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Úvod
Formulár č. Ú 7 – Titulná strana dokumentu PHSR
Program hospodárskeho a sociálneho
Názov:
rozvoja mesta Ilava 2014 - 2020
Územné vymedzenie :
Územný plán obce schválený:
Dátum schválenia PHSR:
Dátum platnosti:
Verzia
Publikovaný verejne:

Mesto Ilava
áno
DD. MM. RRRR
od DD.MM. RRRR do 31. 12. 2020
1.0 aktualizovaná k dátumu:
DD. MM. RRRR

Formulár č. Ú 1 - Zámer spracovania PHSR
Zámer spracovania PHSR
Názov dokumentu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava na roky 2014 - 2020

Forma spracovania Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava na roky 2014 -2020
(ďalej len „PHSR 2014-2020“) bol spracovaný v súlade s Metodikou na
vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC,
ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu Zákona o podpore regionálneho
rozvoja schválenej vládou SR 1. januára 2015.
- externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec
- s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy
Spôsob riadenia procesu spracovania:
Riadenie procesu
1. vytvorenie riadiaceho tímu. Riadiaci tím pozostával z:
spracovania
Dodávateľ:
MAS Vršatec: Mgr. Petra Šupáková, Ing. Zuzana Martonová, Mgr. Darina
Krausová
Primátor mesta:
Ing. Štefan Daško
Poslanci mestského zastupiteľstva:
Ing. Ľudmila Hujová, Ludmila Haasová, Viera Heisarová
Zástupca z mimovládneho sektora:
Mgr. Zdenka Cíbiková, Martin Pecháček
Stretnutie riadiaceho tímu: 15. 4. 2015
2. zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou
Od septembra 2014 – do júna 2015
Obdobie
spracovania
Financovanie spracovania mesto hradí z vlastných zdrojov.
Financovanie
spracovania
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Formulár č. Ú 2 - Harmonogram spracovania PHSR
Harmonogram spracovania PHSR
Termín
(2014/2015)
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Realizačná časť
Finančná časť
Záver

Formulár č. Ú 8 – Štruktúra dokumentu
Úvod
Táto časť zahŕňa:
 obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),
 stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR,
 stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného
územia.
Časť 1: Analytická časť
Táto časť obsahuje:
 kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych
a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane
finančnej a hospodárskej situácie,
 ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia
rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku),
 analýzu silných a slabých stránok územia,
 identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),
 analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam),
 ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia
rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej,
príp. regionálnej úrovni k 31. 12. príslušného roku),
 analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov
z hľadiska príležitostí a ohrození),
 analýzu väzieb územia,
 SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),
 analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,
 identifikáciu východísk a možných riešení,
 odhad budúceho možného vývoja.
Časť 2: Strategická časť
Táto časť obsahuje:
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víziu územia,
formuláciu a návrh stratégie,
výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna).

Časť 3: Programová časť
Táto časť obsahuje:
 konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
 súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.
Časť 4: Realizačná časť
Táto časť obsahuje:
 popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
 popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob
komunikácie, kooperácie a koordinácie,
 stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
 systém monitorovania a hodnotenia,
 akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.
Časť 5: Finančná časť
Táto časť obsahuje:
 indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
 model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC,
 hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.
Záver
Obsahuje informáciu o schválení a zverejnení PHSR.
Prílohy
 Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu
 Príloha č. 2 - Zoznam skratiek použitých v PHSR
 Príloha č. 3 - Formulár č. Ú 6 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane
hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity,
projekty)
 Príloha č. 4 - Formulár A 4 - Evidencia podnikateľských subjektov
 Príloha č. 5 - Formulár A 5 - Evidencia nepodnikateľských subjektov (mimovládnych
organizácií)
 Príloha č. 6 - Formulár č. R 4 - Vzor monitorovacej správy
 Príloha č. 7 - Formulár č. F 2 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného
prehľadu plánovaných projektov a aktivít
 Príloha č. 8 (nepovinná) – Kompletná analýza územia obce Bohunice
 Príloha č. 9 (nepovinná) – Výsledok prieskumu verejnej mienky
Zdroj: vlastné spracovanie
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Formulár č. Ú 3 – Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR
Metóda
Informovanie
Získavanie
verejnosti
názorov
verejnosti
Tlačené materiály
Verejné informačné tabule
Letáky rozdávané na verejných


podujatiach
Letáky rozposielané verejnosti


priamo
Prístupne, jednoducho napísaný


bulletin
Informačné formuláre, tabuľky


údajov, infografika
Brožúra s dotazníkovou
kartičkou na zadnej strane, ktorú
je možné odoslať
Technické správy /napríklad
EIA/
Listy (priama pošta)
Plagáty
Pútač
Výstavky a expozície na
verejných miestach
Internetové stránky – vrátane
verejných pripomienok tzv.


