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PRIORITNÉ OBLASTI ROZVOJA MESTA LEOPOLDOV  

 

 

FUNKČNÉ ZARADENIE PRIORITNÝCH OSÍ ROZVOJA MESTA LEOPOLDOV 

 

Prioritná oblasť hospodárska 
PROGRAM 1. 

HOSPODÁRSTVO A 

VEDECKO-TECHNICKÝ 

ROZVOJ 

Podprogram 1.1.      Podpora malého a stredného podnikania zo strany mesta. 

Cieľ 1.1                 Finančne, legislatívne a technicky podporovať malé a stredné pod-

nikanie zo strany mesta. 
Opatrenie 1.1.1 Vypracovať  postup  podpory,   výučby  a rozvoja tradičných  remesiel v 

meste. 

Opatrenie 1.1.2  Podpora budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem. 

Opatrenie 1.1.3 Zakladanie a revitalizácia malých a stredných podnikov s majetkovou účas-
ťou mesta.   

Opatrenie 1.1.4            Podpora rozvoja obchodných a komerčných služieb v meste.   

Podprogram 1.2.     Podpora tradičných odvetví priemyslu, poľnohospodárstva a lesníctva. 

Cieľ 1.2   Zabezpečiť rozvoj tradičných remesiel v meste. 
Opatrenie 1.2.1 Podpora tradičných a nových odvetví priemyslu.  

Opatrenie 1.2.2 Podpora poľnohospodárstva a potravinárstva. 
Podprogram 1.3.     Podpora inovačných aktivít v podnikoch. 

Cieľ 1.3   Vytvorenie podmienok na rozvoj inovačných aktivít v súkromných 

podnikoch. 
Opatrenie 1.3.1 Zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných prevádzok. 

Opatrenie 1.3.2 Rekonštrukcia existujúcich zastaralých priemyselných zón, s dôrazom na 
zavádzanie nových technológií. 

Podprogram 1.4.     Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe. 

Cieľ 1.4   Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a 

zavádzanie progresívnych technológií v energetike. 

Opatrenie 1.4.1 Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 
PROGRAM 2. DOPRAVA 

A KOMUNIKÁCIE 

Podprogram 2.1.     Komunikácie 

Cieľ 2.1  Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií 

a ciest I až III. triedy. 

Hospodárska 

Sociálna 

Enviromen-
tálna 
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Prioritná oblasť hospodárska 
Opatrenie 2.1.1  Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste. 
Opatrenie 2.1.2  Výstavba a rekonštrukcia komunikácií  I až III. triedy v meste. 

Opatrenie 2.1.3  Výstavba cyklotrás na prepojenie sídiel regiónu. 
Opatrenie 2.1.4 Dostavba parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry. 
Opatrenie 2.1.5  Dostavba a rekonštrukcia chodníkov popri miestnych komunikáciách. 
Opatrenie 2.1.6 Rekonštrukcia/výstavba mostov a lávok. 
Opatrenie 2.1.7 Úprava dopravnej infraštruktúry. 
Podprogram 2.2.     Doprava 

Cieľ 2.2  Zabezpečenie dopravného spojenia hromadnou autobusovou do-

pravou, prípadne železničnou dopravou. 
Opatrenie 2.2.1 Zlepšenie podmienok hromadnej autobusovej dopravy. 

PROGRAM 3. 

TECHNICKÁ 

INFRAŠTRUKTÚRA 

Cieľ 3  Zabezpečiť rozvoj a rekonštrukciu technickej infraštruktúry v 

meste. 
Opatrenie 3.1   Výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV a HVB. 

Opatrenie 3.2  Verejné osvetlenie. 
Opatrenie 3.3          Výstavba bezbariérových vstupov k všetkým verejným budovám. 

Opatrenie 3.4      Mestský rozhlas a televízia. 

Opatrenie 3.5      Požiarna ochrana. 
Opatrenie 3.6       Mestské cintoríny a pietne miesta.  
Opatrenie 3.7      Tepelné hospodárstvo a znižovanie energetickej náročnosti budov. 

Opatrenie 3.8       Zásobovanie pitnou vodou. 
Opatrenie 3.9       Telekomunikačné siete. 
Opatrenie 3.10       Zásobovanie elektrickou energiou. 

Opatrenie 3.11            Zásobovanie zemným plynom. 
PROGRAM 9. 

