Priebežné hodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Štúrovo na roky 2015-2022
Hodnotiace obdobie:
Názov obce:
Kód obce:
Územný plán obce schválený:
Dátum schválenia PHSR :
Dátum platnosti:

1.1.2015 - 31.12.2015
Štúrovo
503584
áno
8.12.2015
do 31.12.2022
Finačné zdroje v Eur

Názov aktivity (projektu)
P. č.

Priorita /Strategický cieľ

1.

Opatrenie
zrealizovanej/ uviesť stručný opis

nezrealizovanej /uviesť dôvod
nezrealizovania

3a.

3b.

2.

1.

Priemyselný park Štúrovo a
1.1.1 Posilnenie spolupráce mesta s
využitie areálu + prístav + Nána
priemyselnými parkmi
invest

2.

1.1.2 Zvýšenie atraktívnosti mesta
pre väčších investorov v priemysle

3.

2.1.1 Modernizácia škôl a školských Rekonštrukcia budov materských Z vlastných zdrojov postupné
zariadení
škôl
zateplovanie, výmena okien a dverí

4.

Vytvorenie odborných učební v
2.1.1 Modernizácia škôl a školských
základných školách (odborné
zariadení
učebne)

5.

Zvýšenie atraktívnosti ZUŠ s
2.1.1 Modernizácia škôl a školských
vylepšením jej priestorových
zariadení
podmienok

6.

2.2 Rozvoj sociálnych služieb

7.
8.
9.

Zvýšenie atraktívnosti
priemyselného parku

suma celkových
výdavkov
4.

suma poskytnutých
externých zdrojov
5.

Spolupráca a podpora mesta;
pravidelné kontaktovanie a výmena
informácií
Začatá španielska investícia zlieváreň v priemyselnom parku,
celkovo má vzniknúť 350 pracovných
miest.

6.

0,00

0,00

Zateplenie MŠ Družstevný rad neschválená žiadosť finančnej
podpory Environmentálneho fondu

20 000,00

0,00

ZŠ s VJM E.Adyho 9 - nové
priestorové podmienky pre odborné
učebne v pavilóne C - Vypracovanie
projektových dokumentácii na
realizáciu

20 000,00

0,00

Rekonštrukcia striech

15 000,00

0,00

1 500,00

0,00

33 000,00

0,00

5 000,00

0,00

30 000,00

0,00

Podpora sociálne slabších skupín Nocľaháreň

Založenie OOCR (Oblastná
3.3.1 Zvýšenie angažovanosti mesta Organizovanie cestovného ruchu
organizácia cestovného ruchu)
v cestovnom ruchu
v regióne
PODUNAJSKO
3.3.1 Zvýšenie angažovanosti mesta
Regionálny dvor
Priprava
v cestovnom ruchu
Vadaš Thermal Resort a jeho
Wellness - prípravná štúdia a
3.3.2 Rozvoj celoročného CR
ďalší rozvoj
zahájenie projektovania

Názov externého
zdroja

10.

3.4.1. Podpora ekologickej dopravy

Prípravné analýzy na vypracovania
Podpora budovania regionálnych
projektovej dokumentácie cyklotrasy
cyklotrás
Štúrovo - Szob(HU)

11.

3.4.3. Zvýšenie bezpečnosti
miestnych komunikácii

Miestne komunikácie

12.

3.4.3. Zvýšenie bezpečnosti
miestnych komunikácii

13.

14.

15.

16.

3.4.4. Prepojenie mesta na
nadradenú infraštruktúru
3.6.1 Rozvoj odpadového
hospodárstva intenzifikáciou
separovaného zberu odpadu a
vybudovaním zberného dvora,
vrátane efektívneho nakladania s
odpadom

Spojovacia cesta medzi Nánanskou
cestou a Hasičskou ulicou - štúdia
realizateľnosti

Postupná rekonštrukcia
MK Družstevný rad - projektová
miestnych komunikácii na
dokumentácia, rekonštrukcia
sídliskách a doplnenie parkovísk
chodníkov
na sídliskách
Podpora rýchlostnej komunikácie
R3 cez Štúrovo

Odpadové hospodárstvo

3.8.1. Zvýšenie bezpečnosti
obyvateľov a návštevníkov mesta

Postupné rozšírenie
monitorovacieho systému v
meste

Likvidácia nelegálnych skládok
odpadu v Štúrove - I. etapa neschválená žiadosť finančnej
podpory Environmentálneho fondu
Kamerový systém - rozšírenie a
prerobenie systému na optický
prenos dát

5 000,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

500,00

0,00

10 952,40

Štúrovo, dňa 07.06.2016
Spracoval: Ing. Gabriel Radošicky, projektový manažér
Návrh na uznesenie:
MZ s ch v a ľ u j e
Priebežné hodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Štúrovo za rok 2015.

0,00

Nesúlad s prioritami NSK

Príprava - Štúdia nakladania s
biologicky rozložiteľnými
komunálnymi odpadmi v meste
Štúrovo

3.6.2. Likvidácia environmentálnych
Environmentálne záťaže
záťaží

1 000,00

Ing. Róbert Folk, vedúci oddelenia rozvoja

Štátný rozpočet
Slovenskej republiky na
7 000,00 rok 2015 na
zabezpečenie úloh
prevencie kriminality

