Verejné prerokovanie Strategickej časti
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Štúrovo na roky 2015-2022
10.09.2015 (štvrtok) o 18.00 hod.
Mestské kultúrne stredisko Štúrovo

Vízia do roku 2022:

Štúrovo je dobrým susedským mestom
v tradičnom kultúrno-historickom priestore,
dynamicky rozvíjajúcim sa miestom
pre spokojný život, vytvárajúcim pracovné
príležitosti, s výrazným postavením v oblasti
cestovného ruchu a perspektívnym mestom
pre mladých.
Ciele 2015-2022
1. Rozvoj regionálneho hospodárstva s vytvorením nových pracovných
príležitostí
1.1.Zvýšenie využitia priemyselného potenciálu mesta
1.1.1. Posilnenie spolupráce mesta s priemyselnými parkami
1.1.2. Zvýšenie atraktívnosti mesta pre väčších investorov v priemysle
1.2.Podpora a rozvoj malých podnikateľov
1.2.1.
Rozvoj drobných regionálnych prevádzok
1.2.2. Podporenie vytvorení regionálnych poľnohospodárskych prevádzok
1.2.3. Rozvoj služieb

2. Spokojný život pre obyvateľov mesta
2.1.Materiálno-technický, inštitucionálny a obsahový rozvoj predškolského,
školského a mimoškolského vzdelávania
2.1.1. Modernizácia školských a predškolských zariadení
2.1.2. Posilnenie spolupráce škôl

2.1.3. Zapájanie študentov do verejného života mesta
2.1.4. Zlepšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva s vytvorením možností
celoživotného vzdelávania
2.2.Rozvoj sociálnych služieb
2.2.1. Podpora sociálne slabších skupín
2.3.Rozvoj zdravotnej starostlivosti obyvateľov
2.3.1. Zabezpečiť dostupnosť odborného lekárstva v meste
2.3.2. Organizovanie zdravotnej starostlivosti obyvateľov
2.4.Zlepšenie prístupu k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
2.4.1. Zvýšenie úrovne správy mesta s modernizáciou mestského úradu
2.4.2. Zvýšenie dostupnosti správy mesta s elektronizáciou verejnej správy

3. Moderné, perspektívne a plnohodnotné vyžitie pre obyvateľov
a návštevníkov mesta
3.1.Posilnenie kultúrneho vyžitia občanov
3.1.1.
Rozvoj kultúry
3.1.2.
Koordinácia kultúrnych činností
3.2.Podpora zdravého životného štýlu
3.2.1. Rozvoj a vytvorenie nových priestorov pre športové a voľnočasové
aktivity
3.2.2.
Koordinácia športových činností
3.3.Posilnenie pozície mesta v cestovnom ruchu
3.3.1. Zvýšenie angažovanosti mesta
3.3.2. Rozvoj celoročného CR
3.3.3.
Organizovanie cestovného ruchu v regióne
3.4.Rozvoj dopravnej infraštruktúry
3.4.1. Podpora ekologickej dopravy
3.4.2.
Zlepšenie dostupnosti vodnej dopravy
3.4.3. Zvýšenie bezpečnosti miestnych komunikácii
3.4.4. Prepojenie mesta na nadradenú infraštruktúru
3.5. Rozvoj bytového fondu
3.5.1. Zvýšenie dostupnosti bytov pre mladé rodiny spoluprácou s ostatnými
aktérmi
3.5.2. Podpora výstavby rodinných domov
3.5.3. Ekologickejšie a hygienickejšie zásobovanie obyvateľstva s pitnou
vodou
3.6. Životné prostredie
3.6.1. Rozvoj odpadového hospodárstva s intenzifikáciou separovaného
zberu odpadu a vybudovaním zberného dvora, vrátane efektívneho
nakladania s odpadom
3.6.2. Likvidácia environmentálnych záťaží (skládky odpadu, zanedbané
budovy) v meste
3.6.3. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych
dopadov na životné prostredie
3.6.4. Zvyšovanie energetickej účinnosti a využitie obnoviteľných zdrojov
energie
3.6.5. Zber a využitie zrážkových vôd – adaptácia mesta na zmenu klímy
3.7.Výzor mesta
3.7.1. Rozvoj komunálnych služieb v meste
3.7.2. Vyriešiť otázku túlavých psov na úrovni mesta
3.8.Bezpečnosť obyvateľov mesta
3.8.1. Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta

