E. Zvyšovanie kvality riadenia
a verejných služieb
STRATEGICKÁ VÍZIA
Manažment, zamestnanci mesta a mestských zariadení sú pripravení kvalitne, efektívne a bez
zbytočných prieťahov plniť všetky zverené úlohy. Sú schopní reagovať na meniace sa podmienky
a prispôsobovať sa im. Sú schopní konkurovať administratíve iných miest v Európe. Verejná
správa sa zmenila na verejnú službu, odbúral sa byrokratický prístup k riešeniu úloh a mestská
správa tejto zmene prispôsobila aj komunikáciu s občanmi a návštevníkmi mesta.
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Kritická oblasť E.1
ORGANIZÁCIA MESTSKEJ SPRÁVY (SPRÁVY MESTA)
Priorita E.1.1
Zefektívniť riadenie a výdavky na správu mesta

Opatrenie E.1.1.1

Trvalé zlepšovanie poskytovaných služieb a efektívnosti fungovania
Mesta Piešťany
Garant:
Spolupráca:
Náklady:
Zdroje:
Termín:

Mesto Piešťany
Únia miest Slovenska
30 tis. Sk
rozpočet mesta
2007 – 13

Úlohy
E.1.1.1.1
E.1.1.1.2
E.1.1.1.3
E.1.1.1.4
E.1.1.1.5
E.1.1.1.6
E.1.1.1.7

Opatrenie E.1.1.2

Zapojenie do projektu benchmarkingu mestských úradov
Zber a spracovanie údajov
Stanovenie metodiky, skupiny ukazovateľov
Spracovanie údajov
Spracovanie výstupov a zhodnotenie výsledkov
Realizácia záverov opatrení
Informovanie verejnosti

Zefektívniť využívanie objektov a pozemkov vo vlastníctve
mesta
Cieľom opatrenia je na základe zmien v organizácii mestskej správy
prehodnotiť efektívnosť využívania objektov a pozemkov a navrhnúť zmenu
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Služby mesta Piešťany, p.o., Mestské kultúrne stredisko p.o.,
Bytový podnik Mesta Piešťany s.r.o., školy
Náklady:
0
Zdroje:
Termín:
od 2007, priebežne

Úlohy
E.1.1.2.1
E.1.1.2.2
E.1.1.2.3
E.1.1.2.4

Vypracovať analýzu nákladovosti a efektívnosti využívania
každého objektu a pozemku vo vlastníctve mesta
Navrhnúť spôsob využitia majetku
Prehodnotenie existujúcich zmlúv
Realizovať navrhované zmeny, ak to umožňujú existujúce zmluvy

2

Opatrenie E.1.1.3

Realizácia projektu e-government
Cieľom opatrenia je vo väzbe na zmenu organizácie mestskej správy začať
pripravovať a postupne realizovať e-government na území mesta
Garant úlohy:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
MsÚ—ostatní vedúci odborov
Náklady:
1,5 mil. Sk
Zdroje:
rozpočet mesta, fondy EÚ
Termín:
od 2007, trvale

Úlohy
E.1.1.3.1
E.1.1.3.2
E.1.1.3.3

Opatrenie E.1.1.4

Realizácia projektu
Informačná kampaň
Trvalá aktualizácia a skvalitňovanie služby

Rozširovať a aktualizovať geografický informačný systém (GIS)
Cieľom opatrenia je v digitálnej forme (podľa jednotlivých vrstiev) vlastniť všetky
relevantné informácie o území — moderný nástroj riadenia územia
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
štátna správa, podnikateľské subjekty, 3. sektor, experti
Náklady:
podľa projektu
Zdroje:
rozpočet mesta
Termín:
od 2007, trvale

Úlohy:
E.1.1.4.1
E.1.1.4.2
E.1.1.4.3

Opatrenie E.1.1.5

Dopĺňať vrstvy GIS
Aktualizovať dáta
Školenie využívania GIS pre pracovníkov MsÚ

Vytvorenie strešnej organizácie zabezpečujúcej sociálne služby na
území mesta
Cieľom opatrenia je vytvoriť nové a efektívnejšie podmienky pre zabezpečovanie
sociálnych služieb po procese decentralizácie. Vzhľadom na charakter služieb,
možnosť získavania zdrojov, možnosť podnikania odporúčame vytvorenie
neziskovej organizácie.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
štátna správa, neziskové organizácie
Náklady:
0
Zdroje:
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.1.1.5.1
E.1.1.5.2
E.1.1.5.3

Audit organizácií mesta zabezpečujúcich sociálne služby
Definovanie rozsahu úloh (zriaďovateľská listina)
Vznik novej organizácie a s tým súvisiaci prevod majetku
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Priorita E.1.2
Vyššia kvalita zamestnancov mestskej správy
Opatrenie E.1.2.1

Vypracovať projekt profesijného rastu zamestnancov mesta
a zaviesť systém pravidelného vzdelávania
Cieľom opatrenia je vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvality práce
a poskytovania služieb pre občanov mesta, návštevníkov a investorov.
Garant
Mesto Piešťany
Spolupráca:
externí pracovníci
Náklady:
200 tis. Sk ročne
Zdroje:
mestský rozpočet, granty, finančná podpora EÚ
Termín:
2007 – 2013, trvale

Úlohy
E.1.2.1.1
E.1.2.1.2
E.1.2.1.3

Opatrenie E.1.2.2

Vypracovať projekt
Zabezpečenie profesijného a jazykového vzdelávania
zamestnancov mesta
Udržiavanie kontaktov so vzdelávacími inštitúciami a výber
najlepších ponúk

