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Mestský úrad Štúrovo
Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo

S P R Á V A
O PLNENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU MESTA ŠTÚROVO
za obdobie september 2012 – marec 2013

Predložený materiál obsahuje vyhodnotenie plnenia strategického plánu z pohľadu
samosprávy mesta Štúrovo za obdobie september 2012 – marec 2013:
1. Budova polikliniky je rekonštruovaná. Na projekt bol získaný nenávratný
finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU (cieľ 1.3.2.6)
2. Povodňový múr je postavený. Na projekt bol získaný nenávratný finančný
príspevok zo štrukturálnych fondov EU. Mesto po ukončení výstavby zveľadilo
nábrežie (osvetlenie nábrežia, osadenie lavičiek a kvetináčov). (ciele 2.3.1.1,
5.1.2)
3. Vytvoril sa nový dlhodobý rozvojový dokument pre mesto Štúrovo – „Územný
plán mesta Štúrovo“ v roku 2008. Nový územný plán zabezpečí možnosť
dlhodobo vyváženého hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Na
realizáciu projektu mesto získalo nenávratný finančný príspevok zo
štrukturálnych fondov EU. (ciele 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.2.1,
2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.5.1.6, 2.5.2.1)
4. Budovy základných škôl boli rekonštruované. Projekty boli financované zo
štrukturálnych fondov EU, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. (1.2
Vzdelávanie a školstvo; cieľ 6.2.1)
5. Investičná akcia Rekonštrukcia jedálne pri ZŠ s VJM Endre Adyho je
dokončená. Rekonštrukcia bola financovaná z vlastného rozpočtu mesta. (1.2
Vzdelávanie a školstvo)
6. Pokračovanie rekonštrukcie ZŠ Adyho 6 (ZŠ s vyučovacím jazykom
slovenským) bolo z časti realizované z vlastného rozpočtu mesta a z dotácie
Krajského školského úradu v Nitre. (1.2 Vzdelávanie a školstvo; cieľ 6.2.1)
7. Mesto ukončilo investičnú akciu Areálová kanalizácia ZŠ Adyho 6. Akcia je
financovaná v troch ročných splátkach z vlastného rozpočtu mesta - posledná
splátka v roku 2013. (1.2 Vzdelávanie a školstvo; cieľ 6.2.1)
8. Pomocou dotácii sa vytvorili multifunkčné ihriská s umelým trávnikom aj pri ZŠ
s VJM Endre Adyho a aj pri ZŠ Adyho 6 (ciele 1.2.1.7, 1.4.2.1, 2.3.1.3)