chatrooms
Využitie existujúcich médií
Účasť na miestnych aktivitách


a podujatiach
Zverejňovanie informácií
v miestnej tlači
Novinové články a príspevky
členov pracovných skupín,
vyjadrenia expertov
Tlačové konferencie
Stretnutia


Vystúpenia v obecnom


rozhlase/televízií
Reklama
Informačné služby
Telefónna informačná linka
Dni otvorených dverí
Návštevy lokalít (podobných


obcí)
Informačná
kancelária


s vyškolenými pracovníkmi
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Stretnutia
Stretnutia s kľúčovými
ľuďmi/skupinami
Ťažiskové skupiny
(reprezentatívne skupiny
predstavujúce verejnosť)
Verejné stretnutia
Návšteva v dotknutom území
Verejné semináre
Verejné vypočutie
Verejné vypočutie (s odbornou
skupinou )
Využitie miestnych ľudí na
získavanie názorov
Brainstormingové stretnutia
s verejnosťou
Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre záujmové skupiny
Dotazník pre širokú verejnosť
Prieskumy verejnej mienky
Poradné skupiny
Miestne poradné skupiny
Odborné poradné skupiny
Pracovné skupiny
Riešenie problémov a metódy
dosiahnutia konsenzu
Využitie odborníkov
vyškolených v metódach
zapájania verejnosti
Využitie nezávislého
moderátora/facilitátora
Brainstorming
Nezávislí experti poskytujúci
poradenské služby
Rokovanie bez prítomnosti
moderátora/facilitátora
Rokovanie
za
prítomnosti
moderátora/facilitátora
Iné aktivity
Vzdelávacie programy na
vybrané témy (kľúčové,
kritické)
Spracovanie a vyhodnotenie
prípadových štúdií
Zdroj: vlastné spracovanie
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Formulár č. PP1 - Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Názov dokumentu

Platnosť dokumentu

Úroveň dokumentu

Zdroj

Územný plán mesta
Ilava
Národná stratégia
regionálneho rozvoja
SR (NSRR)

2012

lokálna

2030

národná

Mestský úrad Ilava
www.ilava.sk
www.mindop.sk

Program rozvoja
vidieka SR
Integrovaný regionálny
operačný program
Operačný program
Kvalita životného
prostredia
Operačný program
Ľudské zdroje
Regionálna
integrovaná územná
stratégie (RIUS)
Integrovaná stratégia
rozvoja územia
Európa 2020

2020

národná

www.mpsr.sk

2020

národná

www.mpsr.sk

2020

národná

www.opzp.sk

2020

národná

www.employment.gov.sk

regionálna

regionálna
2020

európska

www.ec.europa.eu

Formulár č. Ú 6 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane hodnotenia čerpania
finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity, projekty) (Príloha č. 3)
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ČASŤ 1 – Analytická časť
Analytická časť PHSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Analytická časť PHSR zároveň obsahuje i odhad
budúceho možného vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné stratégie. Analýza informácií,
databáz, kvantitatívnych a kvalitatívnych dát odhaľuje i vnútorný potenciál územia a limitujúce
faktory rozvoja obce.
Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Oblasť dát /téma
Zdroj dát
Demografia
Štatistický úrad SR
Bývanie
Štatistický úrad SR
Školstvo a vzdelávanie
Štatistický úrad SR
Zdravotníctvo
Štatistický úrad SR
Sociálna starostlivosť
Štatistický úrad SR
Ekonomická situácia
Štatistický úrad SR
Zdroj: spracovanie autora
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ČASŤ 1.1 Analýza vnútorného prostredia

HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Okresné mesto Ilava sa rozprestiera na ľavej strane rieky Váh, v strede Ilavskej kotliny
ležiacej v horstve Považia, v nadmorskej výške 255 m. n. m. Zemepisná šírka je 48° 59´ 50´´ a
zemepisná dĺžka mesta je 18° 14´ 10´´. Skladá sa z dvoch katastrálnych území Ilava a Klobušice.
Susedí s ôsmimi katastrálnymi územiami okresu Ilava, zo severozápadu s obcami Slávnica,
Sedmerovec, Bohunice, Pruské, z východnej strany Košeca, Malé Košecké Podhradie, z
juhovýchodnej strany s obcou Horná Poruba a juhozápadnej s katastrálnym územím Prejta.
Severozápadné ohraničenie tvoria vápencové kamenné bradlá Bielych Karpát, so zrúcaninou hradu
Vršatec, na juhovýchode Strážovské vrchy s dominujúcim Vápečom. Administratívne patrí do
Trenčianskeho kraja, okresu Ilava. Mesto Ilava je nielen okresným mestom, no má význam
prirodzeného spádového územia.
Poloha mesta je veľmi priaznivá, vzhľadom na blízkosť diaľnice D1, ktorá prechádza
katastrom mesta. Dopravná dostupnosť v rámci autobusových a vlakových spojov je tiež výhodná,
vzhľadom na dobré napojenie na regionálne a nadregionálne cestné a železničné siete. Katastrálnym
územím prechádza dvojkoľajná elektrifikovaná železničná trať ŽSR Bratislava-Žilina E63 (120).
Železničná stanica sa začala v roku 2013 rekonštruovať a v súčasnosti už plní úlohu modernej
železničnej stanice so zachovaním pôvodného výzoru. V rámci projektu „Modernizácia železničnej
trate“ bol vytvorený nový podjazd pod železnicou v mieste bývalých železničných závor –
úrovňového priecestia smerom ku kruhovému objazdu pri Lidli. V uvedenom úseku sa vylepšila
okrem železnice aj dopravno-bezpečnostná infraštruktúra.
Zvýšenie dopravnej bezpečnosti bolo dosiahnuté vybudovaním centrálnej okružnej
križovatky na štátnej ceste č. I/61, a to na základe spolupráce mesta a súkromného sektora.
Bezpečnosť ohrozuje v súčasnosti nedostatočné dopravné značenie, ktoré bude potrebné doplniť
ako prevenciu dopravných kolízií. Mnohé cestné komunikácie a chodníky sú v nevyhovujúcom
stave. V rámci potrebnej rekonštrukcie a dobudovania ciest ide najmä o tieto lokality: mestská časť
Iliavka, Košecká ulica, mestská časť Klobušice, Ulica kpt. Nálepku, Záhumenská ulica, sídlisko
Skala, Ulica Mládežnícka. Chodníky bude potrebné zrekonštruovať na Ulici Štefánikovej, na
Pivovarskej ulici, rekonštrukcia je potrebná tiež na Štúrovej ulici, Záhumenskej ulici, na sídlisku
Skala a na sídlisku Sihoť. Dobudovanie chodníkov je potrebné na Pivovarskej ulici, na
Klobušickom cintoríne a na ulici Dlhé Nivy.
Nepriaznivá situácia v rámci dopravy nastala v oblasti parkovania. Najväčšia parkovacia
plocha v Ilave na Mierovom námestí je neustále vyťažená a vzniká nedostatok voľných parkovacích
miest. Dôsledkom je mnohokrát parkovanie mimo vyznačených parkovacích miest, v rozhľadových
poliach križovatiek a v zákazoch zastavenia.
V rámci zamestnanosti a podnikania v meste je pozitívom existencia väčších podnikov,
ktoré v katastri podnikajú. Najväčším podnikom, ktorý v meste sídli, je Halla Visteon Slovakia,
s.r.o. Výrobný závod sa orientuje na výrobu klimatizačných jednotiek pre automobilky Kia,
Hyundai, Ford, VW, BMW, McLaren, Porsche a ďalšie. Vznikol v roku 2007 a v súčasnosti
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zamestnáva viac ako 500 zamestnancov. Spoločnosť patrí tiež medzi najväčších zamestnávateľov
v rámci okresov Ilava a Trenčín (Tabuľka 2).
Ďalšími významnými zamestnávateľmi sú spoločnosti Leoni Autokabel Slowakia s. r. o., Lidl v.
o. s. a Kaufland SR v. o. s.. Spoločnosť Kaufland SR v. o. s. v rámci podnikania na území mesta
Ilava zamestnáva k 1. 1. 2015 259 zamestnancov, z toho 42 zamestnancov s trvalým pobytom
v meste Ilava. K 1. 1. 2014 zamestnávala 249 zamestnancov, vznikol tu teda nárast o 4 %.
Podľa stavu zápisov v obchodnom registri príslušného súdu a registrácie na živnostenskom
úrade na území mesta k 1. 10. 2014 podnikali 4 akciové spoločnosti, 201 spoločností s ručením
obmedzeným, jedno družstvo a 465 fyzický osôb.

Tabuľka 2: Najväčší zamestnávatelia v okresoch Ilava a Trenčín
Názov podniku
KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť
Lugera& Maklér Temps, s.r.o.
B.T. Transport s.r.o.
Letecké opravovne Trenčín , a.s.
TRENS SK, a.s.
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
Program spol. s r.o.
MariusPedersen, a.s.
Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s.
Fakultná nemocnica Trenčín
LEONI Slovakia, spol. s r.o.
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
DALITRANS, s. r. o.
MATADOR Industries, a.s.
DONGWON SK, s.r.o.
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.
KOAM s.r.o.
ELDISY Slovakia spol. s r.o.
Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o.
T E M P O,spol. s r.o.
Power - One s. r. o.
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
HallaVisteon Slovakia s.r.o.
Považská cementáreň, a.s.
EVPÚ a.s.
NEWAYS SLOVAKIA, a.s.
Enics Slovakia s.r.o.

Sídlo
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Nemšová
Trenčianske Teplice
Veľké Bierovce
Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
Ilava
Ladce
Nová Dubnica
Nová Dubnica
Nová Dubnica

Zdroj: ŠÚ SR, krajská správa Trenčín; 2014

Miera evidovanej nezamestnanosti v rámci okresu Ilava v januári 2015 dosahovala výšku 7,
92 %. Zo všetkých okresov SR je okres Ilava na 64. mieste podľa výšky evidovanej miery
nezamestnanosti. Oproti miere nezamestnanosti na Slovensku k januáru 2015, ktorá predstavovala
12, 39 %, je tento ukazovateľ v pozitívnych hodnotách. Najviac uchádzačov o zamestnanie v okrese
12
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Ilava má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie a stredné odborné vzdelanie, ich podiel
predstavoval 73, 5 % z celkového počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie.
Tabuľka 3: Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v meste Ilava v rokoch 2009 – 2013.
2009

Mesto Ilava
Nezamestnanosť

2010

2011

2012

2013

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

130

100

80

109

82

97

120

160

114

128

SPOLU

230

189

179

280

242

Bázický index v %
Medziročný
prírastok/úbytok v %

100

82, 17

77, 83

121, 74

105, 22

-

-17, 83 %

-5, 29

+56, 42

-13, 57

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín; spracovanie autora
Tabuľka 4: Počet uchádzačov o zamestnanie v okrese Ilava v období 2009-2013
2009

Okres Ilava
Nezamestnanosť
SPOLU
Bázický index v %
Medziročný
prírastok/úbytok v %

2010

2011

2012

2013

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

1 746

1 284

1 252

1 221

1 232

1 294

1 548

1 715

1 409

1 587

3 030

2 473

2 526

3 263

2 996

100

81, 62

83, 37

107, 69

98, 88

-

18, 38

+2, 14

+29, 18

-8, 18

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín; spracovanie autora

Pracujúci obyvatelia mesta sú zamestnaní prevažne v priemyselných odvetviach, službách
a v oblastiach verejnej správy. Z celkového počtu 2 674 pracujúcich (SODB 2011) dochádza do
zamestnania 87 % občanov.
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SOCIÁLNA OBLASŤ
Rozlohou a počtom obyvateľov 5 483 (ŠÚ SR; 2013) sa Ilava radí medzi najmenšie mestá
Slovenska (133. miesto). Nasledujúca tabuľka vyjadruje stav a vývoj obyvateľstva v meste Ilava
v rokoch 2000 – 2013. Počas sledovaného obdobia neboli zaznamenané výrazné zmeny
v demografickom vývoji. Od začiatku sledovaného obdobia sa počet obyvateľov mierne zvyšoval.
Mierny pokles nastal len v rokoch 2005 a 2011. Stagnujúci demografický vývoj je pre budúcnosť
mesta nepriaznivý jav.
Tabuľka 5: Vývoj počtu obyvateľov v meste Ilava v rokoch 2000 - 2013
Rok

