Názov materiálu: Návrh PHSR - prezentácia hlavných oblastí rozvoja mesta
Predkladateľ: Ing. Kristína Bajtalová
Dátum spracovania: 25. 11. 2015
Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo;
Východisko – smerovanie hlavných oblastí rozvoja mesta, ktoré budú tvoriť podklad pre spracovanie
PHSR na roky 2016 – 2022.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:

Hlavné oblasti rozvoja mesta Leopoldov
HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Podpora malého a stredného podnikania zo strany mesta
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé
Strednodobé

Krátkodobé

Stále

Príprava podkladov

Popis aktivity
 Sieťovanie a spoločná práca na vytváraní „cechov“
tradičných remesiel mesta a okolitých obcí
 Vzájomné spoločné vzdelávanie v predmetných oblastiach
podnikania
 Pomoc mesta podnikateľom formou zakladania spoločných
podnikov
 Hľadanie možností zapojenia malých a stredných
podnikateľov do rozvoja mesta a spoločnej kooperácie
 Hľadanie a podpora tradičných oblastí podnikania a ich
podpora mestom
 Hľadanie malých podnikateľov, remeselníkov s ponukou
spolupráce a budovania spoločných tradícií a sietí
 Podpora budovania ubytovacích a reštauračných zariadení
s podporou cestovného ruchu – hľadanie možností
spolupráce a sieťovania v regióne
 Zabezpečovanie propagácie remeselníkov
 Podpora domáceho podnikania – zadávanie zákaziek
domácim subjektom
 Zapájanie podnikov a malých živnostníkov do života
v meste – prizývanie na strategické stretnutia a vzájomná
komunikácia o požiadavkách a ponukách
 Mapovanie záujmu tvorby samozamestnateľnosti
 Hľadanie možností sieťovania
 Analýza prostredia podnikateľov a mapovanie ich potrieb

Podpora tradičných odvetví priemyslu
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé

Strednodobé

Krátkodobé

Stále
Príprava podkladov

Popis aktivity
 Sieťovanie tradičných remesiel a podnikov – spoločná
stratégia rozvoja sietí – tvorba zdravého konkurenčného
prostredia
 Mapovanie a ponuka nevyužívaných priestorov a plôch pre
rozvoj tradičných druhov remesiel, výroby,
poľnohospodárstva a obchodu
 Tvorba databáz miestnych drobných podnikateľov
a podnikov a začiatky komunikácia a spolupráce
 Mapovanie nevyužitých a vhodných priestorov pre rozvoj
a udržanie podnikania
 Vzájomná komunikácia a recipročné aktivity mesta
a podnikov či podnikateľov
 Databázy subjektov
 Databázy objektov

Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé

Strednodobé
Krátkodobé
Stále
Príprava podkladov

Popis aktivity
 Zavádzanie nových technológií
 Spolupráca v oblasti podpory z eurofondov
 Hľadanie nových priemyselných zón
 Rekonštrukcia nevyužívaných zón – pretvorenie na nové
účely

 Zavádzanie nových technológií
 Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
 Výkup pozemkov
 Hľadanie spoločných možností

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé

Strednodobé

Krátkodobé

Stále

Príprava podkladov

Popis aktivity
 Riešenie obchvatu mesta – odklon nákladnej dopravy
z hlavnej cesty
 Budovanie MK v nových zónach určených na IBV
 Vybudovanie kruhového objazdu pred vstupom do mesta
 Vybudovanie cesty 1.triedy – Leopoldov JUH
 Budovanie a rekonštrukcia zastávok autobusovej dopravy
 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 Rekonštrukcia MK s parkoviskom pri Kine Osveta
 Vytvorenie pasportu MK pre potreby plánu rekonštrukcii
MK
 Zmapovanie chodníkov pri MK a posúdenie ich satvu
a bezpečnosti s návrhmi riešení
 Vybudovanie cyklotrasy Leopoldov – Hlohovec
 Vybudovanie cyklotrasy Leopoldov – Vážska cesta
 Vybudovanie cyklotrasy Leopoldov – Červeník a Madunice
 Vybudovanie stojiska pre bicykle na železničnej stanici
a stojísk v meste
 Rekonštrukcia výtlkov a kritických miest na MK
 Vybudovanie parkovacích miest pri železničnej stanici
 Vyriešenie nákladnej dopravy v centre – dopravné
značenie
 Skvalitnenie značenia ulíc v meste
 Vytvorenie portálu cyklotrás s napojeniami na regionálnu
sieť
 Rekonštrukcia MK Hollého
 Budovanie nových komunikácií v novovytvorených
obytných zónach
 Vybudovanie značenia ulíc a smerových tabúľ s označením
bodov záujmu
 Vytvorenie spevnenej komunikácie Rázusova
 Budovanie prístupových MK k novým objektom – Hasičská
zbrojnica
 Mapovanie MK pre potreby drobných rekonštrukcií
 Aktualizácia dopravného značenia a zapracovanie
potrebných zmien
 Majetkové vysporiadanie pre budovanie MK
 Majetkové vysporiadanie pre potreby vybudovania
cyklotrasy
 Projektová dokumentácia
 Tvorba mapy mesta so značením stavu MK a plánu
rekonštrukcii
 Zmena UPD