Vypracovať systém podpory zamestnancov v sociálnej, kultúrnej,
športovej a spoločenskej oblasti
Cieľom opatrenia je vytvoriť systém pre podporu kolegiality, sociálnych väzieb
a vzťahov, s kultúrnym, športovým a spoločenským zameraním.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Náklady:
200 tis. Sk ročne – sociálny fond
100 tis. Sk ročne – rozpočet mesta
Zdroje:
sociálny fond, rozpočet mesta
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.1.2.2.1
E.1.2.2.2
E.1.2.2.3

Pripraviť zásady podpory
Zabezpečiť finančné zdroje
Realizovať podporu
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Kritická oblasť E.2
ŠKOLSTVO
Priorita E.2.1
Efektívne fungovanie základného školstva a školských zariadení, s kvalitnými
pedagógmi a v kvalitných priestoroch
Opatrenie E.2.1.1

Stratégia rozvoja materských škôl, ZUŠ, centier voľného času a
školských klubov
Cieľom opatrenia je zosúladiť efektívnosť a kvalitu zabezpečovania služby,
s možnosťami mestského rozpočtu a potrebami občanov
Garant:
Spolupráca:
Náklady:
Zdroje:
Termín:

Mesto Piešťany
riaditelia ZUŠ, CVČ, MŠ
0
2007 – 2013

Úlohy
E.2.1.1.1
E.2.1.1.2
E.2.1.1.3

Opatrenie E.2.1.2

Sledovanie nákladovosti a vyťaženosti jednotlivých MŠ, ZUŠ a
CVČ
Návrh stratégie do roku 2013
Realizácia opatrení

Stratégia rozvoja základných škôl
Cieľom opatrenia je zosúladiť efektívnosť zabezpečenie efektívnosti a kvality
služby s možnosťami mestského rozpočtu a potrebami občanov
Garant:
Mesto Peišťany
Spolupráca:
riaditelia ZŠ, Mesto Piešťany
Náklady:
0
Zdroje:
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.2.1.2.1
E.2.1.2.2
E.2.1.2.3

Analýza nákladovosti a vyťaženosti jednotlivých ZŠ
Návrh stratégie do roku 2013
Realizácia opatrení
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Opatrenie E.2.1.3

Modernizácia a skvalitnenie systému obslužných činností pre
základné školy a školské zariadenia (stravovanie, upratovanie,
údržba, obstarávanie tovarov a pomôcok, atď.)
Cieľom opatrenia je posúdiť a realizovať opatrenia v obslužných prevádzkach
školstva vedúce k modernizácii a skvalitneniu obslužných činností
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
riaditelia škôl a školských zariadení
Náklady:
návrh, realizácia
Zdroje:
rozpočet mesta, sponzorstvo, granty, rozpočet škôl
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.2.1.3.1
E.2.1.3.2
E.2.1.3.3.

Opatrenie E.2.1.4

Sledovanie systému obslužných činností v školstve na území
mesta (školské kluby, školské jedálne)
Návrh opatrení
Realizácia opatrení

Plán rekonštrukcie, výstavby a obnovy škôl a školských zariadení
Cieľom opatrenia je v súlade s so stratégiami navrhnúť plán údržby, opráv
a modernizácie škôl a školských zariadení vo väzbe na mestský rozpočet
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
riaditelia ZŠ a školských zariadení mesta Piešťany
Náklady:
4 mil. Sk ročne
Zdroje:
rozpočet mesta, granty
Termín:
2007 – 2013, trvale

Úlohy
E.2.1.4.1
E.2.1.4.2
E.2.1.4.3
E.2.1.4.4

Vypracovanie plánu opráv, údržby a modernizácie
Vypracovanie zámerov
Zabezpečenie finančných zdrojov na spolufinancovanie
modernizácie školských zariadení
Realizácia zámerov
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Opatrenie E.2.1.5

Program kvality pedagogických pracovníkov (vyhodnotenie učiteľ/ka roka)
Cieľom opatrenia je na základe schváleného projektu vyhodnocovať prácu
pedagogických pracovníkov a zabezpečiť ich profesijný rast
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
školské rady, mestské školské rady
Náklady:
60 tis. Sk ročne
Zdroje:
rozpočet mesta, rozpočet škôl
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.2.1.5.1
E.2.1.5.2
E.2.1.5.3
E.2.1.5.4

Vypracovanie kritérií a projektu
Realizácia projektu: „Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda―
Vypracovanie zámerov profesijného rastu pedagogických
zamestnancov
Zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre pedagogických
zamestnancov

Priorita E.2.2
Odborná profilácia stredných škôl zabezpečuje kvalifikovanú pracovnú silu
pre potreby trhu práce v Piešťanoch i širokom okolí

Opatrenie E.2.2.1

Vytvorenie Rady vzdelávania na území mesta
Cieľom opatrenia je dať dohromady riaditeľov stredných škôl, zástupcov mesta,
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a podnikateľských subjektov pôsobiacich na
území mesta, prípadne v jeho okolí za účelom informovania sa o aktuálnych
potrebách trhu práce a potrebných zmenách v odbornej profilácii stredných škôl.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
VÚC, riaditelia stredných škôl, Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny, podnikatelia
Náklady:
0
Zdroje:
Termín:
2007 – 2010

Úlohy
E.2.2.1.1
E.2.2.1.2

Spracovanie Štatútu „Rady vzdelávania―
Prerokovanie so zástupcami VÚC a SŠ, MsZ
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Priorita E.2.3
Podpora vysokoškolského vzdelávania

