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Úvodná časť

Úvod
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým
dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb
obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu
o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva spravidla na 7
rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje
budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie.
Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou, že PHSR nebude zbytočne rozsiahlym a len popisným
zoznamom nereálnych zámerov (zoznamom vecí, na ktoré mesto nemá peniaze), ale skutočným
strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území.

Hlavička dokumentu PHSR
Názov:
Územné vymedzenie :

Územný plán obce schválený:
Dátum schválenia PHSR:
Dátum platnosti:
Verzia
Publikovaný verejne:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trstená
na roky 2015 - 2022
Mesto: Trstená
Okres: Tvrdošín
Samosprávny kraj: Žilinský
Región: Orava
Áno
Číslo uznesenia a dátum schválenia – 352/XII/2015 zo dňa
8.12.2015.
2015 - 2022
3.0
www.trstena.sk

Štruktúra Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trstená na
roky 2015 – 2022
Úvod:
- obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),
- stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR,
- stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného
územia.
Časť 1: Analytická časť:
- kompletná analýza vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a
kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a
hospodárskej situácie,
- ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných
investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku),
- analýza silných a slabých stránok územia,
- identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),
- analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam),
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-

analýza príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov z hľadiska
príležitostí a ohrození),
analýza väzieb územia,
SWOT analýza (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),
odhad budúceho možného vývoja.

Časť 2: Strategická časť:
- vízia územia,
- formulácia a návrh stratégie,
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska,
sociálna, environmentálna).
Časť 3: Programová časť:
- konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
- súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.
Časť 4: Realizačná časť:
- inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR,
- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
- systém monitorovania a hodnotenia,
- akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový harmonogram
realizácie jednotlivých opatrení a projektov.
Časť 5: Finančná časť:
- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC,
- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

Harmonogram spracovania PHSR
Harmonogram spracovania PHSR – rok 2015
Termín
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ČASŤ 1: ANALYTICKÁ ČASŤ
1. Územie
Administratívne a územné začlenenie:
 Názov mesta:
 Názov okresu:
 Názov kraja:
 Štatút:
 Kód mesta:
 Členstvo:


Počet obyvateľov k 31.12.2014:

Spádovosť mesta – sídla úradov:
 Matričný úrad:
 Daňový úrad - pobočka:
 Obvodné oddelenie policajného zboru:
 Okresný súd:
 Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru:
 Okresný úrad:
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

Trstená
Tvrdošín
Žilinský
mesto
510106
Euroregión Tatry, ZMO HO, EZÚS TATRY s r.o.,
Klaster ORAVA, MAS Orava, o.z.,
7354

Trstená
Námestovo
Trstená
Námestovo
Dolný Kubín
Tvrdošín
Námestovo, pracovisko Tvrdošín

Mesto Trstená tvoria 4 katastrálne územia:
1. Trstená
2. Ústie nad Priehradou
3. Osada - zatopená časť obce pod vodným dielom Oravská Priehrada
4. Oravské Hámre - zatopená časť obce pod vodným dielom Oravská Priehrada.
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Poloha mesta v území kraja, regiónu a okresu
Mesto Trstená sa rozprestiera na severe Slovenska v hornej časti Oravskej kotliny, v nadmorskej výške
607 m. n. m., v údolí rieky Oravica na severovýchodnom okraji Oravy, neďaleko hraníc s Poľskou
republikou a leží na významnej medzinárodnej ceste Budapešť - Krakov. Územnosprávne je začlenené
do Vyššieho územného celku Žilinského samosprávneho kraja, do okresu Tvrdošín. Mesto Trstená je
situované v severnej časti Slovenska, pri štátnej hranici s Poľskom.
Katastrálne územia okolitých obcí (Liesek, Vitanová, Čimhová, Hladovka, Suchá Hora, Zábiedovo
a Brezovica) tvoria spádové územie mesta Trstená, pre ktoré má mesto zabezpečovať funkciu strediska
so zariadeniami vyššej občianskej vybavenosti.
Susediace katastre mesta Trstená:
 katastrálne územie Bobrov,
 katastrálne územie Brezovica,
 katastrálne územie Liesek,
 katastrálne územie Námestovo,
 katastrálne územie Štefanov nad Oravou,
 katastrálne územie Tvrdošín,
 katastrálne územie Vavrečka,
 katastrálne územie Zábiedovo.
Najbližšie významné sídelné štruktúry:
 Mesto Tvrdošín
6,0 km
 Mesto Námestovo
15,0 km
 Mesto Dolný Kubín
37,5 km
 Mesto Ružomberok
54,0 km
 Mesto Martin
78,0 km
 Mesto Liptovský Mikuláš
60,0 km (78 km cez Ružomberok)
 Mesto Žilina
89,5 km (cez Terchovú)
 Krakow
109 km
 Novy Targ
40 km.
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2. Demografia
Počet obyvateľov mesta
Mesto Trstená s počtom obyvateľov 7354 patrí medzi menšie sídla mestského typu na Slovensku. Za
posledných 20 rokov má demografický vývoj kolísavý trend, ktorý sa odráža aj na vývoji počtu
obyvateľov. Hustota obyvateľov dosahuje úroveň 90,21 obyvateľov/km2.
Trstená sa nachádza v okrese Tvrdošín, ktorý mal k 31.12.2014 spolu 36 066 obyvateľov. Na celkovom
počte obyvateľov okresu sa tak mesto Trstená podieľalo 20,3 %-tami.
Tabuľka – Vývoj počtu obyvateľov Trstenej za roky 2007 – 2014
Počet obyvateľov
7391
7483
7435
7422
7418
7432
7392
7354

Počet obyvateľov
7650

Počet obyvateoľov

Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Zdroj: Matrika MsÚ

7600
7550
7500
7450
7400
2006

2008

2010

2012

2014

2016

Rok

Pohyb obyvateľstva
Počet obyvateľov mesta Trstená je dlhodobo ovplyvňovaný najmä migráciou – úbytkom obyvateľstva
sťahovaním. Za posledné sledované obdobie bol počet odsťahovaných väčší ako počet prisťahovaných
čo sa odrazilo aj na poklese obyvateľstva. V rokoch 2013 - 2014 sa migrácia výrazne znížila a môžeme
predpokladať, že tento trend bude v budúcnosti pokračovať. Ďalším negatívnym trendom je klesajúci
počet narodených detí a na druhej strane mierne kolísavý trend zomrelých. Klesajúci počet narodených
detí a vysoká miera negatívnej migrácie (spôsobenej nedostatkom pracovných príležitostí) sú hlavnými
príčinami celkového poklesu počtu obyvateľov Trstenej.
Tabuľka – Pohyb obyvateľstva

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Počet narodených
69
69
77
87
100
74
74
73

Počet zomrelých
47
50
44
43
48
48
56
42

Počet prisťahovaných
69
123
86
77
73
69
56
52

Počet odsťahovaných
92
94
120
135
127
80
118
123

Zdroj: Matrika MsÚ
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POČET OBYVATEĽOV

Pohyb obyvateľstva
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Tabuľka – Celkový prírastok obyvateľstva v rokoch 2007 - 2014
Rok
Počet
Rok
Počet

2007
-1
2011
-2

2008
48
2012
15

2009
-1
2013
-44

Prírastok obyvateľstva

2010
-14
2014
-19

53

40

POČET

Zdroj: Štatistický úrad

60

20
0
-20

7

14

7

18

-3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-36

-40
-60

-34

ROK

Najväčší prírastok obyvateľstva, za posledných 8 rokov, bol zaznamenaný v roku 2008, a to 48
obyvateľov. V posledných dvoch rokoch mesto Trstená zaznamenalo úbytok obyvateľstva, v roku 2013
počet obyvateľov sa znížil o 44 obyvateľov, rok 2014 matričné údaje zaznamenali úbytok o 19
obyvateľov.
Veková štruktúra
Všeobecný trend starnutia populácie je viditeľný aj v meste Trstená. V porovnaní s východiskovým
rokom 2007 došlo v roku 2014 k poklesu osôb v predproduktívnom veku o 273, naopak stúpol počet
osôb v poproduktívnom veku o hodnotu 125.
Tabuľka – Produktivita obyvateľstva
Predproduktívny vek
(0-14 rokov)
Muži
Ženy
1222
639

583
1495

771

724

Produktívny vek
(15-64 rokov)
Muži
Ženy
Rok 2014
5417
2735
2682
Rok 2007
5306
2650
2656

Poproduktívny vek
(65 a viac rokov)
Muži
Ženy
715
278

437

Spolu

7354

590
228

362

7391

Zdroj: SODB 2011
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Index populačnej dynamiky (za rok 2014)
Predproduktívny vek/poproduktívny vek x 100 = 1222/715 x 100 = 170,91
<100
101 – 120
121 – 200
201 – 300
301 <

regresívny typ populácie
stacionárny typ populácie
stabilizovaný typ populácie
progresívny typ populácie
veľmi progresívny typ populácie

V meste Trstená je stabilizovaný typ populácie. Samospráva však musí vytvárať aktívnu politiku vo
vzťahu k mladým ľuďom v oblasti tvorby pracovných miest a rozvoja bývania.
Tabuľka – Veková pyramída obyvateľstva
Veková
skupina
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44

Muži

Ženy

212
208
235
274
354
326
332
299
267

Veková
skupina
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 +

Spolu

192
181
211
254
326
292
298
278
297

404
389
446
528
680
618
630
577
564

Muži

Ženy

249
243
219
206
107
74
53
29
18

Počet

235
250
244
226
144
115
82
57
42

484
493
463
432
251
189
135
86
60

Zdroj: SODB 2011

Veková pyramída
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-400
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100
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Mierna prevaha žien je prirodzeným javom z dôvodu ich všeobecne vyššej priemernej dĺžky života. Je
porovnateľná s inými mestami na Slovensku. Vekovú štruktúru obyvateľstva z hľadiska rodového
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zastúpenia možno charakterizovať ako vyváženú. V rozhodujúcom (produktívnom) veku je početnosť
pozitívna a javí sa aj ako dôležitý faktor ekonomického rozvoja mesta.
Národnostná a religiózna štruktúra
Tabuľka – Národnostná štruktúra obyvateľstva
Národnosť
Počet
% vyjadrenie
Národnosť
Počet
% vyjadrenie

Slovenská
7140
95,43 %
Srbská
5
0,07 %

Maďarská
5
0,07 %
Moravská
4
0,05 %

Ukrajinská
2
0,03 %
Bulharská
2
0,03 %

Česká
13
0,17 %
Iná
13
0,17 %

Nemecká
4
0,05 %
Nezistená
260
3,48 %

Poľská
34
0,45 %
Spolu
7482
100 %

Zdroj: SODB 2011
Slovenskú národnosť, podľa posledného SODB v roku 2011 deklarovalo až 95,43 % z celkového počtu
obyvateľstva. Z ostatných národností najviac je zastúpená česká 0,17 %, avšak ani jedna národnosť
nepresiahla 1 %.
Tabuľka – Vierovyznanie obyvateľstva
Vyznanie/cirkev
Rímskokatolícka
Gréckokatolícka
Pravoslávna
Evanjelická – augsburského
vyznania
Reformovaná kresťanská
Evanjelická - metodistická
Starokatolícka

Počet
6 649
19
7

% vyjadrenie
88,87 %
0,25 %
0,09 %

Vyznanie/cirkev
Bratská jednota baptistov
Adventistov 7. dňa
Jehovovi svedkovia

49

0,65 %

Bahájske spoločenstvo

1
1
6

0,01 %
0,01 %
0,08 %

Bez vyznania
Iné
Nezistené

Počet
2
1
8

% vyjadrenie
0,03 %
0,01 %
0,11 %

1

0,01 %

277
12
449

3,70 %
0,16 %
6,00 %

Zdroj: SODB 2011
Čo sa týka náboženského vierovyznania väčšina obyvateľstva je rímskokatolíckeho vyznania, až 88, 87
%. Druhou najpočetnejšou cirkvou je obyvateľstvo evanjelického – augsburského vyznania 0,65 %. Bez
vyznania je 3,7 % obyvateľstva, a do kategórie nezistené sa radí 6 % obyvateľstva.
Tabuľka – Najvyššie dosiahnuté vzdelanie obyvateľstva
Najvyššie dosiahnuté
vzdelanie
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez
maturity)
Úplné stredné učňovské
(s maturitou)
Úplné stredné odborné
(s maturitou)
Úplné stredné
všeobecné

884
807

%
vyjadrenie
11,82 %
10,79 %

737

9,85 %

288

3,85 %

Vysokoškolské doktorandské

1 423

19,02 %

Bez školského vzdelania

408

5,45 %

Nezistené

Počet

Najvyššie dosiahnuté
vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské,
inžinierske, doktorské

Počet

% vyjadrenie

113
246

1,51 %
3,29 %

931

12,44 %

35

0,47 %

1 422

19,01 %

188

2,51 %

Zdroj: SODB 2011
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Isté negatívum je dosť vysoké percento obyvateľstva, ktoré má základné vzdelanie 11,82 %. Oproti
tomu pozitívnym faktom je skupina obyvateľstva so stredoškolským (38,17 %) a vysokoškolským
vzdelaním (16,2 %). Do kategórie – bez školského vzdelania – patrí nezanedbateľná časť obyvateľstva
až 19,01 %. Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva mesta Trstená sa len minimálne líši od ostatných
regiónov Slovenska.

3. Hospodárstvo
Mesto Trstená patrí medzi najviac priemyselne rozvinuté územia regiónu Orava. Na území mesta sa
nachádza niekoľko väčších regionálnych zamestnávateľov.
V súčasnosti je v Obchodnom registri zaregistrovaných 60 obchodných spoločností s právnou formou
s.r.o., ktoré majú sídlo v Trstenej. Veľmi silnú základňu tvoria tiež živnostníci, ktorých je v súčasnosti
registrovaných 500.
Najväčšie zastúpenie priemyselnej výroby v meste Trstená má Spracovanie dreva a výroba výrobkov
z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 33,33 %, Výroba
kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 20,26 %, Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 7,19
%, Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 6,54 % a Iná výroba 6,54 %.
Väčšina výrobných a skladových plôch je vhodne umiestnená na východnom okraji mesta vo výrobnom
okrsku. Problematické je umiestnenie najstaršej časti ZŤS. Ďalším problémom je situovanie
poľnohospodárskej výroby, ktoré predstavuje Poľnohospodárske družstvo Trsteník v Trstenej a v Ústí
nad Priehradou – Nove Ústie. Výrobné areály vo východnej časti mesta sú pomerne extenzívne využité.
Menšie prevádzky remeselného charakteru sú rozptýlené v plochách obytnej zóny.

Zahraničná
osoba, FO s
bydliskom
mimo územia SR
Priemyselná
výroba spolu

Akciová
spoločnosť

FO nezapísaná v
OR podnikajúca
súčasne ako
FO nezapísaná v
sam.
OR hosp.roľník
podnikajúca
súčasne ako
osoba so s
Spoločnosť
slobodným
ručením
povolaním
obmedzeným

FO zapísaná v
OR

FO nezapísaná v
OR

Tabuľka – Štruktúra subjektov za sekciu C – priemyselná výroba podľa HL SK NACE rev. 2 v meste
Trstená

Výroba potravín

5

Výroba textilu

6

6

Výroba odevov
Spracovanie dreva a
výroby výrobkov z
dreva a korku okrem
nábytku; výroba
predmetov zo slamy
a prúteného
materiálu
Tlač a reprodukcia
záznamových médií
Výroba výrobkov z
gumy a plastu

7

7

46

2

2

1

1

1

7

1

51

1
1

1
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Výroba ostatných
nekovových
minerálnych
výrobkov
Výroba a spracovanie
kovov
Výroba kovových
konštrukcií okrem
strojov a zariadení
Výroba počítačových,
elektronických a
optických výrobkov
Výroba elektrických
zariadení
Výroba strojov a
zariadení i.n.
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia
strojov a prístrojov

4

4

1

1

28

3

31

3

7

10

3

1

5

1

6
8

3
1

1

5

1

7

1

1

1

10

2

11

Zdroj: Štatistický úrad
Medzi najväčších zamestnávateľov v meste Trstená patria nasledovné spoločnosti:







Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., Trstená (výroba spotrebnej elektroniky)
Hornooravská nemocnica s poliklinikou, Trstená (zdravotníctvo)
COOP Jednota Trstená, SD (obchodná činnosť)
Poľnohospodárske družstvo Trsteník, Trstená (poľnohospodárstvo)
LKT s.r.o., Trstená (výroba lesných kolesových traktorov)
ELKOND HHK, a.s., Trstená (výroba elektronických a elektrických drôtov a káblov)

Tabuľka - Evidencia podnikateľských subjektov v meste Trstená

Číslo

Názov PO/sídlo/Sk NACE:

Počet
zamestnancov
(rok)

Tržby
(rok 2014)

Zisk
(rok 2014)

Kontakt

1 000 - 1 999

162 332 933 €

9 600 588 €

043/5303 200

250 - 499

19 353 006 €

-210 418 €

043/5309 151

100 - 149

10 180 735 €

155 829 €

048/4714 744

3

Panasonic Industrial Devices
Slovakia s.r.o.
COOP Jednota Trstená,
spotrebné družstvo
ELKOND HHK, a.s.

4

LKT, s. r. o.

50 - 99

6 421 651 €

132 586 €

043/5392 601

5

OMOSS spol. s r. o.

50 - 99

4 811 829 €

235 013 €

043/5393 300

6

25 - 49

4 712 588 €

24 374 €

0903 192 170

100 - 149

2 340 059 €

-43 057 €

043/5392 587

8

STAREK Transport s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo
Trsteník
PROVEST, spol. s r.o.

20 - 24

2 236 318 €

10 134 €

043/5392 200

9

VEPY, spol. s r.o.

10 - 19

2 086 337 €

103 408 €

043/5393 160

10

RENTKA, s.r.o.

Neznámy

1 788 372 €

-189 449 €

1
2

7
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11

Lekáreň KARMEL, s.r.o.

5-9

1 638 712 €

53 787 €

043/5392 338

12

FLEXTRANS SLOVAKIA, s.r.o.

10 - 19

1 541 329 €

1 254 €

043/5324 858

13

GPT, s. r. o.

25 - 49

1 013 240 €

-860 €

043/5391 340

14

FTL Logistics, s.r.o.

5-9

1 012 567 €

17 489 €

15

Lekáreň "U Murína" s.r.o.

5-9

1 012 021 €

22 289 €

16

M1, a.s.

5-9

911 872 €

-58 715 €

17

matraCentrum Sk, s.r.o.

5-9

759 733 €

20 450 €

18

0-2

744 975 €

17 613 €

10 - 19

626 943 €

-46 869 €

20

VZDUCH-TECH-KLIMA s. r. o.
Trstenské technické služby - T
T S, s.r.o
SLOVGASTRO s.r.o.

3-4

616 051 €

-6 355 €

21

ORIK, s.r.o.

10 - 19

583 410 €

-31 329 €

043/5392 150

22

BYTTES, s.r.o.

5-9

577 284 €

-13 274 €

043/5392 796

23

OK - TEAM, s.r.o.

3-4

519 781 €

7 918 €

24

PC Slovakia, s.r.o.

5-9

518 115 €

-3 401 €

043/5324 837

25

DD autodiely, s.r.o.

0-2

400 609 €

-6 265 €

0918 557 726

26

GBLogistic s. r. o.

0-2

367 507 €

2 304 €

0902 702 498

27

0-2

267 665 €

-432 703 €

043/5321 485

0-2

261 716 €

21 842 €

0915 707 870

29

SLOVTEAM, s. r. o.
OravaNet, Slovakia, spol. s
r.o.
ANDOPA TRADE, s.r.o.

0-2

195 473 €

24 289 €

30

ORAVA TIMBER, s. r. o.

3-4

193 778 €

-6 835 €

0907 468 153

31

KOJA, s.r.o.

0-2

185 206 €

2 612 €

043/5324 081

32

BELALKO, s.r.o.

0-2

184 151 €

284 €

0902 991 020

33

WOOD INTERIER, s.r.o.

0-2

183 200 €

3 524 €

0903 398 994

34

JAP Slovakia, s.r.o.

3-4

180 278 €

-20 602 €

043/5392 931

35

MARLET, spol. s r.o.

0-2

166 062 €

5 033 €

0903 541 979

36

MPA Consulting, s.r.o.

0-2

165 520 €

84 186 €

0903 391 126

37

SloviTel, spol. s r.o.

0-2

158 445 €

-1 583 €

043/2250 733

38

URBIO, s.r.o.

0-2

155 617 €

7 791 €

043/5392 919

39

MINER, s.r.o.

0-2

142 112 €

13 483 €

40

TRIX - DRGAN, s. r. o.

3-4

141 183 €

-12 704 €

043/5392 877

41

Brooklyn - Slovakia, s. r. o.

0-2

139 565 €

2 941 €

0905 808 192

42

E+T GYN, s. r. o.

0-2

138 842 €

875 €

043/5393 245

43

J.H. SINOT, s.r.o.

Neznámy

135 151 €

8 093 €

0907 813 309

44

RIOMA, s.r.o.

5-9

131 026 €

-26 635 €

0904 333 320

45

KALAP, s.r.o.

3-4

129 740 €

-1 727 €

0905 550 640

46

OVP ORAVA, s.r.o.

0-2

126 306 €

-1 512 933 €

043/5309 791

47

D.M.G.L., s.r.o.

0-2

121 688 €

-2 551 €

48

COMP MP, s.r.o.

0-2

113 071 €

2 357 €

49

EURO COMMERCE, s.r.o.

0-2

108 308 €

14 051 €

0903 390 339

50

Eko Energy Slovakia s.r.o.

0-2

105 629 €

-35 474 €

043/2028 918

51

VAMITECH, s.r.o.

5-9

103 837 €

12 702 €

0907 855 034

19

28

043/5392 048

0902 915 693
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52

RENBUT Slovakia s.r.o.

0-2

98 816 €

2 708 €

0944 092 032

53

Go.Praktik, s. r. o.

0-2

96 012 €

16 270 €

043/5392 876

54

DENTPA, s.r.o.

0-2

95 449 €

7 015 €

043/5392 583

55

Refit international, s.r.o.

0-2

92 329 €

-4 373 €

56

MADAG, s. r. o.

0-2

90 856 €

7 355 €

0905 822 880

57

PPRsystem, s.r.o.

0-2

85 518 €

-3 112 €

0902 527 909

58

Feniks Trstená, s.r.o.

0-2

78 911 €

2 121 €

59

REDU, s. r. o.

0-2

75 955 €

10 886 €

0907 122 885

60

Eko-pol, s.r.o.

0-2

69 794 €

-4 442 €

043/5391 577

61

DiaInter, s. r. o.

3-4

66 727 €

5 432 €

043/5307 378

62

BOMAX s.r.o.

0-2

64 454 €

7€

0903 040 494

63

PROFISTAV -MM, s.r.o.

0-2

64 284 €

17 225 €

64

gynfet, s. r. o.

0-2

62 912 €

1 959 €

65

JM Auto, s. r. o.

0-2

58 520 €

-815 €

66

KAPIPLAST spol. s r.o.

3-4

56 157 €

-10 614 €

67

JASU, spol. s r.o.

0-2

56 114 €

17 680 €

68

M.M.Maroš, s.r.o.

0-2

55 601 €

278 €

69

MM + M s.r.o.

5-9

55 008 €

-6 003 €

70

MB Tatra, s. r. o.

0-2

51 906 €

1 849 €

0904 807 788
0918 567 445

043/5392 485

Zdroj: Štatistický úrad
Ekonomická aktivita obyvateľstva a miera nezamestnanosti
Na základe sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 v meste Trstená spolu 3 693 ekonomicky aktívnych
osôb, čo predstavuje podiel 49,4 % z celkového počtu obyvateľov. Počet mužov bol 1 995, žien 1 698.

pracujúci
dôchodcovia

nezamestnaní

0
68
68

59
78
137

280
167
447

Ostatní nezávislí

Muži 1995 54,0
Ženy 1698 46,0
Spolu 3693 100,0

osoby na
materskej
dovolenke

Nepracujúci
dôchodcovia

%

Osoby na rodičovskej
dovolenke

spolu

Pohlavie

Osoby ekonomicky aktívne
z toho

vypomáhajúci
(neplatení)
členovia
domácností v rod.
podnikoch

Tabuľka – Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity k 31.12.2011

7
4
11

3
162
165

418
668
1 086

23
18
41

Zdroj: Štatistický úrad
Tabuľka – Prehľad odvetví ekonomickej činnosti s najväčším počtom zamestnancov v meste Trstená
Odvetvie ekonomickej činnosti
Vzdelávanie
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Zdravotníctvo

muži
103
104
162
65

ženy
213
180
122
216

spolu
316
284
284
281
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Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Špecializované stavebné práce
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
Pozemná doprava a doprava potrubím
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Výroba elektrických zariadení
Výstavba budov
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Výroba strojov a zariadení i. n.

85
149
81
107
79
65
106
49
75

135
27
69
30
46
56
15
57
30

220
176
150
137
125
121
121
106
105

Zdroj: Štatistický úrad
Najväčší počet pracovníkov z celkového počtu EA v Trstenej je v odvetví Vzdelávania (8,5 %), nasleduje
odvetvie Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie; Maloobchod; Zdravotníctvo
a výroba počítačových, elektronických a optických káblov (na úrovni 7 – 7,5 % z celkového počtu
ekonomicky aktívnych obyvateľov). Zamestnanosť podľa pohlavia je u jednotlivých odvetví rozdielna.
V odvetviach ako sú stavebníctvo, doprava, strojárstvo, majú dominantné postavenie muži. Naopak
v odvetviach ako je školstvo, zdravotníctvo, maloobchod, či v elektrotechnickom priemysle majú
dominantné postavenie ženy. Najvyšší podiel zamestnaných žien zaznamenáva je už tradične v školstve
a zdravotníctve.
Tabuľka - Veková štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva
Veková kategória
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65+

Počet EA obyvateľov
41
353
471
522
490
520
441
420
336
63
35

Zdroj: Štatistický úrad
Najvyšší počet ekonomicky aktívnych obyvateľov predstavujú vekové kategórie 30 – 34 rokov a 40 – 44
rokov. Veková štruktúra EA obyvateľov kopíruje demografický vývoj, so starnúcou populáciou.
Nezamestnanosť, štruktúra nezamestnanosti, vývoj nezamestnanosti
Systémové zmeny hospodárstva na Slovensku začiatkom 90. rokov 20. storočia vyvolali reakciu
v podobe prudkého zvýšenia nezamestnanosti na celom území Slovenska, teda aj v Trstenej. Najviac
nezamestnaných obyvateľov mesta bolo v rokoch 1998 – 2002. Podstatné zvýšenie zamestnanosti
v Trstenej nastalo v rokoch 2003 – 2008 (kedy úrady práce evidujú v priemere 215 uchádzačov
o zamestnanie, ďalej len UoZ). Dopady hospodárskej krízy, ktoré sa prejavili od roku 2009 spôsobili
značný nárast počtu UoZ na úroveň 425, ktorý má mierne kolísavý trend až do súčasnosti.
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Tabuľka – Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v rokoch 1996 – 2013
Rok
Počet uchádzačov
Z toho počet žien

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
344 414 501 561 546 573 509 357 334
193 192 213 217 212 231 198 136 169

Rok
Počet uchádzačov
Z toho počet žien

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
278 222 211 249 425 446 425 452 439
133
93
98
109 171 181 189 180 178

Zdroj: ÚPSVaR
Tabuľka – Vývoj počtu nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie podľa veku a ich podiel na
celkovom počte UoZ na úrovni okresu Tvrdošín

Do 19 rokov
Podiel
20 - 29 rokov
Podiel
30 - 39 rokov
Podiel
40 - 49 rokov
Podiel
nad 50 rokov
Podiel

2007

2008

2009

2010

2011

80
6,70 %
301
25,23 %
255
21,37 %
288
24,14 %
269
22,54 %

45
3,68 %
392
32,03 %
267
21,81 %
253
20,67 %
267
21,81 %

46
2,17 %
776
36,59 %
465
21,92 %
402
18,95 %
432
20,37 %

49
2,12 %
866
37,41 %
500
21,60 %
425
18,36 %
475
20,51 %

37
1,67 %
849
38,42 %
477
21,58 %
404
18,28 %
443
20,05 %

2012
123
5,50 %
795
35,52 %
486
21,72 %
426
19,03 %
408
18,23 %

2013
105
4,39 %
825
34,49 %
539
22,53 %
465
19,44 %
458
19,15 %

Zdroj: ÚPSVaR
Tabuľky vekovej štruktúry celkovo poukazujú na veľmi vysoký počet UoZ vo vekovej kategórii do 29
rokov. Súvisí so najmä so všeobecným trendom nedostatkom pracovných miest pre mladých, obzvlášť
osôb s nedostatočným vzdelaním.
Vývoj nezamestnanosti
Vývoj nezamestnanosti v okrese Tvrdošín mal až do roku 2008 klesajúci charakter s výraznou cyklickou
zložkou. Prudký nárast nezamestnanosti v dôsledku dopadov svetovej hospodárskej krízy bol
spomalený až v poslednom štvrťroku 2009. V rokoch 2010 – 2013 má miera nezamestnanosti v okrese
Tvrdošín kolísavý, avšak vyrovnaný priebeh.
Graf – Vývoj nezamestnanosti v okrese Tvrdošín

Zdroj: ÚPSVaR
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Voľné pracovné miesta
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo evidoval v roku 2013 v informačnom systéme 107
voľných pracovných miest v okrese Tvrdošín. Najväčší nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v roku
2013 z hľadiska profesnej štruktúry bol v profesiách: čašník, administratívny pracovník, stavebný
robotník, predavač, pomocný pracovník, kuchár, krajčír, stolár, tesár, automechanik, strojník zemných
strojov, obslužný personál, operátor vo výrobe, účtovník, pracovník strážnej služby.
Ťažko obsadzovanými profesiami sú: logopéd, učiteľ fyziky, výrobca zmrzliny, stolár, čašník, kuchár,
lekár, fyzioterapeut. Hlavným dôvodom je nedostatok UoZ, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu a študijný
odbor. Ďalej je to nezáujem UoZ o určité pozície, a to z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia,
neprimeraných požiadaviek zo strany zamestnávateľov alebo nedostatku praxe.

4. Občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra
ŠKOLSTVO
V meste Trstená sa nachádza jedna základná škola s materskou školou cirkevná a jedna materská škola
štátna s dvomi elokovanými pracoviskami, základná škola štátna s elokovanými pracoviskami, jedna
stredná škola, jedno detašované pracovisko vysokej školy, Centrum voľného času, Základná umelecká
škola, dve Súkromné základné umelecké školy, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie Trstená, ABC Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Trstená a škola
v nemocnici.
Predškolské zariadenia
Predškolskú výchovu detí v Trstenej zabezpečuje jedna základná škola s materskou školou cirkevná
a jedna materská škola štátna s dvomi elokovanými pracoviskami.
Materská škola, Oslobodenia 941/50, ktorá predstavuje riaditeľstvo. Jej neoddeliteľnou súčasťou sú
elokované pracoviská:



Materská škola, ul. Puškinova 589/20,
Materská škola pri základnej škole, Západ 1146/36.

Tabuľka – Počet tried a detí v materských školách v meste Trstená za rok 2014

MATERSKÁ ŠKOLA
Ul. Puškinova

MATERSKÁ ŠKOLA
Ul. Oslobodenia

MATERSKÁ ŠKOLA
ZÁPAD 1146/36

4
82

5
108

2
39

Triedy
Deti

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S
MATERSKOU ŠKOLOU
RUDOLFA DILONGA
Ul. Hviezdoslavova 824/6
1
33

Zdroj: MsÚ Trstená
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Základné školstvo
V katastri mesta Trstená sa nachádzajú 2 základné školy:



Základná škola P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, s jedným elokovaným pracoviskom
Základná škola s materskou školou R. Dilonga, Hviezdoslavova 823/7 s jedným elokovaným
pracoviskom.

Tabuľka – Počet tried a detí v školách v meste Trstená za rok 2014

Typ
zariadenia
Školy
Deti

Materská škola
Gymnázium
1
647

Základná škola
1 – 9 roč.

štátna

cirkevná

štátna

cirkevná

1
229

1
33

1
583

1
261

ZUŠ
štátna
1
491

Špeciálna škola
predškolský
vek
1
7

školský
vek
1
13

Zdroj: MsÚ Trstená

Základná škola P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8 je škola s právnou subjektivitou, ktorej
zriaďovateľom je Mesto Trstená. Školu navštevuje 583 žiakov vyučujúcich sa v 23 triedach s 33
kvalifikovanými pedagógmi.
Základná škola s materskou školou R. Dilonga, Hviezdoslavova 823/7 je škola s právnou subjektivitou,
ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Spišské Podhradie. Základnú školu
navštevuje 261 žiakov vyučujúcich sa v 18 triedach.
Ostatné školské zariadenia
Základná umelecká škola, Odbojárov 953
Základná umelecká škola je rozpočtovou organizáciou mesta Trstená s právnou subjektivitou.
V súčasnosti ZUŠ navštevuje 491 žiakov v troch študijných odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný a
keramika. Škola má tiež k dispozícií učebne v ZŠ na sídlisku Západ, kde vyučuje klavír, keyboard a
pracuje výtvarný odbor. Základná umelecká škola je dnes už neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a
spoločenského života v meste. Koncerty a vystúpenia žiakov HO, TO a výstavy prác žiakov VO sú už
dlhoročnou tradíciou. Dobré funguje aj spolupráca s MŠ a ZŠ pri nábore talentovaných žiakov. Učitelia
ZUŠ vychádzajú za svojimi budúcimi žiakmi do škôl v celom regióne. Propagujú umenie formou
výchovných koncertov a získavajú tak nových adeptov k štúdiu na škole.
Súkromná základná umelecká škola Ľubomíra Hoľmu, Železničiarov 282
Súkromná základná umelecká škola Ľubomíra Hoľmu vznikla 01.09.2015 v Trstenej. Ako je uvedené
v názve školy, zriaďovateľom je Ľubomír Hoľma. Táto súkromná umelecká škola sa zameriava na
výtvarný odbor orientovaný na tradičné ľudové remeslá, ako je hrnčiarstvo, drotárstvo, košikárstvo
a iné. Jej cieľom je zachovávať remeslo hrnčiarstva, ktoré má v meste Trstená hlbokú tradíciu.
Propagujú umenie formou prezentácie diel na tradičných jarmokoch a získavajú tak nových adeptov k
štúdiu na škole.
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Súkromná základná umelecká škola
Zriaďovateľom Súkromnej umeleckej školy je Vladimír Pánik. Škola je zriadená v Chlebniciach a má ešte
päť elokovaných pracovísk - dve v Dlhej nad Oravou a po jednom v Krivej, Trstenej a Liesku.
V súčasnosti SZUŠ navštevuje 205 žiakov v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore.
Centrum voľného času, Námestie M.R.Štefánika 438/27
Centrum voľného času je rozpočtovou organizáciou mesta Trstená s právnou subjektivitou.
Je otvoreným zariadením pre deti, žiakov, študentov a dospelých občanov vo veku od 3 do 30 rokov so
zameraním na záujmové vzdelávanie a záujmovú príležitostnú činnosť s celoročnou
prevádzkou. Organizácia je delená na dve oddelenia, ktoré sa špecializujú na jednotlivé formy a obsahy
záujmového vzdelávania: Oddelenie telovýchovy a športu a Oddelenie spoločenských vied.
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Trstená, SNP 227/23
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“) je samostatnou
štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Centrum poskytuje komplexnú
psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť
deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného,
vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického
vývinu a porúch správania. Okrem týchto činností vykonáva aj činnosti preventívno-výchovné,
odborno-preventívne, metodicko-odborné (metodicky vedie výchovných poradcov, koordinátorov
prevencie i školských špeciálnych pedagógov) a pracuje na tvorbe preventívnych programov.
Služby CPPPaP sú poskytovasné pre klientelu detí od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.
Služby CPPPaP sú poskytované bezplatne.
ABC Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Trstená, Železničiarov 266/8
ABC SCŠPP je školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, kde sa vykonáva psychologická,
špeciálno-pedagogická vrátane logopedickej a liečebno-pedagogickej činnosti a sociálna činnosť
zmeraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho, kariérového vývinu
detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.
Stredné školstvo
V meste sa nachádza len jediná stredná škola – Gymnázium Martina Hattalu, ktorá sa skladá z troch
subjektov, a to: Gymnázium 4-ročné, k 31.8.2014 s počtom žiakov 362, Gymnázium bilingválne,
s počtom žiakov 116 a Gymnázium 8-ročné s počtom žiakov 169. Toto výchovnovzdelávacie zariadenie
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie s prihliadnutím na individuálne a vekové osobitosti žiakov.
Vysoké školy
Na území mesta Trstená sa nachádza detašované pracovisko jednej vysokej školy –Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča,
Železničiarov 278 sídli v budove Gymnázia Martina Hattalu. Svoje pracovisko v Trstenej zriadila ako
Ústav sociálnej prace Tomislava Kolakoviča s možnosťou kompletného vzdelávania na bakalárskom a
magisterskom stupni v dennej a externej forme, s možnosťou rigoróznej skúšky v odbore Sociálna
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práca. Odbor Sociálna práca má široké zameranie. V Ústave SP T. Kolakoviča sa orientujú na
poradenstvo, služby a pomoc rodine, nakoľko rodina je prioritou v celosvetovom meradle a jej hodnota
v regióne Orava je vysoká.
Rozvíja služby, ktoré keď sa inštitucionalizujú, vzápätí sa stávajú praktickými výučbovými pracoviskami
Ústavu. Na každoročnej medzinárodnej konferencii predstavujeme osobnosti Slovenska, ktoré sa
formovali v Kolakovičovej Rodine (napr. MUDr. Silvester Krčméry sn., RNDr. Vladimír Jukl, MUDr.
Vladimír Stecrula, MUDr. Anton Neuwirth, Mgr. Elena Bartošová, Štefan Šmálik atď.) Pracovisko začalo
výučbu o rok skôr ako na Alma Mater VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave a prví absolventi Ústavu sú aj
prvými absolventmi VŠ ZaSP sv. Alžbety. Garantom a vedúcou Ústavu je prorektorka prof. PhDr. Mária
Bielová, PhD., zástupca MUDr. Vojtech Koleják.
ZDRAVOTNÍCTVO
Hornooravská nemocnica s poliklinikou (ďalej len „HNsP“) Trstená je všeobecnou nemocnicou v
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, s postavením príspevkovej organizácie s
vlastnou právnou subjektivitou.
Medzi oddelenie HNsP patria:





Lôžkové oddelenia
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
Poliklinické zložky
Nemocničná lekáreň.