Rozvoj občianskej infraštruktúry
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé

Strednodobé

Krátkodobé

Stále
Príprava podkladov

Popis aktivity
 Vytváranie možnosti novej IBV
 Budovanie inžinierskych sietí - optické káble
 Rozširovanie hranice intravilánu podľa potrieb a záujmu
o IBV
 Sprístupnenie a využívanie Štrkovky pre voľnočasové
aktivity – úprava prístupu, brehov a okolia
 Vytváranie možnosti novej IBV
 Výstavba nájomných bytov – Rázusova II
 Budovanie sietí – plyn, voda, elektrina, Telekom v nových
zónach IBV
 Budovanie verejného osvetlenia, rozhlasu
 Postupná rekonštrukcia poruchových vedení verejných
rozvodov
 Rekonštrukcia rozvodnej siete plynu - strednotlak
 Využitie možností napojenia teplovodu do IBV
 Pasportizácia zelene
 Budovanie a úprava zelene, rekonštrukcia a budovanie
nových udržiavaných plôch
 Využívanie nevyužitých plôch v meste
 Rekonštrukcia domu smútku a rozširovanie územia nového
cintorína
 Výstavba MSÚ a rekonštrukcia súčasnej budovy MSÚ na
knižnicu a klubové priestory
 Budovanie novej hasičskej zbrojnice
 Rekonštrukcia kina Osveta na KD
 Rekonštrukcia starého cintorína na nový park
 Vytváranie možnosti novej IBV – časť Rázusova
 Údržba a prevádzka VO a mestského rozhlasu
 Údržba a prevádzka kamerového systému
 Majetkové vysporiadanie
 Projektová dokumentácia

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé
Strednodobé

Krátkodobé

Stále
Príprava podkladov

Popis aktivity
 Zníženie množstva TKO o tretinu formou separovania,
propagácie a práce s obyvateľmi
 Vybudovanie nového zberného dvora
 Zmena povedomia obyvateľstva v oblasti separovania
 „Spravodlivé poplatky“ – zaplatíš len toľko koľko vyvezieš
 Odstraňovanie nelegálnych čiernych skládok
 Znižovanie podielu TKO na celkovom množstve odpadu –
podpora separovania - kampaň
 Organizovanie zberu odpadu – triedeného – textil, NO,
kovy a iné
 Environmentálna kampaň, založená na spôsobe šetrenia
financií a ich následnom využití formou vlastných investícií
 Podpora separovania biologicky rozložiteľného odpadu –
smetné nádoby, kompostoviská
 Hľadanie možností využitia a skladovania biologicky
rozložiteľného odpadu
 Zavedenie zberu objemného odpadu
 Skvalitnenie a zvýhodnenie podmienok separovania
 Mapovanie separovania odpadov s dôrazom na prevenciu
pred represiou
 Projektová dokumentácia na zberný dvor
 Prístupová komunikácia
 Plán kampane
 Finančná analýza

Informovanosť a poradenstvo
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé
Strednodobé

