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ÚVOD
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta (ďalej len PHSR) je základným
strednodobým (7 – 10 rokov) strategickým dokumentom na úrovni miestnej samosprávy. Povinnosť
mesta vypracovať tento program vychádza zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení zákona č. 378/2016 Z. z.. Tento strategický dokument je základným prvkom komplexného
rozvoja územia miestnej samosprávy.
Program je zostavený z piatich nosných častí a to: analytickej, strategickej, programovej, realizačnej
a finančnej časti. Takýto koncept, zabezpečí relevantné spracovanie strednodobej stratégie rozvoja
mesta, pričom vychádza z analýzy potenciálu územia. Skúmaním vývoja socio–ekonomických
ukazovateľov a zapojením partnerov do prípravy PHSR, získame ucelený obraz o súčasnom stave
rozvoja mesta, vízii a cieľoch do budúcna.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Veľký Meder je v súlade so strategickými
dokumentmi na národnej úrovni, úrovni samosprávneho kraja ako aj na úrovni miestnej samosprávy.
Na národnej úrovni je súlad PHSR najmä v rámci:
-

Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

-

Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011

-

Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020

-

Operačných programov pre programové obdobie 2014 - 2020

Na úrovni samosprávneho kraja je Program v súlade s:
-

Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja
2016 – 2020

-

Územným plánom regiónu Trnavského samosprávneho kraja

-

Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Trnavského kraja na roky 2014 – 2020

-

Energetickou politikou Trnavského samosprávneho kraja

-

Koncepciou a programom rozvoja telesnej kultúry a práce s mládežou na území Trnavského
samosprávneho kraja

-

Stratégiou rozvoja infraštruktúry kultúry, kultúrnych inštitúcií a kultúrnych aktivít na území
Trnavského samosprávneho kraja

-

Stratégiou rozvoja priemyslu na území Trnavského samosprávneho kraja

-

Stratégiou rozvoja sociálnych služieb vo väzbe na územie TTSK
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-

Stratégiou rozvoja školstva a vzdelávania na území TTSK

Z pohľadu miestnej samosprávy je PHSR v súlade s:
Územným plánom mesta Veľký Meder
-

ostatnými nižšími právnymi normami

Cieľom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Veľký Meder na obdobie
rokov 2018 – 2023 je vypracovať strednodobý strategický plán komplexného rozvoja mesta a tým
prispieť k naplneniu vízie nielen volených zástupcov miestnej samosprávy, ale predovšetkým občanov
mesta.
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1. ANALYTICKÁ ČASŤ
Základným prvkom Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej PHSR) je
dôkladná analýza územia a jeho jednotlivých prvkov. Práve poznanie týchto aspektov umožňuje
nasmerovať rozvoj správnym smerom. Pri tejto časti tvorby PHSR sa zameriavame nielen na históriu
vývoja územia a jeho prírodné podmienky, ale aj na vývoj socioekonomických ukazovateľov a analýzu
názorov a postojov obyvateľov mesta Veľký Meder.

1.1

Mesto Veľký Meder

Veľký Meder je jedným z najvýznamnejších turistických centier na juhu Slovenska. Toto kúpeľné mesto,
ktoré je otvorené pre širokú verejnosť, sa nachádza v srdci Európy. Má 940-ročnú históriu so srdečným
pozdravom termálnej vody. Turizmus, poľnohospodárstvo a priemysel existujú popri sebe bez
problémov, možno aj v tom spočíva kúzlo nášho malého mestečka. Je to miesto, kde sa stretáva
vidiecky turizmus s kvalitnými rekreačnými službami. O to sa stará termálny park a 100-hektárový
lesopark na okraji mesta, ktorý predstavuje posledný pozostatok bývalého veľkého dubového lesa na
Podunajskej nížine, ktorý je jedinečný na Žitnom ostrove. Naše mesto srdečne víta turistov, ale je
otvorené i pre investorov a európsku modernizáciu. Snaží sa zachovať tradíciu a históriu mesta pri
dosiahnutí dôstojného miesta v turizme strednej a východnej Európy.

1.1.1 História mesta
Veľký Meder je jedna z usadlostí v Dolnom Žitnom ostrove s najbohatšou minulosťou. Jeho dejiny sú
zachované v archívnych dokumentoch, v zaznamenaných ústnych podaniach, našich cintorínoch,
kostoloch, kultúrnych pamiatkach a v sochách, ktorých pribúda čoraz viac od roku 1989. Presné údaje
o vzniku mesta nemáme, ale vieme, že ako usadlosť už existovala v čase príchodu Maďarov. Podľa
povesti pomenovanie usadlosti Megere pochádza od jedného vodcu kniežaťa Árpáda menom Megere,
ktorého ľud sa usadil na Žitnom ostrove po príchode Maďarov. Meno Megyer poukazuje na pôvod
obyvateľov tejto usadlosti. Meno mesta sa neskôr menilo nasledovne: v roku 1369 Megere, v roku
1379 Megyer, v roku 1471 Nagymegyer, v roku 1786 Megyer, v roku 1828 Nagy-Megyer, po roku 1918
Veľký Meder, v roku 1938 Nagymegyer, v roku 1948 Čalovo a od roku 1991 znova Veľký Meder –
Nagymegyer. Na základe písomných dokumentov 15. decembra 1466 mesto dostalo od kráľa Mateja
výsadnú listinu, ktorou povýšil obec na mestečko s právom usporiadať každoročne tri jarmoky a s
mečovým právom Matej II. (1609) oslobodil všetkých obyvateľov od povinnosti platenia cla a
poplatkov. Ani toto mesto neobišli vpády tureckých vojsk. Podľa povesti okolo 1850 mesto využilo svoje
mečové právo a upálili jednu ženu, ktorá sa zaplietla do sporu o bosoráctve.
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V roku 1702 vypukol požiar, obeťou ktorého sa stalo skoro celé mesto, vrátane mestskej radnice spolu
s množstvom centrálnych historických dokumentov. V roku 1704 Veľký Meder podporoval cisára,
potom v roku 1710 sa mesto podvolil Ferenczovi Rákóczimu II.
V tom istom roku 262 obyvateľov mesta podľahlo morovej epidémii a neskôr v roku 1831 zomrelo 218
ľudí následkom cholery. V období národnooslobodzovacích bojov mesto zaťažilo zabezpečovanie
stravovania pre vojská. V roku 1849 oslabené obyvateľstvo znova postihla cholerová epidémia.
Na sklonku minulého storočia a na začiatku XX. storočia vo Veľkom Mederi bolo viac cechov.
Najvýznamnejší z nich bol tkáčsky cech, ale okolo 1910 v meste pôsobila aj tlačiareň. Po I. svetovej
vojne sa mesto stalo súčasťou Československej republiky a dostalo nové oficiálne meno Veľký Meder,
čo bolo presným prekladom pôvodného mena.
V roku 1938 mesto opäť pričlenili k Maďarsku. Podľa mierovej zmluvy po II. svetovej vojne v roku 1945
sa mesto znova stalo súčasťou Československej republiky. Po pričlenení pôvodné meno mesta zmenili
na Čalovo a po zvratu režimu mu opäť vrátili meno Veľký Meder – Nagymegyer. Rok 1965 je
významným rokom v živote Žitného ostrova, lebo 17. júna 1965 sa hrádza rieky Dunaj, oslabená od
neutíchajúcich jarných dažďov, pretrhla pri Klučovci v dĺžke 70 m. Obrovské prívaly vody zaplavili
okolité dediny za niekoľko hodín a ohrozovali aj Veľký Meder.
V posledných rokoch sa v dejinách nášho mesta popri prosperujúcom poľnohospodárstve vyvíjal aj
priemysel. Termálne kúpalisko postavené v roku 1973, známe aj svojimi liečivými účinkami, tiež
prispelo k dobrému menu mesta. Naše mesto s takmer tisícročnou minulosťou trvalo nikdy nevlastnila
feudálna šľachta s nevoľníkmi. Kaštiele a zemianske kúrie v minulosti často spomínané v dobových
cestopisoch mohli byť budovy na portách majetných gazdov v minulom storočí. Výnimkou je len menší
kaštieľ grófskej rodiny Kálnoky. Z pamätných miest sú známe miesta „avargyűrű“(avarský prsteň),
šibeničný vrch pripomínajúci mečové právo, starý dub známy z legendy kráľa Mateja ale aj historické
cintoríny a kostoly ako rímskokatolícky, židovský, srbský, evanjelický cintorín a cintorín reformovanej
cirkvi.

1.1.2 Základná charakteristika mesta
1.1.2.1 Geografická poloha mesta
Veľký Meder sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese Dunajská Streda. Mesto leží v Podunajskej nížine
v dolnej časti Žitné ho ostrova, ktorá je obklopená riekami Dunaj a Malý Dunaj. Je treťou najväčšou
usadlosťou v okrese spolu s mestskou časťou Ižop, ktorá tiež patrí k mestu. Presnejšie sa nachádza 20
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km na juhovýchod od Dunajskej Stredy a 35 km na severozápad od Komárna. Poloha mesta je výhodná
pre rozvoj hospodárstva, poľnohospodárstva a tiež pre administratívu.
1.1.2.2 Hydrografické podmienky
Hydrografia mesta a okolia je charakteristická umelo vytvorenými kanálmi, ale v blízkosti mesta
môžeme nájsť aj viac prírodných jazier. Okolie mesta je „spestrené“ aj umelo vytvorenými
bagroviskami. Tisota je prírodné jazero, ktoré sa nachádza na juhovýchodnej hranici mesta. Srdce
jazera je prírodné, ale počas rokov sa postupne zväčšovalo v dôsledku bagrovania. V súčasnosti patrí
rybárskemu zväzu. Plocha jazera je 10 ha a na niektorých miestach je 10 m hlboké. Jazerá Čiliz sú tiež
prírodnými formáciami na 3 hektárovej ploche a tvoria systém jazier. Nachádzajú sa na juh od mesta
popri ceste Veľký Meder – Kľučovec. Tieto jazerá tiež patria rybárskemu zväzu. Najväčšie bagrovisko
mesta s rozlohou 13 ha bolo umelo vytvorené a počas dlhých rokov sa využívalo na bagrovanie štrku.
Hĺbka bagroviska presahuje na niektorých miestach až 25 – 30 m. Svojou nádherne čistou modrou
vodou láka v letných mesiacoch veľa ľudí. Bagrovisko je obľúbeným miestom milovníkov vodných
športov, ako sú plávanie, surfovanie alebo kajakárstvo.
1.1.2.3 Doprava
Veľký Meder je významným dopravným uzlom Žitného ostrova. Železničná trať spájajúca Bratislavu a
Komárno a cestná komunikácia č. 63 tiež vedie cez mesto. Dvadsaťdva km dlhá medzinárodná
komunikácia č. 586 vedie z mesta do Győru a 44 km dlhá komunikácia č. 561 vedie do Galanty. Prístavy
lodí sú na Dunaji v Komárne 35 km od mesta a v Bratislave 65 km od mesta. Najbližšie letiská sú v
Bratislave, v Budapešti (128 km) a vo Viedni (147 km). Mesto je rozdelené na dve katastrálne územia,
a to na Veľký Meder s rozlohou 47,22 km2 a na Ižop s rozlohou 8,33 km2. Na západ od mesta sa
nachádza viac menších osád, ako: Tajlak, Ižop Pusta, Šarkaň a Nový Dvor, ktoré tiež patria k mestskej
samospráve.
1.1.2.4 Zdravotníctvo
V meste Veľký Meder existuje poliklinika zabezpečujúca zdravotnú starostlivosť obyvateľom mesta.
Poliklinika sa do súčasnosti zachovala ako celok a tým aj sústredenie zdravotnej starostlivosti na
jednom mieste čo je určite výhodou z pohľadu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov.
V rámci polikliniky je dostupnosť lekárov prvého kontaktu aj odborných ambulancií v budove
polikliniky – interná, otorinolaryngologická, chirurgická, ortopedická, gynekologická, pľúcna,
stomatologická, ambulancia fyzioterapie a rehabilitácie, psychologická, sonografická, pediatrická, RTG
9
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pracovisko, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, RZP. Diabetologická ambulancia je
lokalizovaná mimo budovy polikliniky.
1.1.2.5 Sociálne služby
V rámci mesta Veľký Meder je právo na poskytnutie sociálnych služieb zaručené rovnako všetkým
občanom. Predpokladom pre efektívne poskytovanie sociálnych služieb je kvalifikovanosť sociálnych
pracovníkov. V rámci mesta sú poskytované viaceré služby ako napr.:
-

poskytovanie stravy, predovšetkým starším občanom,

-

poskytovanie jednorazovej pomoci občanom z rozpočtu mesta,

-

zabezpečenie opatrovateľskej služby,

-

voľno časové aktivity: aktívna činnosť klubu dôchodcov, záujem o kultúrne podujatia
organizované Mestským kultúrnym strediskom, organizovanie zájazdov a športových podujatí

V meste bola v roku 2017 spustená prevádzka Komunitného centra ktorého činnosť zabezpečujú traja
odborný pracovníci. Cieľom Komunitného centra je najmä podpora sociálne vylúčených skupín
prostredníctvom aktivít ako napr. podpora vzdelávania – príprava detí na školské vyučovanie, rôzne
workshopy, kurzy, prednášky – zníženie konfliktov v komunite, zvýšenie vzdelania sociálne vylúčených
skupín.
Poslaním KC je vytvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja, podporiť aktivitu členov
miestnej komunity, umožniť poskytovanie komunitnej rehabilitácie a prispieť k zlepšeniu sociálnych
podmienok
1.1.2.6 Kultúrno-historické pamiatky
Zaujímavosťou miestnej histórie je obnovený náhrobný kameň Józsefa Nagy Rátza (1808-1878), ktorý
bol viackrát poručíkom miestneho zemianstva a richtárom mesta. V roku 1848 bol rotmajstrom
národnej gardy. V jeho osobe si ctíme významného miestneho historika.
Mesto má dva kostoly. Rímskokatolícky kostol bol postavený na mieste menšie ho starého kamenného
kostola s vežou v roku 1899. Malý zvon pochádzajúci zo starého kostola možno považovať za relikviu.
Odliali ho v 18. storočí a vysvätili na počesť sv. Jána. Pozoruhodné sú nové, z dreva vyrezávané sochy
znázorňujúce svätých kráľov a aj sklené mozaiky okien. V roku 1784 položili základný kameň
kalvínskeho kostola a v roku 1801 pristavali k nemu kostolnú vežu. V roku 1838 boli vyhotovené v tej
dobe najmodernejšie vežové hodiny. Zvony boli odliate v Trnave a sú známe pekným súzvukom.
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Najstaršia budova mesta pochádza z roku 1836 podľa nápisu na priečelí budovy. Mestské
zastupiteľstvo v roku 1980 odkúpilo budovu a v roku 2000 ju zrekonštruovalo. V budove so štyrmi
miestnosťami sú vystavené predmety, ktoré pochádzajú z miestnych a okolitých zbierok. Zbierka
dobových predmetov každodenného používania poskytuje pohľad do kultúry bývania sedliakov v 19.
storočí a v prvej polovici 20. storočia.

1.2

Vývoj socio-ekonomických ukazovateľov

Základnou časťou analytickej časti PHSR je analýza socio-ekonomických ukazovateľov. Zahŕňa analýzu:
-

demografického vývoja,

-

analýzy ekonomických ukazovateľov

Zdrojom týchto informácií bola štatistická databáza mesta Veľký Meder a databázy Štatistického úradu
SR DATAcube. Pri spracovaní údajov sme vychádzali z obdobia rokov 2007 – 2016.
V rámci analýzy demografického vývoja boli sledované ukazovatele:
-

celkový počet obyvateľov

-

veková štruktúra obyvateľstva

-

natalita

-

mortalita

-

prirodzený prírastok (úbytok) obyvateľstva

-

migračné saldo a

-

celkový prírastok obyvateľstva
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Graf 1 - Vývoj počtu obyvateľov za roky 2007 - 2015
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Základným demografickým ukazovateľom v rámci územnej samosprávy je vývoj celkového počtu
obyvateľov. V rámci uvedeného ukazovateľa bolo zohľadnené obdobie rokov 2007 – 2016. Obdobie 10
rokov bolo zvolené s ohľadom na výpovednú hodnotu štatistických údajov. Na základe analýzy dát je
možné konštatovať, že v roku 2007 bol počet obyvateľov mesta na hodnote 8 888, kým k decembru
2016 bola jeho hodnota 8 678 obyvateľov. V priebehu posledných 10 rokov došlo v meste k zníženiu
celkového počtu obyvateľov o 210 osôb čo predstavuje zníženie o 2,36 %. Počas celého sledovaného
obdobia zaznamenávame každoročný pokles počtu obyvateľov s výnimkou rokov 2009 a 2010 kedy
došlo k medziročnému nárastu počtu obyvateľov. Z pohľadu pohlavného zloženia obyvateľstva
nedošlo v rámci sledovaného obdobia k výraznej zmene, pričom ženy tvoria cca. 52 % populácie.
Na základe prezentovaných údajov možno konštatovať, že v rámci mesta Veľký Meder dochádza
k úbytku počtu obyvateľov.
Pre získanie relevantných údajov o vývoji demografickom vývoji mesta je však nevyhnutné zamerať sa
na podrobnejšiu analýzu zloženia obyvateľstva mesta prostredníctvom ďalších ukazovateľov.
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Jedným z týchto ukazovateľov je veková štruktúra obyvateľstva. Pri tejto analýze bolo obyvateľstvo
mesta rozdelené do troch skupín podľa vekových kategórií:
-

predproduktívny vek (0 – 14 rokov)

-

produktívny vek (15 – 64 rokov)

-

poproduktívny vek (65 a viac)
Graf 2 - Vývoj počtu občanov podľa vekovej kategórie (predproduktívny vek)
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V rámci skupiny obyvateľov v predproduktívnom veku dosahoval počet týchto osôb v roku 2007
hodnotu 1 261. V sledovanom období, teda ku koncu roka 2016 došlo k poklesu na hodnotu 1 135 osôb
čo predstavuje pokles o takmer 10 %. Kým na začiatku sledovaného obdobia prevažoval najmä počet
osôb ženského pohlavia, v priebehu sledovaného obdobia sa hodnoty oboch pohlaví takmer vyrovnali.
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Graf 3 - Vývoj počtu občanov podľa vekovej kategórie (produktívny vek)
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Ďalšou zo sledovaných vekových kategórií je populácia v produktívnom veku. Aj v rámci tejto kategórie
výsledky zaznamenávajú pokles počtu obyvateľov. Kým v roku 2007 bolo v produktívnom veku 6 624
občanov, ku koncu sledovaného obdobia ich počet klesol na 6 342. Zníženie predstavuje hodnotu viac
ako 4,2 %. Z hľadiska pohlavného zloženia tejto kategórie populácie nedošlo k významnej zmene,
pričom ženy tvoria približne 51 % občanov v produktívnom veku.
Graf 4 - Vývoj počtu občanov podľa vekovej kategórie (poproduktívny vek)
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Treťou vekovou kategóriou je poproduktívny vek. Už na prvý pohľad je zrejmá odlišnosť vo vývoji tejto
kategórie oproti predchádzajúcim. Na rozdiel od poklesu počtu osôb v predchádzajúcich dvoch
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kategóriách zaznamenávame v rámci obyvateľov v poproduktívnom veku nárast počtu obyvateľov. Na
začiatku sledovaného obdobia bol ich počet 1 003. Počas 10 rokov však prišlo k nárastu populácie tejto
vekovej kategórie o viac ako 22% na hodnotu 1 227 osôb. V danej kategórii však pozorujeme aj ďalšiu
odlišnosť. V priebehu sledovaného obdobia sa pohlavné zloženie postupne vyrovnáva.
Graf 5 - Prehľad vekovej štruktúry obyvateľstva

Veková štruktúra obyvateľstva

Muži 2016
Ženy 2016
Muži 1996
Ženy 1996

Pre jednoduchšie znázornenie vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva mesta využívame graf č. 5, ktorý
jasne znázorňuje zmeny v rámci jednotlivých vekových kategórií. Pre názornejšie zdokumentovanie
vývoja bolo v rámci tohto grafu sledované obdobie od roku 1996 po rok 2016.
V prípade kategórie predproduktívneho a produktívneho veku jednoznačne pozorujeme pokles počtu
populácie, rovnako ako prezentovali predchádzajúce grafy. Na druhej strane však v rámci kategórie
populácie v poproduktívnom veku pozorujeme jasné zvyšovanie populácie.
Uvedené výsledky jednoznačne poukazujú popri znižovaní celkového počtu obyvateľov aj na starnutie
obyvateľstva.
Z dôvodu presnejšej špecifikácie príčin tohto vývoja je potrebné zamerať sa na ďalšie ukazovatele,
ktoré priamo ovplyvňujú vývoj celkového počtu a vekového zloženia populácie.
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Jedným z týchto ukazovateľov je prirodzený prírastok resp. úbytok obyvateľstva, ktorý sa sleduje na
základe údajov natality (počet narodených) a mortality (úmrtnosti).
Graf 6 - Vývoj pôrodnosti za obdobie rokov 2005 - 2013
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Ako sme už uviedli vyššie, natalita je jedným z faktorov prirodzeného vývoja populácie. V rámci
sledovaného obdobia rokov 2007 – 2016 počet narodených detí v meste Veľký Meder značne kolíše.
Najvyšší medziročný rozdiel zaznamenávame v období rokov 2009 a 2010 kedy došlo k poklesu natality
o 23 detí. V celkovom ponímaní však môžeme konštatovať, že v priebehu sledovaného obdobia sa
natalita znížila.
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Graf 7 - Vývoj úmrtnosti za obdobie rokov 2005 - 2013
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Protikladným pohybom vývoja populácie oproti natalite je mortalita. Tá zachytáva úmrtnosť na
sledovanom území. Rovnako ako natalita, aj mortalita vykazuje v sledovanom období značné výkyvy.
Dokonca pri nej nie je možné jednoznačne definovať nárast resp. pokles úmrtnosti.
Vzájomným porovnaním týchto dvoch údajov, teda natality a mortality, však dospejeme k vývoju
prirodzeného prírastku v rámci mesta Veľký Meder.
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Graf 8 - Vývoj prirodzeného prírastku za obdobie rokov 2005 - 2013
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Prirodzený prírastok

Vzájomné porovnanie natality a mortality jednoznačne preukáže prirodzený vývoj populácie. Z dôvodu
značného medziročného kolísania údajov o natalite a mortalite aj prirodzený prírastok vykazuje
rovnaké výkyvy. Je však jednoznačne možné prirodzený vývoj populácie v rámci mesta definovať ako
prirodzený úbytok obyvateľstva, kedy vo všetkých rokoch, s výnimkou 2007 a 2009 mortalita
prevyšovala natalitu.
Na vývoj demografickej krivky však okrem prirodzeného pohybu obyvateľstva vplýva takzvané
migračné saldo. Tento ukazovateľ porovnáva počet prisťahovaných a vysťahovaných obyvateľov
mesta.
Komplexným posúdením pohybu obyvateľstva, teda prirodzeného prírastku a migračného salda,
dospejeme k hodnotám celkového pohybu obyvateľstva, ktorý odzrkadľuje hodnoty celkového počtu
obyvateľov mesta Veľký Meder.
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Graf 9 - Vývoj miery celkového prírastku za obdobie rokov 2007 - 2016
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Graf č. 9 znázorňuje celkový prírastok (pohyb) obyvateľstva. Je výsledkom porovnania prirodzeného
prírastku a migračného salda. Ako sme už uviedli, migračné saldo vyjadruje mieru migrácie
obyvateľstva mesta. Porovnáva preto počet vysťahovaných osôb oproti počtu prisťahovaných.
Následne po zlúčení hodnôt migračného salda s hodnotami prirodzeného prírastku získavame
ukazovateľ, ktorým je celkový pohyb obyvateľstva.
V prípade mesta Veľký Meder celkový pohyb obyvateľstva odzrkadľuje vývoj celkového počtu
obyvateľov. Na začiatku sledovaného obdobia (okrem roku 2008) pozorujeme kladný celkový prírastok
obyvateľstva ovplyvnený najmä kladným migračným saldom. Od roku 2012 pozorujeme celkový úbytok
obyvateľstva, kde v rokoch 2012 a 2013 kladné migračné saldo prevýšil prirodzený úbytok
obyvateľstva. V nasledujúcich rokoch sa však k prirodzenému úbytku obyvateľstva pridalo tiež záporné
migračné saldo, teda odliv obyvateľstva.
Na základe popísaných údajov teda možno konštatovať, že v meste Veľký Meder dochádza k znižovaniu
populácie a starnutiu obyvateľstva kvôli prirodzenému úbytku obyvateľstva spolu so záporným
migračným saldom.
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1.3

Zhodnotenie súčasného stavu územia

1.3.1 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho programu
Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Veľký Meder“ s výhľadom do roku
2017 (PHSR) je strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Veľký Meder sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom
na nasledovné oblasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj
Technická infraštruktúra
Životné prostredie
Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Informatizácia
Školstvo a šport
Kultúra
Cestovný ruch

Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj
Strategickým zámerom nášho mesta bolo zlepšenie podmienok pre rozvoj podnikateľských aktivít, s
dôrazom na zvýšenie úrovne zamestnanosti a úrovne a kvality služieb pre obyvateľov mesta. Bolo
podporované budovanie kooperačných sietí malých a stredných firiem, na Promenádnej ulici boli
umiestnené predajné stánky zabezpečujúce nielen spoznanie našej kultúry turistom, ale aj podporu
miestnych podnikateľských subjektov v rozšírení ich podnikania. Rozvoj obchodných a komerčných
služieb mesta sa zabezpečoval rekonštrukciami komerčných stavieb mesta, ktorými bol zmenený ich
vzhľad, účel, a bolo umožnené ich alternatívne resp. komfortnejšie využitie.
Technická infraštruktúra
Rekonštrukciou mestských cintorínov a Domu smútku bol docielený rozvoj občianskej infraštruktúry.
Pri objektoch občianskej vybavenosti, obchodných jednotkách a športovej infraštruktúry bol
vybudovaný dostatočný počet parkovacích miest, zabezpečujúcich rozvoj dopravnej infraštruktúry.
Pritom boli realizované rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v určitých častiach mesta,
pričom sa uskutočňovalo aj zahustenie technických sietí a prebehla aj rekonštrukcia verejného
osvetlenia. Cieľom zvýšenia verejnej bezpečnosti v meste a prevencie kriminality boli umiestnené
v centre mesta na najfrekventovanejších miestach kamery napojené na monitorovacie centrum
Mestskej polície.
Modernizáciou a výmenou vonkajších káblových vedení na Promenádnej ulici sa docielil estetickejší
vzhľad v najfrekventovanejšej časti mesta z hľadiska turizmu.
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Životné prostredie
Čiastočnou likvidáciou nelegálnych skládok a sanáciou lokalít s nelegálnym odpadom sa docielilo
mesto skvalitňovanie existujúceho stavu ŽP a skvalitňovanie ovzdušia. Zabezpečením kontajnerov na
separovaný odpad sa stal separovaný zber odpadu samozrejmosťou.
Rekonštrukciou prešli aj kotolne objektov občianskej vybavenosti. Pre ochranu podzemných vôd sa
rozšírila aj kanalizačná sieť.
Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Kvalitatívny skok v raste životnej úrovne obyvateľov bol dosiahnutý tromi faktormi – pokračovaním
rozvoja bytovej výstavby, – celkovým zlepšením vzhľadu a kvality životného prostredia – úplnou
rekonštrukciou budovy polikliniky a rozšírením pozemku polikliniky – prestavbou domovu dôchodcov.
Informatizácia
Zabezpečenie technických podmienok pre rozvoj informačnej spoločnosti umožnilo obyvateľom
využívať on-line elektronické služby samosprávy. Vytvoriť vhodné podmienky na prechod na
eGovernment na lokálnej úrovni (e-vote, e-services, ...). Umožniť obyvateľom mesta a pracovníkom
samosprávy zvyšovať svoje počítačové vedomie a zručnosti.
Internet je v meste šírený prostredníctvom optickej siete, s dostatočnou kapacitou a spoľahlivosťou.
Okrem Internetu sa optická sieť využíva aj na prevádzkovanie káblovej televízie a obecnej telefónnej
siete.
Počas monitorovacieho obdobia bol zavedený na uľahčenie administratívnej práce pracovníkom
samosprávy mesta počítačová sieť a aplikačný software MIS AIS.
Obyvatelia sú o spoločenskom dianí informovaní prostredníctvom informačného bulletinu a
internetového portálu http://www.velkymeder.sk/.
Školstvo a šport
Významnými zmenami prešla aj oblasť základného školstva a predškolskej výchovy. Systém
zrealizovaných projektov vytvoril zo škôl stabilnú oporu predškolského a základného vzdelávania v obci
na úrovni, ktorú vyžaduje pracovný trh. Budova základnej školy prešla rozsiahlou rekonštrukciou po
kvalitatívnej ale aj priestorovej stránke. Výrazne sa zvýšila kapacita základnej školy. Priestory školy
čoraz viac využívajú aj obyvatelia vyšších vekových skupín v rámci svojho ďalšieho vzdelávania. V meste
bola zriadená aj nová materská škola, ktorá ponúka klientom vzdelávanie svojich detí v moderných
priestoroch a prostredníctvom moderných vyučovacích metód. Materskú školu navštevujú aj deti zo
susedných obcí. Súčasťou areálu materskej školy je aj rozsiahly pozemok s detskými preliezkami,
športoviskami a malým parkom, ktoré tiež prešli modernizáciou. V meste bolo vybudovaných niekoľko
multifunkčných športových ihrísk a areálov. V priebehu programovacieho obdobia obec pristúpila k
priebežnej rekonštrukcii už existujúcich ihrísk, pričom sa výrazne zmenila ich kvalita a kapacita.
Kultúra
Veľký Meder je mestom s bohatým historickým, kultúrnym a prírodným zázemím. Zaujímavosťou sú
stále živé tradície. V meste sa každoročne usporadúvajú rôzne podujatia, hody, karnevaly, kultúrne
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podujatia - festivaly. V meste bol vybudovaný nový kultúrny areál, v ktorom sa uskutočňujú kultúrne
slávnosti hlavne v letných mesiacoch.
Počas monitorovacieho obdobia sa zabezpečilo aj prepojenie mesta so subjektmi cestovného ruchu,
agroturistiky prostredníctvom zriadenia medzinárodných liniek medzi naším mestom a mestom Győr.
Cestovný ruch a public relation
Termálne kúpalisko je zamerané na poskytovanie rekreačných služieb a zdravotníckych a
rehabilitačných služieb. Bola komplexne vynovená a rozšírená infraštruktúra okolia termálneho
kúpaliska podľa bodu 2.
Cieľom uskutočnených rekonštrukcií infraštruktúry mesta a taktiež kultúrnych a športových areálov
bolo aj budovanie prestíže mesta a dosiahnutie toho, aby sa mesto stalo strediskom cestovného ruchu
v oblasti športu, kultúry a turistiky. Pomocou propagácie mesta v multimediálnej forme bolo
zabezpečené, aby história, plánované podujatia, služby dostupné v meste a pozoruhodnosti mesta a
boli dostupné širšej verejnosti aj v pohodlí domova.
Vyššie uvedené opatrenia sú konkretizované v samostatnej tabuľke, ktorá tvorí prílohu č. 2 PHSR.
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1.3.2 SWOT analýza
SWOT analýza (Strengths – Weaknesses – Opportunities - Threats) vyjadruje faktory vplývajúce na
rozvoj obce. V rámci analýzy rozlišujeme štyri typy faktorov:
-

Silné stránky (S) – interné atribúty, ktoré môžu mestu napomôcť v rozvoji

-

Slabé stránky (W) – interné atribúty, ktoré sťažujú rozvoj

-

Príležitosti (O) – externé vplyvy, ktoré môžu dopomôcť k rozvoju mesta

-

Ohrozenia (T) – externé vplyvy, ktoré môžu ohroziť rozvoj

Tabuľka 1 - SWOT analýza oblasti hospodárstva

SILNÉ STRÁNKY




dostatok pracovnej sily, ktorá je k dispozícii



negatívna populačná krivka

pre priemyselne zamerané podniky



nízka podpora podnikateľského prostredia

prítomnosť firiem s dobrým rozvojovým
potenciálom





SLABÉ STRÁNKY

mestom


existencia vhodných plôch pre budovanie

mestského rozpočtu na realizáciu všetkých

priemyselných zón

rozvojových zámerov

dobrá geografická poloha vzhľadom



chýbajúce bytové kapacity

k rozvojovým pólom rastu (Bratislava,



nevyhovujúci technický stav niektorých

dunajská streda, Komárno, Gyor)


výhodná geografická poloha v

úsekov miestnych komunikácií a chodníkov


urbanistickom trojuholníku ViedeňBratislava-Budapešť




nedostatok finančných prostriedkov

nevytvorené dostatočné podmienky pre
cyklodopravu



nevyriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom

blízkosť štátnej hranice s MR – možnosť

a stavbám, ktoré sa môžu stať prekážkou pri

cezhraničnej spolupráce

rozvoji podnikateľských aktivít

prírodné podmienky vhodné pre rozvoj



poľnohospodárstva a cestovný ruch

absencia stratégie rozvoja podnikateľského
sektora v meste



schválený územný plán mesta Veľký Meder



nízka zadlženosť mesta

zdrojov u fyzických osôb, ktorá zabraňuje



značný počet podnikateľských subjektov

rozvoju podnikateľských aktivít,

pôsobiacich v meste






nedostatočná miera tvorby finančných

nedostatočná miera tvorby finančných

pôsobenie miestnych záujmových

zdrojov na nákup a inštaláciu moderných

organizácií

efektívnych výrobných technológií
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pretrvávajúca kultúrna a športová tradícia



kvalitné pokrytie signálom mobilných
operátorov



nedostatok parkovacích miest pri
organizáciách občianskej vybavenosti



zlý technický stav miestneho verejného



neustály rozvoj cestovného ruchu



termálne kúpalisko



nedostatočná kapacita mestského cintorína



dobré prepojenie miestnej komunikácie na



nedostatočne rozvinutý integrovaný

rozhlasu

hlavnú cestnú sieť




dopravný systém (IDS)

dostupná železničná sieť v meste so



nedobudovaná sieť rýchlostných ciest

železničnou stanicou a dostatočnou



pomaly zavádzané základné služby

kapacitou pre príjem nákladnej ako aj

eGovernmentu a nízka efektivita ostatných

osobnej dopravy

elektronizovaných verejných služieb, ktoré

úroveň dobudovania nadradenej dopravnej

väčšinou iba kopírujú papierové služby,

infraštruktúry ako súčasti európskej



dopravnej infraštruktúry


širokopásmového pripojenia

v blízkosti regiónu nachádzajúce sa
križovanie multimodálnych európskych
koridorov smer západ-východ a sever-juh,
ktoré spájajú hlavné sídelno-hospodárske
ťažiská sr a napájajú ich na európsky
dopravný systém



postupne zavádzané služby eGovernemtu a
elektronizácia služieb štátnej správy
a samosprávy



pomaly rastúca penetrácia

dobrá vybavenosť a výkonnosť
technologickej informačno-komunikačnej
infraštruktúry v mestskom úrade
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PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA



členstvo mesta v miestnej akčnej skupine



pokles počtu obyvateľov



záujem MAS o udržateľný rozvoj regiónu



starnutie obyvateľstva



podpora duálneho vzdelávania



záporný celkový prírastok obyvateľstva



čerpanie dotácií z fondov EÚ ako aj štátnych



nezáujem podnikateľských subjektov

fondov






o danú lokalitu

existencia nevyužívaných objektov



degradácia prírodného potenciálu

vhodných pre podnikateľské aktivity



možný nezáujem predstaviteľov

podpora občanov pri rozvoji cestovného

samosprávy o rozvoj mesta

ruchu



nárast miery migrácie obyvateľov za prácou

rozvoj odvetví využívajúcich obnoviteľné



znižovanie kúpyschopnosti a sociálno-

domáce zdroje






ekonomickej situácie obyvateľstva

rozvoj environmentálne vhodných



nezáujem občanov o dianie v samospráve

technológií



nefungujúca spolupráca mesta

rozvoj spolupráce subjektov hospodárskeho

s podnikateľskými subjektmi

života s partnermi z MR



neisté legislatívne prostredie

rozvoj automobilového priemyslu v sr –



veľká administratívna náročnosť pre

príležitosť pre subdodávateľov v meste

získanie financií zo štátnych dotácií a z



príprava pozemkov pre IBV

fondov EU



rezervovanie dopravného koridoru pre



cestu I/13 - dopravný obchvat mesta


výstavba severného obchvatu mesta na

železničnej dopravy


ceste I/63


využitie významnej geografickej polohy

znižovanie konkurencieschopnosti

zvyšujúce sa náklady na údržbu a opravy
cestnej infraštruktúry



zníženie dopravnej dostupnosti a s tým

územia z hľadiska prechádzajúcich

spojené zníženie atraktívnosti územia pre

dopravných koridorov

investorov


trvalý presun cestujúcich z verejnej osobnej
dopravy na individuálnu dopravu



predstih „konkurenčných obcí“ v oblasti
poznávacej turistiky, športovej a pobytovej
turistiky
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Tabuľka 2 - SWOT analýza sociálnej a zdravotníckej oblasti