Tabuľka – Oddelenia HNsP
Lôžkové oddelenia

Spoločné vyšetrovacie a liečebné
zložky

Interné oddelenie

Oddelenie klinickej biochémie

Chirurgické a traumatologické oddelenie Hematologicko - transfúzne oddelenie
Detské oddelenie

Rádiodiagnostické oddelenie

Psychiatrické oddelenie

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie
Oddelenie liečebnej výživy a
stravovania

Gynekologické a pôrodnícke oddelenie

Poliklinické zložky
Oddelenie urgentnej
medicíny
Lekárska služba prvej
pomoci

JZS - ORL
Novorodenecké oddelenie
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej
medicíny
Paliatívne oddelenie
Oddelenie dlhodobo chorých
Jednodňová zdravotná starostlivosť ORL

Zdroj: HNsP Trstená
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Tabuľka – Lôžkové oddelenia spolu s počtom lôžok v HNsP Trstená
Oddelenia
Interné oddelenie
Chirurgické a traumatologické oddelenie
Detské oddelenie
Psychiatrické oddelenie
Gynekologické a pôrodnícke oddelenie
Novorodenecké oddelenie
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
Paliatívne oddelenie
Oddelenie dlhodobo chorých
Jednodňová zdravotná starostlivosť - ORL

Počet lôžok
36 + 4 JIS
43 + 5 JIS
26 + 4 JIS
40
50
22
4
10
24
x

HNsP Trstená
Interné oddelenie má 36 lôžok + 4 JIS, chirurgické oddelenie má 43 lôžok + 5 JIS, detské oddelenie
disponuje 26 –timi lôžkami + 4 JIS, na psychiatrickom oddelení sa môže liečiť 40 pacientov,
gynekologické-pôrodnícke oddelenie má 50 lôžok, novorodenecké oddelenie 22 lôžok, odd.
anesteziológie a intenzívnej medicíny 4 lôžka, paliatívne odd. 10 lôžok a odd. dlhodobo chorých 24
lôžok.
HNsP Trstená poskytuje komplexné zdravotné služby v širokom rozsahu pre všetkých občanov
vyžadujúcich ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť. Popri tom zabezpečuje komplexné
činnosti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, lekárenskú službu, ambulanciu ZZS, lekársku
službu prvej pomoci. Nemocnica poskytuje lôžkovú starostlivosť pre okres Tvrdošín, časť okresu
Námestovo – spádová oblasť približne pre 65 000 obyvateľov.
V meste ďalej pôsobia dve zdravotné strediská, štyri lekárne zabezpečujúce pohotovostnú službu
(Lekáreň Karmel, Lekáreň u Murína, Lekáreň pri nemocnici – Pharmcentrum, s.r.o. a Nemocničná
lekáreň NsP Trstená), viaceré súkromné ambulancie pre deti, dospelých, stomatologické ambulancie
a rôzni špecializovaní lekári.
Tabuľka – Zariadenia zdravotnej služby v meste Trstená
Typ zariadenia
Všeob. a špecializovaná nemocnica
Transfúzne a hematologické
Lekárne a výdajne liekov
Ambulancia - praktický lekár pre dosp.
Ambulancia - praktický lekár pre deti

Počet
1
2
4
5
4

Typ zariadenia
Ambulancia - stomatológ
Ambulancia - gynekológ
Ambulancia - lekár špecialista
Rýchla zdravotnícka pomoc

Počet
4
4
52
2

Zdroj: Štatistický úrad
SOCIÁLNE SLUŽBY
V súčasnosti mesto disponuje len jedným zariadením sociálnych služieb – denným stacionárom. Toto
zariadenie dokáže však uspokojiť len požiadavky špecifickej cieľovej skupiny, chýbajú ďalšie sociálne
služby, ktoré by mohli včas a adekvátne reagovať na požiadavky občanov.
V meste Trstená poskytujú sociálne služby: Spišská katolícka charita v kombinovanom zariadení
sociálnych služieb pre dospelých a domovom dôchodcov Dom Charitas sv. Františka z Assisi Trstená.
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Ďalšími organizáciami poskytujúce sociálne služby v meste sú ešte tieto organizácie:




Agentúra domácej starostlivosti poskytuje služby sociálne, duchovné svojim klientom v ich
rodine alebo domácnosti.
Farská charita vykonáva a poskytuje návštevy v domácnostiach a pomoc starým ľuďom,
poradenstvo, prácu so sociálne odkázanými a iné charitatívne činnosti.
Osobitnou súčasťou farskej charity je aj Tretí rád sv. Františka, ktorý poskytuje hlavne
návštevnú službu a modlitbové stretnutia.

Tabuľka - Sociálne služby
Obchodné meno/názov
organizácie
Mesto Trstená
Mesto Trstená
Dom Charitas sv.
Františka

Druh poskytovanej
sociálnej služby
Denný stacionár
Opatrovateľská služba

Poskytovateľ sociálnej
služby
mesto
mesto

Rozsah poskytovanej
sociálnej služby
Určitý čas
Neurčitý as

Kombinované zariadenie

Spišská kat. charita

Neurčitý čas

Zdroj: MsÚ Trstená
Sociálna pomoc a sociálne služby
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností,
ktoré sú zamerané na:






prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo
zmierenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu
jej začlenenia do spoločnosti,
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby,
riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou alebo inou formou podľa
nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava.
Sociálna služba v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa poskytuje na území mesta Trstená. Určená je
oprávnenej fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii, je ohrozená sociálnym
vylúčením alebo jej schopnosť spoločensky sa začleniť, je obmedzená a nemôže samostatne riešiť svoje
problémy.
Sociálne služby na podporu rodiny






vykonávanie opatrení zameraných na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu,
fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb,
poskytovanie dávok sociálnej pomoci,
poskytovanie pomoci pri úprave vzťahov medzi dieťaťom a rodičom,
poskytovanie príspevku na dopravu,
poskytovanie finančných prostriedkov na obnovu rodinných pomerov dieťaťa.
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Podporné služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie






odľahčovacia služba,
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
denné centrum,
poskytovanie príspevku na stravu dôchodcov,
zabezpečenie pohrebu a príspevok na pohreb.

Spišská katolícka charita - Dom Charitas Sv. Františka z Assisi Trstená
Dom Charitas sv. Františka z Assisi so sídlom na Zápotočnej ulici č. 565/14 je cirkevné zariadenie,
ktorého zriaďovateľom je Spišská katolícka charita. Zariadenie poskytuje služby podľa zákona
o sociálnych službách občanom poberajúcim starobný alebo invalidný dôchodok, bez rodinného
prostredia, bez sociálnych kontaktov (opustení, osamelí), občanom v terminálnom štádiu života,
onkologicky chorým a predovšetkým manželským dvojiciam v dôchodkovom veku (lebo obývacie
bunky sú dvojposteľové). V Dome Charitas sa nachádza celkovo 37 lôžok.

Sociálna služba sa prijímateľovi sociálnej služby v Dome Charitas poskytuje pobytovou formou, ako
celoročná sociálna služba v rozsahu poskytovania týchto činností:
I. Odborné činnosti:
a. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
b. sociálne poradenstvo,
c. sociálna rehabilitácia.
II. Obslužné činnosti:
a. ubytovanie - v dvoj a trojposteľovej izbe s vlastným hygienickým zariadením,
b. stravovanie - racionálna alebo diabetická strava, na základe požiadavky a zdravotného
stavu klienta (minimálne v rozsahu raňajok, obeda, večere a dvoch vedľajších jedál),
c. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva vrátane poskytovania posteľnej
bielizne.
III. Ďalšie činnosti:
a. osobné vybavenie (t.j. osobné šatstvo, osobná obuv a hygienické potreby) a jeho pranie
a žehlenie,
b. duchovná - spirituálna starostlivosť v spolupráci s miestnymi františkánmi,
c. zabezpečujeme zdravotnícku starostlivosť v spolupráci s ošetrujúcim lekárom.
Dom Charitas zviditeľňuje služby Cirkvi pre človeka v záverečnej fáze života, kde do popredia dáva
ľudskosť, dôstojnosť a jedinečnosť človeka.
Denný stacionár
Priestory denného stacionára sa nachádzajú v Trstenej na ulici Malý rad 538/18. V dennom stacionári
sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je
odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa poskytuje
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia.
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Mimovládne organizácie (MVO) v meste Trstená
Podľa informácií Ministerstva vnútra SR z decembra 2014 pôsobilo v Trstenej celkom 46 občianskych
združení. Ich činnosť sa zameriavala najmä na športové aktivity (futbal, hokej, volejbal, karate, kolky,
stolný tenis, šach) a prácu s mládežou.
V rámci občianskych združení v Trstenej pôsobí päť urbárskych spoločenstiev vlastníkov pozemkov obcí
– Ľavkov, Osada, Slanica, Ústie nad Oravou a Hámre.
Medzi najvýznamnejšie mimovládne organizácie v meste Trstená patria:














Neformálna skupina CENTRUŠKO, ktorá pracuje s hendikepovanými a znevýhodnenými
osobami.
Nadačný fond rozvoja GMH, ktorý poskytuje jazykové kurzy – anglický, nemecký, španielsky
a pod.
Občianske združenie ZDRAVIE PRE ĽUDÍ je založené na podporu a pomoc pri obstarávaní
a modernizácii zdravotníckej prístrojovej techniky a na pomoc pri zavádzaní nových liečebných
metód, ktorými chcú prispieť k záchrane a skvalitneniu zdravia a života pacientov
Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej.
Nezisková organizácia KVAPKA, ktorá sa venuje najmä deťom a organizovaniu akcií
humanitárnej pomoci.
Občianske ZDRUŽENIE ORAVA – PAYS DE BRAY v Trstenej na Orave fungujúce pre priateľstvo
so zahraničím.
Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, ktorého poslaním je
podporovať mladých ľudí pri osobnostnom rozvoji prostredníctvom neformálneho vzdelávania,
dobrovoľníctva, rozvoja podnikavosti a medzinárodnej mobility .
Neformálna skupina Trstenský mládežnícky parlament, ktorej úlohou je prezentovanie,
presadzovanie, obhajovanie záujmov mladých ľudí v meste a organizovanie akcií pre mladých
ľudí.
Slovenský skauting, 10. zbor Trstená je dobrovoľná nepolitická výchovná, medzinárodná
organizácia, ktorá spája ľudí po celom svete. Skauting učí hlavne rozvíjať samého seba
v kolektíve, ale aj jednotlivo. Dáva priestor každému nájsť svoju cestu, získať odhodlanie,
zodpovednosť za samého seba, ale pri tom všetkom nezabúdať na okolie v ktorom žije.
Matica slovenská pestuje v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k
národným tradíciám, pričom napomáha ich rozvoju. Uskutočňuje to predovšetkým vytváraním
podmienok na všestranné vzdelávanie, podporou kultúrnych a iných záujmov a záľúb mládeže,
rozvojom sociálnych kontaktov a zvyšovaním jej kultúry pre plnohodnotný spoločenský život.
Jednota Dôchodcov je mestská organizácia, ktorej úlohou je organizovanie dobrovoľníckej
činnosti a vedenie starších ľudí k vzájomnej pomoci.

BÝVANIE, BYTOVÁ VÝSTAVBA
Bývanie je základná ľudská potreba, ktorá by mala byť uspokojovaná na úrovni adekvátnej celkovému
stupňu sociálno – ekonomického rozvoja spoločnosti. Problém bývania vytvára záväzok pre verejné
subjekty (štát, mesto), aby sa angažovali pri jeho riešení. Sú vrstvy obyvateľstva, ktoré vzhľadom na
charakter bytu ako tovaru, nie sú schopní sami sa postarať o adekvátne bývanie. Zasahovanie štátu do
problematiky bývania, jeho štruktúrovaná podpora jednotlivých skupín populácie, sa rieši prijatím a
uplatňovaním bytovej politiky. Je potrebné sa zamerať na postupné odstraňovanie zanedbanosti
existujúceho bytového fondu, podporiť opravy a rekonštrukcie bytov, pripraviť pozemky na výstavbu
bytových domov a výstavbu rodinných domov. Pri riešení funkčnej zložky bývania je potrebné zohľadniť
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celkové tendencie vývoja, ktoré je nutné sledovať v časovom horizonte 3 a 4 desaťročí, prezentovaných
sčítaním ľudu, domov a bytov.
Domový fond
Podľa výsledkov posledného SODB v roku 2011 bolo v meste Trstená celkovo spolu 1186 domov
a takmer o 100% viac t. j. 2427 bytov. Rozdiel medzi celkovým počtom trvalo obývaných domov
a trvalo obývaných bytov je o 280 bytov, pri domoch je tento rozdiel o 140 domov.
Graf – Domový fond Mesta Trstená
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Zdroj: SODB 2011
Domový fond mesta Trstená v roku 2014 predstavoval 1191 domov, 1095 bytov a 87 bytoviek.
Tabuľka - Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí
11
6
9
8
11
25
32
40

Zdroj: MsÚ Trstená

Bytová výstavba
K 31.12.2014 je v meste Trstená vybudovaných 87 bytových domov, v ktorých je lokalizovaných 1095
bytových jednotiek. Bytové domy sa nachádzajú hlavne v obytnom obvode Trstená-Západ (40 bytových
domov) a Trstená Stred (20 bytových domov).
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Tabuľka – Počet dokončených bytov v meste Trstená
Rok

V rodinných domoch

V polyfunkčných domoch

Spolu

2007

11

X

11

2008

6

X

6

2009

9

X

9

2010

9

5

14

2011

13

2

15

2012

6

1

7

2013

11

1

12

2014

6

2

8

Zdroj: MsÚ Trstená

Tabuľka – Prognóza vývoja bytov a domov v meste Trstená do roku 2050
2025

2050

Počet domov

2 571

3 116

Počet bytov

2 776

3 322

3,5

3,5

Obývanosť (obyv/Byt)

Zdroj: ÚPD Trstená
Keďže Trstená má výhodnú polohu v blízkosti štátnej hranice s Poľskou republikou a v blízkosti vodnej
nádrže Oravská Priehrada, predpokladá sa zvýšený záujem o bývanie v meste a v mestskom obvode
Ústie nad Priehradou, najmä zo strany mestského obyvateľstva, ktoré sa chce usadiť v tichšom
prostredí v blízkosti väčšieho sídla. Zvýšený počet obyvateľov bude vyžadovať vyššiu úroveň
poskytovania služieb, rozsiahlejšiu a komplexnejšiu občiansku vybavenosť. Od roku 1989 nastali
celospoločenské zmeny, týkajúce sa majetkoprávneho vysporiadania pozemkov. Hustá parcelácia a
rozdrobenosť vlastníckych vzťahov komplikuje ďalšiu prípravu stavebných pozemkov.
PROGRAM ROZVOJA BÝVANIA
Bilancovanie potrieb rozvoja bývania
V porovnaní s počtom domácností je v súčasnosti v meste Trstená nedostatok bytov. Na jeden byt
v priemere pripadá 3,56 obyvateľa.
Nasledujúca tabuľka znázorňuje vývoj potreby jednotlivých typov bytov.
Tabuľka – Žiadosti o pridelenie bytu
Rok/Typ bytu

Garsónka

1 - izbový

2 - izbový

3 - izbový

Spolu

2007

4

14

37

11

66

2008

11

98

78

19

206

2009

x

x

x

x

x

2010

3

15

18

3

39
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2011

6

17

35

10

66

2012

5

15

25

15

60

2013

2

13

15

7

37

2014

4

10

20

10

44

Zdroj: MsÚ Trstená

5. Technická infraštruktúra
DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Dobudovaná dopravná a technická infraštruktúra predstavuje významný rozvojový faktor, ktorý vo
veľkej miere ovplyvňuje kvalitu života jej obyvateľov, ako aj rozvoj subjektov na území samosprávy.
Geografická poloha mesta Trstená (blízkosť hranice s Poľskom, cez mesto prechádza európska cesta
77) vyvoláva potrebu prepojenia dopravnej infraštruktúry na celoslovenskú sieť a postupne na
európsku sieť v plnom rozsahu a kvalite.
Tabuľka - Technická vybavenosť mesta Trstená
Ukazovateľ
Pošta
Káblová televízia
Verejný vodovod
Verejná kanalizácia
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
Rozvodná sieť plynu
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov

Hodnota
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Áno
v meste

Zdroj: Štatistický úrad
Z tabuľky vyplýva, že v meste Trstená je dostupná základná infraštruktúra zahŕňajúca vodovod,
kanalizáciu, ČOV, dopravnú infraštruktúru, energetické siete a telekomunikačné siete. V meste sa
nachádza autobusová a železničná stanica. Nedostatočne sú zastúpené plochy statickej dopravy, najmä
odstavné plochy pre kamióny, chýbajú trasy a plochy pre cyklistickú dopravu. Nedostatočná je taktiež
kvalita a kvantita parkovacích miest v meste. Z hľadiska prevádzky a kvality životného prostredia
predstavuje problém najmä trasa cesty I/59 v úseku prejazdu mestom, ktorá sa eliminuje trasou
rýchlostnej komunikácie R3, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe. Mesto je zásobené pitnou vodou,
elektrickou energiou, plynom a z časti teplom z dvoch centrálnych kotolní. V rámci návrhu nových
rozvojových plôch je potrebné vyriešiť rozšírenie rozvodov a kapacít dopravnej a technickej
infraštruktúry.

26

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Trstená na roky 2015 - 2022

Analytická časť
Obrázok: Hlavná cestná dopravná sieť mesta Trstená

Cestná doprava
Hlavnou komunikačnou osou riešeného územia je v smere sever-juh cesta I triedy I/59 a v smere
východ-západ cesta II triedy č.520, ktorá prechádza ťažiskom osídlenia. Chrbticou mesta je cesta I/59,
ktorá napriek tomu, že v rámci regiónu zabezpečuje aj pohyb tranzitnej dopravy, slúži v hraniciach
mesta hlavne ako zberná komunikácia. Rýchlostná cesta R3 sa na vnútorných dopravných vzťahoch
nepodieľa, je vedená východne od osídlenia a slúži hlavne doprave tranzitnej. Na cestu I/59 je napojená
na južnom a severnom okraji mesta. Pre mesto slúži ako diaľničný privádzač cesta II/520, ktorá je na
R3 napojená mimoúrovňovou križovatkou.
Tabuľka - Miestne komunikácie, chodníky, mosty
Dĺžka miestnych komunikácií [km]
Názov územia
Trstená

spolu

z toho bezprašné

24,7

24,6

Dĺžka
vybudovaných
chodníkov [km]
15,1

Počet mostov
8

Zdroj: Štatistický úrad
Systém dopĺňa cesta III/05942, ktorá zabezpečuje dopravné vzťahy severozápadnej časti aglomerácie
až po Ústie. V ďalšom pokračovaní na západ preberá hlavnú úlohu cesta II/520.
Cesty I/59, II/520 a III/05942 vytvárajú dopravný kríž, ktorý je základom mestského komunikačného
systému. Na ne sú napojené ostatné komunikácie funkčnej skupiny B a C, zabezpečujúce obsluhu
jednotlivých častí mesta.
Prepravné vzťahy mimo mesto sú zabezpečované hlavne po rýchlostnej ceste R3 a ceste I/59, ktorá má
prednostne dopravný význam. Po ceste prechádza väčšina zdrojovej a cieľovej dopravy, rovnako ako
väčšina vnútornej dopravy. Zaťaženou je ale aj cesta II/520, úsek od križovatky s I/59, smerom na
východ.
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Rýchlostná cesta R3
Významným krokom v rámci cestnej infraštruktúry v okrese Tvrdošín bolo v roku 2010 odovzdanie do
užívania 7,2 kilometrový obchvat mesta Trstená na rýchlostnej ceste R3, ktorý bol vo výstavbe
od apríla 2008 a po 30 mesiacoch bol dňa 29.októbra 2010 úsek kompletne sprejazdnený a odovzdaný
v polovičnom profile. Úsek začína 4 kilometre pred štátnou hranicou s Poľskom a dĺžka úseku je 7,2
km. Na úseku sa nachádza 14 mostov a 3 križovatky, z toho dve úrovňové na oboch koncoch ako
dočasné napojenie na cestu I/59, na severnej strane mesta Trstená sa napája na cestu I/59. Pokračuje
východne od mesta prevažne poľnohospodárskou oblasťou územia Oravskej kotliny. Koniec úseku je v
križovatke Tvrdošín.
Železničná doprava
Mesto Trstená je napojené aj na celoštátnu železničnú sieť jednokoľajnou železničnou traťou č. 181
Kraľovany - Trstená. Železničná trať v meste končí cca 600 m za železničnou stanicou. Železničná trať,
ktorá pôvodne pokračovala až do Suchej Hory bola zrušená a z trate zostalo zachované iba teleso trate
a niektoré mosty. Do budúcnosti sa nepredpokladá rozvoj železničnej siete mimo vlastné hranice.
Jedinou zmenou do budúcnosti je návrh železničnej zastávky na začiatku mesta, v jej západnej časti cca
1,8 km od železničnej stanice. Zastávka by mohla znamenať zvýšenie záujmu o cesty železničnou
dopravou pre najľudnatejší mestský obvod.
Cyklistická doprava a peší pohyb
Cyklistická doprava dnes nemá v meste vytvorené podmienky pre svoju existenciu, je vedená v uličnom
priestore spolu s ostatnou dopravou. Predpokladá sa postupné vybudovanie samostatnej cyklistickej
komunikácie, ktorá bude v meste slúžiť vnútornému pohybu, ale svojím pokračovaním umožní aj
extravilánove využitie. Ide o cyklotrasu Trstená – Suchá Hora – Novy Targ (Poľsko), ktorá je vedená po
telese nevyužívanej železničnej trate.
V rámci aglomerácie sa predpokladá, že cyklisti budú využívať aj cestu III/5944, po odbočení z nej a po
prechode cez priehradný múr by cyklisti pokračovali po cyklistickej trase vedenej paralelne s cestou
II/520, okrajom lesa, po jej východnej strane až do Námestova.
Územím prechádzajú dve cyklotrasy značené v turistických mapách:
Športová – mierne náročná trasa vedúca zo sedla Demänová, nazývaná Oravská cyklomagistrála č. 006,
začínajúcu pri Oravskej priehrade a pokračujúcu cez Ústie, Trstenú, Liesek, Vitanovú, Oravice, Zuberec,
ďalej na Liptov.
Rekreačná - nenáročná trasa č. 5440 Trstená – Jurčová – Medvedia Hora – Colnica – Trstená, ktorá má
13 km a je určená pre rodinnú cykloturistiku.
Pre peší pohyb v meste, napriek dobrým prírodným podmienkam nie je vybudovaná zodpovedajúca
sieť komunikácii, pohybu chodcov slúžia väčšinou komunikácie pre motorovú dopravu a chodci sú
vedení v uličnom priestore, spolu s ostatnou dopravou.
Statická doprava
Pre statickú dopravu v meste slúžia parkovacie plochy, alebo uličný profil ciest pri obrubníku. Parkuje
sa na zeleni a štrkových plochách. Menej ako polovicu Námestia M.R. Štefánika tvoria parkovacie
plochy pre centrálnu časť. Ďalšie rozsiahle plochy sa nachádzajú pri Mestskom úrade, na Zápotočnej
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ulici, pri supermarkete Billa, pri štadióne a pri kostole sv. Martina. Na sídlisku Západ je vybudovaných
307 parkovacích miest a 161 individuálnych garáží na 963 bytov. Sídlisko Stred má vybudovaných len
78 parkovacích miest na 275 bytov. Na sídlisku Východ je na 58 bytov vybudovaných 29 parkovacích
miest na teréne. Na okraji mesta pri cintoríne sú vybudované garáže vo vlastníctve obyvateľov.
Zásobovanie teplom
V meste Trstená je systém centrálneho zásobovania teplom dominantný. Dodávku tepla pre bytový a
verejný sektor v katastrálnom území mesta Trstená zabezpečuje jeden subjekt, a to spoločnosť BYTTES,
s.r.o. Trstená s licenciou na výrobu a rozvod tepla.
Jednotlivé objekty sú zásobované z dvoch jestvujúcich kotolní:
K2- Západ Trstená
K3- Stred Trstená
Spoločnosť BYTTES, s.r.o. zabezpečuje výrobu a dodávku tepla v troch tepelných okruhoch (Tepelný
okruh 1 - zásobuje teplom sídlisko Mier, Tepelný okruh 2 - zásobuje teplom sídlisko Západ a Tepelný
okruh 3 - zásobuje teplom okrsok Stred a Východ).
Na základe analýzy doterajšieho vývoja spotreby tepla v bytovokomunálnej sfére možno predpokladať
jeho klesajúci trend.
Tabuľka – Vývoj spotreby tepla v päťročnom intervale rokov 2005 – 2015
Sféra záujmu
Bytovokomunálna sféra
Verejná správa a služby
Spolu
Trend vývoja

r.2005 (GJ)
38 120
1 100
39 220
1,0

r.2010 (GJ)
35 230
1 000
36 230
0,924

r.2015 (GJ)
31 900
900
32 800
0,836

Zdroj: MsÚ Trstená
Trvalý medziročný nárast ceny tepla za posledné roky ovplyvnil správanie obyvateľov. Nasmeroval ho
k hospodárnejšiemu nakladaniu s teplom na vykurovanie a prípravu TÚV, a to hlavne realizáciou
racionalizačných opatrení. Výsledkom takéhoto racionalizačného správania sa obyvateľstva a
dodávateľa tepla je klesajúci trend spotreby tepla v bytovokomunálnej sfére. Medziročný pokles je na
úrovni cca 2 – 11 %. Za posledných 5 rokov predstavuje pokles spotreby tepla 22 %. Predpokladáme,
že aj v nasledujúcich rokoch bude tento trend spotreby tepla pokračovať, nakoľko sa budú vykonávať
úpravy objektov (zateplenie striech a obvodových plášťov, výmena okien), keďže do konca roku 2005
bolo vykonané iba zateplenie strechy u jedného objektu. Prognóza celkového poklesu spotreby tepla
do roku 2015 je cca 16 %.
Vývoj spotreby tepla vo verejnej sfére (školstvo, podnikateľské subjekty a pod.) bude len mierne klesať.
Spotreba tepla v existujúcich budovách napojených na centrálny zdroj tepla sa výrazne nezmení,
pretože rozhodujúcim odberateľom je budova základnej školy.
Relevantné obnoviteľné energetické zdroje využiteľné na výrobu tepla v katastri mesta Trstená sú:
 biomasa vo forme:
 lesnej biomasy,
 poľnohospodárskej biomasy,
 geotermálna energia.
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Rovnako významným obnoviteľným zdrojom vhodným na energetické využitie pre mesto Trstená je
balíková slama. Potenciálnym dodávateľom slamy je miestne poľnohospodárske družstvo Trsteník ako
aj agrárne spoločnosti z okolitých miest zaoberajúce sa pestovaním obilia.
Problematika využitia geotermálnej energie pre vykurovanie a prípravu TÚV pre obyvateľov mesta
Trstená sa datuje od druhej polovice 90-tych rokoch minulého storočia, kedy sa vykonal geologický
prieskum v oblasti Hornej Oravy. Na základe tohto prieskumu, vychádzajúc z vymedzených
perspektívnych hydrogeotermálnych štruktúr, boli navrhnuté prieskumné geotermálne vrty vo
viacerých lokalitách (Zábiedovo, Oravský Biely Potok, Oravská Poruba, Dolný Kubín). Z hľadiska využitia
geotermálnej energie v meste Trstená prichádza do úvahy lokalita Zábiedovo. Hoci do dnešného dňa
sa k realizácii projektu nepristúpilo z titulu nezabezpečenia optimálneho modelu jeho financovania
(získanie grantu vo výške cca do 70 % oprávnených investičných nákladov), je problematika využitia
geotermálnej energie stále aktuálna.
Mesto Trstená dalo v roku 2009 vypracovať Štátnemu geologickému ústavu DŠ v Bratislave Štúdiu na
realizáciu geotermálneho vrtu pre možnosť získania geotermálnej vody na využitie pre širšie územie
mesta Trstená, ktorá preukázala existenciu 2 území s možnosťou realizácie geotermálneho vrtu:
1. územie v k.ú. Zabiedovo - doline potoka Zábiedovčík
2. územie v k.ú. Trstená – západne od obce Brezovica.
Predpokladá sa, zrealizovaním geotermálnych vrtov, hĺbky cca 3600m, sa získa voda s výdatnosťou 525 l/s, o teplote 80-90oC, s mineralizáciou okolo 1,5-2,5 g/l, s chemickým zložením Ca-Mg-SO4-HCO3 a
s obsahom CO2, N2 a H2S.

Zásobovanie elektrickou energiou
Mesto Trstená je napojené na elektrickú energiu zo vzdušných VN liniek. Existujúce NN rozvody mesta
sú prevažne káblové a sú umiestnené v chodníkoch a zelených pásoch jednotlivých ulíc, v súbehu s
ďalšími inžinierskymi sieťami. Staršie rozvody sú ešte vzdušné, na betónových stĺpoch, napájané z
uvedených TS. Domové prípojky sú prevažne vzdušným vedením, čiastočne závesnými káblami, resp.
káblovým zvodom. Súčasné rozvody postačujú len pre súčasnú zástavbu.
Existujúce NN rozvody mesta sú vzdušné a v malej miere káblové, napájané z uvedených TS. Pre
plánovanú výstavbu je potrebné vybudovať nové VN a NN káblové rozvody a príslušné TS.
Zásobovanie plynom
Mesto Trstená je zásobované zemným plynom z dvoch regulačných staníc (RS):
1. RS - Západ
2. RS – Východ
Návrh nových RS sa do budúcnosti neuvažuje nakoľko výkonove zodpovedajú pre daný a plánovaný
stav. Do územných lokalít Ústie a Oravská priehrada sa s plynofikáciou zemným plynom neplánuje z
dôvodu vysokých zriaďovacích nákladov. Tieto lokality sa budú riešiť individuálnym zásobovaním
plynom Propán - Bután z lokálnych tlakových staníc, zásobníkov, resp. iných zdrojov energie.
V meste sú v súčasnosti splynofikované lokality Východ, Sever, Západ, Stred a Poľnohospodársky dvor
Trsteník. Najväčšími odberateľmi plynu v meste sú kotolne pre sídlisko Západ a Nemocnica.
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STL plynovody v strede a okrajoch mesta sú navzájom zokruhované, čím sú vytvorené dobré tlakové
pomery v distribučnej sieti pre nový plánovaný rozvoj mesta. Výkon RS je dostatočný aj pre ďalší
plánovaný vývoj mesta v zmysle územného plánu.
Mesto Trstená má v súčasnej dobe vybudovanú rozvodnú plynovú sieť na cca. 70 % územia.
Využitie existujúcich STL plynovodov v súčasnej dobe je cca. na 60 %, plánované na 80 %.
STL plynovody, ktoré sa do nových komunikácií uložia budú napojené na jestvujúce STL plynové
rozvody vybudované v predchádzajúcich obdobiach. STL plynovody do nových lokalít budú vybudované
postupne, budú vedené v len miestnych, št. komunikáciách a po pozemkoch mesta.
Telekomunikácie
Pokrytie internetovou a mobilnou sieťou je 100% a na úrovni celoslovenského priemeru.
Zásobovanie pitnou vodou
V meste Trstená je 100 % napojiteľnosť obyvateľstva na potrubie verejného vodovodu. Okrem
obyvateľstva sú na verejný vodovod napojené všetky priemyselné objekty, prevádzky, služby,
poľnohospodárske družstvo a vybavenosť. Existujúca čerpacia stanica na vodovode v mieste IBV Vyšný
breh nie je v prevádzke a nie je potrebné ju sprevádzkovať. Vodovodné potrubia v sídelnom útvare
Trstená sú v správe Oravskej vodárenskej spoločnosti a.s.
Kanalizácia a likvidácia odpadových vôd
V centre mesta Trstená je vybudovaná jednotná kanalizácia ústiaca do rieky Orava cez skupinovú
kanalizáciu a ČOV v Nižnej. Delená kanalizácia (splašková + dažďová) je vybudovaná na sídlisku Západ,
Hrady, Mieru, Vyšný Breh, IBV Ďurdinová, stred mesta a zaústená je do vodných tokov Oravica, Všivár
a Kovalinec. Existujúcu stokovú sieť tvoria zberače A, B, C, D. Na vybudovanú stokovú sieť mesta sú
napojené aj odpadové vody z väčšiny priemyselných závodov, hlavne v oblasti, kde prechádzajú
zberače A a D. V súčasnosti nie je vybudovaná kanalizácia v celom rozsahu mesta. Na kanalizáciu je
napojených 81 % obyvateľov mesta.
V územnej časti Ústie nad Priehradou - Nové Ústie je vybudovaná jednotná kanalizácia ústiaca
do vodného diela Oravská priehrada. Všetky odpadové vody sa čistia v mechanicko-biologickej
čistiarni odpadových vôd ČOV Nové Ústie. Napojenosť obyvateľov na kanalizačnú sieť je 95 %.
Územná časť Prístav má vybudovanú jednotnú kanalizáciu, ale nie je vybudovaná na celom
území. Odpadové vody sa čistia v ČOV Prístav. V častiach kde sa nenachádza je likvidovanie
odpadových vôd v súkromných žumpách.
Všetky odpadové vody mesta Trstená sú odvádzané skupinovou kanalizáciou Trstená – Tvrdošín Nižná. Odpadové vody sú čistené v mechanicko-biologickej ČOV v Nižnej nad Oravou.
Verejné osvetlenie
Po stožiaroch NN vedenia sú prevedené aj rozvody vonkajšieho mestského osvetlenia, napojeného zo
samostatných rozvádzačov RVO pri distribučných trafostaniciach. Ovládanie je prepojené s regulačným
systémom mesta. Nové komunikácie sú osvetľované sústavou vonkajšieho osvetlenia, napojeného zo
samostatných rozvádzačov RVO pri distribučných TS, prepojených s regulačným systémom mesta.
Stožiarové svietidlá sú osadené energeticky úspornými výbojkami. Rozvody sú v trase káblových NN
rozvodov. Postupná rekonštrukcia sa uskutočňuje v meste Trstená a aj v prímestských častiach.
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Telekomunikačné zariadenia a mestský rozhlas
Mesto Trstená patrí do primárnej telefónnej oblasti Slovenských telekomunikácií (PO) 43 Martin. V
meste sa nachádza pošta, kde je lokalizovaná telefónna ústredňa. Mestská sieť je budovaná časť
káblovými rozvodmi a časť vzdušným vedením.
Miestne rozvody sú prevedené metalickými káblami uloženými v zemi vedľa miestnych komunikácii.
Okrajové časti mimo kábel siete sú napojené vzdušnými rozvodmi závesnými káblami.
Riešené územie je pokryté signálom mobilných operátorov (ORANGE, Telekom, O2).
Existujúce rozvody mestského rozhlasu sú totožné s trasou vonkajšieho osvetlenia. V meste je
zavedený bezdrôtový mestský rozhlas. Napojený je z rozhlasovej ústredne, ktorá je v budove
Mestského úradu.