PROPAGÁCIA A 

CESTOVNÝ RUCH 

Podprogram 9.1.     Propagácia mesta 

Cieľ 9.1  Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta. 
Opatrenie 9.1.1     Aktualizácia  www stránky mesta. 
Opatrenie 9.1.2  Podpora budovania informačných tabúľ v meste. 
Opatrenie 9.1.3. Podpora spolupráce verejného a súkromného sektora pri propagovaní at-

raktivít regiónu.               
Podprogram 9.2.     Rekreačno-relaxačné zázemie mesta. 

Cieľ 9.2  Budovanie relaxačno-rekreačného zázemia mesta.  
Opatrenie 9.2.1 Modernizácia a výstavba zariadení cestovného ruchu. 
Podprogram 9.3.     Cestovný ruch. 

Cieľ 9.3  Podporovať podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu. 
Opatrenie 9.3.1  Uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní služieb v agroturistike a 

cestovnom ruchu a o propagovaní ich služieb obcami. 

Opatrenie 9.3.2 Podporovať podnikateľské subjekty,  neziskové organizácie a inštitúcie pri 
získavaní finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ. 

PROGRAM 10. 

ADMINISTRATÍVA A 

BEZPEČNOSŤ 

Podprogram 10.1.     Administratíva 

Cieľ 10.1  Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na 

výkon samosprávnych funkcií v meste 
Opatrenie 10.1.1 Priestory administratívy mestského úradu. 
Podprogram 10.2.     Bezpečnosť 

Cieľ 10.2  Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a 

ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste. 
Opatrenie 10.2.1  Rozšírenie a modernizácia kamerového systému. 
Opatrenie 10.2.2   Zvyšovanie bezpečnosti v meste. 

PROGRAM 11. 

INFORMATIZÁCIA 

MESTA 

Podprogram 11.1.     Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry, efektívna verejná  

                                    správa. 

Cieľ 11.1   Zabezpečiť technické podmienky na prechod samosprávy na nový 

typ vládnutia  - e-government. 
Opatrenie 11.1.1  Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy. 

Opatrenie 11.1.2 Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni 
samosprávy. 

Podprogram 11.2.     Počítačová gramotnosť. 

Cieľ 11.2   Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samo-

správy. 
Opatrenie 11.2.1  Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy. 

Opatrenie 11.2.2    Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov mesta. 

Opatrenie 11.2.3  Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností a vedo-

mostí o internete a motiváciu k používaniu internetu a elektronických slu-
žieb. 
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Prioritná oblasť sociálna 
Prioritná os: PROGRAM 6. 

SOCIÁLNE SLUŽBY A 

ZDRAVOTNÍCTVO 

Podprogram 6.1.     Sociálne služby 

Cieľ 6.1   Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v 

meste  a zvýšiť ich kvalitu. 
Opatrenie 6.1.1  Starostlivosť o obyvateľov v dôchodkovom veku. 
Opatrenie 6.1.2  Starostlivosť o matky s deťmi a mladé rodiny. 

Opatrenie 6.1.3  Starostlivosť o zdravotne postihnutých obyvateľov a osoby so špe-
ciálnymi potrebami. 

Opatrenie 6.1.4  Marginalizované skupiny a rómske komunity. 

Opatrenie 6.1.5. Mestská nájomná bytová výstavba. 
Podprogram 6.2.     Zdravotnícke služby 

Cieľ 6.2   Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych 

služieb. 
Opatrenie 6.2.1   Zlepšenie úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej starostli-

vosti, rozšírenie jej služieb o poskytovanie rehabilitačných cvičení. 

Opatrenie 6.2.2   Podpora poradenskej činnosti. 

Opatrenie 6.2.3   Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre deti a dospe-
lých občanov. 

Opatrenie 6.2.4   Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť o starých ľudí a 

dlhodobo chorých. 

Podprogram 6.3.     Služby zamestnanosti 

Cieľ 6.3   Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie rizikových 

skupín obyvateľov mesta. 
Opatrenie 6.3.1   Realizácia vzdelávacích kurzov v oblasti malého podnikania. 

Opatrenie 6.3.2   Podpora klientov formou individuálneho poradenstva, posudzova-

nia individuálnych schopností a vypracovávania individuálnych 
akčných plánov a rozvoj celoživotného poradenstva. 

Opatrenie 6.3.3   Podpora poradensko-vzdelávacích aktivít zameraných na získava-
nie sociálnych zručností pri hľadaní si zamestnania a komunikácie 

s potenciálnym zamestnávateľom pre znevýhodnených uchádza-
čov o zamestnanie. 

Prioritná os: PROGRAM 7. 

