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ČASŤ 3: PROGRAMOVÁ ČASŤ 

Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie 

programu rozvoja mesta, t. j. obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v 

hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike minimálne na úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú 

tvorené vecne príbuznými skupinami projektov. 

Programová časť obsahuje:  
- konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,  
- súbor ukazovateľov, výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.  

 

Programová časť PHSR je vyústením strategického plánovania. Zvolená rozvojová stratégia mesta 

Trstená bude naplňovaná prostredníctvom troch prioritných oblastí (politík). Rovnako tak strategický 

rozvojový cieľ dosiahneme naplňovaním troch prioritných cieľov (prioritná oblasť = prioritný cieľ) 

v nasledovnej štruktúre:  

 

 

 

 

 

Prioritný cieľ

Strategický cieľ
Zvýšiť konkurencieschopnosť mesta v oblasti 
kvality života, rozvoja podnikania a ochrany 

životného prostredia

Prioritná oblasť: Hospodárska politika

Zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva mesta založeného na 

využívaní vnútorného potenciálu územia, dobudovanej technickej 

infraštruktúry, kvalitných a dostupných služieb, rozvíjajúceho sa 

cestovného ruchu a zavádzaním inovácií vo všetkých oblastiach 

Prioritná oblasť: Sociálna politika

Vytvoriť podmienky pre udržateľný rozvoj ľudských zdrojov a rast 

kvality života v meste pre všetky vekové kategórie obyvateľov 

Trstenej 

Prioritná oblasť: Environmentálna politika

Znížiť nepriaznivé vplyvy ľudskej činnosti na kvalitu životného 

prostredia v meste a okolí, zavádzať environmentálne šetrné 

technológie a postupy, zvyšovať environmentálne povedomie 

obyvateľov mesta
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V nadväznosti na činnosť pracovných skupín PHSR Trstená 2015 – 2022, boli zvolené politiky (prioritné 

oblasti) podrobnejšie štruktúrované na rozvojové oblasti.  

1. Pracovná skupina Podnikateľského prostredia, poľnohospodárstva, rybolovu 

§ Oblasti:  Priemysel a služby, Poľnohospodárstvo, Lesníctvo a rybolov, Inovácie, Ľudské 

zdroje 

2. Pracovná skupina pre Verejné služby  

§ Oblasti:  Školstvo, Sociálne služby, Rodina, Deti a mládež, Zdravotníctvo, Informačné 

technológie a Efektívna verejná správa  

3. Pracovná skupina Cestovného ruchu, kultúry, športu a cezhraničnej spolupráce  
§ Oblasti:  Cestovný ruch, Partnerská spolupráca, Šport, Turistika a voľný čas, Rodina, 

Deti a mládež 

4. Pracovná skupina pre Životné prostredie a integrovanú infraštruktúru  

§ Oblasti:  Environmentálna infraštruktúra, Odpadové hospodárstvo, Kvalita životného 

prostredia a vzhľad mesta, Technická infraštruktúra, Bytová politika 

Tabuľka - Priradenie rozvojových oblastí k prioritným oblastiam – politikám:  

 

Prioritná oblasť: 
Prioritná oblasť:  

Hospodárska politika 

Prioritná oblasť:  
Sociálna politika 

Prioritná oblasť: 
Environmentálna politika 

Rozvojové 
oblasti: 

- Technická infraštruktúra 

- Priemysel a služby 

- Poľnohospodárstvo, 
lesníctvo a rybolov  

- Inovácie 

- Cestovný ruch 

- Partnerská spolupráca 

- Informačné technológie 
a Efektívna verejná 
správa  

- Školstvo  
- Sociálne služby 

- Zdravotníctvo 

- Ľudské zdroje 

- Bytová politika 

- Kultúra 

- Šport, turistika 
a voľný čas 

- Rodina, deti 

a mládež  

- Environmentálna 
infraštruktúra 

- Odpadové 
hospodárstvo  

- Kvalita životného 
prostredia a vzhľad 
mesta  
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3.1 Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí: 

