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I. časť Stratégia rozvoja mesta Banská Bystrica
na roky 2007 - 2013
Stratégia rozvoja mesta Banská Bystrica vznikla ako dohoda mesta s partnermi –
kľúčovými verejnými i súkromnými inštitúciami v meste o budúcom smerovaní mesta –
o víziách, cieľoch, ale i opatreniach, ktoré bude potrebné vykonať. Zároveň berie do úvahy
názory občanov a podnikateľov pôsobiacich v meste zistené v dotazníkových prieskumoch.
Realizácia stratégie rozvoja by mala pomôcť tak podnikom, inštitúciám, ako aj
občanom mesta zlepšiť podmienky pre život i prácu a pre hľadanie svojich vlastných
možnosti rozvoja v Banskej Bystrici. Počas tvorby PHSR sa urobilo niekoľko podstatných
krokov k zblíženiu samosprávy, inštitúcií a občanov. Táto stratégia je dôležitým východiskom
pre ďalšiu spoluprácu na jej realizovaní.
Stratégia rozvoja mesta definuje štyri strategické ciele, z ktorých každý má svoju
hierarchiu v realizačných cieľoch, prioritách a opatreniach, ktoré sú navzájom logicky
prepojené.
Východiskami pre formulovanie stratégie rozvoja mesta boli:
-

-

-

celková vízia mesta Banská Bystrica,
vízie mesta spracované pracovnými skupinami pre tvorbu PHSR v oblastiach:
ekonomický rozvoj, ľudské zdroje, sociálny rozvoj, životné prostredie
a technická infraštruktúra,
analýza zdrojov mesta,
výsledky dotazníkového prieskumu medzi občanmi realizovaného v roku 2006,
výsledky dotazníkového prieskumu podnikateľského prostredia v meste
realizovaného v roku 2006,
a v oblastiach ekonomického rozvoja, ľudských zdrojov, sociálneho rozvoja,
životného prostredia a technickej infraštruktúry spracované:
analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození pre mesto,
disparity a faktory rozvoja mesta Banská Bystrica,
analýzy (stromy) problémov identifikované pracovnými skupinami,
stromy cieľov spracované na základe stromov problémov,
strategické ciele a opatrenia prerokované so štyrmi pracovnými a koordinačnou
skupinou.

Vízia mesta Banská Bystrica
Banskú Bystricu formovať ako súčasť stredoslovenského metropolitného centra, ktoré bude
využívať svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života
svojich občanov.
Mesto bude pôsobiť ako nástupné centrum cestovného ruchu, centrum školstva, kultúry,
administratívy, podnikania, investovania a hospodárskeho rozvoja.
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Vízia pre ekonomický rozvoj mesta Banská Bystrica
V Banskej Bystrici by mala byť o 30 rokov diverzifikovaná ekonomika, poskytujúca
dostatok pracovných príležitostí pre všetky vrstvy obyvateľov. Banská Bystrica by mala byť
administratívnym centrom, centrom služieb, cestovného ruchu a podnikania.
Ekonomika mesta by sa mala opierať o tri piliere:
-

trvalé a udržateľné využitie prírodného, historického a kultúrneho bohatstva,
-

informačné technológie a znalostnú ekonomiku,

vhodnú infraštruktúru, dostupnosť a podnikateľské prostredie.

Strategický cieľ 1: Rozvoj ekonomiky, pracovných príležitostí, kúpyschopného
dopytu a ďalších investícií v meste
* Realizačný cieľ 1.1: Rast a rozvoj podnikania v meste s dôrazom na
trvaloudržateľný rozvoj
Priorita 1.1.1: Budovanie znalostnej ekonomiky pre zvyšovanie konkurencieschopnosti
v meste
Opatrenie 1.1.1.1: Vytvorenie systému spolupráce vedecko-výskumnej základne
a podnikateľskej sféry
Opatrenie 1.1.1.2: Zabezpečenie podmienok pre prúdenie aktuálnych informácií v rámci
mesta i z vonkajšieho prostredia
Opatrenie 1.1.1.3: Rozvoj miestneho e-governmentu
Priorita 1.1.2: Aktívne vytváranie priaznivého podnikateľského a investičného
prostredia
Opatrenie 1.1.2.1: Vytváranie podnikateľského prostredia
Opatrenie 1.1.2.2: Vytváranie investičného prostredia

