PROJEKTY A AKTIVITY
NA ROKY 2016 – 2023
zásobník projektov

Zoznam projektov a aktivít vychádza zo stratégie a Programu rozvoja mesta, ktorý je koncipovaný
na obdobie rokov 2016 - 2023. Je spracovaný pre jednotlivé strategické ciele a obsahuje zámery
projektov a aktivít. Zoznam bude predmetom každoročného vyhodnocovania a aktualizácie podľa
postupu napĺňania Programu rozvoja mesta. Po zaradení projektov do realizácie budú tieto
doplnené o ďalšie údaje v rámci prípravy rozpočtu mesta.
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A. PREHĽAD PROJEKTOV A AKTIVÍT
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Strategický cieľ 1
Otvorené a dostupné mesto

Špecifický
cieľ

Opatrenie
1.1.1
zníženie zaťaženia
centra mesta
automobilovou
dopravou
a zlepšenie
dopravy v regióne

1.1
Lepšia
dostupnosť
mesta

1.1.2
bezpečné
cyklotrasy
a zariadenia na
nich
1.1.3
dostatok
parkovísk
a parkovacia
politika
1.2.1
Hlohovec
regionálne
centrum –
spolupráca obcí

1.2
Otvorené
mesto

1.2.2
Zastupovanie
záujmov mesta
1.2.3
spolupráca
v meste
1.2.4
nový brand mesta

Označenie
projektu
1.1.1.1

Projekty

Termín
2016 – 17

1.2.3.1

Nová dopravná politika mesta
Napojenie priemyselnej zóny Saneca
a Bekaert mimo obytnej zóny
Inteligentná (alt. kruhová) križovatka pri
cintoríne
Elektrifikácia železničnej trate Leopoldov –
Hlohovec
Obchvat Hlohovca
Cyklostratégia mesta
Vážska cyklomagistrála
Cyklocesty paralelne s cestami II/513 a II/507
Cyklocesta do Leopoldova
Cyklochodníky v meste
Parkovací dom pre bicykle na železničnej
stanici (Park&Drive)
Budovanie a monitoring parkovísk pre bicykle
Plán statickej dopravy v meste
Parkovacie plochy pre návštevníkov mesta
Parkovanie na sídliskách: Dilongova, Hollého,
Nitrianska, Vinohradská, Za poštou, Závalie,
Michalská,...
Spoločná školská politika
Spoločná politika sociálnych služieb v regióne
E-government v regióne
Podpora podnikania
Marketingová stratégia regiónu
Spoločná stratégia cestovného ruchu
Spoločný manažment v regióne
Medzinárodné projekty, programy
Vytvorenie siete ambasádorov mesta
v zahraničí
Inkubátor pre mimovládne organizácie

1.2.3.2

Zapojenie seniorov do rozvoja mesta

2016 – 23

1.2.4.1
1.2.4.2

Vytvorenie brandu mesta
Meranie brandu mesta

2016
2017 – 23

1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.1.7
1.2.2.1
1.2.2.2

2016 – 17
2019 – 23
2019 – 23
2019
2016
2016
2016
2019
2017

– 23
–
–
–
–

20
23
23
23

2019 – 23
2019 – 23
2016 – 17
2017 – 23
2016 – 23
2016
2016
2016 – 17
2016 – 17
2016
2016
2016
2016 – 23
2017 – 18
2016
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Strategický cieľ 2
Zdravá ekonomika

Špecifický
cieľ

2.1
Zvýšenie
kvality
vzdelania

2.2
Podpora
podnikov
a inovácií
a diverzifiká
cie odvetví

2.3
Zdravé
verejné
financie

2.4
Digitálne
mesto
Hlohovec

Opatrenie
2.1.1
vyššia kvalita
stredných škôl
a ich prepojenie
na firmy
v regióne
a základné školy
2.1.2
ďalšie
vzdelávanie
2.2.1
podpora malého
a stredného
podnikania
2.2.2
lepšie využitie
existujúcich
a vymedzenie
nových plôch
pre podnikanie
2.2.3
Zlepšenie
infraštruktúry
cestovného
ruchu
2.3.1
Efektívne
využívanie
verejných
zdrojov

Označenie
projektu

Projekty

Termín

2.1.1.1

Vytvorenie platformy pre diskusiu medzi firmami,
mestom a školami

2016

2.1.1.2

Vytvorenie platformy pre uplatnenie žiakov
v regióne Hlohovec

2016 – 18

2.1.2.1

Vytvorenie systému rekvalifikácie podľa
požiadaviek zamestnávateľov v regióne

2018 – 23

2.2.1.1
2.2.1.2

Vytvorenie centra pre rozvoj regiónu
Pozemková politika mesta
Priestory pre začínajúcich podnikateľov
(inkubátor)
Priemyselný areál Šulekovo
Využitie areálu Saneca
Vymiestnenie nevhodne umiestnených prevádzok
do priemyselnej zóny (SAD, bitúnok,...)

2017 – 18
2016

2.2.2.4

Revitalizácia areálu mestského podniku služieb

2016 – 18

2.2.3.1

Turistická informačná kancelária

2017

2.2.3.2

Informačný systém v meste a regióne

2016 – 20

2.2.1.3
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3

2.3.3
Daňová
a poplatková
politika
2.4.1
elektronická
úradovňa,
e-government
2.4.2
multimediálne
informačné
systémy (smart
city aplikácie,
informačné
kiosky, platobné
terminály)

2016 – 23
2017 – 23
2017 – 20

2.3.2.3
2.3.3.1
2.3.3.2

Znižovanie výdavkov zavedením elektronických
aukcií
Pravidelné hodnotenie funkčnosti inštitúcií
Posudzovanie dopadov projektov mesta na
rozpočet
Transparentný systém financovania športu,
kultúry, vzdelávania
Vytvorenie fondu mesta Hlohovec (nový grantový
systém)
Podpora talentov
Zavedenie miestneho poplatku na rozvoj
Poplatok za TKO a drobný stavený odpad

2.3.3.3

Daň z nehnuteľností

2016

2.4.1.1
2.4.1.2

Responzívny web mesta
Elektronické formuláre pre občanov
Big data – zverejňovanie dostupných
a verifikovaných dát

2016
2016

2.4.2.1

Zriadenie wifi hotspotov v meste

2016

2.4.2.2

Inštalácia digitálnych informačných systémov
(kiosky)

2017 – 18

2.4.2.3

Zavedenie SMS notifikácie/informovania občanov

2016

2.4.2.4

Mapový publikačný portál

2016

2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.2.1

2.3.2
Dotačný systém

2017

2.3.2.2

2.4.1.3

od 2016
od 2017
od 2016
2016
2016
2016
2016
2016

2016 – 23
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Strategický cieľ 3
Atraktívne mesto

Špecifický cieľ

3.1
Bývanie
pre všetkých

3.2
Kvalitná
technická
infraštruktúra

Opatrenie

3.1.1
príprava a výstavba
diverzifikovanej
ponuky bývania pre
miestnych nových
obyvateľov mesta

3.2.1
oprava, výstavby
a údržba
vodovodnej
a kanalizačnej siete
3.2.2
modernizácia
verejného
osvetlenia
3.2.3
vyššia kvalita ciest
3.3.1
predškolské
zariadenia
3.3.2
Zvýšenie
dostupnosti
a kvality škôl
a školských
zariadení
3.3.3
Zvýšenie kvality
zdravotníckych
služieb

3.3
Kvalitné
služby

3.3.4
kvalitná a dostupná
kultúra

Označ.
projektu
3.1.1.1

Bytová politika mesta

2016

Výstavba bytov v bytových domoch

2019 – 23

3.1.1.3

Výstavba nových rodinných domov

2016 – 23

3.1.1.4

Rekonštrukcia ubytovne na Železničnej ulici

2016 – 17

3.1.1.5

Sociálne bývanie
Plán obnovy kanalizačnej siete a jej
rekonštrukcie

2019 – 23

3.2.1.2

Monitoring a rekonštrukcia vodovodnej siete

2016 – 23

3.2.2.1

Modernizácia VO LED technológiou
– 2. a 3. etapa

2016 – 18

3.2.1.1

3.2.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.4.1
3.3.4.2
3.3.4.3
3.3.4.4
3.3.5.1

3.3.5.3
3.3.5.4
3.3.5.5
3.3.5.6
3.3.5.7
3.3.5.8
3.3.6.1

3.3.6
profesionálna
verejná správa

Termín

3.1.1.2

3.3.5.2
3.3.5
dostatok
športových
a rekreačných
možností

Projekty

3.3.6.2
3.3.6.3
3.3.6.4

Plán obnovy a rekonštrukcie miestnych
komunikácií
Zriadenie mestských jaslí
Vytvorenie detských indoorových centier
Materská škôlka Nová štvrť
Rozšírenie kapacity MŠ na ZŠ Koperníkova
Zefektívnenie štruktúry škôl a školských
zariadení primerane stavu financovania
školstva
Modernizácia budov základných a
materských škôl
Koncentrácia zdravotníckych služieb na
poliklinike
Znižovanie bariér dostupnosti
k zdravotníckym službám = Informačný
systém o dostupných zdravotníckych
službách
Multifunkčné kultúrne centrum (reprofilácia
kina na kulturpark)
Dom vinárov: vínna pivnica, vinotéka
Rekonštrukcia a modernizácia Domu kultúry
Podpora dominantných kultúrnych podujatí
Revitalizácia klziska
Dostavba kongresového a športového areálu
pri hádzanárskej hale
Revitalizácia kúpaliska
Modernizácia futbalových štadiónov
Obnova existujúcich športových plôch
Rekonštrukcia mestskej telocvične
Revitalizácia školských športovísk –
otvorená škola
Outdoor fitness
Skvalitnenie manažmentu mesta a riadiacich
pracovníkov (nová organizačná štruktúra
založená na procesnom riadení,
hodnotenie zamestnancov, prieskum
spokojnosti klientov, benchmarking...)
Interný kontrolný systém
Kancelária prvého kontaktu – klientske
centrum
Schválený nový územný plán

2016

2016 – 23
2017 – 18
2017 – 23
2019 – 23
2016
2016 – 17
2016 – 23
2019 – 23
2016
2016
2016
2016 – 23
2016 – 23
2019 – 23
2016 – 23
2017 – 18
2016 – 18
2016 – 23
2016
2017 – 19
2016 – 20
2016 – 23
2016 – 23
2016
2016 – 17
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3.3.7
bezpečný Hlohovec

3.4.1
udržiavané krajinné
prvky v intra
a extraviláne
3.4.2
revitalizácia
verejných plôch
a priestorov,
verejnej zelene
3.4
Vysoká kvalita
verejných
priestorov

Rozšírenie kamerového systému
Efektívna miestna polícia
Občianske hliadky
Protidrogová politika mesta
Politika mesta proti hazardu
Krízový manažment v meste
Hlohovec – mesto na Váhu

2016 – 23
2017
2016
2016
2016
2016 - 17
2016 – 17

3.4.1.2

Starostlivosť o chránené územia
v extraviláne mesta (Považský Inovec,...)

2018 – 23

3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.2.3
3.4.2.4
3.4.2.5
3.4.2.6
3.4.3.1

3.4.3
krajšie sídliská
3.4.4
príťažlivá centrálna
zóna, centrum
Šulekova

3.5
Revitalizácia
kultúrneho
dedičstva

3.3.7.1
3.3.7.2
3.3.7.3
3.3.7.4
3.3.7.5
3.3.7.6
3.4.1.1

3.4.3.2

Vypracovanie stratégie využitia verejných
priestorov a štúdií
Revitalizácia areálu Zámockej záhrady
Zelené strechy
Úprava cintorína, obnova domu smútku
Zazelenenie mesta (námestia, ulice,...)
Reklama na verejných priestoroch,
odstránenie „vizuálneho smogu“
Revitalizácia vnútroblokov Dilongova,
Podzámska – Michalská, Nitrianska
Dobudovanie vybavenosti obytných zón
(detské ihriská, oddychové zóny, výbehy
pre psov, kontajnery, ...)

2016
2017
2018
2017
2016

–
–
–
–

18
23
20
18

2016 – 18
2016 – 23
2016 – 20

3.4.4.1

Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny

2019 – 23

3.4.4.2

Revitalizácia centra mestskej časti Šulekovo

2016 – 17

3.4.5
Funkčný
a dizajnový
mestský mobiliár

3.4.5.1

3.5.1
obnovené kultúrne
a historické
budovy, objekty

3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4

uličné odpadkové koše, reklamné,
propagačné a informačné systémy, lavičky,
stojany na bicykle, zástavky, prístrešky,
picie fontány, zábradlia, zahradzovacie
stĺpiky - bollardy, kvetináče, stromové
mreže, vonkajšie grily...
Zámok Hlohovec – rekonštrukcia
Rekonštrukcia Empírového divadla
Rekonštrukcia zvonice v m.č. sv. Peter
Rekonštrukcia sôch v meste

2017 – 23

2016 – 23
2017 – 22
2018
2017 – 20
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Strategický cieľ 4
Sociálne a ekologicky zodpovedné mesto

Špecifický
cieľ

Opatrenie
4.1.1
dostupné
sociálne služby

4.1
Sociálne
zodpovedné
mesto

Projekty

Termín

Koncepcia starostlivosti o seniorov a ZŤP
Denný stacionár
Rozšírenie opatrovateľskej služby
Elektronický strážca
Sociálny taxík
Akčný plán odstraňovania bariér (technické –
schody, vlny, formuláre – komplikované texty,
sluchovo postihnutí, nástupy do vlakov,
autobusov, školy, práca, kultúra, voľný čas,
bývanie, poradenstvo, vzdelania, informačný
systém...)

2016
2017 – 18
2017 – 18
2016
2017 – 23

4.1.2
bezbariérový
Hlohovec

4.1.2.1

4.1.3
sociálna
inklúzia,
vzdelávanie

4.1.3.1

Rómovia – sociálna inklúzia a vzdelávanie

2016

4.2.1.1

Nový program odpadového hospodárstva

2016

4.2.1.2

Zelené školy – zavedenie separácie odpadov
v materských škôlkach a základných školách,
environmentálna výchova

2016

4.2.1.3
4.2.2.1
4.2.2.2

Zelená hliadka
Skládka Vlčie hory
Priemyselné areály

2016
2016 – 23
2016 – 23

4.2.2.3

Čierne skládky

2016 – 23

4.2.3.1

Prehodnotenie energetickej koncepcie mesta

2016

4.2.3.2

Energeticky efektívne objekty mesta

2017 – 23

4.2.4.1
4.2.4.2
4.2.4.3

Elektromobily pre mesto
Program odstraňovania znečistenia ovzdušia
Monitoring ovzdušia
Hluková mapa a opatrenia na zníženie hlukovej
záťaže
Zelené protihlukové bariéry

2018 – 23
2017
2018 – 19

4.2.1
efektívne
odpadové
hospodárstvo
4.2.2
likvidácia
envirozáťaží
4.2
Ekologicky
zodpovedné
mesto

Ozn.
projektu
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5

4.2.3
energeticky
efektívne mesto
4.2.4
vyššia čistota
ovzdušia
4.2.5
nižšia hluková
záťaž
4.2.6
zelené mesto
Hlohovec adaptácia na
zmenu klímy

4.2.5.1
4.2.5.2
4.2.6.1

Vypracovanie komplexného programu adaptácie
na zmenu klímy

2017

2016 – 17
2017
2016 – 17
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B. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVÝCH ZÁMEROCH
NA ROKY 2016 - 2023
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Strategický cieľ 1:

Otvorené a dostupné mesto

Špecifický cieľ 1.1:

Lepšia dostupnosť mesta

Opatrenie 1.1.1
Zníženie zaťaženia centra mesta automobilovou dopravou a zlepšenie dopravy
v regióne
Cieľom opatrenia je sériou projektov a opatrení ukľudniť dopravu v centre mesta, odstrániť
rozhodujúcu bariéru prístupu do mesta Hlohovec a zvýšiť tým nielen komfort individuálnej
a hromadnej dopravy, ale aj bezpečnosť a civilnú ochranu. Opatrenie je orientované na zistený
problém (časť 2.7 Programu rozvoja mesta): dopravná situácia, prehustenie dopravy v centre.

Projekt/aktivita 1.1.1.1
Nová dopravná politika mesta

Súčasťou Novej dopravnej politiky bude viacero projektov, opatrení. Ďalej uvedené sú tie, ktoré
považujeme za potrebné v rámci dopravnej politiky posúdiť. Okrem nich budú doplnené do
zoznamu tie na ktorých príde v rámci dopravnej politiky k zhode.

Vypracovanie dopravnej politiky mesta
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie
Užívatelia

Dopravná politika mesta
Externí experti
2016 - 2017
Obyvatelia regiónu, podnikatelia v regióne

Most v koridore železnice
Popis
Spolupráca

Cestný most s napojením na komunikácie pri OC Váh a Tesco , podrobnejšie info
vyplynú z dopravnej politiky mesta
VÚC (zámena koridoru)

Nová cesta cez areál firmy Saneca
Popis
Spolupráca

V koordinácii s rozvojovými zámermi spoločnosti hľadať koridor pre miestnu
komunikáciu trasovanú paralelne s cestou II/513
Saneca, a.s.

Zjazdy z mosta na ceste II/513
Popis
Spolupráca
Poznámka

Dobudovaním zjazdov z mosta sa dosiahne mimoúrovňová križovatka, ktorá
zabezpečí väčšiu priepustnosť na najviac zaťaženej križovatke v meste. Zároveň
sa vytvorí priestor pre doriešenie kolízneho dopravného bodu v nástupe na ulicu
Pod Beranom (chodci na ceste).
VÚC, OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, SUC TTSK,
KPU Trnava
Potrebné doriešiť až po kruhovú križovatku vrátane napojenia cyklolávky. Doriešiť
ihrisko (lokalizáciu škôlky na Fraštackej ulici).

Nové priestorové usporiadanie cesty II/513
Popis
Spolupráca
Poznámky

Na ceste II/507 v priestore medzi kruhovou križovatkou Hlohová a križovatkou
pri cintoríne doplniť odbočovacie jazdné pruhy, priechody pre chodcov.
VÚC, OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, SUC TTSK,
KPU Trnava
Dĺžka 545m ( rozšírenie cesty o 3,5m – jeden jazdný pruh 1900m2)

Riešenie križovania cesty II/507 so železnicou (Hviezdoslavova ul.)
Popis
Spolupráca

Navrhnúť realizovateľné technické riešenie križovania cesty so železnicou, ktoré
zohľadní existujúcu technickú infraštruktúru v území a zabezpečí požadovanú
výhľadovú dopravnú obslužnosť celého územia.
VÚC, OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, SUC TTSK,
Železnice SR
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Projekt/aktivita 1.1.1.2
Napojenie priemyselnej zóny Saneca a Bekaert mimo obytnej zóny
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Vybudovanie druhého prejazdu cez železnicu (mimoúrovňového) a dopravné
prepojenie MČ Sever (areál Bekaert+priemysel zóna) s napojením od východu.
Saneca, Bekaert
2016 – štúdia, projektová dokumentácia
2019 – 2023 realizácia

Projekt/aktivita 1.1.1.3
Inteligentná (alt. kruhová) križovatka pri cintoríne
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Prebudovanie križovatky tak, aby umožňovala čo najväčšiu priepustnosť vo
všetkých smeroch. Realizácii bude predchádzať posúdenie vhodnosti tvaru
a vybavenia križovatky.
VÚC, OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, SUC TTSK
2019 - 2023

Projekt/aktivita 1.1.1.4
Elektrifikácia železničnej trate Leopoldov – Hlohovec
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Realizácia elektrifikácie trate aspoň v úseku Leopoldov – Hlohovec – Nitra -........,
pre zabezpečenie integrovaného systému dopravy.
ŽSR
2019 - 2023

Projekt/aktivita 1.1.1.5
Obchvat Hlohovca
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie
Poznámky

Strategická komunikácia prepájajúca Dolné Ponitrie s Považím (Budapešť –
Komárno- Nové Zámky – Nitra – Hlohovec – Trenčín – Žilina).
SSC, VÚC
2019 - 2023
Projektový zámer bude predmetom rokovaní vedenia mesta s investorom.

Opatrenie 1.1.2
Bezpečné cyklotrasy a zariadenia na nich
Cieľom opatrenia je výrazné posilnenie cyklodopravy na celkovej doprave v meste a okolí,
prepojenie mestských cyklotrás s regionálnymi a medzinárodnými trasami, vytvorenie podmienok
pre zníženie podielu individuálnej dopravy v meste ako aj zvýšenie atraktivity regiónu pre turistov.
Opatrenie je orientované na zistený problém (časť 2.7 Programu rozvoja mesta): dopravná
situácia, prehustenie dopravy v centre.

Projekt/aktivita 1.1.2.1
Cyklostratégia mesta
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Cieľom projektu je vypracovanie cyklostratégie mesta obsahujúcej okrem
cyklotrás v rámci mesta a prepájajúcich mesto s regionálnymi a medzinárodnými
cyklotrasami aj návrh vybavenosti na nich.
MVO, okolité obce
2016

Projekt/aktivita 1.1.2.2
Vážska cyklomagistrála
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Nadregionálna trasa ktorá prepája Považie s ostatnými regiónmi Slovenska
a ďalšími Stredoeurópskymi regiónmi (Dunajskou cyklotrasou 001, ...)
Obce Madunice, Koplotovce, TTSK
2016 - projekt
2017 – 2020 - realizácia

Projekt/aktivita
1.1.2.3 Cyklocesty paralelne s cestami II/513 a II/507
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Pre lepšiu bezpečnosť zabezpečiť pre cyklistov samostatný jazdný pruh aspoň na
hlavných komunikačných osiach.
VÚC, SSC
2016: projekt
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2017 – 2023: realizácia

Projekt/aktivita
1.1.2.4 Cyklocesta do Leopoldova
Popis

Napojenie cyklotrasy od ulice D. Jurkoviča (m.č. Šulekovo) po železničnú stanicu
Leopoldov.

Spolupráca
Obdobie realizácie

Mesto Leopoldov, TTSK
2019 - 2023

Projekt/aktivita
1.1.2.5 Cyklochodníky v meste
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Na regionálnu sieť cyklotrás bude naviazaná sieť mestských cyklotrás.
Komisia UPRRDaŽP
2017 - 2023

Projekt/aktivita 1.1.2.6
Parkovací dom pre bicykle na železničnej stanici
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie
Poznámky

Vybudovať v priestore železničnej stanice parkovací dom (s ochranou) pre bicykle
s cieľom začleniť cyklodopravu do integrovanej dopravy.
ŽSR, oddelenie výstavby
2019 - 2023
Napr. v Hradci Králové 8x8x11m, kapacita 116 bicyklov, plne automatizovaný
systém.

Projekt/aktivita 1.1.2.7
Budovanie a monitoring parkovísk pre bicykle
Popis
Obdobie realizácie

Pre intenzívnejšie používanie bicykla ako dopravného prostriedku je nutné zvýšiť
bezpečnosť pri jeho odložení. To je nutné riešiť v súčinnosti s budovaním
kamerového systému.
2019 - 2023

Opatrenie: 1.1.3
Dostatok parkovísk a parkovacia politika
Mesto trpí, podobne ako iné mestá, nedostatkom parkovacích plôch pre obyvateľov a návštevníkov
mesta. Cieľom opatrenia je viacerými projektmi doplniť kapacitu parkovacích miest a zaviesť novú
parkovaciu politiku. Opatrenie je zamerané na riešenie problému statická doprava v meste.

Projekt/aktivita 1.1.3.1
Plán statickej dopravy v meste
Popis
Obdobie realizácie

Riešiť trvalo udržateľný systém pre riešenie statickej dopravy v meste, na ktorú
bude nadväzovať parkovacia politika mesta.
2016 - 2017

Projekt/aktivita 1.1.3.2
Parkovacie plochy pre návštevníkov mesta
Popis
Obdobie realizácie

Vytvoriť dostatok parkovacích miest pre návštevníkov centra mesta ako aj
predpoklady pre redukciu parkovania v exponovaných hodnotných polohách
(námestie).
2017 - 2023

Projekt/aktivita 1.1.3.3
Parkovanie na sídliskách
Popis
Obdobie realizácie

Vytvoriť dostatok parkovacích miest pre obyvateľov mesta. Parkovacie miesta
realizovať postupne po jednotlivých obvodoch v sídliskách tak, aby v priebehu
volebného obdobia bolo pokryté postupne celé mesto. Začať sídliskami
s najväčším nedostatkom parkovacích miest.
2016-2023
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Špecifický cieľ:

1.2 Otvorené mesto

Opatrenie 1.2.1
Hlohovec regionálne centrum – spolupráca obcí v regióne
Mesto Hlohovec je regionálnym centrom pre obyvateľov obcí ležiacich v okruhu do 20 km. Okrem
pracovných príležitostí poskytuje obyvateľom viaceré služby v oblasti, školstva, zdravotníctva,
kultúry, voľného času,.....
Prognóza vývoja obyvateľov do roku 2035 hovorí o úbytku počtu obyvateľov v mestskom regióne
(okrese) Hlohovec o cca 4,5%. Zároveň obyvateľstvo bude starnúť. Oba trendy budú mať priame
dopady na zmeny v regionálnom školstve, štruktúru sociálnych a zdravotníckych služieb a ďalšie
verejné politiky. Z hľadiska dopadov na verejné financie bude potrebné riešiť dopady týchto
trendov v rámci medzi obecnej spolupráce.
Mesto Hlohovec chce v rokoch 2016/2017 pripraviť celú sériu nových strategických dokumentov,
ktoré budú mať dopad aj za hranicami mesta a je preto záujmom mesta, ale malo by byť aj
záujmom obcí v regióne, hľadať riešenia v spolupráci.
Cieľom opatrenia je začať diskusiu a na základe analýz a dohôd medzi predstaviteľmi mesta
Hlohovec, mesta Leopoldov a obcí ležiacich v mestskom regióne Hlohovca navrhnúť a realizovať
opatrenia, ktorá zabezpečia lepšie predpoklady pre rozvoj regiónu, dostupnosť služieb, ich
efektívne zabezpečovanie a kvalitu života obyvateľov územia mestského regiónu. Opatrenie
reaguje na definovaný problém spolupráce mesta Hlohovec a obcí pri rozvoji regiónu.

