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Číslo: 10068/13354/2015

S P R Á V A
O PLNENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU MESTA ŠTÚROVO
za obdobie november 2014 – marec 2015
Predložený materiál obsahuje vyhodnotenie plnenia strategického plánu z pohľadu
samosprávy mesta Štúrovo za obdobie november 2014 – marec 2015:
1. Rekultivácie skládky TKO - vydanie stavebného povolenia je podmienené
vysporiadaním vlastníckych vzťahov, čo je podmienkou aj pre získanie nenávratných
finančných prostriedkov na realizáciu. Úlohy spojené s monitoringom kvality
podzemných vôd a pravidelné kosenie sa zabezpečujú priebežne. (cieľ 4.1.6)
2. Priemyselný park – 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 vhodné na
podnikanie aj na internetovom portáli NSK: http://rozvojovypotencial.unsk.sk/ (ciele
2.1.1.1., 6.3.1.)
3. 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 neziskové organizácie. Tieto možnosti sleduje a aktualizuje
projektový manažér. (ciele 2.2.1.1, 5.3.2., 5.4.1., 5.4.3)
4. Mesto podporuje šport, výchovu zdravého štýlu života cez Mestskú športovú
organizáciu (MŠO). MŠO s podporou mesta ukončila investíciu „Rekonštrukcia
športovej haly“. (ciele 1.3.1.2, 1.3.1.3)
5. Mesto zabezpečuje prevádzku dvoch nájomných domov celkom s 24 bytovými
jednotkami, postavených v roku 2010. Výstavba bola financovaná z dotácie od MHV
SR, z podporovaného úveru od ŠFRB, z úveru od komerčnej banky a z vlastných
zdrojov. (ciele 1.3.3.4, 2.3.2)
6. Pri realizácii projektu „Nájomné byty“ bola vybudovaná aj technická infraštruktúra pre
zástavbu 4 rodinných domov na ul. Kozmonautov. Jeden rodinný dom je dokončený,
ostatné stavby sú zahájené. (cieľ 2.3.2.1)
7. Výstavba obytných domov v ulici Bruntalská a Baraoltská. Investor napreduje so
stavbou obytných domov. Bola vybudovaná aj infraštruktúra pre stavby súkromných
rodinných domov. Zo šiestych predaných stavebných pozemkov dve rodinné domy sú
dokončené, ostatné stavby sú zahájené. Vytvorili sa ďalšie tri pozemky na predaj v ulici
Sobieského, jeden je predaný. (cieľ 2.3.2.1)
8. Rekonštrukcia Nánanskej cesty – Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja
SR a Slovenská správa ciest (SSC) posunula termín realizácie a navrhuje zaradiť túto
investičnú akciu do nového operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 2020.

9. Mesto napreduje s vybudovaním zberných ostrovčekov na zber komunálneho odpadu.
Boli odovzdané do užívania ďalšie tri ostrovčeky - Štefánikova ulica (1 ks) a Družstevný
rad (2 ks). (cieľ 4.1.4 )
10. Mesto realizovalo napojenie promenády pri Dunaji na Ostrihomskú cestu (predmostie).
(cieľe 5.1.1, 5.2.5, 5.2.7)
11. Mesto realizovalo investičné akcie zamerané na energetické úspory: „Modernizácia
verejného LED osvetlenia Štúrovo“ a „Rekonštrukcia budovy MsÚ“. Mesto využilo na
financovanie týchto investičných akcií výhodný úver s nenávratným grantom z programu
MunSEFF. Z programu MunSEFF, po kontrolách týchto investícii, boli uznané tieto
granty. (zámer 4.1, 6.2)
12. Mesto realizovalo investičné akcie „Príprava hrobových miest“ a „Rekonštrukcia strechy
domu smútku“. (zámer 2.3.1)
13. Mesto postupuje s rekonštrukciami cestných komunikácií a chodníkov v správe mesta.
Mesto realizovalo investičné akcie „Rekonštrukcia MK Pri garážach II etapa“ a
„Vybudovanie príjazdovej komunikácie a parkoviska k BD na ul. Železničný rad
41,43,45“. (zámer 2.5.2 )
14. Zahájila sa tvorba nového programu rozvoja mesta. Zámer spracovania tohto Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Štúrovo na roky 2015-2022 je predložený
na zasadnutie MZ dňa 28.4.2015.
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Správu o plnení strategického plánu mesta Štúrovo za obdobie november 2014 marec 2015.
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