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Ľudské zdroje a sociálne služby 
 
Priorita 1 
Podpora kvality ľudských zdrojov prostredníctvom vzdelávania 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Zriadiť moderné odborné učebne 
odborných stredných škôl  

 

  

Od školského roku 
2010/2011 sa zrušili 

kmeňové triedy 
a začali z nich 

budovať odborné 
učebne. V súčasnosti 
má na GMH každý 
predmet niekoľko 

odborných učební (2 – 
3) 

vlastné zdroje 
zriaďovateľa, 
prostriedky 

Rodičovského 
združenia, 

z krúžkových 
činností 

zriaďovateľ 

• Premiestniť mestskú knižnicu do 
väčších samostatných priestorov, 
rozšíriť prístup k Internetu – 
Internetová študovňa, rozšíriť knižný 
fond o odborné publikácie – zriadiť 
verejnú študovňu 

 

 

 22 857,47 EUR 

Nárast publikácií: 

2007 – 539 publikácií 
(3 813,75 EUR) 

2008 – 358 publikácií 
(2 650,14 EUR) 

2009 – 469 publikácií 
(3 787,03 EUR) 
2010 – 329 publikácií 
(2 281,84 EUR) 

2011 – 262 publikácií 
(2 151,74 EUR) 

2012 – 371 publikácií 
(2 535,70 EUR) 

2013 – 314 publikácií 
(1 181,63 EUR) 

2014 – 441 publikácií 
(1 521,90 EUR) 
2015 – 455 publikácií 
(2 930,74 EUR) 
 
V rokoch 2007 – 2015 
došlo k nárastu 
publikácií o 3538. 

MsÚ 
MK SR 

MsÚ + ROPO 
mesta 
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Priorita 2 
Zvýšenie úrovne vzdelania a zlepšenie uplatniteľnosti nezamestnaných na trhu práce 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Zriadiť poradenské centrum pre 
poskytovanie špecializovaných 
informačných a poradenských služieb, 
odborných poradenských služieb 
a služieb sprostredkovania zamestnania 
zameraných na vstup na trh práce 
rodičov počas rodičovskej dovolenky 
a po uplynutí rodičovskej dovolenky, 
počas starostlivosti o závislého člena 
rodiny a po jej skončení a dlhodobo 
nezamestnaných 

 

 

  

 
 
 
 

NIE 

 MVO + MsÚ 

 
Priorita 3 
Prispôsobenie sociálnych služieb reálnym potrebám aj v spolupráci s NsP a s neziskovým sektorom 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Zriadiť hospic   

 

  

NIE 
Vysoká  finančná 

náročnosť na výstavbu 
a prevádzku 

 MVO + MsÚ 

• Zriadiť denný stacionár   

 

 
37 582,51 EUR 

 

Realizované v roku 
2005 v objekte klubu 
dôchodcov. Služba 

zaregistrovaná na ŽSK 
v roku 2010. 

FSP 
MsÚ 

MVO + MsÚ 

• V spolupráci s NsP dobudovať 
psychiatrické oddelenie pre vznik 
centra pre liečbu drogovo 
a alkoholovo závislých 

 

 

 
 
 

HNsP  Trstená 
v rokoch 2007 – 2008 

získala granty na 
rekonštrukciu 

psychiatrického 
oddelenia kde vzniklo 
aj Centrum pre liečbu 
drogových závislostí. 

ŽSK 
NsP 

ŠF EÚ 

ŽSK + NsP + 
MsÚ 
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Mesto Trstená 
každoročné prispieva 

NsP  finančnými  
prostriedkami vo 
výške ich dane 

z nehnuteľností. 

• Zriadiť psychologické centrum pre 
verejnosť, zapojiť do jeho osvety 
odborníkov (lekárov a iné formálne 
aj neformálne autority) 

 

 

  

Centrum prvého 
kontaktu primárnej 

protidrogovej 
prevencie v Ústí n/Pr. 

zriadilo Oravské 
centrum mládeže  

a občianske združenie 
PERSONA- 2008 

 
MsÚ + 

UPSVaR + 
MVO 

• Zriadiť a prevádzkovať agentúru 
domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti (ADOS) a podobné 
agentúry v spolupráci 
s mimovládnymi organizáciami  

 

 

  

Agentúru domácej 
starostlivosti 

zabezpečuje v Trstenej 
Spišská katolícka 

charita pod vedením 
J. Benickej. Ďalšia 

agentúra ADOS 
pôsobí v Tvrdošíne. 

 
MsÚ + MVO 
(SČK a pod.) 

• V spolupráci s NsP vybudovať 
chýbajúce zariadenie sociálnych 
služieb s celoročným pobytom s 
charakterom zdravotno-sociálnych 
lôžok (zariadenie pre psychicky 
chorých aj starých pacientov) 

 

 

  

V terajšej finančnej 
situácii  nie sú 
podmienky na 
vybudovanie 

zariadenia 
s celoročným 

pobytom.  HNsP  
prevádzkuje oddelenie 

s 10 posteľami 
a oddelenie dlhodobo 

chorých s 13 
posteľami. 

 
NsP + MsÚ + 

ŽSK 

•  V spolupráci s NsP vybudovať 
modernú polikliniku, ktorá bude 
slúžiť pre zdravotné a sociálne 
potreby občanov mesta 

 

 

 
2 104 861,00 

EUR 

HNsP využíva na 
svoju modernizáciu 
fondy a granty EÚ. 

 
Detské oddelenie -  
2 024 830,00 EUR  

Hematológia  - 
7 680,00 EUR  

ARO  - 5 120,00 EUR 

ŽSK 
NsP 
MsÚ 

ŽSK + NsP + 
MsÚ 
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Pľúcne oddelenie -  
9 218,00 EUR  

Hlavný pavilón -  
27 141,00 EUR 
Hosp. budova -  
30 872,00 EUR 

 
Mesto Trstená 

každoročne prispieva 
NsP finančnými 
prostriedkami vo 
výške ich dane 

z nehnuteľnosti. 
 

• Zriadiť mestské krízové centrum pre 
osamelých rodičov s deťmi (s 
dočasným ubytovaním) 

(zriadenie budovy s rôznymi soc. 
ubytovacími službami) 

 

 

  

NIE 
 

Krízové centrum 
(sociálne byty) je 

plánované 
v zrekonštruovanej 
budove bývalého 

internátu na ul. SNP 

IROP  MsÚ + MVO 

• Vybudovať nocľaháreň pre 
bezdomovcov  

 

  

NIE 
 

Pre vybudovanie 
nocľahárne  bol 

vypracovaný projekt 
rekonštrukcie  časti 

budovy a areáli 
Oddelenia služieb, 

avšak v súčasnosti je 
plánované zateplenie 

budovy oddelenia 
služieb a podľa 

podmienok výzvy 
musí byť takáto 
budova výsostne 
verejná. Z tohto 
dôvodu sa musia 

vybrať nové priestory 
pre vybudovanie 
nocľahárne pre 
bezdomovcov. 

MPSVaR 
MsÚ 

MsÚ + MVO 
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Technická infraštruktúra a životné prostredie 
 
Priorita 1 
Zlepšenie čistoty v meste a zníženie množstva odpadu na skládkach 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Rozšíriť separovaný zber 5 komodít 
papier, plasty, sklo, kovové obaly, 
viacvrstvové kombinované materiály) 
rozmiestnením kontajnerov do častí 
mesta, kde ešte nie sú a následnou 
informačnou kampaňou dosiahnuť 
zavedenie separovaného zberu 5 komodít 
v celom meste; rozmiestniť viac 
kontajnerov (zahustiť rozmiestnenie – 
každý bytový dom by mal mať vlastné 
nádoby) 

   

 

 
nakúpených 

a rozmiestnených  
20 kontajnerov od 

roku 2005 

MsÚ 
Enviromentálny 

fond 
MsÚ 

• Zaviesť separovaný zber aj na cintorínoch    
 NIE  MsÚ 

• Zriadiť minimálne 2 mestské 
kompostoviská na biologický odpad, 
zakúpiť drvičku dreveného odpadu 
a v čase opiľovania stromov poskytovať 
túto službu občanom podľa stanoveného 
harmonogramu 

   

 

Drvička drveného 
odpadu. 
Zriadené 

polokompostovisko 
fungujúce na báze 

skládky bio 
zeleného odpadu 

fungovalo do roku 
2013 za Správou 

ciest. V súčasnosti 
mesto nemá žiadne 

kompostovisko. 

 MsÚ 

• Podporovať vytváranie domáceho 
kompostovania osvetou a postupne 
zavedením (spravodlivejšieho) poplatku 
za skutočné množstvo vyprodukovaného 
odpadu 

   

 
Množstevný zber je 
zavedený  pre PO 

 MsÚ 

• Vybudovať zberný dvor na bezplatné 
odoberanie od občanov – 
veľkoobjemových odpadov (nábytku, 
okien, dverí), nebezpečného odpadu 

6500,00 EUR 

 
 

2010 –  
PD Zberný 

 
1 530 684,27  

EUR 
 (plán) 

NIE 
 

Podľa 
indikatívneho 

OP Kvalita 
životného 
prostredia, 

špecifický cieľ 

MsÚ 
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(batérii, farby, žiariviek) 
a elektrospotrebičov.  

dvor harmonogramu OP 
Kvalita životného 
prostredia by mala 

byť zverejnená 
výzva vo februári 

2016 

1.1.1, Aktivita B 
MsÚ MsÚ 

• Zlikvidovať existujúce čierne skládky    
 

Čierne skládky sú 
riešené priebežne  

 MsÚ 

 
Priorita 2 
Vodné toky, kvalita vody, okolie vodných tokov 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• V spolupráci so správcami tokov 
odstrániť divoké skládky na brehoch 
tokov Všivár, Oravica a potoka v Ústí. 