* Realizačný cieľ 1.2: Zvyšovanie počtu návštevníkov a dĺžky ich pobytu v meste
Priorita 1.2.1: Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie 1.2.1.1: Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
Opatrenie 1.2.1.2: Rozvoj produktov územia pre cestovný ruch v štyroch oblastiach:
kultúrno-poznávací cestovný ruch, športovo-rekreačný cestovný ruch, kongresový
a výstavnícky cestovný ruch, obchodný cestovný ruch.
Opatrenie 1.2.1.3: Aktívna propagácia územia pre cestovný ruch
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Horizontálny cieľ 4.4: Budovať obojsmernú komunikáciu, spoluprácu
a partnerstvá samosprávy s inštitúciami a občanmi v rámci mesta,
s regionálnymi inštitúciami a s okolitými obcami
Horizontálne opatrenie 4.4.1.1: Vytvorenie a realizácia komunikačnej a propagačnej stratégie
mesta
Horizontálne opatrenie 4.4.1.2: Pokračovanie partnerskej spolupráce samosprávy, inštitúcií,
podnikov a podnikateľov v rámci mesta, ako aj s okolitými obcami pri tvorbe a realizácii
rozvojových riešení a projektov
Horizontálne opatrenie 4.4.1.3: Efektívne zapojenie mesta do národných a medzinárodných
programov spolupráce pre rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu (aj
s využitím existujúcej spolupráce partnerských miest a kontaktov ďalších inštitúcií)

Horizontálny cieľ 4.5: Podporovať rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí vo
všetkých oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja v meste
Horizontálne opatrenie 4.5.1.1: Zaviesť do plánovacích, rozhodovacích, realizačných,
monitorovacích a legislatívnych procesov všetkých inštitúcií v meste politiku rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí

Vízia pre mesto Banská Bystrica v oblasti ľudských zdrojov
Predstavujeme si, že o 30 rokov bude Banská Bystrica lídrom regiónu stredné
Pohronie v oblasti vzdelávania, kultúry, športu a zdravotníctva. Bude mestom, ktoré sa bude
opierať o svoje tradície v týchto oblastiach a bude ďalej podporovať ich rozvoj. Dôležitým
míľnikom, ku ktorému budeme smerovať v našom spoločnom snažení, je rok 2013, kedy
chceme z Banskej Bystrice vytvoriť Európske hlavné mesto kultúry v rámci projektu
Európske hlavné mestá kultúry vyhláseného Radou EÚ.
Banská Bystrica bude mestom, v ktorom občania budú mať pozitívny vzťah
k dlhodobému rozvoju mesta, ku kultúrnemu dedičstvu a k veciam verejným. Vzdelanie bude
impulzom pre kultúru, zodpovednosť a zdravý životný štýl občanov mesta.
V Banskej Bystrici bude prúdiť dostatok potrebných a kvalitných informácií, ktoré
budú obyvatelia aj inštitúcie využívať pre svoj rozvoj a pre rozvoj mesta. Komunikácia
samosprávy s občanmi bude pravidelná, včasná, transparentná a zrozumiteľná. Občania
a mestská samospráva sa budú vzájomne počúvať s vedomím, že len vzájomná spolupráca
môže viesť k rozvoju mesta a je užitočná pre všetkých. Obyvatelia budú motivovaní
k aktívnej spoluúčasti na rozvoji mesta a samospráva bude toto ich právo rešpektovať. Každý
obyvateľ bude mať príležitosť uplatniť sa a budú vytvorené podmienky pre kvalitný život
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obyvateľov, ako aj návštevníkov mesta, aby znova platilo známe historické heslo: Za živa
v Bystrici, po smrti v nebi.
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Strategický cieľ 2: Zvýšenie možností na uplatnenie občanov na trhu práce,
vo verejnom živote a rozvoj voľnočasových aktivít
* Realizačný cieľ 2.1: Rozvoj ľudských zdrojov v meste, budovanie znalostnej
spoločnosti
Opatrenie 2.1.1.1: Prispôsobovať systém vzdelávania v meste potrebám trhu práce a rozvoja
mesta, hlavne v technických predmetoch a študijných odboroch
Opatrenie 2.1.1.2: Zlepšovať materiálno-technickú vybavenosť a fyzický stav škôl a
školských zariadení a vytvárať podmienky pre skvalitnenie internátneho ubytovania študentov
Opatrenie 2.1.1.3: Zlepšiť dostupnosť celoživotného vzdelávania v meste a rozširovať jeho
služby (vrátane budovania personálnej kapacity vo verejnej správe)
Opatrenie 2.1.1.4: Využívať a rozvíjať vedecko-výskumný, vývojový a inovačný potenciál

