M E S T O Š A Ľ A - Mestský úrad x

Mestské zastupiteľstvo v Šali

Materiál číslo B 4/6/2016

Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2015

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa
2015 – 2020 za rok 2015,
B. berie na vedomie
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa
2015 – 2020 za rok 2015.

Spracovala:
Ing. Eliška Vargová v. r.
referent RRSaŠF, OSaKČ

Predložené mestskému zastupiteľstvu 23. júna 2016

Predkladá:
Ing. Eliška Vargová v. r.
referent RRSaŠF, OSaKČ

Dôvodová správa:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa (ďalej len PHSR) na roky
2015-2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Šali uznesením č. 9/2015-II zo dňa
15. decembra 2015.
V rámci realizačnej časti bol rozpracovaný aj systém monitorovania a hodnotenia PHSR,
ktorý umožňuje podľa potreby aktualizovať PHSR, doplniť nové projektové zámery, robiť
korekcie v harmonograme realizácie aktivít prípadne doplniť a upresniť každoročne
financovanie. Zodpovedné subjekty, pracovníci MsÚ a poslanci môžu kedykoľvek podľa
potreby vstupovať do návrhov a podľa potreby ich aktualizovať v záujme operatívnosti
a v záujme rozvoja mesta. Úloha monitorovania implementácie PHSR bola pridelená na
Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy MsÚ, odbornými garantmi pre
monitorovanie PHSR mesta Šaľa sú odborné komisie pri MsZ v Šali. Komisie sa podľa
potreby (minimálne však raz ročne) majú venovať prehodnoteniu aktivít PHSR a iniciovať
prípadnú potrebu jeho aktualizácie.
Zároveň sa Mestskému zastupiteľstvu v Šali predkladá každoročne správa o plnení PHSR.
Správa obsahuje vyhodnotenie stanovených všeobecných ukazovateľov a tých špecifických
merateľných ukazovateľov, ktorých realizácia bola naplánovaná do roku 2015 (tabuľka č. 1).
Podľa zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja, obec každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému
celku správu o jeho plnení. Predmetná správa vo formáte, ktorý predložil 25. 5. 2016
prostredníctvom siete RRA Nitriansky samosprávny kraj, bola v stanovenej lehote odoslaná
(tabuľka č. 2). Vzhľadom k tomu, že NSK začal s prípravami nového PHSR v druhom
polroku 2015 v súčasnosti ešte nie je nový dokument dokončený, priradenie opatrení NSK
v správe bolo vykonané vo vzťahu k poslednému „Programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja NSK na roky 2012 – 2018“.
V rámci nového PHSR NSK bola do konca roka 2015 vypracovaná Analytická časť Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022.
Navrhovaný strategický dokument podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle §4 ods. 1
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Tento proces začal začiatkom marca 2016. V období od 01/2016 04/2016 bol vypracovaný návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022 – II. etapa (PHSR NSK).
Strategický dokument - PHSR mesta Šaľa 2015-2020, bol schválený len koncom roka 2015,
preto len malé množstvo aktivít bolo v harmonograme zaradených do roka 2015, pričom
väčšina takýchto aktivít sa naplánovala aj do ďalších rokov. Zároveň vzhľadom na krátky čas
od schválenia dokumentu zatiaľ neboli iniciované z MsÚ návrhy na zmeny a ani neboli
predložené návrhy na jeho aktualizáciu zo strany odborných komisií (do termínu distribúcie
materiálov pre poslancov MsZ).
Pre vyhodnotenie jednotlivých ukazovateľov je do ďalších rokov nutné realizovať najmä
doposiaľ absentujúce dotazníkové prieskumy, ktorých výsledky by mali odzrkadľovať
spokojnosť obyvateľov s rôznymi oblasťami života mesta.
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Tabuľka č. 1
Monitorovanie - všeobecné ukazovatele pre všetky tri základné prioritné oblasti trvalo udržateľného rozvoja mesta: hospodársku, sociálnu
a environmentálnu politiku.

Názov ukazovateľa

Informačný zdroj

Merná jednotka

Hodnota za rok 2015 resp. k
31.12.2015

Poznámka/komentár

Hospodárska politika
Počet obyvateľov mesta

MsÚ, ŠÚ SR

22579

Evidencia obyvateľov MsÚ

Miera nezamestnanosti

ÚPSVaR SR, ŠÚ SR

Objem investícií do skvalitnenia
technickej infraštruktúry mesta
Spokojnosť obyvateľov s úrovňou
služieb v meste
Spokojnosť obyvateľov s mestom ako
miestom pre bývanie a život
Počet postavených nájomných bytov
Plocha na pochovávanie
Počet inštalovaných kamier
v kamerovom monitorovacom systéme

MsÚ, ost. úrady a
organizácie
Dotazníkový prieskum

Počet obyvateľov
s trvalým pobytom
Počet UoZ, miera
evidovanej
nezamestnanosti
EUR
%

nedostupný

Vrátane projektových prác na príprave PD, výkupu
pozemkov
Prieskum nebol realizovaný

Dotazníkový prieskum

%

nedostupný

Prieskum nebol realizovaný

MsÚ
MsÚ
MsP

Počet bytov
m2
Počet kamier

0
0
33

prebiehala projektová príprava
novovytvorená
V súčasnosti je monitorovanie mesta prostredníctvom
kamerového systému zabezpečené prostredníctvom 10
otočných a 23 statických kamier, pričom v roku 2015
pribudlo 9 kamier.