   

 

Riešia sa 
priebežne  

MsÚ + 
správcovia 

tokov 

• Dobudovať kanalizáciu na Zápotočnej 
ulici, SNP a Mieru 

(kanalizácia na ul. SNP) 

1 760,00  
EUR 

 
2007 – 

PD  
SNP, Nová  

EUS 
MsÚ 

 
Zápotočná, Nová, 

SNP –  
432 898,00 EUR 

 
Ul.Úzka – 

14 565,23 EUR 
(plán) 

 
Dažďová 

kanalizácia Š. 
Furdeka – 

177 469,00 EUR 
(plán) 

 
2007 - 

Zápotočná  
 

2008 –  
Nová 

 
2011 –  
SNP 

 
 

EUS 
MsÚ 

OVS a.s. 
MsÚ 

• Dobudovať inžinierske siete IBV 
Ďurdinová II. etapa – kanalizácia 
splašková a dažďová. 

3 153,42 
EUR 

2008 –  
PD 

Bratkovčík  
MsÚ 

Dažďová 
kanalizácia – 
437 980,56  

EUR 
  

Popri Bratkovčíku 
– 250 060,00 EUR 

(plán) 

2011 –  
Dažďová 

kanalizácia 

OP KŽP 
IROP, 

Environmentálny 
fond 

MsÚ 

• Vybudovať dažďovú kanalizáciu pri 
radových garážach na Oravickej ulici. 

    
 NIE  MsÚ 
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• Upraviť koryto vodných tokov Všivár, 
Trsteník a Oravica 

    
 

Všivár áno 
Trsteník 

a Oravica nie 
 MsÚ 

• Realizovať protipovodňové opatrenia, 
reguláciu 

– Všivár, Trsteník, Vlčí potok 

Trsteník – 
29 900,00 

EUR 
 

Úprava 
priepustu 
Všivár – 
4 400,00 

 EUR 
 

Revitalizácia 
územia Všivár 

– 1 300,00 
EUR 

 

2010 –  
PD Trsteník  

 
2010-  
úprava 

priepustu 
Všivár 

 
PD 

Revitalizácia 
územia 
Všivár  

OP ŽP 
MsU 

Všivár – 
374 407,90 EUR 

 
Trsteník  - 

1 217 351,00 EUR 
(plán) 

2012 –  

Všivár – 
354 432,90 EUR 

 

2012 - 
Revitalizácia 

územia – 
19 975,00  EUR 

 
2014 –  

Podaná žiadosť 
na úpravu toka 

Trsteník 
v hodnote 

1 487 152,06 
EUR, žiadosť 
schválená. Pri 
kontrole VO 
bola udelená 
korekcia vo 

výške 25 %, čo 
by značne 

navýšili vlastné 
zdroje, z tohto 
dôvodu sme 
odstúpili od 

zmluvy. 
 

Podľa 
indikatívneho 

harmonogramu 
OP Kvalita 
životného 

prostredia by 
mala byť 

zverejnená 
výzva v apríli 
2016. Avšak 

bude potrebné 

MsÚ 
OP KŽP 

špecifický cieľ 
2.1.1, Aktivita A 

MsÚ 
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vykonať nové 
verejné 

obstarávanie. 
 
Priorita 3 
Zlepšenie stavu biodiverzity v meste 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Spracovať analýzu stavu verejnej zelene 
v meste  

   V roku 1998 
spracovala Ing. 

Masariková 

 
MsÚ 

• V súlade s projektom verejnej zelene 
budovať mestské parky a rozširovať 
výsadbu mestskej zelene 

   

Výsadba zelene na 
ihrisku Ďurdinová 

– 1 918,04  
EUR 

 
Dom kultúry – 

757,86 
EUR 

 

2008 –  
Výsadba zelene 

na ihrisku 
Ďurdinová –  

1 918,04  
EUR 

 
2009 –  

Západ – výsadba 
194 ks stromov, 
366  ks kríkov, 

Mieru – výsadba 
55 ks stromov, 
56 ks kríkov 

 
2009 - 

Š.Furdeka – 
výsadba 152 ks 
kríkov (v rámci 
obchvatu R3) 
Rekonštrukcia 

námestia – 
výsadba 10 ks 

stromov  
 

2013 –  
Park pútnikov – 

3 ks stromov 
vypílené, ďalšie 

úpravy sú 

MsÚ MsÚ 



 
 9 

v pláne 
 

2013 –  
Dom kultúry – 
výsadba 4 ks 

stromov, 
nasadené kríky  

• Dobudovať oddychový chodník popri 
Oravici   

   
2 000,00  

EUR 

dĺžka 210m, 
šírka 1,5 m, 

použité kocky z 
námestia 

MsÚ MsÚ + MVO 

• Dobudovať oddychový chodník popri 
Oravici v úseku od Ulice Mieru po 
chodník na Vyšný Breh (okolo kaskády) 

   

 

 
NIE  MsÚ + MVO 

• Vytvoriť oddychovú zónu – Lesopark 
Hálečková  

   
 

 
NIE IROP MsÚ + MVO 

 
Priorita 6 
Zlepšenie tepelného hospodárstva 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Existujúce tepelné okruhy s 
okrskovými kotolňami prebudovať na 
jeden kompaktný systém, t.j. jeden 
tepelný okruh s jedným zdrojom tepla 
s viacpalivovou základňou, umiestnený 
v okrajovej časti katastra mesta, s 
odovzdávacími stanicami tepla 
v každom mieste spotreby 

   

 

 
 
 

NIE 
 

Teplárenská 
spol. (Byttes, 
s.r.o.) + MsÚ 

• Modernizovať a optimalizovať 
existujúce systémy rozvodu tepla na 
vykurovanie a spôsob prípravy TÚV 
s cieľom zabezpečiť ich hospodárnosť, 
prevádzkovú spoľahlivosť za 
súčasného vytvárania podmienok na 
individuálny režim vykurovania 
a prípravy TÚV pre konečného 
spotrebiteľa 

   

Rozvody tepla – 
265 551,35  

EUR 
 

Úpravne vody – 
16 596,96  

EUR 

 
 

Rozvody tepla  
 

Úpravne vody 
Teplárenská spol. 

(Byttes, s.r.o.) 
MsÚ 

Teplárenská 
spol. (Byttes, 
s.r.o.) + MsÚ 
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Priorita 7 
Rozvoj cestnej a inej dopravy s dôrazom na odstránenie preťaženosti cestnej dopravy a zvýšenie bezpečnosti 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie 
zdroje 

financovania 
prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie 
zdroje 

financovania 
realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Vybudovať miestne komunikácie 
a ostatné inžinierske siete na IBV 
Ďurdinová I. etapa 

   

Vodovod – 
150 430,00 

EUR 
 

Splaš. 
kanalizácia – 
108 570,00 

EUR 
 

Plynovod – 
128 830,00 

EUR 
 

Vonkajšie 
rozvody NN – 

112 000,00 
EUR 

 
Prípojky VN – 

149 600,00 
EUR 

 
Dažď. 

kanalizácia – 
403 633,00 

EUR 
 

Prekládka VN – 
67 119,00 

EUR 
 

Komunikácie – 
295 426,00 

EUR 
 

2007 –  
Vodovod  

 
2007 –  
Splaš. 

kanalizácia  
 

2007 –  
Plynovod  

 
2008 –  

Vonkajšie 
rozvody NN  

 
2008 –  

Prípojky VN  
 

2010 –  
Dažď. 

kanalizácia  
 

2010 –  
Prekládka VN 

 
2011 - 

Komunikácie  
 

2012 –  
Osvetlenie  

 

MDVaRR SR 
OVS a. s. 
SSE a.s. 

EUS  
MsÚ 

MsÚ 
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Osvetlenie – 
39 218,00  

EUR 
• Dokončiť výstavbu inžinierskych 

sieti v IBV Ústie nad Priehradou 

2 000,00  
EUR 

 
 

Zmena PD 
komunikácie 
I.+II. etapa 

MsU 

Vodovod – 
49 430,00 EUR 

 
Kanalizácia – 
337 450,00 

EUR 
 

El.rozvody NN 
– 41 630,00 

EUR 
 

Osvetlenie – 
14 207,00 EUR 

2007 –  
Vodovod  

 
2007 - 

Kanalizácia  
2007 –  

El.rozvody NN  
 

2007 –  
Osvetlenie  

EŠIF 
 

MsÚ 

• Vybudovať prístupovú cestu na 
sídlisko Západ podľa územného 
plánu zóny 

Rozšírenie MK 
– 2 380,00 

EUR 
 

Križovatka 
a prístupová 

cesta – 
12 127,00  

EUR 

PD Rozšírenie 
MK  

 
2013 –  

PD Križovatka 
a prístupová 

cesta  

 Rozšírenie 
MK+ 

križovatka – 
52 345,00  

EUR 
(plán) 

 
Prístupová 

cesta – 
252 704,00 

EUR 
(plán) 

 
NIE  

 
 MsÚ 

• Vybudovať prístupovú 
komunikáciu k cintorínu v Ústí 
nad Priehradou 

6 000,00  
EUR 

 
PD  

 

 NIE  MsÚ 

• Vybudovať parkovisko pri 
cintoríne za Hrobľou 

1 800,00  
EUR 

2009 –  
PD  

 
148 507,00 

EUR  
(plán.) 

NIE MsÚ MsÚ 

• Vybudovať a riešiť parkovacie 
plochy v meste aj na sídliskách 

(parkovisko pred ÚP) 

Parkovisko pri 
b.d. 1141 – 

3 927,00  
EUR 

 
Križovatka 

a parkovisko 
pri HNsP – 

 
2009 –  

PD Parkovisko 
pri b.d. 1141  

 
2013 –  

PD Križovatka 
a parkovisko 

 
 Križovatka 

a parkovisko 
pri HNsP –
429 444,00 

EUR 
(plán) 

 
Západ – 
rozšírené 

parkovisko pri 
bytovom dome 

1140, 1141, 
vysypané 

štrkom, plánuje 

MsÚ MsÚ 
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10 800,00  
EUR 

pri HNsP  sa asfaltovať 
Ul. mieru – 
prechodné 

parkovisko pre 
cca 10 áut, 
vysypané 
štrkom 

• Vybudovať parkovací dom (príp. 
podzemné garáže/parkoviská) 
v centre mesta 

   

 NIE PPP projekt 
MsÚ + 

podnikatelia 

• Vybudovať miestne komunikácie 
a ostatné inžinierske siete 
k objektom budovaným v súlade 
s územným plánom 

  
 

 Radové garáže 
– 1 390,00 

EUR 
 

Výtlky – 
13 227,37  

EUR 
 

Živičné kryty – 
4 835,81  

EUR 
 

Rozšírenie MK 
Západ + 

križovatka – 
52 345,00 EUR 

(plán) 

2008 –  
Radové garáže 

Západ – 
komunikácie  

 
2015 – 

vyspravenie 
výtlkov 

a živičné kryty 

MsÚ 
MsÚ + 

investori 

• Zaviesť mestskú hromadnú 
dopravu 

   
 NIE  MsÚ 

• Riešiť zimnú údržbu komunikácií 
frézovaním 

   2 934,57 
EUR 

 

Nákup frézy na 
chodníky 

MsÚ MsÚ 

• Vybudovať železničnú zastávku 
pri Vápenici 

   
 NIE  MsÚ + ŽSR 

• Vybudovať a označiť cyklotrasy 
a cyklochodníky v meste, na 
mestských sídliskách 
a v prímestských častiach ako 
podporu formy dopravy osôb 

HKPC okolo 
Tatier I. etapa – 

11 400,00 
EUR 

HKPC okolo 
Tatier II. etapa 

– 9 600,00 

PD Historicko 
– kultúrno – 

prírodná cesta 
okolo Tatier I. 

etapa  
 

PD Historicko 

EUS 
MsÚ 

HKPC okolo 
Tatier I. etapa – 

311 386,28 
EUR 

Cyklotrasa  - 
Oravská 

cyklomagistrála 
- vedená cez 

mesto Trstená  
 

2015 –  

IROP 
EUS 
MsÚ 

MsÚ + MVO 
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EUR – kultúrno – 
prírodná cesta 
okolo Tatier II. 

etapa 

Historicko – 
kultúrno - 

prírodná cesta 
okolo Tatier I. 

etapa  
 

Spracovaná PD 
Historicko – 

kultúrno 
prírodnej cesty 
okolo Tatier II. 

etapa 
• Rozšíriť a skvalitniť kamerový 

systém v meste (najmä 
v oblastiach: sídlisko Ďurdinova,  
autobusové nástupište,  križovatka 
Suchá Hora/Krakov obstaraním 
prenosných kamier a ich 
implementáciou do jestvujúceho 
systému napojeného na mestskú 
políciu  

   

61 744,62 EUR 

2005 – I. etapa – 
9 958,16 EUR 

 
2006 – II. etapa 
– 6 638,78 EUR 

 
2008 – III. etapa 
– 4 979,09 EUR 

 
2009 - IV. etapa 
– 9 994,81 EUR  

 
2010 - V. etapa 

– 11 630,47 
EUR 

 
2013 - VI. etapa 
– 7 239,35 EUR  

 
2014 – VII. 

Etapa – 
11 303,96 EUR  

 
Bol podaný 
projekt na 

realizáciu VIII. 
etapy v hodnote 
14 200,00 EUR  

Rada vlády SR 
Ministerstvo 

vnútra SR 
MsÚ 

MsÚ + MP 

• Postupne vybudovať bezbariérový 
prechod mestskými chodníkmi 
a mestskými cintorínmi 

   

 
Riešené podľa 
požiadaviek 
obyvateľov 

 MsÚ 



 
 14 

mesta Trstená 

• Rozšíriť chodník popri ceste I/59 
smerom na Vyšný breh 

5 152,46 
EUR 

2009 –  
PD 

Rekonštrukcia 
chodníka 

Krakovská 

MsÚ 

186 426,00 
EUR 

 (plán v roku 
2016) 

Ul. Krakovská 
čiastočne 

rekonštruovaná 
na ľavej strane 

v rámci projektu 
budovania 
kanalizácií. 

 
Na chodník 

Vyšný Beh bol 
schválený úver, 

predpoklad 
realizácie v roku 

2016. 
V súčasnosti 

prebieha proces 
verejného 

obstarávania. 

EUS 
MsÚ 

MsÚ 

• Obstaranie techniky na údržbu 
komunikácii, verejnej zelene, 
stožiarov verejného osvetlenia 
a verejného rozhlasu 

  

 

 
Nissan plošina 

– 66 465,60 
EUR   

 
KOBIT - 

158 040,00 
EUR 

 
VOLVO traktor 

– kúpna cena 
90 948,00 EUR 

(v súčasnej 
dobe prebieha 

lízing) 
 

RENAULT 
MASTER – 

41 570,00 EUR  
 

Náklady na 
obstaranie 

 
2008 –  

Nissan plošina 
na údržbu 
verejného 
osvetlenia 
a rozhlasu  

 
2013 – 

odmolčovacia 
kosačka 

 
2013 –  

Čistiace vozidlo 
KOBIT 

 
2013 –  

VOLVO traktor   
 

2013 - 
RENAULT 
MASTER  

Environmentálny 
fond, 
MsÚ 

MsÚ 
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techniky boli 
vo výške 

357 023,60 
EUR. 

• Rekonštruovať miestne 
komunikácie a chodníky 

Hattalova, 
ČSA, 

Hviezdoslavova 
– 5 340,00 

EUR 
 

Okolo PD – 
3 725,00  

EUR 
 

Priemyselná 
časť –  

4 899,60  
EUR 

 
Železničiarov – 

2 500,00 
EUR 

 
Chodníky 1. 

mája –  
4 700,00  

EUR 
 

Mieru – 
2 620,00  

EUR 
 

 
PD Ul. 

Hattalova, 
ČSA, 

Hviezdoslavova 
 

PD Okolo PD 
 

2012 –  
PD 

Priemyselná 
časť + 

autobusová 
zastávka 

 
PD 

Železničiarov 
 

2013 –  
Chodníky 1. 

mája  
 

2015 –  
PD Pešia zóna 

a spevnené 
plochy na ul. 

Mieru 
 

MsÚ 

Družstevníkov 
– 111 175,00 

EUR 
 

Okolo PD + 
dopravné 
značky – 
28 357,00  

EUR 
 

Výtlky – 
13 227,37  

EUR 
 

Živičné kryty -  
4 835,81  

EUR 
 

Hattalova, 
ČSA, 

Hviezdoslavova 
– 644 369,00 

EUR 
 (plán 2016 – 

schválený úver) 
 

Priemyselná 
časť + 

autobusová 
zastávka 

(PANASONIC) 
– 133 500,00 

EUR  
(plán) 

 
Pešia zóna 
a spevnené 

plochy Mieru – 
736 302,00 

 
2010 - 

Družstevníkov 
 

2011 –  
Okolo PD + 

dopravné 
značky  

 
2013 –  

Chodníky na 
Vyšnom Brehu 

– výmena 
kociek    

 
2015 –  

Oprava výtlkov 
a živičných 

krytov  

EUS 
Envirofond 
Váhostav 

 

MsÚ 
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EUR 
(plán) 

•  - Ul. Požiarnikov, K.Nálepku, 
Hattalová, Nábr. Ľ. Štúra, 
Dukelských hrdinov, 1.Mája, 
Zápotočná, sídl. Vyšný Breh, 
Jilemnického, sídl. Hrady 

4 700,00  
EUR 

2013 –  
PD Ul. 1. mája 

 Oprava MK – 
D.Hrdinov, 

Stred, 
H.Gavloviča, 

Obrancov 
Mieru –  
3 776,00  

EUR 
 

Oprava spev. 
plochy pred 
predajňami 

Zetor, Termika 
– 138,00  

EUR 
 

Rozšírenie 
chodníka 

Vyšný Breh – 
Ďurdinová – 
186 426,00 

EUR 
(plán 2016 – 

schválený úver) 
 

Chodníky na ul. 
1. mája – 

176 461,00 
EUR  
(plán) 

2008 –  
Oprava MK – 
živičný kryt, 
D.Hrdinov, 

Stred, 
H.Gavloviča, 

Obrancov Mieru  
 

2010 –  
Oprava spev. 
plochy pred 
predajňami 

Zetor, Termika  
 

Rozšírenie 
chodníka Vyšný 

Breh – 
Ďurdinová – 

schválený úver, 
v súčasnosti 

prebieha proces 
verejného 

obstarávania. 

 MsÚ 

• - rekonštrukcia chodníka 
Krakovská 

5 152,46 
EUR 

2009 –  
PD 

Rekonštrukcia 
chodníka 

Krakovská 

 

Krakovská -
374 876,00 

EUR  
(plán) 

2006 –  
chodník + príst. 
cesta Ďurdinová  

 
Čiastočne 

rekonštruovaný 
na ľavej strane 

v rámci projektu 
budovania 
kanalizácií. 

EUS 
MsÚ 

MsÚ 
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• - k RD Ďurdinová Veva A,   
  5 940,00  

EUR 
 
 

 MsÚ 

• - sídl. Západ – od NsP po bytový 
dom súp. č.1139    

25 290,00  
EUR 

2006 – 
vybudovaný 

chodník 
MsÚ MsÚ 

• - IBV Ďurdinová – spojovacie 
chodníky,   

  
 NIE  MsÚ 

•  - pri ceste II. triedy ul. Oravická     NIE  MsÚ 

• Rekonštruovať prístupový chodník 
a vybudovať oporný Múr 
v Urbárskej hôrke 

   

10 974,48 
EUR 

 
2015 – 

vybudovaná 
prístupová cesta 

v rámci 
schváleného 

úveru  
 

MsÚ MsÚ 

• Dobudovať chýbajúce miestne 
komunikácie, resp. ich časti  

8 000,00  
EUR 

PD Západ MsÚ 

Garáže Západ – 
1 390,00 EUR 

 
Prístupová 

cesta k MUDr. 
Lukáčovej  - 

13 614,00 
EUR 

(plán 2016 – 
schválený úver) 

Komunik. 
garáže Západ 

 
 MsÚ 

• - Ul. Oslobodenia, prepojenie ulíc 
Hraničiarov a I. Olbrachta,  

 

 MsÚ 

Oslobodenia – 
4 020,00  

EUR 
 

Prepojenie – 
18 190,00  

EUR 
 

Ďurdinová 
oblúk – 

37 988,00  
EUR 

2006 - 
Oslobodenia  

 
2008 - 

Prepojenie ulíc 
Hraničiarov a I. 