* Realizačný cieľ 2.2: Zlepšiť podmienky pre aktívny oddych občanov
a atraktívne trávenie pobytu pre návštevníkov
Priorita 2.2.1: Zvýšiť atraktivitu a dostupnosť služieb voľného času pre rôzne skupiny
občanov
Opatrenie 2.2.1.1: Vytvoriť a realizovať koncepciu v oblasti voľného času, kultúry,
športu, informácií a poradenstva vrátane podpory inštitúcií pôsobiacich v meste
Opatrenie 2.2.1.2: Zlepšiť dostupnosť, materiálno-technickú vybavenosť, fyzický stav a počet
zariadení pre voľnočasové aktivity, informácie a poradenstvo pre občanov
Opatrenie 2.2.1.3: Vytvoriť ekonomický, technický a personálny systém podpory škôl a
školských zariadení pre ich otvorenie verejnosti
Opatrenie 2.2.1.4: Vyvoriť podmienky pre rozvoj kultúrnych aktivít občanov mesta a
zachovanie kultúrneho dedičstva a tradícií

* Realizačný cieľ 2.3: Vytvárať a realizovať lepšie riešenia verejných problémov
a rozvoja mesta (tvorivé, akceptované, synergicky pôsobiace, zosúlaďujúce
potreby a možnosti)
Priorita 2.3.1: Zapájať inštitúcie a občanov do hľadania a realizácie individuálnych
i verejných, spoločných riešení
Opatrenie 2.3.1.1: Vytvoriť a realizovať systém nástrojov zapojenia občanov do plánovania
a realizácie riešení verejných problémov a rozvoja mesta (vrátane mestských štvrtí)
Opatrenie 2.3.1.2: Budovať komunitné centrá (v spolupráci s obyvateľmi)
Opatrenie 2.3.1.3: Modernizácia verejnej správy v oblasti informovanosti

Horizontálny cieľ 4.4: Budovať obojsmernú komunikáciu, spoluprácu
a partnerstvá samosprávy s inštitúciami a občanmi v rámci mesta,
s regionálnymi inštitúciami a s okolitými obcami
Horizontálne opatrenie 4.4.2.1: Vytvorenie a realizácia komunikačnej stratégie mesta
s občanmi v prospech zvyšovania informovanosti, spätnej väzby a spolupráce (klientsky
prístup)
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Horizontálne opatrenie 4.4.2.2: Budovanie komunikačného tímu mesta
Horizontálne opatrenie 4.4.2.3: Budovať systém medzisektorovej prepojenosti a partnerskej
spolupráce inštitúcií pôsobiacich v meste na miestnej i regionálnej úrovni, ako aj spoluprácu
partnerských miest v oblastiach kultúrnych, športových aktivít, voľného času, informačných
a poradenských služieb a vzdelávania (vrátane celoživotného)
Horizontálne opatrenie 4.4.2.4: Budovanie partnerstva pre prípravu projektu na získanie
podujatia Európske hlavné mesto kultúry 2013
Horizontálne opatrenie 4.4.2.5: Vytvorenie a realizácia systému na spoločné financovanie
aktivít kultúrnej a športovej činnosti na území mesta, vrátane širšieho grantového systému pre
rozvoj kultúrnych a športových aktivít