SILNÉ STRÁNKY


SLABÉ STRÁNKY

prírodné podmienky vhodné pre rozvoj



trend starnutia obyvateľstva

poľnohospodárstva a cestovný ruch



nedostatok finančných prostriedkov



schválený územný plán mesta Veľký Meder

mestského rozpočtu na realizáciu všetkých



nízka zadlženosť mesta

rozvojových zámerov



značný počet podnikateľských subjektov



nedostatočná štruktúra a kapacita

pôsobiacich v meste

poskytovaných sociálnych služieb so strany



vybudovaná infraštruktúra vzdelávania

mesta



pôsobenie miestnych záujmových



nedostatočný počet zariadení sociálnych

organizácií

služieb, v ktorých je zabezpečená



pretrvávajúca kultúrna a športová tradícia

bezbariérovosť



pravidelná údržba verejných priestranstiev



pokrytie mesta verejným vodovodom



kvalitné pokrytie signálom mobilných



zamestnať sociálne vylúčených


operátorov


existencia nájomných bytových domov



neustály rozvoj cestovného ruchu



termálne kúpalisko



kvalitne poskytované sociálne služby



existencia Komunitného centra v mestskej





nedostatočný počet špecifických služieb pre
sociálne vylúčených



chýbajúci styk s vonkajším prostredím pre
imobilných občanov,



nedostatočný prenos informácií medzi
subjektmi poskytujúcimi sociálne služby,



existencia neprispôsobivých skupín

časti Ižop

občanov, príčinou čoho je narušené

poskytovanie jednorazovej sociálnej pomoci

správanie, záškoláctvo, nezamestnanosť a

občanom

rôzne druhy závislostí

kvalifikovanosť sociálnych pracovníkov,



komplexné poradenstvo v sociálnej
problematike


nízky záujem zo strany podnikateľov

nevyhovujúci stav a kapacita športových
zariadení



záujem o opatrovateľskú službu, existujúce

zhoršujúci sa technický stav kultúrnych
zariadení

voľno časové aktivity: aktívna činnosť klubu



absencia miestnej rýchlej lekárskej pomoci

dôchodcov, záujem o kultúrne podujatia



nie všetky časti budovy polikliniky spĺňajú

organizované mestským kultúrnym
strediskom, organizovanie zájazdov a

požiadavky bezbariérového prístupu


športových podujatí

nízka úroveň a dostupnosť informačných
technológií v rámci budovy polikliniky
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zachovanie polikliniky ako celku a tým aj

pracovisku, vysoká poruchovosť a tým aj

jednom mieste na území mesta, čo je

časté výpadky dostupnosti pre pacientov



existencia materskej školy,



existencia základnej školy s vyučovacím
jazykom slovenským,
existencia základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským,



existencia gymnázia



existencia špeciálnej školy,



existencia základnej umeleckej školy



zvyšovanie adresnosti, efektívnosti a
dostupnosti opatrení sociálnej inklúzie





Zrušenie hematologického a biochemického
laboratória

dostupnosť lekárov prvého kontaktu aj
odborných ambulancií v budove polikliniky



Zastarané prístrojové vybavenie na RTG

sústredenej zdravotnej starostlivosti – na

výhodou pre pacientov – obyvateľov







Nedostupnosť viacerých odborných
ambulancií



Zlá dostupnosť diabetologickej ambulancie



chýbajúce bytové kapacity



trend úbytku verejnej zelene a zelených zón



ordinácie lekárov nachádzajúce sa na
rôznych miestach mesta



pomalé zavádzanie nových opatrení a
nových typov sociálnych služieb do praxe a
nízka udržateľnosť výsledkov



prítomnosť a činnosť pobočky Červeného

nedostatok aktivít zameraných na podporu
začleňovania niektorých znevýhodnených

kríža

skupín do spoločnosti a znižovanie rizík
sociálno-patologických javov


nedostatočne zabezpečená kontinuita
sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri
dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby
a nedostatok služieb dlhodobej
starostlivosti



slabá propagácia a reklama kultúrnych
aktivít mesta
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PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA



členstvo mesta v miestnej akčnej skupine



pokles počtu obyvateľov



záujem MAS o udržateľný rozvoj regiónu



starnutie obyvateľstva



podpora duálneho vzdelávania



záporný celkový prírastok obyvateľstva



čerpanie dotácií z fondov EÚ ako aj štátnych



degradácia prírodného potenciálu

fondov



možný nezáujem predstaviteľov



existencia nevyužívaných objektov

samosprávy o rozvoj mesta

vhodných pre poskytovanie sociálnych



rast zadlženosti mesta

služieb



neisté finančné zabezpečenie



rastúci záujem o športovo-kultúrne aktivity



rozpracované zámery modernizácie



neisté legislatívne prostredie,

a výstavby športových a kultúrnych areálov



nedostatok finančných prostriedkov na

prebiehajúcich aktivít



zlepšenie koordinácie v oblasti športu

realizáciu aktivít realizovaných prenesenými



záujem občanov o sociálne služby

kompetenciami na obce, i na realizáciu

a voľnočasové aktivity

originálnych kompetencií vyplývajúcich zo



rozvoj nových foriem sociálnych služieb

zákona č. 448/2008, Z. z,.



koordinácia výchovy a vzdelávania so



neistá podpora zo strany VÚC a štátu,

všetkými odbornými inštitúciami



zvýšenie kriminality a závislostí

zefektívnenie spolupráce s okresným



znižovanie kúpyschopnosti a sociálno-



ekonomickej situácie obyvateľstva

mestom na regionálnej úrovni




vysoký podiel kvalifikovanej pracovnej sily v



nezáujem občanov o dianie v samospráve

populácii a rast záujmu podnikateľov o



neprispôsobivé skupiny obyvateľstva

inováciu kvalifikovanosti



neisté legislatívne prostredie

partnerstvá na rozvoj vzdelávania na



vplyv nežiadúcich javov na deti a mládež
(závislosti, konzumné kultúry...)

regionálnej úrovni a možné zlepšenie
spolupráce školy a ďalších subjektov v rámci


nízka účasť rezortov, samosprávy a

komunity, najmä mládežníckych organizácií,

sociálnych partnerov na tvorbe obsahu

rozvíjajúci sa systém kariérneho

vzdelávania

poradenstva vytvára predpoklad pre výber







úzky vzťah medzi sociálno-ekonomickou

profesie v súlade s potrebami trhu práce,

situáciou rodiny a dosiahnutou úrovňou

prepojenie stratégie rozvoja regiónov so

vzdelania detí

štruktúrou študijných a učebných odborov,



práca komunitného centra



rast počtu srdcovo-cievnych chorôb,

28

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA VEĽKÝ MEDER na obdobie rokov 2018 - 2023




spolupráca s podnikmi v regióne vrátane



rast nádorových ochorení tráviaceho traktu,

zvýšenia prístupu žiakov k moderným



vysoký výskyt alergických ochorení,

strojom a zariadeniam



pokles výdavkov na preventívnu zdravotnú

tendencia využívať moderné formy
vzdelávaní a diverzifikovať príležitosti na



starostlivosť


celoživotné vzdelávanie

uchádzačov o zamestnanie na podporované

zakladanie mimovládnych neziskových

pracovné miesta,

organizácií poskytujúcich všeobecne



prospešné služby




nízky záujem zamestnávateľov o prijímanie

rozšírenie aktívnych opatrení na trhu práce

nedostatočný záujem zamestnávateľov o
udržateľnosť vytvorených pracovných miest



zvyšujúce sa finančné náklady na sociálne

na podporu vzdelávania a prípravy pre trh

služby a iné opatrenia pretrvávaním

práce a na podporu zamestnávania v

poskytovania tradičných foriem pomoci a

atypických formách pracovných vzťahov,

služieb pobytového charakteru a riziko

najmä pre rodičov počas materskej

znižovania kvality života občanov finančnou

dovolenky a rodičovskej dovolenky

náročnosťou sociálnych služieb pre klienta

zefektívnenie spolupráce s okolitými



obcami na regionálnej úrovni

nezáujem obyvateľov o rozvoj svojho
kultúrneho povedomia



rozvoj nových foriem sociálnych služieb,



slabá podpora kultúry zo strany štátu a VUC



zvýšenie životnej úrovne



posun priorít mládeže ku konzumnej



zníženie energetickej náročnosti budovy
polikliniky





kultúre



v budúcnosti, vzhľadom na zloženie

môže viesť k zníženiu počtu odborných

geotermálnej vody, možnosť liečebného

ambulancií a tým aj k zníženiu dostupnosti a

využitia

narastaniu čakacích dôb,

využitie možností spolupráce obcí so



kvalitnej zdravotnej starostlivosti

dotačné projekty podporujúce bilaterálnu
a multilaterálnu cezhraničnú spoluprácu



využiť štátom poskytované možnosti

Zotrvanie súčasného náhľadu na rozloženie
siete zdravotnej starostlivosti

v oblasti zdravotníctva



Nízka angažovanosť samospráv pri vytváraní
a zatraktívnení prostredia pre poskytovanie

spádovou oblasťou polikliniky



Nedostatok zdravotného personálu, čo



Únik odborného personálu do zahraničia
pre lepšie pracovné aj finančné podmienky

v oblasti sociálnych služieb (dôchodcovia,
osamelé matky, ohrozené deti....)
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Prehlbovanie zanedbanosti, odkázanosti
dotknutých skupín obyvateľstva, čo zvyšuje
náročnosť ich sociálneho začlenenia
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Tabuľka 3 - SWOT analýza environmentálnej oblasti

SILNÉ STRÁNKY


prírodné podmienky vhodné pre rozvoj

SLABÉ STRÁNKY


nedostatok finančných prostriedkov

poľnohospodárstva a cestovný ruch

mestského rozpočtu na realizáciu všetkých



schválený územný plán mesta Veľký Meder

rozvojových zámerov



pôsobenie miestnych záujmových



existencia lokálnych zdrojov znečistenia

organizácií

životného prostredia a nelegálnych skládok



pravidelná údržba verejných priestranstiev

odpadov



pokrytie mesta verejným vodovodom



kvalitná legislatíva pre nakladanie s KO a
DSO



malý pokrok v znižovaní miery
skládkovania odpadov



absencia uzamykateľných stojísk pre zberné
nádoby na komunálny odpad pri bytovkách



nízke využívanie zhodnocovania
komunálneho odpadu



chýbajúce časti verejnej kanalizačnej siete,
ako aj nízka kapacita existujúcej ČOV



trend úbytku verejnej zelene a zelených zón



vysoký podiel skládkovaných odpadov



nedostatočné environmentálne povedomie
obyvateľstva



nedostatočná informovanosť obyvateľstva o
stave ŽP



výskyt znečisťujúcich látok z osobnej
a nákladnej dopravy



vysoká hladina hluku spôsobená dopravou



absencia generelu zelene



nedostatok technických kapacít zberu,
dopravy, triedenia, zhodnocovania a
likvidácie odpadov
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PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA



členstvo mesta v miestnej akčnej skupine



degradácia prírodného potenciálu



záujem MAS o udržateľný rozvoj regiónu



zhoršenie kvality povrchových vôd



čerpanie dotácií z fondov EÚ ako aj štátnych



možný nezáujem predstaviteľov

fondov

samosprávy o rozvoj mesta



existencia ČOV



zvýšiť právne vedomie obyvateľstva vo sfére 
životného prostredia









rozvoj ekologického poľnohospodárstva a

nezáujem občanov o dianie v samospráve
neúčasť obyvateľstva na projektoch ochrany
životného prostredia

ekologizácia priemyselnej výroby



uzavretie skládky odpadov v Dolnom Bare

obnoviteľné zdroje energie – geotermálna



nefungujúca spolupráca mesta

energia, energia biomasy, veterná energia


rast zadlženosti mesta

s podnikateľskými subjektmi

dodržiavanie noriem EÚ v oblasti produkcie



neisté legislatívne prostredie

znečisťujúcich látok v priemysle



narastanie individuálnej automobilovej a
motocyklovej dopravy



nízka miera vynútiteľnosti práva v oblasti ŽP

Na základe takéhoto rozdelenia faktorov vplývajúcich na rozvoj mesta Veľký Meder sa môžeme
zamerať na konkrétne riešenia a to nasledovným spôsobom:
-

silné stránky mesta pôsobia proti možným ohrozeniam; podporou a rozvojom silných stránok
môže mesta predísť prípadným ohrozeniam

-

príležitosti chápeme ako protiváhu slabých stránok; využitím príležitostí môžeme postupne
odstrániť alebo aspoň minimalizovať slabé stránky

Tento spôsob je prvotným krokom k vypracovaniu stratégie rozvoja mesta.
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1.3.3 Analýza problémov
Následným krokom je objasnenie príčin základných problémov. Cieľom je identifikovať čiastkové
problémy na ktorých riešenie sa treba zamerať.
Problémy sú rozdelené na základe troch hlavných oblastí a to: hospodárska, sociálna a
environmentálna.
OBLASŤ HOSPODÁRSTVA
Graf 10 - Analýza problémov oblasti hospodárstvo
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SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Graf 11 - Analýza problémov sociálnej oblasti
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ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Graf 12 - Analýza problémov environmentálnej oblasti
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2. STRATEGICKÁ ČASŤ
Základom strategického plánu rozvoja mesta Veľký Meder je analýza súčasného stavu a identifikácia
problémov ktoré bránia želanému rozvoju. Na základe týchto ukazovateľov je možné špecifikovať
konkrétne ciele, ktoré chce mesto dosiahnuť.
Základný cieľ je definovaný vo vízii, ktorá opisuje postavenie mesta Veľký Meder v dlhodobom
horizonte. Realizáciou opatrení navrhnutých v PHSR chce mesto dosiahnuť strednodobý cieľ,
definovaný v rámci strategického cieľa. K dosiahnutiu tohto cieľa, ako aj celkovej vízie je však nutné
pristupovať parciálne, napĺňaním jednotlivých špecifických cieľov.
VÍZIA
Veľký Meder ako konkurencieschopné mesto, nie len v oblasti hospodárstva, ale aj udržateľného
riadenia ľudského potenciálu a systému ochrany životného prostredia.
Mesto prispieva k rozvoju vzdelanosti a celkovej kvality života jej obyvateľov, nielen z pohľadu
základných občianskych potrieb, ale aj vytváraním prostredia pre rast zamestnanosti.
Mesto Veľký Meder vytvára podmienky pre udržateľný rast a rozvoj územia vo všetkých oblastiach
samosprávneho riadenia.

Mesto zabezpečuje pre svojich obyvateľov čisté a zdravé životné prostredie a motivuje
občanov a podnikateľov k jeho ochrane. Mesto Veľký Meder po roku 2020 bude prosperujúce
mesto aj po stránke environmentálnej, ako aj z hľadiska kvality života jeho obyvateľov.
STRATEGICKÝ CIEĽ
Zvýšenie kvality života v meste Veľký Meder do roku 2023 prostredníctvom skvalitnenia miestnych
služieb, ochranou životného prostredia, znížením nezamestnanosti a diverzifikáciou hospodárskej
štruktúry využitím prírodného potenciálu mesta predovšetkým pre rozvoj cestovného ruchu a podpory
podnikateľského prostredia.

Zabezpečiť kvalitu životného prostredia na území mesta, vrátiť úctu k životnému prostrediu
v záujme práva budúcich generácií na čisté a zdravé životné prostredie v našom meste
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ŠPECIFICKÉ CIELE
Výsledkom predchádzajúcich krokov je identifikácia troch základných priorít:
-

Konkurencieschopné mesto

-

Podpora rozvoja sociálnej oblasti

-

Udržateľné životné prostredie

V rámci priorít sú zadefinované opatrenia, ktoré prispievajú k riešeniu hlavných rozvojových
problémov. Ich implementáciou dosiahne mesto naplnenie špecifických cieľov, ktoré ho posúvajú
bližšie k dosiahnutiu stanovenej vízie.
HOSPODÁRSKA OBLAŤ
Tabuľka 4 - Opatrenie a ich špecifické ciele priority Konkurencieschopné mesto

PRIORITA

OPATRENIE
Podpora rozvoja

Konkurencieschopné mesto

hospodárskeho prostredia

Podpora rozvoja technickej
infraštruktúry

Rozvoj informatizácie mesta

ŠPECIFICKÝ CIEĽ
Podporiť rozvoj podnikateľského prostredia so
zameraním sa na MSP prostredníctvom inovačných
aktivít a podporných služieb
Podporiť rozvoj technickej ako aj občianskej
infraštruktúry pre zvýšenie kvality dostupnosti mesta
a kvality života občanov

Podporiť zvyšovanie počítačovej gramotnosti obyvateľov
mesta a rozvoj elektronických služieb

Podpora rozvoja cestovného

Podporiť dlhodobo udržateľný rozvoj cestovného ruchu

ruchu a marketingu

vychádzajúci z miestnych podmienok

37

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA VEĽKÝ MEDER na obdobie rokov 2018 - 2023

SOCIÁLNA OBLAŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Tabuľka 5 - Opatrenie a ich špecifické ciele priority Podpora rozvoja sociálnej oblasti

OPATRENIE
Podpora vzdelávacích a

zdravotníckej oblasti

Podpora rozvoja sociálnej a

PRIORITA

športových aktivít

ŠPECIFICKÝ CIEĽ
Zvýšenie zaškolenosti obyvateľov a zvyšovanie
možností zamestnať sa najmä pre mládež a
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Podpora zdravotníckych a

Poskytnúť základnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť

sociálnych služieb

pre občanov

Podpora voľnočasových

Poskytnúť občanom čo najširšie možnosti pre rozvoj

aktivít obyvateľov

voľnočasových aktivít

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Tabuľka 6 - Opatrenie a ich špecifické ciele priority Udržateľné životné prostredie

PRIORITA

OPATRENIE

ŠPECIFICKÝ CIEĽ
Riešenie problémov odpadového hospodárstva

Zvýšenie kvality životného

Udržateľné životné prostredie

prostredia

zefektívnením

dobudovanie

a skvalitňovanie

-

environmentálnej

infraštruktúry

nakladania
s odpadmi
v súlade
odpadového hospodárstva, Zabezpečenie
prostredníctvom revitalizácie s hierarchiou odpadového hospodárstva a za účelom
verejných

priestranstiev splnenia požiadaviek „ environmentálneho acquis“

a rozširovaním

zelene Zlepšenie kvality jednotlivých zložiek
životného
s cieľom zvýšenia adaptácie prostredia a revitalizácia verejných priestranstiev
na dopady klimatických a údržba verejnej zelene na území mesta
zmien.
Zvyšovanie energetickej účinnosti budov a efektívnejšie
využívanie obnoviteľných zdrojov energie
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3. PROGRAMOVÁ ČASŤ
V rámci programovej časti sa dostávame k podrobnejšiemu členeniu Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja. Vyššie vymedzené opatrenia členíme na podopatrenia kvôli presnejšiemu
a konkrétnejšiemu vymedzeniu jednotlivých aktivít (projektov). Samotná realizácia aktivít je to, čo
dokáže naplniť ciele opatrení až po dosiahnutie dlhodobej vízie.
Pre prehľadnosť a využiteľnosť je strategický program rozdelený do troch oblastí,
-

Hospodárska

-

Sociálna a zdravotnícka

-

Environmentálna

pričom každá táto časť tvorí samostatnú prioritu:
HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Tabuľka 7 - Programová schéma priority Konkurencieschopné mesto

PRIORITA OPATRENIE

PODOPATRENIE

AKTIVITA
Vypracovať postup podpory, výučby a rozvoja
tradičných remesiel v meste

stredných firiem

1.1.1 Rozvoj malého a stredného podnikania

1.1 Podpora rozvoja hospodárskeho prostredia

1 Konkurencieschopné mesto

Podpora budovania kooperačných sietí malých a

Zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných
prevádzok
Rekonštrukcia existujúcich zastaraných priemyselných
zón, s dôrazom na zavádzanie nových technológií
Zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných
prevádzok podnikov poľnohospodárskej výroby
Podpora úspory energií vo všetkých oblastiach
priemyslu
Podpora výstavby zariadení kombinovanej výroby
elektriny a tepla v podnikoch
Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných
zdrojov energie
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Podpora inovácií a technologických transferov
v podnikoch poľnohospodárskej výroby
Podpora inovácií a technologických transferov
v podnikoch potravinárstva
Podpora inovácií a technologických transferov v
existujúcich podnikoch

rozvoj sú v okolí regiónu vytvorené ideálne podmienky

priemyselných odvetví

1.1.2 Podpora tradičných

Podporovať rozvoj tých odvetví priemyslu, pre ktorých

Rekonštrukcia areálov a infraštruktúry hospodárskych
podnikov
Rekonštrukcia areálov a infraštruktúry bývalého
Poľnohospodárskeho družstva
Rekonštrukcia skleníkov pri termálnom kúpalisku
Rekonštrukcia areálov výroby
Podpora vytvárania nových atraktivít v meste

1.1.3 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Podpora obnovy a rekonštrukcie pamiatkových území,
tematických kultúrnych trás a rekonštrukcia kultúrnych
a historických objektov a zariadení so zámerom ich
využitia na účely cestovného ruchu
Podpora budovania nových a modernizácia existujúcich
zariadení cestovného ruchu
Uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní služieb
v agroturistike a cestovnom ruchu a o propagovaní ich
služieb obcami
Podporovať podnikateľské subjekty, neziskové
organizácie a inštitúcie pri získavaní finančných
prostriedkov z grantov a fondov EÚ
Podpora výstavby a vybavenia hmotnej infraštruktúry
Podpora výstavby administratívnych priestorov a ich
zariadení
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Zvýšenie kapacít informačných a poradenských služieb a
podpora vzdelávania firiem

Výstavba obchvatu mesta Veľký Meder
Rozšírenie miestnych komunikácií v okolí termálneho
kúpaliska a Južného sídliska
Vybudovanie cyklistických trás - spojenie obcí v
mikroregióne, spojenie mesta s Komárnom, Dunajskou
Stredou, Bratislavou a Gyorom
Obnova a rekonštrukcia cyklistickej trasy medzi mestom

1.2 Podpora rozvoja technickej infraštruktúry

1.2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry

a štrkoviskom
Riešenie dopravnej prepojenosti mesta a štrkoviska
Budovanie parkovísk a cestnej infraštruktúry k sociálnej,
občianskej vybavenosti, objektom rekreácie a športovej
infraštruktúre
Rekonštrukcia cesty I. a II. triedy prechádzajúcej cez
mesto
Rekonštrukcia autobusovej stanice
Dostavba chodníkov popri komunikáciách
Výstavba parkovacích plôch pre návštevníkov
termálneho kúpaliska zo strany Číčovskej ulice
Inštalácia informačných tabúľ s vyznačením ulíc, budov a
centra
Výstavba pešej zóny v centre mesta od autobusovej
stanice, popri základnej škole, až k termálnemu

Rozšírenie intravilánu mesta vzhľadom na potenciálnu

infraštruktúry

občianskej

1.2.2 Rozvoj

kúpalisku

výstavbu IBV
Rozšírenie monitorovacieho systému mesta
Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia
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Rekonštrukcia CMZ
Rekonštrukcia hasičských zbrojníc a ich vybavenia
Výstavba bezdrôtového rozhlasu
Oživenie výsadby a zelene na cintorínoch
Rekonštrukcia inžinierskych sietí – posilnenie kapacity
Doplniť a udržiavať brehové porasty vodných tokov
Realizácia a údržba parkovej úpravy v meste
Realizácia izolačnej zelene okolo hospodárskych budov,
navrhovaných výrobných areálov a cintorínov
Rekonštrukcia domov smútku
Realizácia mestotvorných prvkov v centre mesta
Rekonštrukcia mestských cintorínov
Realizácia okrasnej zelene v meste a jeho mestských
častiach
Výstavba nového rímsko-katolíckeho cintorína s
príslušnou vybavenosťou
Revitalizácia územia lesa ako oddychovo-rekreačného
územia pre obyvateľov a návštevníkov mesta

infraštruktúry

Rozvoj infraštruktúry informačných systémov
samosprávy
Zavádzanie efektívnych elektronických služieb
poskytovaných na úrovni samosprávy

Podpora zvyšovania počítačového vedomia

samosprávy

zamestnancov

Podpora výstavby optickej siete

obyvateľov a

rozvoj informačnej
gramotnosti

1.3.1 Budovanie a
počítačovej

1.3.2 Zvýšenie

1.3 Rozvoj informatizácie mesta

Riešenie kapacity telekomunikačnej siete v meste
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u pracovníkov samosprávy
Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov
mesta
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Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie
zručností a vedomostí o internete a

motiváciu k

Aktualizácia samostatnej webovej stránky mesta
Spracovať globálnu koncepciu propagácie mesta
v multimediálnej forme

mesta

Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce s okolitými
turistickými lokalitami a domácimi i zahraničnými CK
Podpora umiestnenia informačných tabúľ v meste

Vybudovanie oddychových zón mesta
Vytvorenie informačného systému s pútačmi a popisom
jednotlivých kultúrnych a prírodných pozoruhodností
Podpora vytvárania nových atraktivít v meste
Podpora obnovy pamiatkových území, tematických

mesta

1.4.2 Rozvoj rekreačno - relaxačného zázemia 1.4.1 Kvalitná a účinná propagácia

1.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu

používaniu internetu a elektronických služieb

kultúrnych trás a rekonštrukcia kultúrnych a historických
objektov a zariadení so zámerom ich využitia na účely
cestovného ruchu
Podpora budovania nových a modernizácia existujúcich
zariadení cestovného ruchu
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SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDROVOTNÍCTVO
Tabuľka 8- Programová schéma priority Podpora rozvoja sociálnej oblasti

PRIORITA OPATRENIE PODOPATRENIE

AKTIVITA
Rekonštrukcia materských škôl
Rekonštrukcia vonkajších ihrísk materských škôl
Zabezpečenie dopravy žiakov do školy, školským

2.1.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry

Podpora mimoškolskej činnosti
V okolí ZŠ vybudovať športový areál, detské ihrisko a
parkovisko
Rekonštrukcia budovy a priestorov pre obecnú knižnicu
Zriadenie nových počítačových učební v v základných
školách
Vybavenie miestností prezentačnou technikou v maďarskej
a slovenskej ZŠ
Rekonštrukcia telocviční pri základných školách
Zriadenie, rekonštrukcia a modernizácia centra voľného
času s klubovými priestormi pre mládež
Zriadenie školy v prírode
Rekonštrukcia budov ZŠ
Rekonštrukcia inžinierskych sietí v škole s VJM,

výkonnostného a rekreačného športu

rekonštrukcia sociálnych zariadení

2.1.2 Budovanie vyváženej ponuky

2.1 Podpora vzdelávacích a športových aktivít

2. Podpora rozvoja sociálnej a zdravotníckej oblasti

autobusom

Prestavba športového areálu na športovo-rekreačnozábavné centrum
Využitie nebytových priestorov bytových domov pre
zriadenie malých športových zariadení, napr. posilňovne,
sauny, fitnescentrá, kolkárne a pod.
Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj
výkonnostného a rekreačného športu v meste
Podpora organizácie športových podujatí regionálneho
významu
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Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých
občanov
Podporovať talentovanú mládež
Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými
právnickými a fyzickými osobami, pôsobiacimi v oblasti
telesnej kultúry
Výstavba nových detských ihrísk a modernizácia
jestvujúcich detských ihrísk
Podpora rozvoja mimoškolskej činnosti – športové kluby,
turistika, kultúrne krúžky

infraštruktúry sociálnych služieb

2.2.1 Budovanie a skvalitňovanie

(dom sociálnych služieb)
Výstavba domu dôchodcov
Výstavba nájomných bytov v meste
Výstavba denného stacionáru
Výstavba hygienickej stanice
Rekonštrukcia priestorov klubu dôchodcov a klubu pre
telesne postihnutých
Rekonštrukcia sociálnych bytov na Jahodovej ulici
Zriadenie ubytovacích kapacít pre osamelé matky s deťmi

2.2.2 Zvýšenie úrovne poskytovania zdravotníckych služieb

2.2 Podpora zdravotníckych a sociálnych služieb

Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce sociálne služby

Zlepšenie úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej
starostlivosti, rozšírenie jej služieb o poskytovanie
rehabilitačných cvičení
Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť o starých
ľudí a dlhodobo chorých
Zvýšenie úrovne a rozšírenie poskytovaných sociálnych a
zdravotníckych služieb
Podporiť služby pre marginalizované skupiny občanov a
týrané ženy
Zabezpečenie podmienok pre poskytovanie zdravotníckych
služieb
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Podpora poradensko-vzdelávacích aktivít zameraných na

obyvateľstva

sociálnej inklúzie rizikových skupín

Realizácia vzdelávacích kurzov v oblasti malého podnikania

získavanie sociálnych zručností pri hľadaní si zamestnania a
komunikácie s potenciálnym zamestnávateľom pre
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a podpora
klientov formou individuálneho poradenstva, posudzovania
individuálnych schopností a vypracovávania individuálnych
akčných plánov

rozvoj kultúrnych a voľnočasových aktivít

Obnova mestského kultúrneho strediska
Rekonštrukcia tradičnej architektúry a zriadenie stálych
expozícií z pôvodného štýlu života obyvateľov regiónu
Prepojiť mesto so subjektmi cestovného ruchu,
agroturistiky
Budovanie remeselníckych dvorov

Vybudovanie turistických a náučných trás

Výstavba amfiteátra
Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí
Zriadenie mestských výstavných priestorov

zabezpečenia a propagácie kultúry

2.3.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu mesta a
2.3.2 Podpora organizačného

2.3 Podpora voľnočasových aktivít obyvateľov

2.2.3 Zvýšenie zamestnanosti a
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Rozšíriť žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný kultúrny
prínos
Spracovať koncepciu „propagácie“ mesta
Spracovať komplexný informačný buletín o historickom
vývoji a tradíciách mesta pre školy aj subjekty cestovného
ruchu
Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom webovej
stránky mesta
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ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Tabuľka 9 - Programová schéma priority Udržateľné životné prostredie

3.1.1 Riešenie problémov odpadového hospodárstva - dobudovanie a skvalitňovanie environmentálnej infraštruktúry

Hospodárstva, revitalizácia verejných priestranstiev, rozširovanie zelene

3.1 Zvýšenie kvality životného prostredia – zefektívnenie

3 Udržateľné životné prostredie

odpadového

PRIORITA OPATRENIE PODOPATRENIE

AKTIVITA

Rozširovať a zefektívniť triedený zber jednotlivých
zložiek komunálneho odpadu

Zabezpečiť rekultiváciu a sanáciu starých neriadených
skládok a ďalších environmentálnych záťaží
Stanoviť a uplatňovať opatrenia na zamedzenie
tvorby ďalších nelegálnych skládok odpadov

Zabezpečiť uzamykateľnosť stojísk pre zberné
nádoby na komunálny odpad na sídliskách

Dobudovať zberný dvor

Vyriešiť zhodnocovanie BRKO – zberné nádoby,
kompostáreň
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splnenia požiadaviek „ environmentálneho acquis“

s hierarchiou odpadového hospodárstva a za účelom

V súlade
s prijatými koncepciami
odpadového
hospodárstva
znižovať produkciu
zmesového
komunálneho odpadu triedením čo najviac komodít –
papier, plast, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované
materiály, nebezpečný odpad atď.
Zabezpečiť dostatočný počet zberných nádob a
kontajnerov na KO

Propagovať triedenie odpadov

Rozširovať a modernizovať kanalizačnú sieť na území
mesta

priestranstiev a údržba verejnej zelene na území mesta

3.1.3 Zlepšenie kvality jednotlivých zložiek životného prostredia a revitalizácia verejných

3.1.2 Zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade
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Podporovať výstavbu ČOV v areáli termálneho
kúpaliska

Zabezpečiť rekonštrukciu objektu ČOV a prečerpávacej
stanice

Spracovať generel zelene a zaviesť ho v praxi

Navrhnúť a zrealizovať atraktívne prvky zelene,
kveteny a prvkov drobnej architektúry najmä v centre
mesta vo väzbe na posilnenie rozvoja cestovného
ruchu
Revitalizovať a rozširovať verejnú zeleň - zelené
plochy – z dôvodu zníženia emisií zo znečistenia
ovzdušia a hlukových emisií
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Aplikovať účinné opatrenia na likvidáciu inváznych
druhov rastlín resp. drevín
Zabezpečiť kontrolu držiteľov psov za účelom
zachovania čistoty na verejných priestranstvách

3.1.4 Zvyšovanie
energetickej účinnosti
budov a efektívnejšie
využívanie obnoviteľných
zdrojov energie

Zlepšiť environmentálne povedomie a informovanosť
obyvateľstva o ochrane životného prostredia
a environmentálnu gramotnosť obyvateľov mesta
(prevencia znečisťovania mesta, prevencia hluku,
vzniku nelegálnych skládok).

Využívať energiu z obnoviteľných zdrojov vo verejných
infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore
bývania
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4. REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť Programu tvorí všeobecný opis jednotlivých priorít. Podrobnejšie opisuje nielen
opatrenia, ale aj jednotlivé podopatrenia. Vymedzuje základnú myšlienku každej časti programovej
stratégie (opatrenia, podopatrenia). V rámci podopatrení vymedzuje rozsah aktivít, ktorých realizáciou
dosiahne mesto stanovené ciele. Okrem aktivít špecifikuje aj cieľové skupiny, na ktoré je dané
podopatrenie zamerané, resp. ktoré budú mať z jeho realizácie prínos.

Priorita 1 Konkurencieschopné mesto

Jedným zo základných aspektov udržateľného rozvoja mesta je vývoj v hospodárskej oblasti. Oblasť
hospodárstva sa v meste dotýka nielen výkonu samosprávnych funkcií ale taktiež rozhodovania
a etablovania sa podnikateľských subjektov na území mesta či kvality života obyvateľov. Na oblasť
hospodárstva má vplyv množstvo faktorov akými sú napríklad legislatívne prostredie, dopravná
napojenosť územia, kvalita technickej infraštruktúry mesta, dostupnosť služieb a pracovnej sily.
Základným cieľom mesta v tejto oblasti by mala byť podpora vytvárania pridanej hodnoty a tvorby
pracovných miest.
Vychádzajúc z týchto záverov je táto priorita zameraná na podporu a rozvoj hospodárskeho prostredia
mesta Veľký Meder.
Opatrenie 1.1 Podpora rozvoja hospodárskeho prostredia

Cieľom opatrenia je podporiť najmä rozvoj a skvalitnenie podnikateľského prostredia v meste Veľký
Meder so zameraním sa najmä na podporu MSP prostredníctvom rozvoja infraštruktúry, inovačných
aktivít a podporných služieb. Realizáciou opatrenia dôjde k podpore zvýšenia konkurencieschopnosti
podnikateľských subjektov a k vytváraniu pracovných miest.
Podopatrenie 1.1.1 Rozvoj malého a stredného podnikania

Cieľ podopatrenia:
Vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj a rozšírenie podnikania so zameraním sa na malé
a stredné podnikanie
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Cieľové aktivity:
-

Vytváranie

infraštruktúrnych

podmienok

pre

rozvoj

podnikateľského

prostredia

prostredníctvom výstavby, resp. rekonštrukcie nevyužívaných objektov vhodných na
podnikateľské účely,
-

Vytváranie koncepcií a plánov pre poskytovanie podporných služieb podnikateľským
subjektom etablovaným na území mesta Veľký Meder

-

Podpora zavádzania inovatívnych technológií a znižovania energetickej náročnosti v podnikoch

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Podnikateľské subjekty

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné investície

Podopatrenie 1.1.2 Podpora tradičných priemyselných odvetví

Cieľ podopatrenia:
Cieľom podopatrenia je zachovať a rozvíjať tradičné odvetvia priemyslu charakteristické pre
danú lokalitu.
Cieľové aktivity:
-

Podpora výstavby a rekonštrukcie technickej infraštruktúry s cieľom vytvoriť optimálne
podmienky pre rozvoj tradičných priemyselných odvetví

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder
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-

Podnikateľské subjekty

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné investície

Podopatrenie 1.1.3 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Cieľ podopatrenia:
Cieľom podopatrenia je zachovať a rozvíjať potenciál mesta v oblasti cestovného ruchu.
Nakoľko má mesto Veľký Meder dlhodobú tradíciu v oblasti cestovného ruchu a turistiky, je
nevyhnutné z ohľadom na udržateľný rozvoj neustále vytvárať podmienky pre skvalitňovanie
a rozširovanie služieb v danej oblasti.
Cieľové aktivity:
-