Olbrachta  
 

2010 - 
Ďurdinová 

oblúk  

ROP  MsÚ 

• - prístupová komunikácia k záhr. 
oblasti Pod Stáňou  

   
 

vysypané 
štrkom  

 MsÚ 
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• Vybudovať mólo pre verejnú 
vodnú dopravu 

   
 NIE  

MsÚ + 
podnikatelia 

• Vybudovať parkovisko pri Fortúne    
 

vysypané 
štrkom 

 MsÚ 

 
Priorita 8 
Rozvoj inžinierskych sietí  

 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Postupne realizovať prekládky 
vzdušného vedenia 
(telekomunikácie aj NN) 

   
 

 
ČIASTOČNE  MsÚ 

• Zokruhovať obvody elektrickej siete 
v meste 

   
 

Rieši správa 
sietí  MsÚ 

• Rekonštruovať splaškovú 
kanalizáciu 

   
 Rieši OVS a.s.  

MsÚ + 
vodárenská 

spol. 
• Dobudovať splaškovú kanalizáciu  Vyšný Breh – 

4 647,15  
EUR 

 
Hattalova, ČSA, 

Hviezdoslavova – 
3 820,00  

EUR 
 

Západ, Mieru –  
3 983,27 

EUR 
 

Hrady –  
7 113,12 EUR 

 
Zápotočná –  

950,00 
EUR 

 

2008 –  
PD Daždová 
kanalizácia 
Vyšný Breh  

 
2008 –  

PD Ul. Hattalova, 
ČSA, 

Hviezdoslavova  
 

2009 –  
PD Západ, Mieru 

 
2009 –  

PD Hrady  
 

PD Zápotočná 

EUS 
MsÚ 

 Hattalova, 
ČSA, 

Hviezdoslavova 
– 300 082,41 

EUR 
 

Vyšný Breh – 
473 830,38 

EUR 
 

SNP – 
193 404,00 

EUR 
 

Západ, Mieru – 
294 011,32 

EUR 
 

Hrady – 
628 160,99 

EUR 

2010 - 
Dažďová 

kanalizácia Ul. 
Hattalova, 

ČSA, 
Hviezdoslavova 

 
2010 - 

Vyšný Breh 
 

2011 –  
SNP 

 
2012 - 

Západ, Mieru 
 

2012 - 
Hrady 

OVS 
EUS 
MsÚ 

MsÚ + 
vodárenská 

spol. 

• Rekonštruovať vodovodné rozvody    291 708,00 vodovod OVS MsÚ + 
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EUR 
 

Námestie 
 OVS a.s. 

vodárenská 
spol. 

• Dobudovať sieť vodovodných 
rozvodov 

   
 Rieši OVS a.s. OVS 

MsÚ + 
vodárenská 

spol. 
• Rekonštruovať a modernizovať 

verejné osvetlenie chodníkov a ciest 

VO Mesta 
Trstená - 
14 670,00 

EUR 
 

VO Západ, Mieru 
–  

2 528,05 EUR 
 

Bernolákova –  
1 871,00  

EUR 
 

Ústie nad 
Priehradou – 

500,00  
EUR 

 
Svetelnotechnická 

štúdia –  
1 333,43  

EUR 

2008 –  
PD VO Mesta 

Trstená 
 

2008 –  
PD VO Západ, 

Mieru  
 

2010 –  
PD Bernolákova  

 
PD Ústie nad 
Priehradou 

 
2015 - 

Svetelnotechnická 
štúdia mesta 

Trstená 

MsÚ 

Hrady, Ústie 
nad Priehradou 

–289 977,00 
EUR 

 
Západ, Mieru – 

289 343,00 
EUR  

 
Vonkajšie 

osvetlenie RG 
Západ  -  
9 008,00  

EUR  
 

VO 
Bernolákova – 

35 995,00  
EUR 

 
Verejné 

osvetlenie 
autobusová 

zastávka Ústie 
nad Priehradou 

– 6 263,20 
EUR 

  
Osvetlenie 

priechodu pre 
chodcov pri 
zdravotnom 
stredisku –  
6 660,00  

EUR  
(v realizácii) 

2010 –  
Hrady, Ústie 

nad Priehradou  
 

2012 –  
Západ, Mieru  

 
2012 -  

Vonkajšie 
osvetlenie RG 

Západ   
 

2013 –  
VO 

Bernolákova, 
Poddielová – 

výmena 1 
stožiara 

 
2015 –  
Verejné 

osvetlenie 
autobusová 

zastávka Ústie 
nad Priehradou 

Nórsky 
finančný 

mechanizmus 
OP KaHR  

MF SR 
MsÚ 

MsÚ 

• Rekonštruovať a modernizovať    84 217,00  
EUR 

2010 – 
rekonštruovaný 

MF SR  
MsÚ 

MsÚ 
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verejný rozhlas verejný rozhlas 
 

 
Priorita 9 
Územnoplánovacia dokumentácia 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednos
ť za 

realizáciu 
• Spracovať ÚPN – zóna IBV Trstená 

Sever (Predný Bratkov), ÚPN – zóna 
IBV Vápenica 

     
NIE 

 

MsÚ 

• Územný plán Trstená    

2009 – 
14 340,50  

EUR 
 

2011 – 
22 200,00  

EUR 
 

2012 – 
8 400,00 

 EUR 
 

2013 – 
7 100,00  

EUR 
 

ÚPN Mesta 
Trstená 

schválený dňa 
16.04.2013, 
doplnok č.1 

schválený dňa 
28.11.2013. 

 
Bola podaná 

žiadosť 
o poskytnutie 

dotácie na 
zmenu 

územného 
plánu mesta 

Trstená v k.ú. 
Ústie nad 

Priehradou – 
Lány vo výške 
6 600,00 EUR. 

MDVaRR SR 
MsÚ 

MsÚ 
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Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a rozvoj vidieka 
 
Priorita 1 
Rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby, udržiavanie a rozvoj tradičných aj netradičných foriem poľnohospodárstva 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Realizovať pravidelný monitoring 
zdravotného stavu lesov 

   

58 850,00  
EUR 

Projekt -  
Obnova 

produkčného 
potenciálu 

v lesoch Urbáru 
mesta Trstená 
(zrealizované 
v roku 2010) 
každoročné 

monitorovanie 
lesov   

PPA 
Urbár Trstená 

Urbár Trstená 

 
Priorita 4 
Podpora rozvoja rybolovu  
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Upraviť rybársky dom pre športový 
rybolov v Ústí n/Priehradou (SRZ) 

   
 

vybudovaná 
stanica CHKO  SRZ 

• Vybudovať areál športového rybolovu 
v Ústí n/Priehradou 

   
 

 
NIE  SRZ + MsÚ 

• Zarybniť Oravskú priehradu    
 

Rieši SRZ 
 SRZ 

• Vybudovať objekty rybného 
hospodárstva – na produkciu 
a spracovanie 

   

 

 
NIE  

SRZ + 
podnikatelia 
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Priorita 6 
Zvyšovanie príťažlivosti regiónu  
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Zrekonštruovať objekt Wilczekovej 
kúrie – za účelom zriadenia „Múzea 
tradičných ľudových remesiel“ 

PD – 
36 619,84 

EUR 
 

Úprava 
rozpočtu – 

240,00 
EUR 

 
2010 – 

Spracovaná 
PD 

 
2015 – 
Úprava 

rozpočtu 
 

MsÚ 
1 053 165,00 

EUR 
 (plán) 

 
NIE 

 
V roku 2013 

podaná žiadosť. 
V roku 2014 

prišlo 
rozhodnutie 
o schválení 

žiadosti. Avšak 
z dôvodu 

zdĺhavého času 
prípravy 

podkladov 
k uzatvoreniu 
zmluvy o NFP 
a tým pádom 
krátkosti času 
na realizáciu, 

sme nepristúpili 
k podpisu 
zmluvy.  

 
Podľa 

indikatívneho 
harmonogramu 

Programu 
cezhraničnej 
spolupráce 

Interreg V – A 
Poľsko – 

Slovensko by 
mala byť 
vyhlásená 

výzva v máji 
2016. 

IROP  
MsÚ 
EUS 

MsÚ + MVO 

 



 
 23 

Občianska infraštruktúra 
 
Priorita 1 
Optimalizácia a skvalitnenie Školskej infraštruktúry 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie 
zdroje 

financovani
a prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie 
zdroje 

financovania 
realizácie 

zodpoved
nosť za 
realizáci

u 
• Zrekonštruovať uvoľnené a/alebo 

nevyužívané budovy na iné účely 
(napr. po premiestnení detí zo štyroch 
budov materskej školy do dvoch; v 
závislosti od potrieb 

   

 

NIE 
 

MŠ ul. 
Partizánov 

ZŠ ul. 
Železničiarov 

( evidované ako 
Brownfield ) 

OP KaHR  MsÚ 

• Zrekonštruovať budovy zostávajúcich 
materských škôl (strecha, zateplenie, 
vykurovanie, bezpečnosť, a pod.), tak 
aby vyhovovali technickým a 
hygienickým normám 

PD – 
7 830,00 EUR 

 
PD prestrešenie 

terasy – 
500,00 EUR 

Spracovaná PD 
 

2015 – PD 
prestrešenie 

terasy 

ROP 
MsÚ 

MŠ Oslobodenia, 
Puškinova – 
1 325 912,00  

EUR 
 

Terasa na MŠ 
Vyšný Breh – 

25 669,00 
EUR 

2012 –  
MŠ 

Oslobodenia, 
Puškinova 

 
2015 – 

prestrešenie 
terasy na MŠ 
Vyšný Breh 

MDVaRR SR, 
ROP  
MsÚ 

MsÚ 

• Zrekonštruovať budovy základných 
škôl (strecha, zateplenie, vykurovanie, 
bezpečnosť, a pod.), tak aby 
vyhovovali technickým a hygienickým 
normám ZŠ 