Horizontálny cieľ 4.5: Podporovať rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí vo
všetkých oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja v meste
Horizontálne opatrenie 4.5.2.1: Zaviesť do plánovacích, rozhodovacích, realizačných,
monitorovacích a legislatívnych procesov všetkých inštitúcií v meste politiku rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí

Vízia pre mesto Banská Bystrica v sociálnej oblasti
Predstavujeme si, že o 30 rokov budú mať občania Banskej Bystrice možnosť žiť
kvalitný, slušný, dôstojný a bezpečný život.
Preto by Banská Bystrica mala byť mestom:
- atraktívnym pre život a čisté investície,
- bez technických a ľudských prekážok,
- so systémovou prácou pre rodinu,
- s dostupnými službami pre všetky skupiny obyvateľov,
- sociálne vyvážené, s infraštruktúrou pre duševnú, telesnú i sociálnu pohodu svojich
občanov,
- s možnosťami pre zosúladenie rodinného a pracovného života pre mladé rodiny,
- s dostatočnou pozornosťou mládeži a deťom v oblasti voľného času, informácií
a poradenstva,
- s vytváraním pracovných príležitostí pre znevýhodnených ľudí na trhu práce,
- s dobrými podmienkami pre kontakt a služby smerom k sociálne odkázaným,
- s uplatňovaním sociálnych inovácií pre marginalizované skupiny obyvateľov –
dôchodcov, chorých, zdravotne postihnutých, nezamestnaných, drogovo a inak závislých,
menšiny, Rómov, ľudí v chudobe, neúplné rodiny a všetkých, ktorí sú odkázaní na pomoc
druhých.
Chceme prispieť k tomu, aby mesto vytváralo podmienky pre primerané systémové
sieťovanie pomoci, realizovanej za spoluúčasti a aktívnej spolupráce zainteresovaných
občanov a partnerov.
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Strategický cieľ 3: Poskytnúť možnosť kvalitného, dôstojného života pre
všetkých občanov
* Realizačný cieľ 3.1: Poskytovať kvalitné a flexibilné sociálne a zdravotnícke
služby v meste
Priorita 3.1.1. Budovanie materiálno-fyzických podmienok na poskytovanie sociálnych
služieb a služieb vedúcich k podpore zdravia
Opatrenie 3.1.1.1: Budovanie komunitných centier pre rôzne skupiny alebo multifunkčné,
v rôznych častiach mesta
Opatrenie 3.1.1.2: Rekonštrukcia, modernizácia, materiálno-technické vybavenie existujúcich
a budovanie nových zariadení sociálnych služieb a služieb vedúcich k podpore zdravia
Opatrenie 3.1.1.3: Podpora sociálneho bývania
Opatrenie 3.1.1.4: Odstraňovanie bariér v spoločnosti
Priorita 3.1.2: Efektívne využívanie a rozvoj ľudských zdrojov pre poskytovanie
sociálnych služieb a vykonávanie sociálnoprávnej kurately ochrany detí a sociálnej
kurately
Opatrenie 3.1.2.1: Sprístupnenie celoživotného vzdelávania a výmeny skúseností pre
pracovníkov v sociálnej oblasti
Opatrenie 3.1.2.2: Skvalitnenie práce a zvýšenie počtu pracovníkov v sociálnej oblasti
Priorita 3.1.3: Vytváranie systémov pre hľadanie a nachádzanie riešení pre dôstojný
život občanov
Opatrenie 3.1.3.1: Tvorba a realizácia komunitného plánu
Opatrenie 3.1.3.2: Rozvoj sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately
Opatrenie 3.1.3.3: Rozvoj služieb zamestnateľnosti rizikových skupín občanov
Opatrenie 3.1.3.4: Preventívne opatrenia a riešenia sociálno-patologických javov v spolupráci
všetkých subjektov
Opatrenie 3.1.3.5: Vytváranie podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života
Opatrenie 3.1.3.6: Posilnenie solidarity v meste