Podpora rozširovania atraktivít na území mesta

-

Podpora budovania technickej infraštruktúry v oblasti cestovného ruchu

-

Vytváranie podmienok pre rozvoj agroturistiky a vidieckeho cestovného ruchu

-

Vytváranie koncepcií a plánov pre poskytovanie podporných služieb podnikateľským
subjektom pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu na území mesta Veľký Meder

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Podnikateľské subjekty

-

Návštevníci mesta

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné investície
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Podopatrenie 1.1.4 Podpora služieb podnikateľom

Cieľ podopatrenia:
Cieľom podopatrenia je vytvoriť systém poskytovania služieb zameraných na podporu
podnikateľského

prostredia

v podobe

vytvárania

technických,

infraštruktúrnych

a metodických podkladov.
Cieľové aktivity:
-

Vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj priemyselných zón

-

Tvorba výstavby administratívnych priestorov

-

Zvyšovanie kapacít informačných a poradenských služieb

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Podnikateľské subjekty

-

Návštevníci mesta

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné investície

Opatrenie 1.2 Podpora a rozvoj technickej infraštruktúry

Cieľom opatrenia je podporiť konkurencieschopnosť mesta prostredníctvom všestranného rozvoja
technickej infraštruktúry v meste. Z pohľadu potrieb mesta vzhľadom na potenciál možno túto oblasť
rozčleniť na dopravnú infraštruktúru, ktorá je základným parametrom pre dostupnosť a občiansku
infraštruktúru podmieňujúcu kvalitu života obyvateľov.
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Podopatrenie 1.2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Cieľ podopatrenia:
Cieľom je zabezpečiť také prepojenie osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru,
modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce
dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie
identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.
Cieľové aktivity:
-

Výstavba a rekonštrukcia cestných komunikácií

-

Výstavba a rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry určenej pre osobnú nemotorovú dopravu

-

Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch

-

Budovanie komplexného systému informačných a popisných prvkov

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Podnikateľské subjekty

-

Návštevníci mesta

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné investície

Podopatrenie 1.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry

Cieľ podopatrenia:
Podporiť udržateľné zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta z pohľadu základných potrieb
ktoré sú súčasťou ich každodenného života.
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Cieľové aktivity:
-

Investície do aktivít zameraných na zvyšovanie bezpečnosti

-

Výstavba a rekonštrukcia prvkov mestskej infraštruktúry

-

Rozširovanie inžinierskych sietí

-

Investície do občianskej vybavenosti a verejných objektov

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Návštevníci mesta

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné investície

Opatrenie 1.3 Rozvoj informatizácie mesta

Cieľom opatrenia je zabezpečenie technických podmienok pre rozvoj informačnej spoločnosti.
Umožniť obyvateľom využívať on-line elektronické služby samosprávy. Vytvoriť vhodné podmienky na
prechod na eGovernment na lokálnej úrovni. Umožniť obyvateľom mesta a pracovníkom samosprávy
zvyšovať svoje počítačové vedomie a zručnosti.
Podopatrenie 1.3.1 Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry

Cieľ podopatrenia:
Podporiť udržateľný rozvoj informačnej spoločnosti prostredníctvom budovania technickej
infraštruktúry ako jedného z prvkov konkurencieschopného mesta.
Cieľové aktivity:
-

Investície do rozvoja a modernizácie informačných systémov

-

Podpora zavádzania efektívnych elektronických služieb
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-

Investície do výstavby optickej siete

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Podnikateľské subjekty

-

Návštevníci mesta

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné investície

Podopatrenie 1.3.2 Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a zamestnancov samosprávy

Cieľ podopatrenia:
Cieľom podopatrenia je prispieť k zvýšeniu digitálnej gramotnosti s ohľadom využiteľnosť
informačnej infraštruktúry
Cieľové aktivity:
-

Podpora zvyšovania digitálneho vedomia a znalostí

-

Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na IKT

-

Podpora povedomia občanov a ich záujmu o elektronické služby mesta

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Podnikateľské subjekty

-

Návštevníci mesta

-

Miestne záujmové združenia a organizácie
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Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné investície

Opatrenie 1.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu

Cieľom opatrenia je budovať goodwill mesta a dosiahnuť, aby sa mesto stalo známym a dostupným
strediskom cestovného ruchu v oblasti športu, kultúry a turistiky. Využiť prírodný potenciál, ktorý
ponúka blízke aj širšie okolie mesta.
Podopatrenie 1.4.1 Kvalitná a účinná propagácia mesta

Cieľ podopatrenia:
Cieľom podopatrenia je zvýšiť povedomie o meste Veľký Meder a jeho potenciály nielen
u obyvateľov Slovenska, ale aj širšieho regiónu.
Cieľové aktivity:
-

Investície do elektronickej propagácie mesta

-

Spracovanie komplexnej marketingovej stratégie mesta

-

Spracovanie komplexnej stratégie spolupráce s rôznymi partnermi

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Podnikateľské subjekty

-

Návštevníci mesta

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné investície
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Podopatrenie 1.4.2 Rozvoj rekreačno-relaxačného zázemia mesta

Cieľ podopatrenia:
Cieľom podopatrenia je rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu pre zvýšenie atraktivity mesta
a diverzifikáciu poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu.
Cieľové aktivity:
-

Investície do budovania a rekonštrukcie oddychových zón, pamiatkových území, kultúrnych
a historických objektov

-

Investície do informačných systémov a informačných prvkov

-

Podpora budovania a modernizácie zariadení cestovného ruchu

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Podnikateľské subjekty

-

Návštevníci mesta

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné investície
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Priorita 2 Podpora rozvoja sociálnej a zdravotníckej oblasti

Základom každej samosprávnej jednotky sú jej občania. Sú základným prvok každého sídla. Rast kvality
života občanov je jedným z hlavných cieľov verejnej správy. Kvalita života občanov sa vyvíja vo
viacerých úrovniach. Od základných fyziologických potrieb, cez sociálne potreby až po potrebu
sebarealizácie. Preto je nutné snažiť sa dospieť k rozvoju podmienok, ktoré naplnia všetky tieto oblasti.
Od základných fyziologických potrieb cez zabezpečenie pocitu istoty až po možnosť maximálneho
využitia osobnostného potenciálu.

Opatrenie 2.1 Podpora vzdelávacích a športových aktivít

Cieľom podpory vzdelávacích aktivít je poskytnúť možnosti kvalitného vzdelávania v rámci predškolskej
prípravy a základnej školskej dochádzky. Moderné systémy vzdelávania detí a mládeže či podpora
celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie všetkých vrstiev obyvateľstva podporí kvalitu ľudského
potenciálu a rast životnej úrovne. K rozvoju osobnosti človeka prispievajú taktiež pohybové a športové
aktivity, ktoré je nevyhnutné na území mesta podporovať a rozvíjať.
Podopatrenie 2.1.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry

Cieľ podopatrenia:
Podporiť modernizáciu a rast kvality vzdelávacieho procesu so zameraním sa na kvalitnú
prípravu mládeže pre jej ďalší vývoj. Zároveň podporiť čo najširšie spektrum záujmových
oblastí žiakov.
Cieľové aktivity:
-

Investície do zlepšovania technického stavu objektov materských a základných škôl

-

Investície do moderného materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok
v materských a základných školách

-

Investície do rekonštrukcie a budovania areálov pre voľnočasové a športové aktivity žiakov

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder
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-

Mesto Veľký Meder

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

-

Žiaci materských a základných škôl

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné zdroje

Podopatrenie 2.1.2 Budovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu

Cieľ podopatrenia:
Cieľom podopatrenia je umožniť v športe ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo
najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov
mesta. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre
rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mesta.
Cieľové aktivity:
-

Investície do rekonštrukcie a výstavby športových areálov

-

Podpora organizovania športových podujatí

-

Investície do materiálneho vybavenia športových areálov

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné zdroje
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Opatrenie 2.2 Podpora zdravotníckych a sociálnych služieb

Cieľom podpory zdravotníckych a sociálnych služieb je poskytnúť občanom maximálne možné
podmienky pre kvalitný život. Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb
poskytovaných v meste. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom
dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta.
Podopatrenie 2.2.1 Budovanie a skvalitňovanie infraštruktúry sociálnych služieb

Cieľ podopatrenia:
Zabezpečiť občanom dostupné a kvalitné poskytovanie sociálnych služieb s dostatočnou
kapacitou v rámci jednotlivých oblastí.
Cieľové aktivity:
-

Výstavba nových, resp. rekonštrukcia existujúcich objektov za účelom poskytovania sociálnych
služieb

-

Vytváranie dostatočných bytových kapacít

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné zdroje
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Podopatrenie 2.2.2 Zvýšenie úrovne poskytovania zdravotníckych služieb

Cieľ podopatrenia:
Cieľom podopatrenia je zabezpečiť dostupné poskytovanie kvalitných zdravotníckych služieb
pre všetky skupiny obyvateľov
Cieľové aktivity:
-

Investície do skvalitňovania technického stavu a materiálno-technologického vybavenia
zdravotníckych zariadení

-

Investície do zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre všetky skupiny obyvateľov

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné zdroje
Opatrenie 2.3 Podpora voľnočasových aktivít

Cieľom opatrenia je zabezpečiť kvalitné a vhodné podmienky pre aktívne trávenie voľného času.
Voľnočasové aktivity zvyšujú kvalitu života občanov ako aj atraktivitu územia. Cieľom je prilákať
ľudí k spoločným aktivitám a tým k participácii na rozvoji a riadení obce.
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Podopatrenie 2.3.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych
a voľnočasových aktivít

Cieľ podopatrenia:
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít
organizovaných externými subjektami. Zabezpečenie dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity
je povinnosť mesta.
Cieľové aktivity:
-

Investície do budovania a rekonštrukcie kultúrnych objektov, pamiatkových území, kultúrnych
a historických objektov

-

Podpora organizovania kultúrnych podujatí

-

Podpora spolupráce v podobe partnerstiev

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

-

Návštevníci mesta

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné zdroje
Podopatrenie 2.3.2 Podpora organizačného zabezpečenia a propagácie kultúry

Cieľ podopatrenia:
Cieľom je propagácia kultúrneho potenciálu mesta a prilákanie občanov a návštevníkov
prostredníctvom priebežnej a kreatívnej propagácia podujatí ktorá má vplyv na imidž mesta a tým
aj na cestovný ruch.
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Cieľové aktivity:
-

Investície do elektronickej propagácie kultúrnych podujatí a atrakcií

-

Spracovanie komplexnej marketingovej stratégie v oblasti kultúry

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

-

Návštevníci mesta

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné zdroje
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Priorita 3 Udržateľné životné prostredie
Neoddeliteľnou súčasťou strategického rozvoja územia je aj systematická tvorba a ochrana
životného prostredia. Jednotlivé zložky životného prostredia tvoria základ rozvojového potenciálu
a vplývajú na všetky oblasti rozvoja. Preto je nutné chrániť a zlepšovať stav životného prostredia
v prvom rade odstraňovaním existujúcich záťaží a zdrojov znečistenia a súčasne vytvárať
preventívne opatrenia zabraňujúce negatívnym vplyvom znečisťujúcich faktorov.

Opatrenie 3.1 Zvýšenie kvality životného prostredia zefektívnením odpadového
hospodárstva, prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev a rozširovaním zelene
s cieľom zvýšenia adaptácie na dopady klimatických zmien.
Cieľom mesta Veľký Meder je zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a
zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a
informovanosť o stave životného prostredia. Zabezpečiť kvalitu životného prostredia na

území mesta, vrátiť úctu k životnému prostrediu v záujme práva budúcich generácií na
čisté a zdravé životné prostredie v našom meste. Zachovanie kvality životného prostredia
zefektívnením odpadového hospodárstva a prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev
a rozširovaním zelene s cieľom zvýšenia adaptácie na dopady klimatických zmien.

Podopatrenie 3.1.1 Riešenie problémov odpadového hospodárstva

- dobudovanie

a skvalitňovanie environmentálnej infraštruktúry

Cieľ podopatrenia:

Cieľom je zefektívnenie triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu,
propagovanie triedenia odpadov, zabezpečenie uzamykateľnosti stojísk pre zberné
nádoby na komunálny odpad na sídliskách, rekultivácia a sanácia starých neriadených
skládok a ďalších environmentálnych záťaží, stanovenie a uplatňovanie opatrení na
zamedzenie tvorby ďalších nelegálnych skládok odpadov
Cieľové aktivity:
-

Investície do materiálneho a technického vybavenia určeného na zber odpadov

-

Investície do dobudovania infraštruktúry odpadového hospodárstva

-

Investície do odstraňovania nelegálnych skládok, rekultivácia skládok
Cieľové skupiny:

-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder
65

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA VEĽKÝ MEDER na obdobie rokov 2018 - 2023

-

Návštevníci mesta

-

Podnikateľské subjekty

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné zdroje
Podopatrenie 3.1.2 Zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva a za účelom splnenia požiadaviek „ environmentálneho acquis“

Cieľ podopatrenia:
Cieľom je zníženie produkcie zmesového komunálneho odpadu triedením čo najviac komodít
– papier, plast, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, nebezpečný odpad, BRKO, atď,
propagovať triedenie odpadu
Cieľové aktivity:
-

Investície do zberných nádob a kontajnerov

-

Vypracovanie

koncepčných

a metodických

materiálov

v oblasti

informovanosti,

poradenstva, prevencie a strategických dokumentov v oblasti ochrany životného prostredia
Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Návštevníci mesta

-

Podnikateľské subjekty

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné zdroje
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Podopatrenie 3.1.3 Zlepšenie kvality jednotlivých zložiek životného prostredia a revitalizácia
verejných priestranstiev a údržba verejnej zelene na území mesta

Cieľ podopatrenia:
Cieľom je rekonštrukcia a modernizácia existujúcich infraštruktúr, revitalizácia verejnej zelene,
likvidácia inváznych druhov rastlín, kontrola držiteľov psov za účelom zachovania čistoty na

verejných priestranstvách, zvýšenie informovanosti obyvateľstva

Cieľové aktivity:
-

Investície zamerané na rekonštrukciu, modernizáciu a rozšírenie kanalizačnej siete

-

Revitalizácia a rozšírenie verejnej zelene z dôvodu zníženia emisií zo znečistenia
ovzdušia a hlukových emisií

-

Likvidácia inváznych druhov rastlín resp. drevín

-

Investície do opatrení zameraných na podporu udržiavania čistoty verejných priestranstiev

-

Zvýšenie environmentálneho povedomie a informovanosti obyvateľstva

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Návštevníci mesta

-

Podnikateľské subjekty

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné zdroje
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3.1.4 Zvyšovanie energetickej účinnosti budov a efektívnejšie využívanie obnoviteľných
zdrojov energie

Cieľ podopatrenia:
Cieľom je zníženie energetickej náročnosti prevádzky verejnej infraštruktúry , využívanie energiu

z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach a v sektore bývania
Cieľové aktivity:
-

Zvýšenie energetickej účinnosti budov – zateplenie

-

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie pri prevádzke verejnej infraštruktúry
a v sektore bývania

Cieľové skupiny:
-

Občania mesta Veľký Meder

-

Mesto Veľký Meder

-

Podnikateľské subjekty

-

Miestne záujmové združenia a organizácie

Zdroje financovania:
-

Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu

-

Vlastné zdroje

-

Súkromné zdroje
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5. FINANČNÁ ČASŤ
5.1

Indikatívny finančný plán PHSR

PRIORIT
A

OPATRENIE

PODOPATRENIE

AKTIVITA

Vypracovať postup podpory, výučby a

Predpokladaný

Predpokladaná

Zdroje

termín realizácie

výška nákladov

financovania

2018-2021

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ

Veľký

rozvoja tradičných remesiel v meste

Garant

1 Konkurencieschopné mesto

Meder
Podpora budovania kooperačných sietí

2018-2023

malých a stredných firiem

1.1 Podpora

1.1.1 Rozvoj

rozvoja

malého a

hospodárskeh

stredného

Zavádzanie nových technológií do súčasných

o prostredia

podnikania

výrobných prevádzok

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta

Veľký
Meder

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, úvery,

Veľký

ŠF EÚ, iné

Meder

grantové
schémy,
podnikateľské
subjekty
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Rekonštrukcia existujúcich zastaraných

2018-2023

priemyselných zón, s dôrazom na zavádzanie

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, úvery,

Veľký

ŠF EÚ,

Meder

nových technológií

podnikateľské
subjekty
Zavádzanie nových technológií do súčasných

2018-2023

výrobných prevádzok podnikov

Podľa

Podnikateľsk

Mesto

potreby

é subjekty,

Veľký

úvery, ŠF EÚ,

Meder

poľnohospodárskej výroby

iné grantové
schémy
Podpora úspory energií vo všetkých

2018-2023

oblastiach priemyslu

Podľa

Podnikateľsk

Mesto

potreby

é subjekty,

Veľký

úvery, ŠF EÚ,

Meder

iné grantové
schémy
Podpora výstavby zariadení kombinovanej
výroby elektriny a tepla v podnikoch
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Podľa

Podnikateľsk

Mesto

potreby

é subjekty,

Veľký

úvery, ŠF EÚ,

Meder

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA VEĽKÝ MEDER na obdobie rokov 2018 - 2023

iné grantové
schémy
Podpora výstavby zariadení na využívanie

2018-2023

obnoviteľných zdrojov energie

Podľa

Podnikateľsk

Mesto

potreby

é subjekty,

Veľký

úvery, ŠF EÚ,

Meder

iné grantové
schémy
Podpora výstavby zariadení kombinovanej

2018-2023

výroby elektriny a tepla

Podľa

Podnikateľsk

Mesto

potreby

é subjekty,

Veľký

úvery, ŠF EÚ,

Meder

v poľnohospodárskom podniku

iné grantové
schémy
Podpora inovácií a technologických
transferov v podnikoch poľnohospodárskej
výroby

2018-2023

Podľa

Podnikateľsk

Mesto

potreby

é subjekty,

Veľký

úvery, ŠF EÚ,

Meder

iné grantové
schémy
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Podpora inovácií a technologických

2018-2023

transferov v podnikoch potravinárstva

Podľa

Podnikateľsk

Mesto

potreby

é subjekty,

Veľký

úvery, ŠF EÚ,

Meder

iné grantové
schémy
Podpora inovácií a technologických

2018-2023

transferov v existujúcich podnikoch

Podľa

Podnikateľsk

Mesto

potreby

é subjekty,

Veľký

úvery, ŠF EÚ,

Meder

iné grantové
schémy
Podporovať rozvoj tých odvetví priemyslu,

2018-2023

pre ktorých rozvoj sú v okolí regiónu
1.1.2 Podpora

Podľa

Podnikateľsk

Mesto

potreby

é subjekty,

Veľký

úvery, ŠF EÚ,

Meder

vytvorené ideálne podmienky

iné grantové

tradičných

schémy

priemyselných
odvetví

Rekonštrukcia areálov a infraštruktúry
hospodárskych podnikov
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Podľa