Oblasť: Hospodárska politika 

Opatrenie Projekt/Aktivita 
Prioritná oblasť /  
Rozvojová oblasť 

Číslo 
opatrenia 

Názov 
  

1.1 Dobudovať, modernizovať 
a rozširovať dopravný systém 
mesta vrátane riešenia 
bezpečnosti obyvateľov 
a návštevníkov Trstenej 

1.1.1 Rozširovanie a skvalitňovanie bezpečnostných chodníkov v meste  Hospodárska politika /  
Technická infraštruktúra 

1.1.2 Oprava, údržba a rozširovanie miestnych komunikácií  Hospodárska politika /  
Technická infraštruktúra 

1.1.3 Výstavba parkovísk v blízkosti HNsP a na sídliskách Hospodárska politika /  
Technická infraštruktúra 

1.1.4 Obnova mostov  Hospodárska politika /  
Technická infraštruktúra 

1.1.5 Modernizácia verejného osvetlenia vrátane zahusťovania svietidiel  Hospodárska politika /  
Technická infraštruktúra 

1.1.6 Doplnenie dopravného značenia =  zvýšenie bezpečnosti Hospodárska politika /  
Technická infraštruktúra 

1.1.7 Rekonštrukcia cesty III. triedy v smere na Ústie nad Priehradou Hospodárska politika /  
Technická infraštruktúra 

1.1.8 Dobudovanie miestnych komunikácii v Novom Ústí Hospodárska politika /  
Technická infraštruktúra 

1.1.9 Vybudovanie malej kruhovej križovatky cesty I/59 s cestou II/520 

v centrálnej časti mesta 

Hospodárska politika /  
Technická infraštruktúra 

1.1.10 Vybudovanie nových miestnych komunikácií v lokalitách 
Ďurdinova II., Bratkovčík, Lány 

Hospodárska politika /  
Technická infraštruktúra 

1.1.11 Výstavba cestného vjazdu/výjazdu z cesty I/59 na sídlisko Západ Hospodárska politika /  
Technická infraštruktúra 

1.1.12 Vybudovanie železničnej zástavky na sídlisku Západ Hospodárska politika /  
Technická infraštruktúra 

1.1.13 Výstavba cyklochodníka spájajúceho sídlisko Západ s priemyselnou 

zónou (pri závode Panasonic), nemotorová doprava 

Hospodárska politika /  
Technická infraštruktúra 

1.1.14 Vybudovanie lávky pre peších a cyklistov do lokality „Hrady“ Hospodárska politika /  
Technická infraštruktúra 
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1.2 Vytvárať podmienky pre rozvoj 
podnikateľského prostredia  

s ohľadom na tvorbu 
pracovných miest 

 

1.2.1 Ukončenie ROEP  Hospodárska politika /  
Priemysel a služby 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo 
a rybolov 

1.2.2 Realizácia jednoduchých pozemkových úprav (po ukončení ROEP)  Hospodárska politika /  
Priemysel a služby 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo 
a rybolov 

1.2.3 Sprístupňovanie nevyužívaných budov / lokalít / zón pre rozvoj 
MSP 

Hospodárska politika /  
Priemysel a služby 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo 
a rybolov 

1.2.4 Vytvoriť podmienky pre vybudovanie priemyselného parku 
„Východ 2“ predovšetkým v oblasti budovania inžinierskych sietí 

Hospodárska politika /  
Priemysel a služby 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo 
a rybolov 

1.2.5 Rekonštruovať existujúce brownfieldy, hľadať pre nich investorov Hospodárska politika /  
Priemysel a služby 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo 
a rybolov 

1.2.6 Vytvoriť platformu pre komunikáciu s existujúcimi podnikateľmi 
v meste a potenciálnymi investormi 

Hospodárska politika /  
Priemysel a služby 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo 
a rybolov 

1.2.7 Propagovať začínajúcich podnikateľov v rámci aktivít 
propagujúcich mesto doma i v zahraničí 

Hospodárska politika /  
Priemysel a služby 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo 
a rybolov 

1.3 Vytváranie podmienok pre 
rozvoj cestovného ruchu 
s ohľadom na prírodný 
a kultúrny potenciál územia 

1.3.1 Vypracovanie a naplňovanie spoločného rozvojového dokumentu 
v oblasti cestovného ruchu „Orava ako celok“ na medzinárodnej 
úrovni 

Hospodárska politika /  
Cestovný ruch 

 

1.3.2 Obnovenie kováčskej dielne a vytvorenie priestorov pre obnovu 

a zachovanie tradičných remesiel 

Hospodárska politika /  
Cestovný ruch 

 

1.3.3 Výstavba cyklotrasy okolo Oravskej priehrady Hospodárska politika /  
Cestovný ruch 
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1.3.4 Pokračovať v projekte v budovaní cyklotrasy okolo Tatier Hospodárska politika /  
Cestovný ruch 

 

1.3.5 Budovanie doplnkových zariadení v blízkosti cyklotrás Hospodárska politika /  
Cestovný ruch 

 

1.3.6 Posilniť a propagovať mestské regionálne múzeum  Hospodárska politika /  
Cestovný ruch 

 

1.3.7 Vybudovať TIC na námestí Hospodárska politika /  
Cestovný ruch 

1.3.8 V časti „Prístav“ vybudovať TIC s verejným sociálnym zariadením, 
obchodom so suvenírmi 

Hospodárska politika /  
Cestovný ruch 

 

1.3.9 Tvorba propagačných materiálov – printové, elektronické, 
multimediálne 

Hospodárska politika /  
Cestovný ruch 

 

1.3.10 Vytvoriť ponuku tematických turistických trás Hospodárska politika /  
Cestovný ruch 

 

1.3.11 Pripraviť projektový zámer na výstavbu rekreačného komplexu na 
Oravskej Priehrade s celoročným využitím 

Hospodárska politika /  
Cestovný ruch 

 

1.3.12 Vytvoriť platformu pre zintenzívnenie spolupráce mesta a 
podnikateľov v cestovnom ruchu 

Hospodárska politika /  
Cestovný ruch 

 

1.3.13 Vytvorenie verejného prístupu na Oravskú Priehradu formou 
verejnej pláže  

Hospodárska politika /  
Cestovný ruch 

 

1.3.14 Modernizácia a rekonštrukcia nevyužitých objektov v časti Ústie 
nad Priehradou a Prístav 

Hospodárska politika /  
Cestovný ruch 

 

1.3.15 Využiť prítomnosť termálneho prameňa na rekreačné účely Hospodárska politika /  
Cestovný ruch 

 

1.3.16 Vybudovať „Symbolický“ cintorín utopených (pamiatka na 
zosnulých na Oravskej Priehrade) 

Hospodárska politika /  
Cestovný ruch 
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1.4 Podpora rozvoja informačnej 

spoločnosti a efektívnej 
verejnej správy 

1.4.1 Inštalácia informačných kioskov v meste a mestských častiach Hospodárska politika /  
Informačné technológie 
a Efektívna verejná správa  

1.4.2 Rozširovanie kamerového a monitorovacieho systému mesta Hospodárska politika /  
Informačné technológie 
a Efektívna verejná správa 

1.4.3 Modernizácia mestskej web stránky a informačného systému 
mesta  

Hospodárska politika /  
Informačné technológie 
a Efektívna verejná správa 

1.4.4 Rozširovanie siete Hotspotov Hospodárska politika /  
Informačné technológie 
a Efektívna verejná správa 

1.4.5 Digitalizácia agendy mestského úradu vrátane agendy organizácií 
v pôsobnosti mesta 

Hospodárska politika /  
Informačné technológie 
a Efektívna verejná správa 

1.4.6 Vytvorenie televízneho okruhu cez optokábel  Hospodárska politika /  
Informačné technológie 
a Efektívna verejná správa 

1.4.7 Komplexná modernizácia dátovej siete na mestskom úrade 

 

Hospodárska politika /  
Informačné technológie 
a Efektívna verejná správa 

1.5 Podpora aktivít v oblasti 

výskumu a inovácií, vrátane 
aktivít kreatívneho priemyslu 
a ich zavádzanie do praxe 

1.5.1 Podporovať výskumné projekty technicky nadaných študentov a 
škôl v oblasti elektrotechniky a strojárstva  

Hospodárska politika /  
Priemysel a služby/ Inovácie 

 