6. Životné prostredie
Chránené územia a NATURA 2000
Na území katastra mesta Trstená je sieť chránených území pomerne bohatá: sú tu územia európskeho
významu NATURA 2000 – Chránené vtáčie územie Horná Orava, ÚEV Zimníky, Rašeliniská Oravskej
kotliny a Jelešňa.
Riešené územie obsahuje tri zóny Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (B,C,D), je tu časť
chráneného areálu Rieka Orava a chránený areál Bratkovčík so 4. stupňom ochrany. Tieto prvky sa
niekde prekrývajú a niekde dopĺňajú s početnými prvkami územného systému ekologickej stability.
Prvky ÚSES sú tu od nadregionálnej úrovne (vodná nádrž Orava, rieka Orava) až po lokálnu úroveň.
Nadregionálnym biocentrom je Oravská priehrada. Tok Oravy je zároveň predmetom navrhovaného
územia európskeho významu SKUEV0243 Rieka Orava (435,06 ha), ktoré je navrhované z dôvodu
ochrany biotopov európskeho významu.
Stromy vyhlásené za chránené v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov, sa na predmetnej lokalite ani v jej blízkom okolí nenachádzajú.
Nakladanie s odpadmi
Mesto Trstená zabezpečuje na svojom území všetky povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva
vyplývajúce z ustanovení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o odpadoch) a súvisiacich vykonávacích právnych predpisov, najmä z ustanovenia § 39
a nasl. zákona o odpadoch a ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Mesto má taktiež schválený Program odpadového
hospodárstva.
Systém nakladania s komunálnym odpadom (KO) a drobným stavebným odpadom (DSO) vznikajúcim
na území mesta Trstená upravuje v súlade s § 39 ods. 6 zákona o odpadoch, všeobecne záväzné
nariadenie obce Trstená (VZN) č. 15/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi a elektroodpadmi a jeho dodatkami č.1/2010, č.2/2011, č.8/2011, č.11/2012. VZN mesta
Trstená ustanovuje, s rešpektovaním hierarchie odpadového hospodárstva, podrobnosti o zbere a
preprave KO a DSO, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO,
ako aj o organizácií miest určených na ukladanie týchto odpadov, resp. na ďalšie nakladanie s týmito
odpadmi.
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Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je ustanovený vo Všeobecne záväznom
nariadení č. 07/2014. Mesto v súčasnosti uplatňuje pri fyzických osobách sadzbu poplatku za
zdaňovacie obdobie za osobu a kalendárny deň. Pri právnických osobách je zavedený množstvový zber
a pre fyzickú osobu, ktorá vlastní chatu je zavedený taktiež množstvový zber.
Zber zmesového komunálneho odpadu (ZKO) od obyvateľov mesta je zabezpečený rozmiestnením
zberných nádob s objemom 110 l, 120 l, 240 l alebo 1100 l. Interval vývozu pre rodinné domy je 2 x za
mesiac, pre obyvateľov bytových domov je interval vývozu 2x za týždeň. Pre množstvový zber pre
fyzickú osobu, ktorá vlastní rekreačnú chatu v rekreačnej oblasti katastrálneho územia Ústie nad
Priehradou je interval vývozu 1x za týždeň, 1x za 2 týždne a 1 x za mesiac v období letnej turistickej
sezóny od 01.06 do 30.09. príslušného roka. Pre právnické osoby a podnikateľov je to 1x za 2 týždne,
2x za týždeň, 1x za mesiac.
Vývoz komunálneho odpadu vykonáva zmluvne oprávnená organizácia podľa určeného
harmonogramu. Spoločnosť má spôsobilosť na nakladanie s týmto odpadom v zmysle platnej
legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.
Objemný odpad z domácností – zber prebieha 1 x mesačne, v poslednú sobotu v mesiaci, občania
vykladajú odpad ku stanovištiam nádob na separovaný zber.
Drobný stavebný odpad – občania môžu v malých množstvách a objeme v nádobách na komunálny
odpad, minimálne 2x ročne je vyhlásené jarné a jesenné upratovanie a sú rozmiestnené
veľkokapacitné kontajnery po meste.
Separovaný zber – papier, sklo, plasty, tetrapacky, kovy. Pre separovanie jednotlivých komodít sú
zavedené dva systémy zberu: kontajnerový a vrecový systém. Kontajnerový systém – je realizovaný
prostredníctvom farebne odlíšených kontajnerov podľa jednotlivých komodít, ktoré sú rozmiestnené
v lokalitách bytových domov (1100 l kontajnery na plasty, sklo, papier a tetrapacky a 120 l kuka nádoba
na kovové obaly). Vrecový systém – je realizovaný prostredníctvom farebne rozlíšených vriec podľa
jednotlivých komodít, ktoré sú určené pre domácnosti v rodinných domoch. Zber sa riadi
odsúhlaseným harmonogramom. Harmonogram vývozu je zverejnený v miestnych oznamovacích
prostriedkoch – rozhlas, internet, kalendár, ktorý je distribuovaný do každej domácnosti.
Zber elektroodpadu – zber prebieha minimálne 2x ročne, je to mobilný zber vopred vyhlásený
rozhlasom a zverejnený na internetovej stránke mesta.
Zber použitého šatstva a textílii – po meste je umiestených 9 kontajnerov, frekvencia vývozu je min.1x
mesačne.
Jedlé oleje a tuky – 200 l zberná nádoba sa nachádza na TTS, s.r.o., Hertela 323, Trstená.
Biologický odpad – občania v rodinných domoch sú povinní kompostovať svojpomocne vo vlastných
kompostoviskách.
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Tabuľka - Vznik odpadov v rokoch 2011 – 2014
Množstvo v /t/

Kód
odpadu

Názov odpadu

Kateg.
odp.

2011

2012

2013

2014

20 03 01
20 03 03
20 03 07
17 99 00
20 02 01
20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 01 40
15 01 05
20 01 21
20 01 33

ZKO
odpad z čist. ulíc
objemný odpad
DSO
BRO
papier a lepenka
sklo
plasty
kovy
tetrapacky
žiarivky
bat. a akum.

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
N

1584,5
43,3
1177,7
211,4
65,05
59,39
122,86
42,27
5,12
7,69
0,15
0

1843,73
54,4
62,7
142,6
9,9
35,82
123,34
38,78
3,67
6,03
0,04
0

1785,46
10,8
341,05
165,45
19,4
35,81
127,98
37,74
3,66
6,26
0,02
0,15

1750
40
300
160
9,9
35
128
38
4,0
6,0
0,03
0,15

20 01 23

vyrad. zar. obs.
chlór. uh

N

3,52

2,43

1,85

2,0

20 01 35

vyr. el. a elektr.
zariad. s obs. NO

N

5,49

6,51

4,79

5,0

20 01 36

vyr. el. a elektr. zar.

O

13,3

5,9

5,62

6,0

16 01 03

opotreb.pneumatik

O

7,64

9,69

8,18

9,0

20 01 10, 20
01 11

šatstvo
textílie

O

1,5

2,4

18,02

18

20 01 25

jedlé oleje a tuky

O

0

0

0,2

0,2

3350,88

2347,94

2572,44

2511,28

Spolu:

Zdroj: MsÚ Trstená
Tabuľka – Nakladanie s odpadom
Rok

množstvo KO /t/

zneškodňovanie/t/

zhodnocovanie /t/

2011

3351

3017

334

2012

2348

2103

245

2013

2572

2303

270

2014

2511

2250

261

Zdroj: MsÚ Trstená
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Graf - Nakladanie s odpadom v rokoch 2011 – 2015
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Zdroj: MsÚ Trstená
Tabuľka - Subjekty zabezpečujúce nakladanie s odpadom v roku 2014
Kód
odpadu
20 03 01
20 03 03
20 03 07
17 99 00
20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 01 40
20 01 21
20 01 33
20 01 23
20 01 35
20 01 36
16 01 03
20 01 11
20 01 25

Názov odpadu
ZKO
odpad z čist. ulíc
objemný odpad
DSO
papier a lepenka
sklo
plasty
kovy
žiarivky
bat. a akum.
vyrad. zar. obs. chlór. uh
vyr. el. a elektr. zariad. s obs.
NO
vyr. el. a elektr. zar.
opotreb.pneumat.
textílie
kuch.oleje

Kateg.
odp.
O
O
O
O
O
O
O
O
N
N
N

Názov zariadenia
Technické služby Ružomberok a.s.
Technické služby Ružomberok a.s.
Technické služby Ružomberok a.s.
Technické služby Ružomberok a.s.
Technické služby Ružomberok a.s., Zberné suroviny a.s.
Technické služby Ružomberok a.s.
Technické služby Ružomberok a.s.
Technické služby Ružomberok a.s.
Peter Bolek - EKORAY
Peter Bolek - EKORAY
Peter Bolek - EKORAY

N

Peter Bolek - EKORAY

O
O
O
O

Peter Bolek - EKORAY
V.O.D.S. Košice Barca
Mišútka Zdenko, Hvoznica, Pomocný anjel Podbiel
Global Green s.r.o.Bratislava

Zdroj: MsÚ Trstená
V katastrálnom území mesta Trstená je evidovaný jeden veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a
dvadsaťšesť stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia kategorizovaných v zmysle prílohy č. 2 vyhlášky
MPŽP č. 410/2012 Z. z.
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7. Kultúra, šport, cestovný ruch
KULTÚRA
Pamätihodnosti a kultúrne dedičstvo mesta Trstená
Kostol svätého Martina - je rímskokatolícky kostol v Trstenej. Kostol bol postavený na gotických
základoch prvého kamenného kostola, pochádzajúcich zo 14. a 15. storočia. V roku 1641 bol obnovený
v renesančnom slohu. Baroková prestavba bola uskutočnená v rokoch 1743-1747. Okolo kostola boli
do hradieb vbudované kamenné spovedelnice na spôsob výklenkov a polygonálna kaplnka Sv.Kríža.
Vstup do ohradeného priestoru pútnického dvora tvorí dvojpodlažná budova s renesančným portálom
zo 17. storočia.
Kostol je trojloďová stavba s rovným zakončením presbytéria. Pôvodný gotický kostol bol zasvätený
Panne Márii, ale v roku 1560 sa názov kostola zmenil na kostol Sv. Ducha. Patrón chrámu sv. Martin sa
spomína na začiatku 18. storočia.
Chrám bol počas piatich storočí svojej existencie niekoľkokrát reštaurovaný. Druhá svetová vojna
kostol značne zničila. Rekonštrukcia chrámu bola zrealizovaná v rokoch 1946-1948. V roku 1999 sa
začala nová rekonštrukcia kostola s jeho rozšírením. Tá potom pokračovala celkovou rekonštrukciou
ako exteriéru, tak aj interiéru do roku 2005.
V kostole sa nachádza niekoľko významných historických pamiatok. Medzi najvýznamnejšie
patria: barokový parlamentár (polovica 18. storočia), patronátne lavice (polovica 18. storočia), voľné
plastiky (18. storočie), polo rustikálna socha Panny Márie (polovica 18. storočia), ľudový betlehem s
veľkými figúrkami (začiatok 19. storočia), orgán.
Dom kultúry – je hlavným strediskom kultúrneho diania v meste Trstená. Hlavnou náplňou Domu
kultúry je organizovanie kultúrnych podujatí pre občanov mesta. Ponúka pestrú paletu podujatí z
oblasti domácej a zahraničnej kultúry, podieľa sa na organizovaní celomestských podujatí, podporuje
krúžkovú a vzdelávaciu činnosť. V Dome kultúry sa pravidelne usporadúvajú divadelné predstavenia,
koncerty a plesy. Okrem tejto činnosti Dom kultúry zabezpečuje reprezentačné podujatia pre mesto,
rôzne schôdze, semináre, konferencie, pracovné porady, firemné mítingy a ďalšie akcie s možnosťou
kompletného technického zariadenia.
Dom Kultúry ponúka nasledujúce priestory:
 Divadelná sála (Veľká viacúčelová sála – 450 miest),
 Spoločenská sála (210 miest),
 Zasadacia miestnosť (80 miest),
 Kinosála (255 miest),
 Výstavná miestnosť (80 miest),
 Sobášna miestnosť, zároveň plniaca funkciu výstavnej a zasadacej miestnosti (50 miest).
Kino Mier (3D) - Jediným kinom v meste je 3D Kino Mier, ktoré je súčasťou Domu kultúry s kapacitou
255 sedadiel. Kino Mier má novú digitálnu technológiu, ktorá umožňuje premietať audiovizuálne diela
vo väčšine dostupných digitálnych formátov i prenosy satelitného televízneho vysielania, resp. iných
formátov. Kino Mier je moderné mestské kino, ktoré disponuje novou kvalitnou digitálnou
technológiou. Digitalizácia so sebou priniesla nielen vysokú kvalitu projekcie a 3D, ale aj nárast
návštevnosti. Pravidelne sa organizujú rôzne akcie, ako napríklad rôzne akcie pre deti, festivaly,
premietanie pre seniorov, či súťaže o vstupenky.
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Tabuľka - Kino
Mesto Trstená - kiná

2010

2011

2012

2013

2014

1

1

1

1

1

277

255

255

255

255

1

1

1

1

1

Kiná stále
Sedadlá v kinách stálych
Premietacie sály

Zdroj: MsÚ Trstená
Kino Mier má dve regionálne prvenstvá v histórii. Pri svojom vzniku v roku 1961 bolo prvým kinom so
širokouhlým plátnom na Orave a zároveň v roku 2012 bolo prvé 3D digitálne kino na Orave.
Mestská knižnica – poskytuje knižničné služby v Trstenej a nachádza sa v Dome kultúry. Organizačne
patrí knižnica pod oddelenie kultúry pri Mestskom úrade v Trstenej.
Tabuľka – Mestská knižnica
2011
1

2012
1

2013
1

2014

21 964

22 083

22 394

22 827

590

620

673

686

Mesto Trstená – verejné knižnice
Verejné knižnice vrátane pobočiek
Verejné knižnice - počet knižničných jednotiek spolu
Verejné knižnice - počet používateľov

1

Zdroj: MsÚ Trstená
Mestská knižnica je verejnou, univerzálnou knižnicou s komplexnými knihovníckymi informačnými
službami pre všetkých používateľov.
Služby Mestskej knižnice:


vypožičiavanie literatúry, rezervácie pomocou on-line katalógu, sprostredkovanie,
medziknižničnej výpožičnej služby (MVS), internet, scenér, kopírovacie služby, bibliokartografické informácie, organizovanie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí,
besied, exkurzií, organizovanie rozprávkových dopoludní, výstaviek výtvarných prác detí.

Významné pamiatky na území mesta Trstená
Na administratívnom území mesta Trstená sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky (NKP), ktoré sú
evidované v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR
(viď tabuľka).
Tabuľka – Zoznam národných kultúrnych pamiatok
Katastrálne
územie
Trstená

Pamiatkový objekt

Zauž. názov PO

Číslo ÚZPF

Stav.-tech. stav

Kostol

farský kostol sv.Martina
bývalá
kapln.P.M.Karmel.,bašta
vstupná brána

252/1

dobrý

252/2

dobrý

252/3

dobrý

bývalé opevnenie kostola

252/4

dobrý

stredoveký a novoveký
cintorín

252/5

AG neprezentovaná

Trstená

Kaplnka

Trstená

Brána
Múr ohradný so
spovedelnicami
Cintorín
príkostolný

Trstená
Trstená
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Trstená

Socha

socha Madony
sv.Anna vyučuje Pannu
Máriu
socha sv.Antona
Paduánskeho

252/6

vyhovujúci

Trstená

Socha-VSA

252/7

vyhovujúci

Trstená

Socha-VSA

252/8

vyhovujúci

Trstená

Pilier s
podstavcom

pilier pod sochou sv.Floriána

2673/1

Trstená

Socha

socha sv.Floriána

2673/2

Trstená
Trstená
Trstená

Kúria
Pomník
Tabuľa pamätná

Wilcsekova kúria
10.výročie vzniku ČSR+padlí
pam.tabuľa revolučného NV

3103/1
3144/1
3146/1

v obnove, v
reštaurovaní
v obnove, v
reštaurovaní
dobrý
dobrý
narušený

Zdroj: Pamiatkový úrad
Medzi najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia patria:














Uvítanie nového roka,
Pochovávanie basy,
Akadémia k medzinárodnému Dňu žien,
Akadémia ku Dňu učiteľov,
Akadémia ku Dňu matiek,
Stavanie mája,
Dilongova Trstená,
Trstenské kultúrne leto,
Trstenská krídlovka,
Škapuliarsky jarmok,
Spievame Márii,
Trstenská organová jeseň,
Martinský jarmok.

V meste Trstená pôsobia aj Tanečná skupina MIXÉR, Chrámový zbor Tristianus a Spevácky zbor Mária
a Alfa, hudobná skupina KRIŽIACI. Taktiež dychová hudba Oravanka a Detský dychový orchester pri
ZUŠ Trstená.
Tabuľka - Osobnosti mesta Trstená
Osobnosti mesta Trstená
Františkánsky kňaz, básnik, prozaik, publicista
Rudolf Dilong
a dramatik. Mimoriadne plodný spisovateľ na
(1.8.1905 v Trstenej - 7.4.1986 v Pittsburghu v USA)
Slovensku i v emigrácii, predstaviteľ slovenskej
katolíckej moderny.
Ján Doranský
Spisovateľ, publicista a úradník.
(28.5.1911 v Trstenej - 6.4.1973 Montreal, Kanada)
Katolícky kňaz, organizátor duchovného a kultúrneho
života krajanov v USA. Vydavateľ prvého časopisu pre
Štefan Furdek
slovenských vysťahovalcov. Zakladateľ a prvý
(2.9.1855 v Trstenej - 18.1.1915 v Clevelande v USA)
predseda Slovenskej ligy v Amerike. Podieľal sa na
vzniku ČSR (Clevelandská a Pittsburská dohoda z roku
1915 a 1918).
Hugolín Martin Gavlovič
Básnik, františkán. V Trstenej prežil detstvo. Tu získal
(11.11.1712 v Čiernom Dunajci v Poľsku-17.6.1787
aj základné vzdelanie.
Patrí do generácie
v Horovciach)
predbernolákovských spisovateľov.
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Martin Hattala
(4.11.1821 v Trstenej - 11.12.1903 v Prahe)
Matúš Jankola
(2.8.1872 v Budapešti-5.5.1916 v Bridgeporte v USA)
Silvester Jozef Jankola
(15.2.1895 v Trstenej - 22.10.1975 vo Valparaise
v USA)
Andrej Kavuljak
(5.12.1885 v Ústí – 30.5.1952 v Dolnom Kubíne)
Anton Kocian
(13.6.1900 v Zuberci-28.3.1984 v Trstenej)
Ján Koiš
(19.3.1793-11.5.1839 v Budapešti v Maďarsku)
Celestín Alojz Lepáček
(11.6.1905 v Trstenej - 8.10.1955 v Trnave)
Ondrej Metod Lucký
(21.11.1919 v Trstenej - 13.7.2008 v Bratislave)
Viktor Trstenský
(20.3.1908 v Trstenej – 7.12.2006 v Trstenej)
Milo Urban
(24.8.1904 v Rabčiciach – 10.3.1982 v Bratislave)

Univerzitný profesor, jazykovedec. Autor diela Krátka
mluvnica Slovenská (1852), od jej vydania sa datuje
kodifikácia nového spisovného jazyka.
Rímskokatolícky kňaz. Bol spoluautorom Memoranda
Slovenskej ligy v USA.
Františkánsky kňaz, náboženský spisovateľ.
Lesný inžinier, historik. Jeho dielo Historický miestopis
Oravy je základným dielom o oravských dejinách.
Ornitológ, zoológ, pedagóg, milovník a ochranca
prírody, autor viacerých prírodovedeckých prác,
priekopník turistiky na Orave.
Slovnikár, zberateľ slovenských ľudových piesní. Patrí
do generácie bernolákovských kultúrnych a národných
pracovníkov.
Františkánsky kňaz, literárny historik, prekladateľ.
Systematicky sa zaoberal skúmaním života a diela
osobností staršej slovenskej literatúry.
Františkánsky kňaz, spisovateľ.
Katolícky kňaz, pápežský prelát, disident, politický
väzeň, spisovateľ, nositeľ Pribinovho kríža I. triedy.
Spisovateľ, prekladateľ a novinár. Chodil do gymnázia
v Trstenej a prežil tu časť svojho života.

Zdroj: MsÚ Trstená
ŠPORT
V meste Trstená pôsobí viacero športových organizácií, do ktorých majú možnosť zapojiť sa aj
obyvatelia mesta. Ide o nasledujúce organizácie:
 Futbalový klub Slovan Trstená,
 Karate klub,
 Športový klub kolkárov,
 Bowling club – Jantár Trstená,
 Mestský športový klub, ktorý združuje menšie kluby - Cyklo X-BIKEZ, Mestská halová futbalová
liga, Šachový oddiel, Basketbalový oddiel, Bedmintonový oddiel, Enduro – motocross, Aerobik
a Trstenský in-line a skateboarding, florbal,
 Stolnotenisový a volejbalový klub S – VK Trstená,
 Hokejový klub,
 Slovenský skauting,
 Dievčenská liga,
 Slovenský orol,
 Crossfit.
Športová činnosť v Trstenej sa sústreďuje v aktívnom športe, predovšetkým futbal, halový futbal, kolky,
stolný tenis, volejbal, bowling a karate. Najmä Karate klub Trstená je výnimočný celosvetovými
úspechmi – majstrami sveta a ďalšími cennými úspechmi zo svetových a európskych šampionátov, či
medzinárodných open pohárov. Športový klub kolkárov Trstená svojou účasťou v Extralige – najvyššej
slovenskej kolkárskej súťaži sa tiež zapísal do dejín úspešných športov.
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Za posledné obdobie došlo k rozšíreniu športovej vybavenosti mesta Trstená, nakoľko bolo
vybudovaných niekoľko detských ihrísk a štyri viacúčelové ihriská. Avšak mesto naďalej pociťuje
potrebu vybudovania ďalších viacúčelových ihrísk.
Tabuľka - Telocvične a ihriská
Názov územia
Trstená

spolu
2

Telocvične
z toho školské
2

futbalové
2

Ihriská
školské
3

ostatné
2

Zdroj: MsÚ Trstená
Rekreačné územia a zóny
Rekreačný areál pod Hálečkovou bol v minulosti obľúbeným oddychovým a relaxačným miestom
obyvateľov mesta Trstená s čiastočne vybudovanou športovou a rekreačnou vybavenosťou.
Rekreačné zariadenie pod Košariskami bolo vybudované za účelom školy v prírode s počtom lôžok 80.
V súčasnosti zariadenie vlastní súkromná firma a využíva ho pre svoje účely.
Oravské centrum mládeže, ktoré prevádzkuje občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu
a rozvoj mládeže ako mládežnícke centrum pre rôzne pobytové detské a mládežnícke aktivity (tábory,
školy v prírode a pod.) organizované školami, či MVO z celého Slovenska.
Blízkosť Západných Tatier - Roháčov, skanzenu - múzea Oravskej dediny - Roháče Brestová, Oravíc s
termálnym kúpaliskom a vodnej nádrže Oravská priehrada poskytuje rôznorodé možnosti vyžitia aj pre
náročných návštevníkov, či už to je - zjazdové lyžovanie, oddychová a vysokohorská turistika, šport
alebo kultúra.
Z hľadiska cestovného ruchu patrí mesto Trstená k sídlam, ktoré majú potenciál pre turizmus a je
rekreačným útvarom podhorského typu s dominantnou prírodnou scenériou.
Mesto má rekreačný potenciál pre letnú a zimnú rekreáciu. Celoročnými aktivitami v meste sú
vychádzky do lesa s turistickými a poznávacími motívmi, zberom lesných plodov a liečivých bylín. Čoraz
populárnejšia je cykloturistika.
Priamo v meste Trstená je široká ponuka ubytovania v hoteloch, v súkromných penziónoch alebo
v turistickej ubytovni. Mesto ponúka aj bohatý výber nielen slovenských špecialít, ale aj príjemnú
atmosféru a profesionálnu obsluhu v mnohých reštauráciách, cukrárňach a kaviarňach.
CESTOVNÝ RUCH
V oblasti cestovného ruchu v regióne pôsobí sieť stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných
kancelárií a informačných centier, ktorých počet do roku 2008 rástol. V poslednom období sa
vybudoval väčší počet hotelov a penziónov, ktoré svojim moderným vybavením poskytujú vysokú
úroveň služieb cestovného ruchu. Mnohé z nich však v dôsledku globálnej hospodárskej krízy
zaznamenali veľmi nízky záujem o poskytnutie ponúkaných služieb v oblasti cestovného ruchu a
turizmu, čo výraznejšie pocítil hlavne región okresu Tvrdošín.
V okrese Tvrdošín sa nachádza vodná plocha Oravská priehrada s rozlohou 35 km2. Oravská priehrada
ponúka množstvo aktivít ako vodné bicyklovanie, člnkovanie, potápanie, vodné lyžovanie, windsurfing,
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jachting, vyhliadkové plavby loďou, rybolov, či turistika do okolitej prírody. Po zatopení štyroch obcí
ostal na hladine malý vrch. Tak vznikol Slanický vrch, na ktorom je postavený Kostol Povýšenia sv. Kríža
s expozíciou ľudovej maľby a plastiky. Ostrov je cieľom vyhliadkových plavieb. Oravská priehrada je
súčasťou vodného diela Orava (spolu s vyrovnávacou nádržou v Tvrdošíne).
Z hľadiska využívania geotermálnej energie pre rekreačné účely sa v blízkosti Trstenej nachádza
rekreačná oblasť Oravice s prevádzkou dvoch zariadení s termálnou vodou – Termálne kúpalisko
(kapacita 700 osôb) a aquapark Meander park Oravice (kapacita 1400 osôb).
V roku 2013 mesto Trstená navštívilo 4 349 návštevníkov, z toho 2 821 domácich a 1 528 zahraničných.
Tabuľka – Počet návštevníkov a prenocovaní za rok 2013
v tom
Návštevníci
spolu
Trstená
Okres Tvrdošín

4 349
39 237

Prenocovania

v tom

domáci
návštevníci

zahraniční
návštevníci

Návštevníci
spolu

domáci
návštevníci

zahraniční
návštevníci

2 821
26 365

1 528
12 872

11 435
110 938

7 465
69 022

3 970
41 916

Zdroj: Štatistika vývoja cestovného ruchu v regióne Oravy
V roku 2014 mesto Trstená navštívilo 3 409 návštevníkov, z toho 1 612 domácich a 1 797 zahraničných,
čo je takmer 22 % pokles oproti roku 2013. Odráža to situáciu v celkom okrese Tvrdošín.
Tabuľka – Počet návštevníkov a prenocovaní za rok 2014
v tom
Návštevníci
spolu
Trstená
Okres Tvrdošín

3 409
30 094

Prenocovania

v tom

domáci
návštevníci

zahraniční
návštevníci

Návštevníci
spolu

domáci
návštevníci

zahraniční
návštevníci

1 612
21 195

1 797
8 899

8 593
83 925

4 487
55 580

4 106
28 345

Zdroj: Štatistika vývoja cestovného ruchu v regióne Oravy

V roku 2014 navštívilo okres Tvrdošín množstvo návštevníkov z rozličných krajín sveta, medzi
najpočetnejších návštevníkov zahraničných krajín možno zaradiť Čechov, Poliakov, Nemcov, Maďarov.
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7. Samospráva
SAMOSPRÁVA MESTA
Mesto Trstená sa v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení od 1.januara 1991
stalo samostatným subjektom s vlastnými kompetenciami a príjmami.
Orgány mesta
Základnými výkonnými orgánmi mesta Trstená sú:



mestské zastupiteľstvo,
primátor mesta.

Mestský úrad sídli na ulici Bernolákovej 96/8 a tromi vysunutými pracoviskami na ulici Československej
armády 957, Železničiarov 253 a J.Hertela 323.
Primátor mesta
Primátor mesta je predstaviteľom a najvyšším orgánom mesta Trstená. Je štatutárnym zástupcom
mesta v majetkoprávnych, pracovnoprávnych vzťahoch mesta a v administratívnoprávnych vzťahoch
je správnym orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou, do ktorej je zvolený na štvorročné
funkčné obdobie a končí zložením sľubu novozvoleného primátora. Primátor mesta môže zriaďovať
poradné orgány a odborné pracovné komisie.
Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov volených v priamych voľbách
obyvateľmi mesta na štvorročné funkčné obdobie, totožné s funkčným obdobím primátora. Počet
poslancov na príslušné volebné obdobie sa určuje podľa počtu obyvateľov mesta. Orgánmi mestského
zastupiteľstva sú mestská rada, komisie a iné orgány zriaďované mestským zastupiteľstvom podľa
zákona.
Vo funkčnom období 2014 – 2018 bolo zvolených 13 poslancov.
Komisie mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasne poradné, iniciatívne a
kontrolné orgány. Jednotlivé komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených mestským
zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.
V meste Trstená v súčasnosti existujú komisie občianskych samospráv:






Komisia občianskej samosprávy Západ,
Komisia občianskej samosprávy Hrady, Mieru,
Komisia občianskej samosprávy Stred, Východ,
Komisia občianskej samosprávy V. Breh, Ďurdinová,
Komisia občianskej samosprávy Ústie nad Priehradou.
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A nasledujúce komisie mestského zastupiteľstva:









Komisia finančná a rozpočtová,
Komisia telovýchovy a športu,
Komisia sociálno-zdravotná,
Komisia životného prostredia, zelene, poriadku a verejných prác,
Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a informatizácie mesta,
Komisia výstavby a majetku,
Komisia kultúry,
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.

Spoločný obecný úrad
Spoločný obecný úrad sa člení na:
1. Spoločný obecný úrad – stavebný úrad
2. Spoločný obecný úrad – školský úrad
Spoločný obecný úrad – stavebný úrad plní úlohy podľa uzatvorenej zmluvy, vyplývajúce zo zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vykonávacích
vyhlášok a nadväzujúcich právnych noriem.
Spoločný obecný úrad – školský úrad plní úlohy podľa uzatvorenej zmluvy, vyplývajúce zo zákona NR
SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávacích vyhlášok a nadväzujúcich právnych noriem.
Spoločný obecný úrad rozhoduje a plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na mestá a obce v
rozsahu a za podmienok daných zmluvou uzatvorenou medzi zúčastnenými obcami podľa § 20a zákona
o obecnom zriadení.
Mestský úrad v Trstenej sa člení na referát a oddelenia.
Referát MsÚ


Sekretariát

Oddelenia MsÚ








Oddelenie finančné,
Oddelenie mestského majetku,
Oddelenie výstavby a životného prostredia,
Oddelenie organizačné,
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí,
Oddelenie kultúry,
Oddelenie služieb.

Referát – sekretariát je organizačným útvarom s celou úradnou pôsobnosťou, čo znamená, že ich
zamestnanci v mene primátora distribuujú úlohy organizačným útvarom MsÚ, zabezpečujú prenos
úloh mestského zastupiteľstva a orgánov mestského zastupiteľstva a zodpovedajú za koordináciu úloh
kladených na MsÚ. Zamestnanci na referáte sekretariátu sú priamo podriadení primátorovi.
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Oddelenia MsÚ sú základnými organizačnými útvarmi, na čele oddelenia je vedúci oddelenia, ktorý
riadi činnosť na zverených úsekoch. Vzťahy medzi organizačnými útvarmi sú vzťahmi vzájomnej
spolupráce a pomoci, bez vzťahov nadriadenosti a podriadenosti. Oddelenia na všetkých uvedených
úsekoch participujú na tvorbe a príprave projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo
štrukturálnych a iných fondov a v prípade úspešnosti projektov sa podieľajú na ich implementácii.
Mestská polícia
Mestská polícia plní úlohy v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších
predpisov a Štatútom mesta Trstená. Mestská polícia je v organizačnej štruktúre postavená na úroveň
oddelenia mestského úradu. Príslušníci mestskej polície sú zamestnancami Mesta Trstená. Činnosť
mestskej polície riadi náčelník, ktorý je vedúci zamestnanec priamo podriadený primátorovi. Pre
náčelníka mestskej polície vyplývajú rovnaké práva a povinnosti ako pre ostatných vedúcich
zamestnancov.
ROZPOČET MESTA
Rozpočet mesta je základným nástrojom financovania a regulovania činnosti samosprávy pri plnení
úloh vyplývajúcich zo zákona a pri realizovaní svojich rozvojových plánov. Na rok 2015 bol mestským
zastupiteľstvom schválený rozpočet s celkovými plánovanými príjmami vo výške 6 643 775 EUR.
Z celkových príjmov rozpočtu predstavujú príjmy bežného rozpočtu v roku 2015 výšku 4 707 tis. EUR.
Najväčší podiel na celkových príjmoch bežného rozpočtu mesta predstavuje daň z príjmov
a kapitálového majetku (35,7 %). Okrem toho sa na príjmoch v roku 2015 významne podieľajú granty
a transfery, najmä vďaka realizácii projektov podporených z eurofondov.
Tabuľka - Štruktúra príjmov programového rozpočtu 2015 – 2017

Položka
Dane z príjmov a kapitálového majetku

2015

2016

Podiel na
celkových
príjmoch v roku
2015

2017

2 375 000

2 400 000

2 420 000

35,7%

Dane z majetku

261 600

261 600

261 600

3,9%

Dane za tovary a služby

215 550

215 550

215 550

3,2%

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

252 890

216 650

216 650

3,8%

Administratívne a iné poplatky a platby
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a
vkladov
Ostatné príjmy

278 900

278 900

278 900

4,2%

250

300

300

25 000

20 000

20 000

0,4%

1 144 872

979 358

979 358

17,2%

153 255

150 150

150 150

2,3%

4 707 317

4 522 508

4 542 508

70,9%

102 100

40 000

30 000

1,5%

1 451 993

0

0

21,9%

282 365

0

0

4,3%

1 836 458

40 000

30 000

27,6%

Granty a transféry (tuzemské, zahraničné)
Bežné príjmy - rozpočtové organizácie
Príjmy bežného rozpočtu
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
Zahraničné kapitálové granaty a transfery
Príjmy kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Spolu príjmy:

0,0%

100 000

0

0

1,5%

6 643 775

4 562 508

4 572 508

100,0%

Zdroj: Vlastné spracovanie
44

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Trstená na roky 2015 - 2022

Analytická časť
V štruktúre výdavkov bežného rozpočtu v roku 2015 dosahujú najväčší podiel výdavky na vzdelávanie
(31,3 %), nasledujú výdavky na administratívu (9,3 %). V roku 2015 majú významný podiel na celkových
výdavkoch mesta tvoria kapitálové výdavky, ktoré súvisia s realizáciou projektov spolufinancovaných
z fondov EÚ. Výdavkové finančné operácie, ktoré sa na celkových výdavkoch projektu podieľajú takmer
13 % predstavujú splátky úverov/pôžičiek/leasingov.
Tabuľka - Štruktúra výdavkov rozpočtu rok 2015 – 2017
Položka
Plánovanie, manažment a
kontrola
Propagácia a marketing
Interné služby mesta Trstená
Služby občanom

2015

2016

2017

Podiel na celkových
výdavkoch v roku
2015

21 500

21 300

21 300

0,3%

25 545

25 728

25 328

0,4%

128 244

127 930

127 630

1,9%

42 940

43 000

43 000

0,6%

Bezpečnosť, právo, poriadok

146 880

95 120

94 770

2,2%

Odpadové hospodárstvo

292 500

302 500

298 000

4,4%

Miestne komunikácie

83 700

102 700

96 700

1,3%

Vzdelávanie a mládež

2 076 794

2 058 438

2 058 438

31,3%

279 620

260 050

260 100

4,2%

49 400

48 320

48 370

0,7%

Prostredie pre život

143 775

138 400

139 900

2,2%

Bývanie

Kultúra
Šport

161 770

184 870

184 870

2,4%

Sociálne služby

74 875

46 697

46 697

1,1%

Administratíva

618 910

1 015 158

1 012 258

9,3%

4 146 453

4 470 211

4 457 361

62,5%

Výdavky bežného rozpočtu
Plánovanie, manažment a
kontrola
Propagácia a marketing

2 620

0,04%

63 115

1,0%

1 419 185

21,4%

40 000

0,6%

7 000

0,1%

100 000

1,5%

1 631 920

24,6%

Administratíva

854 896

12,9%

Výdavkové finančné operácie

854 896

12,9%

Interné služby mesta Trstená
Služby občanom
Bezpečnosť, právo, poriadok
Odpadové hospodárstvo
Miestne komunikácie
Vzdelávanie a mládež
Kultúra
Šport
Prostredie pre život
Bývanie
Sociálne služby
Administratíva
Výdavky kapitálového rozpočtu

Rozpočtové výdavky spolu:

6 633 269

4 470 211

4 457 361

100,0%

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Indikátory finančného stavu mesta
Indikátory finančného stavu mesta nám môžu pomôcť pri plánovaní rozvojových aktivít samosprávy,
pri financovaní aktivít prostredníctvom úverov a iných externých finančných výpomoci. Tieto
indikátory môžeme určiť na základe údajov získaných z jednotlivých položiek rozpočtu.
Týmito indikátormi sú:
a. Finančná sila mesta – indikátor slúži na analýzu výšky a štruktúry príjmov mestského rozpočtu.
Vyjadruje sumu vlastných príjmov v prepočte na jedného obyvateľa
FSIo =

𝟑 𝟒𝟎𝟗 𝟏𝟗𝟎
=
𝟕 𝟑𝟓𝟒

463,58 EUR

Odpoveď: Vlastné príjmy mestského rozpočtu v roku 2015 predstavujú hodnotu 463,58 EUR
na jedného obyvateľa mesta.
b. Finančná sebestačnosť mesta - ukazovateľ, ktorý vyjadruje mieru samostatnosti a stability
hospodárenie miestnej samosprávy. Predstavuje podiel vlastných príjmov mesta na celkových
príjmoch rozpočtu mesta.
𝟑 𝟒𝟎𝟗 𝟏𝟗𝟎

FSEo = = 𝟒 𝟕𝟎𝟕 𝟑𝟏𝟕 = 0,724 %
Odpoveď: Vlastné príjmy rozpočtu samosprávy sa podieľajú 72 % na celkových príjmoch
rozpočtu.
c. Daňová sila mesta – indikátor vyjadrujúci sumu daňových príjmov mesta v prepočte na
jedného obyvateľa.
DSIo = =

𝟐 𝟖𝟓𝟐 𝟏𝟓𝟎
𝟕 𝟑𝟓𝟒

= 387,8 EUR

Odpoveď: Príjmy z daní v roku 2015 predstavujú 387,8 EUR na jedného obyvateľa mesta.

d. Daňová sebestačnosť mesta – indikátor vyjadrujúci pomer daňových príjmov mesta k bežným
príjmom rozpočtu mesta.
𝟐 𝟖𝟓𝟐 𝟏𝟓𝟎

DSIo = = 𝟒 𝟓𝟓𝟒 𝟎𝟔𝟐 = 0,605
Odpoveď: Príjmy z daní v roku 2015 predstavujú podiel 60,5 % z celkových príjmov bežného
rozpočtu mesta.
Partnerská spolupráca
Mesto Trstená je zapojené do spolupráce so siedmimi mestami: Žarnovica, Želiezovce (Slovenská
republika), Hořice, Nový Hrozenkov, Žirovnice (Česká republika), Isaszeg (Maďarská republika)
a Jablonka (Poľská republika).
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Spolupráca je založená na aktívnej participácii pri rôznych projektoch cezhraničného a tuzemského
charakteru v oblasti životného prostredia, školstva, kultúry či športu a na hľadaní spoločných tradícií.
Mesto Trstená na podporu spolupráce už 14 rokov organizuje Partnerské dni mesta Trstená.
Pri cezhraničnej spolupráci je najväčším partnerom mesta Jablonka z Poľskej republiky. Spoluprácou
pri organizovaní spoločných kultúrnych podujatí chce mesto Trstená rozvíjať a prehlbovať cezhraničnú
spoluprácu, a tým nadviazať a posilniť priame kontakty medzi partnermi, súbormi a ľudovými
umelcami, spoločné investičné zámery.
Mesto je aktívne pri cezhraničnej spolupráci, snaží sa udržať si partnerstvá a ťaží z nich čo najviac.
Pravidelne sa zapája do projektov cezhraničnej spolupráce.
Erb mesta Trstená

Erb mesta tvorí v modrom štíte zo zlatého položeného polmesiaca vyrastajúca
zlatonimbá Panna Mária v striebornom rúchu, vľavo v náručí so strieborným
zlatonimbým Ježiškom.

Vlajka mesta Trstená

Mestská vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho,
žltého, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi
cípmi, t. j. jedným zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť
pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu.

Pečať mesta Trstená
Pečať mesta tvorí erb mesta s kruhopisom mesto Trstená.
Pečať mesta tvorí erb mesta s kruhopisom „HOC SIGILLUM PROCEDIT –
1371 DE CIVITATE TRSTENA“
Pečať sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného
občianstva, na pečatenie významných listín, dokumentov a pod. Pečať a
pečatidlo uschováva primátor mesta.
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SWOT ANALÝZA
SWOT analýza predstavuje komplexný pohľad na situáciu v meste vyjadrenú prostredníctvom jej
štyroch zložiek: silné stránky (Strenghts), slabé stránky (Weaknes), príležitosti (Opportunities) a
ohrozenia (Threats).
SWOT analýza definuje vonkajšie (príležitosti a ohrozenia) a vnútorné faktory (silné a slabé stránky)
rozvoja mesta. Predstavuje kombináciu dvoch analýz, S – W a O – T. Na základe tejto analýzy možno
presne definovať najvhodnejšie ciele, ktoré by zužitkovali najvýraznejšie predpoklady a pozitívne
rozvojové impulzy a eliminovali problémy a prípadné riziká. Pomáha tiež identifikovať prioritné oblasti,
na rozvoj ktorých sa treba orientovať. Faktory rozvoja mesta môžu mať pozitívny (silné stránky,
príležitosti) resp. negatívny charakter (slabé stránky, ohrozenia).
SWOT analýza mesta Trstená je členená do štyroch oblastí, ktoré sa neskôr preklápajú do rozvojových
priorít mesta:
1.
2.
3.
4.

Sociálna oblasť
Oblasť infraštruktúra a životné prostredie
Oblasť hospodárstvo
Oblasť kultúra, šport, cestovný ruch a spolupráca

1. Sociálna oblasť
Sociálna oblasť obsahujúca nasledovné čiastkové oblasti: ľudské zdroje, deti a mládež, zdravotníctvo,
sociálne služby, školstvo, informačné technológie a činnosť mestského úradu.
Silné stránky

Slabé stránky

Demografia:
Demografia:
- Stabilizovaný typ populácie (na základe
- Starnúca populácia a zvyšujúci sa podiel
indexu populačnej dynamiky)
poproduktívneho obyvateľstva
- Dlhodobo vyrovnaný počet narodených
- Zvyšujúce sa migračné saldo – rastúci
- Zatiaľ postačujúca veľkosť skupiny
počet odsťahovaných
produktívneho obyvateľstva
- Klesajúci počet obyvateľov mesta
Rodina, deti a mládež:
Rodina, deti a mládež:
- Aktívna spolupráca mesta a organizácií
- Nedostatočné podmienky pre realizáciu
venujúcich sa deťom a mládeži
aktivít pre deti a mládež, osobitne na
- Existencia mládežníckeho parlamentu
sídlisku „Západ“
- Existencia
spolkov,
organizácií,
- Absentujúce rodinné centrum, aktívne
neformálnych skupín venujúcich sa
spolupracujúce s rodinami
deťom a mládeži
- Nedostatok atraktívnych programov
- Vytvorenie a napĺňanie Koncepcie práce
a služieb pre rodiny s deťmi a mladých
s mládežou v nadväznosti na Stratégiu
- Nedostatočný priestor pre participáciu
SR v práci s mládežou na roky 2014-2020
mladých v oblasti fungovania verejnej
správy
Zdravotníctvo:
- Nedostatočný záujem detí a mládeže
- Prítomnosť nemocnice s poliklinikou
o aktívne trávenie voľného času
(HNsP) s regionálnou pôsobnosťou
Zdravotníctvo:
- Chýbajúce oddelenia HNsP
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-

-

Dostatok kapacít pre zabezpečenie
zdravotnej starostlivosti obyvateľov
mesta
HNsP aktívne využíva externé zdroje
financovania pre ďalší rozvoj (fondy EÚ,
národné dotácie a granty)

-

-

Chýbajúca „prepojenosť a kapacity“
v oblasti
starostlivosti
o starších,
dlhodobo chorých občanov (sociálne
lôžka) v rámci areálu HNsP
Nedostatočné a zastaralé zdravotnícke
technologické vybavenie vrátane IKT
Zastaralý vzhľad budov a verejných
priestorov
v nemocnici
a v okolí
nemocnice
Nízky
ubytovací
štandard
pre
hospitalizovaných
Nedostatok parkovacích kapacít v okolí
nemocnice
Chýbajúce veľké centrum „stredisko“
ambulantnej starostlivosti v meste

Sociálne služby:
- Opatrovateľská služba na dobrej úrovni
- Činnosť Domu Charitas sv. Františka z
Assisi Trstená
- Chránené
pracoviská
/
dielne
zamestnávajúce znevýhodnené skupiny
obyvateľov
- Využívanie aktívnych opatrení trhu
práce na úrovni mesta a jeho organizácií
- Existencia aktívnych organizácií seniorov Sociálne služby:
- Nedostatok kapacít (priestorových) pre
Školstvo:
poskytovanie sociálnych služieb
- Dostatočná
kapacita
základných
- Chýbajúci hospic v prepojení na služby
a materských škôl
poskytujúce HNsP pre dlhodobo / ťažko
- Čiastočne zrekonštruované objekty škôl
chorých
- Kvalita
vzdelávacieho
procesu
- Chýbajúce krízové centrum (na riešenie
a dosahovanie dobrých výsledkov žiakov
krátkodobých nepriaznivých situácií)
a študentov
- Nedostatočná úroveň debarierizácie
- „Dobré meno“ škôl v rámci regiónu
verejných objektov a priestranstiev
- Vysoká zapojenosť škôl do projektových
- Absentujúce zariadenie poskytujúce
aktivít
sociálne služby (vrátane núdzového
- Dostatok kvalitného personálu
bývania) v prípade vzniku krízových
- Rozvíjajúca sa medzinárodná spolupráca
situácií v rodinách
škôl
Školstvo:
Informačné technológie:
- Nedostatok kapacít pre deti do 3 rokov
- Dobré
technické
vybavenie
IKT
- Nedostatok kapacít pre šport a oddych
mestského
úradu
s výnimkou
detí v rámci vyučovania i mimo neho
štruktúrovanej kabeláže a www stránky
(uzatvorená telocvičňa)
- Záujem
mesta
o modernizáciu
- Nedostatočná úroveň starostlivosti
a rozširovanie
hardvérových
a správy o športoviská
a softvérových riešení uľahčujúcich život
- Chýbajúce dopravné ihrisko pre
obyvateľov a návštevníkov mesta
dopravné vyučovanie
Mestský úrad:
Informačné technológie:
- Všetky oddelenia mestského úradu
- Chýbajúca mutácia na web stránke
sústredené v jednej budove s dobrou
- Chýbajúci informačný systém s využitím
dostupnosťou
KIOSKov
- Vyhovujúca a flexibilná organizačná
- Nedostatočné
pokrytie
verejných
štruktúra
priestranstiev kamerovým systémom
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Príležitosti
Demografia:
- Vytváraním podmienok pre rozvoj
bytovej výstavby (IBV) a nájomného
bývania dosiahnuť pozitívnu migráciu
a rast počtu obyvateľov mesta
- Vytváranie
nových
pracovných
príležitostí

Mestský úrad:
- Zlý technický stav objektu mestského
úradu
- Nevyhovujúce vybavenie IKT vrátane
zlého technického stavu IKT siete
v objekte mestského úradu
Ohrozenia
Demografia:
- Podstatné zvýšenie počtu obyvateľov
v poproduktívnom veku k obyvateľom
v predproduktívnom
a produktívnom
veku
- Odchod obyvateľov z mesta / regiónu
- Výrazný pokles počtu narodených detí

Rodina, deti a mládež:
Rodina, deti a mládež:
- Zintenzívnenie
spolupráce
- Pretrvávajúci
nezáujem
mladých
mládežníckeho parlamentu a ostatných
o dianie okolo seba
mládežníckych organizácií a ich podpora
- Rastúci extrémizmus a neznášanlivosť
- Zvýšenie
angažovanosti
mladých
a jeho prejavy
v rozvojových aktivitách, pri vytváraní
- Rastúci počet nielen experimentátorov,
vlastných priestorov pre ďalšie aktivity
ale aj užívateľov drog a alkoholu a ich
- Zavádzanie inovatívnych foriem práce
stále sa znižujúci vek, kedy začínajú
s mládežou
s využitím
potenciálu
- Odchod mladých „hláv“ z mesta za
spolupráce na národnej i medzinárodnej
prácou a bývaním
úrovni
- Nedostatok odbornej a kvalitnej pomoci
- Podpora iniciatív detí a mládeže „zdola
pre mladých v kríze
nahor“
- Oddelenie agendy mládeže od agendy Zdravotníctvo:
školstva ako samostatnej agendy
- Vyradenie
zdravotných
zariadení
s vlastným pracovníkom v rámci MsÚ
pôsobiacich
v meste
zo
siete
Trstená
zdravotníckych zariadení
- Vytvorenie
medzisektorového
- Nedostatok odborného personálnu
partnerstva na podporu mladých ľudí
(ľudské zdroje)
Zdravotníctvo:
Sociálne služby:
- Modernizácia nemocničného areálu
- Zmena systému financovania sociálnych
vrátane budov (hotelovej časti)
služieb a prenos kompetencií na
- Rozširovanie kapacít, dobudovanie
samosprávu
chýbajúcich oddelení
- Podstatný nárast počtu sociálne
- Modernizácia
prístrojového
a
odkázaných občanov
technologického
zariadenia
zdravotníckych zariadení
Školstvo:
- Intenzívnejšie využívanie externých
- Odliv kvalifikovaného personálu do
nástrojov financovania rozvojových
iných odvetví hospodárstva
zámerov a projektov HNsP
- Vybudovanie
centra
zdravotnej Informačné technológie:
starostlivosti (veľké centrum)
- Veľká dynamika vo vývoji IKT technológií
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Sociálne služby:
- Zintenzívnenie
spolupráce
mesta
a neziskových
organizácií
pri
zabezpečovaní sociálnej starostlivosti
- Modernizácia zariadení poskytujúcich
sociálnej služby – vnútorné vybavenie,
budovy a pod.
- Dlhodobé využívanie aktívnych opatrení
trhu práce pri tvorbe pracovných miest
pre uchádzačov o zamestnanie, vrátane
zamestnávania
znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie
- Podporovať spätnú integráciu pre
občanov v poproduktívnom veku do
života (vybudovanie oddychovej zóny
v blízkosti zariadenia soc. služieb
Charitas)
- Podpora rozširovania poradenských
služieb a informovanosti pre obyvateľov
v oblasti poskytovania sociálnych služieb
Školstvo:
- Zvyšovanie
kvality
materiálnotechnického vybavenia škôl hlavne
v oblasti prírodných a technických vied
- Modernizácia a rozširovanie špeciálnych
učební na školách
- Modernizácia
objektov
školských
zariadení vrátane ich vnútorných
priestorov a vybavenia
- Podpora posilňovania spolupráce škôl,
poradenských
centier
a zamestnávateľov
- Ďalšia modernizácia a rekonštrukcia
jestvujúcich športovísk a zariadení pre
aktívne trávenie voľného času
Informačné technológie:
- Ďalšia modernizácia IKT na úrovni
mestského úradu a jeho organizácií
- Rozširovanie siete hotspotov na
verejných priestranstvách
Mestský úrad:
- Postupný prechod na elektronickú
verejnú správu
- Personálne
posilnenie
činnosti
mestského úradu
- Zlepšovanie
materiálno-technického
vybavenia mestského úradu a jeho
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organizácií,
vrátane
obnovy
a modernizácie vozového a technického
parku

2. Oblasť infraštruktúra a životné prostredie obsahujúca nasledovné čiastkové oblasti: technická
infraštruktúra, bytová politika, odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia
a infraštruktúra životného prostredia.
Silné stránky
Slabé stránky
Technická infraštruktúra:
Technická infraštruktúra:
- Dobrá dopravná dostupnosť miestnych
- Chýbajúce chodníky a nevyhovujúci
častí, resp. lokalít mesta
technický stav existujúcich chodníkov
- Existencia obchvatu
- Nevyhovujúci
technických
stav
- Vyhovujúce pokrytie plynom a teplom
miestnych komunikácií
- Nedostatočné
pokrytie
verejných
Environmentálna infraštruktúra:
priestranstiev vyhovujúcim osvetlením,
- Dostatočné pokrytie vodovodnou sieťou
zastaralý a energeticky náročný systém
- Dostatočné pokrytie kanalizačnou sieťou
verejného osvetlenia
- Zavedený systém separovaného zberu
- Nedostatok parkovacích miest v centre
mesta, v blízkosti bytových domov, na
Kvalita životného prostredia:
sídliskách
a v blízkosti
objektov
- Hodnotné prírodné prostredie v zložení
verejného záujmu (HNsP)
lesy, vodná plocha, lúky a parky
- Sťažený prístup chodcov do niektorých
- Chránené územia v severovýchodnej
častí mesta
časti – Jelešňa, Surdíky, Bratkovčík,
- Nevyhovujúci technický stav rozvodov
Chránená krajinná oblasť Horná Orava
tepla
- Východná časť Oravskej Priehrady –
- Nevyhovujúci technický stav mostov
významná ochrana vodnej plochy aj pre
a lávok
migráciu prelietavého vtáctva
- Nedostatočné pokrytie mesta a jeho
okolia cyklotrasami
Bytová politika:
- Nevyhovujúci technický stav miestneho
- Záujem o nájomné bývanie ako aj
rozhlasu
o výstavbu rodinných domov
Environmentálna infraštruktúra:
- Chýbajúca kanalizácia v nových častiach
mesta s novou IBV (splašková aj
dažďová)
- Existencia nelegálnych skládok
- Chýbajúci zberný dvor a nedostatok
zberných miest
- Chýbajúce skládky na biologicky
rozložiteľný odpad
- Nevyhovujúci stav brehov miestnych
potokov, riziko vzniku povodní
- Nevyhovujúci technický stav vodovodnej
siete
- Nevyhovujúci technický stav zariadení
a technických prostriedkov na zber
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a separáciu odpadu (modernizácia /
výmena kontajnerov na zber odpadu)
Kvalita životného prostredia:
- Znečistené toky Oravica, Všivár a
miestny potok v Ústi
- Znečistené brehy Oravskej Priehrady
- Neupravené potoky v extraviláne mesta
s vysokým rizikom vzniku povodní
- Nedostatočná úroveň starostlivosti
o verejnú zeleň
Bytová politika:
- Nedostatok pozemkov vo vlastníctve
mesta pre IBV
- Zlý technický stav bytového fondu
- Nedostatok bytov
- Veľký počet neobývaných domov
- Chýbajúce obchodné kapacity na sídlisku
„Ďurdinová“
Ohrozenia
Technická infraštruktúra:
- Nedostatok financií na realizáciu
investične
náročných
zámerov
budovania a rozvoja infraštruktúry
najmä chýbajúce možnosti financovania
z prostriedkov EÚ takéhoto typu
projektov
- Oneskorené sprístupňovanie nových
dátových služieb
- Nesúhlas
obyvateľov
mesta
s
rozvojovými zámermi v jednotlivých
oblastiach
najmä
pri
budovaní
infraštruktúry

Príležitosti
Technická infraštruktúra:
- Zlepšenie dostupnosti lokalít mesta
budovaním zjazdov zo štátnej cesty I/59
a kruhových objazdov na najrizikovejších
križovatkách
- Zlepšovanie dostupnosti a zvyšovanie
bezpečnosti budovaním a obnovou
miestnych komunikácií a chodníkov
vrátane budovania a modernizácie lávok
a mostov
- Budovanie siete cyklotrás v rámci mesta
– podpora nemotorovej dopravy
- Rozširovanie parkovacích plôch v celom
meste
- Rozširovanie inžinierskych sietí vrátane Environmentálna infraštruktúra:
rozvodov plynu do nových lokalít IBV
- Nedobudovanie splaškovej kanalizácie
v Trstenej a lokalite Ústie nad
- Neriešenie
problémov
regulácie
Priehradou
vodných tokov v kontexte povodňového
rizika
Environmentálna infraštruktúra:
- Využívanie
obnoviteľných
zdrojov Kvalita životného prostredia:
energie hlavne tepla
- Ďalšieho zhoršovanie zdravotného stavu
- Skvalitňovanie systému separovaného
ihličnatých lesov
zberu (napr. obnova a doplňovanie
- Pokračovanie extrémnych výkyvov
zberných nádob), využitie biologicky
počasia
rozložiteľného odpadu
- Spracovávanie vyseparovaného odpadu Bytová politika:
pre druhotné využitie
- Pokračujúce chátranie budov vedúce k
znehodnoteniu týchto objektov
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-

-

Realizácia protipovodňových opatrení
v intraviláne a extraviláne mesta
Revitalizácia environmentálnych záťaží
a nevyužívaných
objektov
(napr.
kameňolomov)
Zvyšovanie úrovne environmentálneho
povedomia obyvateľov mesta

-

Nezáujem časti mladých obyvateľov o
život v meste a ich odchod na vidiek
alebo do väčších miest

Kvalita životného prostredia:
- Tvorba
konceptu
atraktívneho
„zeleného
mesta“
s množstvom
upravenej zelene
- Využitie prírodného potenciálu pre
rozvoj cestovného ruchu
Bytová politika:
- Revitalizácia nevyužitých objektov na
obytné domy
- Ďalšie získavanie / vysporiadávanie
pozemkov pre IBV, bytovú výstavbu
- Zintenzívnenie
spolupráce
so
súkromnými investormi pri výstavbe
bytových domov
- Modernizácia a rozširovanie bytových
domov
- Využitie bývalého areálu ZŤS na
vytvorenie
obytno-obchodnoadministratívneho komplexu

3. Oblasť hospodárstva obsahujúca nasledovné čiastkové oblasti: rozvoj podnikateľského
prostredia, ľudské zdroje, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo, inovácie
v podnikateľskom prostredí.
Silné stránky
Slabé stránky
Podnikateľské prostredie:
Podnikateľské prostredie:
- Diverzifikovaná
podnikateľská
- Nedostatok
malých
a stredných
štruktúra
podnikateľov v oblasti výroby
- Prítomnosť
silných
a stabilných
- Zamestnanosť mesta a regiónu je
výrobných spoločností
závislá na činnosti jedného veľkého
- Tradícia
v
elektrotechnickom
zamestnávateľa
priemysle
- Slabé ekonomické zázemie regiónu
- Výhodná geografická poloha
- Komplikované
vlastnícke
vzťahy
- Relatívne dobrá dopravná dostupnosť
obmedzujúce priestorové rozširovanie
- Prítomnosť zahraničných investorov
výroby
- Silné
zastúpenie
podnikov
využívajúcich prírodný potenciál Ľudské zdroje:
územia – drevospracujúci priemysel
- Veľký
podiel
dlhodobo
nezamestnaných
- Nízka kúpyschopnosť obyvateľstva
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Ľudské zdroje:
- Kvalifikovaná pracovná sila
- Dostatok pracovnej sily

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov:
- Poľnohospodárstvo sa len ťažko
preorientováva na nové formy
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov:
hospodárenia adekvátne regiónu
- Kvalitný
rybný
revír (Oravská
- Nízka
miera
výnosnosti
Priehrada)
poľnohospodárskej produkcie
- Druhová pestrosť – atraktívny a jeden
z najväčších revírov
Inovácie:
- Tradícia
lesníctva
a lesného
- Nedostatočné využívanie výsledkov
hospodárstva v regióne a v meste
vedy a výskumu pri zavádzaní do
- Vhodné podmienky pre rozvoj
výrobnej praxe
poľnohospodárstva, najmä živočíšnej
- Nezáujem firiem hlavne v tradičných
výroby
odvetviach o zavádzanie inovácií do
výroby
Inovácie:
- Prítomnosť
firiem
(vrátane
medzinárodných subjektov) na území
mesta dostatočným potenciálom pre
zavádzanie inovácií do výroby
Príležitosti
Ohrozenia
Podnikateľské prostredie:
Podnikateľské prostredie:
- Zintenzívnenie spolupráce mesto vs.
- Nedostatočná podpora malého a
podnikatelia
stredného podnikania zo strany štátu
- Zlepšenie dopravnej dostupnosti
- Vysoká administratívna zaťaženosť
mesta (pre motorovú aj nemotorovú
- Presun výroby do iných krajín
dopravu) a plôch určených na
- Nedostatok kvalifikovanej pracovnej
podnikateľské aktivity
sily
pre
elektrotechnický,
- Spolupráca s mestom pri propagácii
drevospracujúci, strojársky priemysel
podnikateľov, ale aj naopak pri
prezentácii mesta prezentovať aj Ľudské zdroje:
podnikateľov
- Pokračujúci trend nárastu dlhodobo
- Vytvoriť
ponuku
priestorov
nezamestnaných
a ťažko
a pozemkov
pre
rozvoj
zamestnateľných
uchádzačov
podnikateľských subjektov
o zamestnanie so stratou pracovných
- Spolupráca
s podnikmi
pri
návykov
zabezpečovaní komunálnych služieb - Odliv
mladých
a vzdelaných
odhrňovanie snehu a pod.
obyvateľov z mesta a regiónu
Ľudské zdroje:
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov:
- Vytvoriť vzdelávacie centrum pre
- Zmena dotačných systémov pre
uchádzačov
o zamestnanie
na
poľnohospodárov
regionálnej úrovni
- Produkcia
väčšieho
množstva
- Zintenzívnenie
spolupráce
poľnohospodárskych
komodít
s výrobnými
podnikmi
v oblasti
u susedných krajín s nižšími cenami
zamestnávania
znevýhodnených
oproti tuzemskej konkurencii
uchádzačov o zamestnanie
Inovácie:
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov:
- Nedostatočná podpora štátu do
oblastí vedy, výskumu a inovácií
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-

Podpora
spotreby
domácich
poľnohospodárskych produktov

Inovácie:
- Zintenzívnenie spolupráce mesto –
podnikatelia – školy v oblasti výskumu
a zavádzania inovácií do praxe,
vrátane získavania zdrojov na tieto
aktivity
4. Oblasť kultúra, šport, cestovný ruch a spolupráca obsahujúca nasledovné čiastkové oblasti:
kultúra, šport, turistika, rozvoj voľnočasových aktivít a ich materiálno-technické zabezpečenie,
rozvoj cestovného ruchu na úrovni mesta, rozvoj partnerskej spolupráce.
Silné stránky
Slabé stránky
Kultúra:
Kultúra:
- Zmodernizovaná / zrekonštruovaná
- Budova mestského múzea v zlom
budova Domu kultúry
technickom stave, bez vybavenia
- Prevádzka 3D kino
- Historické objekty, ako aj pamiatky
- Kultúrne leto – dostatok tradičných
v zlom technickom stave
kultúrnych podujatí počas letnej sezóny
- Nedostatok prvkov drobnej architektúry
- Dostatok priestorov pre klubovú
na námestí
a záujmovú činnosť
- Zlý technický stav objektov na námestí
- Množstvo aktívnych združení a spolkov
- Nedostatočné vnútorné vybavenie kina
- Veľký počet pamätihodností, osobitne
(predovšetkým sedadlá)
sakrálnych pamiatok
- Zrekonštruované námestie
Šport, turistika a voľný čas:
- Nedostatočné využívanie územia /
Šport, turistika a voľný čas:
absencia zariadení pre zimné športy
- Dostatok
multifunkčných
ihrísk,
(cestovný ruch) aj v nadväznosti na
športovísk
možné kultúrne podujatia mimo letnú
- Činnosť mestského športového klubu
sezónu
združujúceho menšie športové iniciatívy
- Technický stav niektorých športovísk
- Nedobudovaný areál futbalového ihriska
- Prítomnosť silných športových klubov
(tribúna, chýbajúce odvodenie plochy
(karate, kolky)
ihriska)
- Chýbajúci športový areál na sídlisku
Cestovný ruch:
Západ
- Poloha, prírodné prostredie, blízkosť
Chýbajúce športoviská pre modrené,
hraníc, blízkosť významných zariadení
adrenalínové športy
cestovného ruchu
- Oravská Priehrada
- Existencia TIC a vlastného informačného Cestovný ruch:
- Chýbajúce vlastné priestory pre TIC
systému
- Nevyužitý potenciál Oravskej Priehrady
- Vypracované územné plány zón pre
- Nedostatočná infraštruktúra pre aktívne
rekreačné účely – lokalita „Prístav“
trávenie voľného času turistov
a časť „Ústie nad priehradou“
Chýbajúca verejná pláž
- Členstvo
mesta
v organizáciách
- Nedostatok
doplnkových
aktivít
cestovného ruchu
cestovného ruchu
- Existencia cyklotrasy, značené cyklotrasy
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Partnerská spolupráca:
- Viacročná medzinárodná partnerská
spolupráca na úrovni samospráv
- Členstvo
mesta
vo
viacerých
organizáciách a združeniach
- Realizácia
množstva
projektov
partnerskej spolupráce predovšetkým
s partnermi z Poľska a Českej republiky
- Nie je jazyková bariéra pri spolupráci
s partnermi v Poľsku

-

-

-

Nízka úroveň spolupráce podnikateľov
v oblasti cestovného ruchu
Nedostatok marketingových produktov
pre cestovný ruch
Chýbajúca infraštruktúra cyklotrás ako
aj ich infraštruktúrna doplnkovosť
Nedostatočné miera informovanosti
návštevníkov
mesta
a regiónu
informačnými systémami
Mesto nedostatočne zapojené do
regionálnych
/
národných
/
medzinárodných aktivít v cestovnom
ruchu (napr. soľná cesta a pod.)
Nedostatočné spojenie Slovenska a
Poľska v oblasti verejnej dopravy
Chýbajúce prepojenie Orava – Zakopane
verejnou dopravou

Partnerská spolupráca
- Nižšia
zapojenosť
organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta do
medzinárodnej spolupráce
Ohrozenia
Kultúra:
- Nedostatočný
záujem
vlastníkov
historických budov o ich technický stav
a vzhľad - nerešpektovanie architektúry
a urbanistických prvkov
- Pretrvávajúca nedostatočná podpora
štátu v oblasti zachovávania historických
budov a pamätihodností
- Konkurencia medzi mestami a obcami
(napr. pri organizovaní kultúrnych
podujatí)

Príležitosti
Kultúra:
- Zlepšovanie podmienok pre rozvoj
kultúrno-poznávacieho turizmu
- Pokračovať
v obnove
pamiatok
nachádzajúcich sa na území mesta
s využitím aj pre rozvoj poznávacieho
cestovného ruchu
- Výchova mladých remeselníkov (hlavne
tradičných
remesiel
ako
napr.
hrnčiarstvo)
- Obnova tradičných remeselných dielní,
napr. kováčskej dielne (Dukelských
hrdinov)
Šport, turistika a voľný čas:
- Rozšíriť aktivity kultúrneho leta aj na
- Nedostatok zdrojov na výstavbu
časť Oravskej Priehrady
športovísk
- Neefektívne rozdeľovanie prostriedkov
Šport, turistika a voľný čas:
mesta pre šport v rámci existujúceho
- Vybudovanie športovej haly, resp. areálu
VZN
– sídlisko „Západ“
- Rekonštrukcia „kolkárne“
Cestovný ruch:
- Budovanie
verejne
prístupných
- Pokles návštevnosti mesta, regiónu
športovísk pre rozvoj moderných
predovšetkým návštevníkov Poľska
mestských športov (napr. vonkajšie
- Ďalšie budovanie turistických zariadení
fitness pre deti, seniorov, tenisové kurty
v susedných regiónoch Liptov, Kysuce –
a pod.)
strata záujmu turistov o návštevu Hornej
Oravy
Cestovný ruch:
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-

-

-

-

-

-

-

Vybudovanie TIC na námestí
Tvorba propagačných materiálov
Vytvorenie
ponuky
produktových
balíkov cestovného ruchu využívajúcich
danosti mesta a regiónu pre rozvoj
cestovného ruchu - kultúrny, turistický,
pútnický cestovný ruch
Možnosť využitia geotermálnej energie
pre
vybudovanie
rekreačného
zariadenia
Ďalšie rozširovanie cyklotrás
Využiť územie mestskej časti „Ústie nad
Priehradou“ na rozvoj vidieckeho
cestného ruchu a agroturistiky
Propagácia Oravskej priehrady v oblasti
rybolovu
Rozvoj pútnického turizmu (využitie
poľných kaplniek)
Prepojenie cyklotrás Trstená – Jablonka,
Oravská Priehrada
Budovanie náučných chodníkov
Aktívne
zapojenie
sa
mesta
a podnikateľov v oblasti cestného ruchu
do budovania značky „Orava card“
Využitie tradičnej ľudovej výroby na
propagáciu mesta
Vytvoriť oficiálny prístup k vode na
Oravskej priehrade formou verejnej
pláže
Zintenzívnenie spolupráce mesto podnikateľské subjekty - štátne
organizácie v oblasti kontroly a správy
brehov a okolia Oravskej priehrady
Zvýšenie záujmu mesta o riešenie
problematiky rozvoja cestovného ruchu
na Oravskej Priehrade

-

Zhoršenie kvality vody v Oravskej
priehrade
Nedostatočný záujem investorov

Partnerská spolupráca:
- Ďalší rozvoj medzinárodnej spolupráce –
hlavne so susedným Poľskom
- Zapájanie ďalších organizácií / inštitúcií
pôsobiacich na území mesta do
realizácie projektov spolupráce
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ČASŤ 2: STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trstená na roky 2015 – 2022
obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jeho vnútorných princípov a špecifík a určuje hlavné
ciele a priority ďalšieho rozvoja Trstenej pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme
dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja v základných troch oblastiach – hospodárskej, sociálnej
a environmentálnej.
Zvolená stratégia PHSR Trstená 2015 – 2022 je v súlade so základnou rozvojovou stratégiou Európa
2020, ktorou je dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu:
-

Inteligentný rast prostredníctvom efektívnejšieho investovania do vzdelávania, výskumu
a inovácií;
Udržateľný rast vďaka prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo;
Inkluzívny rast s veľkým dôrazom na tvorbu pracovných miest a zmiernenie chudoby.