Podnikateľsk

Mesto

potreby

é subjekty,

Veľký

úvery, ŠF EÚ,

Meder
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iné grantové
schémy
Rekonštrukcia areálov a infraštruktúry

2018-2023

bývalého poľnohospodárskeho družstva

Podľa

Podnikateľsk

Mesto

potreby

é subjekty,

Veľký

úvery, ŠF EÚ,

Meder

iné grantové
schémy
Rekonštrukcia skleníkov pri termálnom

2018-2023

kúpalisku

Podľa

Podnikateľsk

Mesto

potreby

é subjekty,

Veľký

úvery, iné

Meder

grantové
schémy
Rekonštrukcia areálov výroby

2018-2023

Podľa

Podnikateľsk

Mesto

potreby

é subjekty,

Veľký

úvery, ŠF EÚ,

Meder

iné grantové
schémy
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Podpora vytvárania nových atraktivít

2018-2023

v meste

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta,

Veľký

podnikateľské

Meder

subjekty,
úvery, ŠF EÚ,
iné grantové
schémy
1.1.3 Podpora

Podpora obnovy a rekonštrukcie

podnikateľskýc

pamiatkových území, tematických

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta,

Veľký
Meder

h aktivít v

kultúrnych trás a rekonštrukcia kultúrnych a

Podnikateľské

cestovnom

historických objektov a zariadení so

subjekty,

zámerom ich využitia na účely cestovného

úvery, ŠF EÚ,

ruchu

iné grantové

ruchu

schémy
Podpora budovania nových a modernizácia
existujúcich zariadení cestovného ruchu

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta,

Veľký

podnikateľské

Meder

subjekty,
úvery, ŠF EÚ,
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iné grantové
schémy
Uzavrieť s podnikateľmi dohody

2018-2023

-

-

Mesto

o poskytovaní služieb v agroturistike

Veľký

a cestovnom ruchu a o propagovaní ich

Meder

služieb obcami
Podporovať podnikateľské

2018-2023

subjekty, neziskové organizácie a inštitúcie

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, úvery

Veľký

pri získavaní finančných prostriedkov

Meder

z grantov a fondov EÚ
Vytvorenie ekonomických a technických

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, úvery,

Veľký

v mesta - príprava územia a realizácia

ŠF EÚ, iné

Meder

infraštruktúry

grantové

podmienok pre výstavbu priemyselných zón
1.1.4 Podpora
služieb

schémy

podnikateľom
Podpora výstavby a vybavenia hmotnej
infraštruktúry
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2018-2023

Podľa

Podnikateľsk

Mesto

potreby

é subjekty,

Veľký

úvery, ŠF EÚ,

Meder
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iné grantové
schémy
Podpora výstavby administratívnych

2018-2023

priestorov a ich zariadení

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta,

Veľký

podnikateľské

Meder

subjekty,
úvery, ŠF EÚ,
iné grantové
schémy
Zvýšenie kapacít informačných a

2018-2023

poradenských služieb a podpora vzdelávania

Podľa

Podnikateľsk

Mesto

potreby

é subjekty,

Veľký

úvery, ŠF EÚ,

Meder

firiem

iné grantové
schémy
Výstavba obchvatu mesta Veľký Meder
1.2 Podpora
rozvoja
technickej
infraštruktúry

2018-2023

1.2.1 Rozvoj
dopravnej

Rozšírenie miestnych komunikácií v okolí

infraštruktúry

termálneho kúpaliska a Južného sídliska
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Podľa

Rozpočet VÚC

SSC, a.s.,

potreby

TR, SSC, a.s.

VÚC TR

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta,

Veľký

podnikateľské

Meder
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subjekty,
úvery, ŠF EÚ,
iné grantové
schémy
Vybudovanie cyklistických trás - spojenie

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, úvery,

Veľký

Komárnom, Dunajskou Stredou, Bratislavou

ŠF EÚ, iné

Meder

a Gyorom

grantové

obcí v mikroregióne, spojenie mesta s

schémy
Obnova a rekonštrukcia cyklistickej trasy

2018-2023

medzi mestom a štrkoviskom

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, úvery,

Veľký

ŠF EÚ, iné

Meder

grantové
schémy
Riešenie dopravnej prepojenosti mesta a
štrkoviska

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta,

Veľký

podnikateľské

Meder

subjekty,
úvery, ŠF EÚ,
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iné grantové
schémy
Budovanie parkovísk a cestnej infraštruktúry

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta,

Veľký

objektom rekreácie a športovej

podnikateľské

Meder

infraštruktúre

subjekty,

k sociálnej, občianskej vybavenosti,

úvery, ŠF EÚ,
iné grantové
schémy
Rekonštrukcia cesty I. a II. triedy

2018-2023

prechádzajúcej cez mesto

Podľa

SSC, a.s.,

SSC,

potreby

rozpočet VÚC

a.s., VÚC

TR
Rekonštrukcia autobusovej stanice

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta,

Veľký

podnikateľské

Meder

subjekty,
úvery, ŠF EÚ,
iné grantové
schémy
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Dostavba chodníkov popri komunikáciách

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta,

Veľký

podnikateľské

Meder

subjekty,
úvery, ŠF EÚ,
iné grantové
schémy
Výstavba parkovacích plôch pre

2018-2023

návštevníkov termálneho kúpaliska zo strany

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta,

Veľký

podnikateľské

Meder

Číčovskej ulice

subjekty,
úvery, ŠF EÚ,
iné grantové
schémy
Inštalácia informačných tabúľ s vyznačením
ulíc, budov a centra

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta,

Veľký

podnikateľské

Meder

subjekty,
úvery, ŠF EÚ,
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iné grantové
schémy
Výstavba pešej zóny v centre mesta od

2018-2023

autobusovej stanice, popri základnej škole,

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta,

Veľký

podnikateľské

Meder

až k termálnemu kúpalisku

subjekty,
úvery, ŠF EÚ,
iné grantové
schémy
Rozšírenie intravilánu mesta vzhľadom na

2018-2023

potenciálnu výstavbu IBV

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký
Meder

1.2.2 Rozvoj

Rozšírenie monitorovacieho systému mesta

občianskej
infraštruktúry

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta,

Veľký

podnikateľské

Meder

subjekty,
úvery, ŠF EÚ,
iné grantové
schémy
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Rekonštrukcia a rozšírenie verejného

2018-2023

osvetlenia

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký
Meder

Rekonštrukcia CMZ

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, úvery,

Veľký

ŠF EÚ, iné

Meder

grantové
schémy
Rekonštrukcia hasičských zbrojníc a

2018-2023

ich vybavenia

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, úvery,

Veľký

ŠF EÚ, iné

Meder

grantové
schémy
Výstavba bezdrôtového rozhlasu

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký
Meder

Oživenie výsadby a zelene na cintorínoch

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký
Meder
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Rekonštrukcia inžinierskych sietí – posilnenie

2018-2023

kapacity

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký
Meder

Doplniť a udržiavať brehové porasty vodných

2018-2023

tokov

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, úvery,

Veľký

ŠF EÚ, iné

Meder

grantové
schémy
Realizácia a údržba parkovej úpravy v meste

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký
Meder

Realizácia izolačnej zelene okolo

2018-2023

hospodárskych budov, navrhovaných

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

výrobných areálov a cintorínov
Rekonštrukcia domov smútku

Meder
2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký
Meder
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Realizácia mestotvorných prvkov v centre

2018-2023

mesta

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký
Meder

Rekonštrukcia mestských cintorínov

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký
Meder

Realizácia okrasnej zelene v meste a jeho

2018-2023

mestských častiach

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký
Meder

Výstavba nového rímsko-katolíckeho

2018-2023

cintorína s príslušnou vybavenosťou

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký
Meder

Revitalizácia územia lesa ako oddychovo-

2018-2023

rekreačného územia pre obyvateľov a

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ

Veľký

návštevníkov mesta

Meder

Riešenie kapacity telekomunikačnej siete
v meste

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký
Meder
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Rozvoj infraštruktúry informačných

2018-2023

systémov samosprávy

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

zdroje

Meder

neziskových
organizácií

1.3.1
Budovanie a
rozvoj

Zavádzanie efektívnych elektronických

2018-2023

služieb poskytovaných na úrovni samosprávy

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta

Veľký

informačnej
1.3 Rozvoj

infraštruktúry

informatizácie

Meder
Podpora výstavby optickej siete

2018-2023

mesta

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

zdroje

Meder

neziskových
organizácií
Podpora zvyšovania počítačového vedomia
1.3.2 Zvýšenie

u pracovníkov samosprávy

počítačovej
gramotnosti

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

zdroje

Meder

neziskových

obyvateľov a

organizácií
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zamestnancov
samosprávy

Podpora zvyšovania počítačového vedomia

2018-2023

u obyvateľov mesta

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

zdroje

Meder

neziskových
organizácií
Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na

2018-2023

zvyšovanie zručností a vedomostí o internete
a

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

zdroje

Meder

motiváciu k používaniu internetu a

elektronických služieb

neziskových
organizácií

Aktualizácia samostatnej webovej stránky

2018-2023

mesta

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta

Veľký
Meder

1.4 Podpora

1.4.1 Kvalitná a

rozvoja

účinná

cestovného

propagácia

ruchu

mesta

Spracovať globálnu koncepciu propagácie

2018-2023

mesta v multimediálnej forme

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ

Veľký
Meder

Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce
s okolitými turistickými lokalitami
a domácimi i zahraničnými CK
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2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MH SR

Meder
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Podpora umiestnenia informačných tabúľ

2018-2023

v meste

Vybudovanie oddychových zón mesta

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MH SR

Meder

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ

Veľký
Meder

Vytvorenie informačného systému s pútačmi

2018-2023

a popisom jednotlivých kultúrnych a

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, ŠF EÚ

Veľký

prírodných pozoruhodností

Meder

1.4.2 Rozvoj

Podpora vytvárania nových atraktivít

rekreačno -

v meste

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, úvery,

Veľký

ŠF EÚ,

Meder

relaxačného
zázemia mesta

podnikateľské
subjekty, iné
grantové
schémy
Podpora obnovy pamiatkových území,
tematických kultúrnych trás a rekonštrukcia
kultúrnych a historických objektov a
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2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

VÚC, mesta,

Veľký

úvery, ŠF EÚ,

Meder
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zariadení so zámerom ich využitia na účely

podnikateľské

cestovného ruchu

subjekty, iné
grantové
schémy

Podpora budovania nových a modernizácia
existujúcich zariadení cestovného ruchu

2018-2023

Podľa

Rozpočet

Mesto

potreby

mesta, úvery,

Veľký

ŠF EÚ,

Meder

podnikateľské
subjekty, iné
grantové
schémy
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Predpokladaný Predpokladaná
PRIORITA

OPATRENIE

PODOPATRENIE

AKTIVITA

2. Podpora rozvoja sociálnej a zdravotníckej oblasti

Rekonštrukcia materských škôl

Rekonštrukcia vonkajších ihrísk

termín

výška

realizácie

nákladov

2018-2023

2018-2023

Podľa potreby

Podľa potreby

materských škôl

2.1 Podpora
vzdelávacích a
športových
aktivít

2.1.1 Budovanie

Zabezpečenie dopravy žiakov do školy,

2018-2023

Podľa potreby

a rozvoj školskej školským autobusom
infraštruktúry
Podpora mimoškolskej činnosti

V okolí ZŠ vybudovať športový areál,
detské ihrisko a parkovisko

88

2018-2023

2018-2023

Podľa potreby

Podľa potreby

Zdroje
financovania

Garant

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MŠ SR

Meder

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MŠ SR

Meder

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MŠ SR

Meder

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MŠ SR

Meder

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MŠ SR

Meder
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Rekonštrukcia budovy a priestorov pre

2018-2023

Podľa potreby

obecnú knižnicu

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ

Veľký
Meder

Zriadenie nových počítačových učební

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MŠ SR

Meder

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MŠ SR

Meder

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MŠ SR

Meder

Rozpočet

Mesto

voľného času s klubovými priestormi pre

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

mládež

MŠ SR

Meder

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MŠ SR

Meder

v základných školách

Vybavenie miestností prezentačnou

2018-2023

Podľa potreby

technikou v maďarskej a slovenskej ZŠ

Rekonštrukcia telocviční pri základných

2018-2023

Podľa potreby

školách

Rekonštrukcia a modernizácia centra

Zriadenie školy v prírode

2018-2023

2018-2023
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Podľa potreby

Podľa potreby
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Rekonštrukcia budov ZŠ

2018-2023

Rekonštrukcia inžinierskych sietí v škole s

2018-2023

Podľa potreby

Podľa potreby

VJM, rekonštrukcia sociálnych zariadení

Prestavba športového areálu na športovo-

2018-2023

Podľa potreby

rekreačno-zábavné centrum

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MŠ SR

Meder

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MŠ SR

Meder

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký
Meder

2.1.2 Budovanie
vyváženej
ponuky
výkonnostného
a rekreačného

Využitie nebytových priestorov bytových

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

domov na sídlisku Komárňanská a M.

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

Corvína pre zriadenie malých športových

podnikateľské

Meder

zariadení, napr. posilňovne, sauny,

subjekty, iné

fitnescentrá, kolkárne a pod.

grantové
schémy

športu
Vytváranie materiálnych a finančných

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

podmienok na rozvoj výkonnostného

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

a rekreačného športu v meste

podnikateľské

Meder

subjekty,
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neziskové
organizácie
Podpora organizácie športových podujatí

2018-2023

Podľa potreby

regionálneho významu

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

podnikateľské

Meder

subjekty
Podpora športových aktivít zdravotne

2018-2023

Podľa potreby

postihnutých občanov

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

podnikateľské

Meder

subjekty
Podporovať talentovanú mládež

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

mesta,

Veľký

podnikateľské

Meder

subjekty
Spolupracovať s občianskymi združeniami,
inými právnickými a fyzickými osobami,
pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry
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2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

mesta

Veľký
Meder
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Výstavba nových detských ihrísk

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

a modernizácia jestvujúcich detských

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

ihrísk

podnikateľské

Meder

subjekty, iné
grantové
schémy
Podpora rozvoja mimoškolskej činnosti –

2018-2023

Podľa potreby

športové kluby, turistika, kultúrne krúžky

Rozpočet

Mesto

mesta

Veľký
Meder

Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce

2018-2023

Podľa potreby

sociálne služby (dom sociálnych služieb)
2.2 Podpora
zdravotníckych
a sociálnych
služieb

2.2.1 Budovanie
a skvalitňovanie

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

neziskové

Meder

organizácie

infraštruktúry
sociálnych

Výstavba domu dôchodcov

2018-2023

služieb

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

neziskové

Meder

organizácie
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Výstavba nájomných bytov v meste

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ

Veľký
Meder

Výstavba denného stacionáru

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ

Veľký
Meder

Výstavba hygienickej stanice

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ

Veľký
Meder

Rekonštrukcia priestorov klubu

2018-2023

Podľa potreby

dôchodcov a klubu pre telesne

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ

Veľký

postihnutých

Meder

Rekonštrukcia sociálnych bytov na

2018-2023

Podľa potreby

Jahodovej ulici

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ

Veľký
Meder

Zriadenie ubytovacích kapacít pre
osamelé matky s deťmi

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ

Veľký
Meder
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Zlepšenie úrovne poskytovania domácej

2018-2023

Podľa potreby

ZP

Mesto

ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie

Veľký

jej služieb o poskytovanie rehabilitačných

Meder

cvičení
Zabezpečovať komplexnú zdravotnú

2.2.2 Zvýšenie
úrovne
poskytovania

2018-2023

Podľa potreby

Mesto

starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo

Veľký

chorých

Meder

Zvýšenie úrovne a rozšírenie

2018-2023

Podľa potreby

ŠF EÚ,

Mesto

poskytovaných sociálnych

Ministerstvo

Veľký

a zdravotníckych služieb

zdravotníctva, Meder

zdravotníckych
služieb

ZP

MPSVR SR
Podporiť služby pre marginalizované

2018-2023

Podľa potreby

skupiny občanov a týrané ženy

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MPSVR SR,

Meder

Ministerstvo
zdravotníctva
Zabezpečenie podmienok pre
poskytovanie zdravotníckych služieb
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Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MPSVR SR

Meder

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA VEĽKÝ MEDER na obdobie rokov 2018 - 2023

Realizácia vzdelávacích kurzov v oblasti

2018-2023

Podľa potreby

malého podnikania

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ

Veľký
Meder

2.2.3 Zvýšenie
zamestnanosti
a sociálnej
inklúzie
rizikových
skupín
obyvateľstva

Podpora poradensko-vzdelávacích aktivít

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

zameraných na získavanie sociálnych

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

zručností pri hľadaní si zamestnania a

MPSVR SR

Meder

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MPSVR SR

Meder

komunikácie s potenciálnym
zamestnávateľom pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie a podpora
klientov formou individuálneho
poradenstva, posudzovania
individuálnych schopností
a vypracovávania individuálnych akčných
plánov

2.3 Podpora
voľnočasových

2.3.1

Obnova mestského kultúrneho strediska

Zachovanie
kultúrno-
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aktivít

historického

obyvateľov

potenciálu
mesta a rozvoj
kultúrnych a
voľnočasových

Rekonštrukcia tradičnej architektúry

2018-2023

Podľa potreby

a zriadenie stálych expozícií z pôvodného

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ

Veľký

štýlu života obyvateľov regiónu
Prepojiť mesto so subjektami cestovného

Meder
2018-2023

Podľa potreby

ruchu, agroturistiky

aktivít
Budovanie remeselníckych dvorov

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ,

Veľký

MK SR

Meder

Rozpočet

Mesto

mesta

Veľký
Meder

Vybudovanie turistických a náučných trás

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ

Veľký
Meder

Výstavba letného amfiteátra

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ

Veľký
Meder

Organizovanie pravidelných kultúrnych
podujatí

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ

Veľký
Meder
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Zriadenie mestských výstavných

2018-2023

Podľa potreby

priestorov

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ

Veľký
Meder

Rozšíriť žánrovú ponuku s orientáciou na

2018-2023

Podľa potreby

hodnotný kultúrny prínos

Rozpočet

Mesto

mesta, ŠF EÚ

Veľký
Meder

Spracovať koncepciu „propagácie“ mesta

2018-2023

Podľa potreby

2.3.2 Podpora

Rozpočet

Mesto

mesta

Veľký

organizačného

Meder

zabezpečenia a
propagácie
kultúry

Spracovať komplexný informačný buletín

2018-2023

Podľa potreby

o historickom vývoji a tradíciách mesta

Rozpočet

Mesto

mesta

Veľký

pre školy aj subjekty cestovného ruchu
Propagácia kultúry na Internete
prostredníctvom webovej stránky mesta

Meder
2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

mesta

Veľký
Meder
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Predpokladaný
PRIORITA

OPATRENIE

PODOPATRENIE

AKTIVITA

termín
realizácie

Rozširovať a zefektívniť triedený

3.1 Zvýšenie

3 Udržateľné životné prostredie

životného

3.1.1 Riešenie

prostredia –

problémov

zefektívnenie

odpadového

odpadového

hospodárstva -

Hospodárstva,

dobudovanie

revitalizácia

a skvalitňovanie

verejných

environmentálnej

priestranstiev,

infraštruktúry

rozširovanie
zelene

Zdroje

výška nákladov

financovania

Podľa potreby

Rozpočet mesta

Garant

Mesto

zber jednotlivých zložiek

Veľký

komunálneho odpadu

Meder

Zabezpečiť rekultiváciu a sanáciu

kvality

2018-2023

Predpokladaná

2018-2023

Podľa potreby

starých neriadených skládok a

Rozpočet mesta,

Mesto

ŠF EÚ, MŽP SR

Veľký
Meder

ďalších environmentálnych záťaží

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet mesta,

Stanoviť a uplatňovať opatrenia na
zamedzenie tvorby ďalších
nelegálnych skládok odpadov

Mesto
Veľký
Meder

Zabezpečiť uzamykateľnosť stojísk
pre zberné nádoby na komunálny
odpad na sídliskách

2018-2023

Dobudovať zberný dvor

2018-2023

Podľa potreby

Podľa potreby

Rozpočet

Mesto

správcov budov,

Veľký

rozpočet mesta

Meder

Rozpočet mesta,

Mesto

ŠF EÚ, MŽP SR

Veľký
Meder
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Vyriešiť zhodnocovanie BRKO – zberné

2018-2023

Podľa potreby

nádoby, kompostáreň,

Rozpočet mesta,

Mesto

ŠF EÚ

Veľký
Meder

3.1.2 Zabezpečenie
nakladania
s odpadmi v súlade
s hierarchiou
odpadového
hospodárstva a za

V súlade
s prijatými
koncepciami
odpadového hospodárstva znižovať
produkciu zmesového komunálneho
odpadu triedením čo najviac komodít –
papier, plast, sklo, kovy, viacvrstvové
kombinované materiály, nebezpečný
odpad, BRKO atď.