P.O.Hviezdosla
va – 

4 780,00 
EUR 

 
ZUŠ – 

5 870,00 
EUR 

PD ZŠ 
Hviezdoslavova 

 
2014 –  

PD ZUŠ  
 

ROP 
MsÚ 

ZŠ 
P.O.Hviezdoslava 

– 841 159,00  
EUR 

 
Výmena okien ZŠ 
P.O.Hviezdoslava 

a ZŠ Západ – 
64 000,00  

EUR 
 

Plynová kotolňa, 
ZŠ P.O.H. – 

Západ –  
47 321,00  

EUR  
(plán) 

2010 –  
Rekonštrukcia 

ZŠ 
P.O.Hviezdosla

va  
 

2010 –  
Výmena okien 

ZŠ 
Hviezdoslavova 

a ZŠ Západ  
 

MDVaRR SR 
ROP  
MsÚ 

zriaďovat
elia + 
MsÚ 
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Nadstavba 

a stavebné úpravy  
Základnej 

umeleckej školy 
v Trstenej – 
544 829,00  

EUR  
(plán) 

• Rekonštruovať a modernizovať 
školské stravovacie zariadenia vrátane 
výmeny technológie (s cieľom 
dodržania hygienických a iných 
noriem) 

   Západ  -  
22 298,00  

EUR 
 

ZŠ R.Dilonga – 
87 955,68 

 EUR 

 
Západ  

 
ZŠ R.Dilonga zriaďovatelia + 

MsÚ 

zriaďovat
elia + 
MsÚ 

• Zrekonštruovať budovu - na nám M. R. 
Štefánika, ktorá by mala byť uvoľnená 
a poskytnúť ju na iné účely  

   

 

 
NIE  MsÚ 

• Modernizovať technické vybavenie 
odborných stredných škôl a zriadiť 
moderné odborné učebne odborných 
stredných škôl 

   

 

Každý predmet 
má 2 – 3 
odborné 

učebne, ktoré 
sú vybavené 

dataprojektormi 
a modernými 

učebnými 
pomôckami. 
Na škole sú 3 
interaktívne 
tabule /dve 

tabule v učebni 
informatiky, 

jedna v učebni 
fyziky. 

IKT učebňa 
doplnená o 10 

nových 
počítačov. 

 
zriaďovat

elia + 
MsÚ 

• Zmodernizovať a sprístupniť školské 
priestory a odborné učebne v čase 
mimo vyučovania na neformálne 

   ZŠ Hviezdoslava 
PC učebňa – 

36 200,00  

ZŠ 
Hviezdoslava -  

IKT učebňa 

OP ZI 
MsÚ 

zriaďovat
elia + 
MsÚ 
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vzdelávacie aktivity EUR 
 

Multimediálna 
učebňa – 
10 800,00  

EUR 
 

Telocvičňa – 
11 800,00  

EUR 
 

Šatne žiakov –  
5 300,00  

EUR 
 

Kuchyňa –  
18 000,00  

EUR 

Multimediálna 
učebňa 

Telocvičňa 
Kuchyňa 

Šatne žiakov 
 

MŠ – 
Centruško, 

Spoločenská 
miestnosť, IKT 
učebňa v rámci 

projektu 

  
Priorita 2 
Zlepšenie zázemia pre kultúrny život občanov 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Zrekonštruovať mestské kultúrne 
stredisko (zlepšiť najmä zateplenie,  

• efektívnejšie dispozičné riešenie 
doplniť a obnoviť jeho vybavenie) 

Architektonická 
štúdia Centrum 

kultúry –  
2 987,45 

EUR 
 

Centrum kultúry 
– 37 604,73  

EUR 

2008 – 
Architektonická 
štúdia Centrum 

kultúry 
 

2008 –  
PD Centrum 

kultúry 

EUS 
MsÚ 

Centrum 
kultúry Hornej 

Oravy - 
2 118 154,00 

EUR 
 

Digitalizácia 
Kina Mier –  
122 800,00 

EUR 
 

HFR 
technológia –  

2 700,00  
EUR 

 
Náter fasády 

DK - 2 500,00 

 
2012 - 

Centrum 
kultúry Hornej 

Oravy 
 

2012 - 
Digitalizácia 
Kina Mier  

 
2014- 

vybavenie 
Kina Mier 

novou 
technológiou 

HFR  
 

2015 –  

EUS 
Audiovizuálny 

fond 
Úrad vlády 

MsÚ 

MsÚ 
 
 

• Zrekonštruovať kino, doplniť 
a obnoviť jeho vybavenie (napr. 
svetelná technika, ozvučenie, 
projekcia  
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EUR Náter fasády 
DK 

 
• Zriadiť tanečné štúdio ktoré by bolo 

k dispozícii širokej verejnosti 
   

 

Tanečná sála 
riešená 

v projekte 
Centrum 

kultúry Hornej 
Oravy 

 MsÚ + MVO 

• Využiť priestory synagógy ako 
multifunkčného kultúrneho 
priestoru (koncertná sieň, divadelný 
priestor, výstavný priestor) 

   

 

 
NIE 

 MsÚ 

• Vytvoriť a zariadiť multifunkčnú 
miestnosť v podkroví budovy 
Centra voľného času 

   
 

 
NIE  MsÚ 

• Vybudovať letný amfiteáter/letné 
kino, prípadne autokino 

Kryté pódium – 
1 800,00 

EUR 

PD Kryté 
pódium 

 

 

 
NIE 

 
Využívané 
pódium na 

námestí 
M.R.Štefánika 
na letné kino. 

 MsÚ 

• Zriadiť mestské Múzeum  

viď prioritu 6, Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a rozvoj vidieka 

Múzeum 
zrušené od 

1.1.2016 ako 
rozpočtová 
organizácia. 

Múzeum bude 
ďalej fungovať 
pod oddelením 

kultúry. 

IROP 
EUS 

MsÚ 

• Organizovať kultúrne podujatia 
celoslovenského charakteru (typu 
Dilongova Trstená, Trstenská 
krídlovka, Spievame Márii, 
Kultúrne leto, Organová jeseň) 

   
Výdavky na 

ročnú činnosť 
cca –  

25 000,00  
EUR 

Každoročne 
organizované  

 

MsÚ 
ŽSK 

MK SR 
Klaster Orava 

IVF 
Euroregión 

sponzori 

MsÚ + MVO 
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• Organizovať ďalšie kultúrne 
podujatia miestneho a regionálneho 
významu (štyri výročné jarmoky, 
Dni mesta a pod.) 

   

Výdavky na 
ročnú činnosť 

cca –  
7 000 ,00  

EUR 
 

Každoročne 
organizované: 

 
Uvítanie 

nového roka, 
Pochovanie 
basy, MDŽ, 

Deň učiteľov, 
Stavanie mája, 

Deň matiek, 
Bambiriáda, 
Škapuliarsky 
jarmok, Letné 
kino, Z úcty 
k starším,  
Martinský 

jarmok, Káva 
vo veži, Ladies 

night 
a príležitostné 

kultúrne 
podujatia  

MsÚ 
ŽSK 

MK SR 
Klaster Orava 

sponzori 

MsÚ + MVO 

• Iniciovať a v spolupráci so 
záujmovými združeniami 
organizovať podporné akcie, malé 
tematické festivaly  

   

 

 
filmové 
festivaly 

 

MsÚ + MVO 

• Organizovať spoločné kultúrne 
aktivity v rámci cezhraničnej 
spolupráce s Poľskom (týždeň 
národnej kuchyne, folklórne 
vystúpenia, deň remesiel, 
vystúpenia hudobných skupín 
a pod.) 

    Organizované 
v rámci 

jarmokov 
a Trstenskej 
krídlovky 

okrem týždňa 
národnej 
kuchyne. 

 
Riešené 
v rámci 

mikroprojektov 
– Viac nás 
spája ako 

rozdeľuje, Po 
stopách 

kultúrnych 

MsÚ MsÚ + MVO 
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tradícií, Naša 
Orava – sieť, 
priateľstva, 

kultúry 
a športu, 

Poďme spolu 
športom 

k zdraviu. 
• Organizovať divadelné predstavenia 

väčších a známych divadelných 
súborov 

     
cca 6 

predstavení/rok 

 

MsÚ + MVO 

 
Priorita 3 
Rozvoj športu 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Vypracovať regionálnu koncepciu 
rozvoja športov s dôrazom na mládež  

   

 

Vypracovaná 
koncepcia 
s mládežou 

v roku 2009, 
v roku 2013 

vyhodnotená. 
 

V roku 2014 
schválená 

Koncepcia práce 
s mládežou  na 

roky  
2014 – 2020. 

 
MsÚ + 

športové zväzy 

• Vybudovať multifunkčnú športovú halu 
(vybudovať ihriská podľa 
medzinárodných štandardov) 

PD – 
31 535,00 

EUR 

2009 –  
PD Športová 

hala 
MsÚ 

Športová hala –  
2 894 248,00 

 EUR 
(plán) 

NIE –  
bol podaný 
projekt – 

nepodporený. 
 

V rámci nového 
programovacieho 
obdobia 2014 – 

2020 nie je 
možné žiadať na 

výstavbu 

EUS 
PPP 

sponzori 

MsÚ + 
športové zväzy 

+ investori 
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športovej haly. 