Počet
obyvateľov

Muži
Ženy
2000
5 246
2 545
2 701
2001
5 290
2 567
2 723
2002
5 321
2 582
2 739
2003
5 369
2 613
2 756
2004
5 411
2 634
2 777
2005
5 390
2 626
2 764
2006
5 443
2 644
2 799
2007
5 503
2 688
2 815
2008
5 513
2 691
2 822
2009
5 539
2 700
2 839
2010
5 572
2 722
2 850
2011
5 418
2 654
2 764
2012
5 470
2 689
2 781
2013
5 483
2 710
2 773
Zdroj: ŠÚ SR, krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Prírastok/Úbytok
absolútne/ v %
+44
+31
+48
+42
-21
+53
+60
+10
+26
+33
-154
+52
+13

+0,84
+0, 59
+0, 90
+0, 78
-0,39
+0, 98
+1, 1
+0, 18
+0, 47
+0, 60
-2, 76
+0, 96
+0, 24

Index
rok 2000 = 100
100
100, 84
101, 43
102, 35
103, 15
102, 75
103, 76
104, 90
105, 09
105, 59
106, 21
103, 28
104, 27
104, 52

Negatívnym javom je tiež zvyšovanie priemerného veku obyvateľstva. Graf 1 znázorňuje
vývoj priemerného veku obyvateľstva v rokoch 2008 – 2013, kde môžeme vidieť nárast
ukazovateľa v celom sledovanom období. V súvislosti s týmto ukazovateľom môžeme do
budúcnosti predpokladať zvyšovanie ekonomickej závislosti obyvateľstva. V rámci pohlaví bol
priemerný vek žien v celom období vyšší, ako priemerný vek mužov. Najvyššie hodnoty u žien
dosahoval tento ukazovateľ v roku 2013, kedy bol priemerný vek žien takmer 42 rokov veku.
Najnižšie hodnoty vykazoval v roku 2011, a to 40 rokov veku. U mužov dosahoval ukazovateľ
priemerného veku najvyššie hodnoty v roku 2011, a to 39 rokov veku, najmenšie hodnoty v roku
2008, kedy bol priemerný vek mužov 38 rokov veku.
Na disproporciu medzi podielom obyvateľstva v predproduktívnom a poproduktívnom veku
ukazuje index starnutia, čo je pomer osôb v poproduktívnom veku k počtu osôb
v predproduktívnom veku vynásobený stomi. Vekovú štruktúru obyvateľstva mesta Ilava môžeme
charakterizovať ako regresívnu, keďže takmer v celom sledovanom období bola hodnota indexu
starnutia vyššia ako 100 (Graf 2). Iba v rokoch 2011 a 2013 sa pohybovala jeho hodnota mierne pod
hodnotou 100.V roku 2013 pripadalo na jedného občana v predproduktívnom veku 0, 99 obyvateľa
14
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v poproduktívnom veku. Vzhľadom
starnutie obyvateľstva.

na tento ukazovateľ môžeme aj v budúcnosti predvídať

Graf 1: Vývoj priemerného veku obyvateľstva v meste Ilava v rokoch 2008 - 2013
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Zdroj: ŠÚ SR, krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Hodnota indexu

