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Charakteristika súčasnej situácie
Hospodárstvo
Hospodársky život mesta je diverzifikovaný.
Zo 14 tisíc ekonomicky aktívnych obyvateľov (EAO) najväčší podnik Duslo a.s.
zamestnáva cca 1700 obyvateľov mesta, ostatní sú zamestnaní v 16 podnikoch s počtom
zamestnancov nad 50, alebo u vyše 800 ostatných podnikateľských subjektov. 18 percent
EAO pracuje vo verejných službách, čo je podobné priemeru Západného Slovenska.
Napriek tomu v miestnom verejnom živote je sústavne prítomná potreba získania nových
investorov do mesta. Z hľadiska platného územného členenia je mesto súčasťou
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nitriansky samosprávny kraj vo výške tvorby
hrubého domáceho produktu v prepočte na obyvateľa výrazne zaostáva za slovenským
priemerom. Dôvodom je absencia investícií do rozvoja hospodárstva, čo je
charakteristické aj pre mesto Šaľa. Zníženie miery nezamestnanosti v regióne nie je
dôsledkom investícií do rozvoja hospodárstva priamo v regióne, ale migrácie za
pracovnými príležitosťami do Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja.
Investície do rozvoja hospodárstva podmieňujú aj investície do dobudovania
a rekonštrukcie infraštruktúry, ktoré sú pre mesto z hľadiska budúceho vývoja
nevyhnutné. V celkovom zložení hospodárstva mesta sú len v minimálnej miere
zastúpené činnosti s vysokou pridanou hodnotou vyžadujúce vzdelanú pracovnú silu, čo
má za dôsledok nízku úroveň reálneho príjmu obyvateľstva. Toto je možné konštatovať
aj v prípade hospodárskych činností v okolitých mestách, ktoré poskytujú zamestnanie
pre občanov Šale. Najväčšie percento obyvateľstva zamestnávajú montážne závody,
u ktorých je predpoklad, že v prípade zmeny daňového a podporného systému podnikania
presunú svoje pôsobisko do nových členských štátov EÚ, ako sú Bulharsko a Rumunsko.
Významná oblasť podnikania, ktorej rozmach sa v budúcnosti očakáva, je cestovný ruch.
V zložení hospodárstva toto odvetvie zastúpené nie je, hoci vzhľadom na blízkosť
potenciálnych centier – VD Kráľová, VD Selice, TK Diakovce a TK Horné Saliby, TK
Galanta by malo možnosť z tejto činnosti profitovať. V nadväznosti na strategické
plánovanie je nutné zámery mesta premietnuť do plánovacích dokumentov na vyššej
úrovni – PHSR VÚC Nitra.
Nezamestnanosť nie je kardinálnym problémom mesta.
Napriek metodickým problémom (počet EAO je aktualizovaný len na úrovni okresu)
môžeme konštatovať, že miera nezamestnanosti už od roku 2004 sa pohybuje na úrovni 7
percent. Je to blízko k 5 percentám, čo ministerstvo práce považuje za prirodzenú mieru
nezamestnanosti. Veková štruktúra nezamestnaných nevykazuje výrazné zastúpenie
žiadnej skupiny, v ročníkoch starších ako 30 rokov je výrazná prevaha žien. 30 percent
nezamestnaných je v evidencii menej ako 3 mesiace, 44 percent menej ako 6 mesiacov, v
týchto skupinách je ešte veľký predpoklad aktívneho záujmu o prácu. Na druhej strane
podniky regiónu referujú o nedostatku záujemcov o prácu, čo dokazuje aj fakt, že
ubytovne mesta sú plné pracovníkmi z Východného Slovenska, ktorí sú zamestnaní
v podnikoch regiónu. V porovnaní so susednými regiónmi je Šaľa charakteristická nízkou
úrovňou reálnych miezd, čo má za dôsledok odliv kvalifikovanej pracovnej sily.
Marketingová podpora pre investorov
Mesto Šaľa má zabezpečenú marketingovú podporu pre potenciálnych investorov.
K dispozícii je aktuálna databáza voľných plôch a budov, záujemcom pri vyhľadávaní
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partnerov pomáha kvalifikovaný odborník. V územnom pláne mesta boli vymedzené
plochy priemyselných zón. V rámci tejto činnosti mesto chystá realizáciu
podujatí spojených s prezentáciou mesta, ktoré budú mať charakter stretnutí
s predstaviteľmi diplomatických zborov a obchodných zastúpení členských štátov EÚ,
kde budú prizvaní podnikatelia z mesta a okolia s cieľom nadviazať kontakty a realizovať
do budúcnosti spoločné investičné zámery .
Úrad práce v rámci aktívnej politiky práce zabezpečuje sprostredkovateľstvo a
rekvalifikačné kurzy.
Služby pre podnikateľov
V sieti Národnej agentúry pre podporu MSP mesto patrí k pobočke Dunajská Streda a je
zastúpené aj v rade pobočky. Referát marketingu mestského úradu zabezpečuje
konzultačnú možnosť ohľadom podporných zdrojov. Šírenie podnikateľských informácií
je zabezpečené aj komerčnými kanálmi www. firmysala .sk a mesačníkom Súkromný
podnikateľ. Nie sú však k dispozícii žiadne miestne podporné nástroje začínajúcim
podnikateľom. V rámci bezplatnej poradenskej činnosti RRA so sídlom v Šali poskytuje
informácie o možnostiach čerpania štrukturálnej pomoci aj pre malých a stredných
podnikateľov a subjekty vykonávajúce činnosť v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.
Chýbajúca ponuka cestovného ruchu
V meste prakticky chýba ponuka pre akékoľvek odvetvie cestovného ruchu. V zahraničí
je obvyklý model – vytvorenie klastrov ( združenia podnikateľov a organizácií), ktoré by
zastrešovali propagáciu možností v oblasti cestovného ruchu a využiteľnosť existujúcich
zariadení. Mesto vzhľadom na blízkosť k existujúcim centrám, by sa mohlo pripojiť
v oblastiach poskytovania ubytovania a stravovacích služieb, ktoré v meste existujú. Je
nutné dopracovať stratégiu rozvoja CR na regionálnej úrovni, kde by mesto
identifikovalo svoje potreby a zároveň vytvorilo partnerstvá.
Jednostranný systém pracovného trhu
Úrad práce sa venuje len nezamestnaným. Tým, ktorí sú zamestnaní, ale chceli by zmeniť
profesiu, alebo získať lepšie platenú prácu sa v súčasnosti nepomáha. Tak isto neexistuje
miestny nástroj pre zamestnávateľov na vyhľadávanie žiadaných profesií. V meste síce sú
prítomné stredné školy rôzneho zamerania, avšak nepružne reagujú na potreby
pracovného trhu. V meste je nedostatok príležitostí na výkon činností s vyššou pridanou
hodnotou. Treba podporiť túto oblasť, aby bolo možné udržať kvalitný potenciál
v regióne.
Mesto má 5 rokov starú stratégiu hospodárskeho rozvoja
Stratégia bola vypracovaná medzi prvými na Slovensku s pomocou USAID. Kapitoly
stratégie: doprava, investície, podnikanie. Problémom dopravy sa venovala stratégia
hlavne preto, lebo v tom období mesto ešte nedisponovalo všeobecnou rozvojovou
stratégiou.

Kultúra
Mestské kultúrne stredisko vyžaduje rekonštrukciu
V meste sa nachádzajú 2 kultúrne strediská. Zabezpečujú prevádzkové zázemie pre
kultúrne skupiny tým, že tieto potom vystupujú na mestských akciách. Z technického
hľadiska budova MsKS potrebuje zásahy na zníženie energetickej náročnosti
a klimatizáciu sál. Je pripravený projekt rekonštrukcie pre fondy EÚ. V MsKS je
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aktuálna aj obnova svetelného a zvukového parku, ktorá je riešená postupne cez mestský
rozpočet.
Budúcnosť mestskej knižnice
V uplynulom období bola na úrovni samosprávy diskusia o presťahovaní mestskej
knižnice do nových priestorov. V rámci tejto akcie by bola riešená aj renovácia interiéru
a otázka depozitu. V prípade zachovania knižnice v súčasných priestoroch sa treba
venovať aj týmto problémom. Nezávisle od umiestnenia knižnice je aktuálna
automatizácia výpožičného systému.
Premiestnenie amfiteátra
Súčasný mestský amfiteáter je považovaný za zastaralý. Treba zabezpečiť jeho zásadnú
rekonštrukciu alebo výstavbu nového.
Rekonštrukcia obradnej siene
V nasledujúcich rokoch je potrebná rekonštrukcia tohto zariadenia.
Podpora miestnej kultúry
V meste existujú pravidelné každoročné kultúrne podujatia (7), niektoré z nich
s celoslovenskou pôsobnosťou. Na mestskej web-stránke je priestor na uverejnenie
miestnych programov. Bola vytvorená databáza kultúrnych organizácií.

Sociálna starostlivosť
Služby sociálnej starostlivosti v meste zastrešuje Organizácia sociálnej starostlivosti
Mestskú príspevkovú organizáciu založilo mesto na zastrešenie činnosti v zariadeniach
sociálnej starostlivosti:
- detské jasle pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov veku a do 6 rokov veku v
prípadoch, keď sa rodičia v pracovných dňoch nemôžu postarať o deti,
- domov sociálnych služieb pre deti s vážnym zdravotným postihnutím
vyžadujúcim osobitnú starostlivosť,
- domov pre osamelých rodičov a deti poskytujúci ubytovanie a poradenstvo,
- domov dôchodcov zabezpečujúci nevyhnutnú komplexnú starostlivosť (spolu 20
miest),
- dve jedálne pre dôchodcov s dennou kapacitou 100 porcií denne zabezpečuje aj
diétne stravy a donášku domov,
- tri kluby dôchodcov so strediskami osobnej hygieny pri dvoch z nich,
- klub zdravotne postihnutých občanov,
- útulok.
Organizácia sociálnej starostlivosti tiež zabezpečuje
- opatrovateľskú službu (terénnu v domácnostiach a dva domy)
Kapacita mestských služieb sociálnej pomoci v niektorých oblastiach je nedostatočná
Mesto zabezpečuje širokú škálu kvalitných sociálnych služieb pre svojich obyvateľov,
avšak v dôsledku rýchlych zmien v spoločnosti, ktoré ovplyvňujú sociálnu situáciu
občanov, tieto služby sa javia byť nedostatočné z hľadiska počtu obsluhovaných klientov.
Zvyšovať kapacity by potrebovali predovšetkým domov dôchodcov, útulok v podobe
azylového domu a terénna sociálna práca. V oblasti sociálnych bytov, alebo bytov pre
nízkopríjmové skupiny tiež prevyšuje dopyt ponuku. S tým súvisí aj zatiaľ nevyriešená
otázka deložovania neplatičov z nájomných bytov. V meste zatiaľ chýba opatrovateľská
služba pre deti, krízové centrum a jedálne pre dôchodcov.
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Nedostatočná pozornosť je venovaná zdravotne postihnutým občanom
Vo väčšine verejných budov v meste zatiaľ nie je zabezpečený bezbariérový vstup.
Zvýšiť kvalitu života zdravotne postihnutých občanov by mohlo mesto aj s podporou
založenia chránených dielní.
Obmedzená spolupráca samosprávy s mimovládnymi organizáciami v oblasti služieb
sociálnej starostlivosti
V meste pracuje niekoľko mimovládnych organizácií so skúsenými odborníkmi v tejto
oblasti. Z občianskej iniciatívy bolo založené aj materské centrum. Odborné predpoklady
na to, aby mimovládny sektor zabezpečoval určité služby sociálnej starostlivosti, sú dané.
Je slabá spolupráca medzi mestom a neziskovými organizáciami, ako aj vzájomná
koordinácia aktivít v oblasti sociálnej starostlivosti.

Školstvo
Prichádza k poklesu žiakov na základných školách, ale aj k poklesu novonarodených
detí
Počet žiakov základných škôl klesol v posledných šiestich rokoch z 3444 na 2714 a počet
detí v materských školách zo 795 na 696. Najväčší pokles počtu žiakov je v mestskej
časti Šaľa-Veča, o niečo menší je v centre mesta. V strome života podiel kategórie 0-4
roky je len 4,7 %, kým kategórie medzi 10 až 45 rokov bežne majú podiel okolo 8
percent. Kým v 90-tych rokoch bol prirodzený prírastok ročne okolo 100, v súčasnosti je
to zhruba polovica. Najhoršia bola situácia na sklonku tisícročia (pr. prírastok rádovo 20),
a v posledných rokoch sa pohybuje okolo 50.
Je potrebná inovácia v oblasti vzdelávania a výchovy
V školách je snaha zaviesť moderné metódy vzdelávania a výchovou čeliť negatívnym
tendenciám, ktoré vplývajú na deti a mládež. Je otázne, či už zavedenie nových trendov
dosiahlo kritickú úroveň, po ktorej sa už prejavia ich výrazné priaznivé účinky.
Poklesom počtu žiakov sa znižuje efektívnosť ekonomického zabezpečenia škôl
Pokles počtu žiakov je spojený so znižovaním normatívneho financovania a podľa
analýzy ŠÚ na školách sú rezervy z hľadiska počtu žiakov a optimálneho naplnenia.
Technické nedostatky zvyšujú náklady na prevádzku škôl
Školské budovy väčšinou vyžadujú rekonštrukciu a opatrenia na zníženie energetickej
náročnosti.
Školské stravovacie zariadenia majú zastaralé vybavenie a nie sú efektívne využité
Pokles počtu žiakov má za následok aj pokles počtu stravníkov a optimálnosť využitia
kapacity týchto zariadení. Nové predpisy kladú zvýšené nároky na prevádzkovanie týchto
zariadení.

Šport a rekreácia
Rekreačné možnosti sú nedostatočné
Na základe výsledkov verejného stretnutia obyvatelia mesta pociťujú nedostatok
rekreačných možností. Platí to od počtu a úrovne detských ihrísk po možnosti
rekreačného pohybu v rámci voľnočasových aktivít.
Športové zariadenia sú opotrebované
Vďaka podpore podniku Duslo sa v meste už niekoľko desaťročí pestujú na vrcholovej
úrovni rôzne športy. V súčasnej dobe sú však na udržanie možností športovania potrebné

7

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia, 2007-2013, RRA Šaľa 2007

investície zo strany samosprávy a sponzorov. Niektoré športové zariadenia sú zastaralé
a je potrebná ich rekonštrukcia.

Verejný poriadok
V ochrane verejného poriadku má mestská polícia strategický význam
Podarilo sa vybudovať solídne fungujúcu inštitúciu, ktorá má jasnú víziu ďalšieho
skvalitnenia služieb. Bol vybudovaný kamerový systém.
Spolupráca s verejnosťou uľahčí udržanie verejného poriadku
Existujú základné formy spolupráce a sú k dispozícii poznatky o ďalších možných
formách spolupráce.

Verejná infraštruktúra
Sústava verejného osvetlenia je morálne a fyzicky zastaralá
Sústava verejného osvetlenia bola budovaná v priebehu 60-tych rokov postupne až do
obdobia 90-tych rokov. V podstate to znamená, že celá sústava mesta je prakticky
morálne a fyzicky zastaralá. Sústava bola projektovaná a inštalovaná v dobe, keď výber
tzv. príkonovej rady svietidiel neumožňoval diferencovať rôzne hladiny osvetlenia.
V značnej miere preto dochádzalo k predimenzovaniu osvetľovacích sústav a to
z hľadiska požadovanej úrovne osvetlenia. V rokoch 2002 – 2004 sa uskutočnili
čiastočné racionalizačné opatrenia. Avšak dôvodom súčasného stavu je vysoká
energetická náročnosť sústavy, ktorá spôsobuje, že finančné prostriedky sú nedostatočné
a trvale dochádza k zhoršovaniu technického stavu a funkčnosti. Riešenie tejto situácie je
možné len zásadným zvýšením celkového financovania verejného osvetlenia a hlavne
modernizáciou verejného osvetlenia. Sústava verejného osvetlenia má v súčasnosti 1 644
svetelných miest. Je potrebné rozšírenie sústavy o ďalších 35 svetelných miest v novom
sídlisku na Orechovej ulici, kde bude realizovaná výstavba rodinných domov.
Je potrebná generálna rekonštrukcia miestnych komunikácií
Na základe analýzy MÚ je potrebná generálna rekonštrukcia miestnych komunikácií
v rozsahu cca 30 000 m2.
Bezproblémová výstavba obchvatu vyžaduje spoluprácu miestnej samosprávy
V súčasnosti prebieha proces výberu trasy cestného obchvatu a napriek tomu, že je
projektom SSC, podľa doterajších skúseností k bezproblémovému priebehu je potrebná
spolupráca mesta.
Parkovacie problémy v centre
Na riešenie problémov s parkovaním v centre existujú návrhy na vybudovanie
záchytných parkovísk na okraji mesta.
Nedostatok stavebných parciel
Zvyšovaním životnej úrovne sa v meste prejavuje intenzívny záujem o individuálnu
bytovú výstavbu. V súčasnosti je nedostatok vhodne pripravených plôch.
Nie sú k dispozícii vhodné plochy pre rozvojové projekty
Príchod nových zamestnávateľov brzdí nedostatok vhodných plôch a objektov. Mesto
pritom vlastní parcely, určené na hospodárske využitie, ktoré sú však rozdrobené.
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Pretrvávajúci problém – areál amfiteátra
Budúcnosť areálu amfiteátra v centre mesta je predmetom diskusií už niekoľko rokov
a potrebuje riešenie.

Stav životného prostredia
Znížilo sa znečisťovanie ovzdušia
Po roku 1996 v dôsledku plynofikácie kotolní centrálneho vykurovania sa znížil objem
emisií zo stacionárnych zdrojov. Súčasnú hladinu ovplyvňuje len Duslo, ktoré sa
rozprestiera sčasti aj v katastrálnom území mesta a ešte stále prevádzkuje 26 veľkých
zdrojov znečistenia. V ich prípade zatiaľ nie je možné očakávať výraznejšie zníženie
emisií. Stredné zdroje už neznamenajú veľkú záťaž. Koncentrácia hlavných
znečisťujúcich látok v ovzduší je len na úrovni miernej záťaže, avšak v dôsledku toho, že
Duslo produkuje vo zvýšenej miere všetky hlavné kategórie emisií, mesto je stále
súčasťou Dolnopovažskej zaťaženej oblasti. V Dusle v 2. polroku 2006 prebiehala
rekonštrukcia podnikovej spaľovne nebezpečných odpadov, a podľa firmy už v roku
2007 budú produkovať menej emisií. V areáli firmy plánovala VÚC Nitra
prostredníctvom firmy NISAK výstavbu nadregionálnej spaľovne nebezpečných
odpadov, ktorá sa však kvôli nesúhlasu obyvateľstva a ministerstva životného prostredia
nerealizovala
Kvalita vody Váhu nie je vhodná na kúpanie sa
Voda rieky Váh na základe hodnotenia „najhoršieho prípadu“ je zaradená do kategórie 4
– silne znečistená voda“. Voda nespĺňa požiadavky na kúpanie. Duslo je síce evidované
ako významný zdroj znečistenia Váhu, ale podľa vyjadrenia predstaviteľa firmy na
verejnom stretnutí, kvalita vody v rieke pod ústím odpadového kanálu podnikovej ČOV
nie je horšia, ako vyššie. Vodu takisto znečisťujú miestne komunálne odpadové vody,
avšak už prebieha rekonštrukcia oboch mestských ČOV.
Separovaný zber odpadov má za sebou rozbehovú fázu
Komunálny odpad mesta je odvážaný do Kalnej nad Hronom, využitím miestneho
medziskladu. Keďže vzdialenosť skládky je viac ako 60 km, zníženie objemu má veľký
význam. Súčasný systém separácie má za sebou 2 etapy, zavedenie SZ do IBV a KBV.
Objem separátov sa zvýšil, systém však potrebuje analýzu a zvýšenie efektívnosti.
Vysoká antropogénna záťaž
V meste sa prejavujú rôzne formy antropogénnej záťaže – pochádzajúce z dopravy,
znečistenia, z výskytu burín, na zmiernenie ktorých sa doteraz nevenovala dostatočná
pozornosť. Do tejto kategórie patrí aj využívanie fosílnych zdrojov v centrálnom
vykurovaní.
Prírodné hodnoty sú nízke
Z hľadiska ekologického koeficientu kvality mesto patrí do najnižšej kategórie, aj
lesnatosť je extrémne nízka. Napriek tomu inundačný pás Váhu znamená veľkú
príležitosť znížiť dopady tohto stavu na obyvateľstvo. Doterajšia starostlivosť o lesopark
bola nedostatočná. Na podnet mesta LHP, platný do roku 2014 obsahuje aj prímestské
lesy, v ktorých druhová skladba bude blízka pôvodným lesom.
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Analýza realizovaných opatrení
Hospodárstvo
Vyhodnotenie plnenia súčasnej stratégie rozvoja hospodárstva:
Štruktúra
kapitoly

„investície“:

INVESTÍCIE

PRIEMYSELNÉ
ZÓNY

INŽINIERSKE
SIETE

Databáza
pr. plôch

ČOV

Inform.
systém

Infraštr.
pr. zóny

Príprava
objektov

MARKETING

Dostupnosť
prac. sily

Marketingový
plán

Cielené
rekvalifikácie

Odbor ekon.
rozvoja

Sprostredkova
-teľstvo
Praxe
študentov

Dopravné
napojenie

Priemyselné zóny
Mestským úradom bola pripravená a je pravidelne aktualizovaná databáza
priemyselných plôch. Pre potencionálnych investorov je k dispozícii odborné
poradenstvo. Verejné investície do prípravy objektov a plôch na priemyselné využitie
neboli realizované. Mesto v prípade záujmu strategického investora je schopné
v zákonom predpísanej dobe pružne reagovať zmenou ÚPD.
Inžinierske siete
Rekonštrukcia ČOV a dobudovanie kanalizácie sa realizuje pomocou Fondu ISPA.
V blízkosti priemyselných zón, pripravených na úrovni ÚPN sa nachádzajú potrebné
siete.
Marketing
Mestský úrad má vytvorenú kapacitu a spolupracuje aj s Agentúrou SARIO.
Dostupnosť pracovnej sily
Z tohto hľadiska sa realizuje len bežná aktívna politika úradu práce.