Opatrenie E.2.3.1

Podpora rozvoja vysokoškolského vzdelávania na území mesta
Cieľom opatrenia je zvýšiť dostupnosť vysokoškolského vzdelávania vytvorením
podmienok pre lokalizáciu vysokoškolského zariadenia na území mesta za
účelom prilákania/udržania mladých ľudí vysokoškolského veku v Piešťanoch.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
VŠ, podnikatelia, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.,
susedné obce a mestá, Národný ústav reumatických chorôb
Náklady:
0
Zdroje:
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.2.3.1.1

Trvalá komunikácia s vedením škôl a podpora ich rozvoja
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Kritická oblasť E.3
SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ V MESTE
Priorita E.3.1
Skvalitnenie, modernizácia a zefektívnenie existujúceho systému sociálnej
pomoci v meste
Opatrenie E.3.1.1

Pravidelné vyhodnocovanie poskytovania sociálnych služieb, ich
možné spojenie pri zachovaní, respektíve zlepšení kvality
poskytovaných služieb
Cieľom opatrenia je realizovať analýzu súčasného stavu v oblasti poskytovania
sociálnych služieb
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Náklady:
0
Zdroje:
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.3.1.1.1
E.3.1.1.2

Opatrenie E.3.1.2

Zlepšovanie kvality štruktúry sociálnych služieb
Hodnotenie finančnej efektívnosti poskytovaných služieb

Zlepšenie informovanosti verejnosti o sociálnej oblasti
Cieľom opatrenia je informovať priebežne verejnosť prostredníctvom sprievodcu,
miestnej tlače, www stránky mesta a pod.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Náklady:
50 tis. Sk Inzercia, webstránka
90 tis. Sk sprievodca
Zdroje:
rozpočet mesta, granty
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.3.1.2.1
E.3.1.2.2
E.3.1.2.3

Aktualizovať sprievodcu sociálnymi službami v meste - priebežne
ho vydávať (2007)
Poskytovať aktuálne informácie na web-stránke mesta (trvale)
Informovať verejnosť aktuálne prostredníctvom Radnice a
miestnej tlače (trvale)
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Opatrenie E.3.1.4

Vyhodnotenie technického stavu objektov, v ktorých sa poskytujú
sociálne služby a vytvorenie plánu opráv, údržby a modernizácie
Cieľom opatrenia je technické zhodnotenie objektov pre poskytovanie sociálnych
služieb a ich udržanie v dobrom stave.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Náklady:
podľa konkrétnych programov
Zdroje:
mestský rozpočet, granty
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.3.1.4.1
E.3.1.4.2
E.3.1.4.3

Vypracovanie plánu opráv, údržby a modernizácie
Hľadanie finančných zdrojov na realizáciu plánu
Pravidelné každoročné sledovanie technického stavu objektov
sociálnych služieb a realizácia priebežnej opravy, údržby a pod.

Priorita E.3.2
Doplnenie štruktúry sociálnych zariadení a sociálnych služieb
Opatrenie E.3.2.1

Vybudovanie Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb –
penziónu pre dôchodcov (kapacita cca 50 miest)
Garant:
Spolupráca:
Náklady:
Zdroje:
Termín:

Mesto Piešťany
75 mil. Sk
rozpočet mesta, granty, sponzorstvo
2007 – 2013

Úlohy
E.3.2.1.1
E.3.2.1.2
E.3.2.1.3

Opatrenie E.3.2.2

Hľadanie finančných zdrojov na realizáciu (žiadosť o finančný
príspevok zo štrukturálnych fondov, granty a pod.) (od 2007)
Verejná súťaž na dodávku stavby
Realizácia výstavby (do 2013)

Dobudovanie objektu na Staničnej ulici
Cieľom opatrenia je dobudovať objekt do takého stavu, aby tam mohli byť
umiestnené obe ZOS ako aj organizácia sociálnych služieb.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Náklady:
podľa projektovej dokumentácie
Zdroje:
rozpočet mesta, granty
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.3.2.2.1

Vypracovanie zámeru
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E.3.2.2.2
E.3.2.2.3
E.3.2.2.4
E.3.2.2.5

Opatrenie E.3.2.3

Vypracovanie projektovej dokumentácie
Vypracovanie žiadosti o finančný príspevok zo štrukturálnych
fondov, prípadne Štátneho fondu rozvoja bývania
Verejná súťaž na realizáciu výstavby
Realizácia výstavby

Realizácia novej sociálnej služby: chránené dielne a chránené
bývanie
Dobudovaním objektu na Staničnej ulici (ZOS) sa uvoľní objekt na Kalinčiakovej
ulici na zriadenie novej potrebnej sociálnej služby v meste. MsÚ registruje záujem
o zriadenie a prevádzkovanie tohto typu zariadenia inými subjektami činnými v
oblasti starostlivosti o zdravotne postihnutých obyvateľov v meste.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
tretí sektor, neziskové organizácie, o.z.
Náklady:
podľa projektu
Zdroje:
rozpočet mesta, súkromné zdroje, granty
Termín:
2008 – 2013

Úlohy
E.3.2.3.1
E.3.2.3.2
E.3.2.3.3
E.3.2.3.3

Opatrenie E.3.2.4

Vypracovanie zámeru, resp. kritérií na prevádzku sociálnej
služby (2008)
Vyzvanie záujemcov na predloženie zámeru, projektu na
zabezpečenie sociálnej služby (2008)
Vyhodnotenie ponúk a výber budúceho prevádzkovateľa (2008)
Realizácia
(2008 – 2013)

Podpora zriadenia nízkoprahového centra
Cieľom je iniciovať a podporiť vytvorenie nízkoprahového centra pre voľnočasové
aktivity detí a mládeže
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
štátny sektor, súkromný sektor, tretí sektor – o.z., n.o.
Náklady:
0
Zdroje:
mestský rozpočet
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.3.2.4.1
E.3.2.4.2
E.3.2.4.3

Opatrenie E.3.2.5

Vytypovanie vhodných priestorov
Hľadanie strategického partnera
Zabezpečenie finančnej, materiálnej, ... podpory projektu

Transformácia penziónu Juliana na domov dôchodcov
Cieľom je transformácia ÚZ Penziónu Vila Juliana na domov – penzión pre
dôchodcov
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Náklady:
0
Zdroje:
11

Termín:

2007 – 2013

Úlohy
E.3.2.5.1
E.3.2.5.2

Opatrenie E.3.2.6

Spracovanie nového štatútu
Predloženie spracovaného štatútu na schválenie Mestskému
zastupiteľstvu mesta Piešťany

Realizácia bezbariérových úprav na území celého mesta
Cieľom je sprístupnenie celého územia mesta i pre občanov so zdravotným
postihnutím
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Služby mesta Piešťany p. o., tretí sektor, referát územnej správy
Náklady:
100 tis. Sk ročne
Zdroje:
rozpočet mesta
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.3.2.6.1

E.3.2.6.2
E.3.2.6.3

Opatrenie E.3.2.7

Vypracovať návrh etapizácie zabezpečenia bezbariérových úprav
pre dané obdobia na miestnych komunikáciách a dostupnosti
objektov
Zabezpečiť realizáciu jednotlivých etáp podľa časového
harmonogramu
Kontrolovať zabezpečenie bezbariérového vstupu do objektov
stavebným úradom v rámci kolaudačného konania (trvale)

Podpora tretieho sektora a súkromných iniciatív, ktoré majú záujem
realizovať na území mesta nové, resp. chýbajúce formy sociálnej
pomoci
Garant:
Spolupráca:
Náklady:
Zdroje:
Termín:

Mesto Piešťany
podľa programu
rozpočet mesta, granty
2007 – 2013

Úlohy
E.3.2.7.1
E.3.2.7.2

Určiť oblasti podpory v sociálnej sfére v meste (2007)
Spracovať program podpory v sociálnej oblasti na každý rok
(2007 – 2013)

12

Priorita E.3.3
Rozvoj spolupráce a zapojenosť obyvateľov do aktivít sociálnej pomoci
Opatrenie E.3.3.1

Organizovať, resp. aktívne sa zúčastňovať a podporovať aktivity
a podujatia zvyšujúce informovanosť verejnosti (i subjektov v meste)
o nových aktivitách
Garant:
Spolupráca:
Náklady:
Zdroje:
Termín:

Mesto Piešťany
štátna správa, 3.sektor
100 tis. Sk ročne
rozpočet mesta, granty
2007 – 2013

Úlohy
E.3.3.1.1
E.3.3.1.2

Opatrenie E.3.3.2

Spracovať návrhy možných aktivít a podujatí (priebežne)
Hľadanie finančných zdrojov na realizáciu (priebežne)

Zintenzívnenie propagácie aktivít v sociálnej oblasti a získavanie
občanov mesta pre dobrovoľnícke aktivity
Garant:
Spolupráca:
Náklady:
Zdroje:
Termín:

Mesto Piešťany
tretí sektor
50 tis. Sk ročne
mestský rozpočet, granty
2007 – 2013

Úlohy
E.3.3.2.1

E.3.3.2.2

Pravidelný kontakt s existujúcimi subjektami tretieho sektora v
meste a realizácia spoločných aktivít na podporu získavania
nových členov OZ a pod. (trvale)
Pomoc pri zaškoľovaní dobrovoľníkov (trvale)
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Kritická oblasť E.4
KULTÚRA
Priorita E.4.1
Nadviazať na kultúrne tradície mesta
Opatrenie E.4.1.1

Organizovanie podujatí, ktoré majú charakter kultúrnych tradícií
Cieľom opatrenia je zostaviť kompletný kalendár kultúrnych tradícií so
zadefinovaním časového, finančného a organizačného zabezpečenia.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
MsK, MsKS, kultúrne inštitúcie
Náklady:
1 mil. Sk
Zdroje:
rozpočet mesta, granty
Termín:
od 2007, trvale

Úlohy
E.4.1.1.1
E.4.1.1.2
E.4.1.1.3
E.4.1.1.4

Pripraviť scenáre kultúrnych podujatí
Pripraviť kalendár kultúrnych podujatí
Finančné zabezpečenie kultúrnych podujatí
Monitoring realizácie kultúrnych podujatí

Priorita E.4.2
Zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov, žánrov kultúry
Opatrenie E.4.2.1

Realizovať nové formy, druhy a žánre kultúry v Piešťanoch
Cieľom opatrenia je realizovať nové a jestvujúce formy, druhy, žánre kultúry.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
MsK, MsKS, súkromný sektor (ziskový, neziskový)
Náklady:
200 tis. Sk ročne
Zdroje:
rozpočet mesta, granty
Termín:
od 2007, trvale

Úlohy
E.4.2.1.1
E.4.2.1.2
E.4.2.1.3
E.4.2.1.4

Navrhovať a dopĺňať nové formy, druhy a žánre kultúry počas
roka – pripraviť scenár (festival karikatúry, festival klaunov...)
Kvantifikovať finančné požiadavky
Organizačno-realizačné zabezpečenie
Monitorovanie úspešnosti realizácie
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Opatrenie E.4.2.3

Podpora kultúrnej spolupráce miest Piešťany – Bratislava – Trenčín
Cieľom opatrenia je podporiť kultúrnu spoluprácu týchto miest.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Mestská knižnica, Mestské kultúrne stredisko
Náklady:
100 tis. Sk
Zdroje:
rozpočet mesta, granty
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.4.1.3.1
E.4.1.3.2
E.4.2.3.3
E.4.2.3.4

Opatrenie E.4.2.4

Spolupráca informačných centier
Výmena účinkovania umeleckých telies
Organizovanie spoločných prezentačných dní
Vydávanie spoločných propagačných materiálov

Podpora kultúrnej spolupráce s partnerskými mestami
Cieľom opatrenia je vzájomné spoznávanie kultúr partnerských miest mesta
Piešťany: Ustroň, Hajdunanas, Heinola, Montevago, Eilat, Luhačovice, Varaždinske
Toplice.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Mestská knižnica, Mestské kultúrne stredisko
Náklady:
100 tis. Sk
Zdroje:
mestský rozpočet, granty
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.4.1.4.1
E.4.1.4.2

Výmena umelcov a umeleckých súborov
Spoločné organizovanie kultúrnych podujatí
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Kritická oblasť E.6
ŠPORT
Priorita E.6.1
Efektívne fungujúca sieť kvalitných športových zariadení
Opatrenie E.6.1.1

Efektívne využívanie existujúcich športových zariadení
Stanovenie pravidiel efektívneho využívania existujúcich zariadení
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Služby mesta Piešťany, ZŠ, SŠ, iné subjekty pôsobiace v oblasti
športu
Náklady:
0
Zdroje:
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.6.1.1.1
E.6.1.1.2
E.6.1.1.3

Opatrenie E.6.1.2

Analýza existujúcich športových zariadení z hľadiska ich
využiteľnosti pre verejnosť a výkonnostné športy
Analýza existujúcich športových zariadení z hľadiska
hospodárenia vo vzťahu k mestskému rozpočtu
Stanovenie ekonomických a obsahových pravidiel využívania
športových zariadení (prenajímanie športových zariadení –
nájomné zmluvy)

Údržba a modernizácia športových zariadení
Cieľom opatrenia je zabezpečiť kvalitu športových zariadení v meste vrátane
malých športových zariadení na sídliskách a v mestskom parku.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Služby mesta Piešťany, ZŠ, SŠ, iné subjekty pôsobiace v oblasti
športu
Náklady:
podľa plánu
Zdroje:
rozpočet mesta, granty, rozpočet Služieb mesta Piešťany
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.6.1.2.1
E.6.1.2.2
E.6.1.2.3

Pasportizácia technického stavu športových zariadení s
vyznačením akútnosti riešenia havarijných stavov
Vypracovanie plánu údržby, opráv a modernizácie športových
zariadení (prípadne s prepojením na mestský rozpočet)
Realizácia plánu
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Opatrenie E.6.1.3

Doplnenie chýbajúcich športových zariadení:
- Detský športový areál („detský športový raj― pre deti vekovej kategórie 6-15
rokov)
- Plaváreň—plavecký areál (vrátane štúdie realizovanosti)
- Kolokruh Sĺňava
- Cyklotrasy v meste
- Viacúčelová športová hala (dlhodobá úloha za účelom dotiahnutia do Piešťan
medzinárodných podujatí)
- Cyklotrialový areál (korčule, skateboardy a pod.)
- Športové plochy v parku
Na území mesta chýbajú športové zariadenia, ktoré sú vymenované v úlohách
tohto opatrenia.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
investori, neziskové organizácie
Náklady:
podľa PD (projektovej dokumentácie)
Zdroje:
rozpočet mesta, granty
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.6.1.3.1
E.6.1.3.2
E.6.1.3.3
E.6.1.3.4

Príprava projektovej dokumentácie pre jednotlivé investičné
zámery
Získanie finančných zdrojov
Verejné obstarávanie
Realizácia

Priorita E.6.2
Podpora športových aktivít na území mesta
Opatrenie E.6.2.1

Vypracovanie systému podpory športových aktivít v náväznosti na
mestský rozpočet
Cieľom opatrenia je systémová podpora športových aktivít na území mesta
v náväznosti na VZN o poskytovaní dotácií FO, PO a POP, ktoré stanovuje pravidlá.
Systémy podpory vypracované v tomto opatrení definujú konkrétne podmienky
podpory športových aktivít v troch oblastiach.
Garant:
Mesto Piešťany, Komisia športu a mládeže pri MsZ Piešťany
Spolupráca:
organizácie pôsobiace v oblasti športu
Náklady:
podľa systému podpory
Zdroje:
rozpočet mesta, granty
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.6.2.1.1

Vypracovať systém podpory verejných športových aktivít
a poskytovanie dotácií
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E.6.2.1.2
E.6.2.1.3

Opatrenie E.6.2.2

Systém podpory výkonnostných športov
Systém podpory nadnárodných športových podujatí

Zabezpečiť informovanosť o možnostiach rekreačného
a výkonnostného športu v Piešťanoch
Cieľom opatrenia je propagácia možností športového vyžitia.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
subjekty pôsobiace v oblasti športu
Náklady:
50 tis. Sk ročne
Zdroje:
granty, sponzorstvo
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.6.2.2.1
E.6.2.2.2
E.6.2.2.3
E.6.2.2.4
E.6.2.2.5

