SPRÁVA O PLNENÍ PHSR ZA ROK 2016
Názov obce :
Okres :
Kód obce :
Územný plán obce schválený :
Dátum schválenia PHSR :
Dátum platnosti PHSR :

Štúrovo
Nové Zámky
503584
áno
08.12.2015
31.12.2022
PHSR MESTA ŠTÚROVO

P. č.

Finačné zdroje v Eur
Názov aktivity (projektu)

Priorita /Strategický cieľ

Opatrenie
zrealizovanej/ uviesť stručný opis

nezrealizovanej / uviesť dôvod
nezrealizovania

suma vlastných zdrojov
vrátane
spolufinancovania

suma poskytnutých
externých zdrojov

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

Spolupráca a podpora mesta;
pravidelné kontaktovanie a výmena
informácií

100,00

0,00

Spolupráca a podpora mesta;
výmena informácií

100,00

0,00

3

1.1.1 Priemyselný park
1.1.2 Zvýšenie atraktívnosti mesta
Štúrovo a využitie areálu +
pre väčších investorov v priemysle
prístav

Zvýšenie atraktívnosti priemyselného
parku - otvorenie výrobnej prevádzky
spoločnosti SKC Foundry

24 000 000,00

0,00

4

2.1.1 Modernizácia škôl a
školských zariadení

2.1.2 Modernizácia
materských škôl

Rekonštrukcia budov materských
škôl - postupné zateplovanie,
výmena okien a dverí; MŠ Bartókova príprava nadstavby, projektová
dokumentácia, žiadosť o dotáciu

30 000,00

0,00

5

2.1.1 Modernizácia škôl a
školských zariadení

2.2.2 Zvýšenie atraktívnosti
ZUŠ s vylepšením jej
priestorových podmienok

11 000,00

0,00

6

2.1.2 Posilnenie spolupráce škôl

3 700,00

1 000,00

7

2.2 Rozvoj sociálnych služieb

1 000,00

0,00

8

2.4.1 Zvýšenie úrovne správy
mesta modernizáciou mestského
úradu

48 000,00

0,00

1

2

Rekonštrukcia budov - oprava
strechy zadnej budovy na ulici Sv.
Štefana 25
Organizovanie spoločné podujatia v
rámci základných a stredných škôl na
2.3.1 Rozvíjanie možnosti
poli športovom, spoločenskom a
voľnočasových aktivít žiakov
kultúrnom - CVČ organizovalo 31
podujatí.
2.4.1 Podpora sociálne
Rozvoz stravy klientom
slabších skupín
opatrovateľskej služby
2.6.1 Modernizácia
mestského úradu

Hydroizolácia a zateplenie strechy
MsÚ, Rekonštrukcia zadného plotu,
Nové referentské motorové vozidlo

Názov externého zdroja

Súkromné zdroje - SKC
Foundry

VÚC Nitra,Smurfit Kappa
Obaly, Monarflex,
Občianske združenie
"Ľudia so srdcom"
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Priorita /Strategický cieľ

Opatrenie
zrealizovanej/ uviesť stručný opis

9

3.1.1 Rozvoj kultúry

10 3.1.1 Rozvoj kultúry

3.1.1 Manažment a
koordinácia kultúrnych
podujatí, marketing a
informovanosť

Marketing a informovanosť - rozvoj
kultúrnej turizmu s geocoin
(geomince) hrou

3.1.2 Priestorové a technické Zlepšenie vybavenosti MsKS podmienky pre kultúru
výdajňa jedál

3.2.1 Rozvoj a vytvorenie nových
11 priestorov pre športové a
voľnočasové aktivity

3.2.2 Priestorové podmienky Nová strešná krytina športovej haly,
pre šport v meste
Rekonštrukcia šatní

3.2.1 Rozvoj a vytvorenie nových
12 priestorov pre športové a
voľnočasové aktivity

3.6.5 Verejné priestory

13

3.3.1 Zvýšenie angažovanosti
mesta v cestovnom ruchu

14 3.3.2 Rozvoj celoročného CR

15

3.3.3 Organizovanie cestovného
ruchu v regióne

nezrealizovanej / uviesť dôvod
nezrealizovania

Skate park + cyklopark - príprava,
projektová dokumentácia

Zapojenie sa do nadnárodného
viacročného projektu DANUrB,
3.5.3 Organizovanie
zameraného na vytvorenie
cestovného ruchu v regióne regionálnej siete vybudovanej
prostredníctvom cestovného ruchu a
vzdelávania.
Wellness centrum - zahájenie stavby;
3.5.2 Vadaš Thermal Resort
Nové športové a voľnočasové
a jeho ďalší rozvoj
atrakcie
Rekonštrukcia budovy „Laguna“ na
Hlavnej č. 34 na regionálne centrum
3.5.3 Regionálny dvor
"VYZA"(projektová dokumentácia,
žiadosť o dotáciu)