10

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia, 2007-2013, RRA Šaľa 2007

Štruktúra kapitoly „podnikanie“

PODNIKANIE

Zlepšenie
spolupráce

Príprava
priestorov

Prístup k fin.
zdrojom

Podnikat.
informácie

Zjednotenie
pravidiel

Databáza
grantov

Podnikat.
fórum

Podpora vybr.
služieb

RPIC

Zlepšenie spolupráce
Mestský úrad vytvoril systém podnikateľských informácií a pravidelne organizuje
podnikateľské stretnutie. Plánuje sa stretnutie s predstaviteľmi diplomatických zborov
členských štátov EÚ a EHP vrátane ich obchodných zastúpení s cieľom prezentovať
región a možnosti budúcej spolupráce, podnikatelia z regiónu budú prizývaní na
stretnutia.
Príprava priestorov
Bolo prijaté VZN pre umiestnenie podnikateľských aktivít v priestoroch v majetku mesta.
Z hľadiska podpory vzniku nových komerčných služieb bol vykonaný prieskum
deficitných služieb (rok 2003). Ostatné podporné kroky neboli realizované.
Prístup k fin. zdrojom
Mesto zabezpečuje konzultácie pre podnikateľov o podporných možnostiach. Prechod
mesta Šale do pôsobnosti RPIC NR existuje na úrovni návrhu. Dôležitosť siete RPIC je
z hľadiska malých podnikateľov však všeobecne oveľa nižšia, ako sa to predpokladalo
pred niekoľkými rokmi. Konzultácie pre získanie spolufinancovania podnikateľských
aktivít zo štrukturálnych zdrojov zabezpečuje RRA Šaľa a okolie.
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Kultúra
Vyhodnotenie plnenia súčasnej stratégie rozvoja mesta v oblasti kultúry
E.1: Vytvoriť vhodné podmienky pre kultúru v meste
E.1.1: Zlepšiť technický stav objektov a ich vybavenie
E.1.2: Vytvárať lepšie podmienky pre prácu záujmovo-umeleckých
skupín, súborov a jednotlivcov
E.1.3: zefektívniť činnosť MsKS
Bola podaná žiadosť o podporu rekonštrukcie MsKS do Operačného programu základná
infraštruktúra (v hodnote 44 miliónov Sk), ale zatiaľ neúspešne. Interiérové vybavenie
kultúrnych stredísk je zlepšované priebežne z mestského rozpočtu. Bola navrhnutá
lokalita pre nový amfiteáter a pre technicko-zábavnú činnosť (cirkusy a kolotoče). MsKS
zabezpečuje prieskum názorov a potrieb cez web-stránku mesta.
E.2: Práca s verejnosťou s cieľom vytvorenia kultúrnych návykov a zvýšenia
návštevnosti kultúrnych podujatí občanmi mesta
E.2.1: zlepšiť zapojenie občanov do kultúrneho života mesta
E.2.2: Zefektívnenie propagácie kultúrnych podujatí mesta
Existujú každoročné pravidelné kultúrne podujatia, niektoré z nich s celoslovenskou
pôsobnosťou. Bola vytvorená databáza kultúrnych skupín. Vychádza mesačník
samosprávy „Šaľa“. O kultúrnom dianí mesta pravidelne a v širokom rozsahu informuje
regionálna televízia Central Europe TV.

Sociálna starostlivosť
Vyhodnotenie plnenia súčasnej stratégie rozvoja mesta v oblasti služieb sociálnej
starostlivosti
A.1: Zvýšiť kvalitu života občanov odkázaných na sociálne služby
A.1.1: Zvýšiť úroveň kvality poskytovaných sociálnych služieb
A.1.2.: Zlepšenie kvality života občanov odkázaných na soc. služby
V roku 2006 bola realizovaná rekonštrukcia – modernizácia domova sociálnych služieb
pre deti na Okružnej ulici. Na ÚPSVaR sa uskutočnil rozvoj ľudských zdrojov v oblasti
poskytovania sociálnych služieb s cieľom zvyšovania ich kvality. Pripravili sa aj plány na
vybudovanie kombinovaného zariadenia azylového typu pre rodiny s deťmi a pre
osamelých rodičov a jednotlivcov.
Novovybudované verejné budovy v meste spĺňajú všetky podmienky bezbariérového
vstupu, plánuje sa postupná rekonštrukcia aj starších budov. Zrekonštruované centrum
mesta v plnom rozsahu podporuje bezproblémový pohyb telesne postihnutých občanov.
Mesto realizovalo nové strategické plánovanie so zapojením zástupcov neziskových
organizácií aj širokej verejnosti a tým vytvorilo dobré podmienky na spoluprácu všetkých
troch sektorov v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
A.2: Rozšírenie ponuky sociálnych služieb
A.2.1.: Uspokojiť zvýšený dopyt
v predproduktívnom veku
A.2.2: Uspokojiť zvýšený dopyt
v poproduktívnom veku

po

sociálnych

službách

obyvateľstva

po

sociálnych

službách

obyvateľstva
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A.2.3: Podporovať činnosť občianskych združení, nadácií a neštátnych subjektov
poskytujúcich sociálne služby
A.2.4: Riešenie problému bývania špecifických skupín obyvateľov, predovšetkým
rodín s deťmi, ktoré sa ocitnú v situácii náhlej núdze, neplatičov
a spoločensky neprispôsobivých
V spolupráci s ÚPSVaR sa zriadila stanica opatrovateľskej služby pre deti na úrovni
obvodu a začala sa realizácia transformácie centra prevencie na krízové centrum.
V meste bola vytvorená sociálna prepravná služba, ktorú zastrešuje Organizácia sociálnej
starostlivosti. Boli vytvorené základy registra existujúcich združení v oblasti sociálnych
služieb v meste a postupne sa dopĺňa.
Mestský úrad realizoval prvý kontakt s mimovládnymi organizáciami a tým začal
podporovať vznik nových sociálnych služieb na občianskej a súkromnej báze.
Mestský úrad vytvoril inštitút osobitného príjemcu na vyplácanie sociálnych dávok a pre
neplatičov v nájomných bytoch vytvoril byty s nižším štandardom.

Školstvo
Vyhodnotenie plnenia súčasnej stratégie rozvoja mesta v oblasti školstva
B.1:Vytvoriť podmienky pre harmonický rozvoj osobnosti žiakov
B.1.1: Udržiavať kvalitu výchovno-vzdelávacích aktivít
zabezpečenie kvalifikovaných pedag. pracovníkov
koordinácia a efektívnosť záujmového vzdelávania
B.1.2: Vytvoriť vhodné materiálne a priestorové podmienky
optimalizácia siete škôl a školských zariadení
rekonštrukcia budov so zameraním na zníženie energetickej náročnosti
modernizácia materiálnej základne (učebné pomôcky, IKT)
B.1.3: Vytvárať vhodné podmienky pre vzdelávanie dospelých
poradenstvo pre výber povolania
spolupráca s príslušnými inštitúciami
projekt otvorená škola
koordinácia dopytu na trhu práce a ponuky stredných škôl
Bola vypracovaná analýza súčasnej siete základných a materských škôl, resp. školských
stravovacích zariadení.

Šport a rekreácia
Vyhodnotenie plnenia súčasnej stratégie rozvoja mesta
D.1: Udržať a rozvíjať optimálne podmienky pre šport a voľnočasové aktivity
D.1.1: Vytváranie podmienok pre vrcholový - aktívny šport
D.1.2: Vytváranie podmienok pre masovo-rekreačný šport
D.1.3: Vytváranie podmienok pre voľnočasové aktivity
D.2: Zviditeľniť a propagovať existujúce možnosti pre šport a rekreáciu v meste
D.2.1: Zlepšiť kapacitné využitie a efektívnosť využitia existujúcich zariadení
D.2.2: Zapojenie sa do ponuky cestovného ruchu v rámci regiónu
Mesto v posledných rokoch okrem priebežného financovania existujúcich zariadení
nerealizovalo aktivitu v tejto oblasti.
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Verejný poriadok
Mesto v roku 2004 schválilo strategický plán rozvoja, súčasťou ktorého boli aj zámery
v ochrane verejného poriadku (kapitola „bezpečnosť v meste“)
F.1: Zefektívnenie činnosti MsP Šaľa
F.1.1: Zabezpečenie vhodných materiálno-technických prostriedkov pre prácu MsP
F.1.2.: Vytvárať podmienky pre kvalitný personál
Bol vybudovaný kamerový systém a zakúpené záznamové zariadenie. Pre policajtov sa
organizuje pravidelné školenie, bola vytvorená skupina pre odchyt túlavých psov.
Realizujú sa rôzne kroky k ochrane zdravia policajtov.
F.2: Zvýšenie participácie občanov na bezpečnosti v meste
F.2.1.: Znížiť kriminalitu mládeže
F.2.2.: Zapájanie verejnosti do bezpečnosti mesta
Na školách sa pravidelne realizujú prednášky s protidrogovou tematikou, organizujú sa
rôzne akcie s policajnou tematikou. Verejnosť je pravidelne informovaná o práci MsP
rôznymi formami. Využitie aktivačného programu pre spoluprácu s MsP sa však
neosvedčilo.

Verejná infraštruktúra
Na základe strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Šaľa boli realizované
projekty na zlepšenie dopravnej situácie:
- príprava záchytných parkovísk
- vybudovanie pešej zóny
- zriadenie vnútorného obchvatu
- zriadenie referátu pre dopravu
V rámci prípravy tendrovej dokumentácie tzv. outsoursingu boli vypracované požiadavky
na rekonštrukciu sústavy verejného osvetlenia a miestnych komunikácií.

Stav životného prostredia
Mesto v roku 2004 schválilo strategický plán rozvoja, súčasťou ktorého boli aj zámery
v ochrane životného prostredia.
G.1: Zlepšiť kvalitu ovzdušia a využívania vody v meste
G.1.1.: Znížiť emisie znečisťujúcich látok z dopravy
G.1.2.: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie
G.1.3.: Zatraktívnenie lokalít artézskych studní, ako doplnkových zdrojov pitnej vody
Bola schválená zmena územného plánu. Cestný obchvat je rozpracovaný do piatich
variantov. Výsledkom procesu posudzovania bude záverečné stanovisko MŽP, ktoré
odporučí najvhodnejší variant z pohľadu jeho vplyvov na ŽP . Naďalej sú aktuálne úlohy
mesta v lobovaní za realizáciu. Bol vytvorený vnútorný dopravný okruh a vybudovaná
centrálna mestská zóna, vrátane regulovania prejazdu.
Zrušením okrskových výmenníkových staníc a osadením domových odovzdávacích
staníc (DOS) priamo v objektoch odberu tepla bola znížená energetická náročnost
odberateľov tepla napojených na CZT. Mesto zabezpečuje sledovanie chemizmu vôd
artézskych studní.
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G.2: Zefektívnenie odpadového hospodárstva mesta
G.2.1.: Zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku
G 2.2. Eliminácia počtu čiernych skládok na území mesta
Na miestnych školách sa zabezpečuje osveta prostredníctvom besied, prebieha tu aj zber
druhotných surovín (papier, plasty), v miestnej tlači a ostatných dostupných médiách je
zabezpečená osveta obyvateľstva
G.3: Zvýšenie kvality komunálnej hygieny
G.3.1.: Zlepšenie kvality bezprostredného okolia života občanov

G.4: Koncepčné výhľadové riešenie stavu zelene v meste
G.4.1.: Zlepšenie stavu verejnej zelene v meste
G.4.2.: Zvýšená starostlivosť o lesopark
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SWOT-analýza
Hospodárstvo
Silné stránky
- Veľký priemyselný podnik v meste
- Veľký
počet
podnikateľských
subjektov
- Nízka nezamestnanosť
- Vynikajúca
demografická
a vzdelanostná štruktúra
- Prítomnosť stredných škôl
- Dobrá geografická poloha
- Voľné priemyselné plochy
- Blízkosť stredísk CR so silným
potenciálom rozvoja
- Riešenie realizácie obchvatu mesta
s možnosťou
využitia
okolia
plánovanej trasy na hospodárske
využitie

Príležitosti
- Dynamický
hospodársky
rozvoj
Slovenska
ovplyvňuje
rozvoj
hospodárstva v meste Šaľa a regióne
- Pomocou fondov EU sa vytvorí
systém podpory malých podnikateľov
- Dopyt prevyšujúci ponuku na trhu
práce spôsobuje čoraz väčší záujem aj
o zamestnaných
hľadajúcich
kvalitnejšie uplatnenie
- Realizujú sa plánované regionálne
siete
cyklotrás
pozdĺž
Váhu
a k Dunaju
- Vytvorenie
spoločnej
stratégie
hospodárskeho rozvoja regiónu –
mesto v pozícii lídra v procese
- Účasť v združeniach a participácia na
vytváraní
partnerstiev
v oblasti
činností spojených s CR

Slabé stránky
- Malý počet stredných podnikov
- Chýba
podpora
začínajúcich
podnikateľov
- Nie sú aktuálne informácie o voľných
pracovných miestach
- Nie
sú
všeobecne
dostupné
rekvalifikačné kurzy
- Nie je využitý potenciál cestovného
ruchu
- Zameranie stredných škôl nevyhovuje
požiadavkám pracovného trhu
- nízka miera podnikania s tvorbou
vysokej pridanej hodnoty
- nedostatočná finančná motivácia pre
kvalifikovanú pracovnú silu
- rezervy v aplikácii marketingových
nástrojov pre podporu podnikania
- mimoregionálne
zamestnávanie
dostupnej pracovnej sily
Ohrozenia
- Reštrukturalizácia
hospodárskych
činnosti v a.s. Duslo Šaľa má za
dôsledok zníženie realizácie tržieb
miestnych podnikateľov a zníženie
miery zamestnanosti z regiónu
- zvýšenie
odlivu
kvalifikovanej
pracovnej sily z regiónu spôsobené
absenciou
adekvátnej
možnosti
zamestnania sa
- nevyužitie motivačných nástrojov na
etablovanie
podnikateľských
subjektov v meste
- nekoncepčná marketingová politika,
chýbajúca
stratégia
rozvoja
hospodárstva a CR
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Kultúra
Silné stránky
- Pestrý kultúrny program
- Vysoký
potenciál
kvalitných
talentovaných umelcov
- Dom ľudového bývania
- Spolupráca
kultúrnych
stredísk
a skupín
- 2 mestské kultúrne strediská
Príležitosti
- Po začlenení domu ľudového bývania
do kult. života sa vytvorí interaktívne
stredisko
- Pestré kultúrne podujatia prispejú
k rozvoju cestovného ruchu
- Zvyšovanie živ. úrovne obyvateľov
zvýši záujem o kultúru

Slabé stránky
- Zlý stav amfiteátra
- Nevyhovujúci
technický
stav
mestského kultúrneho strediska
- Zanedbanosť obradnej siene
- Slabý záujem verejnosti o kult. akcie
- Dom ľudového bývania je zavretý
- Malé kultúrne pamiatky mesta sú
zanedbané
Ohrozenia
- Nepodarí sa udržať alebo zvýšiť
objem
financovania
kultúry
z mestského rozpočtu
- Časté zmeny legislatívy ohrozia
činnosť kultúrnych organizácií
- Zníženie objemu asignovanej dane
obmedzí
zdroje
kultúrnych
organizácií
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Sociálna starostlivosť
Silné stránky
Slabé stránky
- klub dôchodcov
- nedostatočne poskytované služby – čo
- dobrý základ v podobe zriadenej
do počtu poskytovateľov služieb
mestskej príspevkovej organizácie –
- nedostatok sociálnych bytov pre soc.
Organizácia sociálnej starostlivosti
slabých občanov, pre nízkopríjmové
- dobrá
sieť
sociálnych
služieb
skupiny, bezdomovcov
poskytovaných v meste
- medzery zo strany mesta v otázke
- záujem (deklarovaný) mesta o sociálnu
vytvorenia chránených dielní –
oblasť (spolupráca, participácia)
podpora, systém v podpore zdravotne
- materské centrum vďaka matkám
postih. aktívneho obyvateľstva
- existencia MVO s odborným zázemím
- nie vo všetkých verejných budovách je
- aktívne
mimovládne
organizácie
zabezpečený bezbariérový vstup
v sociálnej oblasti
- malá kapacita domova dôchodcov
- charitatívne služby v rodinách
- chýbajúce azylové zariadenie (kapacita
- jednorazové dávky
útulku naplnená)
- naďalej medzery v užšej podpore
a spolupráci
činnosti
sociálneho
tretieho sektora
- starostlivosť o bezdomovcov (bývanie)
- terénna sociálna práca chýba
- kompetencie úradu práce – detašované
pracovisko
- nekladie sa dôraz na primárnu
prevenciu
- chýbajúce podmienky pre koncepčnú
činnosť
mimovládok
sociálnych
(komunitné centrum, priestor pre
prezentácie, priestor pre činnosť)
- problémom naďalej zostáva otázka
deložovania neplatičov
- absencia chránených pracovísk pre
handicapovaných
- kapacita
detských
jasiel
je
nedostatočná
Príležitosti
Ohrozenia
- nový a lepší zákon o soc. službách
- budú chýbať odborníci
- investície do sociálnych služieb
- demografický vývoj – starnúca
pomocou fondov EÚ
populácia
- migrácia za prácou
- trh práce: nevytváranie pracovných
príležitostí
- syndróm vyhorenia dobrovoľníkov
v MVO
- nová
legislatíva
(časté
zmeny
v legislatíve)
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Školstvo
Silné stránky
- dobrá úroveň
výchovno –
vzdelávacieho procesu v ZŠ
- dobrá úroveň výchovno-vzdelávacej
práce v MŠ
- kvalifikovanosť
pedagogických
pracovníkov
- permanentné
vzdelávanie
pedagogických
a riadiacich
pracovníkov
- rôznorodá profilácia škôl
- zapojenosť škôl do medzinárodných
a domácich projektov
- vybudovaná sieť zariadení pre
rekvalifikáciu
a
iné
formy
vzdelávania (jazykové školy)
- starostlivosť o záujmovú činnosť,
záujmové vzdelávanie – projekt
integrovanej záujmovej činnosti cez
CVČ
- dobrá
úroveň
mimoškolského
záujmového umeleckého vzdelávania
- ZUŠ
Príležitosti
- zapojenie sa do projektov v rámci
EÚ, MŠ, získavanie grantov
- väčšia zainteresovanosť rodičov do
problémov školy
- cez
projekt
otvorená
škola
komplexnejšie využitie škôl pre
verejnosť
- optimalizácia
škôl
a školských
zariadení
- racionalizácia obslužných činností
a prevádzky škôl
- výraznejšie zapojenie infotechnológií
do
výchovno-vzdelávacieho
a riadiaceho procesu
- ponuka
rekvalifikačných
vzdelávacích
programov
prispôsobených požiadavkám trhu
práce

Slabé stránky
- finančná poddimenzovanosť školstva
- nedostatočné
odmeňovanie
zamestnancov v školstve
- zlý technický stav budov
- nedostatočné finančné zabezpečenie
obnovy zariadení a učebných
pomôcok
- energetická náročnosť prevádzky škôl