9. Mesto ukončilo projekt s názvom „Monitorovanie kriminality v Štúrove“ na
rozšírenie kamerového monitorovacieho systému. Projekt bol financovaný
z dotácie zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
a z vlastného rozpočtu mesta. (ciele 4.2.4, 6.2.1)
10. Skládka TKO - nová projektová dokumentácia rekultivácie je vypracovaná.
Vydanie stavebného povolenia je ale podmienené vysporiadaním vlastníckych
vzťahov, čo je podmienkou aj pre získanie nenávratných finančných
prostriedkov na realizáciu. Prebieha vykupovanie pozemkov, a v prípade
nesúhlasu vlastníkov rokovania o ďalších možnostiach vysporiadania (nájomná
zmluva min. 5 rokov od ukončenia projektu, výmena pozemku). Úlohy spojené s
monitoringom kvality podzemných vôd a pravidelné kosenie sa zabezpečujú
priebežne. (cieľ 4.1.6)
11. Priemyselný park – Smurfit Kappa Štúrovo a.s. zmenil majiteľa a nový názov
firmy je Priemyselný park Štúrovo a.s. Firma rokuje s viacerými záujemcami,
plánuje rozšíriť priemyselný park s viacerými firmami a tak vytvorí predpoklad
na tvorbu nových pracovných miest. Ako ďalšiu možnosť mesto ponúka
pozemky vytipovaných vlastníkov za plotom areálu. Mesto ponúka plochy
vhodných
na
podnikanie
aj
na
internetovej
portáli
NSK:
http://rozvojovypotencial.unsk.sk/ (ciele 2.1.1.1., 6.3.1.)
12. Projektový manažér mesta Štúrovo a RRA Južný región zabezpečujú
poradenstvo pre podnikateľov v cestovnom ruchu o možnostiach využívania
podporných programov a fondov. Na web stránke mesta sú uvedené grantové
možnosti pre našich podnikateľov, obyvateľov a neziskových organizácií. Tieto
možnosti sleduje a aktualizuje projektový manažér. (ciele 2.2.1.1, 5.3.2., 5.4.1.,
5.4.3)
13. Mesto podalo žiadosť s projektovým názvom Poznajte región Štúrova o NFP
(nenávratný finančný príspevok) zo štrukturálnych fondov EÚ na podporu
rozšírenia a rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu. Naša žiadosť bola síce
schválená, ale ani proces opakovaného verejného obstarávania nebol úspešný
a Úrad pre verejné obstarávanie nariadil zrušiť použitý postup zadávania
zákazky. Z dôvodu, že došlo k opätovnému neakceptovaniu procesu verejného
obstarávania, zmluva o NFP bude mimoriadne ukončená. (ciele 2.2.1.2., 5.4.1.,
5.4.3., 5.4.4., 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 5.7.2.)
14. Mesto podalo opätovne žiadosť o dotáciu na pripravovaný projekt s názvom
„Hudba nás spája“ z programu Europe for Citizens Programme. Plánovaný
projekt je trojdňová (27-29.9.2013) prehliadka hudobníkov a speváckych zborov
partnerských miest. Naša žiadosť je v štádiu vyhodnotenia. (ciele 1.4.1., 6.1.,
6.2.)
15. Projekt „Digitalizácia kina Danubius Štúrovo“ je dokončený. Projekt bol
realizovaný v záujme zachovania existencie a ďalšieho rozvoja audiovizuálnej
kultúry v našom meste. Kino získalo na projekt dotáciu Audiovizuálneho fondu.
(1.4 Kultúra, šport, zámer 1.4.1)
16. Mesto podporuje šport, výchovu zdravého štýlu života cez Mestskú športovú
organizáciu (MŠO). (ciele 1.3.1.2, 1.3.1.3)
17. Mesto zabezpečuje prevádzku dvoch nájomných domov celkom s 24 bytovými
jednotkami, postavených v roku 2010. Výstavba bola financovaná z dotácie od
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MHV SR, podporovaného úveru od ŠFRB, úveru od komerčnej banky a z
vlastných zdrojov. (ciele 1.3.3.4, 2.3.2)
18. Pri realizácii projektu „Nájomné byty“ bola vybudovaná aj technická
infraštruktúra pre zástavbu 4 rodinných domov na ul. Kozmonautov. Stavby sú
zahájené. (cieľ 2.3.2.1)
19. Výstavba obytných domov v ulici Sobieskeho. Investor napreduje zo stavbou
obytných domov a zahájili sa aj stavby súkromných rodinných domov. (cieľ
2.3.2.1)
20. Rekonštrukcia Nánanskej cesty – V súčasnosti Slovenská správa ciest (SSC)
aktualizuje projektovú dokumentáciu investičnej akcie a zabezpečuje stavebné
povolenie. SSC projekt plánuje realizovať zo štrukturálnych fondov EU v roku
2013 a 2014.

NÁVRH UZNESENIA
Mestské zastupiteľstvo
berie

na

vedomie

Správu o plnení strategického plánu mesta Štúrovo za obdobie september
2012 - marec 2013.

Štúrovo, dňa 15.4.2013

Mgr. Ján ORAVEC
Primátor
Spracoval:
Ing. Gabriel Radošicky
projektový manažér MsÚ
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