klubov pôsobiacich v Žiline.
Riešenie:

Zavedieme systém zmysluplného využívania športových zariadení v pôsobnosti
mesta Žilina, ako aj systém verejnej a transparentnej kontroly efektívneho a
účelného využívania majetku mesta pre športové aktivity.
V každej mestskej časti vytvoríme priestor pre športové aktivity s ohľadom na
požiadavky občanov. Sústredíme sa na obnovu športovej vybavenosti.
Športoviskám zabezpečíme koncepčnú starostlivosť a rozvoj.
Vytvoríme tím „trénerov“ - dobrovoľníkov, ktorí budú organizovať športové a
voľnočasové aktivity pre deti, mládež, dospelých a seniorov vo všetkých
mestských častiach. Mesto pre tento účel zabezpečí základné športové vybavenie
a výstroj, aby deti mohli viac športovať.
Zavedieme systém oceňovania amatérskych a profesionálnych športovcov a
klubov, s cieľom motivácie formou športových potrieb a príspevkov.
Pripravíme online ročenku športových klubov, kde budú zaznamenané ich
úspechy.
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Športová hala a plaváreň
Problém:

Žilina ako jediné krajské mesto nemá vlastnú športovú halu.
Súčasná kapacita plavárne nepostačuje.
Riešenie:

Budeme hľadať reálne riešenia, aby Žilina mala opäť vlastnú športovú halu. V
prípade možného návratu „Korytnačky“ do rúk mesta budeme akceptovať len
podmienky výhodné pre mesto a jeho obyvateľov.
V prípade rozostavaného areálu „Karpatská“ presadzujeme možnosť zrušenia
zmluvy a navrátenie pozemku do rúk mesta.
Pripravíme projekt na vybudovanie novej plavárne.
Pri realizácii týchto dvoch veľkých projektov bude názor občanov dôležitý, s
možnosťou uskutočnenia mestského referenda.

Hokej
Problém:

MsHK Žilina nemá vytvorené systematické financovanie, nemá silného sponzora,
preto je v súčasnosti veľkou finančnou záťažou pre mestský rozpočet a súčasný stav
je neudržateľný.
Riešenie:

Pre zachovanie hokeja v Žiline na najvyššej úrovni musíme nájsť strategického
partnera pre MsHK Žilina. V prípade rozumných podmienok umožníme vstup
investora do hokejového klubu.
Prioritou mesta bude vytváranie príležitostí pre športovú prípravu a výchovu
detí a mládeže.
Nastavíme efektívne pravidlá správy a využitia zimného štadióna s vytvorením
primeraného priestoru pre všetky záujmové skupiny (krasokorčuliari, verejné
korčuľovanie, amatérski hokejisti).
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KULTÚRA
Kultúra a kreativita sú rozvojovým impulzom pre mesto a jeho ľudí.
Chceme vytvárať priestor pre aktivity kreatívnych ľudí. Posilniť a
vyzdvihnúť kultúru na vyššiu úroveň a čo najviac ju otvoriť všetkým
obyvateľom. Žilina je bohatá na talentovaných ľudí, ktorí si zaslúžia
podporu a dôstojný priestor pre svoju realizáciu.

Kultúrne mesto
Problém:

Centrum Žiliny je zahltené sieťou polyfunkčných domov, obchodných centier a
postupne stráca svoju relaxačnú funkciu. Stáva sa čoraz menej zaujímavé pre
návštevníkov, ale aj samotných Žilinčanov. Mesto Žilina nemá svoje múzeum, kde
by mohlo prezentovať svoju viac ako 700-ročnú históriu, bohaté kultúrne tradície a
historické dedičstvo.
Riešenie:

Zriadime mestské múzeum, ktoré pozdvihne kultúrno-spoločenský kredit mesta
Žilina. Múzeum bude približovať históriu mesta na základe získaných
zbierkových predmetov a vytvárať priestor pre prezentáciu žilinských umelcov.
Bude aj doplnkovou výchovno-vzdelávacou inštitúciou pre potreby výchovy na
základných školách. Otvorením múzea sa zvýši atraktivita mesta pre turistov.
Otvoríme mesto pre prezentáciu umelcov.
Vytvoríme efektívny a dostupný spôsob informovania občanov o kultúrnospoločenských podujatiach.

Ctíme si tradície
Problém:

Žilina je bohatá na umelecko-remeselnícku tvorbu a pôsobia tu telesá, ktoré sa
snažia uchovávať folklórne tradície. Táto široká umelecká základňa však nemá v
Žiline dostatočný priestor ukázať svoj potenciál a prezentovať svoju tvorbu a nie je
docenená.
Riešenie:

Iná Žilina bude systematicky podporovať možnosti prezentácie folklóristov a
remeselníkov na podujatiach v meste. Vytvoríme priestor pre organizovanie
veľkých remeselných trhov a ďalších aktivít na udržiavanie ľudových tradícií.