Zostavenie kalendára športových podujatí na daný rok/polrok
Preverenie možností zverejňovania informácií o možnostiach
rekreačného a výkonnostného športu v Piešťanoch
Získanie finančnej spoluúčasti prezentácie na www stránke
mesta
Zverejnenie možností rekreačného a výkonnostného športu
v Piešťanoch na www stránke mesta
Pravidelná aktualizácia informácií na www stránke mesta
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Kritická oblasť E.7
BÝVANIE
Priorita E.7.1
Mestská politika podpory bývania
Opatrenie E.7.1.1

Analýza dopytu a prognóza rozvoja bývania
Cieľom opatrenia je uskutočniť prieskum (analýzu dopytu) a ponuky, ako aj
identifikovať možnosti ponúkané štátom, stavenými dodávateľmi, bankami
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Bytový podnik, externí experti
Náklady:
analýza 100 tis. Sk
Zdroje:
rozpočet mesta
Termín:
2008 – 2013

Úlohy
E.7.1.1.1
E.7.1.1.2
E.7.1.1.3

Aktualizovanie analýzy dopytu a ponuky
Návrh politiky podpory bývania a modelov financovania
Prejednanie a schválenie politiky bývania

Priorita E.7.2
Bývanie vybraných skupín obyvateľstva (sociálne bývanie)
Opatrenie E.7.2.1

Výstavba bytov
Cieľom opatrenia je na základe analýzy v meste vytvoriť podmienky pre výstavbu
bytov pre obyvateľov mesta (mladé rodiny, straší ľudia, ale aj iné skupiny
obyvateľstva s nízkymi príjmami (neplatiči).
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Bytový podnik mesta Piešťany
Náklady:
podľa PD
Zdroje:
rozpočet mesta, Štátny fond rozvoja bývania
Termín:
2008 – 2013

Úlohy
E.7.2.1.1

Výstavba bytov podľa výsledkov analýzy
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Priorita E.7.3
Racionalizácia spotreby energií, vody v sektore bývania
Opatrenie E.7.3.1

Osvetová činnosť o racionálnom využívaní energií a vody v sektore
bývania
Cieľom je zvýšiť povedomie občanov o spotrebe energií na bývania, najčastejších
príčinách vysokej spotreby, možnosti zabráneniu plytvania.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
TAVOS, Bytový podnik mesta Piešťany, neziskové organizácie
Náklady:
30 tis. Sk ročne
Zdroje:
mestský rozpočet, granty
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.7.3.1.1
E.7.3.1.2

Opatrenie E.7.3.2

Vypracovanie propagačných materiálov
Osvetová činnosť prostredníctvom „Radnica informuje―

Modernizácia rozvodov energií, vody a kanalizácie
Cieľom opatrenia je znížiť straty pri dodávke médií do bytových objektov
Garant:
Bytový podnik mesta Piešťany s.r.o, Mesto Piešťany
Spolupráca:
TAVOS, BP, EP, SPP
Náklady:
podľa PD
Zdroje:
rozpočet BPP, granty, rozpočet mesta
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.7.3.2.1
E.7.3.2.2
E.7.3.2.3
E.7.3.2.4
E.7.3.2.5

Vypracovanie plánu rekonštrukcie vo väzbe na rozvoj mesta
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Stavebné povolenia
Zabezpečenie financovania
Výber dodávateľa
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Kritická oblasť E.8
DAŇOVÁ A POPLATKOVÁ POLITIKA
Priorita E.8.1
Realizovať spravodlivú a motivačnú daňovú a poplatkovú politiku
Opatrenie E.8.1.1

Aktualizovať daňovú a poplatkovú politiku mesta v súlade s platnou
legislatívou SR
Cieľom je vo väzbe na racionalizáciu výdavkov a navrhované opatrenie v rámci
fiskálnej decentralizácie (posilnenie postavenia obce) nanovo definovať daňovú a
poplatkovú politiku mesta.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Náklady:
0
Zdroje:
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.8.1.1.1
E.8.1.1.2
E.8.1.1.3
E.8.1.1.4
E.8.1.1.5

Aktualizácia daňových poplatníkov
Definovanie daňovníkov, ktorí budú čiastočne alebo úplne
oslobodení od miestnych daní
Návrh sadzieb v rámci miestnych daní
Rámcovo upresniť spôsob využitia miestnych daní
Vypracovať VZN a predložiť na verejné pripomienkovanie
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Kritická oblasť E.9
POZEMKOVÁ POLITIKA
Priorita E.9.1
Realizovať transparentnú a rozvoj mesta podporujúcu pozemkovú politiku
Opatrenie E.9.1.1

Aktívny nákup, tvorba zásoby pozemkov so strany mesta a obcí, ich
následná ponuka na odpredaj, prenájom, po ich zhodnotení
Cieľom je trvalo zabezpečiť, aby malo mesto Piešťany a obce trvalo k dispozícii
dostatok stavebných pozemkov zabezpečených potrebnou infraštruktúrou.
Flexibilnosť pozemkovej politiky umožňuje reagovať na meniace sa sociálnoekonomické prostredie a reagovať na možnosti rokovať so súkromnými
záujemcami. Ukazuje sa však, že iba kúpa a predaj nehnuteľností, bez zvýšenia
ich kvality, napríklad investíciou do infraštruktúry, podstatne znižuje daňový
príjem mesta.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
súkromný sektor
Náklady:
podľa jednotlivých transakcií
Zdroje:
rozpočet mesta
Termín:
2009 – 2013