1.5.2 Podpora realizácie projektov kreatívneho priemyslu využívajúceho 
tradičné ľudové zvyky, tradície a remeslá  

Hospodárska politika /  
Priemysel a služby/ Inovácie 

 

1.5.3 Podpora aktivít v oblasti start-up projektov  Hospodárska politika /  
Priemysel a služby/ Inovácie 

1.6 Rozvoj regionálnej, národnej 
a medzinárodnej spolupráce 

1.6.1 Organizovanie spoločných  kultúrnych a športových aktivít, 
výmenných pobytov a spoločných podujatí v rámci regionálnej, 
národnej a medzinárodnej spolupráce partnerských miest  

Hospodárska politika /  
Partnerská spolupráca 

 

1.6.2 Prezentácia mesta, inštitúcií a organizácií pôsobiacich v meste na 
kultúrnych podujatiach v partnerských mestách, regiónoch 

Hospodárska politika /  
Partnerská spolupráca 

 

1.6.3 Zintenzívnenie spolupráce na úrovni partnerských miest a ďalší 
rozvoj partnerskej spolupráce 

Hospodárska politika /  
Partnerská spolupráca 
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Oblasť: Sociálna politika 

Opatrenie Projekt/Aktivita 
Prioritná oblasť /  
Rozvojová oblasť 

Číslo 
opatrenia 

Názov 
  

 2.1 Podpora a realizácia 
atraktívnych a inovatívnych 

programov v oblasti školstva, 
vzdelávania a odbornej 

prípravy na všetkých 
stupňoch vrátane 
celoživotného vzdelávania 

2.1.1 Inovácia školských vzdelávacích programov a metód výučby 
s dôrazom na prepojenie s praxou na základných a stredných 
školách  

Sociálna politika /  
Školstvo  

2.1.2 Podpora projektov zameraných na modernizáciu a doplňovanie 
učebných pomôcok a nástrojov pre oblasť prírodných, technických 
vied, vytváranie špecializovaných učební  

Sociálna politika /  
Školstvo 

2.1.3 Zachovanie univerzitného školstva v Trstenej Sociálna politika /  
Školstvo 

2.1.4 Podpora a realizácia projektov v oblasti celoživotného vzdelávania 

 

 

Sociálna politika /  
Školstvo 

2.1.5 Podpora programov zameraných na rozvoj finančnej a čitateľskej 
gramotnosti, environmentálnu výchovu 

Sociálna politika /  
Školstvo 

2.1.6 Rozvíjanie kľúčových kompetencií mládeže podporou aktivít 
globálneho vzdelávania vo formálnom a neformálnom vzdelávaní 

Sociálna politika /  
Školstvo,  

Rodina, deti a mládež 

2.1.7 Tvorba špecifického mentoringového programu pre dobrovoľníkov 
v rámci neformálneho vzdelávania v spolupráci s firmami 

a podnikateľmi v meste 

Sociálna politika /  
Školstvo,  

Rodina, deti a mládež 

2.2 Podpora rozširovania 
a modernizácie školskej 
infraštruktúry vrátane 
materiálno-technického 

2.2.1 Vytvorenie kapacít jaslí Sociálna politika /  
Školstvo 

2.2.2 Modernizácia objektov a areálov materských škôl vrátane 
vnútorného vybavenia 

Sociálna politika /  
Školstvo 

2.2.3 Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy Sociálna politika /  
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zabezpečenia vzdelávacieho 
procesu 

Školstvo 

2.2.4 Modernizácia budov a areálov základných škôl vrátane vnútorného 
vybavenia 

Sociálna politika /  
Školstvo 

2.2.5 Rekonštrukcia a rozšírenie budovy telocvične na komplexné 
športové zariadenie (šatňa, sprchy, posilňovňa a pod.) 

Sociálna politika /  
Školstvo 

2.2.6 Vytváranie zelených oáz pri školských areáloch Sociálna politika /  
Školstvo 

2.2.7 Modernizácia budovy a priestorov Centra voľného času  vrátane 
vnútorného vybavenia a rozširovanie ponuky jeho služieb 