VZDELÁVANIE A ŠPORT 

Podprogram 7.1.     Vzdelávanie 

Cieľ 7.1   Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry vzdelávania a 

zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu čin-

nosť v meste. 
Opatrenie 7.1.1  Obnova a modernizácia zariadení predškolskej výchovy. 
Opatrenie 7.1.2  Obnova a modernizácia zariadení základného školstva. 
Opatrenie 7.1.3  Rekonštrukcia a dostavba areálov ZŠ a MŠ. 
Opatrenie 7.1.4                             Podpora záujmovej činnosti. 
Opatrenie 7.1.5                             Rekonštrukcia a modernizácia stravovacích zariadení vzdelávacích 

inštitúcií. 
Opatrenie 7.1.6  Rekonštrukcia a modernizácia školskej športovej infraštruktúry. 
Podprogram 7.2.     Šport 

Cieľ 7.2. Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkon-

nostného a rekreačného športu. 
Opatrenie 7.2.1  Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry. 
Opatrenie 7.2.2 Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj vý-

konnostného a rekreačného športu v meste. 

Opatrenie 7.2.3 Podpora  organizácie športových podujatí regionálneho významu. 
Opatrenie 7.2.4  Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov. 

Opatrenie 7.2.5          Podpora talentovanej mládeže. 
Opatrenie 7.2.6  Spolupráca s občianskymi združeniami, inými právnickými a fy-

zickými osobami, pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry. 
Opatrenie 7.2.7  Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, kultúrne 

krúžky. 
Prioritná os: PROGRAM 8. 

KULTÚRA 
Podprogram 8.1.     Kultúrna infraštruktúra, kultúrne a technické pamiatky. 

Cieľ 8.1  Zachovanie kultúrno–historického potenciálu mesta a roz-

voj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v 

nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a 

miestnej úrovni. 
Opatrenie 8.1.1 Základná kultúrna infraštruktúra – Kultúrne centrum. 
Opatrenie 8.1.2    Múzeá a archeologické lokality.  

Opatrenie 8.1.3 Kultúrno-historické pamiatky. 

Opatrenie 8.1.4                             Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí. 
Podprogram 8.2.     Organizačné zabezpečenie 

Cieľ 8.2   Organizačne zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí v 

meste. 
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Prioritná oblasť sociálna 
Opatrenie 8.2.1   Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento prie-

bežne aktualizovať. Rozšíriť žánrovú ponuku s orientáciou na hod-
notný kultúrny prínos. 

Podprogram 8.3.     Propagácia v oblasti kultúry 

Cieľ 8.3  Vytvorenie podmienok na efektívnu propagáciu mesta v 

oblasti kultúry. 
Opatrenie 8.3.1  Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie mesta v mul-

timediálnej forme. 

Opatrenie 8.3.2 Propagácia kultúry na internete prostredníctvom www stránky 
mesta.      

 

 

 

Prioritná oblasť enviromentálna 
Prioritná os: PROGRAM 4. 

ODPADOVÉ 

HOSPODÁRSTVO 

Cieľ 4       Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom 
Opatrenie 4.1  V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižo-

vanie podielu skladovanej časti odpadov, k čomu organizovať mo-

bilné zbery textílii, kovového odpadu, viacvrstvových obalov ne-
bezpečných odpadov. 

Opatrenie 4.2  Efektívna separácia komunálneho odpadu v meste. 

Opatrenie 4.3  Rekultivácia čiernych skládok a environmentálnych záťaží. 

Opatrenie 4.4                Prevádzka zariadení na efektívny separovný zber - zberné dvory a 
kompostoviská.  

Opatrenie 4.5 Vybudovanie prístreškov a ohrád pre umiestňovanie domového 

odpadu, umiestnenie malých smetných košov vo verejných komu-
nikačných priestoroch. 

Opatrenie 4.6 Odvádzanie odpadových vôd. 

Opatrenie 4.7             Odvádzanie dažďových vôd. 
Prioritná os: PROGRAM 5. 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

Podprogram 5.1.     Informovanosť a poradenstvo 

Cieľ 5.1   Zabezpečiť účinný systém informovanosti a poradenstva 
Opatrenie 5.1.1  Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a 

prevencie v oblasti ŽP. Trvale preferovať poradenstvo a prevenciu 
pred represiou. 

Podprogram 5.2.     Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami 

Cieľ 5.2   Zabezpečiť ochranu a racionálne využívanie vôd, ochranu 

pred povodňami. 
Opatrenie 5.2.1  Ochrana vodných tokov pred znečistením. 