Ohrozenia
- zvyšovanie
počtu
mládeže
s problémovým správaním
- prílišná feminizácia pedagogických
kolektívov
- častá zmena legislatívy, ktorá mení
podmienky
- nedostatok vyučujúcich cudzích
jazykov
- malý
záujem
mladých
ľudí
o učiteľské povolanie
- demografický vývoj, pokles počtu
žiakov a nie vždy efektívna
racionalizácia z hľadiska kvality
výchovno-vzdelávacieho procesu
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Šport a rekreácia
Silné stránky
- Vybudované zariadenia pre rôzne
druhy športu
- Rôznorodosť športových podujatí
- Niektoré športové odvetvia sú
vykonávané na vrcholovej úrovni
- Rekreačný potenciál inundácie Váhu

Slabé stránky
- Chýba letné kúpalisko
- Chýbajú
prímestské
rekreačné
zariadenia
- Nedostatok detských ihrísk
- Málo možností na aktívnu rekreáciu
- Existujúce
športové
zariadenia
potrebujú rekonštrukciu
- Zimný štadión nie je zastrešený
Príležitosti
Ohrozenia
- Využitím inundácie Váhu sa vytvoria - Nedostatok finančných prostriedkov
nové rekreačné možnosti
pre
činnosť
klubov
pôsobí
obmedzujúco
- V radoch mládeže sa znížuje záujem
o aktívne športovanie

Verejný poriadok
Silné stránky
- podarilo sa zabezpečiť nezávislosť
MsP na politických vplyvoch
- MsP pracuje na základe schválenej
koncepcie
s víziou
verejnosťou
podporovaného výkonu PS.
- médiá venujú dostatočný priestor
činnosti MsP
- školy spolupracujú v prevencii
- zabezpečovanie
prechodov
pre
školákov
- dobre fungujúci pult cent. ochrany
- systémový odchyt túlavých psov
- možnosť rozšírenia kam. systému
a pultu cent. ochrany
Príležitosti
- verejnosť prispeje k efektívnejšiemu
výkonu aj aktívnou spoluprácou

Slabé stránky
- stav je poddimenzovaný
- chýba radar
- nie je celkom dobudovaný kamerový
systém

Ohrozenia
- absencia osobitnej úpravy soc.
zabezp. zníži záujem o prácu v MsP
- nedostatočná výmena informácií
s ostatnými policajnými zložkami
zníži efektivitu práce
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Verejná infraštruktúra
Silné stránky
- existencia aktualizovaného územného
plánu
- zriadenie vnútorného obchvatu
- vybudovanie pešej zóny
- vybudované kruhové objazdy
Príležitosti
- SSC vybuduje obchvat mesta

Slabé stránky
- Neefektívna
sústava
verejného
osvetlenia
- Zlý stav miestnych komunikácií
- Parkovacie problémy v centre
Ohrozenia
- Štátny rozpočet bude mať iné priority

Stav životného prostredia
Silné stránky
- miestne kotolne boli plynofikované
- znečisťovanie ovzdušia Duslom nemá
výrazný vplyv na mesto
- Duslo rekonštruuje podnikovú
spaľovňu
- separovaný zber je rozbehnutý
- prírodný potenciál inundácie Váhu
- bol vypracovaný MÚSES
- rekonštrukcia ČOV a kanalizácie cez
ISPA
Príležitosti
- rozšírením separovaného zberu sa
zníži objem uložený na skládkach
- realizáciou nového LHP sa vytvoria
hodnotné prímestské lesy
- vybudovaním obchvatu odpadnú
vplyvy tranzitnej dopravy
- v centrálnom vykurovaní sa vo vyššej
miere využijú obnoviteľné zdroje
- kampaňami sa zvýši ekologické
povedomie obyvateľov

Slabé stránky
- komunálny odpad sa vozí na veľkú
vzdialenosť
- nízka ekologické hodnota
- plocha verejnej zelene za redukuje
- stromy na území mesta sú zanedbané
- vysoká
prašnosť
a znečistenie
komunikácií
- buriny na okrajoch ciest a chodníkov
- znečistenie ovzdušia dopravou
Ohrozenia
- obyvateľstvo
nebude
ochotné
spolupracovať v separácii odpadov
- vybudovanie cestného obchvatu
nebude prioritou vlády
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Vízia
Šaľa je moderným mestom, v ktorom obyvatelia nachádzajú dobre hodnotené pracovné
miesta. Žijú v príjemnom prostredí, v ktorom sú rôznorodé možnosti kultúrneho vyžitia
a rekreácie. Životné prostredie mesta sa zlepšuje, verejná bezpečnosť je aj vďaka
spolupráce občanov na dobrej úrovni a pre sociálne odkázaných je zabezpečená dobrá
starostlivosť.

Kľúčové disparity a hlavné smery rozvoja
Hospodárstvo
Kľúčové disparity
1.Chýba
podpora
podnikateľom.

Hlavné faktory rozvoja
začínajúcim Servis pre potenciálnych investorov (6)

Program podpory pre malých podnikateľov (1)
2. Záujemcovia o zmenu profesie nemajú
Budovanie turistickej infraštruktúry (5)
rekvalifikačné kurzy
3.Nie je aktuálny prehľad o žiadaných Tvorba miestnych produktov cestovného ruchu
(5)
profesiách
Vytvorenie priemyselného parku (6)
4. Chýba infraštruktúra cestovného ruchu
5. Chýbajú miestne produkty cestovného Rekvalifikačné kurzy na žiadané profesie (2)
ruchu
Vykonanie prieskumov pracovného trhu (3,7)
6. V meste je málo podnikov s vyššou
pridanou hodnotou
7. Stredné školy mesta nepružne reagujú na
požiadavky pracovného trhu

Hlavné faktory rozvoja
Servis pre potenciálnych investorov
V meste je intenzívny záujem o získanie ďalších zamestnávateľov. Servis
potencionálnym investorom zo strany mestského úradu zostane v súčasnej forme, t.j.
vedením aktuálnej databázy voľných plôch a priestorov a pre záujemcov o založenie
stredných podnikov aj pomoc pri rokovaní s miestnymi partnermi. Organizujú sa
informačné stretnutia pre zástupcov zahraničných hospodárskych komôr a obchodných
zastúpení. Mesto v prípade záujmu strategického investora je schopné pružne reagovať
v zákonom predpísanej dobe zmenou ÚPD. Pomocou fondov EÚ sa pripraví pozemok
pre umiestnenie podniku s výrobným programom s vysokou pridanou hodnotou.
Program podpory pre malých podnikateľov
Malým podnikateľom bude zachovaná súčasná konzultačná forma na mestskom úrade
o ponuke NADSME a konzultačné zázemie RRA. Ďalším krokom bude výstavba
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podnikateľského inkubátora pre začínajúcich podnikateľov so sprievodnými podpornými
programami.
Budovanie infraštruktúry pre cestovný ruch
Mesto v súčasnosti nemá žiadny cestovný ruch a ani platná okresná koncepcia rozvoja
CR nepočíta s výraznou zmenou. Napriek tomu existujú možnosti rozvoja niektorých
odvetví, ktoré dokonca korešpondujú aj s nárokmi miestnych obyvateľov pri využívaní
voľného času. K vytvoreniu podmienok rozvoja CR treba zabezpečiť infraštrukturálne
základy týchto odvetví (cykloturizmus, využívanie potenciálu Váhu atď). Tieto rozvojové
aktivity budú slúžiť aj na rekreáciu miestnych obyvateľov.
Tvorba miestnych produktov cestovného ruchu
Vybudovaná infraštruktúra (napr. cyklocesta, stredisko pri dome ľudového bývania atď)
a niektoré už aj v súčasnosti existujúce prvky (napr. festivaly) v neskoršom období
umožnia zostavenie ucelených turistických produktov a ich predaj aj v podmienkach
bývalého priemyselného mesta. Zriadenie turistickej informačnej kancelárie.
Pomoc pri hľadaní lepšie platených pracovných miest
V záujme lepšieho umiestnenia sa na pracovnom trhu budú organizované rekvalifikačné
kurzy aj pre zamestnaných, pre školy budú pripravené trendové analýzy prac. trhu
v záujme pružného prispôsobovania učebných odborov.

Kultúra
Kľúčové disparity

Hlavné faktory rozvoja

1. Kultúrne zariadenia a kultúrne pamiatky Rekonštrukcia
zariadení (1)
mesta sú v zlom technickom stave

a modernizácia

kultúrnych

2. Stredisko výchovy k zachovaniu tradícií Rekonštrukcia pamätihodností na území mesta
nie je v správe mesta (Dom ľudovej (1)
kultúry)
Oživenie domu ľudového bývania (2)
3. Chýba pravidelný dialóg o spolupráci
mestskej samosprávy a tretieho sektora Prehĺbenie partnerskej spolupráce na území
mesta a partnerskými mestami (3)
v oblasti kultúry
4. Slabý záujem verejnosti o kultúrne akcie Priblíženie kultúrnej ponuky občanom mesta
(4)
Hlavné faktory rozvoja
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych zariadení
Je potrebné riešiť nasledovné úlohy investičného charakteru: rekonštrukcia domu kultúry,
umiestnenie mestskej knižnice a digitalizácia výpožičného systému, rekonštrukcia
obradnej siene, zriadenie mestského múzea a galérie. Pri financovaní využiť fondy EÚ.
Rekonštrukcia pamätihodností na území mesta
Rekonštrukcia malých sakrálnych pamiatok. Na financovanie využiť štátne, samosprávne
a súkromné zdroje.
Oživenie domu ľudovej kultúry
Prevádzkovať Dom ľudovej kultúry a zriadiť tam interaktívne stredisko ľudových
tradícií.
Prehĺbenie partnerskej spolupráce na území mesta a partnerskými mestami
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Usilovať sa o prehĺbenie partnerskej spolupráce mestskej samosprávy a tretieho sektora:
grantový systém podpory, pravidelné stretnutia, zabezpečenie konzultačného zázemia na
využitie grantových možností. Organizácia tradičných festivalov a iných podujatí,
a každoročná výmena kultúrnych produkcií s partnerským mestom.
Priblíženie kultúrnej ponuky občanom mesta
Pravidelné informovanie o činnosti spolkov v novinách samosprávy, rozšírenie
výlepových plôch. Každoročné organizovanie Dňa Šale s možnosťou prezentácie
miestnych organizácií. Program vytvárania kultúrnych návykov u detí. Koordinácia akcií
zostavením ročného kalendára podujatí.

Sociálna starostlivosť
Kľúčové disparity

Hlavné faktory rozvoja

1. Nedostatok bytov pre sociálne slabé Výstavba bytov nižšieho štandardu (1)
skupiny
Vytvorenie zariadenia azylového typu (2)
2.
Kapacita
ubytovacích
možností
azylového typu a v krízových situáciách Vytvorenie krízového centra (2)
v meste je nedostatočná
Zabezpečenie bezbariérového vstupu vo
3. Dopyt po terénnej opatrovateľskej službe verejných budovách v meste (5)
prevyšuje jej aktuálne možnosti
Podpora vzniku chránených dielní (5)
4. Malá kapacita existujúceho domova Rozšírenie kapacity domova dôchodcov a
dôchodcov
zriadenie penziónu s vyšším štandardom (4)
5. Možnosti zdravotne postihnutých Rozšírenie kapacít terénnej opatrovateľskej
obyvateľov sú obmedzené – nie sú služby (3)
doriešené
bezbariérové
vstupy
do
verejných
budov
a podpora
ich Koordinácia aktivít a spolupráca s tretím
zamestnanosti
sektorom v oblasti poskytovania sociálnych
služieb (6)
6. Spolupráca mestskej samosprávy
a tretieho sektora v oblasti sociálnych Rozšírenie kapacity detských jaslí (7)
služieb je minimálna
7. Kapacita detských jaslí je nedostatočná
Hlavné faktory rozvoja
Výstavba bytov nižšieho štandardu
Byty nižšieho štandardu riešia ubytovanie rodín zo sociálne slabších skupín obyvateľstva
a časti neplatičov v nájomných bytoch. Je potrebný aj monitoring neplatenia nájomného
a účtov a následnej sociálnej práce na riešenie problému pri začiatkoch.
Vytvorenie zariadenia azylového typu
Mesto potrebuje rozšíriť svoje ubytovacie kapacity azylového typu. Vybudovanie
kombinovaného zariadenia azylového typu pre jednotlivcov, rodiny s deťmi a osamelých
rodičov (spolu cca 40 osôb). Treba sa venovať aj problémom bezdomovcov.
Vytvorenie krízového centra
Transformácia centra prevencie na krízové centrum.

24

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia, 2007-2013, RRA Šaľa 2007

Zabezpečenie bezbariérového vstupu vo verejných budovách v meste
Pri plánovaní harmonogramu rekonštrukcie verejných budov zobrať do úvahy, ktoré
budovy by sa mali stať bezbariérovými najrýchlejšie.
Podpora vzniku chránených dielní
Informovanie verejnosti, ziskové a neziskové organizácie o inštitúte chránená dielňa,
pomoc pri písaní žiadostí.
Rozšírenie kapacity domova dôchodcov a zriadenie penziónu s vyšším štandardom
Prestavba budovy bývalej materskej školy na domov dôchodcov s výslednou kapacitou
cca. 60 osôb. Zriadenie penziónu pre dôchodcov s vyšším štandardom so zapojením
súkromného sektora. Mesto predá pozemok s účelovým viazaním.
Rozšírenie kapacít terénnej opatrovateľskej služby
Rozšírenie kapacít, aby terénna opatrovateľská služba bola schopná obslúžiť väčší počet
klientov.
Koordinácia aktivít a spolupráca s tretím sektorom v oblasti poskytovania sociálnych
služieb
Pravidelné stretnutia, koordinácia aktivít v oblasti sociálnych služieb, výmena informácií
a skúseností, poskytovanie podpory na činnosť.
Rozšírenie kapacity detských jaslí
Prebudovanie vhodnej budovy na účely detských jaslí

Školstvo
Kľúčové disparity

Hlavné faktory rozvoja

1. výrazný pokles počtu žiakov

Optimalizácia siete škôl (1,3)

2. výzvy súčasného sveta na vzdelávací Rekonštrukcia školských budov (4)
a výchovný proces
Optimalizácia siete školských stravovacích
zariadení a ich vybavenia(5)
3. prevádzka škôl je neefektívna
4. zlý technický stav väčšiny školských Zvyšovanie úrovne vzdelávania (2)
budov
Zvyšovanie úrovne výchovy (2)
5. problémy v prevádzkovaní školských
stravovacích zariadení

Hlavné faktory rozvoja
Optimalizácia siete
Je potrebné vytvorenie takej siete školských zariadení, ktorá umožní optimálne využívať
normatívne financovanie a zároveň aj zachovanie súčasnej rozmanitosti školstva.
Rekonštrukcia školských budov
Obnova budov materských a základných škôl na základe priorít koncepcie optimalizácie
(6 základných škôl, 7 materských škôl, základná umelecká škola, centrum voľného času).
Z fondov EÚ (ROP) je možné reálne očakávať podporu rekonštrukcie 2 ZŠ, zvyšok bude
treba hradiť z mestského rozpočtu.
Optimalizácia siete školských stravovacích zariadení
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Je potrebné vytvorenie takej siete, ktorá umožní optimálne využívať najmä kapacity ŠSZ
pri ZŠ pre MŠ s obnovou a modernizáciou ich vybavenia.
Zvýšenie úrovne a kvality vzdelávania
Prispôsobiť proces vzdelávania moderným inovačným trendom (realizácia programu
Milénium atď.). Využívať systém monitorovania a hodnotenia vzdelávacieho procesu pre
správne určenie optimálnych foriem a metód v tomto procese.
Zvýšenie úrovne a kvality výchovy
V procese výchovy zabezpečením pravidelného monitorovania a sledovania situácie, jej
analýzou a hodnotením určiť adekvátne postupy na riešenie aktuálnych výchovných
problémov.
Vytvoriť podmienky pre vzdelávanie dospelých
Zabezpečiť priestorové a materiálne podmienky na základných školách v rámci projektu
Otvorená škola a poradenstvo pre potenciálnych organizátorov v spolupráci s príslušnými
inštitúciami.

Šport a rekreácia
Kľúčové disparity

Hlavné faktory rozvoja

1.Športové zariadenia sú zastaralé alebo Modernizácia športových zariadení (1)
opotrebované
Rozšírenie rekreačných možností v meste (2,3)
2.Chýbajú zariadenia pre voľnočasové
Vytvoriť prímestské rekreačné možnosti (2)
aktivity.
3.Existujúci potenciál je využívaný len
čiastočne

Hlavné faktory rozvoja
Rekonštrukcia športových zariadení
Zabezpečenie dobrého technického stavu haly, plavárne, kolkárne, futbalového ihriska.
Modernizácia športových zariadení
Zastrešenie zimného štadióna
Rozšírenie rekreačných možností v meste
Nové a obnovené detské ihriská, nové a obnovené plochy pre voľnočasové aktivity,
vybudovanie letného kúpaliska, otvorenie školských športových areálov pre verejnosť,
vybudovanie mestských cyklotrás
Vytvoriť prímestské rekreačné možnosti
Využitie inundácie Váhu, vybudovanie cyklotrás v extraviláne.

26

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia, 2007-2013, RRA Šaľa 2007

Verejný poriadok
Kľúčové disparity

Hlavné faktory rozvoja

1. MsP potrebuje lepšie technické zabezpečenie
zabezpečenie k efektívnejšej ochrane VP
prostriedkov (1)
2. k dobrému výkonu
zabezpečenie odborného
starostlivosti policajtov

vhodných

technických

je potrebné rozšírenie exist. dozorných sietí (1)
rastu a soc.
vytváranie podmienok pre kvalitný personál (2)

3.nastupujúce ročníky mladých potrebujú zníženie kriminality mládeže (3)
prevenciu
zapojenie verejnosti do bezpečnosti mesta (4)
4.treba dosiahnuť stále užšiu spoluprácu
verejnosti v ochrane VP
Hlavné faktory rozvoja
Zabezpečenie vhodných technických prostriedkov
Je potrebné zakúpenie radaru a pravidelná výmena opotrebovaných techn. prostriedkov.
Rozšírenie existujúcich dozorných sietí
Rozšírenie kamerového systému a pultu centrálnej ochrany aj zapojením súkromného
kapitálu
Vytváranie podmienok pre kvalitný personál
Zabezpečiť pravidelné školenie a rôzne prvky sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre
policajtov.
Zníženie kriminality mládeže
Letný tábor a školské prednášky s protidrogovou tematikou, súťaže s policajnou
tematikou,
Zapojenie verejnosti do bezpečnosti
Verejné stretnutia, zverejňovanie výsledkov činnosti, účasť na zasadnutí výborov,
vytvorenie občianskych hliadok

Verejná infraštruktúra
Kľúčové disparity

Hlavné faktory rozvoja

1. verejné osvetlenie je zastaralé

Rekonštrukcia
osvetlenia (1)

2.
miestne
rekonštrukciu

komunikácie

potrebujú

3. záujmom mesta je rýchla
bezproblémová výstavba obchvatu
4. v centre sú problémy s parkovaním

a rozšírenie

verejného

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií
a

(2)
- Aktívny manažérsky prístup mesta v príprave
cestného obchvatu (3)

5. nedostatok plôch pre IBV a hospodárske - Budovanie záchytných parkovísk (4)
využitie
- Inžinierska príprava IBV (5)
- Príprava plôch pre hospodárske využitie (5)
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Hlavné faktory rozvoja
Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia
Vypracovanie časového a vecného návrhu postupnosti krokov pre stabilizáciu funkčnosti
sústavy verejného osvetlenia, vypracovanie realizačného plánu investícií. Realizácie
rekonštrukcie existujúcej siete (1644 svetelných miest) a vybudovanie 35 svetelných
miest v novom sídlisku na Orechovej ulici.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Generálna rekonštrukcia miestnych komunikácií v rozsahu cca 30 000 m2 . Rekonštrukcia
obsahuje odstránenie existujúceho asfaltového povrchu, vyspravenie betónového
podkladu včítane úprav obrubníkov, upravenie výšok poklopov kanalizačných šácht,
uličných vpustí a uzatváracích ventilov na vodovode a plynovode, položenie nového
asfaltového povrchu.
Aktívny manažérsky prístup mesta v príprave cestného obchvatu
K bezproblémovému priebehu výstavby cestného obchvatu je potrebný aktívny
manažérsky prístup mesta, v rámci ktorého bude potrebné odstraňovať miestne prekážky
výstavby (výkup pozemkov, likvidácia stavieb, “spriechodnenie” trasy, vyňatie z PPF a
kampaň medzi občanmi).
Budovanie záchytných parkovísk
Zriadenie záchytných parkovísk na okraji mesta (väčší počet menších plôch), ktoré budú
ľahko dostupné (do troch minút schôdze z centra)
Inžinierska príprava IBV
Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu Orechová a iné.