Graf 2: Vývoj indexu starnutia v meste Ilava v rokoch 2008 - 2013
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Zdroj: ŠÚ SR, krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Základné vzdelanie je v meste zabezpečené prostredníctvom výučby v Základnej škole
Ilava, ktorá sídli na Medňanskej ulici. Školu navštevuje v súčasnosti 449 žiakov z Ilavy a
niektorých okolitých obcí, od 5. ročníka aj žiaci z Hornej Poruby. Vzdelávanie zabezpečuje 36
pedagógov, z toho 1 špeciálny pedagóg a 4 vychovávateľky v Školskom klube detí. Škola má
zabezpečenú maximálnu kvalifikovanosť výučby. Okrem tejto základnej školy existuje v meste tiež
Základná umelecká škola a Špeciálna základná škola.
V meste sídli aj jedna stredná škola, a to Obchodná akadémia Ilava. Škola nemá dlhú
históriu. Prvé dva roky pôsobila v priestoroch Základnej školy na Medňanskej ulici. Od školského
15
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roku 1998/1999 sa študenti začali učiť v novej budove v areáli ZŠ na Medňanskej ulici, ktorú pre
obchodnú akadémiu postavilo mesto.
V typizovanej budove na Medňanskej ulici sa nachádza aj materská škôlka, ktorá poskytuje
celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou
povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.
V súčasnosti je jej prevádzkovateľom a zriaďovateľom Mesto Ilava.
Ďalšia materská škôlka sa nachádza v mestskej časti Klobušice na ulici Okružná. Poskytuje
celodennú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou
školskou dochádzkou. Tiež poskytuje deťom možnosť poldenného pobytu. Kapacita materskej
školy je 32 detí. MŠ pripravuje pre deti rôzne aktivity – karneval, športové hry, súťaže, besiedky
pre celú mestskú časť, spoločný výlet rodičov a detí. Činnosť detí je obohatená tiež o výučbu
anglického jazyka, výtvarný krúžok a rehabilitačné cvičenia. Tieto činnosti zabezpečujú
kvalifikovaný odborníci.
Kapacita materských škôlok je v súčasnosti už nepostačujúca, vzhľadom na veľký záujem
zo strany obyvateľov o umiestnenie svojich detí do týchto zariadení, čo vyplýva zo sťahovania
rodín do mesta a okolia. Bude potrebné rozšírenie kapacity materských škôl.
Dejiskom kultúrneho života v Ilave je Dom kultúry, ktorý koordinuje prácu súborov
a organizácií. Budova domu kultúry slúži obyvateľom mesta od roku 1988. V súčasnosti v nej sídli
aj mestská knižnica, športový referent a redakcia Ilavského mesačníka. Dom kultúry usporadúva
podujatia pre deti, výstavy, divadelné predstavenia a pravidelné podujatia – Ilavská hudobná jar,
Cesta rozprávkovým lesom, Živý betlehem, adventné koncerty. Každoročne sa tu koná bohatá
plesová sezóna. V dome kultúry je možnosť prenajatia miestností na vzdelávacie kurzy, výchovné
podujatia, plesy, stužkové slávnosti, firemné večierky, rodinné oslavy, svadby, kary a podobne.
Taktiež je možné poskytnúť kuchynku s vybavením.
Vzhľadom na bohatú históriu mesta a tradíciu v zachovávaní spoločenských hodnôt, bolo
v roku 1993 zriadené v Ilave Mestské múzeum. Nachádza sa na Ružovej ulici v bývalom
meštianskom dome, ktorý vlastnili židovské rodiny. Momentálne sa budova nachádza vo vlastníctve
mesta, ktoré je i zriaďovateľom múzea. Okrem národopisnej, historickej a prírodovednej expozície,
ktoré sú verejnosti prístupné, sa v múzeu konajú i menšie príležitostné výstavy ľudovoumeleckej a
detskej tvorivosti, hlavne vo vianočnom a veľkonočnom období. Dajú sa tu zakúpiť propagačné
predmety mesta, pohľadnice i kniha ilavského rodáka Jozefa Majerecha- Mrzúcha.
Bohatú históriu a kultúrne jadro mesta sa odráža aj v množstve kultúrnych a historických
pamiatok. Na území mesta Ilava sa nachádza 36 pamiatkových objektov, zapísaných
v Pamiatkovom úrade SR.
Na kultúrnom živote sa vo veľkej miere podieľajú rôzne záujmové skupiny, ktoré v meste
pôsobia. Svoju činnosť vyvíja divadelný súbor Masky Ilava, folklórny súbor Strážov, či spevácky
súbor Ilavčan. Deti od 6 rokov navštevujú folklórnu skupinu Laštek. V Základnej umeleckej škole v
Ilave pôsobia mažoretky. Skupina Rafaróza si udržuje popularitu v širokom okolí. Pravidelne
vychádzajú mestské noviny Ilavský mesačník.
Dôležité miesto v oblasti voľného času má v meste Ilava šport. Najsilnejšou telovýchovnou