Horizontálny cieľ 4.4: Budovať obojsmernú komunikáciu, spoluprácu
a partnerstvá samosprávy s inštitúciami a občanmi v rámci mesta,
s regionálnymi inštitúciami a s okolitými obcami
Horizontálne opatrenie 4.4.3.1: Budovanie partnerstva zainteresovaných subjektov v oblasti
sociálneho rozvoja na úrovni mesta, regiónu i partnerských miest.
Horizontálne opatrenie 4.4.3.2: Vytvoriť komunikačnú stratégiu mesta vzhľadom na potreby
osvety a poskytovania informácií o službách a aktivitách mesta a partnerstva v sociálnej
oblasti
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Horizontálny cieľ 4.5: Podporovať rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí vo
všetkých oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja v meste
Horizontálne opatrenie 4.5.3.1: Zaviesť do plánovacích, rozhodovacích, realizačných,
monitorovacích a legislatívnych procesov všetkých inštitúcií v meste politiku rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí

Vízia mesta Banská Bystrica pre oblasť životného prostredia a technickej
infraštruktúry
Predstavujeme si, že o 30 rokov bude Banská Bystrica významnou súčasťou jedného
z metropolitných centier Slovenska, vytvoreného v priestore Zvolenskej kotliny, s ťažiskami v
sídelných centrách Banská Bystrica a Zvolen. Banská Bystrica bude čisté, bezpečné, zelené,
zdravé a štýlové mesto, v ktorom budú uplatňované princípy trvaloudržateľného rozvoja
a využívané všetky možnosti, ktoré prináša moderná informačná spoločnosť. Bude v nej
vytvorené prostredie podporujúce zdravie jej obyvateľov s neustále sa zvyšujúcou kvalitou
ich života.
Chceme zachovať to, čo je v Banskej Bystrici dobré a vytvoriť podmienky pre to, aby sa tu
žilo a pracovalo lepšie ako dnes. Preto si želáme toto:
Banská Bystrica bude čisté mesto. To znamená, že tu bude fungovať environmentálne
priaznivá doprava, ulice budú čisté po celý rok, čistá bude voda, ktorú budeme piť, čisté budú
vodné toky v meste i okolí, vzduch, ktorý budeme dýchať. Budeme podporovať mechanizmy
na minimalizáciu vzniku odpadov, skvalitňovať systém oddeleného zberu zložiek
komunálneho odpadu a hľadať možnosti pre ich využitie ako druhotných surovín. Budeme
chrániť zdroje čistých energií. Odstránime existujúce staré environmentálne záťaže.
Banská Bystrica bude zelené mesto. Budeme sa starať o zeleň v meste, existujúce plochy
verejnej a ochrannej zelene budú zachované a dostupné pre oddych, skvalitňovanie plôch
verejnej zelene s príslušnou vybavenosťou bude naším cieľom. Budeme si vážiť zeleň,
prírodu okolo nás a budeme vedieť, ako ju máme chrániť. Prírodný potenciál krajiny bude
využitý pre rozvoj cestovného ruchu v súlade s podmienkami ochrany prírody a krajiny a jej
ekologickej únosnosti.
Banská Bystrica bude bezpečné mesto. Bude tu bezpečné prostredie, bezpečná doprava.
Ľudia sa budú cítiť bezpečne, pretože bude fungovať systém ochrany, prevencie, aj výchovy
k starostlivosti o prostredie. Slová vandalizmus a kriminalita budú temer neznáme. Bude
zabezpečená maximálna ochrana mesta pred povodňami.
Banská Bystrica bude zdravé mesto. Budú tu vytvorené lepšie podmienky na každodenný
oddych občanov, zdravé pracovné prostredie, bývanie a športové aktivity v oblastiach
masového, vrcholového i výkonnostného športu. Budú obmedzené zdroje hlukového
zaťaženia v meste a realizované opatrenia na ochranu obyvateľov proti hluku zo statických
zdrojov aj automobilovej dopravy. Bude vyriešená statická a dynamická doprava mesta
vrátane podpory rozvoja nemotorovej dopravy. Budú vytvorené oddychové zóny s dôrazom
na funkčné zelené zóny i oddychové vodné plochy.
Banská Bystrica bude mať svoj štýl. To znamená, že ju budeme formovať tak, aby sa stala
originálnym kultúrno-spoločenským a vzdelanostným centrom s charakteristickou atmosférou
priaznivou pre rozvoj širokého spektra činností. Výstavba v meste bude racionálna, s úctou
k histórii mesta. Historické centrum bude najvýznamnejšou historickou, estetickou
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a krajinnou hodnotou v prepojení na okolité urbanizované aj prírodné prostredie. Budú
vytvorené podmienky na ochranu a zachovanie charakteristických čŕt krajiny a krajinný obraz
mesta v súlade s Európskym dohovorom o krajine. Pamiatky budú rekonštruované
a ochraňované. Mesto bude oživené drobnou architektúrou, so zachovaním a prezentovaním
technických pamiatok. Hlavnou ambíciou vedenia mesta bude historické heslo: Za živa
v Bystrici, po smrti v nebi.