Projekt/aktivita 1.2.1.1
Spoločná školská politika

Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

V hraniciach mestského regiónu prišlo v rokoch 1996 – 2014 k poklesu počtu
materských škôlok a najmä výraznému poklesu počtu žiakov základných škôl , čo
spôsobilo zrušenie základných škôl vo viacerých obciach. V roku 2014
poskytovalo služby občanom 27 MŠ (3 obce nemajú MŠ) a 18 ZŠ (v piatich
obciach bola ZŠ zrušená). Mesto Hlohovec uvažuje s ďalšou redukciou počtu ZŠ.
V území funguje 1 základná umelecká škola v Hlohovci, 1 špeciálna základná
škola v Hlohovci, 2 centrá voľného času, 19 školských jedální v 9 obciach
a stredné školstvo v Hlohovci.
Mesto Leopoldov, obce v okrese Hlohovec, zástupcovia škôl a orgánov školstva
2016

Projekt/aktivita 1.2.1.2
Spoločná politika sociálnych služieb
Popis
Spolupráca

V mestskom regióne Hlohovec poskytovalo obyvateľom služby 6 zariadení
s celkovou kapacitou 275 miest, z toho väčšina v meste Hlohovec (176 miest).
V porovnaní s celoslovenským priemerom dosahuje počet miest na 1000
obyvateľov výrazne nižšie hodnoty. Vo väzbe na očakávané demografické zmeny
a starnutie obyvateľstva je súčasný stav v sociálnej oblasti neudržateľný.
obce mestského regiónu, UPSVAR

Projekt/aktivita 1.2.1.3
E-government v regióne
Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

Obce v MR majú webovú stránku. Neposkytujú však svojim obyvateľom
a návštevníkom dostatočné služby, možnosť elektronického vybavenia povinností
a pod. Trendom je podpora výkonu správy elektronizáciou a to najmä využívaním
elektronickej tabule, elektronických formulárov, ktoré by mali občania ľahko
prístupné na stránke obce. Aj v tejto oblasti by mohlo byť pre obce výhodne
využívať spoločný web portál pre konkrétne oblasti.
Mesto Leopoldov, obce okresu
2016 - 2017

Projekt/aktivita 1.2.1.4
Podpora podnikania
Popis

Mesto Hlohovec nepatrí medzi leadrov v hodnotení podnikateľského prostredia.
V komplexnom hodnotení mu patrí 110. priečka zo 150 miest Slovenska
a 11. priečka zo 16 miest Trnavského kraja.
V súčasnosti neexistuje spoločný postup pri podpore podnikania v regióne. Každá
obec rieši / nerieši podporu podnikania osobitne. Mestá a obce majú k dispozícii
obmedzené množstvo nástrojov na podporu podnikania, napriek tomu hrajú často
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Spolupráca
Obdobie realizácie

rozhodujúcu úlohu. Obce môžu podporiť podnikanie dobrou politikou
s nehnuteľnosťami, informáciami, v obmedzenej miere daňovou a poplatkovou
politikou, ale aj spoločným postupom navonok (napr. podporou vytvárania
klastrov) so snahou urobiť región atraktívnejším pre podnikanie a tým aj pre
bývanie v ňom.
Obce, podnikatelia
2016 - 2017

Projekt/aktivita 1.2.1.5
Marketingová stratégia regiónu
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

V súčasnosti existuje vypracovaná marketingová stratégia regiónu Jaslovské
Bohunice (cca 160 obcí). Mesto Hlohovec a obce okresu nemajú spracovanú
takúto stratégiu, ktorá by odrážala podmienky a potreby mestského regiónu a vo
väzbe na dlhodobú stratégiu rozvoja.
Obce a podnikatelia v regióne
2016

Projekt/aktivita 1.2.1.6
Spoločná stratégia cestovného ruchu
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

V súčasnosti je spracovaná stratégia cestovného ruchu v okrese Hlohovec do
roku 2018. Vzhľadom na meniace sa podmienky, ale aj ciele a zámery mesta
Hlohovec, je potrebné vypracovať novú stratégiu, ktorá by podstatne viac
reflektovala na pripravované zmeny, ale aj pozíciu regiónu Hlohovec na trhu
cestovného ruchu.
Obce, podnikatelia v cestovnom ruchu
2016

Projekt/aktivita 1.2.1.7
Spoločný manažment v regióne
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

V súčasnosti existuje spoločný obecný úrad vykonávajúci prenesený výkon
pôsobnosti štátnej správy so sídlom v Hlohovci pre 25 obcí na úsekoch:
územného plánovania a stavebného poriadku, pozemných komunikácií, ochrany
prírody a krajiny, správy školstva, ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy,
ochrany pred povodňami a opatrovateľskej služby.
Obce, mestá
2016

Opatrenie 1.2.2
Zastupovanie záujmov mesta

Cieľom opatrenia je zvýšiť povedomie o Hlohovci mimo mesta a v zahraničí, ale aj využiť schopnosti
a možnosti rodákov, alebo bývalých obyvateľov mesta, v prospech jeho rozvoja. Opatrenie
prispieva k marketingu mesta, zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti a spolupráce.

Projekt/aktivita 1.2.2.1
Medzinárodné projekty, programy
Popis

Jedným z nástrojov zvýšenia atraktivity mesta je jeho participácia na
medzinárodných programoch a projektoch v rôznych oblastiach: šport, kultúra,
vzdelanie, spolupráca a partnerstvá miest, ... Cieľom je intenzívne zapájanie sa
mesta do medzinárodných programov a projektov.

Projekt/aktivita 1.2.2.2
Vytvorenie siete „ambasádorov“ mesta
Popis

Hlohovec, podobne ako mnohé iné mestá, majú v zahraničí rodákov, ktorí môžu,
v prípade ich záujmu a záujmu predstaviteľov mesta prispieť k propagácii mesta,
jeho pozitívnych stránok, k vytváraniu kontaktov, k ich návšteve rodného mesta
alebo mesta kde bývali, k „predaju“ Hlohovca v zahraničí... Cieľom je postupná
mobilizácia týchto ľudí v prospech rozvoja mesta.
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Opatrenie 1.2.3
Spolupráca v meste
Rozvoj mesta nie je predstaviteľný bez spolupráce zvolených predstaviteľov a zamestnancov mesta
s podnikateľmi a mimovládnymi organizáciami.
Cieľom tohto opatrenia je zlepšenie spolupráce verejného a súkromného sektora a vtiahnutie do
spolupráce ako aj podpora mimovládnych organizácií a seniorov, ktorí budú tvoriť stále väčší podiel
obyvateľstva. Opatrenie reaguje na analyzované problémy spolupráce v meste, zlepšovanie
podnikateľského prostredia, starnutie obyvateľstva, nedostatok služieb,...

Projekt/aktivita 1.2.3.1
Inkubátor pre mimovládne organizácie

Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

V Hlohovci je registrovaných viac ako 150 mimovládnych organizácií, z ktorých
necelá polovica je aktívna. Často býva problémom ich činnosti, najmä v začiatku,
priestorové a finančné obmedzenie, resp. možnosť zabezpečiť rôzne zákonom
stanovené požiadavky. Cieľom projektu je vytvorenie „inkubátora“ v obdobnom
duchu ako pre podnikateľské subjekty, ktorý by okrem priestorov, ktoré by mohli
MVO zdieľať, poskytol pre určené obdobie aj nevyhnutné služby (napr. IT,
poradenstvo, účtovníctvo,...) za nižšie náklady ako v prípade samostatného
zabezpečovania každou inštitúciou.
MVO v meste
2016

Projekt/aktivita1.2.3.2
Zapojenie seniorov do rozvoja mesta
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

S rastúcim priemerným vekom mnoho seniorov je schopných aj po odchode do
dôchodku sa aktívne zapojiť do života v meste a prispieť k jeho rozvoju, k vyššej
kvalite života v ňom. Cieľom projektu je zapojiť seniorov do aktivít mesta, podľa
ich záujmu, možností ale najmä využiť ich skúsenosti a profesionálne zdatnosti.
Seniori, organizácie seniorov
2016 – 2023

Opatrenie 1.2.4
Nový brand mesta
Pre zvyšovanie konkurencieschopnosti mesta, ale aj regiónu, podporu predaja jeho produktov, ale
aj prilákanie investorov a obyvateľov je nevyhnutná spoločná a na špecifikách a konkurenčných
výhodách založená prezentácia územia. To prispieva k vytvoreniu identity mesta. Opatrenie
smeruje k riešeniu problému konkurencieschopnosti mesta a regiónu.

Projekt/aktivita 1.2.4.1
Vytvorenie brandu mesta

Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

Brand mesta (City Brand)je celkový image (predstava) a viacero asociácií, ktoré
sú o meste, alebo pretrvávajú v myšlienkach ľudí. Brand, branding sa nedávno
viac používal najmä vo vzťahu ku komercii, výrobkom. Čoraz viac sa používa
v priestorovom kontexte. Návštevníci, ale aj noví potenciálni obyvatelia
vyhľadávajú mestá na základe dostupných informácií, ale aj povesti. Brand mesta
ovplyvňuje aj jeho konkurencieschopnosť. Mesto Hlohovec nepatrí medzi mestá
s výrazným image ani v najbližšom okolí, nielen v zahraničí. Cieľom projektu je
nastaviť systém posudzovania/merania brandu mesta Hlohovec a jeho
porovnávania s inými mestami.
Obyvatelia, podnikatelia, návštevníci
2016

Projekt/aktivita 1.2.4.2
Meranie brandu mesta

Popis

V prípade merania brandu mesta sa obyvatelia, návštevníci zameriavajú najmä
na šesť oblasti (hexagon) mesta :
1. Prítomnosť (medzinárodné, národné postavenie)
2. Miesto a jeho príjemnosť
3. Potenciál (ekonomický, vzdelanostný, obchodný,...)
4. Pulz mesta (zaujímavosti, vzrušenie,...)
5. Ľudia (postoj k prichádzajúcim, priateľstvo, predsudky,...)
6. Predpoklady (ako by sa dalo žiť v meste, možnosť získania ubytovania,
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Spolupráca
Obdobie realizácie

úroveň služieb,..)
Hodnotenie sa uskutoční dotazníkovým prieskumom a bude sa zverejňovať každý
rok. Zároveň nepriamo ukáže na posun a vhodnosť realizovaných projektov.
Obyvatelia, návštevníci, podnikatelia,...
2017 - 2023
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Strategický cieľ 2:

Zdravá ekonomika

Špecifický cieľ:

2.1 Zvýšenie kvality vzdelania

Opatrenie 2.1.1
Vyššia kvalita stredných škôl a ich prepojenie na firmy a základné školy
Stredné školy v Hlohovci sú síce prispôsobené miestnej štruktúre výroby, ale nedosahujú želateľné
výsledky: je potrebné zlepšovať podmienky pre zvyšovanie úrovne vzdelania a zapojenie
absolventov stredných škôl do praxe. Opatrenie je orientované na riešenie vzdelanostnej úrovne
obyvateľov mesta.

Projekt/aktivita 2.1.1.1
Vytvorenie platformy pre diskusiu medzi firmami, mestom a školami
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Cieľom je intenzívnejšia výmena informácií o zameraní a kvalite vzdelávania.
Zámerom je vytvorenie okrúhleho stola, v rámci ktorého sa budú diskutovať
najmä otázky ekonomického rozvoja regiónu, minimálne dve stretnutia ročne.
Podnikateľské subjekty, zástupcovia škôl, školský úrad, experti
2016 - 2023

Projekt/aktivita 2.1.1.2
Vytvorenie platformy pre uplatnenie žiakov v regióne Hlohovec
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Cieľom je vytvorenie platformy pre realizáciu opatrení na postupnú reprofiláciu
absolventov stredných škôl a zvyšovanie kvality vzdelávania vo väzbe na súčasnú
a predpokladanú hospodársku základňu v meste, regióne, kraji, vo väzbe na nové
trendy.
Podnikateľské subjekty , školy
2016

Projekt/aktivita 2.1.2.1
Vytvorenie systému rekvalifikácie podľa požiadaviek zamestnávateľov v regióne
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Špecifický cieľ:

Cieľom je, aby sa pri zmenách na trhu práce podarilo čo najskôr obmedziť rast
nezamestnanosti
a zároveň
rekvalifikovať
záujemcov
o prácu
v súlade
s rozvojovými zámermi mesta a očakávanými trendmi.
Podnikatelia, občania
2018 - 2023

2.2 Podpora podnikov a inovácií a diverzifikácie odvetví

Opatrenie 2.2.1
Podpora malého a stredného podnikania
Na základe posúdenia infraštruktúry, kvality prostredia, pracovného trhu a kvality samosprávy
obsadilo mesto Hlohovec až 110. miesto zo 145 miest Slovenska a až 11. miesto medzi
16 mestami kraja. Je potrebné systematicky pracovať na odstraňovaní slabých stránok.
Mestá a obce majú 5 hlavných nástrojov pre svoj rozvoj: manažment plôch, finančná podpora (na
Slovensku obmedzená), poskytovanie služieb podnikateľom, informovanie a komunikácia, ako aj
územnoplánovacie nástroje.
Cieľom opatrenia je pomocou využitia uvedených nástrojov zlepšiť podmienky pre podnikanie
na území mesta a v prípade spolupráce s obcami aj v celom mestskom regióne.
Opatrenie je zamerané na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Projekt/aktivita 2.2.1.1
Vytvorenie centra pre rozvoj regiónu
Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

V súčasnosti mesto nemá vytvorený „bod“ = centrum, ktorý by poskytoval služby
pre podnikateľov: poradenstvo, informácie, organizáciu podujatí, spoluprácu pri
vytváraní klastrov, kooperácií, cielenú podporu pre vybrané odvetvia, podporu
inovácií, start–up,... ale ani jasnú politiku podpory malých a stredných
podnikateľov, ktorá by mala obsahovať zásady podpory, využitie plôch
a priestorov, súčinnosť medzi nimi,...
Mesto Leopoldov, obce okresu
2017 - 2018
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Projekt/aktivita 2.2.1.2
Pozemková politika mesta

Popis

Obdobie realizácie

V súčasnosti mesto Hlohovec nemá premyslenú pozemkovú politiku, pod ktorou
rozumieme nielen využívanie mestských pozemkov, ale aj rozvoj na pozemkoch
súkromných. Rozvoj mesta sa reguluje iba cestou územného plánu, jeho
zmenami a doplnkami. Mesto dnes nemá ani dostatočný prehľad o vlastných
nehnuteľnostiach. Pre úspešnosť rozvoja mesta je nevyhnutná aktívna mobilizácia
pozemkov, zvyšovanie ich hodnoty, zavedenie poplatkov za zvyšovanie hodnoty
súkromných pozemkov výstavbou infraštruktúry,... ale aj profesionalizácia správy
pozemkov a organizácie pozemkovej politiky.
2016

Projekt/aktivita 2.2.1.3
Priestory pre začínajúcich podnikateľov (inkubátor)
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Podnikateľský inkubátor je organizácia, ktorá systemizuje proces vytvárania
nových úspešných firiem poskytnutím priestorov a úplného, integrovaného
rozsahu služieb. Môže poskytovať kancelárske priestory, infraštruktúru, priestory
na rokovanie, recepciu, poradenstvo, právne služby, telekomunikačné služby,
účtovníctvo,...
Podnikatelia, podnikateľské združenia
2017

Opatrenie 2.2.2
Lepšie využitie existujúcich a vymedzenie nových plôch pre podnikanie
V meste Hlohovec a v okolitých obciach sú využiteľné priestory a pozemky pre usídľovanie
podnikateľov, či už brownfieldy alebo greenfieldy. Nedostatočnou komunikáciou, spoluprácou,
marketingom ale aj cenovou politikou ostávajú tieto plochy nevyužité, alebo sa predávajú so
snahou o využitie často v rozpore so stratégiou mesta a územným plánom. Súčasťou opatrenia
bude bilancia plôch a priestorov. Opatrenie je zamerané na problém využívania disponibilných
plôch pre podnikanie.

Projekt/aktivita 2.2.2.1
Priemyselný areál Šulekovo
Popis
Obdobie realizácie

Iniciovanie dostavby podnikov na doteraz nevyužitých plochách v priemyselnej
zóne v Šulekove.
2016 - 2023

Projekt/aktivita 2.2.2.2
Využitie areálu Saneca
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Koordinácia rozvojových zámerov mesta a podniku na existujúcich aj doteraz
nevyužitých plochách v rámci areálu.
Vedenie / vlastníci podniku
2017 - 2023

Projekt/aktivita 2.2.2.3
Vymiestnenie nevhodne umiestnených prevádzok (SAD, bitúnok,...)
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Areál prevádzky dopravného podniku presunúť do niektorej z výrobných zón
mesta a využiť jeho vysoko atraktívnu polohu na nábreží pre rozvoj
mestotvorných funkcií (služby, bývanie).
Vedenie / vlastníci podniku
2017 - 2020

Projekt/aktivita 2.2.2.4
Revitalizácia areálu mestského podniku služieb
Popis
Obdobie realizácie

Vybudovanie
mestského
priestranstiev.
2016-2018

podniku

pre

budovanie

a údržbu

verejných
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Opatrenie 2.2.3
Zlepšenie infraštruktúry cestovného ruchu
Mesto Hlohovec nedisponuje turistickou informačnou kanceláriou a celkový informačný systém
nezodpovedá potenciálu mesta a jeho regiónu. Cieľom je, na základe stratégie cestovného ruchu
regiónu, v prvej etape posilniť význam cestovného ruchu v meste a v mestskom regióne
vytvorením bodu (TIK), ktorý sa začne profesionálne zaoberať podporou koordináciou čiastkových
aktivít v cestovnom ruchu a postupným zlepšovaním informačného systému. Opatrenie je
orientované na riešenie nevyužitého potenciálu pre služby v cestovnom ruchu.

Projekt/aktivita 2.2.3.1
Turistická informačná kancelária
Popis

Obdobie realizácie

Cieľom projektu je založenie TIK, ktorá bude predovšetkým slúžiť na:
- zber údajov a informovanie
- tvorbu a aktualizáciu propagačných materiálov
- reprezentáciu na podujatiach cestovného ruchu
- zabezpečenie spolupráce medzi samosprávou, podnikateľmi a cestovnými
kanceláriami/agentúrami.
2016 - 2017

Projekt/aktivita 2.2.3.2
Informačný systém v meste a regióne
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Špecifický cieľ 2.3:

Mesto a región nemá dostatočne vybudovaný informačný systém. Cieľom
projektu je na základe stratégie jeho doplnenie a skvalitnenie a docieliť lepšie
informovanie návštevníkov mesta a regiónu o trasách, atrakciách, ubytovaní,...
a ďalšej infraštruktúre cestovného ruchu.
Obce v regióne, podnikatelia v CR
2017 – 2020

Zdravé verejné financie

Opatrenie 2.3.1
Efektívne využívanie verejných zdrojov
Rastúce požiadavky na verejné financie vyplývajúce z očakávaných trendov si vyžiada prijímať
opatrenia na strane výdavkov mesta a jeho organizácií. Šetriť na ľudských zdrojoch vzhľadom
na súčasné ohodnotenie ale aj rastúce požiadavky na kvalitu a rýchlosť výkonu nie je riešením.
Opatrenie smeruje k systémovým opatreniam zvyšujúcim efektivitu disponibilných verejných
zdrojov.

Projekt/aktivita 2.3.1.1
Znižovanie výdavkov zavedením elektronických aukcií
Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

Mesto realizuje verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác bez
elektronických aukcií, využíva len zákonné obstarávanie prostredníctvom
elektronického trhoviska. Správnym zadaním súťažných podmienok a návrhu
zmluvy je reálne vytvorenie transparentného súťažného prostredia a následne
možné zníženie výdavkov z mestského rozpočtu. Cieľom je používanie
elektronických aukcií pri zákazkách nad 5 tis. Eur (mimo EKS).
Všetci zamestnanci mesta Hlohovec
2016-2023

Projekt/aktivita 2.3.1.2
Pravidelné hodnotenie funkčnosti inštitúcií
Popis
Obdobie realizácie

Každá organizačná jednotka mesta predloží k 31.1 nasledujúceho roku výročnú
správu o svojej činnosti, na základe metodického usmernenia vedenia mesta.
2017 - 2023

Projekt/aktivita 2.3.1.3
Posudzovanie dopadov projektov mesta na rozpočet
Popis
Obdobie realizácie

Každý projekt mesta bude posúdený z hľadiska efektivity kapitálových výdavkov,
ale aj z hľadiska očakávaných prevádzkových nákladov. Bez takéhoto posúdenia
nebude možné jeho financovanie z rozpočtu mesta.
2016 – 2023
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Opatrenie: 2.3.2
Dotačný systém
Cieľom opatrenia je definovať jasné princípy podpory občianskych aktivít v meste, čo je súčasťou
efektívneho využívania verejných financií.

Projekt/aktivita 2.3.2.1
Transparentný systém financovania športu, kultúry, vzdelávania
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Cieľom projektu je v spolupráci so zástupcami športu, kultúry, vzdelávania
vytvoriť systém a mechanizmus spolupráce a financovania aktivít tak, aby sa
dostatočne využil potenciál mesta a organizácií pôsobiacich v ňom a zároveň
vytvorili predpoklady pre osobnostný rast aktérov a dobrú reprezentáciu mesta
Hlohovec. Zámerom bude podporovať konkrétne aktivity a nie organizácie.
MVO, kluby,....
2016

Projekt/aktivita 2.3.2.2.
Vytvorenie fondu mesta Hlohovec (nový grantový systém)
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Zámerom je vytvorenie jedného fondu mesta, z ktorého budú poskytované
dotácie do jednotlivých oblastí/sfér na základe jasne a vopred stanovených
pravidiel a v súlade so špecifickými požiadavkami súkromných donorov. Fond
bude mať jasne stanovenú štruktúru, právny status a jeho činnosť bude verejne
dostupná.
MVO, podnikatelia,...
2016

Projekt/aktivita 2.3.2.3
Podpora talentov
Popis
Obdobie realizácie

Mesto Hlohovec chce, aby rozpočtové prostriedky definované v rozpočte mesta
pre dotačný systém boli sčasti orientované na podporu talentovanej mládeže.
Opreto bude osobitnou časťou fondu aj oblasť podpory talentov za podmienok
definovaných v stanovách/štatúte fondu.
2016- 2023

Opatrenie 2.3.3
Daňová a poplatková politika

Legislatívne zmeny na celoštátnej úrovni, ale aj strategické zámery mesta si vyžiadajú upraviť aj
daňovú a poplatkovú politiku mesta. Opatrenie je zamerané na cielenú participáciu súkromného
sektora na rozvoji mesta na zabezpečovanie služieb pre obyvateľov mesta.

Projekt/aktivita 2.3.3.1
Zavedenie miestneho poplatku na rozvoj
Popis
Obdobie realizácie

Nový zákon o poplatku za rozvoj umožňuje obci zaviesť tento poplatok v členení
podľa druhu stavieb a podľa častí mesta (urbanistických obvodov). Zákon
zároveň ukladá mestu na aké účely je možné výnos z poplatku za rozvoj použiť.
Cieľom je vypracovanie VZN o poplatku za rozvoj v meste Hlohovec.
2016

Projekt/aktivita 2.3.3.2
Poplatok za TKO a drobný stavebný odpad
Popis
Obdobie realizácie

Nový zákon o odpadoch si vyžaduje vypracovať nové VZN o poplatku za
komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad.
2016

Projekt/aktivita 2.3.3.3
Daň z nehnuteľnosti
Popis
Obdobie realizácie

Daňové sadzby dane z nehnuteľnosti v meste Hlohovec sú nižšie ako priemer obcí
na Slovensku. Vo väzbe na rozvoj mesta, postupné obmedzenie cudzích zdrojov
a dotácií, ale aj vo väzbe na pripravované zmeny na centrálnej úrovni bude
potrebné pripraviť zmeny v zdaňovaní nehnuteľností.
2016
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Špecifický cieľ 2.4:

Digitálne mesto Hlohovec

Opatrenie 2.4.1
Elektronická úradovňa, e-government
Elektronická komunikácia s obyvateľmi a podnikateľmi je nevyhnutnosťou rovnako ako je
poskytovanie dát súčasťou transparentnej samosprávy. Opatrenie je orientované na zlepšenie
e-governmentu, dostupnosti dát a zefektívnenie komunikácie s občanmi a podnikateľmi.

Projekt/aktivita 2.4.1.1
Responzívny web mesta
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Webová stránka mesta Hlohovec www.hlohovec.sk nie je responzívna – tzn.
nedokáže sa automaticky prispôsobiť zariadeniu, na ktorom je prehliadaná.
Responzívny web prináša so sebou veľké množstvo výhod – je možné
zvýrazňovať prvky, ktoré sú pre užívateľov na konkrétnom zariadení dôležité.
V opačnom prípade vypustiť tie, ktoré dôležité nie sú.
externý dodávateľ – technický prevádzkovateľ webovej stránky
2016

Projekt/aktivita 2.4.1.2
Elektronické formuláre pre občanov
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Podľa zákona o e-governmente budú samosprávy zodpovedné za publikáciu
elektronických formulárov, v nastavenej etapizácii. Elektronické formuláre
umožnia jednoduchšiu komunikáciu obyvateľov, podnikateľov či iných subjektov
s mestom. Spustenie formulárov závisí od úvodných krokov realizovaných na
štátnej úrovni – tieto sa však posúvajú v čase.
2016

Projekt/aktivita 2.4.1.3
Big data
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Big data je súčasný trend vypublikovávania dát s cieľom ich čo najviac využiť –
ide o lepší spôsob ukladania dát a následne ich širšie využitie v praxi. Mesto
v súčasnosti nepublikuje takéto dáta. Cieľom sú kvalitné užitočné dáta
publikované na webe mesta k dispozícii verejnosti, pravidelne aktualizované.
externý dodávateľ – technický prevádzkovateľ webovej stránky
2016 – 2023

Opatrenie 2.4.2
Multimediálne informačné systémy
Cieľom opatrenia je postupne zavádzať prvky novej koncepcie mestského rozvoja zameranej
na chytré „smart“ riešenia a prispievať k riešeniu problému konkurencieschopnosti mesta Hlohovec
nielen pre podnikanie ale aj pre kvalitné bývanie a život v ňom.

Projekt/aktivita 2.4.2.1
Zriadenie wifi hotspotov v meste
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Mesto Hlohovec doteraz zriadilo 1 wifi hotspot – v rámci budovy MsÚ. Mesto malo
záujem zriadiť ďalšie hotspoty vo vytipovaných lokalitách (pešia zóna,
námestie,..) narazilo však na problém s elektrickým napájaním týchto zariadení.
Cieľom je umiestnenie ďalších wifi hotspotov na kľúčových miestach v meste.
Miestni dodávatelia IT pripojenia, Miestni majitelia budov
2016 - .....

Projekt/aktivita 2.4.2.2
Inštalácia digitálnych informačných systémov
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

V meste je potrebné zabezpečiť lepší prístup k informáciám. Cieľom sú tri
umiestnené infopointy – digitálne tabule umiestnené v meste.
Turistická informačná kancelária, podnikatelia
2017 - 2018
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Projekt/aktivita 2.4.2.3
Zavedenie SMS notifikácie občanov

Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

MsÚ v Hlohovci má už v súčasnosti k dispozícii modul systému Cora Geo, ktorý
technologicky umožňuje zasielanie SMS správ obyvateľom mesta. Tento modul sa
zatiaľ nevyužíva. Chýba vytvoriť zoznam obyvateľov mesta, ktorí súhlasia so
zasielaním oznamovacích SMS správ a na druhej strane, zoznam obyvateľov ktorí
takéto správy prijímať nechcú. Na základe toho vzniknú dve databázy mien,
s ktorými terajší modul vie pracovať – zasielať oznámenia, upozornenia či iné
dôležité informácie. Modul SMS notifikácie je možné napojiť na daňový podmodul
systému Cora Geo a posielať tak upomienky k nezaplateným finančným
povinnostiam. Cieľom je efektívne fungujúci modul SMS notifikácie obyvateľov.
Klientske centrum na MsÚ (napĺňanie databáz)
2016

Projekt/aktivita 2.4.2.4
Mapový publikačný portál pre občanov
Popis
Obdobie realizácie

MsÚ v Hlohovci má k dispozícii mapy v GIS, ktoré sú prepojené s informačným
systémom úradu. Otázna je miera publikovateľnosti týchto dát a tiež ich kvality.
2016
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Strategický cieľ 3:

Atraktívne mesto

Špecifický cieľ 3.1:

Bývanie pre všetkých

Opatrenie: 3.1.1
Príprava a výstavba diverzifikovanej ponuky bývania pre miestnych a nových
obyvateľov mesta
Napriek tomu, že väčšina obyvateľov mesta je spokojná s bývaním, nájdu sa aj takí, ktorí by chceli
bývať lepšie. Mesto Hlohovec stráca obyvateľov a preto je potrebné vytvoriť podmienky pre príchod
nových a neodchádzanie mladých. Riešenie je v kombinácii vytvárania podmienok pre vznik nových
pracovných miest, zvyšovania kvality služieb a ponuky bývania. Opatrenie reaguje na riešenie
problému rôznorodosti a dostupnosti bývania pre rôzne cieľové skupiny.

Projekt/aktivita 3.1.1.1
Bytová politika mesta
Popis
Obdobie realizácie

Na základe analýzy súčasného stavu, prieskumov medzi obyvateľmi
zadefinovanie spôsobu, foriem a štruktúry novej bytovej výstavby vo väzbe na
predpokladaný rozvoj mesta.
2016

Projekt/aktivita 3.1.1.2
Výstavba bytov v bytových domoch
Popis
Obdobie realizácie

Výstavba bytov v bytových domoch v súlade so schválenou bytovou politikou.
2019 - 2023

Projekt/aktivita 3.1.1.3
Výstavba nových rodinných domov
Popis
Obdobie realizácie

Spracovanie zásad pre spoluprácu a spolufinancovanie pri riešení nových lokalít
pre rodinné domy.
2016 - 2023

Projekt/aktivita 3.1.1.4
Rekonštrukcia ubytovne na Železničnej ulici
Popis
Garant
Obdobie realizácie
Poznámky

Rekonštrukcia ubytovne a zmena užívania na bytové priestory (60BJ)
Riaditeľ BH, s.r.o.
2016-2017
60 bytových jednotiek

Projekt/aktivita 3.1.1.5
Sociálne bývanie
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Špecifický cieľ 3.2:

Príprava bývania pre skupinu obyvateľstva, ktorá nie je schopná zabezpečiť si
bývanie z vlastných prostriedkov.
Komisia zdravotná, sociálna, bytová, vzdelávania a kultúry
Referát pre byty a nebytové priestory
2019 - 2023

Kvalitná technická infraštruktúra

Opatrenie 3.2.1
Oprava, výstavba a údržba vodovodnej a kanalizačnej siete
Technická infraštruktúra v meste si vyžaduje zásadnú rekonštrukciu. Vodovodná sieť je na hranici
životnosti, čo sa prejavuje rastúcimi poruchami a haváriami. Veľký počet obyvateľov nie je
napojených na verejnú kanalizáciu, resp. je pripojených bez povolenia. Opatrenie je zamerané
na riešenie nevyhovujúceho stavu.
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Projekt/aktivita 3.2.1.1
Plán obnovy kanalizačnej siete a jej rekonštrukcie
Popis
Obdobie realizácie

Plán obnovy kanalizačnej siete a návrh ročne zaradzovanej čiastky do obnovy
siete, návrh jednotlivých etáp rekonštrukcie.
2016 - .........

Projekt/aktivita 3.2.1.2
Monitoring a rekonštrukcia vodovodnej siete
Popis
Obdobie realizácie

Rekonštrukcia vodovodnej siete, monitoring a opatrenia za účelom dosiahnutia
trvalej udržateľnosti. Modernizácia správy, technológii odčítavania vody,
fakturácie, vyúčtovania (Smart).
2016 - 2023

Opatrenie 3.2.2
Modernizácia verejného osvetlenia
Opatrenie je zamerané na vyššiu kvalitu verejného osvetlenia a na úspory výdavkov mesta - ako
súčasť zapojenia sa do medzinárodných záväzkov Slovenska týkajúcich sa úspory energií.

Projekt/aktivita 3.2.2.1
Modernizácia VO LED technológiou
Popis
Obdobie realizácie

Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou. Cieľom je zrekonštruovaná
sieť verejného osvetlenia, v troch etapách.
2016 - 2018

Opatrenie 3.2.3
Vyššia kvalita ciest
Technický stav miestnych komunikácií nie je vyhovujúci, čo spôsobuje dopravné problémy,
technické problémy pre vodičov, komplikácie pri údržbe,... Opatrenie je zamerané na riešenie
nevyhovujúcej technickej infraštruktúry mesta s dopadom na zlepšenie prepravy, kvality životného
prostredia,...

Projekt/aktivita 3.2.3.1
Plán obnovy a rekonštrukcia miestnych komunikácií
Popis
Obdobie realizácie

Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja kvalitnej a funkčnej siete miestnych
komunikácií. Cieľom je spracovaný plán obnovy v ročnom vyjadrení.
2016 - 2023

Špecifický cieľ 3.3:

Kvalitné služby

Opatrenie 3.3.1
Predškolské zariadenia
Nedostatok zariadení a zámer mesta zvyšovať počet obyvateľov, najmä mladých, si vyžaduje prijať
opatrenia pre poskytovanie služieb v predškolských zariadeniach. Opatrenie podporí aj pracujúcich
rodičov s dopadom na zvyšovanie konkurencieschopnosti mesta a kúpyschopnosti obyvateľov.

Projekt/aktivita 3.3.1.1
Zriadenie mestských jaslí
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

V meste Hlohovec chýbajú zariadenia pre najmenšie deti (do 2 rokov veku).
V súčasnosti pracujúci rodičia využívajú služby detských opatrovateliek.
Predpokladáme, že dopyt po takejto službe bude rásť.
zamestnávatelia v meste
2017 - 2018
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Projekt/aktivita 3.3.1.2
Vytvorenie detských indoorových centier

Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

V meste obmedzene funguje detské centrum (Centrum pre rozvoj rodiny - CPRR)
a kresťanské pastoračné centrum KRtko.
CPRR má existenčné problémy, realizuje minimálny program, je nevhodne
umiestnené a má nízku návštevnosť.
Pastoračné centrum KRtko je nábožensky zamerané, s pestrým programom.
Cieľom sú fungujúce detské/rodinné indoorové centrá s bohatou ponukou
programu, vzdelávacích a relaxačných aktivít pre deti a ich rodiny.
MVO, podnikatelia
2017 - 2023

Projekt/aktivita 3.3.1.3
Materská škôlka Nová štvrť
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

V časti mesta Nová štvrť chýba predškolské zariadenie. Rodičia privážajú
škôlkarov do vzdialenejších škôlok v meste. V tejto časti mesta sa mení skladba
obyvateľstva – deti v škôlkarskom veku budú pribúdať. Cieľom je realizácia
materskej školy Nová štvrť.
ZŠ A. Felcána, MŠ Nábrežie (elokované pracovisko na ZŠ A. Felcána)
2019 - 2023

Projekt/aktivita 3.3.1.4
Rozšírenie kapacity materských škôl na ZŠ Koperníkova
Popis
Obdobie realizácie

V meste je nedostatočná kapacita na umiestnenie detí v MŠ. ZŠ Koperníkova má
prebytočné priestorové kapacity, ktoré nevyužíva. Cieľom je Zriadenie dvoch
tried materskej školy na Kalinčiakovej ulici (elokované pracovisko) v rámci
priestorov na ZŠ Koperníkova. Triedy budú vhodne zariadené a vybavené.
2016

Opatrenie 3.3.2
Zvýšenie dostupnosti a kvality základných škôl a školských zariadení
Dostupnosť škôl a kvalita výučby v nich si vyžaduje zvýšenú pozornosť. V meste Hlohovec je
v súčasnosti nadbytok školských priestorov, pričom ich využitie je potrebné riešiť spoločne
s okolitými obcami, ktorých deti školy v Hlohovci navštevujú. Modernizačný dlh školských zariadení
nebol doteraz odstránený a vybavenie škôl nie je na dostatočnej úrovni. Opatrenie je zamerané
na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov mesta.