2018-2023

Zabezpečiť dostatočný počet zberných

2018-2023

Podľa potreby

Financie od OZV
Rozpočet mesta

Mesto
Veľký
Meder

Podľa potreby

Rozpočet mesta,

nádob a kontajnerov na KO

Mesto
Veľký

účelom splnenia

Meder

požiadaviek „
environmentálneho Propagovať triedenie odpadov
acquis“
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2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet mesta,

Mesto

ŠF EÚ, súkromné

Veľký

subjekty

Meder
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Rozširovať a modernizovať
kanalizačnú sieť na území mesta

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet mesta,

Mesto

ŠF EÚ

Veľký
Meder

3.1.3
Zlepšenie kvality
jednotlivých zložiek
životného
prostredia
a revitalizácia
verejných

Modernizovať ČOV – prečerpávacej
stanice

2018-2023

Podľa potreby

Podnikateľské

Mesto

subjekty, ŠF EÚ

Veľký
Meder

priestranstiev
a údržba verejnej
zelene na území

Výstavba ČOV v areáli termálneho
kúpaliska

2018-2023

Podľa potreby

mesta

Rozpočet mesta,

Mesto

ŠF EÚ,

Veľký

podnikateľské

Meder

subjekty, úvery,
iné grantové
schémy

Spracovať generel zelene a zaviesť
ho v praxi

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet mesta

Mesto
Veľký
Meder
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Navrhnúť a zrealizovať atraktívne
prvky zelene, kveteny a prvkov
drobnej architektúry najmä v centre
mesta vo väzbe na posilnenie
rozvoja cestovného ruchu
Revitalizovať a rozširovať verejnú
zeleň - zelené plochy – z dôvodu
zníženia emisií zo znečistenia
ovzdušia a hlukových emisií

2018-2023

Aplikovať účinné opatrenia na
likvidáciu inváznych druhov rastlín
resp. drevín

2018-2023

Zabezpečiť kontrolu držiteľov psov
za účelom zachovania čistoty na
verejných priestranstvách

2018-2023

Zlepšiť environmentálne
povedomie a informovanosť
obyvateľstva o ochrane životného
prostredia a environmentálnu
gramotnosť obyvateľov mesta
(prevencia znečisťovania mesta,
prevencia hluku, vzniku nelegálnych
skládok).

2018-2023
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Podľa potreby

Rozpočet mesta

Mesto
Veľký
Meder

2018-2023

Podľa potreby

Rozpočet mesta
ŠF EÚ

Mesto
Veľký
Meder

Podľa potreby

Rozpočet mesta
ŠF EÚ

Mesto
Veľký
Meder

Podľa potreby

Rozpočet mesta

Mesto
Veľký
Meder

Podľa potreby

Rozpočet mesta
Iné zdroje

Mesto
Veľký
Meder

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA VEĽKÝ MEDER na obdobie rokov 2018 - 2023

3.1.4
Zvyšovanie
energetickej
účinnosti budov a
efektívnejšie
využívanie
obnoviteľných
zdrojov energie

2018-2023

Využívať energiu z obnoviteľných
zdrojov
vo
verejných
infraštruktúrach, vrátane verejných
budov a v sektore bývania

2018-2023

Rozpočet mesta,

Mesto

ŠF EÚ,

Veľký

podnikateľské

Meder

subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
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6. ZABEZPEČENIE PHSR
Nevyhnutnou podmienkou plnenia programu je administratívne zabezpečenie jeho realizácie.
Realizácia vyžaduje pravidelnú systematickú prácu skupín odborníkov a pracovníkov samosprávy. Na
tento účel sa odporúča zriadiť nasledovné orgány s prepojením na vlastné ľudské zdroje:
1. Výbor pre PHSR
Poradný orgán zložený z primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Úlohou výboru bude v
intervale minimálne dva krát do roka posúdiť Správu o realizácii PHSR a stav finančného čerpania
prostriedkov, Dopadovú analýzu PHSR, plán na ďalšie obdobie a navrhovať stratégiu rozvoja a
doplnenie úloh a opatrení, ktoré neboli uvedené v PHSR.

2. Komisia strategického rozvoja
Výkonný útvar, zabezpečujúci plánovanie a realizáciu úloh PHSR. Úlohou útvaru bude:
vypracovávať projekty, koordinovať projekty, monitorovať realizáciu projektov, vypracovávať
Dopadové analýzy projektov, spolupracovať s inými partnermi doma a v zahraničí na realizácii
projektov, vyhľadávať potenciálne zdroje a partnerstvá na realizáciu úloh PHSR, dohliadať nad
ekonomickým čerpaním projektových prostriedkov, zbierať podklady o projektoch v rámci PHSR
realizovaných inými subjektami, viesť aktuálnu analýzu demografie a štruktúry ekonomických
charakteristík mesta, sledovať podnikateľskú klímu a vzájomný vzťah odvetví v meste,
poskytovať asistenciu podnikom vytváraním všestranných komunikačných kanálov, atď.

3. Koordinátor pre stratégiu
Bude mať za úlohu: fungovať ako výkonný tajomník, koordinovať realizáciu PHSR, predkladať
správy, podieľať sa na určovaní priorít realizácie PHSR, koordinovať stretnutia, podnety,
požiadavky predstaviteľov rozhodujúcich odvetví na území mesta, zaznamenávať dôležité trendy
v hospodárstve majúce Dopadu na vývoj mesta, podieľať sa na budovaní verejno-súkromných
partnerstiev, zúčastňovať sa na dôležitých domácich a zahraničných stretnutiach, konferenciách,
zameraných na rozvoj mesta.

4. Vlastní zamestnanci
Do realizácie PHSR budú zapojení aj ostatní zamestnanci.
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7. MONITOROVANIE PHSR
Monitorovanie PHSR budú uskutočňovať:
- Výbor pre PHSR,
- Komisia strategického rozvoja,
- Koordinátor pre stratégiu,
- Mestské zastupiteľstvo,

7.1

Spôsob monitorovania PHSR

Monitorovanie plnenia PHSR bude vykonávať Komisia strategického rozvoja. Koordinátorovi pre
stratégiu pracovníci Útvaru budú pravidelne predkladať správy o postupe realizácie a príprave
projektov, o vlastnej činnosti a o iných aktivitách súvisiace s plnením PHSR. Koordinátor pre stratégiu
bude predkladať na zasadnutia Výboru Správy o realizácii PHSR, pre posúdenie súladu aktivít s
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Výbor vydá k realizácii stanovisko, ktoré sa predloží
poslancom na mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní ročných rozpočtov. Počas roka sa môže každý
poslanec mestského zastupiteľstva oboznámiť s priebehom plnenia PHSR na Útvare strategického
rozvoja alebo u Koordinátora pre stratégiu.

7.2

Vyhodnocovanie a spôsob modifikovania PHSR

Hlavným hodnotiacim dokumentom PHSR bude Správa o realizácii PHSR, ktorú vypracuje Útvar
strategického rozvoja.
Spôsob modifikovania PHSR
Predkladať návrhy na modifikovanie PHSR bude v právomoci Výboru pre PHSR. Koordinátor pre
stratégiu môže tiež predkladať Výboru návrhy na doplnenie PHSR. Občania a inštitúcie môžu tiež v
písomnej forme predložiť Útvaru návrh na modifikovanie PHSR. Na zasadnutia Výboru v termíne
schvaľovania mestského rozpočtu predloží Koordinátor Dopadovú analýzu plnenia PHSR. Doplnenie
PHSR sa uskutoční formou vypracovania Návrhu na doplnenie PHSR, ktorý bude obsahovať konkrétne
nové špecifické ciele, opatrenia, aktivity a úlohy. Návrh sa predloží na schválenie mestskému
zastupiteľstvu. Ak doplnenie PHSR bude spojené s možnosťou získať finančné prostriedky, alebo bude
vyvolané inou nevyhnutnou potrebou, môže sa kvôli tomu tiež iniciovať mimoriadne zasadnutie
Výboru alebo mestského zastupiteľstva.
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PRÍLOHY
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Príloha č. 1 - Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR

Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2020
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Veľký Meder 2008 - 2017
Územný plán mesta Veľký Meder
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Interné materiály mesta Veľký Meder
Databáza Štatistického úradu SR „DATAcube“ dostupná na http://datacube.statistics.sk/
Pôdny portál dostupný na www.podnemapy.sk
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Príloha č. 2 – Ex-post hodnotenie predchádzajúceho programu

Priorita
Hospodárstvo
a vedeckotechnický
rozvoj

Opatrenie

Doba realizácie
(od - do)

Názov investície

Rozpočet (€)

Podpora malého
a stredného
Vypracovať postup podpory, výučby a rozvoja tradičných remesiel v mesta
podnikania zo strany
mesta
Podpora budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem.
Realizované aktivity

Prefinancovaná
čiastka (€) - CZ

Zdroj
financovania CZ /D/, VZ

podľa potreby

Predajné stánky na Promenádnej ulici

2010

32 593,43

0,00

vl.zdroje

2010,2013

31 017,61

0,00

VZ

Zakladanie malých a stredných podnikov s majetkovou účasťou mesta.
Podpora rozvoja obchodných a komerčných služieb v meste.
Realizované aktivity

Rekonštrukcia administratívnej budovy na Nám. Mládeže
Podpora rozvoja reštauračných služieb v meste.
Podpora rozvoja ubytovacích služieb v meste.

Podpora tradičných
odvetví priemyslu.

Podporovať rozvoj tých odvetví priemyslu, pre ktorých rozvoj sú v okolí regiónu vytvorené
ideálne podmienky.

podľa potreby

Rekonštrukcia infraštruktúry hospodárskych dvorov poľnohospodárskeho družstva – v Ižope.

podľa potreby

Rekonštrukcia budov a hál v areáloch hospodárskych dvorov PD.
Rekonštrukcia skleníkov pri termálnom kúpalisku.
Rekonštrukcia areálov výroby.
Podpora inovačných
aktivít v podnikoch.

Zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných prevádzok.
Rekonštrukcia existujúcich zastaralých priemyselných zón, s dôrazom na zavádzanie nových
technológií.
Zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných prevádzok podnikov poľnohospodárskej výroby.

Zvýšenie
energetickej
efektívnosti na
strane výroby aj
spotreby a
zavádzanie
progresívnych
technológií v
energetike.

Podpora úspory energií vo všetkých oblastiach priemyslu.

Podpora výstavby zariadení kombinovanej výroby elektriny a tepla v podnikoch.
Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Podpora výstavby zariadení kombinovanej výroby elektriny a tepla v poľnohospodárskom podniku.
Podporiť
podnikateľské
aktivity v cestovnom
ruchu.

Podpora vytvárania nových atraktivít v meste.

Podpora obnovy pamiatkových území, tematických kultúrnych trás a rekonštrukcia
kultúrnych a historických objektov a zariadení so zámerom ich využitia na účely cestovného
ruchu.
Podpora budovania nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu.
Podpora inovácií a
technologických
transferov.

Podpora inovácií a technologických transferov v podnikoch potravinárstva.
Podpora inovácií a technologických transferov v existujúcich podnikoch.

Podpora spoločných
služieb pre
podnikateľov.

Vytvorenie ekonomických a technických podmienok pre výstavbu priemyselných zón v meste
- príprava územia a realizácia infraštruktúry.
Podpora výstavby a vybavenia hmotnej infraštruktúry.
Podpora výstavby administratívnych priestorov a ich zariadení.
Zvýšenie kapacít informačných a poradenských služieb a podpora vzdelávania firiem.
Rekonštrukcia infraštruktúry hospodárskych dvorov poľnohospodárskychpodnikov.
Rekonštrukcia budov a hál v areáloch hospodárskych dvorov PD.
Výstavba podnikateľského inkubátora.

Realizované aktivity
Rozvoj dopravnej
Technická
infraštruktúra infraštruktúry

Prestavba RD na podnikateľský inkubátor

2012

141 725,46

129 731,13 Dotácia, vl.zdroje

Výstavba obchvatu mesta Veľký Meder.
Rozšírenie miestnych komunikácií v okolí termálneho kúpaliska a Južného sídliska.

Realizované aktivity

Odkúpenie betónová príjazdová cesta pri Promenádnej ulici

2012

22 500,00

0,00

vl.zdroje

Vybudovanie cyklistických trás - spojenie obcí v mikroregióne, spojenie mesta s Komárnom,
Dunajskou Stredou, Bratislavou a Gyorom.
Výstavba cyklistickej trasy medzi mestom a štrkoviskom.
Riešenie dopravnej prepojenosti mesta a štrkoviska.
Budovanie parkovísk a cestnej infraštruktúry k sociálnej, občianskej vybavenosti, objektom
rekreácie a športovej infraštruktúre.
Realizované aktivity

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v Ižope

2010

16 343,78

0,00

vl.zdroje

Rekonštrukcia chodníkov na Komárňanskej ceste

2010

69 038,39

0,00

vl.zdroje

Rekonštrukcia chodníka na Okočskej ceste vo VM

2010

7 174,44

0,00

vl.zdroje
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Rekonštrukcia chodníkov na Poĺovníckej ulici

2012

71 296,74

0,00

Rekonštrukcia miestnej komunikácie pred cintorínom Ižop

2012

25 393,97

0,00

Parkovisko pri ZUŠ

2013

6 474,36

0,00

vl.zdroje

Parkovisko pri ZŠ BB a pripojenie na miestnu komunikáciu

2014

77 705,18

0,00

vl.zdroje

Miestna obslužná komunikácia Hrušková ulica

2014

91 222,01

0,00

vl.zdroje

Plošná stav. úprava priestoru pred garážami BD1321

2014

4 878,72

0,00

vl.zdroje

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - etapa 2-3 Kostolná ul.

2014

26 619,00

0,00

vl.zdroje

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Priemyselná a Dolná ulica

2014

42 930,48

0,00

vl.zdroje

Autobusové zastávky

2009

13 983,27

0,00

vl.zdroje

vl.zdroje
vl.zdroje

Rekonštrukcia štátnej cesty prechádzajúcej cez mesto
Rekonštrukcia autobusovej stanice
Dostavba chodníkov popri komunikáciách.
Výstavba parkovacích plôch pre návštevníkov termálneho kúpaliska zo strany Číčovskej ulice.
Inštalácia informačných tabúľ s vyznačením ulíc, budov a centra.
Výstavba kruhového objazdu v centre mesta.
bezodplatný
prevod
bezodplatný
prevod

SO 03 Stavebné úpravy MK a chodníkov

2011

131 553,53

131 553,53

SO 04 verejné osvetlenie križovatky

2011

26 865,45

26 865,45

2015

12 719,04

10 000,00 Dotácia, vl.zdroje

Promenáda III etapa - VO a vonkajšie káblové rozvody

2011

40 083,06

0,00

vl.zdroje

Rekonštrukcia VO Komárňanská - Bratislavská

2012

58 921,54

0,00

vl.zdroje

Rekonštrukcia VO

2014

10 943,74

0,00

vl.zdroje

Zahustenie TS Ižop

2009

31 912,23

0,00

vl.zdroje

Plynofikácia Ižop

2009

28 510,06

0,00

vl.zdroje

2009

224 641,89

0,00

vl.zdroje

2009

27 676,89

0,00

vl.zdroje

Realizované aktivity
Výstavba pešej zóny v centre mesta od autobusovej stanice, popri základnej škole, až k
termálnemu kúpalisku.
Rozvoj občianskej
infraštruktúry

Rozšírenie intravilánu mesta vzhľadom na potenciálnu výstavbu IBV.
Výstavba monitorovacieho systému mesta - inštalácia kamerového systému mesta

Realizované aktivity

Kamerový monitorovací systém
Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia.

Realizované aktivity

Rekonštrukcia námestia.
Rekonštrukcia mostov a lávok.
Výstavba bezdrôtového rozhlasu.
Pokládka siete káblovej televízie do zeme.
Oživenie parkovej zóny na cintorínoch.
Rekonštrukcia rozvodnej siete plynu – posilnenie kapacity.
Realizované aktivity

Doplniť a udržiavať brehové porasty vodných tokov.
Realizácia a údržba parkovej úpravy v meste.
Realizácia izolačnej zelene okolo hospodárskych dvorov, navrhovaných výrobných areálov a
cintorínov.
Rekonštrukcia domov smútku.
Realizované aktivity

Rekonštrukcia Domu smútku Veľký Meder
Rekonštrukcia mestských cintorínov.