Krátkodobé

Stále
Príprava podkladov

Popis aktivity
 Podpora systému úspory financií zo zberu TKO a ich
následné využitie občanmi
 Prednášky stretnutia workshopy ohľadom znižovania
množstva odpadov s občanmi i podnikateľskými
subjektami
 Vytvorenie koncepcie ochrany ŽP a ochrany krajiny
 Výroba, distribúcia a prezentácia kampane na separovanie
odpadu
 Kampaň v ZŠ, MŠ a uliciach mesta
 Mapovanie separovania odpadov s dôrazom na prevenciu
pred represiou
 Dotazníkový prieskum
 Tvorba pracovnej skupiny
 Finančná analýza – porovnanie a vyčíslenie šetrenia

Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami.
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé
Strednodobé

Krátkodobé
Stále
Príprava podkladov

Popis aktivity
 Budovania dažďovej kanalizácie
 Budovanie proti záplavových opatrení
 Zabezpečenie pitnej vody do všetkých domácností
a postupná rekonštrukcia problémových miest rozvodov –
úspora a aby nedochádzalo k únikom
 Kampaň na podporu šetrenia pitnou vodou
 Kampaň na podporu pripojenia sa na kanalizačnú sieť
 Monitoring únikových miest vodovodného potrubia
 Technická dokumentácia dažďovej kanalizácie

Ochrana ovzdušia
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé
Strednodobé
Krátkodobé
Stále
Príprava podkladov

Popis aktivity
 Alternatívne zdroje vykurovania
 Vybudovanie a využívanie spaľovne odpadov
 Znižovanie emisií


 Projektová dokumentácia
 Hľadanie vhodných objektov

SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu.
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé
Strednodobé

Krátkodobé
Stále
Príprava podkladov

Popis aktivity
 Vybudovanie povedomia o sebestačnej komunite
s vnútornou medzigeneračnou pomocou
 Vybudovanie a zriadenie Domova sociálnych služieb (DSS)
pre seniorov v kombinácii s denným stacionárom v budove
bývalého PZ
 Zriadenie klubovne pre seniorov
 Výstavba nájomných bytov
 Zriadenie hygienickej stanice a práčovne
 Prieskum využiteľnosti zariadení občanmi
 Aktualizácia komunitného plánu
 Príprava projektovej dokumentácie
 Prieskum záujmu ohľadom DSS

Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé

Strednodobé

Krátkodobé

Stále
Príprava podkladov

Popis aktivity
 Vybudovanie výťahu v zdravotnom stredisku
 Rekonštrukcia zdravotného strediska a bezbariérový
prístup
 Vzájomná pomoc obyvateľov v komunite, budovanie
spolupatričnosti a medzigeneračnej pomoci
 Skvalitnenie služieb domáceho opatrovateľstva seniorov
 Kapacitné zvýšenie možností opatrovateľstva
 Profesionalizácia opatrovateľstva
 Ponuka rehabilitácií, cvičení, masáží
 Zriadenie taxíka pre seniorov a chorých
 Zriadenie mestskej práčovne
 Zriadenie nových odborných ambulancií

 Projektová dokumentácia

Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie rizikových skupín obyvateľov mesta.
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé
Strednodobé
Krátkodobé
Stále
Príprava podkladov

Popis aktivity
 Podpora drobných podnikateľov a živnostníkov formou
výhod v meste
 Poradenské služby


 Ponuka poradenských služieb v požadovanej oblasti

INFORMATIZÁCIA MESTA
Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé
Strednodobé

Krátkodobé

Stále
Príprava podkladov

Popis aktivity
 Vybudovanie komplexného informačného systému
v oblasti ŽP, poplatkov, spoločenského života, atď.
 Rozšírenie miest s možnosťou pripojenia na internet, nové
prístupové body pre voľný internet
 Zavádzanie e-služieb
 Zriadenie SMS informovanosti občanov o dianí v meste
 Neustála informovanosť a dopĺňanie web stránok mesta
 Ponuka prepojenia web stránok mesta a subjektov pre
zosúladenie ponuky pre občanov



Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy.
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé
Strednodobé

Krátkodobé

Stále
Príprava podkladov

Popis aktivity

 Skvalitňovanie počítačovej gramotnosti obyvateľov a
samosprávy
 Podpora využívania elektronických informačných systémov
v meste formou zaúčania obyvateľov školeniami
 Zavedenie aplikácii o živote v meste
 Zobrazovanie webových stránok mesta v prostredí
androidov
 Zvádzanie ankiet na stránkach mesta a ich využívanie pre
potreby mapovania potrieb
 Sledovanie využívanosti EIS a ich aktualizácia
 Pravidelná aktualizácia a pomoc občanovi