Stav životného prostredia
Hlavné faktory rozvoja
1. v katastri mesta
znečistenia ovzdušia

sú

veľké

zdroje zníženie dopravnej záťaže v meste (5)

zlepšenie kvality ovzdušia (1, 5)
2. rieku Váh nie je možné využívať na
zvýšenie prírodnej hodnoty (4,5,6)
kúpanie
rozšírenie separovaného zberu (3,7)
3. nízky podiel separovaného zberu
4. málo prírodných hodnôt
5. vysoká úroveň antropogennej záťaže

zvýšenie ekologického povedomia obyvateľov
(3,6,7)
využitie obnoviteľných zdrojov energie (5)

6. mestská zeleň je v zlom stave
7. nízke ekologické povedomie obyvateľov
Hlavné faktory rozvoja
Zníženie dopravnej záťaže v meste
Samospráva už vyše 10 rokov lobuje za vybudovanie cestného obchvatu. Kroky,
potrebné na úrovni mesta boli vykonané (schválenie územného plánu). Napriek
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projekčnej príprave táto činnosť ja naďalej aktuálna hlavne na vládnej úrovni,
u Slovenskej správy ciest a na úrovni VÚC.
Zlepšenie kvality ovzdušia
Výrazná zmena nastane odklonením tranzitnej dopravy.
Zvýšenie prírodnej hodnoty
Súčasnú nízku prírodnú hodnotu je možné zvýšiť premenou lesných monokultúr
prímestských lesov na hodnotné zloženie, rozšírením a zvýšenou starostlivosťou
o verejnú zeleň.
Rozšírenie separovaného zberu
Je potrebná pravidelná kampaň na využívanie možností separovaného zberu. Stav treba
pravidelne monitorovať a systém prispôsobiť podľa potrieb.
Zvýšenie ekologického povedomia obyvateľov
K dosiahnutiu spolupráce miestnych občanov sú potrebné pravidelné verejné kampane a
spolupráca so školami a neziskovými organizáciami.
Využitie obnoviteľných zdrojov energie
Geologické pomery poskytujú možnosť využívania geotermálnej energie vo vykurovaní.
Ďalšie možnosti poskytuje využívanie biomasy vo vykurovaní.
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Strategický plán mesta Šaľa do roku 2020
Strategický cieľ:
Podporou príchodu nových firiem, zlepšovaním podmienok života a stavu životného
prostredia zlepšiť životné podmienky obyvateľov mesta
Štruktúra strategického plánu:
Priority
1. Tvorba dynamického
a diverzifikovaného
miestneho hospodárstva

Opatrenia
1.1.Podpora tvorby nových pracovných príležitostí

1.2.Riešenie zamestnanosti v meste

2.1. Kvalitné uspokojenie kultúrnych potrieb občanov
2. Vytvorenie podmienok
rôznorodého
spoločenského života

2.2: Sociálnymi službami uspokojiť potreby všetkých
sociálnych skupín
2.3. Zabezpečiť kvalitný školský systém

2.4. Zabezpečiť podmienky pre aktívne
využívanie voľného času

3. Verejné služby
k spokojnosti občanom

3.1. Bezpečnosť v meste

3.2. Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry

4. Zlepšenie stavu
životného prostredia

4.1. Znížiť vplyvy ľudskej činnosti

4.2. Zvýšiť prírodnú hodnotu mesta
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Priorita 1: Tvorba dynamického a diverzifikovaného miestneho hospodárstva

Špecifický cieľ:
Hospodárstvo mesta je značne diverzifikované. Pre zamestnancov, zamestnávateľov a
podnikateľov sú vytvorené nástroje na optimálne využitie dostupných možností a na
zlepšenie konkurencieschopnosti. Miestny potenciál sa využíva aj pre účely cestovného
ruchu.
Opatrenia:
Opatrenie 1.1. Podpora tvorby nových pracovných príležitostí
Aktivita 1.1.1: Servis pre potencionálnych investorov
Aktivita 1.1.2: Výstavba podnikateľského inkubátora
Aktivita 1.1.3: Poradenstvo pre malých podnikateľov
Aktivita 1.1.4: Budovanie infraštruktúry pre cestovný ruch
Aktivita 1.1.5: Tvorba produktov cestovného ruchu
Aktivita 1.1.6: Zriadenie priemyselného parku
Opatrenie 1.2. Riešenie zamestnanosti v meste
Aktivita 1.1.6: Prevádzkovanie internetovej pracovnej databázy
Aktivita 1.1.7: Spolupráca so strednými školami
Aktivita 1.1.8: Prieskum pracovného trhu
Aktivita 1.1.9: Organizovanie rekvalifikačných kurzov na žiadané profesie
Harmonogram realizácie
Aktivita

2008 - 2009 2010 - 2013 2014 - 2020

Aktivita 1.1.1: Servis pre potencionálnych investorov
Aktivita 1.1.2: Výstavba podnikateľského inkubátora
Aktivita 1.1.3: Poradenstvo pre malých podnikateľov
Aktivita 1.1.4: Budovanie infraštruktúry pre cest. ruch
Aktivita 1.1.5: Tvorba produktov cestovného ruchu
Aktivita 1.1.6: Zriadenie priemyselného parku
Aktivita 1.1.7: Spolupráca so strednými školami
Aktivita 1.1.8: Prieskum pracovného trhu
Aktivita 1.1.9: Organizovanie rekval. kurzov na žiadané profesie

(2008 - 2009: 1. obdobie, 2010 – 2013: 2. obdobie, 2014 – 2020: 3. obdobie)
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Rozdelenie finančných potrieb na opatrenia
Aktivita 1.1.1: Servis pre potencionálnych investorov
0 Sk (súčasť bežnej agendy MÚ), príprava priemyselnej plochy 40 mil. Sk (2.
obdobie, fondy EÚ)
Aktivita 1.1.2: Výstavba podnikateľského inkubátora
100 mil. Sk (3. obdobie) EÚ fondy
Aktivita 1.1.3: Poradenstvo pre malých podnikateľov
1. obdobie 0 Sk (súčasť bežnej agendy MÚ)
Aktivita 1.1.4: Budovanie infraštruktúry pre cestovný ruch
0 Sk – rieši sa to v kap. Šport a rekreácia
Aktivita 1.1.5: Tvorba produktov cestovného ruchu
3 mil. Sk (2. obdobie)
Aktivita 1.1.6: Zriadenie priemyselného parku
1. obdobie príprava 500 tisíc, 2. obdobie, 100 mil. Sk EÚ fondy
Aktivita 1.1.7: Spolupráca so strednými školami
0 Sk (súčasť bežnej agendy MÚ)
Aktivita 1.1.8: Prieskum pracovného trhu
200 tisíc Sk/obdobie – EÚ fondy
Aktivita 1.1.9: Organizovanie rekvalifikačných kurzov na žiadané profesie
1 mil. Sk/rok (2 a 3. obdobie) EÚ fondy
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Finančné tabuľky
Rozdelenie financií na priority a opatrenia (v tisíc Sk)
Celk.
Verejné zdroje
náklady
Celkom

EU

Národné zdroje
Celkom

Aktivita 1.1.1.

Súkr.
zdroje

SR

VúC

Priorita 1 - Tvorba dynamického a diverzifikovaného miestneho hospodárstva
Opatrenie 1. Podpora tvorby nových pracovných príležitostí
40000
40000
34000
6000
4000
0

Aktivita 1.1.2.

100000

100000

85000

15000

10000

Saľa

2000

0

5000

Aktivita 1.1.3.
opatrenie 1.1. celkom

0

0

0

0

0

0

0

0

140000

140000

119000

21000

14000

0

7000

0

Aktivita 1.1.4.

Opatrenie 1.2. Riešenie zamestnanosti v meste
0
0
0
0

3000

0

Aktivita 1.1.5.

3000

3000

0

3000

0

Aktivita 1.1.6.

100500

100500

85000

15500

10000

5500

Aktivita 1.1.7.

0

0

0

0

0

0

0

Aktivita 1.1.8.

600

600

510

90

60

30

Aktivita 1.1.9.

12000

11400

10200

1200

1200

0

600

116100

115500

95710

19790

11260

0

8530

600

256100

255500

214710

40790

25260

0

15530

600

opatrenie 1.2. celkom
priorita 1 celkom

Rozdelenie financií na programovacie obdobie (v tisíc Sk)
Priorita 1

2008 2009

2010 2013
40000

20142020

spolu

100000

100000

Aktivita 1.1.1.

0

Aktivita 1.1.2.

0

Aktivita 1.1.3.
opatrenie1.1. celkom

0

0

0

0

40000

100000

0
140000

Aktivita 1.1.4.

0

0

0

0

Aktivita 1.1.5.

0

3000

0

3000

Aktivita 1.1.6.

500

100000

0

100500

Aktivita 1.1.7.

0

0

0

0

Aktivita 1.1.8.

200

200

200

600

0

5000

7000

12000

700
700

108200
148200

7200
107200

116100
256100

Aktivita 1.1.9.
opatrenie 1.2. celkom
priorita 1 celkom

40000
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Priorita 2: Vytvorenie podmienok rôznorodého spoločenského života

Špecifický cieľ:
Služby pre verejnosť v oblastiach kultúry, sociálnych služieb, školstva a vzdelávania,
športu a rekreácie operatívne reagujú na potreby obyvateľov a sú na vysokej úrovni
s maximálnym využitím potenciálu partnerskej spolupráce.
Kultúrne uvedomelí občania sú zvyknutí na podujatia, organizované samosprávou
a inými organizáciami. Do procesu zabezpečovania kultúrnych potrieb aktívne vstupujú
aj neziskové organizácie, najmä v oblasti vlastnej tvorby.
Kvalitné a dostupné sociálne služby uspokojujú vo vysokej miere sociálne potreby
všetkých sociálnych skupín občanov. Občania sú informovaní o všetkých sociálnych
službách, ktoré sú zosieťované (prvý, druhý a tretí sektor) prostredníctvom dostupných
médií a prostriedkov ako aj samotných organizácií.
Vytvoriť priaznivé ekonomické, materiálno – technické, priestorové a personálne
podmienky pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Zavádzanie efektívnych
inovatívnych metód a foriem do výchovno-vzdelávacieho procesu.
Opatrenia
Opatrenie 2.1. Kvalitné uspokojenie kultúrnych potrieb občanov
Aktivita 2.1.1. Investície do kultúrnej infraštruktúry
Aktivita 2.1.2. Rekonštrukcia pamätihodností
Aktivita 2.1.3. Zriadenie strediska ľudových tradícií
Aktivita 2.1.4. Prehĺbenie partnerskej spolupráce na území mesta a s partnerskými
mestami
Aktivita 2.1.5. Priblíženie kultúrnej ponuky občanom mesta
Opatrenie 2.2. Sociálnymi službami uspokojiť potreby všetkých sociálnych skupín
Podopatrenie: Vytvorenie podmienok pre bývanie s nižším štandardom
Aktivita 2.2.1. Výstavba bytov s nižším štandardom
Aktivita 2.2.2. Vytvorenie systému sociálneho monitoringu
Podopatrenie: Riešenie bývania ľudí v krízových situáciách
Aktivita 2.2.3. Vytvorenie zariadenia azylového typu
Aktivita 2.2.4. Vytvorenie krízového centra
Podopatrenie: Podpora integrácie zdravotne postihnutých občanov do každodenného
života mesta
Aktivita 2.2.5. Odstránenie architektonických bariér pre vstup zdravotne postihnutých
občanov do verejných budov
Aktivita 2.2.6. Podpora vzniku chránených dielní
Podopatrenie: Rozšírenie kapacít existujúcich sociálnych služieb v meste
Aktivita 2.2.7. Rozšírenie kapacít existujúceho domova dôchodcov
Aktivita 2.2.8. Podpora zriadenia domova dôchodcov s vyšším štandardom
Aktivita 2.2.9. Rozšírenie kapacít terénnej opatrovateľskej služby
Aktivita 2.2.10. Podpora účasti MVO v riešení sociálnych problémov
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Aktivita 2.2.11. Rozšírenie kapacity detských jaslí
Aktivita 2.2.12. Zriadenie hygienickej stanice pre bezdomovcov
Opatrenie 2.3. Zabezpečiť kvalitný školský systém
Podopatrenie: Zlepšenie technických predpokladov
Aktivita 2.3.1. Optimalizácia siete škôl
Aktivita 2.3.2. Rekonštrukcia a modernizácia školských budov
Aktivita 2.3.3. Optimalizácia siete školských stravovacích zariadení a ich vybavenia
Podopatrenie: Zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacích aktivít
Aktivita 2.3.4. Zavedenie efektívnych moderných inovačných trendov vzdelávania
Aktivita 2.3.5. Využívanie systému monitorovania a hodnotenia vzdelávacieho procesu
Aktivita 2.3.6. Zavedenie efektívnych moderných trendov výchovy
Aktivita 2.3.7. Zavedenie systému monitorovania a hodnotenia výchovy
Aktivita 2.3.8. Vytvoriť vhodné podmienky pre vzdelávanie dospelých
Aktivita 2.3.9. Upraviť režim prevádzky vybratých materských škôl na celodennú
starostlivosť
Opatrenie 2.4. Zabezpečiť podmienky pre aktívne využívanie voľného času
Podopatrenie: Vytváranie podmienok pre vrcholový šport
Aktivita 2.4.1. Rekonštrukcia športových zariadení
Aktivita 2.4.2. Zastrešenie zimného štadióna
Podopatrenie: Vytváranie podmienok pre voľnočasové aktivity
Aktivita 2.4.3. Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk
Aktivita 2.4.4. Výstavba a rekonštrukcia plôch pre voľnočasové aktivity, vrátane
rekonštrukcie prístupovej cesty do areálu bývalej lodenice
Aktivita 2.4.5. Vybudovanie relaxačného-rekreačného centra pre verejnosť na území
mesta
Aktivita 2.4.6. Otvorenie školských športových areálov pre verejnosť
Aktivita 2.4.7. Vybudovanie mestských cyklotrás
Aktivita 2.4.8. Vybudovanie rekreačných zón pri artézskych studniach
Aktivita 2.4.9. Vybudovanie vodáckeho strediska
Aktivita 2.4.10. Vybudovanie cyklotrás na hrádzach Váhu a v okolí mesta
Harmonogram realizácie
Priorita 2

2008 - 2009 2010 - 2013 2014 2020-

Opatrenie 2.1. Kvalitné uspokojenie kultúrnych potrieb občanov
Aktivita 2.1.1:Investície do kultúrnej infraštruktúry
Aktivita 2.1.2. Rekonštrukcia pamätihodností
Aktivita 2.1.3. Zriadenie strediska ľudových tradícií
Aktivita 2.1.4. Prehĺbenie partnerskej spolupráce na
území mesta a s partnerskými mestami
Aktivita 2.1.5. Priblíženie kult. ponuky občanom mesta

35

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia, 2007-2013, RRA Šaľa 2007

Opatrenie 2.2. Sociálnymi službami uspokojiť potreby všetkých sociálnych skupín
Aktivita 2.2.1. Výstavba bytov s nižším štandardom
Aktivita 2.2.2. Vytvorenie systému sociálneho
monitoringu
Aktivita 2.2.3. Vytvorenie zariadenia azylového typu
Aktivita 2.2.4. Vytvorenie krízového centra
Aktivita 2.2.5. Odstránenie architekton. bariér pre vstup
zdravotne postihnutých občanov do verejných budov
Aktivita 2.2.6. Podpora vzniku chránených dielní
Aktivita 2.2.7. Rozšírenie kapacít exist. domova
dôchodcov
Aktivita 2.2.8. Podpora zriadenia domova dôchodcov
s vyšším štandardom
Aktivita 2.2.9. Rozšírenie kapacít terénnej opatr. služby
Aktivita 2.2.10. Podpora účasti MVO v riešení
sociálnych problémov
Aktivita 2.2.11. Rozšírenie kapacity detských jaslí
Aktivita 2.2.12. Zriadenie hygienickej stanice pre
bezdomovcov
Opatrenie 2.3. Zabezpečiť kvalitný školský systém
Aktivita 2.3.1. Optimalizácia siete škôl
Aktivita 2.3.2. Rekonštrukcia a modernizácia školských
budov
Aktivita 2.3.3. Optimalizácia siete školských stravovacích
zariadení a ich vybavenia
Aktivita 2.3.4. Zavedenie efektívnych moderných
inovačných trendov vzdelávania
Aktivita 2.3.5. Využívanie systému monitorovania
a hodnotenia vzdelávacieho procesu
Aktivita 2.3.6. Zavedenie efektívnych moderných trendov
výchovy
Aktivita 2.3.7. Zavedenie systému monitorovania
a hodnotenia výchovy
Aktivita 2.3.8. Vytvoriť vhodné podmienky pre
vzdelávanie dospelých
Aktivita 2.3.9. Upraviť režim prevádzky vybratých
materských škôl na celodennú starostlivosť
Opatrenie 2.4. Zabezpečiť podmienky pre aktívne využívanie voľného času
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Aktivita 2.4.1. Rekonštrukcia športových zariadení
Aktivita 2.4.2: Zastrešenie zimného štadióna
Aktivita 2.4.3. Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk
Aktivita 2.4.4. Výstavba a rekonštrukcia plôch pre
voľnočasové aktivity, vrátane rekonštrukcie prístupovej
cesty do areálu bývalej lodenice
Aktivita 2.4.5. Vybudovanie relaxačného-rekreačného
centra pre verejnosť na území mesta
Aktivita 2.4.6. Otvorenie školských športových areálov
pre verejnosť
Aktivita 2.4.7. Vybudovanie mestských cyklotrás
Aktivita 2.4.8. Vybudovanie rekreačných zón pri
artézskych studniach
Aktivita 2.4.9. Vybudovanie vodáckeho strediska
Aktivita 2.4.10. Vybudovanie cyklotrás na hrádzach Váhu
a v okolí mesta
(2008 - 2009: 1. obdobie, 2010 – 2013: 2. obdobie, 2014 – 2020: 3. obdobie)
Rozdelenie finančných potrieb na opatrenia
Hrubý odhad finančných nákladov podľa opatrení a aktivít
Opatrenie 2.1. Kvalitné uspokojenie kultúrnych potrieb občanov
Aktivita 2.1.1. Investície do kultúrnej infraštruktúry
- rekonštrukcia Domu kultúry 49 (EÚ)+3 mil. Sk, (1. obdobie)
- rekonštrukcia kult. strediska Veča 5 mil. Sk, (1. obdobie),
- rekonštrukcia mestskej knižnice 5 mil. Sk, digitalizácia výpožičného systému 0,5 mil.
Sk, (2. obdobie),
- zriadenie mestského vlastivedného múzea a galérie 10 mil. Sk, (2. obdobie),
- rekonštrukcia obradnej siene – 0,5 mil. Sk (2. obdobie),
Aktivita 2.1.2. Rekonštrukcia pamätihodností
Podpora rekonštrukcie 200 000 Sk/rok
Aktivita 2.1.3. Zriadenie strediska ľudových tradícií
3 mil. Sk (EÚ) (2. obdobie,) 1 mil. Sk/rok - prevádzka
Aktivita 2.1.4. Prehĺbenie partnerskej spolupráce na území mesta a s partnerskými
mestami
Miestne granty a spoločné programy 1,5 mil. Sk/rok.
Aktivita 2.1.5. Priblíženie kultúrnej ponuky občanom mesta
Na cielené akcie 250 000 Sk/rok
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Opatrenie 2.2. Sociálnymi službami uspokojiť potreby všetkých sociálnych skupín
Aktivita 2.2.1. Výstavba bytov s nižším štandardom
V dvoch etapách 15 mil. Sk (2. obdobie) a 20 mil. Sk (3. obdobie)
Aktivita 2.2.2. Vytvorenie systému sociálneho monitoringu
200 tisíc Sk (1. obdobie)
Aktivita 2.2.3. Vytvorenie zariadenia azylového typu
15 mil. Sk (2. obdobie)
Aktivita 2.2.4. Vytvorenie krízového centra
2 mil. Sk – VÚC (2. obdobie)
Aktivita 2.2.5. Odstránenie architektonických bariér pre vstup zdravotne postihnutých
občanov do verejných budov
0 Sk
Aktivita 2.2.6. Podpora vzniku chránených dielní 0 Sk
Aktivita 2.2.7. Rozšírenie kapacít existujúceho domova dôchodcov
14 mil. Sk – EÚ (2. obdobie)
Aktivita 2.2.8. Podpora zriadenia domova dôchodcov s vyšším štandardom
0 Sk
Aktivita 2.2.9. Rozšírenie kapacít terénnej opatrovateľskej služby
1 mil. Sk/rok
Aktivita 2.2.10. Podpora účasti MVO v riešení sociálnych problémov
1 mil. Sk/rok
Aktivita 2.2.11. Rozšírenie kapacity detských jaslí
5 mil. Sk, 3. obdobie
Aktivita 2.2.12. Zriadenie hygienickej stanice pre bezdomovcov
1 mil. Sk, 2 obdobie, EÚ-grant
Opatrenie 2.3. Zabezpečiť kvalitný školský systém
Aktivita 2.3.1. Optimalizácia siete škôl
Náklady prípadného sťahovania v dvoch etapách po 2 mil. Sk (1. a 3. obdobie)
Aktivita 2.3.2. Rekonštrukcia školských budov
Rekonštrukcia: predpokladané náklady MŠ, CVČ po 7 mil. Sk, ZŠ, ZUŠ, po 25 mil. Sk
(6 základných škôl, 7 materských škôl, základná umelecká škola, centrum voľného času
Z toho 1 obdobie 2 ZŠ (EÚ), 2. obdobie 2 ZŠ, 2 MŠ mestský rozpočet, 3. obdobie
v prípade zachovania všetkých školských zariadení 2 ZŠ, ZUŠ, CVČ a 5 MŠ.
Aktivita 2.3.3. Optimalizácia siete školských stravovacích zariadení a ich vybavenia
Investícia do obnovy v dvoch etapách po 3 mil. Sk (1. a 3. obdobie)
Aktivita 2.3.4. Zavedenie efektívnych moderných inovačných trendov vzdelávania
Podpora aplikácie nových metód 300 tisíc Sk ročne
Aktivita 2.3.5. využívanie systému monitorovania a hodnotenia vzdelávacieho procesu
Vypracovanie využitia systému a zavedenie v školských zariadeniach 200 tisíc Sk (1.
obdobie)
Aktivita 2.3.6. Zavedenie efektívnych moderných trendov výchovy
Podpora aplikácie nových metód 100 tisíc Sk ročne
Aktivita 2.3.7. Zavedenie systému monitorovania a hodnotenia výchovy
Vypracovanie systému a zavedenie v školských zariadeniach 100 tisíc Sk (1. obdobie)
Aktivita 2.3.8. Vytvoriť vhodné podmienky pre vzdelávanie dospelých
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Aktivita 2.3.9. Upraviť režim prevádzky vybratých materských škôl na celodennú
starostlivosť
1 mil. Sk ročne ( od 2. obdobia)
Podpora potrebných zásahov 300 tisíc Sk (1. obdobie).
Opatrenie 2.4. Zabezpečiť podmienky pre aktívne využívanie voľného času
Aktivita 2.4.1. Rekonštrukcia športových zariadení
3 mil. Sk/rok (od roku 2009)
Aktivita 2.4.2. Zastrešenie zimného štadióna
5 mil. Sk (2. obdobie)
Aktivita2.4. 3: Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk
500 tisíc/rok (1 a 2. obdobie)
Aktivita2.4.4. Výstavba a rekonštrukcia plôch pre voľnočasové aktivity, vrátane
rekonštrukcie prístupovej cesty do areálu bývalej lodenice
1 mil. Sk/rok
Aktivita 2.4.5. Vybudovanie relaxačného-rekreačného centra pre verejnosť na území
mesta
Príprava 1 mil. Sk (1. obdobie), 100 mil. Sk (3. obdobie) EÚ-fondy
Aktivita 2.4.6. Otvorenie školských športových areálov pre verejnosť
Nutné investície na rekonštrukciu a ochranu 1 mil. Sk (1 a 2. obdobie)
Aktivita 2.4.7. Vybudovanie mestských cyklotrás
10 mil. Sk (2. obdobie), 30 mil. Sk (3. obdobie) EÚ fondy
Aktivita 2.4.8. Vybudovanie rekreačných zón pri artézskych studniach
10 mil. Sk (2. obdobie), EÚ fondy
Aktivita 2.4.9. Vybudovanie vodáckeho strediska
15 mil. Sk (2. obdobie),
Aktivita 2.4.10. Vybudovanie cyklotrás na hrádzach Váhu a v okolí mesta
1 mil. Sk – príprava (1. obdobie), 30 mil. Sk (2. a 3. obdobie) EÚ fondy
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Finančné tabuľky
Rozdelenie financií na priority a opatrenia (v tisíc Sk)
Celkové
Verejné zdroje
náklady
Celkom EU
Národné zdroje
Celkom

