PROGRAM ROZVOJA MESTA ZVOLEN
NA OBDOBIE 2014-2020

ÚVOD

• Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Zvolen na obdobie 2014-2020 je strednodobý rozvojový
dokument mesta, ktorým sa mesto pri výkone svojej činnosti
stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich
obyvateľov.

SPRACOVANIE DOKUMENTU

• V rokoch 2012-2013.
• Podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionáln. rozvoja.
• V partnerstve (riadiaci tím, 4 pracovné skupiny, 100
odborníkov, verejné pripomienkovanie, anketa).
• Schválený uznesením MsZ č. 106/2013 dňa 26.11.2013.

AKTUALIZÁCIA DOKUMENTU

• V roku 2015.
• Podľa novely zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore reg. rozvoja v
znení zákona č. 309/2014 Z. z.
• V partnerstve (riadiaci tím, pracovná skupina, 76 odborníkov,
verejné pripomienkovanie, anketa).
• Spracovanie: odbor rozvoja mesta MsÚ + externí konzultanti.
• Gestorka: Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta.
• Koordinátorka: Ing. Dagmar Weisová, ORM MsÚ.
• Schválený uznesením MsZ č. 150/2015 dňa 14.12.2015.

AKTUALIZOVANÝ DOKUMENT

• Vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v
národnej stratégii (NS RR SR 2014-2020, Partnerská dohoda
SR).
• Zohľadňuje ciele a priority ustanovené v Programe rozvoja
kraja (PHSR BBSK 2015-2023).
• Vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej
dokumentácie mesta (Územný plán mesta Zvolen).
• Stratégia rozvoja postavená na troch pilieroch - sociálnom,
ekonomickom a environmentálnom, spracovaná s výhľadom do
roku 2025.

ŠTRUKTÚRA DOKUMENTU

• ÚVOD - význam a spôsob spracovania dokumentu
• ANALYTICKÁ ČASŤ - analýza východiskovej situácie,
zhodnotenie súčasného stavu
• STRATEGICKÁ ČASŤ - formulácia stratégie, ciele, priority
• PROGRAMOVÁ ČASŤ - aktivity a merateľné ukazovatele
• REALIZAČNÁ ČASŤ - inštitucionálne a organizačné
zabezpečenie, systém monitorovania a hodnotenia, akčný plán
• FINANČNÁ ČASŤ - možnosti financovania, finančný plán
• ZÁVER - posúdenie, pripomienkovanie, vplyvy na životné
prostredie, predloženie MsZ na schválenie
• PRÍLOHY - zoznamy, akčný plán mesta 2015-2017, dohoda o
partnerstve

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA

1. Vzdelávanie

2. Kultúra, šport,
voľný čas a mládež

3. Sociálne služby
a zdravotníctvo

4. Bývanie, služby
a bezpečnosť

5. Marketing mesta,
cestovný ruch a
ekonomický rozvoj

6. Dopravná a
technická
infraštruktúra

7. Životné
prostredie

8. Samospráva

OBLASTI, OPATRENIA,
CIELE A UKAZOVATELE

PHSR
Globálny cieľ
Ukazovatele dopadu

OBLASTI
Strategické ciele
Ukazovatele výsledku

OPATRENIA
Ciele
Ukazovatele výstupu

GLOBÁLNY CIEĽ A VÍZIA

Globálny cieľ
• zabezpečiť rozvoj územia
a potreby obyvateľov,
• stabilizovať počet
obyvateľov mesta Zvolen.
Motto
• Zvolen – miesto zvolené
pre život

VÍZIA
Vízia mesta
Chceme, aby v roku 2020 Zvolen bol:
• dobre hospodáriacim a dobre riadeným mestom,
• centrom obchodu, cestovného ruchu a priemyslu,
• progresívnym mestom s dobrou infraštruktúrou,
• mestom sebavedomých a vzdelaných ľudí s aktívnym
prístupom k životu,
• mestom, kde všetci majú rovnaké šance,
• mestom chrániacim a zveľaďujúcim bohaté prírodné a kultúrne
dedičstvo,
• príjemným miestom pre život – pekným, čistým, zdravým a
bezpečným mestom.

AKČNÝ PLÁN

1. VZDELÁVANIE

5. MARKETING, CEST. RUCH A EKON. ROZVOJ

•
•

•
•

Zateplenie a rekonštrukcia ZŠ, MŠ, CVČ
Rekonštrukcia vonkajších školských areálov ZŠ...

2. KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS A MLÁDEŽ
•
•
•
•
•

Zvolenské kultúrne centrum
Rekonštrukcia Starej radnice
Vybudovanie predvstupového areálu Haputka
Výstavby/rekonštrukcia plavárne
Rekonštrukcia futbalového štadióna...

3. SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO
•
•
•
•

Modernizácia útulku Nádej
Multifunkčné sociálne centrum
Integrovaný projekt soc. a zdrav. služieb
Komunitné centrum Unionka...

4. BÝVANIE, SLUŽBY A BEZPEČNOSŤ
•
•
•
•
•
•

Výstavba mestských nájomných bytov
Regenerácia vnútroblokov
Park Ľ. Štúra, mestský park Lanice
Revitalizácia býv. Kasární kpt. Nálepku a Jegorova
Projekt sociálnej ekonomiky
Regulácia vodného toku Neresnica...

Pustohradný park
Revitalizácia hnedých plôch v lokalitách Bučina, Liaz...

6. DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
•
•
•
•
•
•
•
•

Kruhová križovatka pri Hypernove a Jesenského/
Jiskrova, Južný obchvat zámku
Dopravné prepojenie Zl. potok-Sekier, Rákoš-Zlatý
potok a Hronská ul. západ
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Rekonštrukcia zastávok a obnova vozidiel MHD
Cyklotrasy
Modernizácia verejného osvetlenia
Dobudovanie kanalizácie
Dobudovanie ZOMES...

7. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
•
•
•
•
•

Využitie dažďovej vody, Revitalizácia min. prameňov
Revital .zelene Borová hora, Revital. VN Môťová
Ekologizácia teplárne
Polopodzemné kontajnery, Zber a zhodn. odpadov
Nízkouhlíková stratégia...

8. SAMOSPRÁVA
•
•

E-služby smaosprávy
Zníženie spotreby energie pri prevádzke MsÚ...

ĎALŠÍ POSTUP

• 3 hlavné dokumenty mesta:
územný plán, program rozvoja,
programový rozpočet mesta.
• Realizácia opatrení navrhnutých
v PRM (požiadavky >zdroje,
určenie priorít).
• Monitorovanie a hodnotenie
plnenia PRM (pracovná skupina
pre MaH).
• Aktualizácia akčného plánu
(pripomienky MsÚ, komisií MsZ,
VMČ, verejnosti).

Odborníci

Politici

Verejnosť

Mestský úrad Zvolen, odbor rozvoja mesta
strategia@zvolen.sk, strategia.zvolen.sk