Mesto, ostatné úrady a
organizácie

EUR

1 589 086,-

Vrátane projektových prác na príprave PD,

OSS
Dotazníkový prieskum

počet
%

43
nedostupný

Prieskum nebol realizovaný

Dotazníkový prieskum

%

nedostupný

Prieskum nebol realizovaný

Na základe porovnania
reálnej spotreby
MsÚ

%

0

%

29,16% (vrátane BRO),

Sociálna politika
Objem investícií do skvalitnenia
sociálnej, školskej, športovej, kultúrnej
infraštruktúry mesta
Počet opatrovateliek
Spokojnosť obyvateľov s možnosťami
kultúrneho vyžitia v meste
Environmentálna politika
Spokojnosť obyvateľov s kvalitou
životného prostredia a čistoty v meste
Úspora energie v rekonštruovaných
zariadeniach, budovách
Podiel vyseparovaných zložiek KO
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Počet UoZ v meste Šaľa 938.
Miera ev. disponibilnej nezam.
v okrese Šaľa 7.99 %
2 011 407,-

3,8 % bez BRO

Špecifické ukazovatele podľa jednotlivých aktivít – vybraté len aktivity podľa harmonogramu, ktoré boli naplánované v roku 2015 alebo aj v roku 2015:
Aktivita
Názov ukazovateľa
Informač
Merná
Hodnota za rok
poznámka
ný zdroj
jednotka
2015 resp. k
31.12.2015
1.1.2. Rekonštrukcia sociálnych
Hodnota investície do
MsÚ
EUR
10990
Z rozpočtu MŠ – stavebné práce 5990 EUR, sponzorsky – dodávka
zariadení MŠ P.J. Šafárika
majetku
materiálu 5000 EUR
1.1.4. Modernizácia prírodovedných
Rozvoj zručností
SŠÚ
EUR
100000
Prostriedky získané z nasled. Zdrojov: národné projekty ( PRINED,
a technických učební
a kompetencií žiakov
ELVSRŠMVPVS, PPOŽZŠ- Dielňa II), rozpočet škôl, sponzorsky
v súlade s požiadavkami na
(Železničná spoločnosť, Cargo, Duslo a.s.) - Národné projekty:
PRINED – Projekt inkluzívnej edukácie ( učebné pomôcky na
ich budúce profesie
technickú výchovu, náradie)- 10 000 EUR
a potreby na trhu
EVSRŠ – Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho
školstva ( interaktívne tabule, notebooky, tablety – tzv. digitálne
triedy) – 5 000 EUR
MVPVS – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť (
interaktívne tabule, tablety, wifi router, notebooky) 5 000 EUR
PPOŽZŠ... – Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej
výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca
s talentami ( učebné pomôcky pre výučbu technickej výchovy,
biológie, chémie, fyziky )- 50 000 EUR
1.1.5 Investície do škôl a školských
Hodnota investícií v EUR
MsÚ
EUR
23708
Vybavenie ŠJ (2 el. sporáky, umývačka riadku, univerzálny robot)
zariadení
a rekonštrukcia priestorov pre MŠ Bernolákova, dotácia úradu
vlády 15000 EUR.
1.2.1. Racionalizácia siete ZŠ
SŠÚ
Bola zriadená nová MŠ Bernolákova
1.2.2. Zvýšenie počtu asistentov na
Zlepšenie podmienok
SŠÚ
počet
10
5 asistentov na ZŠ ( dotácia zo ŠR), 1 asistent na ZŠ z rozpočtu
ZŠ
vzdelávacieho procesu
školy, 2 asistenti v MŠ ( z OK – autistická trieda) 2 asistenti na ZŠ (
Počet asistentov
z projektu PRINED)
1.2.3. Zabezpečenie vzdelávania
Počet hodín dopravnej
SŠÚ
počet
680
Zapojené školy:
v oblasti dopravnej výchovy MŠ, ZŠ
výchovy na detskom
ZŠ J. C. Hronského – 6 tried z I. stupňa (76 žiakov) 14 hodín
dopravnom ihrisku
ZŠ s MŠ s VJM – celý I. stupeň + MŠ (76 žiakov) 8 hodín
ZŠ L. Štúra – 2 triedy z I. stupňa ( 38 žiakov) 2 hodiny
2.1.2. Rekonštrukcia mestských
m2 rekonštruovaných
MsÚ
m2
6700
komunikácií
komunikácií (lokality)
2.1.3. Rozšírenie počtu parkovacích
Počet vybudovaných
MsÚ
počet
0
Prebehla kolaudácia záchytného parkoviska na Hlavnej ul. ale
miest/ definovanie lokalít, počet/rok/
parkovacích miest
nakoľko výstavba začala skôr, nezapočítavame počet 80
parkovacích miest
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2.3.2. Rozšírenie kamerového
systému/ definovanie lokalít/ etáp
3.1.1. Vytvorenie databázy
rozvojových priemyselných zón
3.1.2. Vytvorenie a pravidelná
realizácia fóra podnikateľov
3.1.3. Analýza chýbajúcich služieb v
meste
4.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia - II. etapa a
koncesia
4.1.4. Nákup elektromobilov pre
potreby MsP, energetická úspornosť
v MHD
5.2.4. Podpora prevádzky chránenej
dielne na mestskej polícii