Projekt/aktivita 3.3.2.1
Zefektívnenie štruktúry škôl a školských zariadení primerane stavu financovania
školstva

Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

Štruktúra materských a základných škôl a školských zariadení je neefektívna.
MŠ, ZŠ a školské zariadenia trpia množstvom nedostatkov a problémov, ktoré je
nevyhnutné riešiť. Bol uskutočnený audit a na jeho základe vykonané korekcie
v týchto oblastiach:
- obeh hotovostných platieb
- prenájom priestorov (cenníky, podmienky,...)
- systém hodnotenia riaditeľov
- otváracie hodiny škôl a školskej družiny
- pomer kvalifikovaných a nekvalifikovaných pedagógov na školách
- zaradenie pedagogických zamestnancov do tried
- obsah webových stránok
- režim a fungovanie Rád rodičov a Rád škôl,...
Cieľom je, aby sieť MŠ, ZŠ a školských zariadení fungovala efektívne po finančnej
aj iných stránkach.
všetky MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ Dúha
2016 - 2017

Projekt/aktivita 3.3.2.2
Modernizácia budov základných a materských škôl
Popis

Budovy MŠ a ZŠ sú v priemere v zachovalom stave. Každá však má svoje
špecifické problémy: zatekajúce strechy, nevyhovujúce tepelné hospodárstvo,
vonkajší plášť budov, zateplenie... Je potrebné revitalizovať školské ihriská.
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Spolupráca
Obdobie realizácie

Cieľom sú efektívne fungujúce budovy MŠ a ZŠ, zodpovedajúce požiadavkám na
vzdelávací proces.
MŠ, ZŠ
2016 - 2023

Opatrenie 3.3.3
Úroveň zdravia/zdravotnícke centrum
Starnutie obyvateľstva prinesie so sebou aj viac občanov potrebujúcich zdravotnú starostlivosť, čo
si vyžaduje prispôsobovanie štruktúry služieb.

Projekt/aktivita 3.3.3.1
Koncentrácia zdravotníckych služieb na poliklinike
Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

Budova polikliniky v blízkosti Zámockej záhrady je v súčasnosti poloprázdna,
v nevyhovujúcom technickom stave, s mnohými bariérami. Väčšina lekárov
presťahovala svoje ambulancie na iné miesta, do budov v lepšom technickom
stave a bližšie k centru mesta. Zdravotnícke zariadenia a lekári sú roztrúsení po
celom meste. Cieľom je aplikácia vhodného riešenia využitia budovy polikliniky –
na základe výsledkov auditu/štúdie.
ÚPSVaR SR, MVO, externí experti na zdravotníctvo, sociálnu starostlivosť
2019 - 2023

Projekt/aktivita 3.3.3.2
Znižovanie bariér dostupnosti k zdravotníckym službám, informačný systém
o dostupných zdravotných službách
Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

Ako vyplynulo z analýzy mesta ale aj postojov obyvateľov mesta a regiónu
existujú bariéry (dopravné, parkovacie, informačné) dostupnosti zdravotníckych
služieb. Cieľom aktivity je na základe podrobnejšej analýzy hľadať riešenie na
obmedzenie týchto bariér napríklad: lepšou informovanosťou, spôsobom
komunikácie lekár – pacient a pod. s využitím IT a ďalšími na základe skúseností
zo Slovenska ale aj zo zahraničia.
Poskytovatelia zdravotníckych služieb, štátne orgány
2016

Opatrenie 3.3.4
Kvalitná a dostupná kultúra
Neoddeliteľnou súčasťou rozvoja mesta je jeho kultúrna úroveň, ale aj úroveň poskytovaných
služieb v kultúre. Zvyšovaním dostupnosti, reakciou na trendy a požiadavky obyvateľov
a návštevníkov mesta sa prispieva nielen ku kvalitnejšiemu životu v meste, ale zvyšuje sa
atraktivita mesta pre podnikateľov a tým aj jeho konkurencieschopnosť, na čo je opatrenie
zamerané.

Projekt/aktivita 3.3.4.1
Multifunkčné kultúrne centrum (reprofilácia kina na kulturpark)
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Zariadenia kultúry sa nachádzajú v rôznych objektoch v meste s veľmi nízkym
stupňom využitia. Centralizáciou zariadení sa zvýši nielen ich prevádzková
efektivita, ale aj návštevnosť a využiteľnosť.
MsKC, mestská knižnica
2016

Projekt/aktivita 3.3.4.2
Dom vinárov: vínna pivnica, vínotéka (AXA klub)
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Vo väzbe na posilňovanie identity mesta ako centra vinohradníckej a vinárskej
oblasti vytvoriť priestorové možnosti na rozvoj aktivít súvisiacich s tradíciami
regiónu.
Cech vinárov a gastronómie
2016

Projekt/aktivita 3.3.4.3
Rekonštrukcia a modernizácia Domu kultúry
Popis

Od uvedenia do prevádzky v r. 1988 nebola v Dome kultúry realizovaná, okrem
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Obdobie realizácie

rekonštrukcie hľadiska, žiadna plánovaná údržba. Elektroinštalácia, strecha,
obvodový plášť, technologické vybavenie sú v havarijnom stave, je potrebná
bezodkladná modernizácia.
1. etapa: 2016 - 2018
2. etapa: 2019 - 2023

Projekt/aktivita 3.3.4.4
Podpora dominantných kultúrnych podujatí
Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

Mesto Hlohovec má už dnes viacero podujatí regionálneho charakteru. Vo väzbe
na jeho tradície a potenciál a vo vzťahu k budovaniu brandu mesta je potrebné
sústrediť sa na niekoľko podujatí, ktoré majú potenciál zviditeľňovať mesto.
Cieľom aktivity je vytipovanie týchto podujatí a ich zahrnutie do nového
grantového systému tak, aby sa dosiahla ich stabilizácia a vytvorili sa tak
podmienky pre rozvoj.
MVO, podnikatelia
2016 - 2023

Opatrenie 3.3.5
Dostatok športových a rekreačných možností
Opatrenie smeruje k odstraňovaniu problému konkurencieschopnosti mesta cestou účasti
na národných a medzinárodných športových podujatiach, zvyšovaním predpokladov pre príchod
turistov a smerom k zvýšeniu kvality života v meste.

Projekt/aktivita 3.3.5.1
Revitalizácia klziska
Popis
Obdobie realizácie

Cieľom je prekrytie klziska pre celoročnú prevádzku a rekonštrukcia chladiaceho
systému pod ULP a technológie.
2019 - 2023

Projekt/aktivita 3.3.5.2
Dostavba kongresového a športového areálu pri hádzanárskej hale
Popis
Obdobie realizácie
Poznámky

Vybudovanie vrcholového strediska pre tréning a regeneráciu na národnej úrovni
pre skupinu halových športov.
2016 - 2023
Projektová dokumentácia a stavebné povolenie je vydané. Hľadá sa strategický
partner.

Projekt/aktivita 3.3.5.3
Revitalizácia kúpaliska
Popis
Obdobie realizácie

Komplexná rekonštrukcia objektov kúpaliska v zámockej záhrade s rozšírením
o nové športové a rekreačné aktivity (bez minigolfu) a posúdenie výstavby
krytého bazéna.
2017 - 2018

Projekt/aktivita 3.3.5.4
Modernizácia futbalových štadiónov
Popis
Obdobie realizácie
Poznámky

Pre obyvateľov v každej mestskej
najrozšírenejšieho športu.
2016 - 2018
Futbalový štadión Šulekovo
Futbalový štadión Mier
Futbalový štadión Slovan

časti

zabezpečiť

priestor

pre

rozvoj

Projekt/aktivita 3.3.5.5
Obnova existujúcich športových plôch
Popis
Obdobie realizácie

S realizáciou bytovej výstavby boli na sídliskách budované aj plochy pre športové
aktivity, ktoré od svojho vzniku neboli viac revitalizované. Na niektorých
sídliskách aj zanikli. Cieľom je zrekonštruovať, resp. doplniť tieto plochy pre
každé sídlisko.
2016 - 2023
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Projekt/aktivita 3.3.5.6
Rekonštrukcia mestskej telocvične
Popis
Obdobie realizácie

Mesto v minulosti prevádzkovalo telocvičňu, ktorá bola neskôr zmenená na
predajné priestory. Cieľom je zrekonštruovať priestor tak, aby mohol znovu plniť
svoju pôvodnú úlohu. Priestor bude slúžiť pre realizáciu mestských športových
aktivít.
2016

Projekt/aktivita 3.3.5.7
Revitalizácia školských športovísk – otvorená škola
Popis
Obdobie realizácie

Pre všetkých žiakov zabezpečiť kvalitný priestor pre rozvoj športových aktivít.
2017 - 2019

Projekt/aktivita 3.3.5.8
Outdoor fitness
Popis
Obdobie realizácie

Pre všetkých obyvateľov v husto obývaných častiach mesta (sídliská) zabezpečiť
priestor pre športové aktivity do 600m, v rodinnej zástavbe aspoň jedno pre MČ.
2016 - 2020

Opatrenie 3.3.6
Profesionálna verejná správa
Cieľom opatrenia je skvalitniť verejnú správu, najmä poskytovanie služieb zamestnancami mesta,
vytváranie priaznivého vzťahu medzi občanmi, podnikateľmi a zamestnancami, zlepšenie
poskytovania služieb a vytvorenie podmienok rozvoja mesta a zároveň regulácie rozvoja cestou
nového územného plánu.

Projekt/aktivita 3.3.6.1
Skvalitnenie manažmentu mesta a riadiacich pracovníkov (nová organizačná
štruktúra založená na procesnom riadení, hodnotenie zamestnancov, prieskum
spokojnosti klientov, benchmarking...)
Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

Mestský úrad má v súčasnosti vytvorenú organizačnú štruktúru, ktorá
nezohľadňuje potreby procesného riadenia subjektu. Jednotlivé agendy sú
pridelené bez vzájomnej súvislosti viacerým zamestnancom, na niektorých
úsekoch riadenia sú problémy so vzájomným zastupovaním v čase neprítomnosti
zamestnancov. Cieľom je zavedenie novej organizačnej štruktúry MsÚ založenej
na procesnom riadení a audit všetkých interných predpisov a VZN.
Vedúci zamestnanci, personalista
2016 - 2023

Projekt/aktivita 3.3.6.2
Interný kontrolný systém
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Zákon o vnútornej kontrole a finančnom audite ukladá základné požiadavky
a povinnosti pre orgány verejnej správy na vykonanie vnútornej kontroly. Každá
samospráva si upraví interným predpisom zabezpečenie vnútorného kontrolného
mechanizmu podľa systému riadenia, rozdelenia kompetencií a procesov v úrade.
Vedenie a vedúci zamestnanci
2016 - 2023

Projekt/aktivita 3.3.6.3
Kancelária prvého kontaktu – klientske centrum

Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

Mestský úrad zabezpečuje jednotlivé služby pre občanov v rámci viacerých
kancelárií. Pre občana – klienta je dôležité vybaviť potrebné komplexné služby žiadosti, informácie, platby „na jednom mieste“ s bezbariérovou dostupnosťou.
Zriadenie klientskeho centra v budove úradu je nevyhnutnosťou. Pracovníci
poskytnú odborné poradenstvo a všetky potrebné tlačivá, pokladňa v klientskom
centre príjme všetky druhy platieb v prospech Mesta.
Vedúci odborov
2016

27

Projekt/aktivita 3.3.6.4
Nový územný plán mesta
Popis
Obdobie realizácie

Mesto má platný územný plán z r. 1987, ktorý bol zásadne zmenený zmenami
a doplnkami v roku 1999 (schválenie v r. 2000) a od vtedy sa každoročne
realizujú zmeny a doplnky. Po schválení nového územného plánu regiónu TTSK,
mesto pripravuje schválenie nového územného plánu, ktorý bude v súlade
s nadradenou dokumentáciou.
2016 - 2017

Opatrenie 3.3.7
Bezpečný Hlohovec
Doterajší vývoj, ale aj zmena vonkajších podmienok v Európe a na Slovensku si vyžaduje
preventívne opatrenia. Opatrenie je zamerané na zlepšovanie podmienok pre život v meste, pre
podnikanie ale aj na ochranu obyvateľov mesta pred nežiaducimi prejavmi.