Sociálna politika /  
Školstvo 

2.3 Podpora rozširovania 
a modernizácie sociálnej 
infraštruktúry mesta s cieľom 
poskytovať komplexnú 
sociálnu starostlivosť pre 
všetky skupiny občanov 

2.3.1 Rozširovať ponuku služieb  centra sociálnych služieb mesta Trstená 

 

Sociálna politika /  
Sociálne služby 

2.3.2 Vybudovať zariadenie sociálnych služieb pre seniorov Sociálna politika /  
Sociálne služby 

2.3.3 Budovanie sociálnych bytov pre začínajúce rodiny, neúplné rodiny, 
rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia, mladých ľudí 

Sociálna politika /  
Sociálne služby 

Rodina, deti a mládež 

2.3.4 Rekonštrukcia nevyužitej budovy vo vlastníctve mesta pre účely 
zriadenia krízového centra 

Sociálna politika /  
Sociálne služby 

Rodina, deti a mládež 

2.3.5 Vytváranie podmienok pre vzájomnú integráciu seniorov a detí Sociálna politika /  
Sociálne služby 

2.3.6 Podporovať vytváranie nových služieb zameraných na 
predchádzanie/zamedzenie vzniku sociálneho vylúčenia 
s osobitným zreteľom na mládež 

Sociálna politika /  
Školstvo/  
Rodina, deti a mládež 

2.3.7 Vypracovanie katalógu/ ponuky služieb v oblasti sociálneho 
začleňovania 

Sociálna politika /  
Školstvo/  
Rodina, deti a mládež 

2.3.8 Vytvorenie centra pre rodinu   

2.4 Podpora rozširovania 
a modernizácie zdravotníckej 
infraštruktúry mesta s cieľom 

2.4.1 Modernizácia nemocničného areálu vrátane budov, modernizácia 
ostatných objektov zdravotnej starostlivosti na území mesta 

Sociálna politika /  
Zdravotníctvo 

2.4.2 Dobudovanie hotelovej časti nemocnice  Sociálna politika /  
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poskytovať komplexnú 
zdravotnú  starostlivosť 
pre všetky skupiny občanov 

Zdravotníctvo 

2.4.3 Rozširovanie kapacít nemocnice a zriadenie chýbajúcich oddelení Sociálna politika /  
Zdravotníctvo 

2.4.4 Obstaranie moderných zdravotníckych prístrojov a zariadení  Sociálna politika /  
Zdravotníctvo 

2.4.5 Vybudovanie integrovaného centra zdravotnej starostlivosti  Sociálna politika /  
Zdravotníctvo 

2.5 Vytváranie podmienok pre 
zvyšovanie kvality ľudských 
zdrojov pre trh práce 
s osobitným zreteľom na 
znevýhodnené skupiny 
obyvateľov 

2.5.1 Zriaďovanie chránených dielní a chránených pracovísk 
zamestnávajúcich osoby so zdravotným postihnutím   

Sociálna politika /  
Ľudské zdroje 

2.5.2 Využívanie aktívnych opatrení trhu práce pre zamestnávanie ÚoZ 
s osobitným zreteľom na zamestnávanie znevýhodnených ÚoZ 

Sociálna politika /  
Ľudské zdroje 

2.5.3 Podpora realizácie projektov zameraných na zosúladenie rodinného 
a pracovného života 

Sociálna politika /  
Ľudské zdroje 

2.5.4 Aktívna podpora realizácie rekvalifikačných kurzov a kurzov na 

zvyšovanie odborných zručností účastníkov pracovného trhu 

Sociálna politika /  
Ľudské zdroje 

2.5.5 Vytváranie sociálnych podnikov so zamestnávaním  
znevýhodnených skupín UoZ 

Sociálna politika /  
Ľudské zdroje 

2.6 Podpora rozširovania 
a modernizácie bytového 
a domového fondu v meste 

2.6.1 Príprava nových pozemkov vrátane infraštruktúry pre IBV – lokality: 

„Lány“, „Ďurdinova“ (II. Etapa), „Pri potoku Bratkovčík“, „Dubie“ 
a v ďalších lokalitách s potenciálom pre IBV 

Sociálna politika /  
Bytová politika 

2.6.2 Ukončenie ROEP a následné prevedenie Jednoduchých 
pozemkových úprav pre účely riešenia vlastníckych práv 
k pozemkom pre IBV 

Sociálna politika /  
Bytová politika 

2.7 Vytváranie podmienok pre 
rozvoj kultúry, športu, 
voľnočasových aktivít pre 
obyvateľov a návštevníkov 
mesta s osobitným zreteľom 
na deti a mládež 

2.7.1 Budovanie vonkajších ihrísk a zón pre aktívne trávenie voľného času 
(workout-ové aktivity, plaza, vonkajšie fitness, adrenalínové športy 
a pod.) 

Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.7.2 Vytvorenie priestoru pre stretávanie a organizáciu aktivít pre 
mladých na sídlisku Západ, v lokalite Hálečková a Ústie  

Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

Rodina, deti a mládež 

2.7.3 Realizácia vlastného grantového programu na podporu aktivít 
mladých 

Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

Rodina, deti a mládež 
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2.7.4 Obstaranie materiálno-technického vybavenia pre organizáciu 
kultúrnych podujatí v meste  

Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.7.5 Vybudovanie oddychovej zóny na sídlisku Západ Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.7.6 Budovanie detských ihrísk  Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

Rodina, deti a mládež 

2.7.7 Výstavba multifunkčnej športovej haly na sídlisku Západ Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.7.8 Modernizácia objektu Domu kultúry vrátane vnútorného vybavenia, 
vybavenia kina 

Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.7.9 Modernizácia mestskej knižnice, najmä jej vnútorného vybavenia 
a obnovy knižničného fondu 

Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.7.10 Príprava a realizácia projektu rekonštrukcie synagógy pre účely 
zriadenia galérie, vrátane riešenia vlastníckych práv 

Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.7.11 Vybudovanie stáleho pódia pre organizovanie kultúrno-

spoločenských podujatí na námestí  

Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.7.12 Výstavba dopravného ihriska s regionálnou pôsobnosťou Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.7.13 Rekonštrukcia existujúcich športových hál, kolkárne, športových 
areálov a multifunkčných ihrísk a ich ďalšie rozširovanie 

Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.7.14 Dobudovanie, modernizácia a rozširovanie areálu futbalového 
ihriska  

Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.7.15 Budovanie tratí (chodníkov) pre bežecké aktivity (vrátane 
bežeckého lyžovania) v rámci katastra Trstenej vrátane ich značenia 
a ostatného príslušenstva 

Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.7.16 Rozširovanie siete existujúcich a budovanie nových náučných 
chodníkov (vrátane cyklochodníkov) 

Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.7.17 Výstavba umelej ľadovej plochy Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.7.18 Identifikácia vhodnej lokality a príprava projektu výstavby 
lyžiarskeho vleku 

Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.7.19 Vybudovanie plaveckého bazéna  Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 
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2.7.20 Vytvorenie systému pre efektívne financovanie športových klubov 
pôsobiacich v meste 

Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

  2.7.21 Podpora vytvorenia ubytovacích kapacít na Ústí pre mládežnícke 
skupiny a organizácie  

Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.7.22 Zlepšenie a obstaranie materiálno-technického vybavenia 
Dobrovoľnému hasičskému zboru 

Sociálna politika /  
Šport, turistika a voľný čas 

2.8 Obnova a modernizácia 
kultúrnych a historických 
pamiatok 

2.8.1 Rekonštrukcia Wilcsekovej kúrie, obstaranie jej vybavenia Sociálna politika /  
Kultúra 

2.8.2 Vybudovať krížovú cestu v rámci mesta Trstená  Sociálna politika /  
Kultúra 

2.8.3 Rozširovanie evidencie pamätihodností mesta, ich obnova 
a zachovávanie  

Sociálna politika /  
Kultúra 

2.8.4 Vytvorenie mechanizmu pre prehlbovanie spolupráce s majiteľmi 
historických objektov na námestí a v okolí pri ich obnove 

Sociálna politika /  
Kultúra 

2.8.5 Vytvorenie inštitútu „chránených hrobov“ – identifikácia, obnova 
a propagácia hrobov významných osobností mesta a židovských 
cintorínov nachádzajúcich sa na území Trstenej 

Sociálna politika /  
Kultúra 
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Oblasť: Environmentálna politika 