Strategický cieľ č. 4: Neustále zlepšovať podmienky pre zdravie
a bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta
* Realizačný cieľ 4.1. Vytvárať urbanisticko-architektonické, dopravné,
technické a stavebné podmienky pre zdravý, bezpečný a atraktívny život a pobyt
v meste
Priorita 4.1.1: Realizácia systému bezpečnej, environmentálne priaznivej a funkčnej
dopravy
Opatrenie 4.1.1.1: Návrh, schválenie a realizácia systému integrovanej verejnej dopravy
Opatrenie 4.1.1.2: Dobudovať cestný dopravný systém mesta
Opatrenie 4.1.1.3: Zlepšiť stavebno-technický stav a údržbu miestnych a vnútroblokových
komunikácií
Opatrenie 4.1.1.4: Vytvoriť podmienky pre nemotorovú dopravu v meste v nadväznosti na
okolie mesta
Opatrenie 4.1.1.5: Dobudovať odstavné plochy pre zlepšenie vybavenosti mesta odstavnými
plochami pre automobilovú a cyklistickú dopravu
Priorita 4.1.2: Vytvoriť urbanisticko-architektonické podmienky pre atraktívny život
a pobyt v meste
Opatrenie 4.1.2.1: Vytvoriť podmienky na ochranu a zachovanie charakteristických čŕt
krajiny a krajinného obrazu mesta v súlade s Európskym dohovorom o krajine
Opatrenie 4.1.2.2: Revitalizovať obytné súbory vrátane dobudovania urbánnej štruktúry
a občianskej vybavenosti
Opatrenie 4.1.2.3: Rekonštrukcia a ochrana pamiatok a ich začlenie do rozvojových aktívít
mesta ako integrálnej súčasti
Opatrenie 4.1.2.4: Budovanie, rekonštrukcia a údržba športovo-rekreačných areálov
Priorita 4.1.3: Zabezpečiť ochranu proti povodniam