6.1.2. Revitalizácia detských ihrísk
6.1.3. Podpora prevádzky bazéna pri
Dusle a.s. Šaľa

6.1.6. Podpora a organizácia
pravidelných športových podujatí
6.1.7. Vybudovanie multifunkčného
ihriska a bežeckého oválu
7.1.2. Spracovanie databázy
umelecky tvorivo činných osobností
mesta, zapojenie detí do

Počet kamier v kamerovom
monitorovacom systéme
Počet záznamov v databáze

MsÚ,
MsP
MsÚ

ks

9

počet

0

Počet stretnutí

MsÚ

počet

1

Dotazník spokojnosti
poskytovaných služiebpočet respondentov
Počet vymenených svietidiel

Dotazník
ový
prieskum
MsÚ

počet

0

ks

641

Počet elektromobilov
Počet prepravených osôb
MHD elektrickými
autobusmi
Počet vytvorených, resp.
udržaných pracovných miest
v CHD

MsÚ

ks
počet

2
0

MsP

počet

8

Počet nových hracích
prvkov
Počet návštevníkov
plavárne, fitnes, sauny,
poskytnutých masáží, počet
zrealizovaných výcvikov
plávania
Počet mestom
zorganizovaných alebo
spolufinancovaných
športových podujatí
Počet nových športových
zariadení
Počet umelecky tvorivo
činných osobností
zaregistrovaných v databáze

MsÚ

ks

10

počet

50630

počet vstupov, z toho vstupy cez výcviky 4620

MsKS

počet

13

Aj podľa prehľadu poskytnutých dotácií v oblasti športu.

MsÚ

počet

0

Presun realizácie do roka 2016 z dôvodu nutnosti opakovania VO

MsKS

počet

0

5

Doplnených v roku 2015 spolufinancovaných z dotácie 10000 EUR

Obnovila sa tradícia stretnutia s podnikateľmi v ročných
intervaloch.

Realizácia II. etapy, z prvej etapy, v rámci ktorej sa vymenilo 301
svietidiel sa realizovalo finančné vysporiadanie.

Na prevádzku CHD prispieva ÚPSVaR, okrem toho, na základe
dohody o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo
pracoviska podľa § 56 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov sme získali 16314,60 €
na zriadenie chránenej dielne pre obdobie 2015 – 2017.

vzdelanostných súťaží
7.2.1. Zostaviť databázu
organizátorov, organizácií, inštitúcií,
FO, pôsobiacich v meste v oblasti
kultúrneho a spoločenského života
7.2.2. Cezhraničná spolupráca
v oblasti kultúry
7.2.3. Oceňovanie osobností
7.2.4. Pravidelná realizácia
prieskumu o potrebách obyvateľov
7.2.5. Modernizácia a materiálne
vybavenie priestorov „kultúry“
7.3.1. Spracovanie propagačných
materiálov v meste
7.3.2.. Zriadenie mestskej galérie a
kultúrno- informačného centra
7.3.3. Vytvorenie oddelenia (referátu)
kultúry, cestovného ruchu, mládeže
a športu v štruktúre MsÚ

Počet subjektov
zaregistrovaných v databáze

MsKS

počet

0

Počet kultúrnych podujatí
zorganizovaných
v spolupráci partnerskými
mestami
Počet ocenených osobností
Počet respondentov
zapojených do prieskumu

MsKS

počet

6

MsKS
Dotazník
ový
prieskum
MsÚ

počet
počet

9
0

EUR

45228

MsKS

ks

0

MsÚ

m2

0

MsÚ

počet

0

Hodnota investovaných
prostriedkov v EUR
Počet ks vydaných
propagačných materiálov
o meste
m2 vybudovanej galérie
Počet vytvorených
a obsadených pracovných
miest v rámci daného
referátu/oddelenia
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Tlačených propagačných materiálov. Vyhotovených bolo 2568 ks
propagačných predmetov.

Napriek tomu, že uvedené oddelenie v roku 2015 zatiaľ nebolo
vytvorené, agenda cestovného ruchu, mládeže, športu, a kultúry
bola vykonávaná .

Tab.2 – Správa o plnení PHSR za rok 2015 predložená na NSK (formulár zaslaný RRA od NSK)
PHSR OBCE
Názov aktivity (projektu)
P.
č.

Priorita
/Strategický
cieľ
1.

1.