ŠKOLSTVO A ŠPORT
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé

Strednodobé

Krátkodobé

Stále
Príprava podkladov

Popis aktivity
 Zvýšenie využiteľnosti školského ihriska a vytvorenie
viacúčelového povrchu ihriska
 Vybudovanie dopravného ihriska pre deti MŠ a ZŠ
 Rekonštrukcia interiéru ZŠ – rozvody, sociálne zariadenia
 Vybudovanie novej telocvične v objekte školského dvora
 Realizácia parkových a vzdelávacích plôch v objekte
školského dvora
 Rekonštrukcia kuchynky MŠ a ZŠ
 Budovanie interaktívnych tried v MŠ a ZŠ, budovanie
odborných tried a tried pre odborné vyučovanie
 Zateplenie fasády a strechy budovy školy v starej i novej
časti objektu
 Podpora mimoškolskej činnosti, budovanie CVČ
 Rozšírenie objektu MŠ o priestory mestskej knižnice
(presťahovanie knižnice do objektu bývalého MSU)
 Podpora neformálneho a celoživotného vzdelávania


Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé

Strednodobé

Krátkodobé

Stále
Príprava podkladov

Popis aktivity
 Výstavba viacúčelovej športovej haly
 Riešenie nových priestorov pre jazdecký šport
 Rekonštrukcia tenisových kurtov a vybudovanie sociálnych
zariadení v objekte spolkovej záhrady
 Rekonštrukcia tréningového ihriska, resp. vybudovanie
viacúčelového ihriska s umelým povrchom
 Rekonštrukcia oplotenia hracej plochy ihriska MTK
 Zriadenie športového detského ihriska v priestoroch
starého cintorína
 Podpora a rozširovanie možností jazdeckého športu
prostredníctvom jazdeckého oddielu mesta
 Rozvoj a podpora voľnočasových športových aktivít –
tradičných i netradičných- florbal, pozemný hockey,
minigolf
 Zriadenie nových tradičných podujatí v oblasti športu –
beh, 11tky, turistika
 Rekonštrukcia budovy MTK
 Podpora rekreačného a výkonnostného športu, finančná
a materiálna
 Organizovanie a podpora domácich, regionálnych
a cezhraničných podujatí v oblasti športu
 Podpora talentovanej mládeže a podpora amatérskeho
športu


KULTÚRA
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a
voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.
Aktivita z hľadiska časového
Dlhodobé
Strednodobé

Krátkodobé

Stále
Príprava podkladov

Popis aktivity
 Zriadenie priestorov pre prezentácie, workshopy,
semináre, neformálne vzdelávanie
 Rekonštrukcia objektu kina Osveta na multifunkčné
zariadenie – KD, CVČ, klubovne
 Zriadenie kancelárie mestského kultúrneho centra
 Rekonštrukcia priestorov Spolkovej záhrady s prepojením
na športoviská a zriadenie sezónneho pódia s prekrytím
a možnosťami využívania pre projekcie, veselice, koncerty
 Vydanie novej knihy o Leopoldove
 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
 Podpora umeleckých remesiel a tvorivých dielní
 Vytvorenie kalendára podujatí a prepojení na regionálne
propagačné portály
 Rekonštrukcia NKP
 Stála podpora dvojmesačníka „Časopis Leopoldov“
 Organizovanie pravidelných podujatí


Zhrnutie a odporúčanie:
Odporúčam MZ prerokovať a následne schváliť smerovanie hlavných oblastí rozvoja mesta, ktoré
budú tvoriť podklad pre spracovanie PHSR na roky 2016 – 2022.
Pripomienky je možné zasielať aj pred zasadnutím MZ spracovateľovi materiálu Ing. Kristíne
Bajtalovej 0903/772725 kris.bajt@gmail.com.

Návrh na uznesenie:
MZ schvaľuje smerovanie hlavných oblastí rozvoja mesta, ktoré budú tvoriť podklad pre spracovanie
PHSR na roky 2016 – 2022.