• Vybudovať viacúčelové športovisko v 
časti sídlisko Západ, Hrady, Ďurdinová, 
Vyšný Breh, príp. v iných lokalitách 
mesta Trstená a prímestských častiach 
Ústie nad Priehradou a v časti prístav 

Západ – 
460,00 
EUR 

 
Ďurdinová - 

332,00  
EUR 

 
Antuk. ihrisko 

pri múre -  
266,00 
EUR 

 
Vyšný Breh – 

250,00  
EUR 

 
Detské ihrisko 

Západ – 
350,00 EUR 

 
Relaxačný 

areál –  
1 250,00  

EUR 
 

PLAZA 
Trstená  -  
1 598,80 

EUR 

PD Západ  
 

2009 –  
PD 

Ďurdinová  
 

2009 –  
PD Antuk. 
ihrisko pri 

múre 
 

2012 –  
PD Vyšný 

Breh  
 

Detské 
ihrisko Západ 

– dopnenie 
o vonkajšie 
posilovacie 
zariadenie 

 
2013 – 

PD 
Relaxačný 

areál Trstená 
Západ 

 
2015 –  

PD PLAZA 
Trstená  

EU 
MsÚ 

ZŠ 
P.O.Hviezdoslava 
– 74 421,00 EUR 

 
Detské ihrisko 

Západ –  
32 322,00  

EUR 
 

Detské ihriská 
samosprávy – 

12 750,00  
EUR 

 
Detské ihrisko MŠ 

Puškinova - 
20 495,00  

EUR 
 

MŠ Oslobodenia – 
10 641,47 

EUR 
 

Západ –  
92 453,00  

EUR 
 

Multifunkčné 
ihrisko Ďurdinová 

– 33 194,00 
EUR 
(plán) 

 
Antukové ihrisko 

Ústie nad 
Priehradou – 

21 045,00 
EUR 

 (plán) 
 

Detské ihrisko 
Západ – dopnenie 

2007 – 
ZŠ 

P.O.Hviezdoslava  
 

2008 – 
Detské ihrisko 

Západ 
 

2008 - 
Detské ihriská 
samosprávy 

 
2008 – 

Detské ihrisko 
MŠ Puškinova 

 
2008 - MŠ 

Oslobodenia – 
 

2009 - 
Západ 

 
2013 – 

Multifunkčné 
ihrisko Vyšný 

Breh 

MŠVVaŠ SR 
Úrad vlády SR  

MsÚ 
EUS 

MsÚ + 
investori 



 
 30 

o vonkajšie 
posilovacie 
zariadenie –  

500,00  
EUR 
(plán) 

 
Relaxačný areál 
Trstená Západ – 

156 993,00 
EUR 
(plán) 

Pumptrack pod 
Kľozovom Trstená 

– 35 760,00 
EUR 
(plán) 

 
PLAZA Trstená – 

171 947,00  
EUR 
(plán) 

• Podporovať rozvoj a využívanie 
školských športových areálov aj v čase 
mimo vyučovania, vybudovať 
multifunkčné ihriská a iné športoviská v 
rámci školských areálov 

   

 

Školské športové 
areály  sú 

využívané aj 
mimo vyučovania  

deťmi 
a mládežou 

z mesta Trstená. 

Úrad vlády  
MsÚ 
EUS 

MsÚ + 
zriaďovatelia 

+ MVO + 
športové zväzy 

• Vybudovať krytú strelnicu    
 NIE  

MsÚ + 
športový zväz 

+ investori 
• Zriadiť ihrisko na plážový volejbal pri 

novovybudovaných tenisových 
dvorcoch na Kľozove 

   
 NIE investor 

MsÚ + 
športový zväz 

+ investori 
• Dobudovať športový areál Kľozov  

250,00 EUR 

2012 –  
PD 

Tréningová 
plocha 

MsÚ 

 
Futbalové ihrisko 

– 16 660,00  
EUR 

 
Kanalizácia – 

15 063,00  
EUR 

2006 –  
Futbalové ihrisko 

 
2009 –  

Rozšírenie 
kanalizácie 

 
2011 –  

MŠVVaŠ SR 
MsÚ 

sponzori 

MsÚ + 
športový zväz 

+ investori 
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Futbalové ihrisko, 
chodník, oplotenie 

– 61 280,00 
EUR 

 
Tribúna –

rozostavaná – 
397 255,00 

EUR  
 
 
 

Futbalové 
ihrisko, chodník, 

oplotenie 
 

2012 –  
Tribúna –

rozostavaná  
 
 

• Vybudovať cyklocestu do Poľska 
(pozdĺž hlavnej cesty), využiť aj násyp 
nefunkčnej pôvodnej železnice Trstená, 
Suchá hora, Nowy Targ; zriadiť 
oddychové prístrešky pre cykloturistov 
na Oravskej cyklomagistrála 

PD I. etapa – 
11 400,00 

EUR 
 

PD II. etapa – 
9 600,00 

EUR 

PD HKPC 
okolo Tatier 

I. etapa 
 

PD HKPC 
okolo Tatier 

II. etapa 

MsÚ 

HKPC okolo 
Tatier I. etapa - 

311 386,28  
EUR 

 
Historicko – 
kultúrno – 

prírodná cesta 
okolo Tatier II. 

etapa –  
312 814,00 EUR 

(plán 2016, 
podaný vlajkový 

projekt 
prostredníctvom 
EZÚS TATRY 

s r.o., v súčasnosti 
prebieha 

hodnotiaci proces) 

2015 – 
Dokončenie 

výstavby 
Historicko – 
kultúrno – 

prírodnej cesty 
okolo Tatier I. 

etapa 
 

2015 – 
Spracovaná 
projektová 

dokumentácia na 
Historicko – 
kultúrno – 

prírodnú cestu 
okolo Tatier – II. 

etapa. 

EUS 
MsÚ 

MsÚ + MVO 

• Vybudovať a vyznačiť bežecké trasy 
(lyžiarske aj trailové) 

   Lyžiarska, 
turistická 

a bežecká trasa, 
nordic walking 

trasa a cyklotrasa, 
Náučný chodník 

(plán) 

NIE  MsÚ + MVO 

• Zriadiť umelú ľadovú plochu    

 

NIE 
 

Zriadenie 
prírodnej ľadovej 

MsÚ 
investori 

MsÚ + MVO 
+ investori 
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plochy na ihrisku 
Vyšný Breh, 
vybudovaná 

umelá ľadová 
plocha ALTIS. 

• Upraviť hokejové ihrisko, šatne a okolie 
na sídlisku Vyšný Breh 

   
 NIE  MsÚ + MVO 

• Podporovať menej tradičné športové 
aktivity budovaním príslušných 
športových ihrísk (napr. skatepark, 
petanque pod.)  

- vybudovanie skateparku 

PLAZA 
Trstená – 
1 598,80 

EUR 

2015 – 
PD PLAZA 

Trstená 
MsÚ 

Pumptrack pod 
Kľozovom Trstená 

– 35 760,00 
EUR 
(plán) 

 
PLAZA Trstená – 

171 947,00 
EUR 
(plán) 

 
Organizované 

tradičné podujatia 
MŠK:  

Šachový turnaj 
o pohár primátora 
mesta, Šachová 

ligová súťaž,  
Futbalová liga, 
Trstenský pohár 

v karate, 
Kolkárska 
extraliga, 

Florbalový turnaj 
o pohár primátora 

mesta, 
Mikulášsky 

basketbalový 
turnaj, Športovec 

roka. 
 

MsÚ 
MsÚ + MVO 

+ investori 

• Zrealizovať športové podujatie - 
Trstenská dvanástka – od dvanástej do 
dvanástej 

   
 NIE  MsÚ + MVO 

• Usporiadať volejbalový turnaj na 
profesionálnej úrovni a v nadväznosti 
naň aj amatérsky turnaj 

   

 

Vianočný 
volejbalový 

turnaj o pohár 
primátora mesta,  
Medzinárodný 

volejbalový 
turnaj, Hrá celá 

rodina, 
Mestská 

volejbalová liga 
 

MsÚ, SVK, 
sponzor 

MsÚ + MVO 
+ športový 

zväz 
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Priorita 4  
Riešenie bytovej problematiky  
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Postaviť nové nájomné byty – aj 
sociálne pre mladé rodiny 

Zateplenie 
a opravy 42 b.j.  

–  
3 319,00  

EUR 
 

Rekonštrukcia 
administratívnej 

budovy –  
9 750,00 

EUR 

PD zateplenie 
a opravy 42 b.j.  

 
2014 –  

PD 
Rekonštrukcia 

administratívnej 
budovy s.č. 227 
na bytový dom 

MsÚ 

 
Západ 63 b.j. – 
2 495 220,00 

EUR 
 + technická 

vybavenosť – 
169 720,00 

EUR 
 

Výmena okien 
b.d. 1317 – 
36 124,00 

EUR  
 

Výmena okien 
b.d. 1139 –  
35 503,00  

EUR 
 

Západ 42 + 21 
b.j.(plán 
investícia 

Innovia s.r.o., 
Trnava) 

 
Rekonštrukcia 

administratívnej 
budovy s.č.227 
na bytový dom 

–  
1 530 098,00 

EUR 
(plán) 

 
Výmena 

strešnej krytiny 
na bytovom 

2008 – 
Západ 63 b.j. – 

+ technická 
vybavenosť 

 
2010 – 

Výmena okien b.d. 
1317 

 
2012 – 

Výmena okien b.d. 
1139 

 

MVRR SR 
MsÚ 

 
MsÚ 
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dome s.č. 1317 
–  

92 209,00  
EUR 
(plán) 

 
Oprava strešnej 

krytiny na 
bytovom dome 

s.č. 1241 – 
28 279,00 

EUR 
(plán) 

 
Zateplenie 
a opravy 

bytového domu 
č. 1317 – 

326 556,00 
EUR  
(plán) 

 
priorita 5 
Skvalitnenie poskytovania  služieb samosprávy 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Rekonštruovať Nám. M. R. Štefánika 
a obnoviť okolité budovy  

Námestie 
doplnenie –  

2 444,00 
EUR 

PD Námestie 
doplnenie  

MsÚ 

 
Rekonštrukcia 

námestia I. 
Etapa – 

1 635 961,46 
EUR 

 
Rekonštrukcia 

námestia II. 
etapa – 

639 911,00  
EUR 
(plán) 

2011 - 
Rekonštrukcia 

námestia I. Etapa  
 

MDVaRR SR 
ROP  
MsÚ 

MsÚ + 
vlastníci budov 

• Rekonštruovať budovy Mestského 
úradu v Trstenej, doplniť a obnoviť 

Rekonštrukcia 
budovy MSÚ 

PD 
Rekonštrukcia 

MsÚ 
Organizačné, 

správne – 
Čiastočne 

 
MsÚ 

OP KŽP 
MsÚ 
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jeho vybavenie  (autoškola) - 
2 200,00  

EUR 
 

Rekonštrukcia 
oddelenia 

organizačného 
MsÚ –  
663,00  
EUR 

budovy MSÚ 
(autoškola)  

 
2009 – 

Rekonštrukcia 
oddelenia 

organizačného 
MsÚ 

18 044,00  
EUR 

 
Kancelária 

prvého kontaktu, 
matrika –  
11 000,00 

EUR 
 

Oddelenie 
finančné – 
8 000,00  

EUR 
 

2012 –  
Oprava budovy – 

organizačné, 
správne  

 
2014 –  

Kancelária prvého 
kontaktu, matrika  

 
2015 –  

Oddelenie finančné 
 

V súčasnosti sa 
realizuje prieskum 
trhu na spracovanie 

energetického 
auditu budovy 

Mestského úradu. 
 