Moderná
školská
infraštruktúra
Moderná
školská
infraštruktúra

2
Moderná
školská
infraštruktúra
3
Moderná
školská
infraštruktúra
4
Moderná
školská
infraštruktúra

Opatrenie

2.
Opatrenie
1.1.
Skvalitnenie
infraštruktúry MŠ, ZŠ
a školských zariadení

zrealizovanej/
uviesť stručný
opis
3a.

nezrealizovanej
/uviesť dôvod
nezrealizovania

3b.
1.1.1.Rekonštrukc
ia Materskej školy plánovaný termín realizácie
družstevná 22,
nebol v roku 2015
Šaľa

1.1.2.
Opatrenie
1.1.
Rekonštrukcia
Skvalitnenie
sociálnych
infraštruktúry MŠ, ZŠ
zariadení MŠ
a školských zariadení
P.J. Šafárika

5990

1.1.5 Investície
do škôl a
školských
zariadení

5
Moderná
školská
6 infraštruktúra

Opatrenie 1.2.
Skvalitnenie procesu
vzdelávania

Moderná
školská
infraštruktúra

Opatrenie 1.2.
Skvalitnenie procesu
vzdelávania
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1.2.1.
Racionalizácia
siete ZŠ
1.2.2. Zvýšenie
počtu asistentov
na ZŠ

Názov
externého
zdroja
6.

0

5000 Iné (vypísať)

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015
0
Národné projekty realizované
prostredníctvom škôl: : Prined:
10000 EUR, EVSRŠ 5000 EUR,
MVPVS 5000 EUR, PPOŽZŠ 50000 EUR, rozpočty škôl
30000 EUR.
vybavenie ŠJ ( 2 el. sporáky,
umývačka riadu, robot) a
rekonštrukcia priestorov pre MŠ
Bernolákova, vybavenie MŠ
Bernolákova z dotácie z Úradu
vlády SR

1.1.4.
Opatrenie
1.1.
Modernizácia
Skvalitnenie
prírodovedných
infraštruktúry MŠ, ZŠ
a technických
a školských zariadení
učební
Opatrenie
1.1.
Skvalitnenie
infraštruktúry MŠ, ZŠ
a školských zariadení

0

PHSR NSK

rekonštrukcia sociálnych
zariadení stavebné práce +
materiál sponzorsky
1.1.3.
Rekonštrukcia
strechy MŠ
Budovateľská
Šaľa

Opatrenie
1.1.
Skvalitnenie
infraštruktúry MŠ, ZŠ
a školských zariadení

popis zrealizovanej/dôvod
nezrealizovanej

Finančné zdroje v Eur
suma
suma
vlastných
poskytnutý
zdrojov
ch
vrátane
externých
spolufinanc
zdrojov
ovania
4.
5.

prioritne sa riešila problematika
novej MŠ
spolu 10 asistentov:- 5 asistentov
na ZŠ (dotácia zo št. rozpočtu) 1
asistent na ZŠ z rozpočtu školy),
2 asistenti v MŠ /z OK autistická trieda), 2 asistenti na
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0

23708

0

0

Priorita
podľa PHSR
NSK
7.

Priorita IV:
Infraštruktúra

Priorita IV:
Infraštruktúra

Priorita IV:
Infraštruktúra

100000 Iné (vypísať)

Priorita IV:
Infraštruktúra

Dotácie z
15000 úradu vlády

Priorita IV:
Infraštruktúra

0
Grantový
systém
ministerstva
37552 školstva

Poznámka

Priorita II:
Ľudské zdroje

Priorita II:
Ľudské zdroje

sponzorsky

Moderná
školská
infraštruktúra

Opatrenie 1.2.
Skvalitnenie procesu
vzdelávania
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9

10

11

Dopravná
a technická
infraštruktúra
Dopravná
a technická
infraštruktúra
Dopravná
a technická
infraštruktúra

Dopravná
a technická
infraštruktúra

Opatrenie 2.1.
Zabezpečenie flexibilnej
mobility a skvalitnenie
statickej dopravy
Opatrenie 2.1.
Zabezpečenie flexibilnej
mobility a skvalitnenie
statickej dopravy
Opatrenie 2.1.
Zabezpečenie flexibilnej
mobility a skvalitnenie
statickej dopravy

1.2.3.
Zabezpečenie
vzdelávania
v oblasti
dopravnej
výchovy MŠ,
ZŠ
2.1.1. Výstavba
obchvatu mesta
(definovanie etáp)
2.1.2.
Rekonštrukcia
mestských
komunikácií

Opatrenie 2.2.
Vytvorenie podmienok
pre budovanie
bezpečných cyklotrás

Opatrenie 2.2.
Vytvorenie podmienok
pre budovanie
bezpečných cyklotrás

13
Dopravná
a technická
infraštruktúra

Opatrenie 2.3.
Skvalitnenie technickej
infraštruktúry

14
Dopravná
a technická
15 infraštruktúra

Opatrenie 2.3.
Skvalitnenie technickej
infraštruktúry

2.3.2.
Rozšírenie
kamerového

0

Priorita II:
Ľudské zdroje

0

0

Priorita IV:
Infraštruktúra

167376

0

Priorita IV:
Infraštruktúra

0

0

Priorita IV:
Infraštruktúra

0

0

Priorita IV:
Infraštruktúra

0

0

Priorita IV:
Infraštruktúra

0

0

Priorita IV:
Infraštruktúra

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

SNP, Murgašova, + úseky na
Budovateľskej ul, vjazd na P.
Pázmaňa - spolu 6700 m2
2.1.3. Rozšírenie
počtu parkovacích
miest/ definovanie
lokalít, počet/rok/
2.2.1.
vybudovanie
cyklotrás v rámci
mesta a do
okolitých obcí
(lokality, etapy)
2.2.2.
Vybudovanie
cyklotrás/záchytn
ých parkovísk
v nadväznosti na
priestupné body
železničná /
autobusová
stanica/ MHD
2.3.1. Výstavba
nového cintorína
(definované
lokality,
rozdelenie etáp)