* Realizačný cieľ 4. 2: Zlepšovať starostlivosť o životné prostredie a racionálne
využívanie prírodných zdrojov
Priorita 4.2.1: Znižovať množstvo odpadu
Opatrenie 4.2.1.1: Zdokonaľovať systém separácie odpadu
Opatrenie 4.2.1.2: Zdokonaliť systém odvozu odpadu
Opatrenie 4.2.1.3: Vytvoriť podmienky pre spracovávanie vyseparovaných zložiek odpadu
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Priorita 4.2.2.: Skvalitňovať zelené a oddychové plochy v meste
Opatrenie 4.2.2.1: Vypracovať opatrenia na zlepšovanie starostlivosti o verejnú zeleň
Opatrenie 4.2.2.2: Zlepšiť kvalitu zelene a parkov a dobudovať ich príslušnou vybavenosťou
Priorita 4.2.3: Regenerácia poškodeného životného prostredia
Opatrenie 4.2.3.1: Odstraňovanie starých environmentálnych záťaží a revitalizácia hnedých
plôch (= plochy po bývalých priemyselných areáloch, ktoré sú kontaminované a budú určené
na iné využitie)
Priorita 4.2.4: Zníženie znečistenia ovzdušia
Opatrenie 4.2.4.1: Realizácia Programu na zlepšenie kvality ovzdušia pre mesto Banská
Bystrica
Priorita 4.2.5: Hospodárnosť vo využívaní energií
Opatrenie 4.2.5.1: Využívanie alternatívnych zdrojov energie
Opatrenie 4.2.5.2: Spracovať, schváliť a realizovať komplexnú energetickú koncepciu mesta
a koncepciu tepelného hospodárstva
Priorita 4.2.6: Zabezpečenie čistoty vodných tokov
Opatrenie 4.2.6.1: Zlepšenie starostlivosti o vodné toky
Opatrenie 4.2.6.2: Využívanie dostupných legislatívnych možností na zabezpečenie čistoty
vodných tokov
Priorita 4.2.7: Znížiť nadmerné environmentálne hlukové zaťaženie v niektorých
častiach mesta
Opatrenie 4.2.7.1: Realizovať monitoring v exponovaných častiach mesta a spracovať návrhy
opatrení na zníženie hluku vzhľadom k získaným výsledkom monitoringu
Priorita 4.2.8: Zvýšená disciplinovanosť občanov, vlastníkov, nájomcov, správcov
v rámci starostlivosti o zložky životného prostredia
Opatrenie 4.2.8.1: Koordinovaná environmentálna výchova všetkých skupín občanov
Opatrenie 4.2.8.2: Vytvorenie systému na využívanie všetkých dostupných možností daných
legislatívou v oblasti starostlivosti o ŽP a prírodné zdroje

* Realizačný cieľ 4.3: Modernizácia technickej infraštruktúry
Priorita 4.3.1: Rekonštrukcia vodovodnej siete
Priorita 4.3.2: Dobudovanie a rekonštrukcia kanalizačnej siete
Priorita 4.3.3: Dobudovanie kalového hospodárstva v ČOV
Priorita 4.3.4: Rekonštrukcia zastaralých rozvodov elektrickej energie
Priorita 4.3.5: Zlepšenie pokrytia mesta TV signálom
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Horizontálny cieľ 4.4: Budovať obojsmernú komunikáciu, spoluprácu
a partnerstvá samosprávy s inštitúciami a občanmi v rámci mesta,
s regionálnymi inštitúciami a s okolitými obcami
Horizontálne opatrenie 4.4.4.1: Komunikácia a spolupráca výkonných, vzdelávacích,
plánovacích inštitúcií a občanov o službách a aktivitách v oblasti technickej inšfraštruktúry,
životného prostredia o spôsoboch a zodpovednostiach v oblasti starostlivosti o ŽP
Horizontálne opatrenie 4.4.4.2: Budovať systémy a kapacity (organizačné, personálne,
informačné, finančné) na získavanie vonkajších zdrojov
Horizontálne opatrenie 4.4.4.3: Zefektívniť komunikáciu mesta s občanmi o témach
týkajúcich sa životného prostredia, urbanistických návrhov, technickej infraštruktúry

Horizontálny cieľ 4.5: Podporovať rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí vo
všetkých oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja v meste
Horizontálne opatrenie 4.5.4.1: Zaviesť do plánovacích, rozhodovacích,
realizačných, monitorovacích a legislatívnych procesov všetkých inštitúcií v meste politiku
rovnosti príležitostí
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