Projekt/aktivita 3.3.7.1
Rozšírenie kamerového systému
Popis
Obdobie realizácie

Mesto Hlohovec v súčasnosti využíva analógový kamerový systém, ktorý je
potrebné v niektorých lokalitách doplniť (námestie v Šulekove, okolie Zámku,...).
Mnohé miesta, v súčasnosti pokryté systémom, potrebujú výmenu zastaraných
kamier a ich príslušenstva. Cieľom je moderný a spoľahlivý kamerový systém
s kvalitným prenosom signálu pokrývajúci kľúčové lokality mesta.
2016 - 2023

Projekt/aktivita 3.3.7.2
Efektívna miestna polícia
Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

Súčasné zloženie Mestskej polície dostatočne nevyhovuje požiadavkám mesta –
je nedostatok príslušníkov MsP – preto nie je možné zabezpečiť plný výkon služby
v niektorých častiach mesta. Po doplnení o dvoch príslušníkov MsP by bolo možné
zvažovať aj zavedenie cyklohliadok. Výsledkom budú personálne kapacity MsP
doplnené tak, že bude možné zabezpečiť plný výkon služby vo všetkých
kľúčových častiach mesta.
Mestská polícia
2017

Projekt/aktivita 3.3.7.3
Občianske hliadky

Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

V meste Hlohovec sa nevyužívajú občianske hliadky, ktoré by mohli byť užitočné
vo viacerých ohľadoch bezpečnosti či ochrany majetku. V meste žijú mnohí
aktívni obyvatelia (v produktívnom aj postproduktívnom veku), ktorí by sa
ochotne zapojili do občianskych hliadok. Príkladom úspešnej realizácie hliadok je
mesto Senica, ktoré využíva pomoc občanov pri zabezpečení bezpečného
prechodu cez cesty pre žiakov idúcich do a zo škôl. Na východe Slovenska sa
osvedčili Rómske občianske hliadky. Cieľom sú aktívne a užitočné hliadky
v meste Hlohovec realizujúce dohľad nad:
- príchodom a odchodom detí do a zo škôl
- poriadkom a zamykaním detských ihrísk
- ochranou životného prostredia a čistotou mesta (psíčkari)
- iné podporné činnosti v rámci legislatívnych možností.
obyvatelia mesta, MVO, seniori a ich organizácie
2016

Projekt/aktivita 3.3.7.4
Protidrogová politika mesta

Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

V meste Hlohovec je značne rozšírená drogová kriminalita a s ňou súvisiaca
protispoločenská činnosť. V tejto oblasti pôsobí štátna polícia, Centrum
poradensko-psychologických služieb a výchovní poradcovia na jednotlivých
školách. Posilnenie protidrogovej prevencie zo strany mesta sa javí ako
nevyhnutné.
Efektívna
protidrogová politika
mesta bude realizovaná
prostredníctvom adresných opatrení na ZŠ a SŠ koordinátorom protidrogovej
politiky na MsÚ.
Štátna polícia, miestny ÚPSVaR, výchovní poradcovia na ZŠ a SŠ
2016
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Projekt/aktivita 3.3.7.5
Politika mesta proti hazardu
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Cieľom aktivity je vytvorenie portálu o škodlivosti hazardných hier, informovanie
obyvateľov a získanie ich podpory pre prijímanie opatrení k obmedzeniu
hazardných hier na území mesta.
Obyvatelia mesta
2016

Projekt / aktivita 3.3.7.6
Krízový manažment v meste
Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

Špecifický cieľ 3.4:

Cieľom aktivity je analýza súčasného stavu v oblasti krízových situácií
a vypracovanie stratégie na roky 2016 – 2023 a konkrétnych opatrení. Kľúčovými
heslami misie sú: vytvorenie tímu, orientácia na klienta/občana, firmy,
zodpovednosť, inovatívnosť – schopnosť reagovať na zmeny, byť príkladom.
Zmyslom aktivity je vyššia bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta a tým aj
zvýšenie jeho brandu.
Mestská polícia, štátna polícia, civilná ochrana, zdravotníci, HZZ....
2016

Vysoká kvalita verejných priestorov

Opatrenie 3.4.1
Udržiavané krajinné prvky v intra a extraviláne
Očakávané trendy, v tomto prípade najmä klimatická zmena, si vyžadujú zvýšenú ochranu
existujúcich krajinných prvkov v intra aj extraviláne. Kvalitné životné prostredie je nevyhnutnou
podmienkou pre hlavný cieľ mesta.

Projekt/aktivita 3.4.1.1
Hlohovec – mesto na Váhu: využitie nábrežia Váhu
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Cieľom aktivity je úprava a zapojenie rieky Váh a nábreží Váhu do mestského
priestoru sériou opatrení vyplývajúcich z celkovej stratégie.
Externí spolupracovníci, Povodie Váhu, .....
2016 - 2017

Projekt/aktivita 3.4.1.2
Starostlivosť o chránené územia v extraviláne mesta
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Mesto Hlohovec je položené na úpätí Považského Inovca a v jeho katastri
a regióne existuje viacero chránených, ale aj cenných oblastí, ktoré prispievajú aj
ku kvalite života v meste. Cieľom aktivity je podrobnejšie definovať lokality, ktoré
si vyžadujú zvýšenú pozornosť, spôsob a formy pôsobenia v nich a ich využitie
pre komplexný rozvoj mesta a územia.
Obce okresu, vlastníci plôch, ochranárske združenia,....
2018 - 2023

Opatrenie 3.4.2
Revitalizácia verejných plôch a priestorov, verejnej zelene
Kvalita verejných priestorov je základom života v meste. Nejedná sa pritom iba o ich vzhľad, ale
najmä o atmosféru, o vytvorenie podmienok pre stretávanie sa všetkých skupín spoločnosti.
Hlohovec potrebuje úplne novú kvalitu verejných priestorov, aby sa stal mestom pre život
obyvateľov.

Projekt/aktivita 3.4.2.1
Vypracovanie stratégie a štúdií využitia verejných priestorov
Popis

Mesto Hlohovec má viacero verejných priestranstiev nadregionálneho významu:
areál Zámku, námestie, mestského, miestneho (m. č. Šulekovo, sv. Peter), ale aj
lokálneho (sídliská,...). Cieľom projektu je definovať hierarchiu priestorov,
spôsob, zásady a formy ich využívania, vypracovanie katalógu prvkov,... s tým,
že každý investor bude musieť uvedené zásady rešpektovať.
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Spolupráca
Obdobie realizácie

Externí odborníci
2016

Projekt/aktivita 3.4.2.2
Revitalizácia areálu Zámockej záhrady
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Projekt nadväzuje na stratégiu a štúdie využitia verejných priestorov a bude
navrhnutý vo väzbe na rekonštrukciu zámku.
Externí odborníci
2017 - 2018

Projekt/aktivita 3.4.2.3
Zelené strechy
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Cieľom aktivity je tak kde to technické predpoklady umožňujú realizovať zelené
strechy a tým prispieť k zlepšovaniu klimatických podmienok v meste a zvýšenie
plôch.
Vlastníci, investori,...
2018 - 2023

Projekt/aktivita 3.4.2.4
Úprava cintorína, obnova domu smútku
Popis
Obdobie realizácie

Aktivita vymedzená v názve bude realizovaná v súlade s projektom.
2017 - 2020

Projekt/aktivita 3.4.2.5
Zazelenenie mesta (námestia, ulice)
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Cieľom je zvýšiť podiel najmä vzrastlej zelene v meste a tým prispieť k adaptácii
prostredia na zmenu klímy.
Vlastníci nehnuteľností
2016 - 2018

Projekt/aktivita 3.4.2.6
Reklama na verejných priestoroch, odstránenie „vizuálneho smogu“

Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

V rámci prieskumov k vypracovaniu PRM zdokumentovalo mesto Hlohovec
„vizuálny smog“, t.j. mieru presýtenia verejných priestorov reklamou. Vzhľadom
na charakter mesta považujeme presýtenie za nadmerné a bude potrebné
definovať pravidlá využívania plôch zo strany podnikateľských subjektov, ale aj
politických strán vo väzbe na projekty úpravy verejných priestranstiev
a revitalizácie najmä historického jadra mesta. Cieľom projektu je redukcia
reklám na verejných priestranstvách a zavedenie pravidiel pre ich umiestňovanie.
Vlastníci nehnuteľností, reklamné agentúry
2016 - 2018

Opatrenie 3.4.3
Krajšie sídliská
V čase výstavby sídlisk boli úplne do pozadia zatláčané pravidlá dostupnosti služieb a kvality
prostredia. Išlo výhradne o kvantitu bytov. Opatrenie je zamerané na odstraňovanie tohto deficitu
a zároveň spolu s inými opatreniami (napr.: v oblasti doprava) je reakciou na zmeny rámcových
podmienok.

Projekt/aktivita 3.4.3.1
Revitalizácia vnútroblokov Dilongova, Podzámska – Michalská, Nitrianska
Popis
spolupráca
Obdobie realizácie

Z prieskumov názorov obyvateľov vyplynulo že viac ako 50% z nich nie je
spokojných s čistotou, úpravou a využitím vnútroblokových priestorov. Cieľom
aktivity bude na základe jasného plánu zlepšiť stav a snažiť sa reagovať na
námety a názory bývajúcich občanov.
Obyvatelia lokalít
2016 - 2023
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Projekt/aktivita 3.4.3.2
Dobudovanie vybavenosti obytných zón (detské ihriská, výbehy pre psov, ...)
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Z prieskumov názorov obyvateľov vyplynulo že viac ako 50% z nich nie je
spokojných s čistotou, úpravou a využitím obytných zón. Cieľom aktivity bude na
základe jasného plánu zlepšiť stav a snažiť sa reagovať na námety a názory
bývajúcich občanov.
Obyvatelia lokalít
2016 - 2020

Opatrenie 3.4.4
Príťažlivá centrálna zóna, centrum Šulekova
Každé mesto a obec musia mať svoje centrálne územie, poskytujúce občanom, ale aj
návštevníkom, dobrý pocit a vzbudenie záujmu o jeho opätovné navštívenie. Opatrenie rieši
problémy konkurencieschopnosti mesta, identity, ....

Projekt/aktivita 3.4.4.1
Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Súčasťou stratégie zapojenia rieky Váh a jeho nábreží a vo väzbe na riešenie
dopravnej situácie bude definovaný aj spôsob rekonštrukcie a využitia dnešnej
centrálnej zóny mesta.
Externí odborníci, obyvatelia
2019 - 2023

Projekt/aktivita 3.4.4.2
Revitalizácia centra mestskej časti Šulekovo–1. Etapa
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Súčasťou stratégie zapojenia rieky Váh a jeho nábreží a vo väzbe na riešenie
dopravnej situácie bude definovaný aj spôsob rekonštrukcie a využitia centra
miestnej časti Šulekovo.
Externí odborníci, obyvatelia Šulekova
2016 - projekt
2017 - realizácia

Opatrenie 3.4.5
Funkčný a dizajnový mestský mobiliár
Opatrenie je súčasťou vytvárania brandu mesta, jeho identity podporujúcej kvalitu životnej úrovne
a zvyšovania konkurencieschopnosti mesta.

Projekt/aktivita 3.4.5.1
Uličné odpadkové koše, reklamné, propagačné a informačné systémy, lavičky,
stojany na bicykle, zástavky, prístrešky, picie fontány, zábradlia, zahradzovacie
stĺpiky - bollardy, kvetináče, stromové mreže, vonkajšie grily...
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie
Poznámky

Špecifický cieľ 3.5:

Aktivita je súčasťou a bude vychádzať zo stratégie využitia verejných priestorov
v meste Hlohovec. Cieľom bude vytvoriť katalóg drobnej architektúry vhodný pre
konkrétne územia
Externí odborníci, obyvatelia
2017 - 2023
nadväzuje na 3.4.2.1

Revitalizácia kultúrneho dedičstva

Opatrenie 3.5.1
Obnovené kultúrne a historické budovy, objekty
Hlohovec ma bohatstvo v kultúrnom dedičstve, čo patrí určite k jeho špecifikám. Bohužiaľ
desaťročia nevhodného využívania ale aj nevhodnej starostlivosti spôsobili značnú devastáciu.
Opatrenie smeruje k zvyšovaniu kvality života v meste, zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti
využívaním špecifík, k rozvoju cestovného ruchu, k hrdosti obyvateľov na svoje mesto.

31

Projekt/aktivita 3.5.1.1
Zámok Hlohovec – rekonštrukcia
Obdobie realizácie

2016 - 2023

Projekt/aktivita 3.5.1.2
Rekonštrukcia Empírového divadla
Obdobie realizácie

2017 - 2022

Projekt/aktivita 3.5.1.3
Rekonštrukcia zvonice v m. č. sv. Peter
Obdobie realizácie

2018

Projekt/aktivita 3.5.1.4
Rekonštrukcia sôch v meste
Obdobie realizácie

2017 - 2020
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Strategický cieľ 4:

Sociálne a ekologicky zodpovedné mesto

Špecifický cieľ:

4.1 Sociálne zodpovedné mesto

Opatrenie 4.1.1
Dostupné sociálne služby
Súčasný stav, ale aj očakávania v demografickom vývoji, si vyžadujú venovať viac pozornosti
starostlivosti o seniorov ako aj o postihnutých obyvateľov. Opatrenie je orientované na skvalitnenie
a dostupnosť sociálnych služieb v meste a mestskom regióne.