12

Dopravná
a technická
infraštruktúra

ZŠ (financie z projektu PRINED
680 hodín dopravnej výchovy na
detskom dopravnom ihrisku - ZŠ
J.C. Hronského 6 tried z I.
stupňa (76 žiakov) 14 hodín, ZŠ
s MŠ s VJM - celý I. stupeň +
MŠ (76 žiakov) - 8 hodín, ZŠ Ľ.
Štúra - 2 triedy z I. stupňa (38
žiakov) 2 hodiny

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015
8 statických a 1 otočnej kamery
vrátane IR reflektorov, licencií a
montáže a súvisiacich výdavkov

8

4671,2

10000 Iné (vypísať)

Priorita IV:
Infraštruktúra

Ministerstvo
vnútra SR- cez
Okresný úrad

systému/
definovanie
lokalít/ etáp

Hospodársky
rast a bývanie
16

Hospodársky
rast a bývanie
17

Hospodársky
rast a bývanie
18

Hospodársky
rast a bývanie
19
Hospodársky
rast a bývanie
20

Opatrenie
3.1.
Zabezpečenie
trvalého
a udržateľného
hospodárskeho
rastu,
konkurencieschopnosti a
zamestnanosti
Opatrenie
3.1.
Zabezpečenie
trvalého
a udržateľného
hospodárskeho
rastu,
konkurencieschopnosti a
zamestnanosti
Opatrenie
3.1.
Zabezpečenie
trvalého
a udržateľného
hospodárskeho
rastu,
konkurencieschopnosti a
zamestnanosti
Opatrenie
3.1.
Zabezpečenie
trvalého
a udržateľného
hospodárskeho
rastu,
konkurencieschopnosti a
zamestnanosti
Opatrenie
3.1.
Zabezpečenie
trvalého
a udržateľného
hospodárskeho
rastu,
konkurencieschopnosti a

na verejné priestranstvá v meste
Šaľa do 5 lokalít: 1. most – ul.
SNP (náhrada starej nefunkčnej
kamery) – 2 x statická kamera;
2. lokalita centrálnej mestskej
zóny – za kaštieľom a
amfiteátrom – 2 x statická
kamera; 3. Veča - kruhová
križovatka ulíc
Nitrianska/Dlhoveská/Lúčna – 1
x statická, 1 x otočná kamera; 4.
svetelná križovatka na ul. SNP
/Štúrova – 2 x statická kamera;
5. centrum mesta – pešia zóna
Hlavná ul.– 1 x statická kamera
3.1.1. Vytvorenie
databázy
rozvojových
priemyselných
zón

3.1.2.
Vytvorenie
a pravidelná
realizácia fóra
podnikateľov

obnovila sa tradícia stretnutia s
podnikateľmi, počet účastníkov
cca 120

Nitra Prevencia
kriminality

0

0

Priorita I:
Hospodárstvo

2550

0

Priorita I:
Hospodárstvo

0

0

Priorita I:
Hospodárstvo

0

0

Priorita I:
Hospodárstvo

0

0

Priorita I:
Hospodárstvo

3.1.3. Analýza
chýbajúcich
služieb v meste
3.1.4. Zriadenie
podnikateľského
inkubátora pre
podporu
začínajúcich
podnikateľov

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

3.1.5. Vytvorenie
registra
podnikateľov

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

9

Hospodársky
rast a bývanie
21

Hospodársky
rast a bývanie
22
Hospodársky
rast a bývanie

zamestnanosti
Opatrenie
3.1.
Zabezpečenie
trvalého
a udržateľného
hospodárskeho
rastu,
konkurencieschopnosti a
zamestnanosti

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

Opatrenie
3.1.
Zabezpečenie
trvalého
a udržateľného
hospodárskeho
rastu,
konkurencieschopnosti a
zamestnanosti

3.1.7.
Vybudovanie
klientskeho centra
na MsÚ
a skvalitnenie
poskytovaných
služieb

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

Opatrenie 3.2 Program
rozvoja bývania

3.2.1. Výstavba
nájomných bytov

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015, prebiehala
dokumentačná príprava k
žiadosti

23

Životné
prostredie
a energetická
úspornosť

3.1.6. Analýzy
možnosti
zriadenia podniku
služieb

4.1.1.
Rekonštrukcia
Opatrenie
4.1.
a modernizácia
Zabezpečenie
verejného
energetickej úspornosti
osvetlenia-II.
etapa a koncesia

0

0

Priorita I:
Hospodárstvo

0

0

Priorita II:
Ľudské zdroje

0

0

Priorita IV:
Infraštruktúra

prebehla finančne 1 . etapa a
realizácia 2 . etapy z projektu
spolufinancovaného z EU

24

69046

Životné
prostredie
a energetická
úspornosť

Opatrenie
4.1.
Zabezpečenie
energetickej úspornosti

25
Životné
prostredie
a energetická
26 úspornosť
27 Životné

Opatrenie
4.1.
Zabezpečenie
energetickej úspornosti
Opatrenie

4.1. 4.1.4. Nákup

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015, platné
4.1.2. Stratégia
stavebné povolenie pre okruh
znižovania
CK 31. Plánovaná výzva na
nákladov na
výstavbu, rekonštrukciu a
výrobu tepla TÚV
modernizáciu rozvodov tepla
v CZT
nebola vyhlásená do konca roka
2015
4.1.3. Zníženie
energetickej
plánovaný termín realizácie
náročnosti
nebol v roku 2015
verejných budov
nakúpené boli dva elektromobily

10

0

0
7486

Operačný
program
"Konkurencie
schopnosť a
hospodársky
227600 rast

Priorita V:
Životné
prostredie

0

Priorita V:
Životné
prostredie

0
0

Priorita V:
Životné
prostredie
Priorita V:

ďalšie zdroje z
úveru 584939
EUR, z
ktorých bude
časť
refundovaná
po kontrole na
mieste v roku
2016 z OP
KaHR, avšak
výdavok bol v
roku 2015 z
úveru

prostredie
a energetická
úspornosť

Životné
prostredie
a energetická
úspornosť
28

Zabezpečenie
energetickej úspornosti

Opatrenie
4.2.
Zabezpečenie
ekologického využívania
vodných
zdrojov,
moderné
odpadové
hospodárstvo
a zelené
mesto

Životné
prostredie
a energetická
úspornosť

Opatrenie
4.2.
Zabezpečenie
ekologického využívania
vodných
zdrojov,
moderné
odpadové
hospodárstvo
a zelené
mesto

Životné
prostredie
a energetická
úspornosť

Opatrenie
4.2.
Zabezpečenie
ekologického využívania
vodných
zdrojov,
moderné
odpadové
hospodárstvo
a zelené
mesto

29

30

Sociálna
politika mesta

Opatrenie 5.1. Sociálna
inklúzia seniorov

elektromobilov
pre potreby
MsP,
energetická
úspornosť v
MHD

na lízing , v roku 2015 bola
splatená len časť obstarávacej
ceny + poistenie a iné výdavky s
tým spojené

4.2.1. Výsadba
izolačnej zelene
v určených
lokalitách
s prihliadnutím na
zvýšenie počtu
ihličnanov
4.2.2. Zlepšenie
hospodárenia
s vodou
z artézskych
studní v meste
Šaľazefektívnenie
využitia zdrojov
pitnej vody

32

Sociálna
politika mesta

Sociálna
politika mesta
33

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015,
0

Priorita V:
Životné
prostredie

0

Priorita V:
Životné
prostredie

0

0

Priorita V:
Životné
prostredie

0

0

Priorita II:
Ľudské zdroje

0

0

Priorita II:
Ľudské zdroje

0

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

0

4.2.3.
Modernizácia
infraštruktúry
odpadového
hospodárstva v
meste

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

5.1.1. Zvýšenie
počtu terénnych
opatrovateliek

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015, OSS sa
koncom roka zapojilo do
Národného projektu Podpora
opatrovateľskej služby,
predpoklad prínosu v ďalších
rokoch.

31

Životné
prostredie

Opatrenie 5.1. Sociálna
inklúzia seniorov

5.1.2. Prepravná
služba (sociálny
taxík)

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

Opatrenie 5.1. Sociálna
inklúzia seniorov

5.1.3. Zvýšenie
poskytovania
obedov vrátane
diétnych jedál

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015, zakúpené
bolo vozidlo na rozvoz stravy z
dotácie MPSVaR

11

4981

Dotácie z
Ministerstva
práce,
sociálnych
11000 vecí a rodiny

Priorita II:
Ľudské zdroje

Sociálna
politika mesta

Opatrenie 5.1. Sociálna
inklúzia seniorov

34

Sociálna
politika mesta

Opatrenie 5.2. Realizácia
inkluzívnej sociálnej
politiky mesta

35

Sociálna
politika mesta

Opatrenie 5.2. Realizácia
inkluzívnej sociálnej
politiky mesta

36

Sociálna
politika mesta

Opatrenie 5.2. Realizácia
inkluzívnej sociálnej
politiky mesta

37

Sociálna
politika mesta

5.1.4.
Debarierizácia
a rekonštrukcia
Domu
s opatrovateľskou
službou na ulici
V. Šrobára
5.2.1.
Rekonštrukcia
a modernizácia
objektu detských
jasieľ a objektu
súčasného
domova
dôchodcov
5.2.2. Spracovanie
databázy potreby
vybudovania
bezbariérových
vstupov do
verejných budov
5.2.3. Využitie
budovy bývalej
nemocnice na
dostupné
zdravotnícke
služby