Úlohy
E.9.1.1.1
E.9.1.1.2
E.9.1.1.3

Opatrenie E.9.1.2

V súlade s územnoplánovacími zámermi realizovať nákup
pozemkov
Zhodnotenie pozemkov (v prípade, že ide o nestavebné
pozemky) výstavbou infraštruktúry
Ponuka pozemkov na predaj, prenájom, užívanie na základe
vopred definovaných kritérií

Monitoring voľných nehnuteľností v majetku mesta a ich odpredaj
Garant:
Spolupráca:
Náklady:
Zdroje:
Termín:

Mesto Piešťany
súkromný sektor
podľa jednotlivých transakcií
rozpočet mesta
2008 – 2013

Úlohy
E.9.1.2.1
E.9.1.2.2

Pripraviť súpis voľných nehnuteľností
Odpredaj nehnuteľností
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Kritická oblasť E.10
KOMUNIKÁCIA S OBČANMI
Priorita E.10.1
Zaviesť nové formy komunikácie volených orgánov mesta s občanmi a
vytvorenie podmienok pre participáciu občanov na rozvoji mesta
Opatrenie E.10.1.1 Pri riešení otázok územného plánovania, urbanizmu, ale aj
regionálneho rozvoja uplatňovať akčné plánovanie
Cieľom je úzka spolupráca viacerých zložiek komunity (mesta) a odborníkov pri
riešení stratégie rozvoja mesta, revitalizácie častí mesta, riešení konkrétnych
problémov (doprava, cesty, mosty, ...)
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
mimovládne inštitúcie, občania, odborníci
Náklady:
0
Zdroje:
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.10.1.1.1
E.10.1.1.2

Vytvorenie tímu, ktorý bude viesť akčné plánovanie na danú
tému
Prizývanie iniciatív a občanov na riešenie problémov

Opatrenie E.10.1.2 Zavedenie indikátorov, pomocou ktorých je možné hodnotiť prínos
realizovaných opatrení
Cieľom je definovať a upresniť súbor indikátorov, ktorý bude nástrojom na
meranie miestnych trendov, na ktorých občanom záleží.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
inštitúcie disponujúce potrebnými údajmi
Náklady:
0
Zdroje:
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.10.1.2.1
E.10.1.2.2
E.10.1.2.3
E.10.1.2.4
E.10.1.2.5
E.10.1.2.6

Informovať verejnosť o zámere
Výber oblastí, ktoré budú monitorované (východisko—stratégia)
Voľba indikátorov
Zber a vyhodnotenie informácií
Zverejňovanie výsledkov tak, aby tomu občania rozumeli
Prilákať pozornosť ľudí preto, aby začali rozmýšľať nad
opatreniami na zlepšenie výsledkov
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Opatrenie E.10.1.3 Organizovanie diskusných fór
Cieľom je zapájať občanov do verejnej diskusie o miestnych záležitostiach, ktoré
predstavujú miestny problém. Cieľom je vybudovať vzťahy medzi rôznymi sektormi
v meste, ale aj napríklad v rámci rovnakého sektoru (napr. cestovný ruch). Záleží
od povahy problému.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
občania, mimovládne organizácie
Náklady:
0
Zdroje:
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.10.1.3.1
E.10.1.3.2
E.10.1.3.3
E.10.1.3.4

Zvolanie diskusných fór
Odborná prezentácia, prípadové štúdie, skúsenosti
Diskusia na danú tému
Prezentácia výsledkov, zverejnenie záverov

Opatrenie E.10.1.4 Pravidelné hodnotenie napĺňania stratégie prostredníctvom PHSR
Cieľom je každoročné zasadnutie partnerskej komisie, vyhodnotenie napĺňania
zámerov a opatrení stratégie mesta prostredníctvom PHSR a zverejnenie záverov.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Služby mesta Piešťany, Mestské kultúrne stredisko, Mestská
knižnica, Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Náklady:
0
Zdroje:
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.10.1.4.1
E.10.1.4.2

Vypracovanie PHSR pre plánovacie obdobie
Vyhodnocovanie PHSR pre plánovacie obdobie

Opatrenie E.10.1.5 Verejné stretnutia volených predstaviteľov mesta s občanmi
Cieľom je zintenzívniť kontakt primátora a poslancov s občanmi v jednotlivých
častiach mesta (volebné obvody). Stretnutia by sa mali konať minimálne 1x za
rok.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
MsÚ
Náklady:
0
Zdroje:
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.10.1.5.1
E.10.1.5.2

Určenie priestorov na stretnutia
Propagácia stretnutí
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Priorita E.10.2
Zavedenie nových foriem komunikácie MsÚ s občanmi
Opatrenie E.10.2.1 Vybudovanie funkčného mestského mediálneho kanála
Cieľom opatrenia je poskytnúť obyvateľom mesta vhodnú platformu na aktuálne
získavanie informácií o dianí v mestskej samospráve, na propagáciu mesta a
regiónu a pod. s dôrazom na význam kontrolného a informačného prepojenia na
občanov mesta v súvislosti s prechodom kompetencií a fiskálnou
decentralizáciou.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
podnikateľské subjekty
Náklady:
300 tis. Sk ročne
Zdroje:
rozpočet mesta
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
E.10.2.2.1
E.10.2.2.2
E.10.2.2.3