Kultúrne domy
Problém:

Nedostatočné využívanie kultúrnych domov v mestských častiach a ich zlé technické
vybavenie.
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Riešenie:

Zabezpečíme postupnú opravu kultúrnych domov v mestských častiach. Mali by
slúžiť potrebám ľudí tu žijúcich na stretávanie sa miestnych komunít – seniori,
začínajúce mladé kapely, mladé mamičky a podobne.
Podporíme aktívnych ľudí pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v
mestských častiach.

ČISTÉ A ZELENÉ MESTO
Chceme, aby Žilina bola čistým, zeleným a zdravým
mestom. Iná Žilina vráti mestu kvety a zeleň, o ktoré sa
budeme systematicky starať. Dažďová voda nebude
odpadom, za ktorý sa platí, ale surovina, ktorá sa dá
zmysluplne využiť. Chceme presadzovať zmeny
povrchových úprav pevných plôch, ktoré budú znižovať
prehrievanie mestského prostredia a tým predchádzať
negatívnym dopadom klimatických zmien.

Čistota mestského prostredia
Problém:

Dlhodobo je zanedbaná údržba mesta. Ľudia pociťujú, že žijú v špinavom meste.
Riešenie:

Veľmi rýchlo urobíme viditeľnú zmenu čistoty v Žiline. Zmeníme súčasný
nelichotivý stav, keď je Žilina považovaná za jedno z najšpinavších miest na
Slovensku. Za verejné priestranstvá sa už viac nebudeme hanbiť, ale ich s
radosťou využívať.
Stanovíme štandardy čistoty v meste a zavedieme fungujúci systém údržby a
dôslednej kontroly stavu čistených plôch po vykonaní údržby.
Prehodnotíme spoluprácu mesta s firmami, ktoré zabezpečujú čistotu mesta.
Dôraz budeme klásť na kvalitnú prácu za peniaze občanov.

Zeleň a údržba
Problém:

Nedostatok zelene a kvetov v meste ako aj v mestských častiach a ich nedostatočná
údržba. Nedostatok oddychových zón s lavičkami a rekreačných plôch.
Riešenie:

Budeme presadzovať výsadbu stromov a trvácnych rastlín vhodných do
mestských podmienok (napríklad trvalkové výsadby) s ohľadom na alergikov.
Zastavíme plytvanie verejných zdrojov na výsadbu jednoročných rastlín.
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V spolupráci so strednými školami a občianskymi združeniami podporíme projekt
prvej botanickej záhrady v Žiline. Do celého projektu zapojíme širokú odbornú aj
laickú verejnosť.
Podporíme rozvoj komunitných záhrad v Žiline, kde si občania budú môcť
pestovať vlastné ovocie a zeleniny.
Dôsledne budeme vyžadovať realizáciu náhradnej výsadby stromov v plnej
výške. Zelené strechy musia dostať zelenú.
Spracujeme aktuálny generel zelene, ktorý bude slúžiť na systematický rozvoj a
údržbu zelených plôch v celom meste.
V rámci územného plánu budeme presadzovať povinnú zelenú vybavenosť.

Odpadové hospodárstvo
Problém:

Nedostatočná separácia komunálneho odpadu a s tým priamo spojené zvýšené
náklady pre občanov. Zrážková voda končí aj nevyužitá v kanalizácii a musíme za
ňu platiť.
Riešenie:

Viac separuješ, menej platíš – systematickou osvetou a vytvorením vhodnejších
podmienok budeme podporovať zvýšenie podielu separovaného odpadu. Iná
Žilina nastaví efektívny systém zberu, triedenia a likvidácie odpadu. Spoločne sa
naučíme lepšie predchádzať vzniku odpadov a správať sa zodpovedne v prospech
životného prostredia všade okolo nás. Systém odpadov musí byť dôveryhodný,
mesto bude transparentne informovať o tom, koľko odpadu Žilinčania produkujú
a ako ho dokážeme zhodnocovať.
Znížime objem komunálneho odpadu vyseparovaním biologicky rozložiteľného
odpadu a budeme ho spracovávať vo funkčnej kompostárni. Získaný kompost
využijeme na zveľadenie mestskej zelene.
V rámci osvety pripravíme odborné prednášky o triedení odpadu so zameraním
na spôsoby spracovania bioodpadu od materských škôl, cez základné školy,
stredné školy až po univerzitu. Vzdelávaciu a edukačnú činnosť budeme šíriť do
domácností cestou mestských informačných prostriedkov.
Dažďová voda nebude odpadom, za ktorý sa platí, ale surovina, ktorá sa dá
zmysluplne využiť. Budeme presadzovať zmeny povrchových úprav pevných
plôch, ktoré budú znižovať prehrievanie mestského prostredia a predchádzať
negatívnym dopadom klimatických zmien.