Opatrenie Projekt/Aktivita 
Prioritná oblasť /  
Rozvojová oblasť 

Číslo 
opatrenia 

Názov 
  

3.1 Realizácia aktivít a projektov 

protipovodňovej ochrany 
mesta 

3.1.1 Protipovodňová ochrana – regulácia tokov: Trsteník, 
Oravica, Všivák 

Environmentálna politika / 

Environmentálna infraštruktúra  

3.1.2 Realizácia protipovodňových opatrení na potokoch 
v extraviláne mesta  

Environmentálna politika / 

Environmentálna infraštruktúra 

3.2 Skvalitňovanie a rozširovanie 
systému separovaného zberu 
vrátane zavádzania nových 
technológií a postupov 

v oblasti odpadového 
hospodárstva, odstraňovanie 
environmentálnych záťaží 

3.2.1 Vybudovanie zberného dvora  Environmentálna politika / 

Odpadové hospodárstvo 

3.2.2 Budovanie zberných miest na separovaný odpad Environmentálna politika / 

Odpadové hospodárstvo 

3.2.3 Revitalizácia kameňolomu „Pod Haléčkou“ a na „Bubeníku“ Environmentálna politika / 

Odpadové hospodárstvo 

3.2.4 Odstraňovanie nelegálnych skládok na celom území mesta 
a mestských častí 

Environmentálna politika / 

Odpadové hospodárstvo 

3.2.5 Realizácia opatrení na nakladenie s BRO Environmentálna politika / 

Odpadové hospodárstvo 

3.3 Tvorba a úprava verejných 
priestranstiev a parkov, 

zachovávanie mestských 
a prírodných ekosystémov 

3.3.1 Odstraňovanie nelegálnych skládok na celom území mesta 
a mestských častí 

Environmentálna politika / 

Kvalita životného prostredia a vzhľad 
mesta  

3.3.2 Komplexné riešenie úprav verejnej zelene (predovšetkým 
na sídliskách) 

Environmentálna politika / 

Kvalita životného prostredia a vzhľad 

mesta 

3.3.3 Vybudovať a prevádzkovať fontánu na námestí   Environmentálna politika / 

Kvalita životného prostredia a vzhľad 
mesta 

3.4 Podpora a realizácia projektov 
na zníženie emisií 
a energetickej spotreby 

3.4.1 Realizácia projektov znižovania energetickej náročnosti 
verejných objektov vrátane zmien palivovej základne 
s využitím obnoviteľných zdrojov energie 

Environmentálna politika / 

Kvalita životného prostredia a vzhľad 
mesta 

3.4.2 Podpora projektov zatepľovania bytových a rodinných 
domov  

Environmentálna politika / 

Kvalita životného prostredia a vzhľad 
mesta 
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3.5 Podpora a realizácia projektov 
na využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie 

3.5.1 Podpora a realizácia projektov využívajúcich solárnu 
a vodnú energiu  

Environmentálna politika / 

Kvalita životného prostredia a vzhľad 
mesta 

3.5.2 Podpora realizácie projektu na využitie geotermálnej 
energie 

Environmentálna politika / 

Kvalita životného prostredia a vzhľad 
mesta 

3.6 Rozširovanie a modernizácia 
infraštruktúry zásobovania 
a odvádzania vôd. 

3.6.1 Rozširovanie a modernizácia existujúcej dažďovej 
kanalizácie 

Environmentálna politika / 

Environmentálna infraštruktúra 

3.6.2 Rozširovanie a modernizácia siete splaškovej kanalizácie  Environmentálna politika / 

Environmentálna infraštruktúra 

3.6.3 Rozširovanie a modernizácia vodovodnej siete Environmentálna politika / 

Environmentálna infraštruktúra 

3.7 Zvyšovanie 
environmentálneho 
povedomia obyvateľov mesta 

3.7.1 Realizácia informačných aktivít v oblasti separovaného 
zberu   

Environmentálna politika / 

Odpadové hospodárstvo 

 3.7.2 Informačná kampaň pre oblasť nakladania s BRO Environmentálna politika / 

Odpadové hospodárstvo 

 

 

 

 