Opatrenie 5.2.2  Odvodňovacie a protizáplavové opatrenia. 

Opatrenie 5.2.3           Revitalizácia korýt vodných tokov a vodných plôch. 

Podprogram 5.3.     Ochrana ovzdušia 

Cieľ 5.3  Zabezpečiť účinnú ochranu ovzdušia pred malými a stred-

nými zdrojmi znečistenia nachádzajúcimi sa v katastrálnom 

území mesta. 
Opatrenie 5.3..1   Zabezpečiť zníženie produkovaných  emisií hlavným zdrojom zne-

čistenia – domácnosti.  

Podprogram 5.4.     Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia 

Cieľ 5.4  Realizácia účinných opatrení v oblasti ostatných zložiek 

životného prostredia. 
Opatrenie 5.4.1   Realizácia protieróznych opatrení. 

Opatrenie 5.4.2  Oddychové zóny a verejná zeleň. 

Opatrenie 5.4.3                             Doplnenie a udržiavanie brehových porastov vodných tokov. 

Opatrenie 5.4.4                             Výstavba a estetizácia vstupov do mesta.  

Opatrenie 5.4.5                             Izolačná zeleň priemyselných zón a hospodárskych dvorov poľno-
hospodárskych podnikov. 
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PROGRAMOVÉ CIELE PRE ROKY 2019-2023 

 

PRIORITNÉ AKTIVITY PRE ROZVOJ MESTA LEOPOLDOV V ROKOCH 2019-2022 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené aktivity, ktoré budú realizované v predpokladanom pláne 

plnenia počas volebného obdobia 2019-2022.  

 

Prioritné aktivity pre rozvoj Mesta Leopoldov v rokoch 2019-2022  

 

Prioritná oblasť hospodárska 
 

Cieľ Opatrenie Aktivity Plán plnenia 

1.1 1.1.4 Podpora rozširovania maloobchodných predajní priebežne 
1.4 1.4.1 Spracovanie stratégie využitia alternatívnych regionálnych zdrojov energie. 

Využitie zvýšenej teploty v podzemí, vzduchu na vykurovanie cez tepelné 

čerpadlá. 

Využitie možností napojenia teplovodu do IBV. 

 

 

 

2.1 2.1.1 Vypracovanie technickej dokumentácie Moyzesova, Kukučínova, Piešťanská 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Moyzesova 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri Kine Osveta – Piešťanská cesta. 

Budovanie prístupových miestnych komunikácií k novým objektom – zberný 

dvor, kompostárne 

 

2.1 2.1.2 Výstavba cesty I. triedy – Leopoldov Juh.  

2.1 2.1.4 Vypracovanie technickej dokumentácie. 

Výstavba parkovacích miest na Rázusovej ul.– bytové domy 

Vybudovanie parkoviska pri Kine Osveta – Kultúrne centrum. 

Vybudovanie parkovacích miest pri železničnej stanici. 

 

2.1 2.1.5 Vypracovanie technickej dokumentácie. 

Dostavba chodníkov pozdĺž hlavnej trasy cesty  

Dostavba chodníkov na trasách miestnych komunikácií Kukučínova, Hurba-

nova, Hviezdoslavova, Štúrova, 1. Mája 
Výstavba bezbariérových vstupov na chodníky pre peších. 

Vybudovanie príjazdov ku garážam na Štúrovej ulici 

 

2.1 2.1.7 Vybudovanie kruhového objazdu pred vstupom do mesta. 
Skvalitnenie značenia ulíc v meste. 

Vytvorenie portálu cyklotrás s napojeniami na regionálnu sieť. 

Vybudovanie značenia ulíc a smerových tabúľ s označením bodov záujmu. 

Bezpečné riešenia prechodov okolo školských zariadení. 

Majetkové vysporiadanie pre budovanie  miestnych komunikacií. 

Majetkové vysporiadanie pre potreby vybudovania cyklotrasy. 

 

 

 

2.2 2.2.1 Rekonštrukcia zastávok SAD so samostatnými pruhmi. 

Vybudovanie novej zastávky pri železničnej stanici – nová poloha. 

Presun zastávok zo Štúrovej na Gojdičovu 

 

3 3.1 Výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV. 

Vypracovanie technickej dokumentácie. 

Vytváranie možnosti novej IBV – časť Rázusova, Piešťanská, Teheľňa. 

 

3 3.2 Vypracovanie technickej dokumentácie na prekládku NN Kukučínova II.  

3 3.3 Riešenia bezbariérových vstupov vo verejných budovách.  