Lesopark a oddychové zóny
Problém:

Nedostatočné využitie potenciálu a kapacity Lesoparku Bôrik-Chrasť. Žilinčanom
chýbajú oddychové zóny.
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Riešenie:

Vytvoríme z lesoparku komplexnú oddychovú zónu pre Žilinčanov, čím bude
slúžiť deťom, rodinám, seniorom, ale aj športovcom.
Dobudujeme a rozšírime mobiliár a detské prvky v rámci celého mesta.
Vybudujeme oficiálne ohniská spĺňajúce protipožiarne parametre v oddychových
zónach na organizovanie rodinných piknikov a stretnutí s priateľmi.
Budeme podporovať dobrovoľnícke akcie - čistenie verejných priestorov a
lesoparku.
Zvýšime preventívne hliadkovanie verejného priestranstva vrátane lesoparku aj
prostredníctvom mestskej polície a dobrovoľníkov.

Chov domácich zvierat, psi v meste
Chceme zlepšiť spolužitie majiteľov psov a ostatných obyvateľov mesta, ktorí
domáce zvieratá nemajú. Počet doma chovaných zvierat z roka na rok narastá, a
preto chceme minimalizovať problémy, ktoré z chovu domácich miláčikov vyplývajú.
Upravením podmienok chovu domácich zvierat urobíme naše mesto oveľa čistejším
a bezpečnejším.
Problém:

Spolužitie chovateľov v meste a ľudí, ktorí domáce zvieratá nemajú, môže vyústiť do
nepríjemných sporov. Konflikty medzi týmito skupinami ľudí nastávajú pri vodení
psov v meste a na sídliskách. Obyvateľom sídlisk prekážajú výkaly na chodníkoch a
trávnikoch, brechot v nočných hodinách aj to, že sa zvieratá voľne pohybujú, hoci
by mali byť na vôdzkach. Väčšina problémov je spôsobená tým, že chovatelia
domácich zvierat nemajú pre svoje zvieratá vytvorené potrebné podmienky.
Riešenie:

Nasmerujeme príjmy z výberu daní za psov na vytváranie a udržiavanie
dôstojných podmienok na chov domácich miláčikov.
Vytvoríme a jasne vyznačíme zóny, v ktorých je pohyb psov povolený voľne, na
vôdzkach a v ktorých je pohyb psov zakázaný.
Zriadime nové koše s ekologickými vrecúškami na zber psích výkalov, ktoré budú
prístupné pre každého psičkára – 24 hodín denne.
Vybudujeme vyhradené miesta pre psičkárov - venčoviská, kde budú aj prekážky
vhodné pre trénovanie psov.
Budeme dôsledne dohliadať, aby majitelia psov dodržiavali svoje povinnosti.
Znížime daň za psíkov adoptovaných z útulku.

Zimná údržba
Problém:

Zimná údržba ciest v mestských častiach je dlhodobo zanedbávaná. Obyvatelia sa
sťažujú na nedostatočnú, nepravidelnú a málo flexibilnú údržbu ciest počas zimného
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obdobia, pričom platia rovnaké dane, ako obyvatelia v centre mesta. Majú problém
dostať sa bezpečne a včas ráno do práce alebo do školy. Z dôvodu neupravených
ciest dochádza aj k problémom s pravidelným odvážaním komunálneho odpadu.
Riešenie:

Upravíme plán zimnej údržby komunikácií, aby žiadna mestská časť nebola
diskriminovaná a zavedieme funkčnú kontrolu dodržiavania plánu zimnej údržby
- prostredníctvom poslancov a obyvateľov v nich žijúcich.

SOCIÁLNA OBLASŤ
Riešenie sociálnych problémov má vplyv na kvalitu života nás
všetkých. Seniori, občania ťažko zdravotne postihnutí, ľudia bez
domova, mnohopočetné rodiny, týrané deti a ženy, ľudia užívajúci
drogy, alebo deti a mládež ulice, vylúčené skupiny - každé
zmysluplné riešenie pre tieto cieľové skupiny pozitívne
ovplyvňuje obyvateľov a zmierňuje dopad na spoločnosť, a teda aj
na mestské financie.
Iná Žilina citlivo vníma problémy týchto ľudí a je pripravená
pomáhať.