SR

Súkr.
zdroje

VúC

Saľa

Priorita 2: Vytvorenie podmienok pestrého spoločenského života
Aktivita 2.1.1 DK

Opatrenie 2.1. Kvalitné uspokojenie kultúrnych potrieb občanov
52000
52000
41650
10350
4900

5450

0

Aktivita 2.1.1 Veča

5000

5000

4250

750

500

250

0

Aktivita 2.1.1 kniž

5500

5500

0

5500

0

5500

0

Aktivita 2.1.1 muz

10000

10000

0

10000

0

10000

0

500

500

500

500

0

Aktivita 2.1.2

2600

2600

2600

0

2600

0

Aktivita 2.1.3

14000

14000

11450

300

11150

0

Aktivita 2.1.4

19500

19500

19500

19500

0

Aktivita 2.1.5

3250

3250

0

3250

3250

0

112350

112350

48450

63900

58200

0

Opatrenie 2.2. Sociálnymi službami uspokojiť potreby všetkých sociálnych skupín
35000
35000
0
35000
0
0
35000
Aktivita 2.2.1
200
200
0
200
0
0
200
Aktivita 2.2.2

0

Aktivita 2.1.1 obrad

Opat. 2.1 celkom

2550

5700

0

0

Aktivita 2.2.3

15000

15000

0

15000

0

0

15000

0

Aktivita 2.2.4

2000

2000

0

2000

0

2000

0

0

Aktivita 2.2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

Aktivita 2.2.6

0

0

0

0

0

0

0

0

Aktivita 2.2.7

14000

14000

11200

2800

2100

0

700

0

Aktivita 2.2.8

0

0

0

0

0

0

0

0

Aktivita 2.2.9

13000

13000

0

13000

0

0

13000

0

Aktivita 2.2.10

13000

13000

0

13000

0

0

13000

0

Aktivita 2.2.11

5000

5000

0

5000

0

0

5000

0

Aktivita 2.2.12

1000

950

800

150

150

98200

98150

12000

86000

2250

Opatr. 2.2. celkom

Aktivita 2.3.1

Opatrenie 2.3. Zabezpečiť kvalitný školský systém
4000
4000
0
4000
0

50
2000

81900

50

0

4000

0

Aktivita 2.3.2

249000

249000

40000

209000

7500

0

201500

0

Aktivita 2.3.3

6000

6000

0

6000

0

0

6000

0

Aktivita 2.3.4

3900

3900

0

3900

0

0

3900

0
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Aktivita 2.3.5

200

200

0

200

0

0

200

0

Aktivita 2.3.6

1300

1300

0

1300

0

0

1300

0

Aktivita 2.3.7

100

100

0

100

0

0

100

0

Aktivita 2.3.8

300

300

0

300

0

0

300

0

11000

11000

0

11000

0

0

11000

0

275800

275800

40000

235800

7500

0

228300

0

Opatrenie 2.4. Zabezpečiť podmienky pre pohybové aktivity občanov
36000
36000
0
36000
0
0

36000

0

5000

0

Aktivita 2.3.9
Opatr. 2.3 celkom

Aktivita 2.4.1
Aktivita 2.4.2

5000

5000

0

5000

0

Aktivita 2.4.3

3000

3000

0

3000

0

0

3000

Aktivita 2.4.4

13000

13000

0

13000

0

0

13000

0

Aktivita 2.4.5

101000

101000

85000

16000

10000

0

6000

0

Aktivita 2.4.6

2000

2000

0

2000

0

0

2000

0

Aktivita 2.4.7

40000

40000

32000

8000

6000

0

2000

0

Aktivita 2.4.8

10000

10000

8000

2000

1500

0

500

0

Aktivita 2.4.9

15000

15000

0

15000

0

0

15000

0

Aktivita 2.4.10
Opatr. 2.4 celkom

31000

31000

24000

7000

4500

256000

256000

149000

107000

22000

0

85000

0

priorita 2 celkom

742350

742300

249450

492700

37450

2000

453400

50

2500
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Rozdelenie financií na programovacie obdobie (v tisíc Sk)
Priorita 2

Aktivita 2.1.1 DK

2008 2010 2009
2013
Opatrenie 2.1
52030
0

spolu
52030

0

5000

Aktivita 2.1.1 kniž

5500

5500

Aktivita 2.1.1 muz

10000

10000

Aktivita 2.1.1 Veča

5000

20142020

500

Aktivita 2.1.1 obrad
Aktivita 2.1.2

400

Aktivita 2.1.3

500

800

1400

2600

7000

7000

14000

Aktivita 2.1.4

3000

6000

10500

19500

Aktivita 2.1.5

500

1000

1750

3250

60930

30800

20650

112380

Opatrenie 2.2
0
15000

20000

35000

Opatr. 2.1 celkom

Aktivita 2.2.1
Aktivita 2.2.2

200

0

0

200

Aktivita 2.2.3

0

15000

0

15000

Aktivita 2.2.4

0

2000

0

2000

Aktivita 2.2.5

0

0

0

0

0

14000

Aktivita 2.2.9

2000

4000

7000

13000

Aktivita 2.2.10

2000

4000

7000

13000

5000

5000

0

Aktivita 2.2.6
Aktivita 2.2.7

14000
0

Aktivita 2.2.8

Aktivita 2.2.11
1000

Aktivita 2.2.12
Opatr. 2.2. celkom

4200

55000

1000
39000

98200

Opatrenie 2.3
Aktivita 2.3.1

2000

0

2000

4000

Aktivita 2.3.2

50000

64000

135000

249000

Aktivita 2.3.3

3000

0

3000

6000

Aktivita 2.3.4

600

1200

2100

3900

Aktivita 2.3.5

200

0

0

200

Aktivita 2.3.6

200

400

700

1300

Aktivita 2.3.7

100

0

0

100

Aktivita 2.3.8

300

0

0

300

42

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia, 2007-2013, RRA Šaľa 2007

Aktivita 2.3.9
Opatr. 2.3 celkom

Aktivita 2.4.1

0

4000

7000

11000

56400

69600

149800

275800

Opatrenie 2.4
3000
12000

21000

36000

Aktivita 2.4.2

0

5000

0

5000

Aktivita 2.4.3

1000

2000

0

3000

Aktivita 2.4.4

2000

4000

7000

13000

Aktivita 2.4.5

1000

100000

0

101000

Aktivita 2.4.6

1000

1000

0

2000

Aktivita 2.4.7

0

10000

30000

40000

Aktivita 2.4.8

10000

Aktivita 2.4.9

15000

Aktivita 2.4.10
Opatr. 2.4 celkom
Priorita 2 celkom

10000
15000

1000

30000

0

31000

9000
130530

189000
344400

58000
267450

256000
742380
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Priorita 3: Verejné služby k spokojnosti občanov

Špecifický cieľ:
Mestská polícia zabezpečí udržanie verejného poriadku aktívnou spoluprácou občanov.
Skvalitnením verejnej infraštruktúry zvýšiť spokojnosť občanov.
Opatrenia
Opatrenie 3.1. Bezpečnosť v meste
Podopatrenie: Zefektívnenie činnosti MsP
Aktivita 3.1.1: Zabezpečenie vhodných technických prostriedkov
Aktivita 3.1.2: Vytváranie podmienok pre kvalitný personál
Aktivita 3.1.3: Rozšírenie existujúcich dozorných sietí (kamerový systém, pult centr.
ochrany)
Podopatrenie: Zvýšenie účasti občanov na bezpečnosti v meste
Aktivita 3.1.4: Zníženie kriminality mládeže
Aktivita 3.1.5: Zapojenie verejnosti do bezpečnosti
Aktivita 3.1.6: Podpora vybudovania záchytnej stanice
Opatrenie 3.2. Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry
Aktivita 3.2.1: Rekonštrukcia a rozšírenie sústavy verejného osvetlenia
Aktivita 3.2.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií ako aj postupná revitalizácia
mestských častí s ohľadom na ich špecifiká
(sídlisko Veča, obytné zóny pôvodnej Šale atď)
Aktivita 3.2.3: Aktívny manažérsky prístup mesta v príprave cestného obchvatu
Aktivita 3.2.4: Budovanie záchytných parkovísk
Aktivita 3.2.5: Podpora rozvoja bytovej výstavby (IBV, KBV)
Aktivita 3.2.6: Zabezpečenie nehnuteľností pre rozvojové zámery mesta
Aktivita 3.2.7: Riešenie problematiky usporiadania centra mesta (amfiteáter a okolie)
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Harmonogram realizácie
Priorita 3. Verejné služby k spokojnosti občanom
Opatrenie 3.1. Bezpečnosť v meste

2008 -2009

2010 -2013

2014 -2020

Aktivita 3.1.1: Zabezpečenie vhodných techn.
prostriedkov
Aktivita 3.1.2: Vytváranie podmienok pre kvalitný
personál
Aktivita 3.1.3: Rozšírenie existujúcich dozorných
sietí
Aktivita 3.1.4: Zníženie kriminality mládeže
Aktivita 3.1.5: Zapojenie verejnosti do bezpečnosti
Aktivita 3.1.6: Podpora vybudovania záchytnej
stanice
Opatrenie 3.2. Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry
Aktivita 3.2.1: Rekonštrukcia a rozšírenie sústavy
verejného osvetlenia
Aktivita
3.2.2.
Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií - ako aj postupná revitalizácia
mestských častí s ohľadom na ich špecifiká
(sídlisko Veča, obytné zóny pôvodnej Šale atď)
Aktivita 3.2.3. Aktívny manažérsky prístup mesta
v príprave cestného obchvatu
Aktivita 3.24. Budovanie záchytných parkovísk
Aktivita 3.2.5: Podpora rozvoja individuálnej
bytovej výstavby
Aktivita 3.2.6: Zabezpečenie nehnuteľností pre
rozvojové zámery mesta
Aktivita 3.2.7: Riešenie problematiky usporiadania
centra mesta (amfiteáter a okolie)
(2008 - 2009: 1. obdobie, 2010 – 2013: 2. obdobie, 2014 – 2020: 3. obdobie)
Rozdelenie finančných potrieb na opatrenia
Hrubý odhad finančných nákladov podľa opatrení a aktivít.
Opatrenie 3.1. Bezpečnosť v meste
Aktivita 3.1.1: Zabezpečenie vhodných technických prostriedkov
Radar 1,5 mil. Sk – 1. obdobie, obnova techn. prostriedkov 50 tisíc Sk/rok
Aktivita 3.1.2: Vytváranie podmienok pre kvalitný personál
Školenia 150 tisíc. Sk/rok, vytvorenie cyklohliadok (1. obdobie) 900 tisíc. Sk,
preventívne prehliadky 70 tisíc. Sk/rok
Aktivita 3.1.3: Rozšírenie existujúcich dozorných sietí
Kamerový systém: mesto 1 100 000 Sk, štát 400 000 Sk, pult 200 000 Sk (2. obdobie)
Aktivita 3.1.4: Zníženie kriminality mládeže
Tábory 80 tisíc. Sk/rok, prednášky 20 tisíc. Sk/rok, súťaže 20 tisíc. Sk/rok
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Aktivita 3.1.5: Zapojenie verejnosti do bezpečnosti
Vytvorenie občianskych hliadok (2. obdobie) 1 mil. Sk, prevádzka hliadok 200 tisíc
Sk/rok
Aktivita 3.1.6: Podpora vybudovania záchytnej stanice
Rokovanie so štátnymi orgánmi
Opatrenie 3.2. Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry
Aktivita 3.2.1: Rekonštrukcia a rozšírenie sústavy verejného osvetlenia
1.obdobie – príprava koncepcie a plánu realizácie (0,5 mil. Sk)
Aktivita 3.2.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
1. obdobie 30 mil. Sk EÚ fondy
Aktivita 3.2.3. Aktívny manažérsky prístup mesta v príprave cestného obchvatu
0 Sk
Aktivita 2.1.4. Budovanie záchytných parkovísk
3 mil. Sk/obdobie
Aktivita 3.2.5: Podpora rozvoja individuálnej bytovej výstavby
2 obdobie 40 mil. SK, 3. obdobie 60 mil. Sk
Aktivita 3.2.6: Zabezpečenie nehnuteľností pre rozvojové zámery mesta
2. a 3. obdobie, 5 mil. Sk/rok
Aktivita 3.2.7: Riešenie problematiky usporiadania centra mesta (amfiteáter a okolie)
2. obdobie, 10 mil. Sk, fondy EÚ
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Finančné tabuľky
Rozdelenie financií na priority a opatrenia (v tisíc Sk)
Celkové
Verejné zdroje
náklady
Celkom EU
Národné zdroje
Celkom SR
VúC Saľa

Súkr.
zdroje

Priorita 3: Verejné služby k spokojnosti občanom
Aktivita 3.1.1

Opatrenie 3.1. Bezpečnosť v meste
2200
2200
0
2200

0

0

2200

0

Aktivita 3.1.2

3730

3730

0

3730

0

0

3730

0

Aktivita 3.1.3

1700

1500

0

1500

400

0

1100

200

Aktivita 3.1.4

1560

1560

0

1560

0

0

1560

0

Aktivita 3.1.5

3200

3200

0

3200

0

0

3200

0

Aktivita 3.1.6

0

0

0

0

0

0

0

0

12390

12190

0

12190

400

0

11790

200

0

500

0

opatrenie 3.1. celkom
Aktivita 3.2.1.

Opatrenie 3.2. Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry
500
500
0
500
0

Aktivita 3.2.2.

30000

30000

25500

4500

3000

0

1500

0

Aktivita 3.2.3.

0

0

0

0

0

0

0

0

Aktivita 3.2.4.

9000

9000

0

9000

0

0

9000

0

Aktivita 3.2.5.

100000

100000

0

100000

0

0

100000

0

Aktivita 3.2.6

55000

55000

0

55000

0

0

55000

0

Aktivita 3.2.7

10000

10000

8500

1500

1000

0

500

0

opatrenie 3.2. celkom

204500

204500

34000

170500

4000

0

166500

0

priorita 3 celkom

216890

216690

34000

182690

4400

0

178290

200
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Rozdelenie financií na programovacie obdobie (v tisíc Sk)
Priorita 3
Aktivita 3.1.1

2008 2009
1600

2010 2013
250

20142020
350

Aktivita 3.1.2

1340

850

1540

3730

Aktivita 3.1.3

0

1700

0

1700

Aktivita 3.1.4

240

480

840

1560

Aktivita 3.1.5

0

1800

1400

3200

Aktivita 3.1.6

0

0

0

0

3180

5080
0

4130
0

12390

Aktivita 3.2.1.

500

0

0

500

Aktivita 3.2.2.

30000

0

0

30000

Aktivita 3.2.3.

0

0

0

0

Aktivita 3.2.4.

3000

3000

3000

9000

Aktivita 3.2.5.

0

40000

60000

100000

Aktivita 3.2.6

0

20000

35000

55000

Aktivita 3.2.7

0

10000

0

10000

33500
36680

73000
78080

98000
102130

204500
216890

opatrenie 3.1. celkom

opatrenie 3.2. celkom
priorita 3 celkom

spolu
2200
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Priorita 4. Zlepšenie stavu životného prostredia

Špecifický cieľ:
Zvýšiť prírodnú hodnotu územia mesta, znížiť antropogénnu záťaž a využiť obnoviteľné
zdroje energie.
Opatrenia
Opatrenie 4.1. Zníženie vplyvov ľudskej činnosti
Podopatrenie:. Zníženie emisie z dopravy
Aktivita 4.1.1. Napomáhať realizácii cestného obchvatu
Podopatrenie: Optimalizácia tepelného hospodárstva
Aktivita 4.1.0 – Využitie solárnej energie
Aktivita 4.1.2. Využitie geotermálnej energie
Aktivita 4.1.3. Využitie biomasy a bioplynu
Podopatrenie: Zníženie objemu komunálneho odpadu
Aktivita 4.1.4. Zefektívnenie separovaného zberu
Podopatrenie. Riešenie problémov so psami
Aktivita 4.1.5. Vytvorenie voľného výbehu pre psov
Aktivita 4.1.6. Zefektívnenie systému zberu psích exkrementov
Opatrenie 4.2. Zvýšiť prírodnú hodnotu mesta
Aktivita 4.2.1. Starostlivosť o mestské stromy
Aktivita 4.2.2. Stabilizácia plôch verejnej zelene
Aktivita 4.2.3. Podieľať sa na starostlivosti o prímestský les
Aktivita 4.2.4. Rozšírenie vetrolamov a remíz
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Harmonogram realizácie
Priorita 4

2008 -2009

2010 -2013

2014 -2020

Opatrenie 4.1. Znížiť vplyvy ľudskej činnosti
Aktivita 4.1.0 – Využitie solárnej energie
Aktivita 4.1.1. Napomáhať realizácii cestného
obchvatu
Aktivita 4.1.2. Využitie geotermálnej energie
Aktivita 4.1.3. Využitie biomasy a bioplynu
Aktivita 4.1.4. Zefektívnenie separ. zberu
Aktivita 4.1.5. Vytvorenie voľného výbehu pre psov
Aktivita 4.1.6. Zefektívnenie systému zberu psích
exkrementov
Opatrenie 4.2. Zvýšiť prírodnú hodnotu mesta
Aktivita 4.2.1. Starostlivosť o mestské stromy
Aktivita 4.2.2. Stabilizácia plôch verejnej zelene
Aktivita 4.2.3. Podieľať sa na starostl. o prímestský
les
Aktivita 4.2.4. Rozšírenie vetrolamov a remíz
(2008 - 2009: 1. obdobie, 2010 – 2013: 2. obdobie, 2014 – 2020: 3. obdobie)
Rozdelenie finančných potrieb na opatrenia
Hrubý odhad finančných nákladov podľa opatrení a aktivít
Opatrenie 4.1. Znížiť vplyvy ľudskej činnosti
Aktivita 4.1.0 – Využitie solárnej energie
nainštalovanie solárnych článkov na niektorom zo zariadení mesta
(2.obdobie)
Aktivita 4.1.1. Napomáhať realizácii cestného obchvatu
0 Sk
Aktivita 4.1.2. Využitie geotermálnej energie
Kotolňa a vrt 150 mil. Sk (2. obdobie), EÚ fondy
Aktivita 4.1.3. Využitie biomasy a bioplynu
Kotolňa a suroviny 100 mil. Sk (2. obdobie), EÚ fondy
Aktivita 4.1.4. Zefektívnenie separovaného zberu
50 tisíc Sk/rok (1. a 2. obdobie )

1 mil. Sk
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Aktivita 4.1.5. Vytvorenie voľného výbehu pre psov
500 tisíc Sk v 2. období
Aktivita 4.1.6. Zefektívnenie systému zberu psích exkrementov
200 tisíc Sk/rok , mechanizovaný zber 1 mil. Sk (2. obdobie)
Opatrenie 4.2. Zvýšiť prírodnú hodnotu mesta
Aktivita 4.2.1. Starostlivosť o mestské stromy
1 mil. Sk/rok
Aktivita 4.2.2. Stabilizácia plôch verejnej zelene
0 Sk
Aktivita 4.2.3. Podieľať sa na starostlivosti o prímestský les
300 tisíc Sk/rok
Aktivita 4.2.4. Rozšírenie vetrolamov a remíz
0 Sk
Finančné tabuľky
Rozdelenie financií na priority a opatrenia (v tisíc Sk)
Celkové
Verejné zdroje
náklady
Celkom

EU

Súkr.
zdroje

Národné zdroje
Celkom

SR

VúC

Saľa

Priorita 4. Zlepšenie stavu životného prostredia
Aktivita 4.1.0

Opatrenie 4.1. Znížiť vplyvy ľudskej činnosti
1000
1000
0
1000
0

0

1000

0

Aktivita 4.1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

Aktivita 4.1.2

151500

151500

127500

24000

15000

0

9000

0

Aktivita 4.1.3

100000

100000

85000

15000

10000

0

5000

0

Aktivita 4.1.4

300

300

300

0

0

300

0

Aktivita 4.1.5

500

500

500

0

0

500

0

Aktivita 4.1.6

3600

3600

3600

0

3600

0

opatrenie 4.1. celkom

256900

256900

44400

25000

0

19400

0

Aktivita 4.2.1.

Opatrenie 4.2. Zvýšiť prírodnú hodnotu mesta
13000
13000
0
13000
0

0

13000

0

0
212500

Aktivita 4.2.2.

0

0

0

0

0

0

0

0

Aktivita 4.2.3.

3900

3900

0

3900

0

0

3900

0

Aktivita 4.2.4.

0

0

0

0

0

0

0

0

16900

16900

0

16900

0

0

16900

0

opatrenie 4.2. celkom

273800 273800 212500
61300 25000
0
36300
priorita 4 celkom
Pozn.: V prípade podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo strany MeT Šaľa spol. s r.o. sa
zmení schéma financovania na 50%+50%, ale to nie je priamo súčasťou rozpočtu mesta Šaľa.

0
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Rozdelenie financií na programovacie obdobie (v tisíc Sk)
Priorita 4

2008 2009

Aktivita 4.1.0

2010 2013

20142020

spolu

1000

Aktivita 4.1.1

0

Aktivita 4.1.2

500

150000

Aktivita 4.1.3

0

100000

0

100000

Aktivita 4.1.4

100

300

Aktivita 4.1.5

0

200
500

0

Aktivita 4.1.6

400

1800

1400

opatrenie 4.1. celkom

1000

253500

1400

3600
254900

Aktivita 4.2.1.

2000

4000

7000

13000

Aktivita 4.2.2.

0

0

0

0

Aktivita 4.2.3.

600

1200

2100

3900

Aktivita 4.2.4.

0

0

0

0

2600
3600

5200
258700

9100
10500

16900
271800

opatrenie 4.2. celkom
priorita 4 celkom

0
150500

500
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Akčný plán na roky 2008-2009
Priorita 1. Tvorba dynamického a diverzifikovaného miestneho hospodárstva
Aktivity akčného plánu, ktoré nevyžadujú projektové riadenie:
H 01
Názov: Servis pre potencionálnych investorov
Garant: Mestský úrad
Obsah: Na základe osvedčenej praxe minulých rokoch aktualizovať databázu
priemyselných plôch a budov. V prípade stredných podnikov zabezpečiť aj pomoc pri
rokovaniach s potencionálnymi miestnymi partnermi. Organizovať stretnutia pre
zástupcov zahraničných hospodárskych komôr a obchodných zastúpení.
Termín: priebežne
Náklady mesta: súčasť agendy MÚ
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 1.1.1. Servis pre potencionálnych investorov
H 02
Názov: Delokácia priemyselnej zóny
Garant: Mestský úrad
Obsah: Výber lokality pre priemyselnú zónu a vypracovanie zmeny územ. plánu mesta.
Termín: 31.12.2009
Náklady mesta: 500 000 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 1.1.6: Zriadenie priemyselného parku
Finančná tabuľka
Priorita 1

Finančná tabuľka akčného plánu na roky 2008-2009 (v tisíc Sk)
Celk.
Verejné zdroje
náklady
Celkom

EU

Súkr
zdroje

Národné zdroje
Celkom

SR

VúC

Saľa

H 01

0

0

0

0

0

0

0

0

H 02

500

500

0

500

0

0

500

0

Celkom

500

500

0

500

0

0

500

0

Náklady mesta v 1. období
Priorita 1

2008

2009

spolu

H 01

0

0

0

H 02

0

500

0

Celkom

0

500

500
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Priorita 2. Vytvorenie podmienok pestrého spoločenského života

Projekty
Projekt KULT 01
Názov: Rekonštrukcia Domu kultúry
Cieľ: zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie podmienok činnosti
Garant:
Mestský úrad
Spolupráca:
Dom kultúry, RRA
Náklady
2008: 30 000 Sk
celkom
2009: 52 000 000 Sk
Náklady mesta: 2008: 30 000 Sk
2009: 2 450 000 vlastný vklad a 3 000 000 Sk - obnova svetelného
a zvukového parku
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet 4 900 000 Sk, EÚ 41 650 000 Sk (ROP)
Aktivity
Aktivita 1: žiadosť o podporu
projektu:
Aktivita 2: rekonštrukcia budovy
Aktivita 3: obnova svetelného a zvukového parku
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena
1
žiadosť o poskytnutie finančného 1
30 000 Sk
príspevku
2
Rekonštruovaná budova
1
49 000 000 Sk
3.
Svetelný a zvukový park
1
3 000 000 Sk
Termín:
Aktivita 1: 31.10.2008
Aktivita 2: 31.12.2009
Aktivita 3: 31.12.2009
Dotknuté úlohy Aktivita 2.1.1:Investície do kultúrnej infraštruktúry
strat. plánu
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Projekt KULT 02
Názov: Podpora miestnej kultúry
Cieľ: Systém malých grantov pre miestne kultúrne organizácie
Garant:
Mestský úrad
Spolupráca:
Miestne neziskové organizácie (MVO), RRA, mestské zastupiteľstvo
Náklady
2008: 1 000 000 Sk
celkom
2009: 1 000 000 Sk
Náklady mesta: 2008: 1 000 000 Sk
2009: 1 000 000 Sk
Ostatné zdroje: 0 Sk
Aktivity
Aktivita : Poskytnutie malých grantov v oblasti kultúry pre miestne
projektu:
organizácie.
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Náklady
1.
Výzvy
1
0 Sk
2 000 00 Sk
1.
Zmluvy o podpore
50
Termín:
Aktivita : 31.12.2009
Dotknuté úlohy Aktivita 2.1.4 Prehĺbenie partnerskej spolupráce na území mesta a s
strat. plánu
partnerskými mestami
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Projekt KULT 04
Názov: Deň Šale
Cieľ: Prezentácia miestnych organizácií pre verejnosť
Garant:
RRA Šaľa
Spolupráca:
Mestský úrad, miestne neziskové organizácie (MVO),
Náklady
2008: 100 000 Sk
celkom
2009: 100 000 Sk
Náklady mesta: 200 000 Sk
Ostatné zdroje: 0 Sk
Aktivity
Aktivita 1: Organizácia verejnej prezentácie miestnych MVO a jednotlivcov
projektu:
v roku 2008
Aktivita 2: Organizácia verejnej prezentácie miestnych MVO a jednotlivcov
v roku 2009
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Náklady
1.
Stánky pre organizácie
30
15 000
1.
Javisko pre účinkujúcich
1
20 000
1.
Ostatné organizačné náklady
1
35 000
1.
Honorár organizátora (10 000Sk/mesiac) 3
30 000
2.
Stánky pre organizácie
30
15 000
2.
Javisko pre účinkujúcich
1
20 000
2.
Ostatné organizačné náklady
1
35 000
2.
Honorár organizátora (10 000Sk/mesiac) 3
30 000
Termín:
Aktivita 1: 30.09.2008
Aktivita 2: 30.09.2009
Dotknuté úlohy Aktivita 2.1.5. Priblíženie kultúrnej ponuky občanom mesta
strat. plánu
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Projekt KULT 08
Názov: Rekonštrukcia Spoločenského domu Veča
Cieľ: zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie podmienok činnosti
Garant:
Mestský úrad
Spolupráca:
Náklady
2009: 5 000 000 Sk
celkom
Náklady mesta: 2009: 250 000 Sk
Ostatné zdroje: Štátny rozpočet 500 000 Sk, EÚ 4 250 000 Sk (ROP)
Aktivity
Aktivita 1: žiadosť o podporu
projektu:
Aktivita 2: rekonštrukcia budovy
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
1
žiadosť o poskytnutie finančného 1
príspevku
2
Rekonštruovaná budova
1
Termín:
Aktivita 1: 31.10.2008
Aktivita 2: 31.12.2009
Dotknuté úlohy Aktivita 2.1.1:Investície do kultúrnej infraštruktúry
strat. plánu

Cena
0 Sk
5 000 000 Sk
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Projekt SOC 01
Názov: Vytvorenie systému sociálneho monitoringu
Cieľ: Vytvoriť systém na zachytenie problémových rodín v počiatočnom štádiu
sociálneho vylúčenia, vytvoriť možnosti ich inklúzie a zabezpečiť využitie
prostriedkov ESF.
Garant:
Mestský úrad (MÚ)
Spolupráca:
Organizácia sociálnej starostlivosti (OSS), neziskové organizácie (MVO),
RRA,
Náklady
2008 – 50 000 Sk
celkom
2009 – 150 000 Sk
Náklady mesta: 2008 – 50 000 Sk
2009 – 150 000 Sk
Ostatné zdroje: 0 Sk
Aktivity
Aktivita 1: – prieskum na tému „Dôvody sociálneho vylúčenia v Šali
projektu:
a možnosti ich monitoringu“. Dodávateľ: fundovaná nezisková organizácia,
Spolupracujú: MÚ, OSS, miestne MVO, miestne organizácie, rok 2008
Aktivita 2: – Návrh systému sociálneho monitoringu - Dodávateľ:
fundovaná nezisková organizácia,
Aktivita 3: Pilotný projekt sociálneho monitoringu na vybratej vzorke
Dodávateľ: budúci prevádzkovateľ monitoringu (na základe návrhu z akt.
2), Spolupracujú: vybraté mestské organizácie
Aktivita 4: Návrh prevádzky sociálneho monitoringu, vrátane žiadosti do
ESF. Dodávateľ: budúci prevádzkovateľ monitoringu. Spolupracuje RRA
(žiadosť do ESF)
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Náklad
1
Prieskum
1
60 000
2
Návrh systému
1
60 000
3.
Správa
1
60 000
4.
Prevádzkový poriadok
1
0
4.
Návrh financovania z mest. rozpočtu 1
0
v roku 2010
4.
Žiadosť o podporu
1
20 000
Termín:
Aktivta 1: 15.12.2008
Aktivta 2: 30.06.2009
Aktivta 3: 30.06.2009
Aktivta 4: 30.06.2009
Dotknuté úlohy Aktivita 2.2.2: Vytvorenie systému sociálneho monitoringu
strategického
plánu
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Projekt SOC 02
Názov: Podpora účasti MVO v riešení sociálnych problémov
Cieľ: Koordinácia aktivít a spolupráca s tretím sektorom v oblasti poskytovania
sociálnych služieb, systém malých grantov
Garant:
Mestský úrad
Spolupráca:
Miestne neziskové organizácie (MVO), RRA, OSS, mestské zastupiteľstvo
Náklady
2008: 50 000 Sk
celkom
2009: 950 000 Sk
Náklady mesta: 2008: 50 000 Sk
2009: 950 000 Sk
Ostatné zdroje: 0 Sk
Aktivity
Aktivita 1: Príprava systému: vypracovanie manuálu poskytovania malých
projektu:
grantov na zmiernenie sociálnych problémov, vrátane návrhu komunikačnej
kampane, výber manažujúcej organizácie, zostavenie komisie
Dodávateľ: MÚ a RRA,
Aktivita 2: Poskytnutie malých grantov a kampaň s cieľom získania 10
percent rozpočtu v roku 2010 od súkromných sponzorov. Dodávateľ:
organizácia poverená manažovaním malých grantov, Spolupracuje : MÚ,
mestské zastupiteľstvo
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Náklady
1.
Manuál (RRA)
1
50 000 Sk
2.
Výzva
1
0 Sk
2.
Zmluvy o podpore
10
880 000 Sk
2.
Manažment projektu (vrátane kampane 1
70 000 Sk
pre súkr. sponzorov)
2.
Návrh financovania z mest. rozpočtu 1
0 Sk
v roku 2010
Termín:
Aktivita 1: 30.11.2008
Aktivita 2: Výzva a zmluvy 30.4.2009
Aktivita 2: Vyúčtovanie 10.12.2009
Dotknuté úlohy Aktivita 2.2.10: Podpora účasti MVO v riešení sociálnych problémov
strategického
plánu

59

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia, 2007-2013, RRA Šaľa 2007

Projekt SK 01
Názov: Optimalizácia siete škôl
Cieľ: Schváliť koncepciu optimalizácie školských zariadení a vykonať prvé kroky
(okrem rekonštrukcií)
Garant:
Mestský úrad
Spolupráca:
Dotknuté školy, mestské zastupiteľstvo
Náklady
2 000 000 Sk
celkom
Náklady mesta: 2 000 000 Sk
Ostatné zdroje: Aktivity
Aktivita 1: schválenie koncepcie optimalizácie školských zariadení
projektu:
Aktivita 2: realizácia prvej etapy (presuny v rámci šk. zariadení)
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena
1
Schválená koncepcia
1
0 Sk
2 000 000 Sk
2
presuny
2
Termín:
Aktivita 1: 07. 2008
Aktivita 2: 08. 2009
Dotknuté úlohy Aktivita 2.3.1: Optimalizácia siete škôl
strat. plánu
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Projekt SK 02
Názov: Rekonštrukcia 2 základných škôl
Cieľ: zabezpečiť rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti 2 vybratých ZŠ
Garant:
Mestský úrad
Spolupráca:
Projektanti, organizácia na prípravu žiadostí o podporu
Náklady
50 000 000 Sk
celkom
Náklady mesta: 700 000 Sk v roku 2008
1 800 000 Sk v roku 2009
Ostatné zdroje: 7 500 000 Sk štátny rozpočet, 40 000 000 Sk – EÚ-ROP
Aktivity
Aktivita 1: príprava stavebných dokumentácií (1 nová, 1 obnovená)
projektu:
Aktivita 2: príprava žiadostí
Aktivita: rekonštrukcia budov
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena
1
Stavebné povolenia
2
600 000
2
Žiadosti o podporu
2
100 000
3.
Rekonštruované školy
2
49 300 000
Termín:
Aktivita 1: 08. 2008
Aktivita 2: 10. 2009
Aktivita 3: 12. 2009
Dotknuté úlohy Aktivita 2.3.2: Rekonštrukcia a modernizácia školských budov
strat. plánu
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Projekt SK 03
Názov: Optimalizácia siete školských stravovacích zariadení a ich vybavenia
Cieľ: vytvoriť efektívne fungujúce školské stravovacie zariadenia
Garant:
Mestský úrad
Spolupráca:
Školské jedálne
Náklady
3 000 000 Sk
celkom
Náklady mesta: 3 000 000 Sk
Ostatné zdroje: 0 Sk
Aktivity
Aktivita 1: schválenie koncepcie optimalizácie
projektu:
Aktivita 2: realizácia
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena
1
Schválená koncepcia
1
0
2
Obnovené školské jedálne
Podľa 3 000 000
konc.
Sk
Termín:
Aktivita 1: 11. 2008
Aktivita 2: 08. 2009
Dotknuté úlohy Aktivita 2.3.3: Optimalizácia siete školských stravovacích zariadení a ich
strat. plánu
vybavenia

Projekt SK 04
Názov: Zaviesť systém monitorovania a hodnotenia vzdelávacieho procesu
Cieľ: Vytvoriť podmienky sledovania kvality vzdelávania na mestských školách
Garant:
Mestský úrad
Spolupráca:
Odborná inštitúcia, základné školy
Náklady
300 000 Sk
celkom
Náklady mesta: 300 000 Sk
Ostatné zdroje: 0 Sk
Aktivity
Aktivita 1: výber dodávateľa
projektu:
Aktivita 2: zavedenie systému na 6 ZŠ
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena
1
Zmluva s dodávateľom
1
0 Sk
2
Školské systémy
6
300 000 Sk
Termín:
Aktivita 1: 02. 2009
Aktivita 2: 08. 2009
Dotknuté úlohy Aktivita 2.3.5: Využívanie systému monitorovania a hodnotenia
strat. plánu
vzdelávacieho procesu
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Projekt SK 05
Názov: Zavedenie systému monitorovania a hodnotenia výchovy
Cieľ: Vytvoriť podmienky sledovania kvality výchovy v mestských školských
zariadeniach
Garant:
Mestský úrad
Spolupráca:
Odborná inštitúcia, školské zariadenia
Náklady
200 000 Sk
celkom
Náklady mesta: 200 000 Sk
Ostatné zdroje: 0 Sk
Aktivity
Aktivita 1: výber dodávateľa
projektu:
Aktivita 2: zavedenie systému v 10 školských zariadeniach
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena
1
Zmluva s dodávateľom
1
0 Sk
2
Školské systémy
10
200 000 Sk
Termín:
Aktivita 1: 02. 2009
Aktivita 2: 08. 2009
Dotknuté úlohy Aktivita 2.3.7: Zavedenie systému monitorovania a hodnotenia výchovy
strat. plánu
Projekt SK 06
Názov: Podpora vzdelávania dospelých
Cieľ: Na mestských školách vytvoriť vhodné podmienky na prevádzkovanie
vzdelávania dospelých
Garant:
Mestský úrad
Spolupráca:
Základné školy, organizácie pôsobiace vo vzdelávaní dospelých
Náklady
300 000 Sk
celkom
Náklady mesta: 300 000 Sk
Ostatné zdroje: 0 Sk
Aktivity
Aktivita 1: dohoda s organizáciami
projektu:
Aktivita 2: prevedenie zmien
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena
1
dohoda
1
0 Sk
2
malé zmeny
5
300 000 Sk
Termín:
Aktivita 1: 06. 2008
Aktivita 2: 08. 2008
Dotknuté úlohy Aktivita 2.3.8: Vytvoriť vhodné podmienky pre vzdelávanie dospelých
strat. plánu
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Projekt REK 01
Názov: Príprava cyklookruhu Šaľa-Vlčany
Cieľ: zabezpečiť stavebnú dokumentáciu 18 km dlhého cyklookruhu a štúdia
uskutočniteľnosti na ďalší úsek
Garant:
Mesto Šaľa
Spolupráca:
RRA Šaľa, obce Žiharec, Vlčany, Selice, Trnovec nV, Povodie Váhu.
dodávateľ štúdie
Náklady
1 000 000 Sk
celkom
Náklady mesta: 1 000 000 Sk v roku 2009
Ostatné zdroje: 0 Sk
Aktivity
1. štúdia uskutočniteľnosti (trasa, identifikácie, popis, dohoda s vlastníkmi
projektu:
pre úsek 1 Šaľa – Trnovec nV 2 km a úsek 2. Šaľa-Vlčany 9 km)
2. stavebná dokumentácia a žiadosť o podporu
3. štúdia uskutočniteľnosti na ďalší úsek
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet
Cena
1
štúdia
1
400 000
2
Projekt na územné rozhodnutie a 1
400 000
stavebné povolenie
2.
Žiadosť o podporu
1
60 000
3.
štúdia
1
140 000
Termín:

Aktivita 1
03. 2009
Aktivita 2
07. 2009
Aktivita 3
10. 2009
Dotknuté úlohy Aktivita 1.1.2. Budovanie infraštruktúry pre cest. ruch
strat. plánu
Aktivita 10: Vybudovanie cyklotrás na hrádzach Váhu a v okolí mesta
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Projekt REK 02
Názov: Aktivita 2.4.4: Výstavba plôch pre voľnočasové aktivity
Cieľ: zabezpečiť miesta na voľnočasové aktivity a zabezpečiť prevádzku aspoň 1
zariadenia s miestnou MVO
Garant:
Mesto Šaľa
Spolupráca:
Miestne MVO
Náklady
2 000 000 Sk
celkom
Náklady mesta: 1 000 000 Sk v roku 2008
1 000 000 Sk v roku 2009
Ostatné zdroje:
Aktivity
Aktivita 1: diskusia v meste o aktuálnych potrebách
projektu:
Aktivita 2: vybudovanie plochy pre skateboard v roku 2008 a ďalšieho
zariadenia v roku 2009
Aktivita 3: podpis dohody s MVO o prevádzke
Výstupy a podr.
rozpočet
Akt. Výstup
Počet Cena
1
Námety o potrebách
10
0 Sk
2
Nové zariadenia
2
2 000 000 Sk
3.
Dohoda
1
0 Sk
Termín:
Aktivita 1: 08. 2008
Aktivita 2: 12. 2009
Aktivita 3: 06. 2009
Dotknuté úlohy Aktivita 2.4.4: Výstavba a rekonštrukcia plôch pre voľnočasové aktivity
strat. plánu
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Aktivity akčného plánu, ktoré nevyžadujú projektové riadenie:
Projekt KULT 03
Názov: Rekonštrukcia pamätihodností
Garant: Mestský úrad
Obsah: Podpora obnovy malých historických pamiatok v meste
Náklady mesta: 2x200 000 Sk
Termín: 30.10.2008 a 30.10.2009
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 2.1.2 Rekonštrukcia pamätihodností
KULT 05
Názov: Rozšírenie výlepových plôch
Garant: Mestský úrad
Obsah: rozšírenie siete výlepových plôch o 5 kusov/rok
Náklady mesta: 2x150 000 Sk
Termín: 30.10.2008 a 30.10.2009
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 2.1.5. Priblíženie kultúrnej ponuky občanom mesta
KULT 06
Názov: Vydanie „Ročenky šalianskej kultúry“
Garant: Mestský úrad
Obsah: formou prílohy mestských novín poskytnúť občanom celoročný kultúrny
program, vrátane prezentácie miestnych kultúrnych organizácií a inštitúcií.
Náklady mesta: 2 x 200 000 Sk (2 ročenky)
Termín: 30.11.2008 a 30.11.2009
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 2.1.5. Priblíženie kultúrnej ponuky občanom mesta
KULT 07
Názov: Kultúrna spolupráca s partnerskými mestami
Garant: Mestský úrad
Obsah: prezentácia kultúrneho života mesta v partnerských mestách v rokoch 2008 a
2009
Náklady mesta: 2 x 400 000 Sk
Termín: 31.12.2008 a 31.12.2009
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 2.1.4. Prehĺbenie partnerskej spolupráce na území mesta a s partnerskými
mestami
SOC 03
Názov: Odstránenie architektonických bariér pre vstup zdravotne postihnutých
občanov do verejných budov

66

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia, 2007-2013, RRA Šaľa 2007

Garant: Mestský úrad
Obsah: Pri plánovaní harmonogramu rekonštrukcie verejných budov zobrať do úvahy,
ktoré budovy by sa mali stať bezbariérovými najrýchlejšie
Náklady mesta: 0 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 2.2.5: Odstránenie architektonických bariér pre vstup zdravotne postihnutých
občanov do verejných budov
SOC 04
Názov: Podpora vzniku chránených dielní
Garant: Mestský úrad
Spolupracujú: neziskové organizácie, RRA
Obsah: Informovanie verejnosti, ziskové a neziskové organizácie o inštitúte chránená
dielňa, pomoc pri písaní žiadostí
Náklady mesta: 0 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 2.2.6: Podpora vzniku chránených dielní
SOC 05
Názov: Rozšírenie kapacít terénnej opatrovateľskej služby
Garant: Mestský úrad
Obsah: rozšírenie siete o 9 ľudí
Náklady mesta: 2 000 000 Sk (II. rok 2008 a rok 2009)
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 2.2.9: Rozšírenie kapacít terénnej opatrovateľskej služby
SK 07
Názov: Zavedenie efektívnych moderných inovačných trendov vzdelávania
Garant: Mestský úrad
Obsah: Prispôsobiť proces vzdelávania moderným inovačným trendom (realizácia
programu Milénium atď.). Využívať systém monitorovania a hodnotenia vzdelávacieho
procesu pre správne určenie optimálnych foriem a metód v tomto procese.
Termín: 08. 2008 a 08. 2009
Náklady mesta: 2 x 300 000 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 2.3.4: Zavedenie efektívnych moderných inovačných trendov vzdelávania
SK 08
Názov: Aktivita 2.3.6: Zavedenie efektívnych moderných trendov výchovy
Garant: Mestský úrad
Obsah: Prispôsobiť výchovu moderným inovačným trendom
Termín: 08. 2008 a 08. 2009
Náklady mesta: 2 x 100 000 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 2.3.6: Zavedenie efektívnych moderných trendov výchovy
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REK 03
Názov: Rekonštrukcia športových zariadení
Garant: Mestský úrad
Obsah: vykonanie rekonštrukcie športových zariadení v mestskom vlastníctve
Termín: 12. 2008 a 12. 2009
Náklady mesta: 2 x 3 000 000 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 2.4.1: Rekonštrukcia športových zariadení
REK 04
Názov: Rekonštrukcia detských ihrísk
Garant: Mestský úrad
Obsah: Rekonštrukcia existujúcich detských ihrísk na nové normy
Termín: 12. 2008 a 12. 2009
Náklady mesta: 2 x 500 000 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 2.4.3: Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk
REK 05
Názov: Otvorenie 2 školských športových areálov pre verejnosť
Garant: Mestský úrad
Obsah: rekonštrukcia areálov a zavedenie kamerového systému
Termín: 31.10. 2009
Náklady mesta: 1 000 000 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 2.4.6: Otvorenie školských športových areálov pre verejnosť
REK 06
Názov: Príprava výstavby relaxačného-rekreačného centra
Garant: Mestský úrad
Obsah: Príprava technickej dokumentácie centra s celoročnou prevádzkou
Termín: 31.12. 2008
Náklady mesta: 1 000 000 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 2.4.6: Otvorenie školských športových areálov pre verejnosť
REK 07
Názov: Rekonštrukcia športových zariadení
Garant: Mestský úrad
Obsah: Investícia do športových zariadení mesta na základe potreby
Termín: 31.12. 2009
Náklady mesta: 3 000 000 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 2.4.1. Rekonštrukcia športových zariadení
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Finančné tabuľky

Finančná tabuľka akčného plánu na roky
2008-2009 (v tisíc Sk)
Priorita 2

Celkové
náklady

Verejné zdroje
Celkom

EU

Súkr
zdroje

Národné zdroje
Celkom

SR

VúC

Saľa

Opatrenie 2.1
KULT 01

52030

52030

41650

10380

4900

5480

0

KULT 02

2000

2000

0

2000

0

0

2000

0

KULT 03

400

400

0

400

0

0

400

0

KULT 04

200

200

0

200

0

0

200

0

KULT 05

300

300

0

300

0

0

300

0

KULT 06

400

400

0

400

0

0

400

0

KULT 07

800

800

0

800

0

0

800

0

5000

5000

4250

750

500

0

250

0

61130

61130

45900

15230

5400

0

9830

0

SOC 01

200

200

0

200

0

0

200

0

SOC 02

1000

1000

0

1000

0

0

1000

0

SOC 03

0

0

0

0

0

0

0

0

SOC 04

0

0

0

0

0

0

0

0

2000

2000

0

2000

0

0

2000

0

3200

3200

0

3200

0

0

3200

0

SK 01

2000

2000

0

2000

0

0

2000

0

SK 02

50000

50000

40000

10000

7500

0

2500

0

SK 03

3000

3000

0

3000

0

0

3000

0

SK 04

300

300

0

300

0

0

300

0

SK 05

200

200

0

200

0

0

200

0

SK 06

300

300

0

300

0

0

300

0

SK 07

600

600

0

600

0

0

600

0

SK 08
Opatr. 2.3 celkom

200

200

0

200

0

0

200

0

56600

56600

40000

16600

7500

0

9100

0

1000

1000

0

1000

0

0

1000

0

KULT 08
Opatr. 2.1 celkom
Opatrenie 2.2

SOC 05
Opatr. 2.2 celkom
Opatrenie 2.3

Opatrenie 2.4
REK 01
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REK 02

2000

2000

0

2000

0

0

2000

0

REK 03

6000

6000

0

6000

0

0

6000

0

REK 04

1000

1000

0

1000

0

0

1000

0

REK 05

1000

1000

0

1000

0

0

1000

0

REK 06

1000

1000

0

1000

0

0

1000

0

REK 07
Opatr. 2.4 celkom

3000

3000

0

3000

0

0

3000

0

15000

15000

0

15000

0

0

15000

0

Priorita 2 celkom

135930

135930

85900

50030

12900

0

37130

0

Náklady mesta v 1. období
Priorita 2

2008

2009

spolu

Opatrenie 2.1
KULT 01

30

5450

5480

KULT 02

1000

1000

2000

KULT 03

200

200

400

KULT 04

100

100

200

KULT 05

150

150

300

KULT 06

200

200

400

KULT 07

400

400

800

0

250

2080

7750

250
9830

SOC 01

50

150

200

SOC 02

50

950

1000

SOC 03

0

0

0

SOC 04

0

0

0

1000

1000

2000

1100

2100

3200

SK 01

0

2000

2000

SK 02

700

1800

2500

SK 03

0

3000

3000

SK 04

0

300

300

SK 05

0

200

200

SK 06

300

0

300

SK 07

300

300

600

SK 08
Opatr. 2.3 celkom

100

100

1400

7700

200
9100

KULT 08
Opatr. 2.1 celkom
Opatrenie 2.2

SOC 05
Opatr. 2.2 celkom
Opatrenie 2.3

Opatrenie 2.4
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REK 01

0

1000

1000

REK 02

1000

1000

2000

REK 03

3000

3000

6000

REK 04

500

500

1000

REK 05

0

1000

1000

REK 06

1000

0

1000

REK 07
Opatr. 2.4 celkom

0

3000

5500

9500

3000
15000

Priorita 2 celkom

10080

27050

37130
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Priorita 3. Verejné služby k spokojnosti občanov

Aktivity akčného plánu, ktoré nevyžadujú projektové riadenie:
VB 01
Názov: Zabezpečenie technických prostriedkov
Garant: Mestský úrad
Obsah: Zabezpečenie vhodného technického zázemia kvalitnej práce mestskej polície
a vykonanie revízie
Termín: 15. 12. 2008 a 15. 12. 2009
Náklady mesta: 50 000 Sk v roku 2008 a 1 550 000 Sk v roku 2009
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 3.1.1: Zabezpečenie vhodných technických prostriedkov
VB 02
Názov: Vytvorenie podmienok pre kvalitný personál
Garant: Mestský úrad
Obsah: Rozšírenie mestskej polície o cyklohliadky a zabezpečenie
a preventívnych prehliadok pre personál
Termín: 15. 12. 2008 a 15. 12. 2009 (cyklohliadky v roku 2009)
Náklady mesta: 220 000 Sk (2008), 1 120 000 Sk (2009)
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 3.1.2: Vytváranie podmienok pre kvalitný personál

školení

VB 03
Názov: Podujatia pre výchovu mládeže
Garant: Mestský úrad
Obsah: Usporiadať podujatia v záujme výchovy mládeže k dodržiavaniu verejného
poriadku a priblíženia práce mestskej polície – letné tábory, prednášky, súťaže
Termín: 15. 12. 2008 a 15. 12. 2009
Náklady mesta: letné tábory 80 000 Sk/rok, prednášky 20 000 Sk/rok , súťaže 20 000
Sk/rok
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 3.1.4: Zníženie kriminality mládeže

VI 01
Názov: Príprava rekonštrukcie sústavy verejného osvetlenia
Garant: Mestský úrad
Obsah: Vypracovanie časového a vecného návrhu postupnosti krokov pre stabilizáciu
funkčnosti sústavy verejného osvetlenia a realizačného plánu investícií vrátane etapizácie
pre využívanie fondov EÚ.
Termín: 30. 06. 2008
Náklady mesta: 500 000 Sk
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Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 3.2.1: Rekonštrukcia a rozšírenie sústavy verejného osvetlenia
VI 02
Názov: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Garant: Mestský úrad
Obsah: Vypracovanie časového a vecného návrhu postupnosti krokov a realizačného
plánu investícií vrátane etapizácie pre využívanie fondov EÚ, podanie žiadosti o podporu
a realizácia rekonštrukcie
Termín: 30. 11. 2009
Celkový náklad: 30 mil. Sk
Náklady mesta: 1,5 mil. Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 3.2.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
VI 03
Názov: Mesto pre obchvat
Garant: Mestský úrad
Obsah: Vypracovanie plánu aktivít mesta v záujme “spriechodnenia” trasy obchvatu
Termín: 30. 06. 2009
Náklady mesta: 0 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 3.2.3. Aktívny manažérsky prístup mesta v príprave cestného obchvatu

VI 04
Názov: Mesto pre motoristov
Garant: Mestský úrad
Obsah: Vybudovanie 1 záchytného parkoviska
Termín: 30. 11. 2009
Náklady mesta: 3 000 000 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 3.2.4: Budovanie záchytných parkovísk
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Finančné tabuľky
Finančná tabuľka akčného plánu na roky 2008-2009 (v tisíc Sk)
Celkové
Verejné zdroje
náklady
Celkom EU
Národné zdroje
Celkom SR
VúC Saľa

Priorita 3

Súkr
zdroje

Opatrenie 3.1.
VB 01

1600

1600

0

1600

VB 02

1340

1340

0

1340

VB 03

240

240

0

240

3180

3180

0

3180

VI 01

500

500

0

VI 02

30000

30000

VI 03

0

Opatr. 3.1. celkom
Opatrenie 3.2.

0

0

1600

0

0

0

1340

0

0

0

240

0

0

0

3180

0

500

0

0

500

0

25500

4500

3000

0

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

VI 04
Opatr. 3.2.

3000

3000

0

3000

0

0

3000

0

33500

33500

25500

8000

3000

0

5000

0

Priorita 3. celkom

36680

36680

25500

11180

3000

0

8180

0

Náklady mesta v 1. období
Priorita 3

2008

2009

spolu

Opatrenie 3.1.
VB 01

50

1550

1600

VB 02

220

1120

1340

VB 03

120

120

Opatr. 3.1. celkom
Opatrenie 3.2.

390

2790

240
3180

VI 01

500

0

500

VI 02

0

1500

1500

VI 03

0

0

0

VI 04
Opatr. 3.2.

0

3000

3000

500

4500

Priorita 3. celkom

890

7290

5000
8180

74

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia, 2007-2013, RRA Šaľa 2007

Priorita 4. Zlepšenie stavu životného prostredia

Aktivity akčného plánu, ktoré nevyžadujú projektové riadenie:
ŽP 01
Názov: Kampaň na podporu separovaného zberu
Garant: Mestský úrad
Obsah: Kampaň na podporu separovaného zberu s 2 zložkami – letáková kampaň
a materiály do miestnej tlače
Termín: 15. 12. 2008 a 15. 12. 2009
Náklady mesta: 2 x 50 000 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 4.1.4. Zefektívnenie separovaného zberu
ŽP 02
Názov: Rozšírenie systému zberu psích exkrementov
Garant: Mestský úrad
Obsah: Rozšírenie existujúcej siete o 10% za rok a zabezpečenie funkčnosti siete
Termín: 15. 12. 2008 a 15. 12. 2009
Náklady mesta: 2 x 200 000 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 4.1.6. Zefektívnenie systému zberu psích exkrementov
ŽP 03 B
Názov: Ošetrenie mestských stromov
Garant: Mestský úrad
Obsah: Termín: 15. 12. 2008 a 15. 12. 2009
Náklady mesta: 2 x 1 000 000 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 4.2.1. Starostlivosť o mestské stromy
ŽP 03 A
Názov: Príprava využitia obnoviteľných zdrojov energie
Garant: Mestský úrad
Obsah: Dosiahnutie dohody o využití konkrétnej formy zdroja energie a príprava
technickej dokumentácie.
Termín: 15. 12. 2008
Náklady mesta: 1 500 000 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 4.1.0 Využitie solárnej energie
Aktivita 4.1.2. Využitie geotermálnej energie
Aktivita 4.1.3. Využitie biomasy a bioplynu
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ŽP 04
Názov: Stabilizácia plôch verejnej zelene
Garant: Mestský úrad
Obsah: Cestou VZN zabezpečiť zachovanie súčasných plôch verejnej zelene v mestskom
vlastníctve
Termín: 15. 12. 2008
Náklady mesta: 0 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 4.2.2. Stabilizácia plôch verejnej zelene
ŽP 05
Názov: Chodníky a lavice v prímestskom lese
Garant: Mestský úrad
Obsah: Po dohode s vlastníkom rekonštruovať chodníky a osadiť nové lavice
Termín: 15. 11. 2008 a 15. 11. 2009
Náklady mesta: 2 x 300 000 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 4.2.3. Podieľať sa na starostlivosti o prímestský les
ŽP 06
Názov: Kampaň za rozšírenie vetrolamov a remíz
Garant: Mestský úrad
Obsah: Rokovanie s majiteľmi o rozšírení vetrolamov
krajinnoekologického plánu a poradenstvo o možnostiach podpory
Termín: 15. 12. 2008
Náklady mesta: 0 Sk
Dotknuté úlohy strategického plánu:
Aktivita 4.2.4. Rozšírenie vetrolamov a remíz

a remíz,

realizácii
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Finančné tabuľky
Finančná tabuľka akčného plánu na roky 2008-2009 (v tisíc Sk)
Celkové
Verejné zdroje
náklady
Celkom EU
Národné zdroje
Celkom SR
VúC Saľa

Priorita 4

Súkr
zdroje

Opatrenie 4.1.
100

ŽP 01

100

0

100

0

0

100

0

400

400

0

400

0

0

400

0

ŽP 03 B

2000

2000

0

2000

0

0

2000

0

Opatr. 4.1. celkom
Opatrenie 4.2.

2500

2500

0

2500

0

0

2500

0

ŽP 03 A

1500

1500

0

1500

0

0

1500

0

ŽP 04

0

0

0

0

0

0

0

0

ŽP 05

600

600

0

600

0

0

600

0

ŽP 02

ŽP 06
Opatr. 4.2.

0

0

0

0

0

0

0

0

2100

2100

0

2100

0

0

2100

0

Priorita 4. celkom

4600

4600

0

4600

0

0

4600

0

Náklady mesta v 1. období
Priorita 4

2008

2009

spolu

Opatrenie 4.1.
ŽP 01

50

50

100

ŽP 02

200

200

400

ŽP 03 B

1000

1000

Opatr. 4.1. celkom
Opatrenie 4.2.

1250

1250

2000
2500

ŽP 03 A

1500

0

1500

ŽP 04

0

0

0

ŽP 05

300

300

600

ŽP 06
Opatr. 4.2.