3 3.4 Zlepšenie informovanosti občanov – oznamy MR cez sms – udržanie systému.  

3 3.5 Rekonštrukcia a modernizácia vybavenia požiarnej zbrojnice.  

3 3.6 Spracovanie technickej dokumentácie. 

Rekonštrukcia domu smútku. 

 

3 3.7 Zateplenie nájomného bytového fondu. 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.  
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Cieľ Opatrenie Aktivity Plán plnenia 

3 3.9 Uloženie telefónnych rozvodov do zeme – výstavba zemných metalických/op-

tických vedení. 

Aktívne podporovať výstavbu zlepšovanie sieťovej infraštruktúry / výstavby 

optického pripojenia, najmä v nových lokalitách a lokalitách určených na 

rekonštrukciu ciest 

 

3 3.10 Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity transformátorových staníc. 

Výstavba elektrickej rozvodnej siete v nových lokalitách. 

 

3 3.11 Výstavba rozvodnej siete plynu v nových lokalitách.  

9.1 9.1.1 Priebežná aktualizácia www stránky.  

9.1 9.1.2 Budovanie a inštalácia tabúľ informujúcich o atraktivitách mesta. Budovanie a 

inštalácia tabúľ propagujúcich kultúrne hodnoty mesta. 

 

9.1 9.1.3 Budovanie partnerstiev.  

9.2 9.2.1 Sprístupnenie a využívanie Štrkovky pre voľnočasové aktivity – úprava prístupu, 

brehov a okolia. Vytvorenie náučnej a prezentačnej trasy naprieč mestom s 

vyznačením najvýznamnejších bodov a ich vyznačením v mape i teréne. 
Udržiavanie začatých tradícií a budovanie nových v oblasti organizovania 

podujatí. 

 

9.3 9.3.1-9.3.2 Zabezpečenie personálnych kapacít.  

10.1 10.1.1 Výstavba novej budovy MsÚ.  

10.2 10.2.1 Rozšírenie kamerového systému.   

10.1 10.2.2 Zriadenie mestskej polície.   

11.1 11.1.1 Technické zabezpečenie IS. 

Tvorba základného SW na komunikáciu občan – samospráva – podnikateľské 

subjekty. 

 

11.1 11.1.2 Tvorba aplikačného softwaru na zabezpečenie e – služieb v meste. 

Tvorba SW na realizáciu e-vote na miestnej úrovni. 

 

11.2 11.2.1 Realizácia kurzov v oblasti nových SW pre pracovníkov miestnej samosprávy  

11.2 11.2.2 Realizácia kurzov na zvyšovanie počítačového vedomia u obyvateľov mesta. 

Realizácia kurzov na obsluhu a používanie mestského informačného a 

komunikačného   systému. 

 

11.2 11.2.3 Realizácia kurzov na zvyšovanie vedomostí o internete  

  Revitalizácia oblasti v okolí starého požiarneho bazéna pri stanici (kolónia)  

 

Prioritná oblasť sociálna 
 

Cieľ Opatrenie Aktivity Plán plnenia 

6.1 6.1.1 Vybudovanie a zriadenie Domova sociálnych služieb (DSS) pre seniorov v 

kombinácii s denným stacionárom v budove bývalého PZ. 

Zriadenie klubovne pre seniorov. 

Zriadenie terénnej sociálnej práce a poradenstva. 

 

6.1 6.1.3 Zriadenie novej služby - požičovne zdravotníckych a kompenzačných 

pomôcok. 

Zriadenie prepravnej služby. 

 

6.1 6.1.5 Výstavba nájomných bytov – Rázusova II.  

6.2 6.2.1 Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, poskytovanie rehabilitačných cvičení.  

6.2 6.2.2 Zabezpečenie personálnych kapacít na poradenskú činnosť. 

Zabezpečenie priestorov. 

 

7.1 7.1.1 Budovanie interaktívnych tried v MŠ. 

Realizácia parkových a vzdelávacích plôch v objekte dvora MŠ. 

 

7.1 7.1.2 Vypracovanie technickej dokumentácie. 

Projektová dokumentácia a majetkové vysporiadanie ZŠ. 

Budovanie interaktívnych tried v ZŠ, budovanie odborných tried a tried pre od-

borné vyučovanie. 

Zateplenie fasády a strechy budovy školy v novej časti objektu. 

 

7.1 7.1.3 Realizácia parkových a vzdelávacích plôch v objekte školského dvora.  
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Cieľ Opatrenie Aktivity Plán plnenia 

7.1 7.1.4 Neformálne vzdelávanie v CVČ. 