Projekt/aktivita 4.1.1.1
Koncepcia starostlivosti o seniorov a ZŤP

Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

Mesto nemá stratégiu starostlivosti o obyvateľov v postproduktívnom veku.
„Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hlohovec“ už nevyhovuje. Je
nevyhnutné vypracovať čiastkovú koncepciu starostlivosti o seniorov v meste.
Cieľom je koncepcia starostlivosti o seniorov v meste zahŕňajúca úpravu
a zefektívnenie fungovania Denných klubov dôchodcov a ich financovania, obedov
pre seniorov, možností trávenia voľného času a športovania.
Zariadenie pre seniorov Harmónia, DSS Humanus, Denné centrá
2016

Projekt/aktivita 4.1.1.2
Denný stacionár

Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

V meste Hlohovec nie je poskytovaná služba Denného stacionára pre seniorov ani
pre handicapovaných. Prvá cieľová skupina: seniori, ktorých zdravotný stav ešte
nevyžaduje umiestnenie v zdravotníckom zariadení alebo zariadení pre seniorov.
Ich rodiny majú záujem žiť so seniormi, nemôžu im však zabezpečiť celodennú
starostlivosť. Druhá cieľová skupina: handicapovaní (fyzicky alebo mentálne
znevýhodnení) po absolvovaní špeciálnej ZŠ aj SŠ, zostávajú doma. Bolo by
vhodné zvážiť možnosť zriadenia stacionára/chránenej dielne pre túto cieľovú
skupinu.
Cieľom
je
efektívne
fungujúci
denný
stacionár
pre
seniorov/handicapovaných, ako mestský/súkromný podnik.
Zariadenie pre seniorov Harmónia, DSS Humanus, súkromné podniky
2017

Projekt/aktivita 4.1.1.3
Rozšírenie opatrovateľskej služby
Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

V súčasnosti agendu opatrovateľskej služby spravuje Spoločný obecný úrad.
Dopyt po opatrovateľskej službe je vysoký, pracovníkov SOÚ - opatrovateliek je
nedostatok. Opatrovateľská služba v súčasnosti nedokáže odpovedať na dopyt po
nových, doplnkových formách služieb. Cieľom je efektívne fungujúca
opatrovateľská služba v meste a jeho okolí, schopná pokryť dopyt. Jej súčasťou
budú možné nové služby: stravovanie, sociálny taxík,...
obce, súkromné agentúry domácej ošetrovateľskej služby, externí dodávatelia
2017 - 2018

Projekt/aktivita 4.1.1.4
Elektronický strážca
Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

Elektronický strážca je mobilné zariadenie, cez ktoré si dôchodca/
handicapovaný, ktorého náhle postihnú zdravotné ťažkosti alebo sa zraní, privolá
pomoc. Alarm je prepojený s operačným strediskom mestskej polície, ktoré sa
cez prístroj spojí s postihnutým, prípadne lokalizuje miesto, kde sa človek
nachádza, a vyšle za ním pomoc. V meste Hlohovec takýto systém zavedený nie
je. Cieľom je systém elektronických strážcov v meste.
Mestská polícia
2016

Projekt/aktivita 4.1.1.5
Sociálny taxík
Popis
Obdobie realizácie

Cieľom projektu je zabezpečiť systém prepravy seniorov a handicapovaných
obyvateľov Hlohovca do zdravotníckych zariadení v rámci mesta.
2017 - 2023
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Opatrenie 4.1.2
Bezbariérový Hlohovec
Za desaťročia sa v meste nahromadilo mnoho bariér. Či už ľudských, ale aj technických. Je
potrebné pomenovať tieto bariéry a postupne ich odstraňovať. Opatrenie je zamerané na
spoluprácu, toleranciu a tým aj zvyšovanie identity v meste a brandu mesta.

Projekt/aktivita 4.1.2.1
Akčný plán odstraňovania bariér
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

V meste Hlohovec chýba čiastková politika, ktorá by zabezpečila implementáciu
rovného princípu vo všetkých oblastiach: rovnaký prístup pre všetkých, do
jednotlivých častí mesta, úradov, dopravných prostriedkov,... ale aj prístup
k informáciám. Cieľom je akčný plán odstraňovania bariér v meste Hlohovec –
vrátane návrhu konkrétnych opatrení.
MVO, Denné kluby seniorov, verejnosť
2017

Projekt/aktivita 4.1.3.1
Rómovia – sociálna inklúzia a vzdelávanie
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Špecifický cieľ 4.2:

V meste Hlohovec žijú marginalizované rómske komunity sústredené v dvoch
oblastiach: na Bernolákovej ulici a v Šulekove. Často sa vyskytujú problémy
v spolužití po stránke hygienickej, kultúrnej. Cieľom je, prostredníctvom
realizácie národného projektu „Take away“, zlepšiť podmienky spolužitia s MRK
a znížiť hygienické riziká.
Úrad splnomocnenca pre rómske komunity, MV SR, regionálny ÚVZ SR
2016

Ekologicky zodpovedné mesto

Opatrenie 4.2.1
Efektívne odpadové hospodárstvo
Rast množstva odpadov, nízka miera separácie, nevyhovujúca skládka v katastri mesta ale aj
zásadná zmena legislatívy si vyžadujú nový prístup a nové metódy hospodárenia s odpadom.
Opatrenie zároveň smeruje k zvyšovaniu kvality života v meste a efektivite využívania verejných
zdrojov.

Projekt/aktivita 4.2.1.1
Nový program odpadového hospodárstva
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Vo väzbe na nový zákon o odpadoch a nový program odpadového hospodárstva
kraja bude vypracovaný nový program pre mesto Hlohovec.
Orgány životného prostredia, producenti, spoločnosti podieľajúce sa na
hospodárení s odpadom
2016

Projekt/aktivita 4.2.1.2
Zelené školy – zavedenie separácie odpadov v materských škôlkach
a základných školách
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Vo väzbe na nový program odpadového hospodárstva bude jedným z opatrení
cestou výchovy detí zvýšiť mieru separácie domového odpadu.
Školy, školské zariadenia
2016

Projekt/aktivita 4.2.1.3
Zelená hliadka
Popis

Spolupráca
Obdobie realizácie

Mesto podporí aktivitu „zelená hliadka“, ako občiansku aktivitu, s cieľom zapojiť
obyvateľov mesta do spolupráce pri udržiavaní čistoty mesta. Cieľom je
spolupráca mestských inštitúcií s aktívnymi občanmi mesta nielen pri čistote, ale
aj pri projekte odstraňovania vizuálneho smogu, likvidácii čiernych skládok,
organizovaní podujatí podporujúcich aktivity v udržiavaní čistoty mesta a jeho
katastrálneho územia.
Obyvatelia mesta
2016
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Opatrenie 4.2.2
Likvidácia envirozáťaží
V katastri mesta sa nachádzajú envirozáťaže ktoré výrazne znehodnocujú životné prostredie
v meste a pôsobia proti hlavným cieľom rozvoja mesta. Opatrenie smeruje k zvyšovaniu kvality
životného prostredia, bývania a rozvoju podnikania.

Projekt/aktivita 4.2.2.1
Skládka Vlčie hory
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Cieľom aktivity je, vzhľadom na súčasný stav a vo väzbe na rozhodnutia štátnych
orgánov, rekultivácia skládky a tým zvýšenie kvality prostredia a brandu mesta.
Vlastníci pôdy, prevádzkovatelia orgány životného prostredia
2016 - 2023

Projekt/aktivita 4.2.2.2
Priemyselné areály
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Cieľom je zlepšenie podmienok v priemyselných areáloch, ich využitia, vzhľadu,
...v spolupráci s vlastníkmi.
Podnikateľské subjekty
2016 - 2023

Projekt/aktivita 4.2.2.3
Čierne skládky
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Cieľom je postupná likvidácia a vytvorenie podmienok, v rámci odpadového
hospodárstva a ďalších opatrení, pre likvidáciu existujúcich a zabránenie vzniku
nových čiernych skládok.
Vlastníci nehnuteľností, organizácie, občania
2016 - 2023

Opatrenie 4.2.3
Energeticky efektívne mesto
Hlohovec sa chce pridať k trendu úspor energií, k čomu smeruje aj toto opatrenie.

Projekt/aktivita 4.2.3.1
Prehodnotenie energetickej koncepcie mesta
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Mesto má vypracovanú energetickú koncepciu. Vo väzbe na nové trendy,
očakávania a situáciu v regióne je potrebné koncepciu posúdiť a definovať
princípy pre obdobie do roku 2023.
Externí odborníci
2016

Projekt/aktivita 4.2.3.2
Energeticky efektívne objekty mesta
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie
Poznámky

Cieľom je pre každý objekt vo vlastníctve mesta vypracovať energetický audit
a navrhnúť opatrenia smerujúce k úsporám energie. Pri nových investíciách zo
strany mesta bude energetická náročnosť jedným z rozhodujúcich kritérií.
2017 - 2023
podľa 4.2.3.1

Opatrenie 4.2.4
Vyššia čistota ovzdušia
Čistota ovzdušia je pre budúci Hlohovec predpokladom. Na rozdiel od opatrení v iných špecifických
cieľoch je toto opatrenie zamerané aj na „smart“ riešenia.

Projekt/aktivita 4.2.4.1
Elektromobily pre mesto
Popis
Obdobie realizácie

Cieľom je nákup aspoň dvoch elektromobilov pre potreby mesta a jeho
obyvateľov ako súčasť programu znižovania zaťaženia ovzdušia výfukovými
plynmi, ako aj programu smart city.
2018 - 2023
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Projekt/aktivita 4.2.4.2
Program odstraňovania znečistenia ovzdušia
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Vo väzbe na monitoring je potrebné prijať opatrenia na odstraňovanie zdrojov
znečistenia v spolupráci o znečisťovateľmi.
Podnikateľské subjekty,....
2017

Projekt/aktivita 4.2.4.3
Monitoring ovzdušia
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie
Poznámky

Aj keď Hlohovec nepatrí v rámci Slovenska k najviac zasiahnutým územiam
z hľadiska znečistenia ovzdušia na jeho území mierne rastú objemy NO2 a CO. Na
území je evidovaných 51 stredných a 6 veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia,
preto je potrebné územie monitorovať.
Externí odborníci
2016 - 2017
podľa 4.2.4.2

Opatrenie 4.2.5
Nižšia hluková záťaž
Najmä centrálna zóna mesta, ale aj prístupy do mesta výrazne zvyšujú hlučnosť v obytnom
prostredí. Opatrenie je zamerané na riešenie problému tejto hlučnosti a prispeje k zlepšeniu kvality
života v meste a ochrane zdravia obyvateľov.

Projekt/aktivita 4.2.5.1
Hluková mapa a opatrenia na zníženie hlukovej záťaže
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Vzhľadom na nadmerné zaťaženie mesta hlukom z dopravy je potrebné spracovať
hlukovú mapu a definovať najkritickejšie oblasti, územia.
Externí odborníci, študenti
2016 - 2017

Projekt/aktivita 4.2.5.2
Zelené protihlukové bariéry
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie
Poznámky

Cieľom je navrhnúť opatrenia, bariéry znižujúce negatívne dopady.
Odborníci, vlastníci nehnuteľností
2017
podľa 4.2.5.1

Opatrenie 4.2.6
Zelené mesto Hlohovec - adaptácia na zmenu klímy
Klimatická zmena a jej dopady na mesto si vyžadujú prijať sériu opatrení, ktoré zlepšia život
v meste, ochránia zdravie obyvateľov a vytvoria podmienky pre prácu a využitie voľného času.

Projekt/aktivita 4.2.6.1
Vypracovanie komplexného programu adaptácie na zmenu klímy
Popis
Spolupráca
Obdobie realizácie

Adaptačné opatrenia predstavujú súbor možností prírodných a sociálnoekonomických systémov prispôsobiť sa prebiehajúcim alebo očakávaným
zmenám klímy, s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky a využívať pozitívne
účinky zmeny klímy. Cieľom je vypracovanie adaptačnej stratégie pre mesto
Hlohovec a okolité obce.
Experti, obce, vlastníci nehnuteľností,...
2016 - 2017
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