0

0

0

1800

300

Priorita 4. celkom

3050

1550

2100
4600
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Súhrnné finančné tabuľky
Súhrnné finančné tabuľky strategického plánu
Rozdelenie financií na priority a opatrenia (v tisíc Sk)
Verejné zdroje

Celkové
náklady

Celkom

EU

Súkr.
zdroje

Národné zdroje
Celkom

SR

VúC

Saľa

Priorita 1

256100

255500

214710

40790

25260

0

15530

600

Priorita 2

742350

742300

249450

492700

37450

2000

453400

50

Priorita 3

216890

216690

34000

182690

4400

0

178290

200

Priorita 4

273800

273800

212500

61300

25000

0

36300

0

Celkom

1489140

1488290

710660

777480

92110

2000

683520

850

Rozdelenie financií na programovacie obdobie (v tisíc Sk)
2008 2010 2014-2020
spolu
2009
2013
Priorita 1

700

148200

107200

256100

Priorita 2

130530

344400

267450

742380

Priorita 3

36680

78080

102130

216890

Priorita 4

3600

258700

10500

271800

171510

829380

487280

1487170

Celkom

Súhrnné finančné tabuľky akčného plánu
Celkové
náklady

Finančná tabuľka akčného plánu na roky 2008-2009 (v tisíc Sk)
Verejné zdroje
Celkom

EU

Súkr
zdroje

Národné zdroje
Celkom

SR

VúC

Saľa

Priorita 1

500

500

0

500

0

0

500

0

Priorita 2

135930

135930

85900

50030

12900

0

37130

0

Priorita 3

36680

36680

25500

11180

3000

0

8180

0

Priorita 4

4600

4600

0

4600

0

0

4600

0

177710

177710

111400

66310

15900

0

50410

0

Celkom

Náklady mesta v 1. období (v tisíc Sk)
2007

2008

spolu

Priorita 1

0

500

500

Priorita 2

10080

27050

37130

Priorita 3

890

7290

8180

Priorita 4

3050

1550

4600

Celkom

16027

38398

50410
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Implementačný rámec stratégie
Postup realizácie
14 ročná rozvojová stratégia mesta a rozvojové impulzy regiónu sa realizujú
prostredníctvom akčných plánov. Akčný plán obsahuje projekty alebo úlohy, splnenie
ktorých nevyžaduje projektové riadenie. Formou projektov sú spravidla pripravené akcie,
realizácia ktorých vyžaduje spoluprácu rôznych organizácií, vonkajších odborníkov, resp.
sa počíta s využitím externých podporných zdrojov. Úlohy, splnenie ktorých nevyžaduje
projektové riadenie, sú jednoduchšie akcie, ktoré je možné realizovať v rámci
kapacitných možností jednej organizácie (napr. mestského úradu). Do tejto skupiny boli
zaradené aj trvalé činnosti (napr. prevádzkovanie projektom vytvorenej kapacity).
Akčný plán je pripravený na základe strategického plánu na dvojročné, maximálne
trojročné obdobie. Proces prípravy sa začína vždy na jar predchádzajúceho roku a končí
koncom septembra, aby vzniknuté finančné nároky bolo možné premietnuť do rozpočtu
mesta pre nasledujúci rok. Prípravu akčného plánu organizuje mestský úrad, pri
niektorých odborných krokoch je možné využiť miestnu odbornú kapacitu (nap. RRA).
Proces prípravy akčného plánu:
aktivita
Verejná diskusia
Diskusia
v samosprávnych
komisiách
Príprava návrhu
Schválenie
Návrhy do rozpočtu mesta na ďalší
rok
Schválenie rozpočtu

riešiteľ
mestský úrad
mestský úrad

termín
január-február
marec-apríl

mestský úrad
mest. zastupiteľstvo
mestský úrad

máj
jún
september

mest. zastupiteľstvo

december

Návrhy projektov a úloh obsahujú popis činnosti, zdroje financovania, zodpovedných
riešiteľov, termíny a plánované výstupy. Zodpovedným riešiteľom môže byť príslušné
oddelenie mestského úradu, mestská inštitúcia, alebo spolupracujúca organizácia.
Koordinátorom realizácie akčného plánu je organizačná jednotka mestského úradu, ktoré
má na starosti strategické plánovanie. Okrem toho jej úlohou je pripraviť ročný odhad
potreby cash flow realizácie akčného plánu z hľadiska mestského rozpočtu.
Súčasťou predloženého materiálu je akčný plán na roky 2008 a 2009. To znamená, že
vypracovanie nového akčného plánu je aktuálne v priebehu roka 2009.
Monitorovací a hodnotiaci rámec
Monitorovanie a hodnotenie zabezpečujú spätnú väzbu plnenia akčného a strategického
plánu. Navrhujeme hodnotenie plnenia akčných plánov ex-ante (následné hodnotenie)
a monitorovanie plnenia strategického plánu raz za 4 roky (vo volebnom období, ako
informáciu pre nové zastupiteľstvo). Monitorovanie by malo prebehnúť na základe
nasledovných indikátorov:
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Úroveň strategických cieľov
Strategický ciel
Hodnotiace otázky

Ukazovatele

Východisková
úroveň
Podporou
Do akej miery sa podarilo Počet obyvateľov mesta, 3203 (rok 2001)
príchodu nových zabezpečiť miestne pracovné odchádzajúcich
do
firiem,
príležitosti?
zamestnania
(zdroj:
zlepšovaním
SODB)
podmienok života
a stavu životného
prostredia zlepšiť
životné
podmienky
Podarilo
sa
vytvoriť Ročný
rozpočet 0
obyvateľov mesta partnerskú
spoluprácu miestnych
grantových
v kultúre a v sociálnej sfére? fondov (zdroj: rozpočet
mesta)
Zlepšila sa kvalita životného Hodnotenie
Stav v roku 2006
prostredia v meste a v okolí? environmentálnych
ukazovateľov
(zdroj:
Správy o stave životného
prostredia SAŽP)

Cieľová úroveň
2500 (rok 2011)

200

Stav v roku 2020
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Úroveň priorít
Hodnotiace otázky

Ukazovatele

Východisková
úroveň
Koľko nových pracovných miest sa Počet pracovných miest v nových 0
podarilo vytvoriť?
podnikoch

Cieľová
úroveň
700

Aký je počet nových firiem s vysokou Počet firiem, vzniknutých podporou 1
pridanou hodnotou
mesta

10

Do akej miery sa podarilo vytvoriť Počet podporených malých projektov
partnerskú
spoluprácu
v kultúre
a v sociálnej sfére

250

0

Do akej miery sa podarilo obnoviť Investované prostriedky do verejnej 2001-2005
verejnú spoločenskú infraštruktúru?
spoločenskej infraštruktúry?
77 mil. Sk

2008-2020
950 mil. Sk

Do akej miery sa podarilo zapojiť Ročný počet občanov, zapojených do 500
občanov do ochrany verejného poriadku
akcií

1200

Do akej miery sa podarilo obnoviť Investované prostriedky do obnovy 2001-2005
verejnú technickú infraštruktúru?
verejnej infraštruktúry?
230 mil. Sk

2008-2020
452 mil. Sk

Do akej miery sa podarilo
alternatívne zdroje energie

250 mil. Sk

využiť Miera investícií do využívania 0 Sk
alternatívnych zdrojov energie
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Rozvojové impulzy pre obvod Šaľa
Návrh rozvojových impulzov bol vypracovaný na základe konzultácií s predstaviteľmi
verejného, neziskového a ekonomického sektora obcí obvodu Šaľa (bývalý okres Šaľa).
Obsahuje rámce rozvojových programov, realizácia ktorých prispeje k zlepšeniu životnej
úrovne miestnych ľudí, predovšetkým lepším využitím miestneho potenciálu, tvorbou
miestnych pracovných príležitostí, znížením záťaže životného prostredia a zlepšením
podmienok každodenného života. Pri výbere programov zohrávala dôležitú úlohu
možnosť čiastočného financovania z vonkajších zdrojov, predovšetkým podporných
programov EÚ.
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SWOT-analýza
Silné stránky
- rieka Váh
- 2 vodné nádrže
- usilovní ľudia
- vybudovaná technická infraštruktúra
- kultúrne pamiatky
- dobrá geografická poloha
- pracovné príležitostí v blízkosti obcí
- blízkosť termálnych kúpalísk
- úrodná pôda
- aktívne miestne organizácie
- blízkosť dynamických veľkých miest
Západného Slovenska
- rybníky

Príležitosti
- rozvoj termálnych kúpalísk umožní
rozvoj ostatných služieb
- vybudovaním cyklotrás pri Váhu
a medzi obcami sa zvýši turistický
potenciál regiónu
- podporné programy na aktiváciu ľudí
s ťažkou sociálnou situáciou
- využitie alt. zdrojov energia poskytne

Slabé stránky
- nezamestnanosť
pochádzajúca
z poľnohospodárstva
- dopravná záťaž
- nízka lestnatosť
- znečistenie spodných vôd
- málo mládežníckych aktivít v obciach
- zlý stav miestnych komunikácií
- zanedbané domy v obciach
- konflikty s obyvateľmi s ťažkou soc.
situáciou
- čierne skládky odpadov
- chýbajú sociálne služby v obciach
- nemoderné technické vybavenie škôl
- nízke ekologické vedomie obyvateľov
- chýbajú možnosti aktívneho využitia
voľného času a oddychu
- chýbajú jarky a rigoly
- zlý stav technickej infraštruktúry
- málo mikro- a malých podnikateľov
- zlé demografické trendy
- obmedzené možnosti bývania pre
mladé rodiny
- miestne potoky a jazerá sú zanedbané
- málo
miestnych
pracovných
príležitostí v obciach
- nevysporiadané vlastnícke vzťahy
- slabý záujem obyvateľov o veci
verejné
- nedostatok priestorov pre podnikanie
- chýbajú služby pre turistov
- vandalizmus
- zlý stav verejných budov
- v niektorých
obciach
chýba
kanalizácia
Ohrozenia
- v dôsledku apatie obyvateľov sa
nepodarí
rozbehnúť
partnerskú
spoluprácu
- podporné
zdroje
EU
budú
prideľované netransparentne
- pokračovanie prisťahovania ľudí
s ťažkou
sociálnou
situáciou
z okolitých miest
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-

nové
možnosti
na
využitie
poľnohospodárskeho potenciálu
vybudovaním obchvatu Šale sa zníži
dopr. záťaž mesta
rekultiváciou skládok sa vyriešia staré
záťaže
zlepšením systému zberu odpadov sa
zníži záťaž ŽP
hospodárskym
rozvojom
Záp.
Slovenska sa rozšíri aj segment
mikro- a malého podnikania
využitie na vodnú dopravu a turistiku
regionálna partnerská spolupráca
vytvorí nové rozvojové možnosti
využitie podporných zdrojov EU na
realizáciu rozvojových zámerov
odbytové
organizácie
výrobcov
vytvoria nové príležitosti pre
poľnohospodárstvo

-

-

pretrvávanie
nebezpečenstva
vysokého stavu vnútorných vôd
reťazová
reakcia
prípadného
zastavenia činnosti Dusla a.s.
nepodarí sa zastaviť odchod mladých
ľudí
nepodarí sa stimulovať rozvoj
miestneho hospodárstva
finančné ťažkosti obcí neumožnia
riešiť problémy bývania mladých
kvôli projektovej nepripravenosti
obce nedokážu čerpať pomoc EU
v dohľadnej dobe sa nepodarí
dokončiť
ROEP
a realizovať
pozemkové úpravy
priemyselná
katastrofa
v Dusle
a prírodné katastrofy na vodných
dielach

Návrhy rozvojových programov
Názov: Výstavba cyklotrás
Obsah
Príprava a výstavba regionálnych cyklotrás:
Šaľa-Diakovce-Tešedíkovo-Neded 23,5 km (dlhoročný zámer Mikroregionu Csángó),
spája obce MR a bola by aj súčasťou Vážskej cyklomagistrály s možnosťou pokračovania
do Kolárova.
Diakovce-Termálne kúpalisko Diakovce 3,5 km – nadväzuje na hore spomínanú trasu,
umožňuje prístup z Vážskej cyklomagistrály k termálnym kúpaliskám Horné Saliby
a Diakovce. Je súčasťou termálnej cyklotrasy regiónu Galanta (Vincov les-GalandiaKaskády-Šaľa-Horné Saliby). Tak isto je súčasťou tranzitnej cyklotrasy Euroregiónu
Podunajského trojspolku Dunaj-Váh (Gabčíkovo-Saľa).
Šaľa-Selice-kompa pri Vlčanoch 17 km. Pre miestne obyvateľstvo znamená bezpečnú
trasu zo Selíc a Trnovca nad Váhom do Šaľe. Pre turistov možnosť absolvovania okruhu
Šaľa-kompa –Vlčany-Diakovce-Šaľa. Tak isto môže byť súčasťou Vážskej
cyklomagistrály. Investične menej náročný úsek, stavať je potrebné len v dĺžke 3,5 km.
Šaľa-Dlhá nad Váhom-VD Kráľová 5,5 km. Trasa vedená na ľavom brehu Váhu,
možnosť absolvovania okruhu Šaľa – VD Kráľová. Môže byť súčasťou Vážskej
cyklomagistrály.
Dosah
Výstavba cyklotrás prispeje k zvýšeniu turistického potenciálu obvodu, ale aj k rekreácii
a bezpečnému pohybu miestnych obyvateľov.
Potenciálni užívatelia v cestovnom ruchu
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-

tranzitní cyklisti Vážskej cyklomagistrály
ubytovaní návštevníci termálnych kúpalísk
klienti vidieckej turistiky

Názov: Investičná príprava rozvoja miestneho priemyslu
Obsah
Napriek relatívne nízkej miery nezamestnanosti miestne komunity pociťujú potrebu
rozvoja miestneho hospodárstva z nasledovných dôvodov:
- väčšina zamestnancov migruje za prácou do okolitých miest, resp. do Bratislavy
- existuje početná skupina nezamestnaných, napr. prepustení z poľnohospodárstva,
ženy v domácnostiach, ľudia pred dôchodkom, pre ktorých nie sú dostupné pracovné
príležitosti v nových moderných podnikoch.
- poľnohospodárska prvovýroba očakáva od rozvoja miestnej spracovateľskej kapacity
zmiernenie odbytových problémov
- záujemcovia o podnikanie majú ťažkosti pri získavaním vhodných priestorov
Na riešenie týchto problémov zástupcovia mnohých samospráv navrhujú prípravu
priemyselných zón, v niektorých prípadoch priemyselných parkov. Spoločný postup
umožňuje aj koordinovanie výrobných programov a dosiahnutia synergického efektu.
Príprava spočíva väčšinou vo výstavbe technickej infraštruktúry, v niektorých prípadoch
príprave nevyužitých budov na hospodárske využitie.
Dosah
Očakáva sa vznik miestnych mikro- a malých podnikov, zamestnávajúcich príslušníkov
vyššie charakterizovaných hendikepovaných skupín, alebo spracujúcich suroviny
miestnych poľnohospodárskych podnikov.
Názov: Rozvoj cestovného ruchu
Obsah
Akcie, zamerané na využitie potenciálu rozvoja cestovného ruchu:
- termálna turistika – rekonštrukcia termálneho kúpaliska Diakovce
- aktívna turistika – cykloturistika, vodná turistika, jazdecká turistika
- vidiecka turistika – pobyt v obciach, blízkosť veľkého počtu termálnych kúpalísk na
okolí
Využitie výhod spoločného postupu pri budovaní informačného systému, vzdelávaní
a marketingu.
Dosah
Rozvoj uvedených odvetví CR otvára priestor predovšetkým pre živnostníkov, mikro.
a malých podnikateľov.
Názov: Spoločný postup v nakladaní s odpadom
Obsah
Riešenie problémov v nakladaní s odpadmi si vyžaduje tiež spoločný postup. Nelegálne
skládky a neefektívny zber nie je možné riešiť individuálne v každej obci. Proti tvorbe
nelegálnych skládok v prvej fáze treba postupovať aktívne – rozšírením separovaného
zberu, zriadením oblastnej kompostárne, resp. skládky a realizáciou osvetových
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programov. Proti tým, ktorí aj po vytvorení podmienok naďalej znečisťujú okolie obcí
budú využité rôzne represívne prostriedky.
Dosah
Dotknutí budú obyvatelia obvodu vďaka trvalo udržateľnému riešeniu nakladaniu
odpadov. Pri vytváraní jednotlivých prvkov systému vzniknú nové miestne podniky
a pracovné miesta
Názov: Využitie alternatívnych zdrojov energií
Obsah
Na základe analýz na území obvodu je využiteľný potenciál solárnej a veternej energie.
Príslušné firmy plánujú výstavbu veterných parkov a zo svojich príjmov prispejú aj
obciam. Ďalším potenciálom je pestovanie energetických rastlín, čo znamená nové
možnosti pre poľnohospodárstvo. Zároveň je možné aj spracovanie získanej suroviny na
palivo a rekonštrukcia vykurovacích zariadení verejných budov na nový druh paliva.
Región okrem uvedených alternatívnych zdrojov (solárnej, veternej energie a biomasy) je
postavený na využívaní geotermálnej energie v súčasnosti najmä na rekreačné účely, ale
v budúcnosti sú možnosti aj pre vykurovanie a iné.
Dosah
Využitie pestovateľskej kapacity poľnohospodárskych podnikov, nové spracovateľské
kapacity a výrazné prevádzkové úspory verejných budov (následne je možné ponúknuť aj
obyvateľom).
Názov: Rekonštrukcia tranzitných ciest
Obsah
Riešenie súčasnej ťažkej dopravnej situácie na území obvodu rekonštrukciou tranzitných
ciest, výstavbou obchvatov a plánovanej rýchlostnej komunikácie. Dotknuté úseky:
Galanta-Šaľa-Nové Zámky, vrátane mostu cez Váh
Šaľa – Neded
Šaľa-Diakovce
Južná rýchlostná cesta – úsek Dunajská Streda – Vlčany – Nové Zámky
Je potrebný priebežný lobing miestnych činiteľov na úrovni štátnych orgánov a VÚC.
Dosah
Dotknutí sú predovšetkým obyvatelia, pre ktorých je súčasná situácia ťažko únosná.
Zlepšenie dostupnosti zvyšuje možnosť získania investorov do obcí a tým vytvorenie
nových miestnych pracovných príležitostí
Názov: Revitalizácia vodných plôch
Obsah: Revitalizácia miestnych potokov a jazier, zanedbaných v posledných desaťročiach
a tým zvýšenie prírodnej hodnoty regiónu a vytvorenie nových rekreačných možností
Dosah
Obyvatelia a klienti vidieckeho cestovného ruchu
Názov: Zlepšenie systému sociálnej starostlivosti
Obsah: Vytvorenie služieb pre dôchodcov a handikepovaných ľudí. Koordinovaným
postupom na úrovni obvodu zabezpečiť potrebnú skladbu služieb a ich efektívne
prevádzkovanie
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Dosah: obyvatelia
Inštitucionálny rámec
Realizácia týchto programov vyžaduje koordinovaný postup na úrovni obvodu. Okrem
mesta Šaľa sú obce obvodu združené do 2 mikroregiónov: na ľavom brehu Váhu MR Via
Romanum a na pravom brehu MR Csángó. MR Via Romanum v roku 2006 začal
spracovanie Plánu integrovaného rozvoja typu Leader, dokončenie je plánované na druhú
polovicu roku 2007. Mesto Šaľa má k dispozícii svoju odbornú kapacitu (referát pre
rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy), mikroregióny nie.
Odborná kapacita na prípravu a realizáciu projektov a programov regionálneho rozvoja
na území obvodu:
- Regionálna rozvojová agentúra Šaľa
- Mestský úrad Šaľa – referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy
- Špecializované komerčné firmy
Odborná kapacita mesta bude vyťažená pri realizácii rozvojových zámerov mesta. Na
základe súčasnej situácie sa iniciatíva na prípravu realizácie tém zaradených do
rozvojových impulzov dá očakávať od Regionálnej rozvojovej agentúry Šaľa. Po
úvodných aktivitách, predovšetkým pri príprave finančne náročnej dokumentácie
a realizovaním konkrétnych investičných projektov sa dotknuté združenia rozhodnú,
koho poveria ich manažovaním.
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Používané skratky:
CR
cestovný ruch
CVČ
centrum voľného času
ČOV
čistiareň odpadových vôd
EAO
ekonomicky aktívny obyvateľ
IBV
individuálna bytová výstavba
KBV
komplexná bytová výstavba
LHP
lesohospodársky plán
MR
mikroregión
MsKS
mestské kultúrne stredisko
MSP
malé a stredné podnikanie
MsP
mestská polícia
MŠ

materská škola

MÚ

mestský úrad

MVO

mimovládna organizácia

MŽP
NADSME
PHSR
PPF
ROP
RPIC
RRA
SAŽP
SODB
ŠSZ
VD
VZN
VÚC

ministerstvo životného prostredia
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
poľnohospodársky pôdny fond
regionálny operačný program
regionálne poradenské a informačné centrum
regionálna rozvojová agentúra
Slovenská agentúra životného prostredia
sčítanie obyvateľov, domov a bytov
školské stravovacie zariadenie
vodné dielo
všeobecne záväzné nariadenie
veľký územný celok

ZŠ

základná škola

ZUŠ

základná umelecká škola
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