Realizované aktivity

Oplotenie cintorína v Ižope
Realizácia okrasnej zelene v meste a jeho mestrkých častiach.
Výstavba nového rímsko-katolíckeho cintorína s príslušnou vybavenosťou.

Revitalizácia územia lesa ako oddychovo-rekreačného územia pre obyvateľov a návštevníkov
mesta.
Riešenie kapacity telefónnej siete v meste.
Životné
prostredie

Nakladanie
s komunálnym
a drobným
stavebným odpadom

V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižovanie podielu skladovanej
časti odpadov, k čomu organizovať mobilné zbery textílii, kovového odpadu, viacvrstvových
obalov nebezpečných odpadov.
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v meste.

Realizované aktivity

Náklady na zber separovaného odpadu

2009-2015

Kontajnery na separovaný odpad

2013

195 060,49
3 553,00

8 136,00 Dotácia, vl.zdroje
0,00

vl.zdroje

Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v meste
Likvidácia nelegálnych skládok
Realizované aktivity

2010,2013

3 335,00

3 335,00

vl.zdroje

Likvidácia nelegálnych skládok, čistenie Papského kanála

2012

31 581,00

19 047,00

Dotácia

Likvidácia nelegálnych skládok, spoločná likvidácia ilegálnych skládok

2011

55 004,00

50 780,21

Dotácia

Sanácia lokalít s nezákone umiestneným odpadom v meste VM

2015

42 530,40

39 189,78

Dotácia

2011-2014

12 224,44

0,00

vl.zdroje

Výstavba kompostoviska.
Realizovať rekultiváciu bývalého mestského smetiska na Čičovskej ceste.
Realizované aktivity

Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov
Kompletná výmena smetných nádob v meste.

Informovanosť
a poradenstvo

Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP.
Trvale preferovať poradenstvo a prevenciu pred represiou.
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Ochrana a
racionálne
využívanie vôd,
ochrana pred
povodňami.

Výstavba dažďovej kanalizácie - odvodňovacích rigolov, resp. záchytných nádrží.

Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, minimalizovať straty vo vodovodných sieťach.
Výstavba kanalizačnej siete v Ižope a na ul. Okočskej.
Realizované aktivity

Rozšírenie kanalizácie VI. Etapa 2 časť

2009

704 671,20

0,00

2015

167 760,78

155 686,74

Bytový dom 36 b. j. s technickou vybavenosťou

2010

1 302 670,33

Bytový dom 24 b. j. s technickou vybavenosťou

2011

1 328 509,20

Kontajnerové byty BD 6 b. j.

2014

103 512,45

Sociálne byty Veľký Meder 6 b. j.

2014

160 388,49

Rekonštrukcia bytového domu 38 b.j.-centrálne vykurovanie

2013

49 984,56

0,00

Rekonštrukcia plynových zariadení v bytovom dome 6 b.j.

2014

3 321,84

0,00

vl.zdroje
vl.zdroje

2009

1 810,73

0,00

vl.zdroje

2014

8 000,00

5 470,09

Odkúpenie budovy polikliniky

2009

364 402,35

0,00

vl.zdroje

Rekonštrukcia sociálnych miestností v budove polikliniky

2012

99 639,27

0,00

vl.zdroje

Vybudovanie výťahu v budove polikliniky

2013

76 553,40

0,00

vl.zdroje

Rekonštrukcia ambulancií v budove polikliniky

2015

16 733,36

0,00

vl.zdroje

Rekonštrukcia klampiarskych konštrukcií v budove polikliniky

2015

5 280,00

0,00

vl.zdroje

Rekonštrukcia vykurovanie v budove polikliniky

2015

9 975,60

0,00

vl.zdroje

Odkúpenie pozemkov prihľahlých pri poliklinike

2009

81 461,26

0,00

vl.zdroje

Odkúpenie plynovej kotolne pri poliklinike

2009

54 048,96

0,00

vl.zdroje

Odkúpenie oplotenia a plotu areálového pri poliklinike

2009

9 106,12

0,00

vl.zdroje

vl.zdroje

Rekonštrukcia objektu bývalej ČOV – prečerpávacej stanice.
Vyčistenie odvodňovacích kanálov v lesoparku a obnova rybnej osádky.
Výstavba ČOV v areály termálneho kúpaliska pre vodu vypúšťanú z bazénov.
Výstavba ČOV pre Euromilk, s.r.o..
Ochrana ovzdušia
Sociálna oblasť Doplniť chýbajúcu
a zdravotníctvo infraštruktúru
sociálnych zariadení
v meste a zvýšiť ich
kvalitu.
Realizované aktivity

Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavným zdrojom znečistenia – domácnosti.

Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce sociálne služby (dom sociálnych služieb).

Komunitné centrum

dotácia, vl.zdroje

Výstavba domu dôchodcov pre sociálne odkázané skupiny.
Výstavba nájomných bytov v meste.

Realizované aktivity

375 622,39 Dotácia, vl.zdroje
342 040,00 Dotácia, vl.zdroje
66 230,00 Dotácia, vl.zdroje
101 680,00 Dotácia, vl.zdroje

Výstavba denného stacionáru.
Výstavba hygienickej stanice.
Rekonštrukcia priestorov klubu dôchodcov a klubu pre telesne postihnutých.
Realizované aktivity

Plynofikácia klubu dôchodcov
Rekonštrukcia sociálnych bytov na Jahodovej ulici.
Zriadenie ubytovacích kapacít pre osamelé matky s deťmi.

Zlepšiť úroveň
poskytovania
zdravotníckych
a sociálnych služieb.

Zlepšenie úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej služieb
o poskytovanie rehabilitačných cvičení.
Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu v meste - zabezpečenie priestorov a personálnych
kapacít
Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov.
Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo chorých.
Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych služieb.

Realizované aktivity

Sanitárne vozidlo RENAULT MASTER

ver.zbierka,
vl.zdroje

Podporiť služby pre marginalizované skupiny občanov a týrané ženy.
Zabezpečenie podmienok pre poskytovanie zdravotníckych služieb. - výstavba a
rekonštrukcia budovy polikliniky

Realizované aktivity

Zlepšenie
zamestnanosti a
sociálnej inklúzie
rizikových skupín
obyvateľov mesta.

Realizácia vzdelávacích kurzov v oblasti malého podnikania.

Podpora klientov formou individuálneho poradenstva, posudzovania individuálnych schopností
a vypracovávania individuálnych akčných plánov a rozvoj celoživotného poradenstvo.
Podpora poradensko-vzdelávacích aktivít zameraných na získavanie sociálnych zručností pri
hľadaní si zamestnania a komunikácie s potenciálnym zamestnávateľov pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie
Informatizácia Budovanie a rozvoj
informačnej
infraštruktúry.
Realizované aktivity

Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy.
Aplikačný software MIS AIS

2009

36 719,91

0,00

vl.zdroje

Výpočtová technika a počítačová sieť

2011

60 130,04

0,00

vl.zdroje

Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy.
Podpora využívania Internetu v meste.
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Podpora výstavby optickej siete.
Zvýšenie počítačovej
gramotnosti
obyvateľov a
pracovníkov
samosprávy.

Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy - realizácia kurzov
ECDL pre pracovníkov miestnej samosprávy

Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov mesta.
Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a
motiváciu k používaniu internetu a elektronických služieb.
Školstvo
a šport

Budovanie a rozvoj
školskej
infraštruktúry.

Realizované aktivity

Rekonštrukcia budovy materskej školy na Železničnej ulici. – výmena sklených výplní,
zateplenie budovy.
Modernizácia MŠ Železničná - solárny systém

2013

Rekonštrukcia plynových kotlov v MŠ Železničná
Rekonštrukcia vonkajších výplní otvorov na MŠ Železničná

5 869,13

5 360,00

2013

5 524,17

0,00

vl.zdroje

2015

46 000,00

0,00

vl.zdroje

Rekonštrukcia plochej strechy PUR penou na MŠ Železničná

2013

74 399,30

0,00

vl.zdroje

Výmena okien MŠ Železničná

2012

9 954,26

9 954,26

vl.zdroje

Rekonštrukcia sociálnych priestorov

2013

14 621,86

14 621,86

vl.zdroje

Rekonštrukcia dennej miestnosti a hygienických priestorov MŠ
Železničná

2014

14 205,58

14 205,58

Zateplenie plochej strechy MŠ Železničná

2015

51 600,70

51 600,70

vl.zdroje

Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie a kotlov MŠ Železničná

2015

8 577,64

8 577,64

vl.zdroje

Rekonštrukcia MŠ Železničná

2012

97 930,06

97 930,06

vl.zdroje

Rekonštrukcia plochej strechy na MŠ Bélu Bartóka

2013

15 960,00

0,00

vl.zdroje

Rekonštrukcia sociálnych miestností v MŠ Bélu Bartóka

2009

14 621,86

0,00

vl.zdroje

dotácia, vl.zdroje

vl.zdroje

Rekonštrukcia vonkajších ihrísk materskej školy a oprava oplotenia na Železničnej ulici.
Realizované aktivity

Verejné osvetlenie v areáli MŠ na Železničnej ulici

2009

30 336,13

0,00

vl.zdroje

Modernizácia osvetlenia MŠ na Železničnej ulici

2009

20 111,00

0,00

vl.zdroje

Modernizácia osvetlenia MŠ na námestí B. Bartóka

2009

11 781,00

0,00

vl.zdroje

2014

69 930,29

0,00

vl.zdroje

92 165,78

0,00

vl.zdroje

2012

15 598,00

14 694,57

vl.zdroje

Multifunkčné športové ihrisko ZŠ JAK

2015

33 360,00

0,00

vl.zdroje

Ihrisko pre ŠKD s úpravou školského dvora ZŠ JAK

2015

24 999,79

0,00

vl.zdroje

Zabezpečenie dopravy žiakov do školy, školským autobusom.
Podpora mimoškolskej činnosti.
Realizované aktivity

Budova ZUŠ - rekonštrukcia

V okolí ZŠ Bélu Bartóka s VJM vybudovať športový areál, detské ihrisko a parkovisko.
Realizované aktivity

Ihriská pri ZŠ BB

2013

Rekonštrukcia budovy a priestorov pre obecnú knižnicu.
Zriadenie nových počítačových učební v maďarskej a slovenskej ZŠ. - nákup výpočtovej
techniky
Vybavenie miestností prezentačnou a výpočtovou technikou v maďarskej a slovenskej ZŠ.
Realizované aktivity

Výpočtová technika - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ JAK
Rekonštrukcia telocvične pri základnej škole.
Výstavba športového areálu pri základnej škole.

Realizované aktivity

Zriadenie centra voľného času s klubovými priestormi pre mládež.
Zriadenie školy v prírode.
Rekonštrukcia budovy základnej školy s VJM – výmena sklených výplní, zateplenie budovy.
Realizované aktivity

Rekonštrukcia objektov školského areálu ZŠ BB-prístavba

2010

545 022,28

512 446,47

Rekonštrukcia vchodu ZŠ BB - bezbariérová prestavba

2014

3 600,00

0,00

dotácia, vl.zdroje
vl.zdroje

Rekonštrukcia interiérov budovy základnej školy s VJM – dlažby, obklady, sociálne
zariadenia.
Rekonštrukcia sietí v škole s VJM, rekonštrukcia sociálnych zariadení.

Realizované aktivity

Rekonštrukcia ZŠ BB - silnoprúdová elektroinštalácia s modernizáciou
osvetlenia

2009

251 408,49

0,00

Rekonštrukcia hygienických zariadení v objekte ZŠ BB - Hlavný objekt
A

2015

181 188,10

0,00

vl.zdroje
vl.zdroje

Rekonštrukcia budovy základnej školy s VJS – výmena sklených výplní, zateplenie budovy.
Realizované aktivity

Rekonštrukcia schodov - ZŠ JAK VM

2013

2 158,78

0,00

vl.zdroje

Úprava vnútorného dvora ZŠ JAK

2014

22 747,08

0,00

vl.zdroje

2012

519 776,64

394 056,74

2009

269 352,11

0,00

6 098,16

0,00

Rekonštrukcia interiérov budovy základnej školy s VJS – dlažby, obklady, sociálne
zariadenia.
Realizované aktivity

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ JAK

dotácia, vl.zdroje

Rekonštrukcia sietí v škole s VJS, rekonštrukcia sociálnych zariadení.
Realizované aktivity
Trvalé
skvalitňovanie
vyváženej ponuky
výkonnostného
a rekreačného
športu.
Realizované aktivity

Rekonštrukcia ZŠ JAK - silnoprúdová elektroinštalácia s
modernizáciou osvetlenia

vl.zdroje

Obnova športového areálu na športovo-rekreačno-zábavné centrum s orientáciou na mládež a
rodiny.

Rekonštrukcia objektu (šatňa) športového areálu

2011
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Rekonštrukcia T-18

2010

5 974,90

0,00

vl.zdroje

Telocvičňa T-18

2013

339 418,60

0,00

vl.zdroje

Multifunkčné ihrisko

2009

70 786,68

39 833,00

Prestavba tribúnov na futbalovom ihrisku vo Veľkom Mederi a Ižope

2010

38 889,20

0,00

vl.zdroje

Rekonštrukcia futbalového klubu v Ižope

2012

9 832,45

0,00

vl.zdroje

Rekonštrukcia futbalového klubu v Ižope

2014

12 122,62

0,00

vl.zdroje

2009,2015

28 643,32

0,00

536 474,00

536 474,00

vl.zdroje

37 583,00

37 583,00

vl.zdroje

vl.zdroje

Oplotenie mestského majetku

dotácia, vl.zdroje

vl.zdroje

Prestavba areálu futbalového ihriska na zábavno-rekreačný park. - obnova športového areálu
na športovo-rekreačno-zábavné centrum s orientáciou na mládež a rodiny.
Využitie nebytových priestorov bytových domov na sídlisku Komárňanská a M. Corvína pre
zriadenie malých športových zariadení, napr. posilovne, sauny, fitnescentrá, kolkárne a pod..
Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj výkonnostného a rekreačného
športu v meste.
Realizované aktivity

Dotácia športových klubov a organizácií

2009-2015

Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu.
Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov. - Zabezpečenie materiálnotechnického a finančného vybavenia.
Realizované aktivity

Dotácia Slovenskému zväzu zdrav.postihnutých ZO VM

2010-2015

Podporovať talentovanú mládež. - Zabezpečenie materiálno-technického a finančného
vybavenia.
Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými právnickými a fyzickými osobami,
pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry. - zabezpečenie personálnych kapacít
Doplnenie do vnútroblokových priestorov bytových domov detské ihriská. - výstavba
infraštruktúry

Realizované aktivity

Detské ihrisko na Sídlisku Mateja Corvina

2012

14 986,20

0,00

Hojdačka - detské ihrisko - Ľudovíta Štúra

2013

538,00

0,00

Hracia zostava Rainbow

2010

2 778,00

1 389,00

Detské ihrisko pri MsÚ

2009

2 538,67

0,00

vl.zdroje

Detské ihrisko na Námestí mládeže

2009

18 566,18

0,00

vl.zdroje

Oplotenie detského ihriska na Námestí mládeže

2009

7 725,76

0,00

vl.zdroje

Detské ihrisko v Ižope

2013

6 887,65

0,00

vl.zdroje

vl.zdroje
dar, vl.zdroje

Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, kultúrne krúžky. - Zabezpečenie
priestorového a materiálneho vybavenia.
Kultúra
Zachovanie
kultúrno–
historického
potenciálu mesta
a rozvoj kultúrnych,
Obnova interiéru mestského kultúrneho strediska – spolyfunkčnenie budovy.
informačných a
voľnočasových
aktivít v nadväznosti
na rozvoj cestovného
ruchu na regionálnej
a miestnej úrovni.
Rekonštrukcia tradičnej architektúry a zriadenie stálych expozícií z pôvodného štýlu života
obyvateľov regiónu.
Prepojiť mesta so subjektami cestovného ruchu, agroturistiky.
Realizované aktivity

STR29

Autobus IVECO BUS, Crossway 10,8 m

2014

185 400,00

176 130,00

vl.zdroje

STR30

Autobus IVECO BUS, Crossway 10,8 m

2014

185 400,00

176 130,00

vl.zdroje

Budovanie remeselníckych dvorov.
Vybudovanie turistických a náučných trás pre žiakov, študentov, rodiny s deťmi, priemerných
aj náročných klientov s využitím kultúrno – historického, folklórneho aj prírodného bohatstva.
Výstavba letného amfiteátra.
Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí – Deň mesta, Hody, atď.. - personálne
zabazpečenie
Rekonštrukcia kina.
Výstavba kultúrneho domu v mestskej časti Ižop.
Vytvorenie kútika pre mamičky s malými deťmi v priestoroch domu kultúry.
Využitie krytej polyfunkčnej budovy na kultúrne podujatia.
Zabezpečiť kultúrne programy pre žiakov ZŠ. - personálne zabezpečenie
Zriadenie mestských výstavných priestorov.
Organizačné
zabezpečenie

Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť
žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos.

Propagácia v oblasti
kultúry

Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie mesta v multimediálnej forme.
Spracovať komplexný informačný buletín o historickom vývoji a tradíciách mesta pre školy aj
subjekty cestovného ruchu.
Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky mesta. - finančné zabezpečenie
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Cestovný ruch
Účinná propagácia
a Public
mesta.
relations
Realizované aktivity

Aktualizácia samostatnej www stránky mesta.
Náklady na web stránku mesta

2009-2015

9644,92

9 644,92

vl.zdroje

2009-2015

167 731,78

167 731,78

vl.zdroje

Spracovať globálnu koncepciu propagácie mesta v multimediálnej forme.
Realizované aktivity

Mestské noviny

Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce s okolitými turistickými lokalitami a domácimi
i zahraničnými CK.
Podpora budovania informačných tabúľ v meste.
Rekreačnorelaxačné zázemie
mesta.

Vybudovanie oddychovej zóny mesta. - Vytvoriť oddychovú zónu, rekonštrukcia lesoparku
Vytvorenie informačného systému s pútačmi a popisom jednotlivých kultúrnych a prírodných
pozoruhodností.
Podpora vytvárania nových atraktivít v meste. - Výstavba viacúčelových športových ihrísk.
Podpora obnovy pamiatkových území, tematických kultúrnych trás a rekonštrukcia
kultúrnych a historických objektov a zariadení so zámerom ich využitia na účely cestovného
ruchu.
Podpora budovania nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu.
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