16 3.4.1 Podpora ekologickej dopravy 3.4.2 Ekologická doprava

Podpora budovania regionálnych
cyklotrás - príprava, projektová
dokumentácia, žiadosť o dotáciu;
Cyklotrasy v meste - príprava;
Cezhraničný systém požičovne
bicyklov - príprava, žiadosť o dotáciu

Zimná ľadová plocha - ponuku
Slovenského zväza ľadového
hokeja na zahájenie spolupráce
na výstavbu zimnej ľadovej
plochy nepodporilo mestské
zastupiteľstvo. Multifunkčné
športoviská - neschválená
dotácia

suma vlastných zdrojov
vrátane
spolufinancovania

suma poskytnutých
externých zdrojov

16 000,00

16 000,00

34 000,00

0,00

22 000,00

3 000,00

2 200,00

0,00

100,00

800 000,00

Názov externého zdroja

International Visegrad
Fund

Nadácia Slovenskej
sporiteľne

Interreg Danube
0,00 Transnational Program
2014 – 2020

0,00 Zdroje Vadaš s.r.o.

33 000,00

0,00

21 000,00

0,00
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Opatrenie
zrealizovanej/ uviesť stručný opis

17

3.4.3 Zvýšenie bezpečnosti
miestnych komunikácii

3.4.3 Miestne komunikácie

18

3.4.4 Prepojenie mesta na
nadradenú infraštruktúru

3.3.3 Nákladná doprava

3.6.1 Rozvoj odpadového
hospodárstva intenzifikáciou
separovaného zberu odpadu a
19
vybudovaním zberného dvora,
vrátane efektívneho nakladania s
odpadom

20

3.6.1 Odpadové
hospodárstvo

3.6.3 Likvidácia environmentálnych 3.6.3 Environmentálne
záťaží
záťaže

3.6.4 Zvyšovanie energetickej
21 účinnosti a využitie obnoviteľných
zdrojov energie

3.6.6 Tepelné hospodárstvo

22 3.7 Výzor mesta

3.6.4 Mestský majetok

23 3.7 Výzor mesta

3.6.5 Verejné priestory

24

3.8.1. Zvýšenie bezpečnosti
obyvateľov a návštevníkov mesta

3.7.1 Prevencia kriminality

nezrealizovanej / uviesť dôvod
nezrealizovania

suma vlastných zdrojov
vrátane
spolufinancovania

Postupná rekonštrukcia miestnych
komunikácii na sídliskách (MK
Družstevný rad, Lipová). Doplnenie
parkovísk na sídliskách (Sv. Štefana,
Štefánikova, Lipová) Postupná
rekonštrukcia chodníkov (Želiarsky
svah, Lipová).
Dopravná infraštruktúra pre nákladnú
kompu medzi mestami Esztergom a
Štúrovo.
Program pre efektívne odpadové
hospodárstvo - Rozšírenie
separovaného zberu, nákup
kontajnerov; Osveta - občianske a
ďalšie fóra, letáky

Likvidácia nelegálnych skládok (z
vlastných zdrojov)

Rekonštrukcia tepelných rozvodov

0,00

4 800 000,00

4 700 000,00

6 500,00

227 000,00

Využitie alebo nájom budov v
majetku mesta - Budova OPKS;
Rekonštrukcia budov v priamom a
nepriamom majetku mesta - cintorín
ČA
Oprava detských ihrísk

15 000,00

Postupné rozšírenie monitorovacieho
systému v meste - nové miesta +
žiadosť o dotáciu na ďalšie miesta;
Doplnenie verejného osvetlenia
(Komenského, Pri cintoríne a Terasy
II)

Štúrovo, dňa 03.04.2017
Spracoval: Ing. Gabriel Radošicky, projektový manažér

222 000,00

75 000,00

Likvidácia nelegálnych skládok
odpadu v Štúrove (Tehliarska) neschválená žiadosť finančnej
podpory Environmentálneho
fondu

Ing. Róbert Folk, vedúci oddelenia rozvoja

suma poskytnutých
externých zdrojov

Názov externého zdroja

Kolpingova rodina;
ERDF, SR, HU

39 000,00 Recyklačný fond

0,00

0,00 Zdroje Enerbyt s.r.o.

7 500,00 Ministerstvo vnútra SR

8 000,00

0,00

27 000,00

0,00