Stratégia Európa 2020 pre naplnenie týchto troch priorít stanovuje päť cieľov v oblasti zamestnanosti,
inovácií, vzdelávania, zmiernenia chudoby a klímy a energetiky:


Zamestnanosť
 zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 %



Výskum a vývoj
 zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP



Zmena klímy a energetická udržateľnosť
 znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (alebo za predpokladu širšej globálne dohody
až o 30 %) oproti úrovniam z roku 1990
 získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov
 dosiahnuť 20-percentný nárast efektívnosti vo využívaní energie



Vzdelávanie
 zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %
 minimálne 40 % podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené
vysokoškolské vzdelanie



Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
 aspoň o 20 miliónov znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie

Zvolená stratégia zároveň plne rešpektuje strategické ciele Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR
pre Žilinský samosprávny kraj:
-

posilnenie a rozvoj inovačného potenciálu,
zhodnotenie a posilnenie vnútorného potenciálu turizmu s prepojením na ochranu a tvorbu
životného prostredia,
nadregionálna a regionálna dopravná dostupnosť a kvalita služieb s dôrazom na cezhraničnú
spoluprácu a nadregionálne väzby.
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Rovnako tak PHSR Trstená 2015 – 2022 rešpektuje nasledovné ciele obsiahnuté v Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020:
1) Dobudovať kvalitné prepojenie kraja s európskymi dopravnými a komunikačnými sieťami,
zlepšiť kvalitu životného prostredia a zabezpečiť udržateľnosť a efektivitu využívania
prírodných zdrojov.
2) Zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšiť podnikateľské prostredie v kraji.
3) Dosiahnuť vyššiu uplatniteľnosť ľudského kapitálu na trhu práce a sociálnu inklúziu všetkých
znevýhodnených skupín.
4) Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na území kraja podporovať rast ich
atraktívnosti.
Základným východiskovým predpokladom pre úspešnú rozvojovú stratégiu je existencia spoločnej vízie
o ďalšom smerovaní rozvoja svojej obce / mesta / regiónu / krajiny. Vízia je želanou predstavou
obyvateľov o budúcnosti, opisom ideálneho stavu, nie opisom cieľov. Dôležité nie je dosiahnuť ho za
desať rokov, ale mať o budúcnosti spoločnú predstavu. Vízia je nástrojom na motiváciu, no len vtedy,
ak je víziou spoločnou. Vízia je teda určitá predstava o tom ako má mesto v budúcnosti vyzerať, tak aby
vytváralo čo najlepšie životné podmienky pre svojich obyvateľov a jeho návštevníkov.

Vízia mesta Trstená

„Trstená bude životaschopné mesto vybudované na báze vzdelanostnej
ekonomiky, s dynamicky sa rozvíjajúcim malým a stredným podnikaním, bude
mestom s vybudovanou infraštruktúrou, s rozvinutým cestovným ruchom, s
vhodnými podmienkami pre investorov s dôrazom na pozitívne alebo
neutrálne dopady na životné prostredie so zachovaním kultúrno-historickej
identity mesta v rámci regiónu a Slovenska.“
Strategická časť PHSR vychádza z komplexnej analýzy mesta. Programovú štruktúru návrhovej časti
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trstená na roky 2015 - 2022 tvoria strategický rozvojový
cieľ, ktorý vychádza z rozvojovej vízie mesta, tri prioritné oblasti, korešpondujúce s rozvojovými
politikami (hospodárskou, sociálnou a environmentálnou) so stanovenými prioritnými cieľmi, ktoré
budú naplňované prostredníctvom opatrení, aktivít, resp. konkrétnych projektov.
Štruktúra strategickej časti

Vízia
Strategický
rozvojový cieľ
Prioritná oblasť 1,2,3
Prioritný cieľ 1,2,3

Opatrenia 1.1. – n, 2.1 – n, 3.1 - n
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Tabuľka: Rozvojová stratégia mesta Trstená v štruktúrovanej podobe

Vízia mesta
Strategický
rozvojový cieľ
Prioritná
oblasť:

Prioritný cieľ:

Rozvojové
oblasti:

Opatrenia

„Trstená bude životaschopné mesto vybudované na báze vzdelanostnej ekonomiky, s dynamicky sa rozvíjajúcim malým a
stredným podnikaním, bude mestom s vybudovanou infraštruktúrou, s rozvinutým cestovným ruchom, s vhodnými podmienkami
pre investorov, s dôrazom na pozitívne alebo neutrálne dopady na životné prostredie so zachovaním kultúrno-historickej identity
mesta“
Strategickým cieľom mesta Trstená zvýšiť konkurencieschopnosť mesta v oblasti kvality života, rozvoja podnikania a ochrany
životného prostredia.
Prioritná oblasť:
Hospodárska politika

Prioritná oblasť:
Sociálna politika

Prioritná oblasť:
Environmentálna politika

Zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva
mesta založeného na využívaní vnútorného
potenciálu územia, dobudovanej technickej
infraštruktúry, kvalitných a dostupných služieb,
rozvíjajúceho
sa
cestovného
ruchu
a zavádzaním inovácií vo všetkých oblastiach.
- Technická infraštruktúra
- Priemysel a služby
- Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
- Inovácie
- Cestovný ruch
- Partnerská spolupráca
- Informačné
technológie
a efektívna
verejná správa
1.1) Dobudovať, modernizovať a rozširovať
dopravný systém mesta vrátane riešenia
bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov
Trstenej

Vytvoriť podmienky pre udržateľný
rozvoj ľudských zdrojov a rast kvality
života v meste pre všetky vekové
kategórie obyvateľov Trstenej.

Znížiť nepriaznivé vplyvy ľudskej
činnosti na kvalitu životného
prostredia v meste a okolí, zavádzať
environmentálne šetrné technológie
a postupy, zvyšovať environmentálne
povedomie obyvateľov mesta.
- Environmentálna infraštruktúra
- Odpadové hospodárstvo
- Kvalita životného prostredia
a vzhľad mesta

- Školstvo
- Sociálne služby
- Zdravotníctvo
- Ľudské zdroje
- Bytová politika
- Kultúra
- Šport, turistika a voľný čas
- Rodina, deti a mládež
2.1) Podpora a realizácia atraktívnych 3.1) Realizácia aktivít a projektov
a inovatívnych programov v oblasti
protipovodňovej ochrany mesta
školstva, vzdelávania a odbornej
prípravy na všetkých stupňoch 3.2) Skvalitňovanie
a rozširovanie
vrátane celoživotného vzdelávania
systému separovaného zberu
vrátane
zavádzania
nových
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1.2) Vytvárať
podmienky
pre
rozvoj 2.2) Podpora
rozširovania
podnikateľského prostredia s ohľadom na
a modernizácie
školskej
tvorbu pracovných miest
infraštruktúry vrátane materiálnotechnického
zabezpečenia
1.3) Vytváranie podmienok pre
rozvoj
vzdelávacieho procesu
cestovného ruchu
2.3) Podpora
rozširovania
1.4) Podpora rozvoja informačnej spoločnosti a
a modernizácie
sociálnej
efektívnej verejnej správy
infraštruktúry mesta s cieľom
poskytovať komplexnú sociálnu
1.5) Podpora aktivít v oblasti výskumu
starostlivosť pre všetky skupiny
a inovácií, vrátane aktivít kreatívneho
občanov
priemyslu a ich zavádzanie do praxe
2.4) Podpora
rozširovania
1.6) Rozvoj
regionálnej,
národnej
a modernizácie
zdravotníckej
a medzinárodnej spolupráce
infraštruktúry mesta s cieľom
poskytovať komplexnú zdravotnú
starostlivosť pre všetky skupiny
občanov

technológií a postupov v oblosti
odpadového hospodárstva
3.3) Tvorba
a úprava
verejných
priestranstiev
a parkov,
zachovávanie
mestských
a prírodných ekosystémov
3.4) Podpora a realizácia projektov na
zníženie emisií a energetickej
spotreby
3.5) Podpora a realizácia projektov na
využívanie obnoviteľných zdrojov
energie
3.6) Rozširovanie
a modernizácia
infraštruktúry
zásobovania
a odvádzania vôd

2.5) Vytváranie
podmienok
pre 3.7) Zvyšovanie environmentálneho
zvyšovanie kvality ľudských zdrojov
povedomia obyvateľov mesta
pre trh práce s osobitným zreteľom
na
znevýhodnené
skupiny
obyvateľov
2.6) Podpora
rozširovania
a modernizácie
bytového
a domového fondu v meste
2.7) Vytváranie podmienok pre rozvoj
kultúry, športu, voľnočasových
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aktivít
pre
obyvateľov
a návštevníkov mesta s osobitným
zreteľom na deti a mládež
2.8) Obnova a modernizácia kultúrnych
a historických pamiatok
Tabuľka: Prehľad opatrení podľa prioritných oblastí
Prioritná oblasť

Hospodárska politika

Opatrenie 1.2
Opatrenie 1.3
Opatrenie 1.4
Opatrenie 1.5
Opatrenie 1.6

Zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva mesta založeného na využívaní vnútorného potenciálu územia, dobudovanej
technickej infraštruktúry, kvalitných a dostupných služieb, rozvíjajúceho sa cestovného ruchu a zavádzaním inovácií vo všetkých
oblastiach.
Dobudovať, modernizovať a rozširovať dopravný systém mesta vrátane riešenia bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov
Trstenej
Vytvárať podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia s ohľadom na tvorbu pracovných miest
Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu s ohľadom na prírodný a kultúrny potenciál územia
Podpora rozvoja informačnej spoločnosti a efektívnej verejnej správy
Podpora aktivít v oblasti výskumu a inovácií, vrátane aktivít kreatívneho priemyslu a ich zavádzanie do praxe
Rozvoj regionálnej, národnej a medzinárodnej spolupráce

Prioritná oblasť

Sociálna politika

Prioritný cieľ
Opatrenie 1.1

Prioritný cieľ
Opatrenie 2.1

Vytvoriť podmienky pre udržateľný rozvoj ľudských zdrojov a rast kvality života v meste pre všetky vekové kategórie obyvateľov
Trstenej
Podpora a realizácia atraktívnych a inovatívnych programov v oblasti školstva, vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých
stupňoch vrátane celoživotného vzdelávania
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Opatrenie 2.8

Podpora rozširovania a modernizácie školskej infraštruktúry vrátane materiálno-technického zabezpečenia vzdelávacieho
procesu
Podpora rozširovania a modernizácie sociálnej infraštruktúry mesta s cieľom poskytovať komplexnú sociálnu starostlivosť
pre všetky skupiny občanov
Podpora rozširovania a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry mesta s cieľom poskytovať komplexnú zdravotnú
starostlivosť pre všetky skupiny občanov
Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre trh práce s osobitným zreteľom na znevýhodnené
skupiny obyvateľov
Podpora rozširovania a modernizácie bytového a domového fondu v meste
Vytváranie podmienok pre rozvoj kultúry, športu, voľnočasových aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta s osobitným
zreteľom na deti a mládež
Obnova a modernizácia kultúrnych a historických pamiatok

Prioritná oblasť

Environmentálna politika

Opatrenie 2.2
Opatrenie 2.3
Opatrenie 2.4
Opatrenie 2.5
Opatrenie 2.6
Opatrenie 2.7

Prioritný cieľ
Opatrenie 3.1
Opatrenie 3.2
Opatrenie 3.3
Opatrenie 3.4
Opatrenie 3.5
Opatrenie 3.6
Opatrenie 3.7

Znížiť nepriaznivé vplyvy ľudskej činnosti na kvalitu životného prostredia v meste a okolí, zavádzať environmentálne šetrné
technológie a postupy, zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľov mesta.
Realizácia aktivít a projektov protipovodňovej ochrany mesta
Skvalitňovanie a rozširovanie systému separovaného zberu vrátane zavádzania nových technológií a postupov v oblasti
odpadového hospodárstva, odstraňovanie environmentálnych záťaží
Tvorba a úprava verejných priestranstiev a parkov, zachovávanie mestských a prírodných ekosystémov
Podpora a realizácia projektov na zníženie emisií a energetickej spotreby
Podpora a realizácia projektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Rozširovanie a modernizácia infraštruktúry zásobovania a odvádzania vôd
Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta
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ČASŤ 3: PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie
programu rozvoja mesta, t. j. obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v
hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike minimálne na úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú
tvorené vecne príbuznými skupinami projektov.
Programová časť obsahuje:
- konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
- súbor ukazovateľov, výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.
Programová časť PHSR je vyústením strategického plánovania. Zvolená rozvojová stratégia mesta
Trstená bude naplňovaná prostredníctvom troch prioritných oblastí (politík). Rovnako tak strategický
rozvojový cieľ dosiahneme naplňovaním troch prioritných cieľov (prioritná oblasť = prioritný cieľ)
v nasledovnej štruktúre:

Strategický cieľ

Zvýšiť konkurencieschopnosť mesta v oblasti
kvality života, rozvoja podnikania a ochrany
životného prostredia

Prioritná oblasť: Hospodárska politika
Zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva mesta založeného na
využívaní vnútorného potenciálu územia, dobudovanej technickej
infraštruktúry, kvalitných a dostupných služieb, rozvíjajúceho sa
cestovného ruchu a zavádzaním inovácií vo všetkých oblastiach

Prioritná oblasť: Sociálna politika
Prioritný cieľ

Vytvoriť podmienky pre udržateľný rozvoj ľudských zdrojov a rast
kvality života v meste pre všetky vekové kategórie obyvateľov
Trstenej

Prioritná oblasť: Environmentálna politika
Znížiť nepriaznivé vplyvy ľudskej činnosti na kvalitu životného
prostredia v meste a okolí, zavádzať environmentálne šetrné
technológie a postupy, zvyšovať environmentálne povedomie
obyvateľov mesta
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V nadväznosti na činnosť pracovných skupín PHSR Trstená 2015 – 2022, boli zvolené politiky (prioritné
oblasti) podrobnejšie štruktúrované na rozvojové oblasti.
1. Pracovná skupina Podnikateľského prostredia, poľnohospodárstva, rybolovu
 Oblasti: Priemysel a služby, Poľnohospodárstvo, Lesníctvo a rybolov, Inovácie, Ľudské
zdroje
2. Pracovná skupina pre Verejné služby
 Oblasti: Školstvo, Sociálne služby, Rodina, Deti a mládež, Zdravotníctvo, Informačné
technológie a Efektívna verejná správa
3. Pracovná skupina Cestovného ruchu, kultúry, športu a cezhraničnej spolupráce
 Oblasti: Cestovný ruch, Partnerská spolupráca, Šport, Turistika a voľný čas, Rodina,
Deti a mládež
4. Pracovná skupina pre Životné prostredie a integrovanú infraštruktúru
 Oblasti: Environmentálna infraštruktúra, Odpadové hospodárstvo, Kvalita životného
prostredia a vzhľad mesta, Technická infraštruktúra, Bytová politika
Tabuľka - Priradenie rozvojových oblastí k prioritným oblastiam – politikám:

Prioritná oblasť:
Hospodárska politika

Prioritná oblasť:
Rozvojové
oblasti:

-

Technická infraštruktúra
Priemysel a služby
Poľnohospodárstvo,
lesníctvo a rybolov
Inovácie
Cestovný ruch
Partnerská spolupráca
Informačné technológie
a Efektívna verejná
správa

-

Prioritná oblasť:
Sociálna politika

Prioritná oblasť:
Environmentálna politika

Školstvo
Sociálne služby
Zdravotníctvo
Ľudské zdroje
Bytová politika
Kultúra
Šport, turistika
a voľný čas
Rodina, deti
a mládež

-

Environmentálna
infraštruktúra
Odpadové
hospodárstvo
Kvalita životného
prostredia a vzhľad
mesta
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3.1 Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí:
Oblasť: Hospodárska politika
Opatrenie
Číslo
Názov
opatrenia
1.1
Dobudovať, modernizovať
a rozširovať dopravný systém
mesta vrátane riešenia
bezpečnosti obyvateľov
a návštevníkov Trstenej

Projekt/Aktivita

1.1.1

Rozširovanie a skvalitňovanie bezpečnostných chodníkov v meste

1.1.2

Oprava, údržba a rozširovanie miestnych komunikácií

1.1.3

Výstavba parkovísk v blízkosti HNsP a na sídliskách

1.1.4

Obnova mostov

1.1.5

Modernizácia verejného osvetlenia vrátane zahusťovania svietidiel

1.1.6

Doplnenie dopravného značenia = zvýšenie bezpečnosti

1.1.7

Rekonštrukcia cesty III. triedy v smere na Ústie nad Priehradou

1.1.8

Dobudovanie miestnych komunikácii v Novom Ústí

1.1.9

Prioritná oblasť /
Rozvojová oblasť

Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra

Vybudovanie malej kruhovej križovatky cesty I/59 s cestou II/520
v centrálnej časti mesta
1.1.10 Vybudovanie nových miestnych komunikácií v lokalitách Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra
Ďurdinova II., Bratkovčík, Lány
Hospodárska politika /
1.1.11 Výstavba cestného vjazdu/výjazdu z cesty I/59 na sídlisko Západ
1.1.12 Vybudovanie železničnej zástavky na sídlisku Západ

Technická infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra

1.1.13 Výstavba cyklochodníka spájajúceho sídlisko Západ s priemyselnou
zónou (pri závode Panasonic), nemotorová doprava
Hospodárska politika /
1.1.14 Vybudovanie lávky pre peších a cyklistov do lokality „Hrady“

Technická infraštruktúra
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1.2

1.3

Vytvárať podmienky pre rozvoj
podnikateľského prostredia
s ohľadom na tvorbu
pracovných miest

Vytváranie podmienok pre
rozvoj cestovného ruchu
s ohľadom na prírodný
a kultúrny potenciál územia

Hospodárska politika /
Priemysel a služby
Poľnohospodárstvo, lesníctvo
a rybolov
Hospodárska politika /
Priemysel a služby
Poľnohospodárstvo, lesníctvo
a rybolov
Hospodárska politika /
Priemysel a služby
Poľnohospodárstvo, lesníctvo
a rybolov
Hospodárska politika /
Priemysel a služby
Poľnohospodárstvo, lesníctvo
a rybolov
Hospodárska politika /
Priemysel a služby
Poľnohospodárstvo, lesníctvo
a rybolov
Hospodárska politika /
Priemysel a služby
Poľnohospodárstvo, lesníctvo
a rybolov
Hospodárska politika /
Priemysel a služby
Poľnohospodárstvo, lesníctvo
a rybolov
Hospodárska politika /
Cestovný ruch

1.2.1

Ukončenie ROEP

1.2.2

Realizácia jednoduchých pozemkových úprav (po ukončení ROEP)

1.2.3

Sprístupňovanie nevyužívaných budov / lokalít / zón pre rozvoj
MSP

1.2.4

Vytvoriť podmienky pre vybudovanie priemyselného parku
„Východ 2“ predovšetkým v oblasti budovania inžinierskych sietí

1.2.5

Rekonštruovať existujúce brownfieldy, hľadať pre nich investorov

1.2.6

Vytvoriť platformu pre komunikáciu s existujúcimi podnikateľmi
v meste a potenciálnymi investormi

1.2.7

Propagovať
začínajúcich
podnikateľov
propagujúcich mesto doma i v zahraničí

1.3.1

Vypracovanie a naplňovanie spoločného rozvojového dokumentu
v oblasti cestovného ruchu „Orava ako celok“ na medzinárodnej
úrovni

1.3.2

Obnovenie kováčskej dielne a vytvorenie priestorov pre obnovu
a zachovanie tradičných remesiel

Hospodárska politika /
Cestovný ruch

1.3.3

Výstavba cyklotrasy okolo Oravskej priehrady

Hospodárska politika /
Cestovný ruch

v rámci

aktivít
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1.3.4

Pokračovať v projekte v budovaní cyklotrasy okolo Tatier

Hospodárska politika /
Cestovný ruch

1.3.5

Budovanie doplnkových zariadení v blízkosti cyklotrás

Hospodárska politika /
Cestovný ruch

1.3.6

Posilniť a propagovať mestské regionálne múzeum

Hospodárska politika /
Cestovný ruch

1.3.7

Vybudovať TIC na námestí

1.3.8

V časti „Prístav“ vybudovať TIC s verejným sociálnym zariadením,
obchodom so suvenírmi

Hospodárska politika /
Cestovný ruch
Hospodárska politika /
Cestovný ruch

1.3.9

Tvorba propagačných materiálov – printové, elektronické, Hospodárska politika /
Cestovný ruch
multimediálne

1.3.10 Vytvoriť ponuku tematických turistických trás

Hospodárska politika /
Cestovný ruch

1.3.11 Pripraviť projektový zámer na výstavbu rekreačného komplexu na Hospodárska politika /
Cestovný ruch
Oravskej Priehrade s celoročným využitím
1.3.12 Vytvoriť platformu pre zintenzívnenie spolupráce mesta a Hospodárska politika /
Cestovný ruch
podnikateľov v cestovnom ruchu
1.3.13 Vytvorenie verejného prístupu na Oravskú Priehradu formou Hospodárska politika /
Cestovný ruch
verejnej pláže
1.3.14 Modernizácia a rekonštrukcia nevyužitých objektov v časti Ústie Hospodárska politika /
Cestovný ruch
nad Priehradou a Prístav
1.3.15 Využiť prítomnosť termálneho prameňa na rekreačné účely

Hospodárska politika /
Cestovný ruch

1.3.16 Vybudovať „Symbolický“ cintorín utopených (pamiatka na Hospodárska politika /
Cestovný ruch
zosnulých na Oravskej Priehrade)
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1.4

1.5

1.6

Podpora rozvoja informačnej
spoločnosti a efektívnej
verejnej správy

Podpora aktivít v oblasti
výskumu a inovácií, vrátane
aktivít kreatívneho priemyslu
a ich zavádzanie do praxe

Rozvoj regionálnej, národnej
a medzinárodnej spolupráce

Hospodárska politika /
Informačné
technológie
a Efektívna verejná správa
Hospodárska politika /
Informačné
technológie
a Efektívna verejná správa
Hospodárska politika /
Informačné
technológie
a Efektívna verejná správa
Hospodárska politika /
Informačné
technológie
a Efektívna verejná správa
Hospodárska politika /
Informačné
technológie
a Efektívna verejná správa
Hospodárska politika /
Informačné
technológie
a Efektívna verejná správa
Hospodárska politika /
Informačné
technológie
a Efektívna verejná správa
Hospodárska politika /
Priemysel a služby/ Inovácie

1.4.1

Inštalácia informačných kioskov v meste a mestských častiach

1.4.2

Rozširovanie kamerového a monitorovacieho systému mesta

1.4.3

Modernizácia mestskej web stránky a informačného systému
mesta

1.4.4

Rozširovanie siete Hotspotov

1.4.5

Digitalizácia agendy mestského úradu vrátane agendy organizácií
v pôsobnosti mesta

1.4.6

Vytvorenie televízneho okruhu cez optokábel

1.4.7

Komplexná modernizácia dátovej siete na mestskom úrade

1.5.1

Podporovať výskumné projekty technicky nadaných študentov a
škôl v oblasti elektrotechniky a strojárstva

1.5.2

Podpora realizácie projektov kreatívneho priemyslu využívajúceho Hospodárska politika /
Priemysel a služby/ Inovácie
tradičné ľudové zvyky, tradície a remeslá

1.5.3

Podpora aktivít v oblasti start-up projektov

1.6.1

Organizovanie spoločných kultúrnych a športových aktivít,
výmenných pobytov a spoločných podujatí v rámci regionálnej,
národnej a medzinárodnej spolupráce partnerských miest
Prezentácia mesta, inštitúcií a organizácií pôsobiacich v meste na Hospodárska politika /
Partnerská spolupráca
kultúrnych podujatiach v partnerských mestách, regiónoch

1.6.2
1.6.3

Zintenzívnenie spolupráce na úrovni partnerských miest a ďalší
rozvoj partnerskej spolupráce

Hospodárska politika /
Priemysel a služby/ Inovácie
Hospodárska politika /
Partnerská spolupráca

Hospodárska politika /
Partnerská spolupráca
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Oblasť: Sociálna politika
Opatrenie
Číslo
Názov
opatrenia
2.1
Podpora a realizácia
atraktívnych a inovatívnych
programov v oblasti školstva,
vzdelávania a odbornej
prípravy na všetkých
stupňoch vrátane
celoživotného vzdelávania

Sociálna politika /
Školstvo

2.1.3

Inovácia školských vzdelávacích programov a metód výučby
s dôrazom na prepojenie s praxou na základných a stredných
školách
Podpora projektov zameraných na modernizáciu a doplňovanie
učebných pomôcok a nástrojov pre oblasť prírodných, technických
vied, vytváranie špecializovaných učební
Zachovanie univerzitného školstva v Trstenej

2.1.4

Podpora a realizácia projektov v oblasti celoživotného vzdelávania

Sociálna politika /
Školstvo

2.1.5

Podpora programov zameraných na rozvoj finančnej a čitateľskej
gramotnosti, environmentálnu výchovu
Rozvíjanie kľúčových kompetencií mládeže podporou aktivít
globálneho vzdelávania vo formálnom a neformálnom vzdelávaní

Sociálna politika /
Školstvo

2.1.1

2.1.2

2.1.6

2.2

Podpora rozširovania
a modernizácie školskej
infraštruktúry vrátane
materiálno-technického

Prioritná oblasť /
Rozvojová oblasť

Projekt/Aktivita

2.1.7

Tvorba špecifického mentoringového programu pre dobrovoľníkov
v rámci neformálneho vzdelávania v spolupráci s firmami
a podnikateľmi v meste

2.2.1

Vytvorenie kapacít jaslí

2.2.2

Modernizácia objektov a areálov materských
vnútorného vybavenia
Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy

2.2.3

škôl

vrátane

Sociálna politika /
Školstvo
Sociálna politika /
Školstvo

Sociálna politika /
Školstvo,
Rodina, deti a mládež
Sociálna politika /
Školstvo,
Rodina, deti a mládež
Sociálna politika /
Školstvo
Sociálna politika /
Školstvo
Sociálna politika /
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zabezpečenia vzdelávacieho
procesu

2.2.4
2.2.5
2.2.6

Podpora rozširovania
a modernizácie sociálnej
infraštruktúry mesta s cieľom
poskytovať komplexnú
sociálnu starostlivosť pre
všetky skupiny občanov

Modernizácia budov a areálov základných škôl vrátane vnútorného
vybavenia
Rekonštrukcia a rozšírenie budovy telocvične na komplexné Sociálna politika /
Školstvo
športové zariadenie (šatňa, sprchy, posilňovňa a pod.)
Sociálna politika /
Vytváranie zelených oáz pri školských areáloch
Školstvo

2.3.1

Modernizácia budovy a priestorov Centra voľného času vrátane Sociálna politika /
Školstvo
vnútorného vybavenia a rozširovanie ponuky jeho služieb
Rozširovať ponuku služieb centra sociálnych služieb mesta Trstená Sociálna politika /

2.3.2

Vybudovať zariadenie sociálnych služieb pre seniorov

2.3.3

Budovanie sociálnych bytov pre začínajúce rodiny, neúplné rodiny,
rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia, mladých ľudí

2.3.4

Rekonštrukcia nevyužitej budovy vo vlastníctve mesta pre účely
zriadenia krízového centra

2.3.5

Vytváranie podmienok pre vzájomnú integráciu seniorov a detí

2.3.6

Podporovať vytváranie nových služieb zameraných na Sociálna politika /
predchádzanie/zamedzenie
vzniku
sociálneho
vylúčenia Školstvo/
Rodina, deti a mládež
s osobitným zreteľom na mládež

2.3.7

Vypracovanie katalógu/ ponuky služieb v oblasti sociálneho Sociálna politika /
Školstvo/
začleňovania

2.2.7
2.3

Školstvo
Sociálna politika /
Školstvo

Sociálne služby

Sociálna politika /
Sociálne služby
Sociálna politika /
Sociálne služby
Rodina, deti a mládež
Sociálna politika /
Sociálne služby
Rodina, deti a mládež
Sociálna politika /
Sociálne služby

Rodina, deti a mládež

2.4

Podpora rozširovania
a modernizácie zdravotníckej
infraštruktúry mesta s cieľom

2.3.8

Vytvorenie centra pre rodinu

2.4.1

Modernizácia nemocničného areálu vrátane budov, modernizácia
ostatných objektov zdravotnej starostlivosti na území mesta
Dobudovanie hotelovej časti nemocnice

2.4.2

Sociálna politika /
Zdravotníctvo
Sociálna politika /
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poskytovať komplexnú
zdravotnú starostlivosť
pre všetky skupiny občanov

2.5

Vytváranie podmienok pre
zvyšovanie kvality ľudských
zdrojov pre trh práce
s osobitným zreteľom na
znevýhodnené skupiny
obyvateľov

2.4.3

Rozširovanie kapacít nemocnice a zriadenie chýbajúcich oddelení

2.4.4

Obstaranie moderných zdravotníckych prístrojov a zariadení

2.4.5

Vybudovanie integrovaného centra zdravotnej starostlivosti

2.5.1

Zriaďovanie
chránených
dielní
a chránených
pracovísk
zamestnávajúcich osoby so zdravotným postihnutím
Využívanie aktívnych opatrení trhu práce pre zamestnávanie ÚoZ
s osobitným zreteľom na zamestnávanie znevýhodnených ÚoZ
Podpora realizácie projektov zameraných na zosúladenie rodinného
a pracovného života
Aktívna podpora realizácie rekvalifikačných kurzov a kurzov na
zvyšovanie odborných zručností účastníkov pracovného trhu

Sociálna politika /
Ľudské zdroje

Vytváranie
sociálnych
podnikov
so
zamestnávaním
znevýhodnených skupín UoZ
Príprava nových pozemkov vrátane infraštruktúry pre IBV – lokality:
„Lány“, „Ďurdinova“ (II. Etapa), „Pri potoku Bratkovčík“, „Dubie“
a v ďalších lokalitách s potenciálom pre IBV
Ukončenie
ROEP
a následné
prevedenie
Jednoduchých
pozemkových úprav pre účely riešenia vlastníckych práv
k pozemkom pre IBV
Budovanie vonkajších ihrísk a zón pre aktívne trávenie voľného času
(workout-ové aktivity, plaza, vonkajšie fitness, adrenalínové športy
a pod.)
Vytvorenie priestoru pre stretávanie a organizáciu aktivít pre
mladých na sídlisku Západ, v lokalite Hálečková a Ústie

Sociálna politika /
Ľudské zdroje

2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5

2.6

Podpora rozširovania
a modernizácie bytového
a domového fondu v meste

2.6.1

2.6.2

2.7

Vytváranie podmienok pre
rozvoj kultúry, športu,
voľnočasových aktivít pre
obyvateľov a návštevníkov
mesta s osobitným zreteľom
na deti a mládež

Zdravotníctvo
Sociálna politika /
Zdravotníctvo
Sociálna politika /
Zdravotníctvo
Sociálna politika /
Zdravotníctvo

2.7.1

2.7.2
2.7.3

Realizácia vlastného grantového programu na podporu aktivít
mladých

Sociálna politika /
Ľudské zdroje
Sociálna politika /
Ľudské zdroje
Sociálna politika /
Ľudské zdroje

Sociálna politika /
Bytová politika
Sociálna politika /
Bytová politika
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Rodina, deti a mládež
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Rodina, deti a mládež
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2.7.5

Obstaranie materiálno-technického vybavenia pre organizáciu Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
kultúrnych podujatí v meste
Sociálna politika /
Vybudovanie oddychovej zóny na sídlisku Západ

2.7.6

Budovanie detských ihrísk

2.7.7

Výstavba multifunkčnej športovej haly na sídlisku Západ

2.7.4

2.7.8

Modernizácia objektu Domu kultúry vrátane vnútorného vybavenia,
vybavenia kina
2.7.9 Modernizácia mestskej knižnice, najmä jej vnútorného vybavenia
a obnovy knižničného fondu
2.7.10 Príprava a realizácia projektu rekonštrukcie synagógy pre účely
zriadenia galérie, vrátane riešenia vlastníckych práv
2.7.11 Vybudovanie stáleho pódia pre organizovanie kultúrnospoločenských podujatí na námestí
2.7.12 Výstavba dopravného ihriska s regionálnou pôsobnosťou
2.7.13 Rekonštrukcia existujúcich športových hál, kolkárne, športových
areálov a multifunkčných ihrísk a ich ďalšie rozširovanie
2.7.14 Dobudovanie, modernizácia a rozširovanie areálu futbalového
ihriska
2.7.15 Budovanie tratí (chodníkov) pre bežecké aktivity (vrátane
bežeckého lyžovania) v rámci katastra Trstenej vrátane ich značenia
a ostatného príslušenstva
2.7.16 Rozširovanie siete existujúcich a budovanie nových náučných
chodníkov (vrátane cyklochodníkov)
2.7.17 Výstavba umelej ľadovej plochy
2.7.18 Identifikácia vhodnej lokality a príprava
lyžiarskeho vleku
2.7.19 Vybudovanie plaveckého bazéna

projektu

výstavby

Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Rodina, deti a mládež
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
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2.8

Obnova a modernizácia
kultúrnych a historických
pamiatok

2.7.20 Vytvorenie systému pre efektívne financovanie športových klubov
pôsobiacich v meste
2.7.21 Podpora vytvorenia ubytovacích kapacít na Ústí pre mládežnícke
skupiny a organizácie
2.7.22 Zlepšenie a obstaranie materiálno-technického vybavenia
Dobrovoľnému hasičskému zboru
2.8.1 Rekonštrukcia Wilcsekovej kúrie, obstaranie jej vybavenia
2.8.2

Vybudovať krížovú cestu v rámci mesta Trstená

2.8.3

Rozširovanie evidencie pamätihodností mesta, ich obnova
a zachovávanie
Vytvorenie mechanizmu pre prehlbovanie spolupráce s majiteľmi
historických objektov na námestí a v okolí pri ich obnove
Vytvorenie inštitútu „chránených hrobov“ – identifikácia, obnova
a propagácia hrobov významných osobností mesta a židovských
cintorínov nachádzajúcich sa na území Trstenej

2.8.4
2.8.5

Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Kultúra
Sociálna politika /
Kultúra
Sociálna politika /
Kultúra
Sociálna politika /
Kultúra
Sociálna politika /
Kultúra
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Oblasť: Environmentálna politika
Opatrenie

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť /
Rozvojová oblasť

Číslo
Názov
opatrenia
3.1
Realizácia aktivít a projektov
protipovodňovej ochrany
mesta

3.1.1

Protipovodňová ochrana – regulácia tokov: Trsteník,
Oravica, Všivák

Environmentálna politika /
Environmentálna infraštruktúra

3.1.2

Environmentálna politika /
Environmentálna infraštruktúra

3.2

3.2.1

Realizácia protipovodňových opatrení na potokoch
v extraviláne mesta
Vybudovanie zberného dvora

3.2.2

Budovanie zberných miest na separovaný odpad

3.2.3

Revitalizácia kameňolomu „Pod Haléčkou“ a na „Bubeníku“

3.2.4

Odstraňovanie nelegálnych skládok na celom území mesta
a mestských častí
Realizácia opatrení na nakladenie s BRO

Skvalitňovanie a rozširovanie
systému separovaného zberu
vrátane zavádzania nových
technológií a postupov
v oblasti odpadového
hospodárstva, odstraňovanie
environmentálnych záťaží

3.2.5
3.3

3.4

Tvorba a úprava verejných
priestranstiev a parkov,
zachovávanie mestských
a prírodných ekosystémov

Podpora a realizácia projektov
na zníženie emisií
a energetickej spotreby

3.3.1

Odstraňovanie nelegálnych skládok na celom území mesta
a mestských častí

3.3.2

Komplexné riešenie úprav verejnej zelene (predovšetkým
na sídliskách)

3.3.3

Vybudovať a prevádzkovať fontánu na námestí

3.4.1

Realizácia projektov znižovania energetickej náročnosti
verejných objektov vrátane zmien palivovej základne
s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Podpora projektov zatepľovania bytových a rodinných
domov

3.4.2

Environmentálna politika /
Odpadové hospodárstvo
Environmentálna politika /
Odpadové hospodárstvo
Environmentálna politika /
Odpadové hospodárstvo
Environmentálna politika /
Odpadové hospodárstvo
Environmentálna politika /
Odpadové hospodárstvo
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia a vzhľad
mesta
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia a vzhľad
mesta
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia a vzhľad
mesta
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia a vzhľad
mesta
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia a vzhľad
mesta
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3.5

3.6

3.7

Podpora a realizácia projektov
na využívanie obnoviteľných
zdrojov energie

3.5.1

Podpora a realizácia projektov využívajúcich solárnu
a vodnú energiu

3.5.2

Podpora realizácie projektu na využitie geotermálnej
energie

Rozširovanie a modernizácia
infraštruktúry zásobovania
a odvádzania vôd.

3.6.1
3.6.2

Rozširovanie a modernizácia existujúcej dažďovej
kanalizácie
Rozširovanie a modernizácia siete splaškovej kanalizácie

3.6.3

Rozširovanie a modernizácia vodovodnej siete

3.7.1

Realizácia informačných aktivít v oblasti separovaného
zberu

3.7.2

Informačná kampaň pre oblasť nakladania s BRO

Zvyšovanie
environmentálneho
povedomia obyvateľov mesta

Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia a vzhľad
mesta
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia a vzhľad
mesta
Environmentálna politika /
Environmentálna infraštruktúra
Environmentálna politika /
Environmentálna infraštruktúra
Environmentálna politika /
Environmentálna infraštruktúra
Environmentálna politika /
Odpadové hospodárstvo
Environmentálna politika /
Odpadové hospodárstvo
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3.2 Ukazovatele úspešnosti naplňovania stratégie
Pre sledovanie úspešnosti naplňovania stratégie boli k jednotlivým opatreniam stanovené ukazovatele
výstupu, výsledku a dopadu. Tie umožnia zodpovednými útvarom pravidelne vyhodnocovať plnenie
cieľov PSHR mesta Trstená a na základe sledovania vývoja jednotlivých ukazovateľov aktualizovať
program.
1. Indikátor výstupu – vzťahuje sa k aktivitám, konkrétnym projektom. Meria sa vo fyzických,
resp. peňažných jednotkách (napr. dĺžka vybudovaných ciest, počet podporených subjektov
a pod.)
2. Indikátor výsledku – vzťahuje sa k priamym a okamžitým účinkom, ktoré projekt, opatrenie
prináša. Poskytuje informácie napríklad o kapacite, ploche alebo počte aktivít, projektov.
3. Indikátor dopadu - vzťahuje sa k následkom realizovaných aktivít, projektov, ktoré prekračujú
rámec bezprostredných účinkov na ich subjekty ktoré tieto aktivity, resp. projekty realizovali.
Dopad môže mať podobu špecifickú, alebo globálnu. Špecifické dopady sú účinky, ktoré
nastanú po uplynutí určitého časového obdobia, avšak priamo súvisia s uskutočnenými
aktivitami, zrealizovanými projektami. Globálne dopady sú dlhodobé účinky ovplyvňujúce
širšiu skupinu obyvateľov a inštitúcií.
Tabuľka ukazovateľov, výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt
Typ
ukazovateľa

Ukazovateľ
Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná
jednotka

Východisková
hodnota
Rok 2015

Cieľová hodnota /
Rok
2017
2020

Hospodárska politika
1.1 Dobudovať, modernizovať a rozširovať dopravný systém mesta vrátane riešenia
Opatrenie
bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov Trstenej
Oblasť

Výstup

Výsledok

Dopad

- Dĺžka novovybudovaných /
zrekonštruovaných
chodníkov / miestnych
komunikácii a
cyklochodníkov
- Plocha rekonštruovaných /
novovytvorených parkovísk
- Počet vymenených /
doplnených / nových
svietidiel verejného
osvetlenia
- Počet novovybudovaných /
zrekonštruovaných objektov
(prvkov) dopravnej
infraštruktúry vrátane lávok,
mostov, zastávok
- Počet projektov dopravnej
infraštruktúry v meste
- Počet novovytvorených
parkovacích miest
- Počet projektov zameraných
na bezpečnosť verejných
priestranstiev
- Zníženie počtu dopravných
nehôd
- Zníženie počtu priestupkov
a porušení zákona
- Zvýšenie pocitu bezpečnosti
v meste

- Projektová
dokumentácia
- MsÚ Trstená

- km

- m2
- ks
- počet

- N/A

N/A

N/A

- MsÚ Trstená

- počet

- N/A

N/A

N/A

- Štatistika
polície
- Dotazníkový
prieskum

- %

- N/A

N/A

N/A
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Hospodárska politika
1.2 Vytvárať podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia s ohľadom na tvorbu
Opatrenie
pracovných miest
Oblasť

Výstup

Výsledok

Dopad

- Plocha vysporiadaných
pozemkov v rámci JPÚ
- Plocha pripravených lokalít pre
rozvoj podnikania
- Počet budov pripravených pre
podnikateľské účely
- Dĺžka inžinierskych sietí
v lokalitách určených pre
podnikateľskú činnosť
- Počet lokalít / projektov
vyriešených cez JPÚ
- Počet pripravených lokalít
s vybudovanou infraštruktúrou
pripravených pre investorov
- Zníženie nezamestnanosti
v meste
- Zvýšenie počtu
podnikateľských subjektov

- Projektová
dokumentácia
- MsÚ Trstená

- m2
- m2
- ks
N/A

N/A

N/A

- km

- MsÚ Trstená

- počet
- počet

- N/A

-

N/A

- N/A

- Štatistika
ÚPSVaR
- Štatistika
obchodných
registrov

- %
- %

- N/A

-

N/A

- N/A

Hospodárska politika
1.3 Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu s ohľadom na prírodný a kultúrny
Opatrenie
potenciál územia
Oblasť

Výstup

Výsledok

Dopad
Oblasť
Opatrenie

Výstup

- Dĺžka novovybudovaných
rekreačných cyklotrás,
náučných chodníkov, ostatných
turistických trás
- Počet druhov propagačných
materiálov o meste a regióne
- Počet prevádzkovaných TIK
- Počet lokalít cestovného ruchu
využívajúcich prírodné,
historické a kultúrne danosti
územia mesta
- Počet marketingových
a propagačných projektov
v oblasti cestovného ruchu
- Počet projektov cestovného
ruchu
- Počet sprístupnených
zaujímavostí / atraktivít
nachádzajúcich sa v katastri
mesta pre turistov
- Zvýšenie počet prenocovaní
- Zvýšenie príjmu z cestovného
ruchu

- Projektová
dokumentácia
- MsÚ Trstená

- km

- počet
- počet
- počet

- N/A

N/A

N/A

- počet
- MsÚ Trstená

- Štatistika
- MsÚ Trstená

- počet
- počet

- %
- %

- N/A

-

N/A

- N/A

- N/A

-

N/A

- N/A

-

N/A

- N/A

Hospodárska politika
1.4 Podpora rozvoja informačnej spoločnosti a efektívnej verejnej správy
- Počet miest verejne
prístupných na internet
- Počet elektronických
informačných bodov
- Plocha monitorovaných
verejných priestranstiev
- Počet objektov v správe mesta
s modernizovanou
infraštruktúrou IKT

- MsÚ Trstená

- počet
- počet
- m2

- N/A

- počet
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Výsledok

Dopad

- Počet projektov zameraných
na budovanie / obnovu IKT
infraštruktúry
- Počet projektov inštalácie IKT
prvkov v rámci verejných
priestranstiev
- Zvýšenie počtu návštevníkov
mestskej webtránky
- Nárast počtu lokalít
s prístupom k dátovým
službám

- počet
- MsÚ Trstená

- N/A

-

N/A

- N/A

- N/A

-

N/A

- N/A

- počet
- Štatistika
poskytovateľo
v IKT služieb
- Štatistika MsÚ
Trstená

-

%
%

Hospodárska politika
1.5 Podpora aktivít v oblasti výskumu a inovácií, vrátane aktivít kreatívneho priemyslu
Opatrenie
a ich zavádzanie do praxe
Oblasť

Výstup

Výsledok

Dopad
Oblasť
Opatrenie

Výstup

Výsledok

Dopad

- Počet žiakov a študentov
základných a stredných škôl
zapojených do výskumných
projektov
- Počet projektov zameraných
na oblasť vedy, výskumu
a inovácií
- Počet projektov kreatívneho
priemyslu využívajúceho
tradičné ľudové zvyky, tradície
a remeslá
- Zvýšenie počtu
podnikateľských subjektov
využívajúcich výsledky
výskumu a inovácií

- Školy na území
mesta

- počet
- N/A

-

N/A

- N/A

- počet
- MsÚ Trstená

- MsÚ Trstená

- počet

- N/A

-

N/A

- N/A

- Štatistika

- %

- N/A

-

N/A

- N/A

- N/A

-

N/A

- N/A

Hospodárska politika
1.6 Rozvoj regionálnej, národnej a medzinárodnej spolupráce
- Počet podujatí s účasťou
partnerských subjektov
- Počet vzájomných návštev
partnerských miest
- Počet organizácií / združení so
zastúpením mesta
- Počet výmenných návštev /
pobytov
- Počet účastí na
medzinárodných
prezentáciách, výstavách,
veľtrhoch
- Zvýšenie počtu vzájomných
návštev a výmenných pobytov
s partnerskými inštitúciami
doma i v zahraničí

- počet
- MsÚ Trstená

- počet
- počet

- MsÚ Trstená

- počet
- počet

- N/A

-

N/A

- N/A

- MsÚ Trstená

- %

- N/A

-

N/A

- N/A
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Sociálna politika
2.1 Podpora a realizácia atraktívnych a inovatívnych programov v oblasti školstva,
Opatrenie
vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých stupňoch vrátane celoživotného vzdelávania
Oblasť

Výstup

Výsledok

Dopad

- Počet žiakov navštevujúcich ZŠ
- Počet žiakov navštevujúcich
gymnázium
- Počet osôb navštevujúcich
vzdelávacie programy (mimo
základných škôl a gymnázia)
- Počet projektov zameraných na
inovovanie systémov
vzdelávania a modernizácie
učebných pomôcok
- Počet projektov zameraných na
vzdelávanie ostatných skupín
obyvateľov (mimo vzdelávania
na základných školách
a gymnáziu)
- Zvýšenie vzdelanostnej úrovne
obyvateľstva

- Štatistika škôl
- Štatistika
vzdelávacích
inštitúcií
sídliacich na
území mesta
- MsÚ Trstená
- MsÚ Trstená
- Vzdelávacie
inštitúcie
pôsobiace na
území mesta

- počet
- počet
- počet

- Štatistika

- %

-

N/A

- N/A

-

N/A

-

N/A

- N/A

-

N/A

-

N/A

- N/A

-

N/A

- počet

- počet

Sociálna politika
2.2 Podpora rozširovania a modernizácie školskej infraštruktúry vrátane materiálnoOpatrenie
technického zabezpečenia vzdelávacieho procesu
Oblasť

Výstup

Výsledok

Dopad

- Kapacita podporených
školských, predškolských
zariadení a zaradení centra
voľného času
- Počet projektov zameraných na
rekonštrukciu predškolských,
školských budova a centier
voľného času
- Plocha podporených objektov
poskytujúcich vzdelávacie
služby
- Zvýšenie vzdelanostnej úrovne
obyvateľstva

- Štatistika MŠ,
ZŠ, CVČ

- počet

- MsÚ Trstená

- počet

- m2

- Štatistika

- %

-

N/A

- N/A

-

N/A

-

N/A

- N/A

-

N/A

-

N/A

- N/A

-

N/A

Sociálna politika
2.3 Podpora rozširovania a modernizácie sociálnej infraštruktúry mesta s cieľom
Opatrenie
poskytovať komplexnú sociálnu starostlivosť pre všetky skupiny občanov
Oblasť

Výstup

Výsledok

Dopad

- Počet sociálnych služieb
poskytovaných občanom
- Kapacita podporených
zariadení poskytujúcich
sociálne služby
- Počet projektov zameraných na
skvalitnenie poskytovania
sociálnych služieb
- Počet projektov/aktivít
zameraných na rozširovanie
ponuky sociálnych služieb
- Počet novovytvorených
zariadení na poskytovanie
sociálnych služieb občanom
- Plocha podporených objektov
poskytujúcich sociálne služby
- Zvýšenie počtu občanov
využívajúcich sociálne služby

- Štatistika
zariadení
sociálnych
služieb
- MsÚ Trstená
- MsÚ Trstená
- Zariadenia
poskytujúce
sociálne služby

- počet
- počet
-

N/A

- N/A

-

N/A

-

N/A

- N/A

-

N/A

-

N/A

- N/A

-

N/A

- počet
- počet
- počet

- m2

- Štatistika
zariadení

- počet
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poskytujúcich
sociálne služby

Sociálna politika
2.4 Podpora rozširovania a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry mesta s cieľom
Opatrenie
poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť pre všetky skupiny občanov
Oblasť

Výstup

Výsledok

Dopad

- Kapacita podporených
zariadení poskytujúcich
zdravotnícke služby
- Počet oddelení
s modernizovaným vnútorným
vybavením a zariadeniami
- Počet modernizovaných /
novovytvorených oddelení NsP
- Počet projektov zameraných na
skvalitnenie a rozšírenie
poskytovania zdravotných
služieb
- Plocha podporených objektov
poskytujúcich zdravotné služby
- Zvýšenie počtu lôžok NsP
- Zvýšenie počtu oddelení
vybavených modernou
technikou

- NsP
- Ostatné
zdravotné
zariadenia na
území mesta

- počet

- MsÚ Trstená
- NsP

- počet

- počet

-

N/A

- N/A

-

N/A

-

N/A

- N/A

-

N/A

-

N/A

- N/A

-

N/A

- počet
- m2

- NsP

- počet

Sociálna politika
2.5 Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre trh práce
Opatrenie
s osobitným zreteľom na znevýhodnené skupiny obyvateľov
Oblasť

Výstup

Výsledok

Dopad

- Počet zamestnancov zo
znevýhodnených skupín ÚoZ
zamestnaných prostredníctvom
mesta a jeho organizácií
- Počet projektov zameraných na
zvyšovanie odborných
kompetencií znevýhodnených
skupín ÚoZ
- Počet projektov zameraných na
vytváranie pracovných miest
pre ÚoZ pochádzajúcich zo
znevýhodnených skupín
- Zníženie počtu ÚoZ zo
znevýhodnených skupín

- MsÚ Trstená

- MsÚ Trstená
- Organizácie
a inštitúcie
pôsobiace
v oblasti
zamestnávania
znevýhodnených
ÚoZ pôsobiacich
na území mesta
- ÚPSVaR
Námestovo

- počet
-

N/A

- N/A

-

N/A

-

N/A

- N/A

-

N/A

-

N/A

- N/A

-

N/A

- počet

- počet

- %

Sociálna politika
Opatrenie 2.6 Podpora rozširovania a modernizácie bytového a domového fondu v meste
Oblasť

Výstup
Výsledok
Dopad

- Dĺžka vybudovanej
infraštruktúry k pozemkom
určeným pre IBV
- Počet vydaných stavebných
povolení za rok
- Zvýšenie počtu rodinných
domov a bytových domov

- MsÚ Trstená

- m

-

N/A

- N/A

-

N/A

- MsÚ Trstená

- počet

-

N/A

- N/A

-

N/A

- MsÚ Trstená

- %

-

N/A

- N/A

-

N/A

-

N/A

Sociálna politika
2.7 Vytváranie podmienok pre rozvoj kultúry, športu, voľnočasových aktivít pre
Opatrenie
obyvateľov a návštevníkov mesta s osobitným zreteľom na deti a mládež
Oblasť

Výstup

- Počet novovybudovaných /
modernizovaných detských
a športových ihrísk a objektov
slúžiacich na športové účely

- MsÚ Trstená

- počet

- MsÚ Trstená

- počet

-

N/A

- N/A
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Výsledok

Dopad

Oblasť
Opatrenie
Výstup

Výsledok

Dopad

- Počet novovytvorených /
modernizovaných
priestranstiev (ucelených
celkov) a objektov slúžiacich na
oddych a rekreáciu a objektov
určených na organizovanie
kultúrno-spoločenských
podujatí
- Dĺžka upravených chodníkov
a tratí pre rozvoj športových
aktivít
- Počet vonkajších prvkov
slúžiacich pre oddych, relax
a šport
- Plocha podporených ihrísk
a športovísk
- Plocha podporených
priestranstiev slúžiacich na
oddych a rekreáciu
- Počet podporených objektov
slúžiacich pre potreby rozvoja
športových a aktivít
a záujmovej činnosti
- Zvýšenie počtu aktívnych
športových klubov a združení
v oblasti kultúry a športu
- Zvýšenie počtu športových
podujatí konaných na území
mesta
- Zvýšenie počtu kultúrnospoločenských podujatí
konaných na území mesta

- MsÚ Trstená

- km

- MsÚ Trstená

- počet

- MsÚ Trstená
- MsÚ Trstená

- počet
- počet

- MsÚ Trstená

- počet

- MsÚ Trstená
- Kluby
a združenia
v oblasti športu,
kultúry
- MsÚ Trstená

-

N/A

- N/A

-

N/A

-

N/A

- N/A

-

N/A

- %
- %
- %

Sociálna politika
2.8 Obnova a modernizácia kultúrnych a historických pamiatok
- Počet historicky cenných
objektov, ktoré boli
zrekonštruované / obnovené
- Plocha zrekonštruovaných /
obnovených objektov
historického významu,
kultúrnych pamätihodností
- Zvýšenie počtu obnovených
kultúrnych a historických
pamiatok nachádzajúcich na
území mesta

- MsÚ Trstená
- Pamiatkový úrad

- počet

-

N/A

- N/A

-

N/A

- MsÚ Trstená
- Pamiatkový úrad

- m2

-

N/A

- N/A

-

N/A

- MsÚ Trstená
- Pamiatkový úrad

- %

-

N/A

- N/A

-

N/A
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Oblasť
Opatrenie
Výstup
Výsledok
Dopad
Oblasť
Opatrenie

Výstup

Výsledok

Dopad
Oblasť
Opatrenie

Výstup

Výsledok

Dopad
Oblasť
Opatrenie
Výstup

Výsledok

Dopad

Environmentálna politika
3.1 Realizácia aktivít a projektov protipovodňovej ochrany mesta
- Dĺžka regulovaných tokov
- Počet projektov
protipovodňovej ochrany
- Zníženie počtu povodní

- MsÚ Trstená

- km

-

N/A

- N/A

-

N/A

- MsÚ Trstená

- počet

-

N/A

- N/A

-

N/A

- MsÚ Trstená

- %

-

N/A

- N/A

-

N/A

Environmentálna politika
3.2 Skvalitňovanie a rozširovanie systému separovaného zberu vrátane zavádzania
nových technológií a postupov v oblasti odpadového hospodárstva, odstraňovanie
environmentálnych záťaží
- Počet zberných miest pre
odpad
- Počet odstránených starých
environmentálnych záťaží
- Počet podporených projektov
zameraných na zlepšenie
systému separovaného zberu
- Plocha revitalizovaných /
sanovaných plôch a objektov
starých environmentálnych
záťaží
- Zvýšenie množstva
separovaného odpadu
- Zníženie podielu zmesového
komunálneho odpadu

- MsÚ Trstená
- OÚ životného
prostredia

- počet
- počet

-

N/A

- N/A

-

N/A

- MsÚ Trstená
- OÚ životného
prostredia

- počet
- m2

-

N/A

- N/A

-

N/A

- MsÚ Trstená

- %
- %

-

N/A

- N/A

-

N/A

Environmentálna politika
3.3 Tvorba a úprava verejných priestranstiev a parkov, zachovávanie mestských
a prírodných ekosystémov
- Počet ucelených celkov
verejných priestranstiev
s revitalizovanou zeleňou
a ostatnými prvkami drobnej
architektúry
- Počet odstránených
nelegálnych skládok odpadu
- Plocha verejných priestranstiev
s upravenou verejnou zeleňou
a prvkami drobnej architektúry
- Zvýšenie výmery udržiavaných
plôch verejnej zelene na území
mesta

- MsÚ Trstená

- počet
-

N/A

- N/A

-

N/A

- m2

-

N/A

- N/A

-

N/A

- %

-

N/A

- N/A

-

N/A

- počet

- MsÚ Trstená

- MsÚ Trstená

Environmentálna politika
3.4 Podpora a realizácia projektov na zníženie emisií a energetickej spotreby
- Počet objektov verejných
budova a bytových domov so
zníženou energetickou
spotrebou
- Zateplená plocha verejných
budov a bytových domov
- Zníženie výdavkov na energie
súvisiace s vykurovaním
verejných objektov, kde boli
realizované aktivity / projekty
zamerané na znižovanie
energetickej náročnosti formou
zatepľovania

- MsÚ Trstená

- počet

-

N/A

- N/A

-

N/A

- MsÚ Trstená

- m2

-

N/A

- N/A

-

N/A

- MsÚ Trstená

- %

-

N/A

- N/A

-

N/A
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Oblasť
Opatrenie
Výstup
Výsledok
Dopad
Oblasť
Opatrenie
Výstup

Výsledok

Dopad

Oblasť
Opatrenie

Výstup

Výsledok

Dopad

Environmentálna politika
3.5 Podpora a realizácia projektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie
- Počet inštalovaných zariadení
využívajúcich obnoviteľné
zdroje energie
- Počet objektov využívajúcich
obnoviteľné zdroje energie
- Zvýšenie podielu využívania
obnoviteľných zdrojov energie
na chod verejných budov

- MsÚ Trstená

- počet

- MsÚ Trstená

- počet

- MsÚ Trstená

- počet

-

N/A

- N/A

-

N/A

-

N/A

- N/A

-

N/A

-

N/A

- N/A

-

N/A

Environmentálna politika
3.6 Rozširovanie a modernizácia infraštruktúry zásobovania a odvádzania vôd.
- Dĺžka vybudovanej kanalizácie
- Dĺžka vybudovanej vodovodnej
siete
- Počet obyvateľov napojených
na stokovú sieť
- Počet obyvateľov napojených
na verejný vodovod
- Zvýšenie podielu odvádzania
splaškových vôd z firiem,
inštitúcií a domácností (podiel
napojenia na kanalizáciu
- Zvýšenie počtu obyvateľov
napojených na verejný
vodovod

- MsÚ Trstená
- Oravská
vodárenská
spoločnosť
- MsÚ Trstená
- Oravská
vodárenská
spoločnosť
- MsÚ Trstená
- Oravská
vodárenská
spoločnosť

- km
- km

-

N/A

- N/A

-

N/A

- počet
- počet

-

N/A

- N/A

-

N/A

- %
- %

-

N/A

- N/A

-

N/A

Environmentálna politika
3.7 Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta
- Počet vydaných propagačných
materiálov / odborných
prednášok / mediálnych aktivít
v oblasti environmentálnej
výchovy
- Počet podporených
informačných aktivít /
projektov v oblasti
environmentálnej výchovy
- Zvyšovanie podielu
vyseparovaného odpadu

- MsÚ Trstená
- Oprávnené
organizácie

- počet

-

N/A

- N/A

-

N/A

- MsÚ Trstená
- Oprávnené
organizácie

- počet

-

N/A

- N/A

-

N/A

- MsÚ Trstená
- Oprávnené
organizácie

- %

-

N/A

- N/A

-

N/A

Oblasť

Environmentálna politika

Opatrenie

3.8 Podpora realizácie projektov konceptu „Smart city“

Výstup

Výsledok

Dopad

- Počet vypracovaných štúdií
s konceptom „Smart city“
- Počet technologických
zariadení a zavedených
systémov riadenia postavených
na koncepte „Smart city“
- Spracovaná štúdia
- Počet podporených projektov
uplatňujúcich koncept „Smart
city“
- Zníženie verejných výdavkov
z titulu zavedenia prvkov
„Smart city“ do života mesta

- MsÚ Trstená
- MsÚ Trstená

- počet
- počet

- MsÚ Trstená
- MsÚ Trstená

- počet
- počet

- MsÚ Trstená

- %

-

N/A

- N/A

-

N/A

-

N/A

- N/A

-

N/A

-

N/A

- N/A

-

N/A
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ČASŤ 4: REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť PHSR Trstená 2015 – 2022 je zameraná na popis postupov inštitucionálneho
a organizačného zabezpečenia PHSR, systém jeho monitorovania a hodnotenia, plnenia na základe
stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram jeho realizácie formou akčných
plánov.
Obsah realizačnej časti:
-

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR,
Stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
Systém monitorovania a hodnotenia,
Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (n+2) – vecný a časový harmonogram
realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

4.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR
Podstatná časť zodpovednosti za prípravu, implementáciu, monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu
PHSR prislúcha mestskému úradu, jeho pracovníkom, poslancom a členom odborných pracovných
skupín/komisií.
Garant PHSR – zodpovedný za koordináciu implementácie PHSR a akčného plánu, hodnotenie
a aktualizáciu rozvojových politík (hospodárskej, sociálnej, environmentálnej). Podporuje vznik
projektových tímov na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít. Spoločne s koordinátorom PHSR
pripravuje a zavádza procesy nevyhnutné na realizáciu, monitorovanie a vyhodnocovanie PHSR
a akčného plánu.
Zodpovedný: primátor mesta
Odborný garant rozvojových politík/prioritných oblastí (hospodárskej, sociálnej a environmentálnej)
– zodpovedný za monitorovanie a hodnotenie naplňovania cieľov rozvojových politík a ich aktualizáciu.
Úzko spolupracuje s koordinátorom PHSR pri aktualizácii akčného plánu, zabezpečuje kontrolu súladu
aktivít akčného plánu a zvolených prioritných a strategického cieľa.
Zodpovedný: Odborné pracovné skupiny/komisie:
-

Pracovná skupina Podnikateľského prostredia, poľnohospodárstva, rybolovu
Pracovná skupina pre Verejné služby
Pracovná skupina Cestovného ruchu, kultúry, športu a cezhraničnej spolupráce
Pracovná skupina pre Životné prostredie a integrovanú infraštruktúru

Koordinátor PHSR – na pokyn garanta PHSR vedie a kontroluje proces realizácie, monitorovania
a hodnotenia PHSR a akčného plánu. Dbá na dodržiavanie termínov plnenia PHSR, pripravuje štruktúru
a obsah monitorovacích a hodnotiacich správ. Pripravuje stretnutia odborných pracovných skupín,
koordinuje aktualizáciu akčného plánu. Zabezpečuje aktivity komunikačného plánu realizácie PHSR.
Zodpovedný: organizačný odbor MsÚ
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4.2 Systém monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHSR
Monitorovanie, hodnotenie a následná aktualizácia PHSR je dôležitou súčasťou jeho realizácie.
Umožňuje identifikovať a vyhodnotiť stupeň naplňovania zvolených cieľov prostredníctvom realizácie
opatrení a aktivít, resp. projektov. Na základe pravidelne vyhodnocovaných indikátorov „úspešnosti“
naplňovania stratégie riadiaci tím v prípade potreby uskutočňuje jej aktualizáciu. Na základe výsledkov
monitorovania a hodnotenia sa však každoročne uskutočňuje aktualizácia akčného plánu PHSR vo
väzbe na programový rozpočet mesta.
1. Monitorovanie plnenia akčného plánu








Popis: samospráva raz ročne získa a spracuje pripomienky úradu, pracovných skupín,
poslancov a verejnosti. Monitorovanie predstavuje pravidelné sledovanie
ukazovateľov akčného plánu. Výsledkom je monitorovacia správa akčného plánu.
Termín vykonania: k 30.6. príslušného roka
Zodpovednosť: koordinátor PHSR + odborné pracovné skupiny
Zdroje informácií a údajov: odbory mestského úradu
Výstup: monitorovacia správa (Formulár R4 – Monitorovacia správa)
Postup: pracovníci organizačného odboru získajú informácie a údaje od príslušných
odborov mestského úradu, ktoré zapracujú do návrhu monitorovacej správy. Následne
prebehne prerokovanie výsledkov monitorovania akčného plánu v rámci odborných
pracovných skupín/komisií zriadených pre účely spracovania a realizácie PHSR.
Výstupy z prerokovania monitorovacej správy na odborných pracovných skupinách
budú následne pracovníkmi organizačného odboru zapracované do aktualizácie
akčného plánu pre nasledujúci rok.

2. Hodnotenie plnenia strategického plánu PHSR








Popis: samospráva vyhodnotí dosiahnuté výsledky a dosahy realizovaných opatrení
k 31.12. predchádzajúceho roka. Hodnotenie strategického plánu je činnosť, ktorá na
základe monitorovania pomenováva vplyvy jednotlivých častí strategického plánu pre
rozvoj územia a jeho ľudí.
Termín vykonania: k 31.3. príslušného roka za predchádzajúci rok (t.j. k 31.12.)
Zodpovednosť: Koordinátor PHSR
Zdroje informácií a údajov: monitorovacia správa akčného plánu
Výstup: Hodnotiaca správa plnenia strategického plánu PHSR s návrhmi na
aktualizáciu stratégie (v prípade potreby)
Postup: na základe výsledkov monitoringu akčného plánu organizačný odbor
každoročne k 31.3. vypracuje hodnotiacu správu za predchádzajúci rok. Následne je
táto správa prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Prerokovaná
a schválená hodnotiaca správa sa každoročne k 31.5. zasiela VÚC Žilina.

3. Aktualizácia PHSR


Popis: samospráva na základe podkladov z monitorovacích a hodnotiacich správ
uskutoční aktualizáciu PHSR v intervale 3 – 4 roky. Aktualizácia sa uskutoční na základe
zozbieraných podnetov a požiadaviek odborov mestského úradu, odborných
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pracovných skupín, poslancov, občanov a socioekonomických partnerov. Verejnosť
bude informovaná prostredníctvom web stránky a miestnych periodík.
Zodpovednosť: Koordinátor PHSR a odborné pracovné skupiny.

Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2015 - 2022
Typ hodnotenia
Strategické hodnotenie

Vykonať prvýkrát
najskôr v roku
2018

Operatívne hodnotenie

-

Tematické hodnotenie časti
PHSR
Ad hoc mimoriadne
hodnotenie

Dôvod vykonania/ periodicita
podľa rozhodnutia mesta/koordinátora
PHSR a vzniknutej spoločenskej potreby
téma hodnotenia identifikovaná ako riziková
časť v hodnotiacej správe za predchádzajúci
kalendárny rok

-

pri značnom odklone od stanovených cieľov

-

pri návrhu na revíziu PHSR

Ad hoc hodnotenie celého
PHSR alebo jeho časti

-

Hodnotenie plnenia
strategického plánu PHSR

k 31.3.2017

Monitorovanie akčného plánu

k 30.6.2016

na
základe
rozhodnutia
primátora,
kontrolného orgánu mesta, podnetu
poslancov; na základe protokolu NKÚ SR,
správy auditu a pod.
Pravidelné ročné hodnotenie. Každoročne
k 31.3. za predchádzajúci kalendárny rok (k
31.12.). Hodnotiaca správa je zasielaná do
31.5. na VÚC Žilina
Pravidelné plánované monitorovanie

4.3 Komunikačná stratégia PHSR
Komunikačná stratégia sa zameriava na internú, ako aj externú komunikáciu. Zvolená komunikačná
stratégia sa zameriava na získavanie zainteresovaných skupín pre realizáciu PHSR. Cieľové skupiny
komunikačnej stratégie:
-

Obyvatelia mesta,
Poslanci ,
Zamestnanci MsÚ, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
Sociálnoekonomickí partneri,
Odborné pracovné skupiny/komisie,
Zástupcovia súkromného a neziskového sektora.

Základným princípom komunikačnej stratégie je pravidelné a komplexné poskytovanie informácií
cieľovým skupinám o príprave, realizácii, hodnotení ako aj aktualizácii PHSR. Medzi základné
komunikačné nástroje mesta patrí:
-

Webová stránka (www.trstena.sk),
Úradná tabuľa,
Miestny rozhlas,
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-

Tlačoviny,
Rokovanie mestského zastupiteľstva.

Interná komunikačná stratégia je založená na využívaní vnútornej počítačovej siete, organizovaní
pracovných porád a zasadnutí pracovných skupín a komisií.
Komunikačný plán pre fázu realizácie PHSR
P. č.

Časový
rámec

Miesto
konania

Cieľová skupina

Forma

Téma, ciele

Vstupné údaje

Výstupy

10/2015

MsÚ

Všetky cieľové
skupiny

Verejná

Prezentácia
spracovanej stratégie
PHSR

Stratégia PHSR

Návrhy,
pripomienky

11/2015

06/2016

03/2017

06/2017

03/2018

MsÚ

Všetky cieľové
skupiny

Verejná

PHSR na
pripomienkovanie

Návrh Programu
hospodárskeho
a sociálneho
rozvoja mesta
Trstená na roky
2015 - 2022

MsÚ

Všetky cieľové
skupiny

Verejná,
prerokovanie
na mestskom
zastupiteľstve

Monitorovanie plnenia
akčného plánu
a aktualizácia akčného
plánu na roky 2017 + 2

Monitorovacia
správa k 30.6.

Interná

Hodnotenie plnenia
strategického plánu
PHSR

Hodnotiaca správa
k 31.12
predchádzajúceho
roka

Schválená
hodnotiaca správa

Verejná,
prerokovanie
na mestskom
zastupiteľstve

Monitorovanie plnenia
akčného plánu
a aktualizácia akčného
plánu na roky 2018 + 2

Monitorovacia
správa k 30.6.

Schválená
monitorovacia
správa
Aktualizovaný
akčný plán

Interná

Hodnotenie plnenia
strategického plánu
PHSR

Hodnotiaca správa
k 31.12
predchádzajúceho
roka

Schválená
hodnotiaca správa

Monitorovanie plnenia
akčného plánu
a aktualizácia akčného
plánu na roky 2019 + 2

Monitorovacia
správa k 30.6.

MsÚ

MsÚ

MsÚ

Sociálnoekonomic
kí partneri,
Odborné
pracovné
skupiny/komisie,
poslanci

Všetky cieľové
skupiny
Sociálnoekonomic
kí partneri,
Odborné
pracovné
skupiny/komisie,
poslanci

Program
hospodárskeho
a sociálneho
rozvoja mesta
Trstená na roky
2015 - 2022
Schválená
monitorovacia
správa
Aktualizovaný
akčný plán

Schválená
monitorovacia
správa
Aktualizovaný
akčný plán
Aktualizovaná
stratégia PHSR
mesta Trstená na
roky 2015 - 2022

06/2018

MsÚ

Všetky cieľové
skupiny

Verejná,
prerokovanie
na mestskom
zastupiteľstve

09/2015

MsÚ

Všetky

Verejná

Hodnotenie
a aktualizácia stratégie

Návrh aktualizácie
stratégie

Interná

Hodnotenie plnenia
strategického plánu
PHSR

Hodnotiaca správa
k 31.12
predchádzajúceho
roka

Schválená
hodnotiaca správa

Verejná,
prerokovanie
na mestskom
zastupiteľstve

Monitorovanie plnenia
akčného plánu
a aktualizácia akčného
plánu na roky 2020 + 2

Monitorovacia
správa k 30.6.

Schválená
monitorovacia
správa
Aktualizovaný
akčný plán

03/2019

06/2019

MsÚ

MsÚ

Sociálnoekonomic
kí partneri,
Odborné
pracovné
skupiny/komisie,
poslanci

Všetky cieľové
skupiny
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03/2020

06/2020

03/2021

06/2021

MsÚ

MsÚ

MsÚ

MsÚ

Sociálnoekonomic
kí partneri,
Odborné
pracovné
skupiny/komisie,
poslanci

Všetky cieľové
skupiny
Sociálnoekonomic
kí partneri,
Odborné
pracovné
skupiny/komisie,
poslanci

Všetky cieľové
skupiny

Interná

Hodnotenie plnenia
strategického plánu
PHSR

Hodnotiaca správa
k 31.12
predchádzajúceho
roka

Schválená
hodnotiaca správa

Verejná,
prerokovanie
na mestskom
zastupiteľstve

Monitorovanie plnenia
akčného plánu
a aktualizácia akčného
plánu na roky 2021 + 2

Monitorovacia
správa k 30.6.

Schválená
monitorovacia
správa
Aktualizovaný
akčný plán

Interná

Hodnotenie plnenia
strategického plánu
PHSR

Hodnotiaca správa
k 31.12
predchádzajúceho
roka

Schválená
hodnotiaca správa

Verejná,
prerokovanie
na mestskom
zastupiteľstve

Monitorovanie plnenia
akčného plánu
a aktualizácia akčného
plánu na roky 2022 + 2

Monitorovacia
správa k 30.6.

Schválená
monitorovacia
správa
Aktualizovaný
akčný plán
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4.4 Akčný plán PHSR mesta Trstená
Akčný plán predstavuje štruktúrovaný vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých projektov a aktivít plánovaných na obdobie dvoch
rokov. Akčný plán sa každoročne vyhodnocuje a aktualizuje. Podstatou akčného plánu je jeho prepojenosť na programový rozpočet mesta, ktorý
zabezpečuje základné finančné krytie jeho naplňovania. Prezentovaný akčný plán obsahuje aktivity/projekty dlhšieho časového harmonogramu
ako dva roky z dôvodu informovania o dlhodobých zámeroch/projektoch mesta investičného, ale aj neinvestičného charakteru.