Postaráme sa o všetkých
Problém:

V mnohých prípadoch je pre ŤZP a seniorov veľmi problematické a veľakrát aj
fyzicky nemožné dostaviť sa do centra mesta osobne. Veľa žilinských seniorov a ŤZP
má problém docestovať k svojmu lekárovi, zabezpečiť si potrebné lieky, či nakúpiť
si. Nemajú vlastné auto, MHD je pre nich nevyhovujúca alebo majú iný problém s
mobilitou. Mesto nemá podporný program, ktorý by týmto Žilinčanom pomohol.
Ohrozené skupiny obyvateľov (mnohopočetné rodiny, týrané ženy a deti, ľudia
užívajúci drogy a ďalší) neraz nevedia riešiť svoje problémy a životné situácie.
Riešenie:

Zriadime službu – „Mobilný úrad“ pre ŤZP a seniorov, prostredníctvom ktorej by
na základe doručenej požiadavky oprávneného žiadateľa vysielal úrad do terénu
kvalifikovaného pracovníka, ktorý na mieste poradí, čo všetko je potrebné na
vybavenie záležitosti, respektíve ju na mieste aj vybaví, alebo sa vráti späť po
jej vyriešení na úrad. O službu bude možné požiadať telefonicky alebo
elektronicky.
Občania budú mať k dispozícii „Linku pomoci“, kde získajú základné informácie
pri riešení ich krízových situácií. Bude prepojená s mestskou políciou a
záchrannými zložkami pre prípad rýchlych zásahov.
Posilníme sociálny odbor na mestskom úrade, aby mohol rýchlejšie, kvalitnejšie
a vo väčšom rozsahu poskytovať služby pre občanov. Budeme spolupracovať so
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Strednou zdravotníckou školou v Žiline ako aj s ostatnými inštitúciami a
občianskymi združeniami pôsobiacimi v sociálnej oblasti.
Navýšime finančné prostriedky do opatrovateľskej služby tak, aby táto služba
bola pre Žilinčanov dostupnejšia.
Vytvoríme účinný a fungujúci systém dobrovoľníckej práce v oblastiach a
organizáciách riadených mestom s dôrazom na sociálnu oblasť, oblasť kultúry,
školstva a športu, prácu s mládežou.

Dlhoroční obyvatelia Žiliny sa chcú tiež zapojiť
Problém:

Nedostatočne využitý potenciál aktívnych seniorov a chýbajúci priestor pre aktívne
pôsobenie seniorov vo verejnom živote.
Riešenie:

Vytvoríme seniorské hliadky, ktoré pomôžu na priechodoch pre chodcov pri ZŠ s
MŠ a pri kontrolách osamelých obyvateľov. Seniorská hliadka sa presvedčí o ich
zdravotnom stave, bezpečí a poskytne sociálny kontakt osamelým ľuďom, ako aj
spätnú väzbu zamestnancom na mestskom úrade.
Založíme tradíciu Seniorského bálu. Mesto poskytne priestory a aj ďalšie
potrebné vybavenie.
Pripravíme projekt „Živé knihy“ – seniori budú navštevovať školy a prezentovať
svoje zaujímavé životné príbehy. Podnetné príbehy priblížime všetkým
Žilinčanom prostredníctvom médií.
Budeme zbližovať deti, mládež a seniorov spoločnými aktivitami. Nebudeme
seniorov vyčleňovať, ale naopak, budeme s nimi počítať, pretože si ich vážime
a majú nám čo odovzdať. Aktívnych seniorov budeme odmeňovať formou
benefitov, napríklad bezplatný vstup na plaváreň, lístky do divadla, hokej alebo
na ďalšie športové podujatia.
Rozšírime možnosti pre stravovanie seniorov a zlepšíme dostupnosť.

Nové byty pre mladých, podpora mladých rodín
Problém:

Nedostatočné kapacity bytov pre mladé rodiny.
Riešenie:

Podporíme výstavbu nájomných a sociálnych bytov cez ŠFRB a ich prideľovanie
transparentným spôsobom.
Zavedieme mestský príspevok pre každé novonarodené dieťa v Žiline.

Mládež
Problém:

Mesto systematicky nepracuje s mládežou, jej potrebami a problémami.
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Riešenie:

Spolu s odborníkmi a verejnosťou spracujeme mapu potrieb a problémov
mládeže vo všetkých mestských častiach a pripravíme riešenia.
Zintenzívnime spoluprácu so žilinským mládežníckym parlamentom, s poradným
a iniciatívnym orgánom zaoberajúcim sa problémami a riešením zásadných
otázok, ktoré sa týkajú života detí a mládeže v meste.
Mesto bude cielene podporovať aktivity mladých a poskytne svoje priestory na
podujatia.
Zriadime na mestskom úrade pozíciu preventistu – na starosti bude mať
koordináciu aktivít na podporu osvety detí a mládež v spolupráci s políciou,
reedukačnými centrami, domovmi mládeže a lekármi.

DOSTUPNOSŤ A MOBILITA
Žilina musí byť mestom, v ktorom sa ľudia budú cítiť dobre pri
chôdzi, jazde na bicykli, v MHD i v aute. Mestom, ktoré je
prístupné, jeho obyvatelia sú aktívni, zdraví a majú veľa
možností, ako sa prepraviť domov, za prácou, vzdelaním a
aktivitami. Iná Žilina je mesto, v ktorom sa ľudia aj firmy správajú
spoločensky zodpovedne a podporujú jeho rozvoj. Budeme presadzovať riešenia na
odstránenie neudržateľnej situácie s dopravou a parkovaním v meste a na sídliskách.

Parkovanie
Problém:

Statická doprava – Žilinčania nemajú dostatok parkovacích miest pri obydliach.
Riešenie:

Žilinská parkovacia spoločnosť – Parkovacia politika by mala byť v rukách mesta
a nie v rukách súkromnej spoločnosti. Budeme hľadať právne možnosti
a systémové riešenia pre naplnenie tohto cieľa v čo najkratšom čase.
Zavedieme nový systém parkovacej politiky na základe moderných technológií
(platby za parkovanie cez mobilný telefón – Smart City).
Pripravíme možnosti riešení na vytvorenie nových parkovacích miest a
parkovacích domov, predovšetkým na sídliskách. Budeme uprednostňovať
„zelené“ riešenia, ktoré budú ohľaduplné voči mestskej zeleni.
V spolupráci s odbornými autoritami v oblasti dopravy navrhneme riešenia podľa
jednotlivých zón mesta.

MHD a prímestská doprava
Problém:

Pokles záujmu obyvateľov Žiliny o využívanie MHD - obslužnosť MHD hlavne na
sídliskách je málo efektívna a centrum mesta je stále viac zaťažované individuálnou
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dopravou. Prepojenie mesta a mestských častí s okolitými obcami v bezprostrednej
blízkosti je nedostatočné.
Riešenie:

Pripravíme a odskúšame pilotný projekt rýchlobusov, ktoré prepoja najviac
zaťažené lokality mesta v exponovanom čase: sídliská – centrum, sídliská –
sídliská, sídliská - miesta, kde sa koncentrujú pracovné príležitosti – priemyselné
zóny.
Predložíme návrh spolupráce na financovanie a podporu prepojenia mesta a
okolitých obcí prostredníctvom mestskej integrovanej hromadnej dopravy,
vrátane aktívnej spolupráce so ŽSK.
Budeme pokračovať v modernizácii systému mestskej hromadnej dopravy –
napr. sledovanie „svojho“ autobusu, platba za cestovný lístok kartou alebo
mobilným telefónom.
Podporíme revitalizáciu autobusových zastávok aj v mestských častiach.

Cestná infraštruktúra, chodníky, cyklotrasy
Problém:

Zlý stav mestských komunikácií – žilinské cesty a chodníky sú rozbité, plné výtlkov
a nečistoty, nízka priepustnosť križovatiek, nedostatočné a zastarané technické
vybavenie svetelnej signalizácie a nedostatok cyklochodníkov.
Riešenie:

Sústredíme sa na budovanie štvorprúdovej komunikácie od nemocnice až po
Lesopark, vrátane nových kruhových križovatiek s dvomi pruhmi.
Zmodernizujeme svetelnú signalizáciu - vytvorenie zelenej vlny, zavedenie
časovačov, indukčných slučiek, riešení pre Smart City.
Zavedieme systematické plánovanie úprav cestných a peších ťahov.
Vytvoríme verejne prístupný harmonogram realizácie opráv a sezónnej údržby.
Budeme podporovať rozvoj mestských cyklochodníkov – s cieľom vytvoriť
funkčnú a bezpečnú alternatívu bezmotorovej dopravy nielen na voľno-časové
aktivity ale aj do zamestnania s dôrazom na zníženie podielu osôb cestujúcich v
osobných motorových vozidlách.
Rozšírime systém zdieľaného využívania bicyklov v mestskej bicyklovej
doprave.
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