Podpora mimoškolskej činnosti, budovanie CVČ. 

 

7.1 7.1.5 Spracovanie technickej dokumentácie. 

Rekonštrukcia kuchynky ZŠ. 

Rekonštrukcia kuchynky MŠ 

 

7.1 7.1.6 Zvýšenie využiteľnosti školského ihriska a vytvorenie viacúčelového povrchu 

ihriska. 

Vybudovanie dopravného ihriska pre deti MŠ a ZŠ. 
Vybudovanie novej telocvične v objekte školského dvora. 

Výstavba viacúčelovej športovej haly pri ZŠ 

 

7.2 7.2.1 Spracovanie technickej dokumentácie.  

Riešenie nových priestorov pre jazdecký šport. 

Vybudovanie zázemia pre tenis. 

Rekonštrukcia tréningového ihriska, resp. vybudovanie viacúčelového ihriska s 

umelým povrchom. 

Rekonštrukcia oplotenia hracej plochy ihriska MTK. 

 

7.2 7.2.2 – 7.2.7 Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.  

8.1 8.1.1 Vypracovanie technickej dokumentácie. 

Rekonštrukcia objektu kina Osveta na multifunkčné zariadenie – Kultúrne cen-

trum 

Zriadenie kancelárie mestského kultúrneho centra. 

Rekonštrukcia priestorov Spolkovej záhrady s prepojením na športoviská 

a zriadenie sezónneho pódia s prekrytím a možnosťami využívania pre projek-

cie, veselice, koncerty. 

Rekonštrukcia súčasnej budovy MSÚ na knižnicu a klubové priestory. 

 

8.1 8.1.2 Sprístupnenie múzea.  

8.1 8.1.3 Rekonštrukcia kultúrno-historických pamiatok.  

8.1 8.1.4 Podpora kultúrnych podujatí.  

8.2 8.2.1 Personálne a finančné zabezpečenie. 

Spracovanie kalendár kultúrnych podujatí. 

 

8.3 8.3.1 Personálne a finančné zabezpečenie. 

Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme. 

 

8.3 8.3.2 Priebežná aktualizácia www stránky.  

 

Prioritná oblasť enviromentálna 
 

Cieľ Opatrenie Aktivity Plán plnenia 

4 4.1 Zvýšiť enviromentálne povedomie ľudí.  

4 4.2 Ekonomicky motivovať obyvateľstvo. 

Zabezpečiť požadované podmienky pre realizáciu separovaného zberu. 

Zabezpečenie nádob pre separovaný zber. 

Obstaranie kompostérov pre domáce kompostovanie. 

 

4 4.3 Lokalizácia čiernych skládok. 

Revitalizácia čiernych skládok v meste. 

 

4 4.4 Výstavba zberného dvora. 

Výstavba mestského kompostoviska. 

Obstaranie mechanizácie pre mestské kompostovisko a zberný dvor. 

 

4 4.5 Spracovanie technickej dokumentácie. 

Výstavba kontajnerových stojísk. 

Osadenie smetných košov v centrálnej časti mesta.  

 

4 4.7 Vypracovanie technickej dokumentácie. 

Realizácia odvodnenia uličných priestorov. 

 

5.1 5.1.1 Vypracovanie koncepcie pre ochranu životného prostredia v meste. 

Prezentácia a šírenie osvety v oblasti životného prostredia. 
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Cieľ Opatrenie Aktivity Plán plnenia 

5.2 5.2.1 Zabezpečiť monitoring kvality povrchových a podzemných vôd v priestore 

mesta Leopoldov. 

 

5.2 5.2.2 Vodozádržné opatrenia 

Revitalizácia protizáplavových opatrení. 
 

5.4 5.4.1 Realizácia protieróznych opatrení. 

Spracovanie technickej dokumentácie. 

 

5.4 5.4.2 Spracovanie technickej dokumentácie. 

Rekonštrukcia staničných a predstaničných priestorov. 

Výstavba oddychovej zóny Štrkovka. 

Pasportizácia zelene. 

Budovanie a úprava zelene, rekonštrukcia a budovanie nových udržiavaných 

plôch. 

Rekonštrukcia spolkovej záhrady. 

 

5.4 5.4.5 Zabezpečiť výsadbu izolačnej hygienickej zelene pozdĺž intenzívne zaťažených  

dopravných koridorov, priemyselných a poľnohospodárskych areálov a skla-

dov. 

 

 