Taktiež sa 
pripravuje projekt 

na zateplenie 
budovy Oddelenia 

služieb, 
predpokladaný 

rozpočtový náklad  
-  

132 684,54 
EUR. 

• Rekonštruovať hasičský dom 
v Trstenej (hasičská zbrojnica) 

14 536,28 
EUR 

2008 –  
PD Hasičská 

zbrojnica 

EUS 
MsÚ 

Projekt hasičská 
zbrojnica – 
832 793,24 

EUR,  
samotná 

rekonštrukcia 
HZ bola vo 

výške  - 
784 587,26 

EUR. 

Rekonštrukcia 
ukončená v roku 

2014 

EUS  
MsÚ 

 
MsÚ 

• Rekonštruovať budovy a chaty vo 
vlastníctve mesta 

  
 

 
V prenájme rieši 

nájomca 
 MsÚ 

 
 



 
 36 

priorita 6 
Pochovávanie v meste 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie 
zdroje 

financovania 
prípravy 

finančná náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financova

nia 
realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Riešiť dôstojnosť pochovávania na 
mestských cintorínoch budovaním chodníkov 
medzi hrobovými miestami, vybudovaním 
spevnených plôch pre smútočný obrad na 
mestských cintorínoch bez Domu smútočný, 
ozvučením pohrebného obradu a pod. 

(cintoríny na Hybli a pri SAD) 

Parkovisko 
za Hrobľou – 

1 800,00 
EUR 

2009 – 
PD Parkovisko 

za Hrobľou 
MsÚ 

Cintorín Hýbeľ - 
21 945,00 EUR 

 
Parkovisko za 

Hrobľou –  
148 507,00  

EUR 
(plán) 

 
 

2015 – 
Rekonštrukci
a oplotenia na 

cintoríne 
Hýbeľ 

MsÚ 

MsÚ + 
prevádzkovate

ľ Domu 
Smútku 
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Cestovný ruch, cezhraničná spolupráca a regionálny rozvoj 
 
Priorita 1 
Vytvoriť z mesta Trstená turistami navštevovanú destináciu, rozvinúť adekvátne druhy rekreačnej turistiky s využitím Oravskej Priehrady 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovani
a realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Využívať zriadené turistické 
informačné centrum pre návštevníkov 
v Prístave na Oravskej priehrade 
a v meste, rozširovať jeho služby, 
databázu informácii, zvyšovať kvalitu 
a úroveň personálu, zlepšovať 
technické vybavenie a dostupnosť e-
služieb. 

   

 

Do roku 2009 
fungovalo 

informačné centrum 
aj na Prístave aj 

v meste Trstená, pre 
vysoké náklady bolo 
na Prístave zrušené. 

 
V roku 2015 bola 
obnovená činnosť 
TIC na Prístave 

počas mesiacov júl, 
august. V týchto 

mesiacoch navštívilo 
TIC na Prístave 6 676 

turistov 
a návštevníkov.  

 
V meste Trstená 
funguje celý rok, 
činnosť rozšírená 

o cestovnú agentúru 
(predaj leteniek, 

cestovných lístkov 
a zájazdov) 

MsÚ MsÚ 

• Vytvoriť a vydať flexibilný 
(dopĺňateľný) informačný a propagačný 
materiál (tlačený a/alebo elektronický – 
CD/DVD) o meste a jeho okolí 
o možnostiach cestovného ruchu (čo 
navštíviť, kde navštíviť, kedy, za akú 
cenu, na koho sa treba obrátiť a pod.) 
a o konkrétnych službách cestovného 
ruchu 

   

 

Maľovaná mapa 
mesta Trstená 
Prechádzka 

historickou cestou 
Obrazová publikácia 

o meste Trstená, 
Trstenské 

pohľadnice, Vitajte 
v Trstenej, Osobnosti 

 

MsÚ 
MsÚ + 

podnikatelia 
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• Vytvoriť a vybudovať orientačno-
informačný systém v meste s ohľadom 
na domáce obyvateľstvo, bežných 
denných návštevníkov mesta a najmä 
návštevníkov v rámci cestovného ruchu 
(informačné a navádzacie tabule) 

   

 

V roku 2012 
podpísaná zmluva so 

spoločnosťou 
ARDSYSTÉM 

(zahŕňa informačný 
systém ulíc 

a organizácií, 
turistický informačný 
systém turistických 
cieľov, cyklotrasy 

cez mesto, infokiosk  
na námestí a pod.).  
Informačný systém 
ulíc osadený v roku 

2013, doplnenie 
kioskov 

a informačných tabúľ 
na jar 2014. 

 MsÚ 

• Vybudovať Turistické a informačné 
centrum na Oravskej priehrade – 
Prístav, pri budovaní riešiť aj verejné 
WC a iné chýbajúce služby v časti 
Prístav 

   

 

V roku 2015 bola 
obnovená činnosť 
TIC na Prístave 

počas mesiacov júl, 
august. 

 MsÚ 

• Dopracovať územný plán mesta 
v lokalitách predurčených pre rozvoj 
cestovného ruchu so zreteľom na 
celoročné využitie (investičnú výstavbu 
zariadení CR, infraštruktúry pre CR a 
podobne); Dopracovať územný plán 
rekreačno-obytnej zóny v Prístave a 
územný plán rekreačno-obytnej zóny 
v Ústí nad Priehradou 

Prístav + Ústie nad Priehradou 

   

68 380,00  
EUR 

 
2008 –  

ÚPN zón Západ, 
Lány Prístav 

 

MDVa RR 
SR 

OP ZI 
MsÚ 

MsÚ 

• Zmapovať pozemky – vlastníctvo, 
zámery vlastníkov, ochotu predať či 
prenajať vytipované pozemky 

  MsÚ ROEP ÁNO  MsÚ 

• Zriadiť múzeum remesiel, salašníctva, 
vytvoriť priestor pre budúcu 
propagáciu ďalších špecifických 
a charakteristických prvkov mesta 
a regiónu (lesníctvo a pod.) 

viď prioritu 6, Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a rozvoj 
vidieka 

 
Múzeum 

zrušené od 
1.1.2016 ako 
rozpočtová 
organizácia. 

Múzeum 

ROP MsÚ + MVO 
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funguje pod 
oddelením 

kultúry. 
• Zriadiť miestne múzeum na 

prezentáciu zbierok historických 
predmetov a histórie mesta a okolitých 
obcí; realizovať zbierky historických 
predmetov 

 
viď prioritu 6, Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a rozvoj 

vidieka 

 
Múzeum 

zrušené od 
1.1.2016 ako 
rozpočtová 
organizácia. 

Múzeum 
funguje pod 
oddelením 

kultúry. 

 
 

ROP  
NF 

MsÚ + MVO 

• Vybudovať verejný prístup k vode na 
Oravskej Priehrade (v katastri mesta 
Trstená) 

   
 NIE  

MsÚ + 
podnikatelia 

• Vybudovať komplexný informačný 
systém – navádzací systém z mesta ku 
priehrade a informačný systém na 
priehrade (jednotné smerové tabule 
k zariadeniam, miestam 
a zaujímavostiam, elektronické 
informačné body – aktívne aj pasívne) 

(vybudovanie informačného systému bez el. 
informač. bodov) 

   

 ARDSYSTÉM  MsÚ 

• Vybudovať a/alebo označiť ďalšie 
cyklotrasy (cyklocesty 
a cyklochodníky), vybudovať 
oddychové miesta, vytvoriť mapy, 
sprievodcov s ďalšími informáciami 
o možnostiach mesta a regiónu 

HKPC 
okolo Tatier 

I. etapa – 
11 400,00 

EUR 
 

HKPC 
okolo Tatier 
II. etapa –  
9 600,00 

EUR 

PD 
Historicko – 
kultúrno – 
prírodná 

cesta okolo 
Tatier – I. 

etapa 
 

PD 
Historicko – 
kultúrno – 
prírodná 

cesta okolo 
Tatier – II. 

etapa 

EUS 
MsÚ 

2015 – HKPC 
okolo Tatier I. 

etapa - 
311 386,28 

 EUR 
 

Historicko – 
kultúrno – 

prírodná cesta 
okolo Tatier – II. 

etapa – 
312 814,00 EUR 

(plán 2016, 
podaný vlajkový 

projekt 
prostredníctvom 
EZÚS TATRY s 

r.o.) 

2015 –  
dokončenie výstavby 
Historicko – kultúrno 

– prírodnej cesty 
okolo Tatier - I. etapa 

 
Bola spracovaná 

projektová 
dokumentácia na 

Historicko – kultúrno 
– prírodnú cestu 
okolo Tatier – II. 

etapa 

IROP 
EUS 
MsÚ 

MsÚ + MVO 
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• Dobudovať a označiť lyžiarske bežecké 
trasy vrátane oddychových miest, 
vytvoriť mapy, dobudovať rôzne dlhé 
a rôzne náročné okruhy 

   

 NIE  MsÚ + MVO 

• Vybudovať lyžiarsky vlek (v časti 
Hálečkova v Ústí) 

   
 NIE  

podnikatelia + 
MsÚ 

• Rekonštruovať vežu kostola Sv. 
Martina – upraviť na vyhliadkovú vežu 
pre verejnosť 2 509,46 

EUR 

2008 - 
Štúdia Veža 
kostola sv. 

Martina 

EUS 
MsÚ 

Celkové náklady - 
58 550,00  

EUR 
 

Mesto Trstená – 
23 440,00 

EUR 

ÁNO 
EUS 
MsÚ 

MsÚ + MVO 

• Vybudovať pláže v Ústí nad  
Priehradou v časti Prístav 

   
 NIE ROP 

MsÚ + 
podnikatelia 

• Rekonštruovať pamiatky a 
pamätihodnosti mesta. Zmapovať 
pamiatky a rozšíriť evidenciu pamiatok 
a pamätihodností mesta Trstená 

2 509,46 
EUR 

2008 - 
Štúdia Veža 
kostola sv. 