Vyhotovovanie pravidelného spravodajského vysielania o meste
a mikroregióne v rozhlase a televízii
Prenos video signálu zo zasadnutí MsZ
Podpora ST a konkurenčných operátorov pri dokončovaní
digitalizácie tlkm sietí v meste s cieľom zabezpečiť komplexnú
tlkm infraštruktúru a najnovšie služby a „internetové
technológie― v tejto oblasti pre celú podnikateľskú a občiansku
verejnosť mesta a regiónu
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Kritická oblasť E.11
BEZPEČNOSŤ A PREVENCIA KRIMINALITY
Priorita E.11.1
Prevencia proti kriminalite
Opatrenie E.11.1.1 Pokračovať v rozvíjaní projektu „Spoločne proti kriminalite―
Cieľom je zníženie kriminality a inej protispoločenskej činnosti spoluprácou s
rôznymi vekovými skupinami obyvateľstva v rámci projektu.
Garant:
Spolupráca:
Náklady:
Zdroje:
Termín:

Mestská polícia
Policajný zbor SR, Mesto Piešťany, školy, MVO, občania,
odborníci
250 000 Sk ročne
vlastné zdroje, MV SR, MŠ SR, MF SR, fondy, sponzoring
2007 – 2013

Úlohy
E.11.1.1.1
E.11.1.1.2
E.11.1.1.3
E.11.1.1.4
E.11.1.1.5
E.11.1.1.6
E.11.1.1.7
E.11.1.1.8
E.11.1.1.9
E.11.1.1.10
E.11.1.1.11

E.11.1.1.12
E.11.1.1.13
E.11.1.1.14

Plniť úlohy vyplývajúce z Národného programu boja proti drogám
s výhľadom do roku 2008
Pravidelne vykonávať prednášky a besedy na témy obsiahnuté v
projekte
Aktualizovať prevenčné programy prostredníctvom prieskumov
Vytipovať vhodné aktivity pre deti predškolského veku
Spolupracovať v školách prostredníctvom koordinátora
prevencie kriminality so žiackymi a študentskými parlamentmi
Usporiadať športovo výchovné tábory pre deti 2.—9. ročníkov ZŠ
Zahájiť užšiu spoluprácu s vekovou kategóriou 15-18 rokov a
vytvoriť im priestor na sebarealizáciu
Rozširovať pôsobnosť projektu na dospelú populáciu
Spolupráca s masmédiami—cielená osveta prevenčných aktivít,
zlepšenie informovanosti obyvateľov
Každoročne usporiadať „Deň ozbrojených zložiek― , „Polícia
deťom― so zameraním na prácu Mestskej polície
Podielať sa a spolupracovať s referátom sociálnych vecí na
spoluorganizovaní rôznych kultúrnych a spoločenských akcii pre
deti z viacpočetných a sociálne slabších rodín
Spoluorganizovať s autoškolami a školskými zariadeniami
dopravnú výchovu v meste Piešťany
Podielať sa na vytvorení dopravného ihriska
Každoročne usporiadať v spolupráci s CVČ Piešťany turistickošportový deň pre deti z regiónu Piešťany
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Opatrenie E.11.1.2

Podporiť organizačno—technické zabezpečenie projektu „Spoločne
proti kriminalite―
Cieľom je vytvoriť podmienky pre systematické aktivity koordinátorov.
Garant:
Spolupráca:
Náklady:
Zdroje:
Termín:

Mestská polícia
Mesto Piešťany
200 000 Sk ročne
MV SR, MŠ SR, MF SR, sponzoring, fondy, rozpočet mesta
2007 – 2013

Úlohy
E.11.1.2.1
E.11.1.1.2
E.11.1.1.3
E.11.1.1.4

Zriadiť vhodné priestory pre poskytovanie konzultácií pre žiakov,
študentov i dospelých
Zabezpečiť priestory na mimoškolské aktivity v rámci projektu –
športoviská, učebne
Zabezpečiť adekvátne technické vybavenie
Založiť krúžok sebaobrany pri Mestskej polícii Piešťany a Meste
Piešťany zameraný na sebaobranu detí regiónu Piešťany

Priorita E.11.2
Monitorovanie verejných priestranstiev
Opatrenie E.11.2.1

Dobudovanie kamerového systému MsP
Cieľom je chrániť majetok a zdravie občanov a návštevníkov mesta.
Garant:
Spolupráca:
Náklady:
Zdroje:
Termín:

Mestská polícia
Mesto Piešťany
4 000 000 Sk
rozpočet mesta, MV SR, MF SR, fondy
2007 – 2013

Úlohy
E.11.2.1.1
E.11.2.1.2

Opatrenie E.11.2.2

Rozšírenie monitorovacích miest zvýšením počtu otočných
kamier v ďalších etapách
Dobudovanie a obnova monitorovacieho strediska v budove
MsP

Okrskový systém hliadok MsP
Cieľom je rozšíriť pôsobenie MsP vo všetkých častiach mesta pravidelnou
obchádzkovou činnosťou.
Garant:
Spolupráca:
Náklady:
Zdroje:
Termín:

Mestská polícia
Mesto Piešťany
2 500 000 Sk
rozpočet mesta
2007 – 2013
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Úlohy
E.11.2.2.1
E.11.2.2.2
E.11.2.2.3
E.11.2.2.4

Obsadenie ďalších pracovných miest v MsP
Vyškolenie policajtov po odbornej stránke ale aj
k profesionálnemu správaniu a asertivite
Dovybavenie cyklohliadok MsP
Materiálno-technické zabezpečenie výzbroje a výstroje
novoprijatých policajtov
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