5.2.4. Podpora
Opatrenie 5.2. Realizácia prevádzky
chránenej dielne
inkluzívnej sociálnej
na mestskej
politiky mesta
polícii

39

40

Sociálna
politika mesta

Sociálna
41 politika mesta

Opatrenie 5.2. Realizácia
inkluzívnej sociálnej
politiky mesta
Opatrenie 5.2. Realizácia
inkluzívnej sociálnej
politiky mesta
Opatrenie 5.2. Realizácia
inkluzívnej sociálnej

5.2.5. Zriadenie
komunitného
centra
5.2.6. Zriadenie
strediska pre ľudí
bez domova
5.2.7. Zriadenie
útulku pre

0

0

Priorita IV:
Infraštruktúra

0

0

Priorita IV:
Infraštruktúra

0

0

Priorita II:
Ľudské zdroje

0

0

Priorita II:
Ľudské zdroje

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015, len prípravné
práce na obstaranie projektovej
dokumentácie komplexnej
rekonštrukcie a modernizácie
objektu jasieľ

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

Prebehla rekonštrukcia
priestorov CHD, vrátane
vybavenia. V sume výdavkov sú
zahrnuté aj výdavky na mzdy,
pričom výdavky na nové
vybavenie a časť miezd je
refundovaná - vybavenie
refundované v roku 2016 z
UPSVaR

38
Sociálna
politika mesta

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015
plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015
plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

12

90302

19251 Iné (vypísať)

0

0

0

0

0

0

Priorita II:
Ľudské zdroje ÚPSVaR
Priorita II:
Ľudské zdroje
Priorita II:
Ľudské zdroje
Priorita II:
Ľudské zdroje

jednotlivca
s deťmi. Zriadenie
krízového centra
pre občanov
v ťažkej životnej
situácii.

politiky mesta

Šport
všetky
generácie
42

Šport
všetky
generácie

Opatrenie 6.1.
pre Zabezpečenie
infraštruktúry pre voľný
čas a šport, podpora
športu
Opatrenie 6.1.
pre Zabezpečenie
infraštruktúry pre voľný
čas a šport, podpora
športu

6.1.1. Prestrešenie
a modernizácia
zimného štadióna

7105
realizovaná bola inštalácia
prvkov ihrísk na V. Šrobára, v
Hetméni, vo vnútrobloku G.L.
Svobodu a Slnečnej ul.
Obnovené boli ihriská na ul
Budovateľskej, Murgaša a
Rímskej a pri Bille - Hralaland

6.1.2.
Revitalizácia
detských ihrísk

43
Šport
všetky
generácie
44

Šport
všetky
generácie

Opatrenie 6.1.
pre Zabezpečenie
infraštruktúry pre voľný
čas a šport, podpora
športu

6.1.3. Podpora
prevádzky
bazéna pri
Dusle a.s. Šaľa

Opatrenie 6.1.
pre Zabezpečenie
infraštruktúry pre voľný
čas a šport, podpora
športu

46
Šport
všetky
generácie
47
48 Šport

Opatrenie 6.1.
pre Zabezpečenie
infraštruktúry pre voľný
čas a šport, podpora
športu
Opatrenie 6.1.
pre Zabezpečenie
infraštruktúry pre voľný
čas a šport, podpora
športu
pre Opatrenie 6.1.

na zabezpečenie prevádzky
bazéna
6.1.4.
Vybudovanie
viacúčelového
športovo
rekreačného
komplexu v areáli
býv. kúpaliska,
klziska,
minigolfového
ihriska
6.1.5.
Rekonštrukcia
a modernizácia
športovej haly+
kolkárne

45
Šport
všetky
generácie

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015, bol zakúpený
len ohrievač v strojovni

6.1.6. Podpora
a organizácia
pravidelných
športových
podujatí

2857

0

13500 Iné (vypísať)

Priorita IV:
Infraštruktúra

45000

0

Priorita II:
Ľudské zdroje

0

0

Priorita IV:
Infraštruktúra

0

0

Priorita IV:
Infraštruktúra

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

Dotácie na podporu športových
klubov a organizácií a ich
podujatí
6.1.7.

Priorita IV:
Infraštruktúra

výstavby multifunkčného ihriska

13

21500
0

0
40000 Dotácie z

Priorita II:
Ľudské zdroje
Priorita IV:

Dar Duslo
10000 EUR,
grant
Reiffeisen
banky 3500
EUR.

všetky
generácie

Šport
všetky
generácie
49
Šport
všetky
generácie
50
Šport pre
všetky
generácie
51

Zabezpečenie
infraštruktúry pre voľný
čas a šport, podpora
športu
Opatrenie 6.1.
pre Zabezpečenie
infraštruktúry pre voľný
čas a šport, podpora
športu
Opatrenie 6.1.
pre Zabezpečenie
infraštruktúry pre voľný
čas a šport, podpora
športu
Opatrenie 6.1.
Zabezpečenie
infraštruktúry pre voľný
čas a šport, podpora
športu

Opatrenie 7.1. Podpora
Kultúra
lokálpatriotizmu u detí a
a cestovný ruch
mládeže
52