Oblasť, na ktorú je projektový zámer
orientovaný

P.
č.

Zameranie projektu
(názov vystihujúci zámer)

1.

Historicko-kultúrnoprírodná cesta okolo
Tatier

Cestovný ruch

Iné - doplňte

2.

Projekt osvetlenia
priechodu pre chodcov
Mesto Trstená,
Autobusová zastávka
(Ústie nad Priehradou)

Technická
infraštruktúra

3.

Parkovisko za Hrobľou

4.

5.

Oblasť

Kategória

Iné - doplňte

Stav pripravenosti projektového zámeru
Stav

Iné - doplňte

Predpokladaný
termín
Predpokladané
realizácie
náklady
(od - do)

Hotové VO, vybraný
dodávateľ

2015-2017

207 804,00 €

Verejné
osvetlenie

Hotové VO, vybraný
dodávateľ

2015-2017

6 263,00 €

Technická
infraštruktúra

Doprava,
komunikácie,
MHD

Hotové VO, vybraný
dodávateľ

2015-2020

148 507,00 €

Multifunkčné MINIIHRISKO sídl. Ďurdinová

Sociálna
infraštruktúra

Šport, voľný
čas

Pripravené povolenia,
stanoviská

2015-2020

33 194,00 €

Multifunkčná športová
hala - sídl. Západ

Sociálna
infraštruktúra

Šport, voľný
čas

Pripravené povolenia,
stanoviská

2015-2020

2 894 248,00 €

Cyklotrasa
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6.

Tenisové ihrisko a
Sociálna
spevnené plochy (ihrisko
infraštruktúra
Ústie nad Priehradou-múr)

Šport, voľný
čas

Pripravené povolenia,
stanoviská

N/A

21 045,00 €

7.

Rozšírenie chodníka Vyšný Technická
Breh - Ďurdinová, Trstená infraštruktúra

Doprava,
komunikácie,
MHD

Pripravené povolenia,
stanoviská

2015-2020

233 445,00 €

8.

Rekonštrukcia MK - ul.
Hattalová, ČSA,
Hviezdoslavova, chodníky
pozdĺž rieky Oravica

Technická
infraštruktúra

Doprava,
komunikácie,
MHD

Pripravené povolenia,
stanoviská

2015-2020

644 369,00 €

9.

Rekonštrukcia chodníkov
na ul. Krakovská

Technická
infraštruktúra

Doprava,
komunikácie,
MHD

Pripravené povolenia,
stanoviská

2015-2019

374 890,00 €

Rekonštrukcia križovatky a
Technická
10. miestnej komunikácie infraštruktúra
Trstená Západ

Doprava,
komunikácie,
MHD

Hotové VO, vybraný
dodávateľ

2015-2018

52 345,00 €

Rozšírenie kanalizácie ul.
11.
Úzka

Technická
infraštruktúra

Kanalizácia,
čistiareň
odpadových
vôd

Iné - doplňte

2015-2020

14 565,00 €

Dažďová kanalizácia sídl.
12. Hrady, Trstená, SO 03:
Ulica Š. Furdeka

Technická
infraštruktúra

Kanalizácia,
čistiareň
odpadových
vôd

Pripravené povolenia,
stanoviská

2015-2020

177 469,00 €

Preventívne opatrenia
13. pred povodňami na toku
Trsteník v Trstenej

Technická
infraštruktúra

Iné - doplňte

Pripravené povolenia,
stanoviská

2015-2017

1 398 232,00 €

Pripravené povolenia,
stanoviská

2015-2020

544 829,00 €

Nadstavba a stavebné
Sociálna
17. úpravy Základnej
infraštruktúra
umeleckej školy v Trstenej

Školstvo

Opatrenia pred
povodňami

Vydané vodoprávne
povolenie (stará PD uvažovať zmenu),
(predĺženie VP).
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Stavebné úpravy
prevádzkovej budovy s.č.
18.
324 OKS (ubytovňa pre
bezdomovcov)

Sociálna
infraštruktúra

Rekonštrukcia
administratívnej budovy s. Sociálna
20.
č. 227 na bytový dom,
infraštruktúra
Trstená

21. Zberný dvor Trstená

Technická
infraštruktúra

Stavebné úpravy
Mestského úradu vrátane Sociálna
22.
rekonštrukcie vykurovania infraštruktúra
Mestského úradu

Sociálna
vybavenosť

Pripravené povolenia,
stanoviská

2015-2020

34 736,00 €

Bývanie

Pripravené povolenia,
stanoviská

2015-2020

1 419 196,00 €

Odpadové
hospodárstvo

Pripravené povolenia,
stanoviská

2015-2020

1 530 684,00 €

Občianska
vybavenosť

Pripravené povolenia,
stanoviská

2016-2017

-

22

Relaxačný areál Trstená
Západ

Cestovný ruch

Iné - doplňte

Relaxačný areál

Iné - doplňte

Treba vykonať inžiniersku
činnosť pre vydanie
príslušného povolenia.

N/A

156 993,00 €

23.

Pumptrack pod Kľozovom
Trstená

Cestovný ruch

Iné - doplňte

Pumptrack

Iné - doplňte

Predložená PD od
súkromnej spoločnosti.

N/A

35 760,00 €
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Splašková kanalizácia
24.
popri potoku Bratkovčík

Technická
infraštruktúra

Chodník pre peších a
Technická
25. autobusová zastávka na ul.
infraštruktúra
Oravická, Trstená

Kanalizácia,
čistiareň
odpadových
vôd

Vypracovaná PD, územné
rozhodnutie stratilo
N/A
platnosť. Treba
majetkoprávne vysporiadať.

250 060,00 €

Doprava,
komunikácie,
MHD

Iné - doplňte

Vypracovaná PD, treba
vykonať inžiniersku činnosť
pre vydanie príslušného
povolenia.

133 500,00 €

-

176 461,00 €

N/A

26.

Pešia zóna a spevnené
plochy na ul. Mieru

Sociálna
infraštruktúra

Verejné
priestranstvá

Iné - doplňte

Projektová dokumentácia je
v príprave, na ktorú bola
daná objednávka v r. 2014.
N/A
Predpoklad ukončenia a
odovzdania PD je mesiac
február - marec 2015.

27.

Chodníky na ul. 1. mája,
Trstená

Technická
infraštruktúra

Doprava,
komunikácie,
MHD

Iné - doplňte

Treba vykonať inžiniersku
činnosť pre vydanie
príslušného povolenia.

Technická
infraštruktúra

Doprava,
komunikácie,
MHD

Iné - doplňte

Križovatka a parkovisko pri Technická
HNsP Trstená
infraštruktúra

Doprava,
komunikácie,
MHD

Iné - doplňte

Križovatka s cestou I/59 a
28. prístupová cesta k sídlisku
Západ

29.

N/A

Zabezpečenie príslušných
povolení. Čaká sa na
vysporiadanie pozemkov,
N/A
ktoré je potrebné mať k
stavebnému konaniu.
Zabezpečujú sa príslušné
povolenia pre ostatné
objekty, ktoré je potrebné
majetkoprávne vysporiadať. 2015-2017
Zatiaľ vydané stavebné
povolenie pre rozšírenie
štátnej cesty I/59.

204 568,00 €

507 761,00 €
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Technická
infraštruktúra

Iné - doplňte

Ochranný náter
31. termodreva na Dome
kultúry

Sociálna
infraštruktúra

Kultúra

Výmena strešnej krytiny
na bytovom dome s.č.
32. 1317(vrátane izolácie a
podlahy v podstrešnom
priestore)

Sociálna
infraštruktúra

Bývanie

30.

Plynová kotolňa, ZŠ P.O
Hviezdoslava - Západ

Plynová kotolňa Iné - doplňte

Iné - doplňte

Prebieha inžinierska činnosť
a zabezpečuje sa príslušné
povolenia. Spracovanie PD
zabezpečila a prefinacovala
ZŠ.

N/A

-

Predmetný zámer by
realizovalo Oddelenie
služieb Mesta Trstená.

N/A

4 000,00 €

N/A

64 946,00 €

33.

Multifunkčné ihrisko Pod
Vápenicou

Sociálna
infraštruktúra

Šport, voľný
čas

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

34.

Dopravné ihrisko Západ +
nákup zariadenia

Sociálna
infraštruktúra

Šport, voľný
čas

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

35.

Multifunkčné ihrisko Ústie Sociálna
nad Priehradou
infraštruktúra

Šport, voľný
čas

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Sociálna
infraštruktúra

Šport, voľný
čas

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

36. Ľadová plocha
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37.

Cyklistický chodník okolo
Oravskej Priehrady

38. Lyžiarská bežecká trať

Iné - doplňte

Cyklistický
chodník

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Cestovný ruch

Iné - doplňte

Lyžiarská
bežecká trať

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

1 750,00 €

Sociálna
infraštruktúra

Šport, voľný
čas

Iné - doplňte

Doplnené na základe MsZ v
Trstenej konaného dňa
10.12.2013. Suma 1 750 eur N/A
s DPH je naplánovaná na
spracovanie PD.

Dokončenie tribúny
Sociálna
futbalového ihriska Kľozov infraštruktúra

Šport, voľný
čas

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

PLAZA TRSTENÁ
39. (športovisko pod
Kľozovom)

40.

Cestovný ruch

Cyklotrasa intravilánom
mesta Trstená /Historicko41. kultúrno-prírodná cesta
Cestovný ruch
okolo Tatier – Trstená II.
etapa/
Rekonštrukcia MK,
chodníkov a dobudovanie Technická
42.
chodníkov a parkovísk na infraštruktúra
sídl. Západ

Iné - doplňte

Doprava,
komunikácie,
MHD

Cyklotrasa
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43. Rekonštrukcia sídl. Stred

Sociálna
infraštruktúra

Bývanie

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

44.

Parkovací dom sídlisko
Západ

Sociálna
infraštruktúra

Občianska
vybavenosť

45.

Parkovisko pri hornom
moste

Technická
infraštruktúra

Iné - doplňte

46.

Rekonštrukcia MK sídl.
Hrady, V.Breh

Technická
infraštruktúra

Doprava,
komunikácie,
MHD

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

47.

Spojovacie chodníky
Ďurdinová

Technická
infraštruktúra

Doprava,
komunikácie,
MHD

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

48.

Kryté pódium na Nám.
M.R.Štefánika

Sociálna
infraštruktúra

Občianska
vybavenosť

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Parkovisko
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49.

Cesta k cintorínu v Ústi
nad Priehradou

Technická
infraštruktúra

Doprava,
komunikácie,
MHD

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

50.

Rekonštrukcia chodníkov
ul. Železničiarov

Technická
infraštruktúra

Doprava,
komunikácie,
MHD

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Verejné
osvetlenie

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v meste Trstená
Technická
51. (V. Breh, Ďurdinová,
infraštruktúra
Oravická, SNP, Š. Furdeka,
Železničiarov, Stred...)

52.

Rekonštrukcia domu
smútku

Sociálna
infraštruktúra

Občianska
vybavenosť

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

53.

Rekonštrukcie ZŠ a MŠ
sídl. Západ

Sociálna
infraštruktúra

Školstvo

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

54.

Rekonštrukcia MŠ
Družstevníkov

Sociálna
infraštruktúra

Školstvo

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-
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Rekonštrukcia ZŠ R.
55. Dilonga, Nám. M.R.
Štefánika

Sociálna
infraštruktúra

Školstvo

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Inžinierske siete IBV
Ďurdinová II. Etapa

Technická
infraštruktúra

Rozvody
elektriny,
vody a plynu

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Sociálna
infraštruktúra

Bývanie

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Inž.siete IBV Ústie - zmena
Technická
58. PD komunikácie I.+II.
infraštruktúra
Etapa

Rozvody
elektriny,
vody a plynu

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Prístrešok na cintoríne
Hybeľ vrátane
59.
rekonštrukcie oplotenia,
oporný múr

Sociálna
infraštruktúra

Občianska
vybavenosť

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Sociálna
infraštruktúra

Občianska
vybavenosť

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

56.

57. Bytový dom IBV Ďurdinová

60.

Rekonštrukcia budovy
MSÚ

84

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Trstená na roky 2015 - 2022

Realizačná časť

61.

PD prístrešok na cintoríne
pri SAD + chodník

62.

Železničná zástavka na
Vápenici

63. Dom seniorov

66.

Digitalizácia verejnej
zelene mesta Trstená

67. ÚPN Zóna IBV Vápenica
ÚPN Zóna Ústie nad
68.
Priehradou
ÚPN Zóna IBV Trstená
69.
Predný Bradkov

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Sociálna
infraštruktúra

Občianska
vybavenosť

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Sociálna
infraštruktúra

Sociálna
vybavenosť

Iné - doplňte

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Hydrogeologický
prieskum
Iné - doplňte
termálnych vôd

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Iné - doplňte

Krížová cesta

Stavby plánované pripravované, príprava PD

N/A

-

Iné - doplňte

Digitalizácia
verejnej zelene

N/A

-

Iné - doplňte

ÚPN Zóna

N/A

-

Iné - doplňte

ÚPN Zóna

N/A

-

Iné - doplňte

ÚPN Zóna

N/A

-

Prieskumné územie na
Technická
64. hydrogeologický prieskum
infraštruktúra
termálnych vôd

65. Krížová cesta - Kalvária

Iné - doplňte

Iné - doplňte

Iné - doplňte
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ČASŤ 5: FINANČNÁ ČASŤ
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a
organizačnú stránku realizácie programu rozvoja mesta.
Táto časť obsahuje:
- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení v prepojení na programový
rozpočet mesta,
- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

5.1 Indikatívny rozpočet - sumarizácia Rok
Politika / rok (v tis. EUR)
I. Hospodárska politika – oblasť
II. Sociálna politika – oblasť
III. Environmentálna politika –
oblasť

2016
N/A
N/A
N/A

2017
N/A
N/A
N/A

2018
N/A
N/A
N/A

2019 – 2022
N/A
N/A
N/A

5.2 Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení
Financovanie opatrení, resp. aktivít a projektov obsiahnutých v strategickom dokumente bude
viaczdrojové. Prioritou mesta je získavať na ich realizáciu hlavne externé zdroje: Fondy EÚ, dotácie
a granty. Základné financovanie sa však opiera o rozpočet mesta, ktorý však nie je schopný financovať
investične náročné projekty. Preto sa mesto bude využívať nástroje EŠIF v rámci programového
obdobia 2014 – 2020.
Výber konkrétnych projektov určených na realizáciu bude podliehať hodnoteniu významu a potreby
pre udržateľný rozvoj mesta.
Tabuľka viaczdrojového financovania opatrení PHSR mesta Trstená 2015 - 2022
Opatrenie

1.1

1.2

1.3

Dobudovať, modernizovať
a rozširovať dopravný
systém mesta vrátane
riešenia bezpečnosti
obyvateľov a návštevníkov
Trstenej
Vytvárať podmienky pre
rozvoj podnikateľského
prostredia s ohľadom na
tvorbu pracovných miest
Vytváranie podmienok pre
rozvoj cestovného ruchu
s ohľadom na prírodný
a kultúrny potenciál
územia

Celkové
náklady

Verejné zdroje
EÚ
Štát

VÚC

Mesto

Súkromné
zdroje

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Podpora rozvoja
informačnej spoločnosti a
efektívnej verejnej správy
Podpora aktivít v oblasti
výskumu a inovácií,
vrátane aktivít kreatívneho
priemyslu a ich zavádzanie
do praxe
Rozvoj regionálnej,
národnej a medzinárodnej
spolupráce
Podpora a realizácia
atraktívnych
a inovatívnych programov
v oblasti školstva,
vzdelávania a odbornej
prípravy na všetkých
stupňoch vrátane
celoživotného vzdelávania
Podpora rozširovania
a modernizácie školskej
infraštruktúry vrátane
materiálno-technického
zabezpečenia
vzdelávacieho procesu
Podpora rozširovania
a modernizácie sociálnej
infraštruktúry mesta
s cieľom poskytovať
komplexnú sociálnu
starostlivosť pre všetky
skupiny občanov
Podpora rozširovania
a modernizácie
zdravotníckej
infraštruktúry mesta
s cieľom poskytovať
komplexnú zdravotnú
starostlivosť pre všetky
skupiny občanov
Vytváranie podmienok pre
zvyšovanie kvality ľudských
zdrojov pre trh práce
s osobitným zreteľom na
znevýhodnené skupiny
obyvateľov
Podpora rozširovania
a modernizácie bytového
a domového fondu
v meste
Vytváranie podmienok pre
rozvoj kultúry, športu,
voľnočasových aktivít pre
obyvateľov a návštevníkov
mesta s osobitným
zreteľom na deti a mládež
Obnova a modernizácia
kultúrnych a historických
pamiatok

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

87

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Trstená na roky 2015 - 2022

Finančná časť

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Realizácia aktivít
a projektov
protipovodňovej ochrany
mesta
Skvalitňovanie
a rozširovanie systému
separovaného zberu
vrátane zavádzania nových
technológií a postupov
v oblasti odpadového
hospodárstva,
odstraňovanie
environmentálnych záťaží
Tvorba a úprava verejných
priestranstiev a parkov,
zachovávanie mestských
a prírodných ekosystémov
Podpora a realizácia
projektov na zníženie
emisií a energetickej
spotreby
Podpora a realizácia
projektov na využívanie
obnoviteľných zdrojov
energie
Rozširovanie
a modernizácia
infraštruktúry zásobovania
a odvádzania vôd
Zvyšovanie
environmentálneho
povedomia obyvateľov
mesta

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

88

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Trstená na roky 2015 - 2022

Finančná časť

ZÁVER
Formulár - Schválenie PHSR

Dokument

-

Spracovanie

-

Prerokovanie

-

Schválenie

-

Schválenie PHSR
Názov: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trstená na
roky 2015 - 2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, spolu s územným plánom,
je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý
vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov,
podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje
svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej
zabezpečenie.
Forma spracovania: Kombinácia (spolupráca interných zamestnancov
s externou firmou)
Externá odborná spolupráca: Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
Obdobie spracovania: apríl – október 2015
Riadiaci tím:
- Garant: Ing. Juraj Bernaťák, primátor mesta
- Zástupca spracovávateľa: Ing. Michal Strnál, riaditeľ agentúry
- Pracovné skupiny:
Pracovná skupina podnikateľského prostredia, poľnohospodárstva,
rybolovu
Pracovná skupina pre verejné služby
Pracovná skupina cestovného ruchu, kultúry, športu a cezhraničnej
spolupráce
Pracovná skupina pre životné prostredie a integrovanú infraštruktúru
Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: verejná prezentácia PHSR,
zverejnenie na webovej stránke, realizácia dotazníkového prieskumu
Prerokovanie v orgánoch samosprávy: komisie mestského zastupiteľstva
a pracovné skupiny
Verejné pripomienkovanie: webová stránka mesta; formou elektronickej
komunikácie
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo mesta Trstená schvaľuje Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Trstená na roky 2015 – 2022

- Dátum schválenia mestským zastupiteľstvom: ................................

- Pečiatka a podpis hlavného garanta:
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Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu
V rámci prípravy spracovania PHSR Trstená 2015 - 2022 realizovala anonymný dotazníkový prieskum.
Prieskum bol uskutočnený v termíne od 1.4.2014 do 30.5.2014.
Cieľom prieskumu bolo získať podklady k vypracovaniu PHSR Trstená do roku 2022, potvrdiť alebo
korigovať navrhnuté priority a doplniť ich podľa názorov respondentov z obyvateľov mesta.
Dotazník bol uverejnený na úvodnej stránke mesta www.trstena.sk, v mestskom občasníku Trstenský
hlas a taktiež boli voľne prístupné vo vestibule mestského úradu, mestskej knižnici a Turisticko
informačnom centre, kde sa zároveň nachádzali schránky s názvom „PHSR – dotazníky“, kde bolo
možné hádzať vyplnené dotazníky.
CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA
V rámci charakteristiky respondenta sme sa zamerali na zistenie základných informácií o nich, ako
podklad pre stanovenie východiskovej pozície respondentov. Zamerali sme sa na informácie typu
pohlavie, veková kategória, vzdelanie, ekonomická aktivita a obvod mesta Trstená.
Pohlavie
Z celkového počtu zapojených respondentov bolo 45 mužov, čo predstavuje 33 % a 92 žien, čo
predstavuje 67 %.
Graf - Pohlavie respondentov

67%

Muž

33%

Žena

Veková kategória
Zapojení respondenti mali zastúpenie vo všetkých vekových kategóriách, avšak najväčšie zastúpenie
mala veková kategória 36 - 45 roční, 38 respondentov.
Tabuľka – Veková kategória
Veková kategória
Menej ako 18
19 - 25
26 - 35
36 -45
46 -55
56 - 65
66 a viac

5
23
25
38
18
21
7
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Spolu

137

Graf – Veková kategória
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26 - 35
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36 -45
46 -55
56 - 65

28%

66 a viac

Vzdelanie
Najväčšie zastúpenie vo vzdelanostnej štruktúre majú vysokoškolskí respondenti, až 63, čo predstavuje
46 % zo všetkých zapojených respondentov. Približne rovnaké zastúpenie majú respondenti so
základným, vyučeným a stredným všeobecným vzdelaním.
Tabuľka – Vzdelanie
Vzdelanie
Základné
Vyučený/á
Vyučený/á s maturitou
Stredné všeobecné
Stredné odborné
Vysokoškolské

12
9
16
11
26
63

Graf – Vzdelanie
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46%

19%

Základné
12%
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Vyučený/á s
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Stredné všeobecné
Stredné odborné
Vysokoškolské
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Ekonomická aktivita
V rámci ekonomickej aktivity majú najväčšie zastúpenie zamestnaní respondenti, v počte 80, za nimi
nasledujú študenti a dôchodcovia.
Tabuľka – Ekonomická aktivita
Ekonomická aktivita
Študent
Zamestnaný
Nezamestnaný
Na materskej dovolenke
Súkromný podnikateľ
Dôchodca

19
80
9
2
6
21

Graf – Ekonomická aktivita

2%

4%

7%

15%

Študent
14%

Zamestnaný
Nezamestnaný
Na materskej dovolenke
Súkromný podnikateľ

58%

Dôchodca

Obvod mesta Trstená
Do prieskumu sa zapojili obyvatelia z každého obvodu mesta. Najviac respondentov sa zapojilo
z obvodu Vyšný Breh – Ďurdinová v počte 47, čo predstavuje 34 %, druhé najväčšie zastúpenie má
obvod Západ s 26 % účasťou.
Tabuľka – Zastúpenie respondentov podľa obvodov mesta Trstená
Obvod
Západ
Hrady
Mieru - Stred II
Stred I - východ
Vyšný Breh - Ďurdinová
Ústie nad Priehradou

35
12
12
26
47
5
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Graf – Zastúpenie respondentov podľa obvodov mesta Trstená

ĽUDSKÉ ZDROJE, ZAMESTNANOSŤ A VEREJNÁ SPRÁVA
V rámci danej oblasti sme sa orientovali na služby občianskej vybavenosti, zdravotnej starostlivosti,
Hornooravskej nemocnice s poliklinikou, sociálnych služieb, riešenia bytovej politiky a obytného
prostredia. Bolo zostavených 10 otázok, z toho 4 otvorené.
Otázka č. 1 - Ako ste spokojný s poskytovaním služieb v meste Trstená v oblasti kvality občianskej
vybavenosti?
Zapojení občania mesta vyjadrili spokojnosť so zdravotnou starostlivosťou, nemocnicou s poliklinikou,
sociálnymi službami, sociálnymi zariadeniami, s domom smútku a cintorínmi, službami mestskej
polície, bezpečnosťou mesta a tiež službami miestnej samosprávy.
Najviac nespokojní sú s pracovnými príležitosťami a s možnosťami bývania sú spokojní aj nespokojní
zároveň.
Tabuľka – Vyjadrenie spokojnosti s jednotlivými oblasťami občianskej vybavenosti
Absolútne
spokojný

Ani
Spokojný spokojný, ani Nespokojný
nespokojný
48
47
20
49
46
15

Absolútne
nespokojný

Zdravotná starostlivosť
Nemocnica s poliklinikou

18
23

Sociálne služby

8

62

52

10

5

13
19
11

45
54
61

46
37
33

23
23
24

10
4
8

21

51

47

15

3

30

61

32

10

4

Sociálne zariadenia
Dom smútku a cintoríny
Služby mestskej polície
Bezpečnosť mesta
Služby miestnej
samosprávy

4
4
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Pracovné príležitosti
Možnosti bývania

3

12

30

46

46

11

33

41

32

20

Otázka č. 2 - Chýbajú Vám niektoré služby zdravotnej starostlivosti?
55 % respondentov nechýbajú žiadne ďalšie služby zdravotnej starostlivosti a 45 % respondentov
vyjadrili záujem o ďalšie služby zdravotnej starostlivosti.
Medzi najviac chýbajúce služby zdravotnej starostlivosti patria – endokrinológia, zubný lekár, detský
lekár, reumatologická ambulancia, pľúcne, krčné a neurologické oddelenie.
Graf – Najviac chýbajúce služby zdravotnej starostlivosti

Endokrinológia
Zubný lekár
Detský lekár
Reumatologická ambulancia
Pľúcne oddelenie
Krčné oddelenie
Neurologické oddelenie
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Medzi ďalšie chýbajúce služby patria:







chýbajúci špecialisti,
kardiológia,
ortopédia,
urologická ambulancia viac dní
v týždni,
očná, krčná a zubná pohotovosť,
nové detské lekárky,








detské gastro,
detská neurológia,
čelustný ortopéd,
diabetológia,
magnetická rezonancia,
riadna neurologická ambulancia.

Otázka č. 3 - Ste spokojný s poskytovaním služieb Hornooravskej nemocnice s poliklinikou?
66 % respondentov je spokojných so službami Hornooravskej nemocnice s poliklinikou a 34 %
respondentov vyjadrila nespokojnosť.
Medzi najčastejšie navrhované zmeny v HNsP Trstená patria – skrátenie čakacích dôb objednávania,
modernejšie vybavenie, viac parkovacích miest, ochota personálu, viac nových odborných lekárov
a prístup lekárov k pacientom.
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Graf – Návrh najčastejších zmien v HNsP

Skrátenie čakacích dôb
Modernejšie vybavenie
Viac parkovacích miest
Ochota personálu
Viac nových odborných lekárov
Prístp lekárov k pacientom
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Medzi ďalšie návrhy patria:








nerušenie oddelení,
nedostatočná kvalifikácia doktorov,
ordinačné hodiny nielen pre
dôchodcov a bezdomovcov, ale aj
pracujúcich ľudí,
nevyhovujúce priestory pred
ambulanciami,
generačná výmena starých lekárov,
zaviesť dezinometrické vyšetrenie,
dlhšie ordinačné hodiny,








zlepšenie komunikácie vo vzťahu lekár
– pacient,
viac druhov oddelení,
rodič s dieťaťom na izbe, keď je choré,
rozšíriť počet lôžok,
rýchla záchranná služba chodí
neskoro,
chýba empatia a sociálne cítenie
doktorov.

Otázka č. 4 - Poznáte sociálne služby poskytované v meste Trstená?
55 % zapojených respondentov nevie o sociálnych službách poskytovaných v meste Trstená, nakoľko
doposiaľ nepotreboval žiadnu z nich, 32 % respondentov ich pozná a 13 % respondentov nepozná
sociálne služby mesta Trstená.
Graf – Znalosť sociálnych služieb mesta Trstená
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Otázka č. 5 - Ako ste spokojný s informáciami o sociálnej pomoci a sociálnych službách v prospech
občanov?
Občania sú najviac spokojní s jednorazovými dávkami v hmotnej núdzi, opatrovateľskou službou,
umiestňovaním do zariadení pre seniorov a denným stacionárom (klubom dôchodcov). Najvyššiu
mieru nespokojnosti vyjadrili s informovanosťou o možnostiach sociálnej pomoci.
Tabuľka – Vyjadrenie spokojnosti s informáciami o sociálnej pomoci

Jednorazové dávky v
hmotnej núdzi
Opatrovateľská
služba
Umiestňovanie do
zariadení pre
seniorov
Denný stacionár
Dotácia na stravu a
školské potreby
Informovanosť o
možnostiach soc.
pomoci

Absolútne
spokojný

Spokojný

Ani spokojný,
Nespokojný
ani nespokojný

Absolútne
nespokojný

13

55

54

10

5

15

54

57

6

5

8

52

52

18

7

10

53

55

11

8

13

45

58

14

7

10

31

47

30

19

Otázka č. 6 - Ste za výstavbu zariadenia pre seniorov v meste?
81 % respondentov súhlasí s výstavbou zariadenia pre seniorov, 17 % je proti a 2 % by chceli niečo iné.
Graf – Vyjadrenie k výstavbe zariadenia pre seniorov v meste
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Otázka č. 7 - Akým spôsobom má mesto vytvárať priestor pre širšie možnosti využívania voľného
času mladých ľudí a mladé rodiny v našom meste? Aké aktivity by ste uvítali?
Medzi najčastejšie návrhy na trávenie voľného času patrí vybudovanie centra pre mládež, klubovne,
ihrísk, športového centra, kinder centra, trás pre korčuliarov, cyklotrás, tenisových kurtov, plavárne,
ľadovej plochy, parku s lavičkami a organizovanie viacero športových aktivít. Práve športové aktivity sú
najžiadanejšou aktivitou.
Graf - Najžiadanejšie aktivity trávenia voľného času

Centrum pre mládež
Klubovne
Ihriská
Športové centrum
Kinder centrum
Trasy pre korčuliarov
Cyklotrasy
Tenisové kurty
Plaváreň
Ľadová plocha
Parky s lavičkami
Športové aktivity
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Ďalšie navrhované aktivity a pripomienky:












aktívnejšie zapájať tretí sektor, resp.
cirkev (napr. pozvaním rehoľníkov
(saleziánov) do mesta a vytvoriť im
priestor na vybudovanie centra pre
mládež a prácu s nimi),
diskotéky,
tenisové steny,
organizácia športových aktivít medzi
jednotlivými sídliskami,
ihrisko pre squash,
veľké detské ihrisko,
lesopark s letným kinom,
iné športoviská ako len futbal,
ochotu občanov priložiť k dielu a nie
čakať kto a čo mi dá,
viac
aktivít
zameraných
na
protidrogovú
tematiku
v rámci
dobrovoľníctva napr. divadlo, vytvárať
aktivity pre mladých aby nesedeli pred
televízorom, pc, aby nachádzali
alternatívne
možnosti
trávenia













voľného času, neučili sa len teóriu na
školách, ale aj v praxi, organizovanie
stretnutí s ľuďmi, ktorí prešli drogami,
basou, alkoholom, či inými rôznymi
životnými situáciami a pod.,
kultúrne akcie pre mladých a rodiny,
súťaže pre mladých,
mestská posilňovňa,
využitie
Oravskej
priehrady
–
zatraktívnenie jej prostredia,
viac
turnajov
podobných
dňu
„Challenge day a turnaju samospráv“,
dať priestor rôznym aktivačným
skupinám, ktoré robia aktivity nemusí
to byť vždy mesto,
MTB trať,
rôzne kurzy varenia, šitia, pečenia,
návrat do predrevolučného obdobia,
vybudovať športoviská vo všetkých
častiach mesta,
zlepšiť aktivity Centra voľného času,
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sprístupniť
telocvične
počas
nepriaznivého počasia,
športové aktivity pre deti od 1 roka –
cvičenia na obraznosť pod dozorom
pedagogických pracovníkov,
právne poradenstvo,
podchytenie sociálne slabších rodín,
realizovať
stretnutia
s mladými
rodinami,







zaviesť správcov ihrísk, aby boli vždy
dostupní na otvorenie ihrísk, nakoľko
bývajú často zamknuté a nevyužívané,
tábor pre deti,
aktivity, ktoré by ľudí niečo naučili
a boli pre nich prínosom,
viac koncertov,
čajovňu.

Otázka č. 8 - Ktoré špeciálne potreby bývania by malo mesto riešiť prioritne?
Na základe odpovedí respondentov by sa mesto malo zamerať na budovanie bytov pre mladé rodiny
a ubytovanie pre sociálne slabých. Za najmenej dôležitú prioritu považujú budovanie bytov pre
dôchodcov.
Graf - Návrh na riešenie špeciálnych potrieb bývania

Otázka č. 9 - Aké riešenie by ste preferovali z hľadiska rozšírenia bytovej výstavby?
42 % respondentov preferuje investičné zámery budovania nových bytových jednotiek, 35 %
respondentov podporuje vytvorenie lokalít na individuálnu výstavbu, 22 % respondentov je za
výstavbu lokalít na hromadnú výstavbu a 1 % preferuje iné riešenie, avšak bez ďalších návrhov.
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Graf - Návrh na riešenie bytovej výstavby

Otázka č. 10 - Je podľa Vás potrebná revitalizácia obytného prostredia?
53 % respondentov pociťuje potrebu revitalizácie obytného prostredia a 47 % respondentov nemá
potrebu revitalizovať obytné prostredie.
Graf - Potreba revitalizácie obytného prostredia

Medzi najčastejšie návrhy revitalizácie obytného prostredia patrí – zatepľovanie bytových domov,
budovanie oddychových parkov, detských ihrísk a športovísk, revitalizácia zelene, budovanie
parkovacích plôch a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov.
Graf - Návrhy na revitalizáciu obytného prostredia

Zatepľovanie bytových domov
Odychové parky
Detské ihriská a športoviská
Revitalizácia zelene
Parkovacie plochy
Rekonštrukcia chodníkov a…
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Ďalšie pripomienky a návrhy k revitalizácii obytného prostredia:
 zveľaďovanie sídliska Západ – viac
 málo lavičiek v meste a obytných
ihrísk, lepšie chodníky,
zónach,
 viac zelene v centre mesta,
 podpora obnovy domov, príspevky,
 organizovanie brigád na jednotlivých
 odkúpiť staré domy a pozemky
sídliskách,
a predávať ich záujemcom za rozumné
ceny,
 individuálna revitalizácia,
 končene prečíslovať celé mesto,
 vytvoriť prostredie pre rodiny,
s priestorom
na
opekanie
 vytvoriť plochy na výstavbu rodinných
s pieskoviskom, preliezkami a pod.,
domov, resp. malých bytoviek,
 poskytnúť pozemky na individuálnu
 rekonštrukcia starších stavieb na
výstavbu za rozumnú cenu,
bytové jednotky,
 poskytnúť ľuďom prácu, aby neutekali
 úprava verejných priestranstiev na
inde,
bezbariérový prístup,
 menej áut v blízkosti domov a bytov,
 úprava
a starostlivosť
o okolie
bytových domov,
 budovanie pieskovísk na sídliskách,
 osobná zainteresovanosť obyvateľov.
 úprava malého parku za FKH,
Celkovo môžeme zhodnotiť, že občania sú spokojní s oblasťou ľudských zdrojov, zamestnanosti
a verejnej správy. Najväčšie nedostatky vidia v pracovných príležitostiach a možnostiach bývania.
V oblasti občianskej vybavenosti, napriek tomu, že sú spokojní s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a službami HNsP, ľuďom chýbajú mnohé služby zdravotnej starostlivosti ako
endokrinológia, zubný lekár, detský lekár, reumatologická ambulancia, pľúcne, krčné, neurologické
oddelenie a mnohé ďalšie.
V oblasti sociálnych služieb pozitívne vnímajú jednorázové dávky v hmotnej núdzi, opatrovateľskú
službu, umiestňovanie do zariadenia pre seniorov a denný stacionár. 81 % respondentov podporuje
výstavbu zariadenia pre seniorov v meste. Najväčší nedostatok vidia v nedostatočnej informovanosti
o sociálnych službách.
V oblasti bytovej politiky preferujú budovanie bytov pre mladé rodiny a ubytovanie pre sociálne
slabých prostredníctvom investičných zámerov budovania bytových jednotiek.

