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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2016
Mestská rada v Žiline
I. odporúča MZ schváliť
zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2016 - doplnenie

Dôvodová správa :
Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 - doplnenie
Navýšenie výdavkov na predmetné akcie prispejú k skrášleniu životného prostredia najväčšieho
sídliska v Žiline a k skvalitneniu života seniorov.

Materiál:
1. Návrh na navýšenie výdavkov rozpočtu mesta Žilina na akciu „ ovocný sad na
Dobšinského ul. „ o 80 000 €
Zdôvodnenie :
Areál sa nachádza vo vnútrobloku sídliska Vlčince, na ul. Dobšinského a je vo výlučnom vlastníctve
mesta. Projekt revitalizuje tento areál, kde je v súčasnosti extrémne zdevastovaná spevnená plocha.
Rieši prípravu územia a realizáciu ovocného sadu a pieskoviska.
V rozpočte na rok 2016 bol schválená suma na realizáciu akcie vo výške 50 000 € z vlastných zdrojov
mesta. Navýšenie finančných prostriedkov o 80 000 € zvýši finančnú čiastku, s ktorou sa bude môcť
disponovať pri realizácii diela.
Financie budú použité na :
-

vodovod., kanalizačnú a NN prípojku
terénne úpravy – chodníky a spevnené plochy
oplotenie
drobnú architektúru (mobiliár)
vegetačné úpravy

Pričom pre prípravu územia – odstránenie existujúcej zdevastovanej plochy a návoz novej zeminy existuje možnosť zabezpečenia prác čiastočne sponzorsky z iných zdrojov a vegetačné úpravy
zabezpečí sčasti OŽP
Zveľadenie nevyužitej zdevastovanej plochy vo vnútri blokov na Dobšinského ulici okrem iného:
- rozšíri možnosti pre aktívny i pasívny oddych občanov
- vytvorí podmienky pre vzdelávanie detí (edukatívna hodnota diela)
- vytvorí podmienky pre praktickú výučbu - Pestovateľské práce detí
- prispeje k spájaniu komunít
- zvýši podiel zelene na území mesta

2. Návrh na navýšenie výdavkov rozpočtu mesta Žilina na akciu „ Outdoorový fitpark pre
seniorov„ o 25 000 €
Zdôvodnenie :
Mesto Žilina je k svojim starším občanom prístupné a ústretové. Zvyšovanie kvality, rozsahu
a dostupnosti služieb pre seniorov je jednou z priorít vedenia mesta. Máme snahu vytvárať pre nich
nielen podmienky spoločenskej existencie v komunitných centrách ale tiež ich podporovať
v činnostiach, ktoré prispejú k ich zdraviu. Inštaláciou desiatich outodoorových strojov na precvičenie
všetkých častí tela pre seniorov takto mesto prispeje k vytvoreniu nových predpokladov pre zmysluplné
trávenie ich voľného času a posilnenie organizmu na čerstvom vzduchu. K cieľom činnosti nášho
mesta taktiež patrí rozširovanie relaxačných a oddychových zón a areálov a podporovanie možností
pre aktívny oddych. V Dennom centre dôchodcov na ulici J. Borodača č.1., kde sa plánuje outdoorový
fitpark inštalovať, tento návrh privítali a plne ho podporujú. Poslanci mestskej časti Vlčince
prerokovali zámer priamo na mieste a uznesením č. 13/2016 zo zasadnutia výboru dňa 3.3. 2016 ho
taktiež podporili. Dotknutý pozemok je vo výlučnom vlastníctve mesta Žilina, katastrálne územie
Žilina na časti parc. č. C KN 7724.
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