Opatrenie 7.1. Podpora
Kultúra
lokálpatriotizmu u detí a
a cestovný ruch
mládeže
53

Opatrenie 7.2.
Kultúra
Skvalitnenie kultúrneho
a cestovný ruch života a infraštruktúry
pre rozvoj kultúry
54

Vybudovanie
multifunkčného
ihriska
a bežeckého oválu

sa posunula do ďalšieho roka z
dôvodu nutnosti opakovania
verejného obstarávania, príjem
dotácie bol v roku 2015

6.1.8.
Revitalizácia
lesoparku na pláži
Váhu

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

6.1.9. Analýza
potreby
vybudovania
venčoviska pre
psov

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015

6.1.10
Rekonštrukcia
futbalového
štadióna

plánovaný termín realizácie
nebol v roku 2015, bol
vybudovaný zavlažovací systém
FK Veča

7.1.1. Podpora
zapojenia ZŠ, detí
a mládeže pri
plánovaný termín realizácie
plánovaní
nebol v roku 2015
a realizácii
kultúrnych aktivít
a vzdelávacích
programov
7.1.2. Spracovanie
databázy
umelecky tvorivo
činných osobností
mesta, zapojenie
detí do
vzdelanostných
súťaží
7.2.1. Zostaviť
databázu
organizátorov,
organizácií,
inštitúcií, FO,
pôsobiacich
v meste v oblasti
kultúrneho
a spoločenského

14

úradu vlády

Infraštruktúra

Priorita V:
Životné
prostredie

0

0

Priorita V:
Životné
prostredie

3883

0

Priorita IV:
Infraštruktúra

0

0

Priorita II:
Ľudské zdroje

0

0

Priorita II:
Ľudské zdroje

0

0

Priorita II:
Ľudské zdroje

života

Opatrenie 7.2.
Kultúra
Skvalitnenie kultúrneho
a cestovný ruch života a infraštruktúry
pre rozvoj kultúry

spolupráca - Folklór v máji v
Telči, Šaliansky jarmok za účasti
skupín za Telča, Oroszlányu,
Konskie a mesta Mohyliv
Podilskyy, historické slávnosti v
Telči, Orosláňsky dedinský deň,
Dni Konskich, spoločný projekt
+ dve podané žiadosti V4 Telč,
V4 Šaľa

7.2.2.
Cezhraničná
spolupráca
v oblasti kultúry

55
Opatrenie 7.2.
Kultúra
Skvalitnenie kultúrneho
a cestovný ruch života a infraštruktúry
56
pre rozvoj kultúry

57

58
Opatrenie 7.3
Kultúra
Propagácia mesta
a cestovný ruch a rozvoj cestovného
59
ruchu

60

Opatrenie 7.3
Kultúra
Propagácia mesta
a cestovný ruch a rozvoj cestovného
ruchu
Opatrenie 7.3
Kultúra
Propagácia mesta
a cestovný ruch a rozvoj cestovného
ruchu

61

7.2.4. Pravidelná
realizácia
prieskumu
o potrebách
obyvateľov

Opatrenie 7.2.
Kultúra
Skvalitnenie kultúrneho
a cestovný ruch života a infraštruktúry
pre rozvoj kultúry
Opatrenie 7.2.
Kultúra
Skvalitnenie kultúrneho
a cestovný ruch života a infraštruktúry
pre rozvoj kultúry

oceňovanie štandardne podľa
VZN - 7 cien mesta +2 ceny
primátora

7.2.3.
Oceňovanie
osobností

7.2.5.
Modernizácia
a materiálne
vybavenie
priestorov
„kultúry“

nákup klavíra 2048 EUR, okrem
toho boli výdavky na projektovú
prípravu rekonštrukciu objektov
DK 39880 EUR a SD 3300
EUR, bibliobox pre MsKJJ 4900
7.3.1. Spracovanie
propagačných
materiálov v
meste
7.3.2.. Zriadenie
mestskej galérie a
kultúrnoinformačného
centra
7.3.3. Vytvorenie
oddelenia
(referátu) kultúry,
cestovného ruchu,
mládeže a športu
v štruktúre MsÚ

bola predložená žiadosť o
dotáciu na NSK a bola úspešná,
realizácia projektu bude v roku
2016

6934,83

4649,39 Iné (vypísať)

1191

0

Priorita II:
Ľudské zdroje

0

0

Priorita II:
Ľudské zdroje

45228

Grantový
systém
Ministerstva
4900 kultúry SR

15

Priorita II:
Ľudské zdroje

0

0

Priorita I:
Hospodárstvo

0

0

Priorita II:
Ľudské zdroje

mzdové
prostriedky
danej
pracovníčky

0

Priorita I:
Hospodárstvo

nebola vhodná výzva, cez ktorú
by sa dali získať prostriedky na
danú aktivitu
formálne zatiaľ nebola zmenená
organizačná štruktúra MsÚ,
avšak bola prijatá pracovníčka s
predmetnou agendou

refundované
cez Oroszlány
z IVF +
účastnícke
Priorita II:
poplatky od
Ľudské zdroje detí