Martina 

EUS 
MsÚ 

2009 –  
Sv. Florián – 

22 871,00 
EUR 

 
2012 - 

J.Nepomucký – 
29 766,00  

EUR 
 

Sprístupnenie 
krypty farského 

kostola sv. 
Martina 

v Trstenej – 
rozpočtový 

náklad – 
22 970,50 

EUR 
(plán) 

 

Zreštaurovaná socha 
sv. Floriána 

zrekonštruovaná 
a sprístupnená veža 
kostola sv. Martina 

zrekonštruovaná 
socha sv. Jána 
Nepomuckého 

premiestnené 2 sochy 
z cintorína na Hýbli 

do ateliéru na 
zrekonštruovanie 

doplnená evidencia 
vojnových hrobov 

pamätné tabule 
premiestnenie 

pamätnej tabule 
J.Doránskeho z domu 
č. 512 na dom č. 511 

vytvorený 
archeologický 

fragment na Námestí 
M.R.Štefánika 

MK SR 
ROP  
MsÚ 

MsÚ + MVO 

• Rekonštruovať kováčsku vyhňu     NIE  MsÚ 
• Rekonštruovať Nám. M. R. Štefánika a 

historické budovy okolo námestia 
viď prioritu 5, Občianska infraštruktúra 

MsÚ + 
vlastníci budov 

• Rekonštruovať nevyužité objekty v 
Ústí nad Priehradou 

   
 

Riešia vlastníci v 
prenájme 

 
vlastníci budov 

+ MsÚ 
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• Vybudovať pri priehrade vonkajšie 
bazény alebo aquapark s dôrazom na 
letnú sezónu 

   
 NIE  

podnikatelia + 
MsÚ 

• Vybudovať kúpele v meste     
 NIE  

podnikatelia + 
MsÚ 

• Vybudovať zariadenia pre welness 
služby 

   
 NIE  podnikatelia 

• Vybudovať krížovú cestu v meste 2 153,95 
EUR 

2009 –  
Spracovaná 

štúdia 
MsÚ  Rieši sa kaplnka ROP MsÚ 

 
Priorita 2 
Využívať prihraničnú lokalizáciu mesta Trstená na podporu rozvoja mesta prostredníctvom cezhraničnej spolupráce 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 

• Zriadiť vodnú cestu do Poľska cez 
Oravskú Priehradu (výletné trasy, 
pravidelné linky) 

    
NIE 

 
podnikatelia + 

MsÚ 

• Vytvoriť turisticko-informačné 
centrum pri vstupe do mesta z Poľska – 
v priestoroch bývalej colnice (hlavne 
po zrušení hraníc) 

    
 

NIE 

 

MsÚ 

• Prepojiť cyklistické trasy a chodníky 
na obidvoch stranách (vytvoriť cestu 
pre cyklistov z a do Poľska; najlepšie 
okruh, príp. obsahujúcu okruhy) 

viď prioritu 3, Občianska infraštruktúra 

2015 –  
dokončenie 

výstavby 
Historicko – 
kultúrno – 
prírodnej 

cesty okolo 
Tatier - I. 

etapa 

EUS 
MsÚ 

MsÚ + MVO 

• Využiť zvršok starej železničnej trate 
do Čierneho Dunajca na vybudovanie 
cyklotrasy 

viď prioritu 3, Občianska infraštruktúra 

2015 –  
dokončenie 

výstavby 
Historicko – 
kultúrno – 
prírodnej 

cesty okolo 
Tatier - I. 

etapa 

EUS 
MsÚ 

MsÚ + MVO 
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Hospodárstvo a ekonomika 
 
Priorita 2 
Rast konkurencieschopnosti priemyslu a  služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu  
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť za 
realizáciu 

• Vybudovať inkubátor pre začínajúcich 
podnikateľov 

   
 

 
NIE  

MsÚ + 
podnikatelia 

• Pripraviť vhodnú lokalitu na 
vybudovanie priemyselného parku 
a vybudovať priemyselný park 

   

 

 
Príliš veľa 
vlastníkov, 
vytipované 
Greenfieldy 

 

 MsÚ 

• Realizovať ROEP 

 

 

  

V realizácii, 
v súčasnosti 

sa 
prechádzajú 
námietky, 

predpoklad 
ukončenia do 
konca roku 

2016. 

ÚGKK 
Bratislava 

Správa katastra 
MsÚ 

• Realizovať ZRPS    
 

 
NIE  

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
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Informačné technológie, výskum a vývoj 
 
Priorita 1 
Elektronizácia miestnej samosprávy  
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovedn
osť za 

realizáciu 
• Vypracovať koncepciu rozvoja informačného 

systému miestnej samosprávy, resp. navrhnúť 
model riešenia komplexného informačného 
systému mesta – integrovanej architektúry 
informačných systémov samosprávy v súlade s 
konceptom integrovanej architektúry 
informačných systémov verejnej správy a 
štandardami IS VS 

   Web stránka – 
jednorázový 
poplatok –  

629,60  
EUR, 

ročný poplatok – 
460,32 
EUR 

(plán 2016) 
 

Sieť MsÚ – 
25 000,00 

EUR 
(plán 2016) 

 
Vypracova
ný KRIS 

OPIS 
MsÚ 

MsÚ 

• Implementovať komplexný informačný systém 
samosprávy (mesta a jeho inštitúcii, podriadených 
organizácii, prípadne iných organizácii) 

   

 

 
Vypracova
ný KRIS, 
prepojenie 
inštitúcií. 

MsÚ 

MsÚ + 
ostatné 

zainteresova
né subjekty 

• Elektronizovať prácu mestského zastupiteľstva    

 

ÁNO,  
 

50 % 
hotové, 

zvyšok je 
v realizácii. 

 

 MsÚ 

• Digitalizovať archívy vytvoriť databázy a systém 
vyhľadávania údajov 

   
 

NIE 
 MsÚ 

• Vytvoriť geoportál mesta, napojiť ho na geoportál 
VÚC 

   
 

NIE 
 MsÚ 
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Priorita 2 
Sprístupnenie Internetu  pre obyvateľov mesta 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie 
zdroje 

financovania 
prípravy 

finančná náročnosť 
realizácie 

plnenie 
zdroje 

financovania 
realizácie 

zodpo
vedno
sť za 
realiz
áciu 

• Zaviesť verejné prístupné body (wi-fi)    
 

Námestie 
M.R.Štefánika, 

HNsP, SAD 
 MsÚ 

• Vybudovať vlastnú jednotnú optickú sieť v meste, 
resp. poskytnúť príležitosť pripojiť sa na optickú 
sieť okolitým obciam, príp. zrealizovať spoločný 
projekt vybudovania jednotnej optickej siete 
s okolitými obcami 

   

 

 
 
 
 

Pracoviska 
mesta sú 

prepojené, 
zvyšok mesta 

je v riešení 

 

MsÚ 
+ 

okolit
é obce 

+ 
poskyt
ovatel

ia 
dátov
ých 

služie
b 

• Zriadiť verejnú Internetovú čitáreň (zdarma alebo za 
symbolický poplatok) – najmä pre sociálne slabších. 
Predpokladané potenciálne miesta – budova 
františkánskeho kláštora v centre mesta (námestie), 
budova starej školy (blízko centra mesta), príp. nájsť 
priestory aj na sídlisku Západ, na novo vznikajúcom 
sídlisku Ďurdinova) a v prímestských častiach 

   

 

 
 

Knižnica, 
školy MsÚ MsÚ 

• Rozšíriť jestvujúci Internet v Centre voľného času    
 

NIE 
CVČ MsÚ 

• Rozšíriť dostupnosť Internetu v mestskej knižnici – 
zvýšiť počet PC  

   
 

NIE 
 MsÚ 

 
Priorita 3 
Bezpečnosť, informovanosť verejnosti 
 

opatrenie 
finančná 

náročnosť 
prípravy 

plnenie zdroje 
financovania 

prípravy 

finančná 
náročnosť 
realizácie 

plnenie zdroje 
financovania 

realizácie 

zodpovednosť 
za realizáciu 



 
 45 

• Dobudovať kamerový systém s využitím 
najmodernejších informačných technológii 
(digitálny záznam, ukladanie záznamov na 
server, automatická archivácia a mazanie 
záznamov a pod.) 

viď prioritu 7, Technická infraštruktúra a životné prostredie 
 

MsÚ + MP 

• Zriadiť elektronické informačné KIOSKy 
a elektronické informačné tabule 

   
 

Plán 
prostredníctvom 
ARDSYSTÉMU 

 MsÚ 

• Zriadiť mestskú spoločnosť (napr. s.r.o.) za 
účelom zriadenia mestskej televízie; obstarať 
techniku, vybudovať vlastné TV štúdium – 
s využitím moderných informačných technológií 

   

 

 
 

NIE 
 

 
MsÚ + 

podnikatelia 

• Vybudovať televízny okruh – na báze vlastnej 
siete optických káblov; zapojiť dobrovoľníkov 
do tvorby mestskej televízie 

   

 

 
NIE  MsÚ + MVO 

• Vybudovať mestský rozhlas s využitím 
moderných IT viď prioritu 8, Technická infraštruktúra a životné prostredie MsÚ 

 
MsÚ – mestský úrad 
ROPO – rozpočtové a príspevkové organizácie 
MVO – mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, záujmové zväzy – združenia, združenia dobrovoľníkov) 
ŽSK – Žilinský samosprávny kraj 
MP – mestská polícia 
SRZ – Slovenský rybársky zväz 
ŽSR – Železnice Slovenskej republiky 
HNsP – Hornooravská nemocnica s poliklinikou 
SČK – Slovenský červený kríž 
UPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
EUS – Európska cezhraničná spolupráca 
ŠF EÚ – štrukturálne fondy Európskej únie 
ROP – regionálny operačný program 
OP ŽP – operačný program životné prostredie 
OPKaHR – operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
OPIS – operačný program informatizácia spoločnosti 
IVF – Internatinal Visegrad fund 
PPA – Poľnohospodárska platobná agentúra 
MF – Ministerstvo financií 
GMH – Gymnázium Martina Hattalu 