VZDELÁVANIE, KULTÚRA A ŠPORT
V danej oblasti sme sa zamerali na zistenie spokojnosti s úrovňou vzdelania, oblasťou kultúry (služby
Kina Mier, Mestskej knižnice, organizovanie kultúrnych podujatí), zapojenie občanov do diania
v meste, spokojnosť so športoviskami a tiež návrhmi na budovanie ďalších športovísk. Bolo
zostavených 12 otázok, z toho opäť 4 otvorené.
Otázka č. 1 – Ako ste spokojní s úrovňou vzdelávania v meste?
Občania sú spokojní s celkovou úrovňou vzdelávania v meste, avšak najväčšiu mieru spokojnosti
vyjadrili s Materskou školou a Základnou štátnou školou (Základná škola P.O.Hviezdoslava).
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Tabuľka – Vyjadrenie spokojnosti s úrovňou vzdelávania v meste Trstená
Ani spokojný,
ani
Nespokojný
nespokojný
18
4
17
9

Absolútne
spokojný

Spokojný

58
55

54
53

37

32

46

13

9

34

54

34

8

7

25

41

53

12

6

25

45

39

20

8

31

53

39

12

2

Materská škola
Základná štátna škola
Základná cirkevná
škola
Gymnázium
Centrum voľného
času
Základná umelecká
škola
Rôznorodosť
krúžkových činností

Absolútne
nespokojný
3
3

Otázka č. 2 – Čo by ste navrhovali pre skvalitnenie služieb v oblasti vzdelávania?
Medzi najčastejšie návrhy pre skvalitnenie služieb v oblasti vzdelávania patria – ponuka jazykového
vzdelávania, vzdelávanie pre dôchodcov a verejnosť, vybudovanie študovne, viac krúžkov pre deti
a mládež, zameranie sa na pohyb a šport, vykonanie inšpekcie na ZUŠ a skvalitniť výučbu na ZUŠ.

Graf - Návrhy na skvalitnenie oblasti vzdelávania

Ponuka jazykového vzdelávania
Vzdelávanie pre dôchodcov a…
Študovňu
Viac krúžkov pre deti
Zameranie sa na pohyb a šport
Inšpekcia na ZUŠ
Skvalitniť výučbu na ZUŠ
0

1

2

3

4

5

Ďalšie pripomienky a návrhy k skvalitneniu v oblasti vzdelávania:
 menej techniky a viac ľudského
 viac a dostupnejší lektori cudzích
prístupu,
jazykov,
 zdvihnúť platy učiteľom,
 novú školskú reformu,
 zapájať študentov do školských
 krúžky ako pestovateľské práce,
projektov, kde by rozvíjali svoju
varenie,
samostatnosť,
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kto je aktívny nájde uplatnenie, kto nie
tomu nepomôže ani skvalitnenie,
modernizovať metódy učenia,
zamerať sa na jeden cudzí jazyk
kvalitne, a nie na dva čiastočne,
zrušiť CVČ,
zriadenie odbornej strednej školy
v meste,
zvýšiť spoluprácu učiteľov s rodičmi,
vyššie zameranie na kvalitu a nie
kvantitu,

lepšia propagácia úspešných detí
a mladých ľudí, možnosť aj finančnej
výpomoci,
modernizácia školských zariadení (ZŠ
cirkevná, dobudovať školský areál pri
ZŠ, športovú halu GMH),
nerobiť rozdiely vo financovaní medzi
štátnou a cirkevnou školou,
nové a aktuálne knihy do knižníc.





Otázka č. 3 – Ako ste spokojný s poskytovaním služieb v meste Trstená v oblasti kultúry?
Na základe výsledku prieskumu môžeme konštatovať, že s oblasťou kultúry sú občania spokojní.
Najvyššiu mieru spokojnosti vyjadrili s Kinom Mier a Domom Kultúry.
Tabuľka – Vyjadrenie spokojnosti so službami v oblasti kultúry

Dom kultúry
Kino Mier
Knižnica
Kultúrne
podujatia

Absolútne
spokojný

Spokojný

55
74
40

57
49
50

43

53

Ani
spokojný, ani Nespokojný
nespokojný
16
9
8
2
37
4
28

9

Absolútne
nespokojný
0
4
6
4

Otázka č. 4 – Ako ste spokojný so službami Kina Mier?
Odpovede na danú otázku uvádzali iba občania, ktorí navštevujú Kino Mier. Zo všetkých zapojených
občanov odpovedalo na danú otázku 85 respondentov, čo predstavuje 62,04 %. Celkovo možno
hodnotiť spokojnosť so službami Kina Mier. Najvyššia spokojnosť bola zaznamenaná s frekvenciou
premietania, najviac nespokojných občanov je s cenou.
Tabuľka – Vyjadrenie spokojnosti so službami Kina Mier

Frekvencia
premietania
Efekty
Kvalita 3D okuliarov
Cena
Cenové zvýhodnenia

Ani spokojný,
ani
Nespokojný
nespokojný

Absolútne
spokojný

Spokojný

Absolútne
nespokojný

42

36

2

3

2

32
30
9
11

40
27
26
27

5
15
25
27

5
10
17
14

3
3
8
6
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Objednávací systém
vstupeniek
Prostredie
Propagácia

35

26

15

3

6

30
26

30
45

15
10

7
2

3
2

Otázka č. 5 – Ako ste spokojný so službami Mestskej knižnice?
Odpovede na danú otázku uvádzali iba občania, ktorí navštevujú Mestskú knižnicu. Zo všetkých
zapojených občanov odpovedalo na danú otázku 65 respondentov, čo predstavuje 47,45 %. Občania
sú najviac spokojní s členským poplatkom, jedine s aktuálnosťou publikácii nie sú ani spokojní ani
nepokojní.
Tabuľka – Vyjadrenie spokojnosti so službami Mestskej knižnice

Členský poplatok
Dostupnosť publikácií
Aktuálnosť publikácií
Rôznorodosť publikácií
Knižničný online portál
Prostredie knižnice

Absolútne
spokojný

Spokojný

27
9
7
9
15
23

30
28
18
30
23
23

Ani spokojný,
ani
nespokojný
6
14
20
11
10
5

Nespokojný

Absolútne
nespokojný

0
10
15
10
6
11

2
4
5
5
11
3

Otázka č. 6 – Čo by ste zmenili alebo uvítali v Mestskej knižnici?
Medzi najviac požadované zmeny, resp. návrhy v mestskej knižnici patria – nákup nových kníh,
modernizácia jej prostredia a vybavenia, nákup viacej odbornej literatúry a najmä ochotnejší prístup
zamestnankyniek mestskej knižnice.
Graf - Návrhy na zlepšenie služieb Mestskej knižnice

Ochotnejší prístup

Viac odbornej literatúry

Moderrnizovať prostredie a vybavenie

Nákup nových kníh
0

5

10 15 20 25 30 35 40
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Ďalšie pripomienky a návrhy k chodu Mestskej knižnice:
 viac informácií o meste a mestských
dejateľoch,
 nákup kníh pre všetky vekové
kategórie,
 viac podujatí ako besedy so
spisovateľmi, podpisové akcie a pod.,
 vyššiu orientáciu na súčasnú odbornú
literatúru,
 možnosť čítania dennej tlače,
 postupné vyraďovanie starých kníh,
 viac priestoru pre police na knihy,






prehľad kníh na webe,
vytvoriť poriadny knižničný portál,
robiť väčšiu propagáciu,
online objednávanie kníh s možnosťou
ich rezervácie,
internet,
možnosť
zakúpenia
kníh
na
objednávku za výhodnejšiu cenu ako
v kamennom obchode,
viac
informácií
o tituloch
a spisovateľoch.





Otázka č. 7 – Podľa Vášho názoru organizuje mesto Trstená dostatok kultúrnych podujatí?
80 % občanov vyjadrilo súhlas s dostatkom kultúrnych podujatí, 20 % občanov by malo záujem o viac
kultúrnych podujatí.
Graf - Vyjadrenie názoru k organizácii množstva kultúrnych podujatí
20%

Áno
Nie

80%

Otázka č. 8 – Aké ďalšie kultúrne podujatia by ste uvítali v meste Trstená?
Medzi najželanejšie ďalšie kultúrne podujatia patria divadelné predstavenia, diskotéky pre mladých
a koncerty pre mladých.
Graf - Najžiadanejšie návrhy na organizovanie ďalších kultúrnych podujatí

Divadelné
predstavenia
Diskotéky pre
mladých
Koncert pre
mladých
0

5

10

15
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Ďalšie pripomienky a návrhy pre realizáciu iných kultúrnych podujatí:
 festival Spievame Márii – už nie je tým
 vystúpenie profesionálnych telies
čo bol na začiatku, chýbajú spevácke
a spevákov,
zbory a tá festivalová atmosféra,
 na Veľkú noc – deň pred zeleným
 organizácia mestských dní,
štvrtkom vymyslieť spoločné aktivity
pre deti a dospelých,
 veľa podujatí pre jednu generáciu,
 radšej menej a kvalitnejších podujatí,
 ďakujem za všetky podujatia pre
dôchodcov,
 chýbajú podujatia, ktoré by zaujali aj
iné ročníky ako dôchodcov,
 privítal by som v rámci Trstenskej
krídlovky
koncert
v priestoroch
 viac známych osobností či už z kultúry
priehrady, pokus takéhoto druhu bol
alebo speváci,
myslím dvakrát, no zanikol,
 koncerty vážnej hudby, muzikály,
 dožinkové slávnosti,
 viac podujatí pre deti,
 je ich postačujúco veľa,
 posedenia pri živej hudbe s tancom,
 pre mladších alebo malé deti je to
 premietanie na námestí v lete je super,
nedostatočné,
 je ich dosť, len sa z niektorých stráca
 minimum športových podujatí,
postupom času tá pravá myšlienka
 možnosť cez jednotlivých poslancov
prečo boli založené (Spievame Márii).
viac organizovať spoločenské podujatia
v jednotlivých štvrtiach,
Otázka č. 9 – Akým spôsobom sledujete dianie v meste Trstená?
Občania najviac sledujú dianie v meste prostredníctvom mestského občasníku Trstenský hlas
a sledovaním informácií na webovej stránke mesta www.trstena.sk.
Graf - Sledovanie diania v meste Trstená

1%

15%
Účasť na podujatiach

42%
16%

26%

Sledovanie zápisnice
MsZ
Sledovanie informácií
na webe
Čítanie TH
Iné

Otázka č. 10 – Ako ste spokojný so športoviskami v meste Trstená?
Odpovede na danú otázku uvádzali iba občania, ktorí navštevujú športoviská v meste Trstená. Zo
všetkých zapojených občanov odpovedalo na danú otázku 92 respondentov, čo predstavuje 67,15 %.
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Zapojení občania sú celkovo spokojní so športoviskami v meste, najviac s množstvom a vybavením
športovísk.
Tabuľka – Vyjadrenie spokojnosti so športoviskami v meste

Množstvo športovísk
Vybavenie športovísk
Stav športovísk

Absolútne
spokojný

Spokojný

16
10
8

34
41
30

Ani spokojný,
ani
nespokojný
28
30
33

Nespokojný

Absolútne
nespokojný

8
8
15

6
3
6

Otázka č. 11 – Ako ste spokojný so športoviskami v meste z hľadiska ich prístupnosti?
Tak ako v predchádzajúcej otázke, aj v tejto odpovedali občania navštevujúci športoviská v meste.
Občania sú celkovo spokojní s prístupnosťou športovísk v meste. Najvyššia spokojnosť je
s multifunkčnými ihriskami, najmä pri Základnej škole P.O.Hviezdoslava. Najnižšia spokojnosť je
s prístupnosť ihriska X – bike.
Tabuľka – Vyjadrenie spokojnosti s prístupnosťou športovísk v meste
Ani spokojný,
ani
Nespokojný
nespokojný

Absolútne
spokojný

Spokojný

Futbalový areál Kľozov

15

38

25

12

2

Kolkáreň

20

31

25

13

3

Gymnázium

13

45

25

7

2

18

42

22

8

2

25

36

24

5

2

28

45

5

11

3

Detské ihriská

19

38

25

6

4

X-bike

6

30

40

7

9

Multifunkčné ihrisko
Vyšný Breh
Multifunkčné ihrisko
Západ
Multifunkčné ihrisko ZŠ
P.O.Hviezdoslava

Absolútne
nespokojný

Otázka č. 12 – Aký druh športovísk by ste uvítali v meste Trstená?
Medzi najviac opakujúce návrhy na výstavbu športovísk patria – basketbalové ihrisko, ihrisko na
squash, chodník pre korčuliarov, ihrisko na plážový volejbal, cyklotrasy, tenisové kurty, športová hala,
kúpalisko, resp. plaváreň a ľadový štadión. Najželanejšie návrhy z vyššie spomínaných sú chodník pre
korčuliarov, tenisové kurty a ľadový štadión.
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Graf - Najčastejšie návrhy na výstavbu športovísk v meste
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Ďalšie pripomienky a návrhy pre výstavbu iných športovísk v meste:
 skate park,
 v meste je dostatok detských ihrísk, za
to pochvala, mám deti a je dosť
 zaviesť možnosť rezervovania si ihriska
možností sa pohrať,
pre všetky vekové kategórie, najmä na
Vyšnom Brehu,
 už nešportujem, ale deťom treba
ihriská,
 také kde futbal nie je priorita,
 lyžiarsku zjazdovku,
 v meste je dosť, ale na ústí žiadne,
 pre tenis a raketové športy nie je veľa
 golfové ihrisko,
možností,
 Ďurdinová nemá žiadne,

posilovňu,
 usporadúvať
viac
masových
 lesopak
pod
Hálečkovou
športových akcií, nie len futbal
s vybudovaním parku a lavičkami,
a volejbal profesionálov, ale aj bežných
ľudí,
 fresbee ihrisko,
 dopravné ihrisko,
 hokejbalové ihrisko,
 kynologické cvičiská aj pre mladých,
 lezeckú stenu,
 gymnastickú telocvičňu,
 hojkadčky s preliezkami.
Takisto aj oblasť vzdelávania, kultúry a športu môžeme zhodnotiť ako pozitívnu.
V oblasti vzdelávania sú občania spokojní najmä s Materskou školu a Základnou školou
P.O.Hviezdoslava, najmenej spokojní sú s Centrom voľného času a Základnou umeleckou školou. Chýba
ponuka jazykového vzdelávania.
V oblasti kultúry je najvyššia spokojnosť s Domom Kultúry a Kinom Mier. V mestskej knižnici by uvítali
ochotnejší prístup a nákup nových kníh. Občania sa zapájajú do diania v meste najmä prostredníctvom
čítania Trstenského hlasu.
V oblasti športu vyjadrili spokojnosť so športoviskami, a to najmä s prístupnosťou multifunkčných
ihrísk. Medzi najviac chýbajúce športoviská patria chodník pre korčuliarov, tenisové kurty a zimný
štadión.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA
V danej oblasti sme sa zamerali na zistenie spokojnosti so životným prostredím, súčasným systémom
poplatkov a frekvenciou za odvoz odpadu, množstvom a umiestnením zelene, technickou
infraštruktúrou a potrebou rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Bolo zostavených 5
otázok, z toho 2 otvorené.
Otázka č. 1 – Ako ste spokojný so životným prostredím v meste Trstená?
Občania sú najviac spokojní so stavom kanalizácií a kvalitou ovzdušia. Najnižšiu mieru spokojnosti
vyjadrili s čistotou vodnej nádrže.
Tabuľka – Vyjadrenie spokojnosti so životným prostredím v meste

Stav kanalizácií
Kvalita ovzdušia
Stav okolia potokov a
riek
Odpadové
hospodárstvo
Stav verejnej zelene
Stav verejných
priestranstiev
Okolie smetných
nádob
Čistota vodnej nádrže
Vaša mestská časť
(sídlisko)

Absolútne
spokojný

Spokojný

24
25

74
72

Ani spokojný,
ani
nespokojný
27
30

13

44

10

Nespokojný

Absolútne
nespokojný

10
9

2
1

48

23

9

51

44

21

11

17

50

45

21

4

18

50

47

20

2

8

46

48

27

8

6

26

52

38

15

11

59

44

18

5

Otázka č. 2 – Vyhovuje Vám súčasný systém poplatkov za odvoz odpadu a frekvencia odvozu
odpadu?
58 % zapojených občanov je spokojných so súčasným systémom poplatkov za odvoz odpadu
a frekvenciou odvozu odpadu, 42 % je nespokojných.
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Graf - Vyjadrenie spokojnosti so súčasným systémom poplatkov za odvoz odpadu
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Áno
Nie
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Z nespokojných občanov, 52,63 % považuje odvoz odpadu za príliš drahý. Ostatná časť nespokojných
občanov uviedla nasledujúce dôvody:
 rovnako často vyvážajú smeti tým, čo
 pre viacčlenné rodiny, ktoré zväčša
platia za jednu osobu, ako aj tým čo
žijú na hranici životného minima, je to
platia za 6 osôb,
veľký zásah do rodinného rozpočtu,
 vysoká cena v porovnaní s okolitými
 poplatok by mal byť podľa množstva
mestami a obcami,
smeti,
 viacčlenné rodiny nikdy neprodukujú
 zľavy pre dôchodcov,
viac odpadu a musia doplácať na
 vývoz odpadu v Liesku vykonáva
rodiny , ktoré produkujú viac odpadu,
taktiež Ružomberok a majú podstatne
 stanoviť maximálnu výšku poplatku na
nižšiu cenu,
rodinu nie na občana,
 vysypávanie smetí na žetóny – určím si
 viacčlenné rodiny nekupujú
sám frekvenciu vývozu podľa potreby,
polotovary a neprodukujú toľko
 doplácame na tých, ktorí na nešetrne
odpadu,
správajú voči životnému prostrediu,
 nízka zľava pre študentov,
 na sídlisku Západ sú permanentne
preplnené koše,
 veľké kontajnery by mali byť častejšie.
Otázka č. 3 – Čo si myslíte o množstve a umiestnení zelene v meste Trstená?
50 % zapojených občanov si myslí, že máme nedostatok zelene v meste a 25 % občanov si myslí, že
jednak máme dostatok zelene v meste, ktoré vytvára príjemné prostredie a jednak máme dostatok
zelene, ale s nevyvážením umiestnením.
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Graf - Vyjadrenie názoru na množstvo a umiestnenie zelene v meste
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Otázka č. 4 – Ako ste spokojný s technickou infraštruktúrou mesta Trstená?
V oblasti technickej infraštruktúry mesta sú najviac občania spokojní s dopravným značením, zimnou
údržbou komunikácií a stavom verejného osvetlenia. Najmenej spokojní sú s parkovacími plochami
a stavom miestnych komunikácií.
Tabuľka – Vyjadrenie spokojnosti s technickou infraštruktúrou mesta
Absolútne
spokojný

Spokojný

Ani spokojný,
ani
nespokojný

Nespokojný

Absolútne
nespokojný

Stav miestnych
komunikácii

5

34

51

38

9

Stav chodníkov

8

46

45

33

5

Dopravné značenie

24

80

24

8

1

Parkovacie plochy

12

34

32

42

17

10

66

37

18

6

34

58

25

16

4

20

48

30

29

10

Zimná údržba
komunikácií
Stav verejného
osvetlenia
Stav mestského
rozhlasu

Otázka č. 5 – Ktoré komunikácie je podľa Vás potrebné opraviť, rekonštruovať či dobudovať nové?
Občania dávajú do pozornosti nasledujúce komunikácie (ulice) – Nábrežie Ľ. Štúra, sídlisko Stred, Breh,
Železničiarov, Dukelských hrdinov, SNP, Oravická, Hattalova a Obrancov mieru.
Opakujúce komunikácie sú uvedené na grafe nižšie. Medzi najžiadanejšie rekonštrukcie patria –
rekonštrukcia komunikácií podľa potreby, chodník na Ďurdinovú a vo všeobecnosti všetky chodníky.
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Graf - Vyjadrenie názoru na rekonštrukciu miestnych komunikácií
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Ďalšie pripomienky a návrhy k rekonštrukcii miestnych komunikácií:
 opravujú sa len tam kde bývajú
 chodník k cintorínu za Hrobľou,
poslanci a aj športoviská sa stavajú
 vidím, že vedľajšie cesty sa postupne
hlavne tam,
opravujú, tak som spokojná,
 udržiavané len hlavné chodníky,
 zlá cesta k záhradkárskej oblasti „Pod
 v centre
mesta
priľahlé
ulice
skalkou“,
k námestiu sú v hroznom stave,
 parkovisko pri školách,
 chodník na Ďurdinovú sa buduje 20
 pri hasičskej zbrojnici je potrebné
rokov, sľubovali to už 3 primátori vo
osadenie zrkadlovej značky, lebo ťažko
viac ročnom volebnom období a nikdy
vidieť na cestu,
sa to nesplnilo,
 oprava cesty do Poľska,
 parkovisko
pri bytovke oproti
 riešiť parkovacie plochy po meste,
autobusovému nástupišťu,
najmä v okolí námestia,
 oprava mostov,
 chodník na Vyšný Breh od školy okolo
 chodník pre korčuliarov,
Oravice,
 výjazd zo sídliska Západ od garáží,
 oprava výtlkov na cestách.
V rámci danej otázky, občania upozorňujú na potrebu opravy mestského rozhlasu. V niektorých
častiach je potrebné rozhlas stíšiť alebo pridať, v Ústí nad Priehradou je často nepočuteľný, chrčí a na
sídlisku Vyšný Breh a Ďurdinová ho vôbec nepočuť.
Tak ako v predchádzajúcich oblastiach, tak aj v tejto zaznamenávame spokojnosť.
V oblasti životného prostredia je najväčšia spokojnosť so stavom kanalizácií a kvalitou ovzdušia.
Najmenej spokojní sú občania s čistotou vodnej nádrže, systémom poplatkov za odvoz odpadu
z dôvodu vysokých poplatkov a nedostatkom zelene.
V oblasti technickej infraštruktúry sú občania spokojní najmä s dopravným značením, zimnou údržbou
komunikácií a stavom verejného osvetlenie. Najväčší nedostatok vidia v parkovacích plochách a stave
miestnych komunikácií.
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CESTOVNÝ RUCH, CEZHRANIČNÁ A ÚZEMNÁ SPOLUPRÁCA
V rámci danej oblasti sme sa zamerali na zistenie dostačnosti služieb Turisticko-informačného centra,
návrhov na rozšírenie služieb cestovného ruchu a propagácie cestovného ruchu. Bolo zostavených 5
otázok, z toho 2 otvorené.
Otázka č. 1 – Považujete služby Turisticko-informačného centra za postačujúce?
88 % občanov považuje služby Turisticko-informačného centra za postačujúce, 12 % občanov ich
považuje za nedostatočné.
Graf - Vyjadrenie názoru na dostačnosť služieb TIC
12%

Áno
Nie

88%

Podľa názoru občanov by sa Turisticko-informačné centrum malo zameriavať na nasledujúce aktivity:
 malo by byť otvorené v sezóne aj počas víkendov alebo dlhšie počas pracovných dní a mali by
tam mať k dispozícii internet pre návštevníkov mesta,
 robiť väčšiu propagáciu, akcie,
 organizovať tábory pre deti.
Otázka č. 2 – Aké služby cestovného ruchu by ste uvítali v meste Trstená?
Na základe vykonaného prieskumu môžeme konštatovať, že najväčší záujem z oblasti služieb
cestovného ruchu občania prejavili o kúpalisko - termálne bazény, ako ďalšie najžiadanejšie by mali
záujem o wellness služby a športové zariadenia.
Graf - Preferencie služieb cestovného ruchu
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Otázka č. 3 – Myslíte si, že cestovný ruch v meste Trstená je dostatočne propagovaný?
53% občanov považuje propagáciu mesta za nedostatočnú a 47 % ju považuje za dostatočnú.
Graf - Vyjadrenie názoru k dostatočnosti propagácie
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Otázka č. 4 – Aký druh propagácie by ste navrhovali?
Návrhy na zlepšenie propagácie:













na stránke mesta by všetky zaujímavosti mali byť na osobitnej, viditeľnej časti (napr. ako
oznamy mestského rozhlasu),
obrázok, kde sa dá nakliknúť TIC je skrytý úplne na spodu stránky vo fádnej hnedozelenej farbe,
bez upozornenia, že je tam možné získať bližšie informácie (a zaujímavé),
všetky tie obrázkové linky sú z optického a strategického hľadiska zle umiestnené,
zapojenie sa do aktívnych združení v cestovnom ruchu,
viac propagovať TIC,
zlepšenie propagácie Oravskej priehrady,
zabezpečiť aby sa nehovorilo v médiách Altis v Námestove, keď patrí do katastra Trstenej,
mesto Trstená nemá príliš predpoklady na rozvoj cestovného ruchu, aj keď je to pekné mesto,
nenachádza sa tu nič také špeciálne, prečo by tu mali chodiť turisti,
spoločná propagácia regiónu,
Trstená má bohatú históriu remesiel a ani nevieme akú,
viac propagačných materiálov o meste,
na internete

Otázka č. 5 - Kto by mal podľa Vás zabezpečiť propagáciu mesta a cestovného ruchu?
32 % občanov je presvedčených, že propagáciu mesta a cestovného ruchu by mali zabezpečovať
podnikatelia v cestovnom ruchu a tiež prostredníctvom realizácie projektov.
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Graf - Vyjadrenie názoru k zabezpečeniu propagácie mesta a cestovného ruchu
30%

17%

32%
21%

Mesto z vlastných
zdrojov
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cestovnom ruchu
Združenie cestovného
ruchu

V oblasti cestovného ruchu, cezhraničnej a územnej spolupráce sú občania spokojní so službami
Turisticko-informačného centra, avšak sú nespokojní s propagáciou mesta, ktorú navrhujú
zabezpečovať prostredníctvom podnikateľov v cestovnom ruchu a projektov. V rámci rozšírenia
služieb cestovného ruchu by občania uvítali vybudovanie kúpaliska - termálnych bazénov, wellness
služby a športové zariadenia.
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE, VÝSKUM A INOVÁCIE
V danej oblasti sme sa zamerali na zistenie spokojnosti so službami informačných technológií, návrhom
zapracovania ďalších technológií,
formou komunikácie a vybavovania písomností na MsÚ
a spokojnosťou s webovou stránkou mesta. Boli zostavené 4 otázky, z toho 1 otvorená.
Otázka č. 1 - Ako ste spokojný s poskytovaním služieb v meste Trstená v oblasti informačných
technológií?
Celkovo môžeme konštatovať, že občania sú spokojní s informačnými technológiami v meste. Najvyššia
spokojnosť je s dostupnosťou WIFI internetu, dostupnosťou internetu, elektronicky poskytovanými
službami a mobilnými aplikáciami.
Tabuľka – Vyjadrenie spokojnosti s informačnými technológiami

Webová stránka mesta
Dostupnosť internetu
Dostupnosť WIFI
internetu
Elektronicky
poskytované služby
Mobilné aplikácie
Služby
telekomunikačných
operátorov

Absolútne
spokojný

Spokojný

25
35

53
65

Ani spokojný,
ani
nespokojný
29
24

26

69

18

Nespokojný

Absolútne
nespokojný

13
10

17
3

27

12

3

62

47

9

1

16

63

44

12

2

17

59

57

2

2
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Otázka č. 2 - Aké ďalšie technológie by ste uvítali v meste Trstená?
Návrhy na zavedenie ďalších informačných technológií v meste Trstená:



natiahnutie optiky od Telekomu,
silnejšie vysielače WIFI aj v iných strategických miestach, nielen v okolí námestia M.R.Štefánika
a v okolí Domu Kultúry,
 aplikáciu do mobilu na oznamy,
 rozšíriť optickú sieť v rámci možností,
 optický kábel na Ďurdinovú,
 vysokorýchlostný internet, káblový rozvod,
 E-úrad vybavovanie čo najširšieho spektra podaní prostredníctvom elektronickej komunikácie.
Otázka č. 3 - Akú formu komunikácie, vybavovania dokladov, žiadostí preferujete v rámci verejnej
správy?
55 % občanov preferuje elektronickú formu vybavovania dokladov, žiadostí na Mestskom úrade, avšak
až 45 % občanov je stále za papierovú formu vybavovania.
Graf - Preferencie vybavovania písomností na MsÚ

45%

Papierová
Elektronická

55%

Otázka č. 4 - Ako ste spokojný s webovou stránkou mesta Trstená?
V celkovom hodnotení môžeme povedať, že občania sú spokojní s webovou stránkou mesta. Avšak
najmenej spokojní sú s dizajnom webovej stránky.
Tabuľka – Vyjadrenie spokojnosti s webovou stránkou mesta

Prehľadnosť
Jednoduchosť
prístupu
Pestrosť
informácií

Absolútne
spokojný

Spokojný

Ani spokojný,
Nespokojný
ani nespokojný

Absolútne
nespokojný

17

62

23

22

13

24

60

23

18

12

15

60

37

21

4
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Aktuálnosť
informácií

23

57

37

16

4

Dizajn

15

41

36

30

15

Oblasť informačných technológií je taktiež hodnotená pozitívne. Najvyššia spokojnosť je
s dostupnosťou internetu, WIFI internetu, elektronicky poskytovanými službami a mobilnými
aplikáciami. Napriek tomu, že je podporovaná elektronizácia služieb, naši občania vyjadrili s tým
podporu iba 55 %-tami. Občania taktiež vyjadrili spokojnosť s webovou stránkou mesta s výnimkou jej
dizajnu.
ROZVOJ PODNIKANIA A PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA
V rámci rozvoja podnikania a podnikateľského prostredia boli položené 2 otázky, z toho jedna
otvorená. Zisťovali sme medzi občanmi názor na disponovanie vhodných podmienok na podnikanie
v meste a návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia.
Otázka č. 1 - Myslíte si, že mesto Trstená disponuje vhodnými podmienkami na podnikanie?
59 % občanov nevie posúdiť vhodnosť podnikateľského prostredia, 31 % si myslí že mesto disponuje
nevhodnými podmienkami na podnikanie a 10 % si myslí, že máme vhodné podmienky.
Graf - Vhodnosť podmienok na podnikanie
10%
59%

31%
Áno
Nie
Neviem posúdiť

Otázka č. 2 - Čo by ste navrhovali pre zlepšenie podnikateľského prostredia v meste?
Návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia v meste:









podpora podnikateľov v meste, nie nakupovať u iných mimo nášho územia,
menšie dane,
väčšiu ústretovosť voči podnikateľom,
pomoc mladým pri rozbiehaní podnikania informáciami, právnou pomocou,
väčšiu spoluprácu s mestom,
mesto nemá na to veľký vplyv,
využiť potenciál v turistickom ruchu,
pritiahnuť viac podnikateľov za výhodnejších podmienok,
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vybudovanie priemyselného parku,
chýbajúca kvalitná infraštruktúra,
prepojenie firiem a škôl, aby si už počas štúdia vychovávali ľudí, ktorých potrebujú,
prilákať investorov do nevyužívaných objektov,
daňové úľavy pre malých a stredných podnikateľov,
zastaviť korupciu na MsÚ,
pritiahnuť väčšieho investora do mesta,
lepšia informovanosť o verejných zákazkách,
vyčistiť Oravskú priehradu a upraviť jej okolie,
zabezpečiť výrobu do bývalej ZŤS,
dotiahnuť fínskeho investora do ZŤS LKT,
začať výstavbu nájomných bytov, aby mali mladí kde bývať keď chcú tu pracovať,
dokončiť obchvat Trstenej až do Ružomberku,
prilákať investorov vhodnými stimulmi,
propagácia verejných obstarávaní.

Oblasť podnikania a podnikateľského prostredia väčšina zapojených občanov nevedela posúdiť,
avšak poskytli návrhy na zlepšenie prostredia.
ROZVOJ MESTA DO BUDÚCNOSTI
Pri rozvoji mesta sme sa zamerali na zhodnotenie napredovania mesta za posledných 5 rokov, aké
problémy vnímajú občania, na aké aktivity by sa malo mesto do budúcnosti zamerať a posledným
bodom bola možnosť vyjadriť pripomienky a návrhy k rozvoju mesta.
Otázka č. 1 - Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie mesta za posledných 5 rokov?
66 % občanov pozitívne hodnotí rozvoj a napredovanie mesta za posledných 5 rokov, 12 % ho hodnotí
negatívne a 22 % občanov to nevie posúdiť.
Graf – Zhodnotenie napredovania mesta za posledných 5 rokov
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Pozitívne dôvody rozvoja a napredovania mesta
Z respondentov pozitívne hodnotiacich rozvoj a napredovanie mesta až 64,44 % z nich kladne hodnotí
rozsiahle budovanie a mnohé rekonštrukcie, a to najmä chodníkov, ihrísk, námestia, kultúrneho domu,
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osvetlenia, škôl a škôlok, budovanie kanalizácií, digitalizácia kina, obnova zelene, označenie ulíc,
organizovanie množstva kultúrnych podujatí pre všetky vekové kategórie.
Ďalšie spomínané pozitívne dôvody rozvoja a napredovania mesta:




















prebiehajú mnohé kultúrne podujatia,
urobenej kus práce, Trstená vzrástla, doposiaľ sa takýto rozmach nespravil,
všetko napreduje,
viac možností pre deti a mládež na trávenie voľného času,
vďaka mnohým rekonštrukciám je Trstená na nepoznanie, aj napriek tomu že sa zadlžujeme,
avšak v prospech rozvoja mesta čo hodnotím pozitívne,
som spokojná so založením Trstenských technických služieb, s.r.o. a zlepšením životného
prostredia,
veľa sa robí pre oslovenie každej skupiny obyvateľov,
dobrý prístup vedenia mesta, avšak je nutné zlepšiť spoluprácu primátora s poslancami mesta,
myslím, že mesto rastie, je krajšie, ponúka viacej možností, podujatí a pod.,
kus spravenej práce vďaka schopným ľuďom,
konečne sa vytvorili nové možnosti,
prebieha budovanie v rôznych častiach, ale doposiaľ nemáme využité možnosti na Oravskej
priehrade,
zlepšenie vzhľadu mesta, spestrenie kultúrneho života,
mesto zamestnáva nových mladých ľudí, ktorí prinášajú nápady a sú šikovní,
možno to nie je 5 rokov, ale ja ako obyvateľ sídliska Západ som nesmierne vďačný, že namiesto
betónového skeletu je tam teraz ihrisko, kde sa hrajú moje deti,
využitie veľkého objemu finančných prostriedkov na budovanie mesta,
kto je nespokojný, bude stále hundrať,
zlepšenie možností pre kultúrne a športové vyžitie,
vidím v Trstenej istý potenciál so súčasným primátorom to vie hádam každý prečo, na prvý
pohľad to vidno.

Negatívne dôvody rozvoja a napredovania mesta
Medzi negatívne dôvody rozvoja a napredovania mesta patria:













nič sa nezmenilo za posledné roky, mesto spí,
kvôli nedostatku pracovných miest sa mnoho mladých ľudí sťahuje za prácou, odchádzajú
mladé rodiny,
míňajú sa peniaze na zbytočnosti (oslavy) a tam kde je ich treba nie sú,
nekupujú sa kvalitné materiály na stavby, preto sa stále reklamuje,
nepáči sa mi námestie, málo zelene, žiadne prístrešky na sedenie,
nedoriešená kauza sekretárky,
zlý projekt Domu kultúry a námestia,
do niektorých aktivít je venovaných mnoho energie – kultúrne a športové podujatia a sociálnej
situácii občanov je venované minimum,
v meste je veľký priestor pre pomoc a skvalitnenie života tých, ktorí sú v núdzi a nie je problém
s nedostatkom dobrovoľníkov a tých ktorí sa chcú danej problematike venovať, skôr
s nedostatkom podpory zo strany vedenia mesta a opačným nastavením priorít,
ak sa niečo „robí“, tak často len pred voľbami ako teraz,
okolie prístavu neupravené, niektoré objekty znehodnotené, zničené,
nevznikli nové pracovné miesta,
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vzdelanie upadá, drahé byty a pozemky,
privysoký rozpočet pre futbalistov.

Otázka č. 2 - Ktoré sú podľa Vás najčastejšie problémy mesta Trstená?
Podľa názoru občanov najväčším problémom mesta Trstená je nedostatok pracovných príležitostí,
medzi druhé najzávažnejšie problémy patria nedostatok parkovacích miest a málo možností na
trávenie voľného času.
Graf - Najčastejšie problémy mesta
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Otázka č. 3 - Na aké oblasti a aktivity by sa podľa Vás malo mesto Trstená zamerať v budúcnosti?
Mesto by sa malo orientovať predovšetkým na oblasti bytovej výstavby a nových stavebných
pozemkov, podpory vzdelávania a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov. Najmenej
podporovanou oblasťou je rozšírenie existujúcich kultúrnych podujatí.
Graf - Návrh oblastí rozvoja do budúcnosti

15,50%
13,50%
11,50%
9,50%
7,50%
5,50%
3,50%
1,50%

119