organizáciou mesta je TJ Sokol Ilava. Združuje takmer 300 členov, ktorí sa venujú karate, vodnej a
pešej turistike, volejbalu, tenisu, badmintonu.
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Športový areál je umiestnený v mestskej časti Sihoť, je tu športová hala, lodenica, tenisové kurty i
futbalové ihrisko. Futbal má v Ilave 100 ročnú históriu. Mestský futbalový klub má 5 družstiev, v
ktorých aktívne hrá viac ako 100 mladých futbalistov. Reprezentujú Ilavu v súťažiach
Trenčianskeho kraja, v oblasti Západoslovenského futbalového zväzu hrajú dve družstvá a v
Oblastnom futbalovom zväze hrajú tri družstvá z Ilavy. V osemdesiatych rokoch vznikla Mestská
liga malého futbalu s 15-timi družstvami, v ktorých nachádza športové vyžitie asi 200 členov.
Mestský futbalový klub organizuje zimný halový turnaj a turnaj O štít mesta Ilava s účasťou
mužstiev aj z iných regiónov. V mestskej časti Sihoť vo futbalovom areáli bolo v roku 2014
vytvorené outdoor workout fitnes vo vlastníctve MAS Vršatec, ktoré začína mať vo svete aj na
Slovensku veľký úspech.
V rámci turistiky pôsobí v meste Klub slovenských turistov Tuláci Ilava, ktorý je základnou
organizačnou jednotkou Klubu slovenských turistov. Hlavným poslaním klubu je vykonávanie
záujmových činností v turistike, vysokohorskej turistike, cykloturistike, vodnej turistike, lyžovaní a
v iných činnostiach spojených s táborením a pobytom v prírode, vytváranie lepších podmienok pre
turistiku pre organizovaných členov aj neorganizovaných občanov mesta a okolia.
Pri organizovaní rôznych spoločenských aktivít a podujatí v meste sa pravidelne podieľajú
formou sponzoringu aj domáce podnikateľské subjekty, a to najmä podporou podujatí pre deti.
Technický stav niektorých verejných budov, ktoré slúžia na kultúrne a vzdelávacie účely, je
nevyhovujúci. Potrebná bude najmä rekonštrukcia Domu kultúry v Ilave, Domu kultúry v mestskej
časti Klobušice a Základnej umeleckej školy v Ilave.
Zdravotnú starostlivosť obyvateľom mesta Ilava a okoliu poskytuje predovšetkým
Nemocnica s poliklinikou Ilava. NsP Ilava ako nezisková organizácia vznikla 1. januára 2003
transformáciou zo štátnej príspevkovej organizácie. Nezisková organizácia sa založila za účelom
poskytovania ambulantnej a ústavnej liečebno - preventívnej starostlivosti.
Nemocnica slúži pre hospitalizáciu pacientov zo spádového územia okresu Ilava a časti
okresu Púchov t.j. asi pre 90 000 obyvateľov s počtom lôžok 147.
Sociálna starostlivosť je pre obyvateľov v poproduktívnom veku zabezpečovaná formou
opatrovateľskej služby. Stravovanie pre seniorov je poskytované z jedálne základnej školy
a z nemocnice. Zriadený je tiež klub dôchodcov.
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ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Mesto Ilava leží uprostred Ilavského podolia, v blízkosti významných prírodných objektov,
ako sú napr. Strážovské vrchy a rieka Váh. Územie CHKO Strážovské vrchy je navrhované ako
územie európskeho významu z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu. O udržiavanie
a obnovu zelených plôch sa snaží aj samospráva mesta Ilava. V rámci ochrany životného prostredia
sa mesto zapojilo do celonárodného projektu Ekoslovensko. Cieľom projektu bolo upevniť vzťah
občanov k životnému prostrediu prostredníctvom mnohých aktivít. V oblasti životného prostredia
mesto v minulých rokoch obnovilo dva parčíky na námestí, ktoré mu dodali atraktívnejší vzhľad. V
rámci projektu bola v roku 2012 uskutočnená výsadba stromčekov v areáli základnej školy a v
mestských častiach. V oblasti environmentálnej politiky sú výstupy tohto projektu pre obyvateľov
mesta dlhodobým prínosom. Mesto sa komplexne snaží o udržateľnosť a obnovu zelene v meste,
ktorá zabezpečí nielen kvalitnejšie ovzdušie pre občanov, ale plní tiež estetickú funkciu.
Z hľadiska využitia pôdy je 36 % využívanej na poľnohospodárske účely. Zvyšok tvorí
nepoľnohospodárska pôda, z ktorej najväčšie územie zaberajú lesné pozemky. Lesy sa
rozprestierajú na území 1 092 ha, čo predstavuje 44, 93 % celého územia. V rámci
nepoľnohospodárskej pôdy je to až 70 % územia. Zároveň predstavuje toto prírodné bohatstvo
dostatočné zásoby drevnej hmoty.
Graf 3: Rozdelenie pôdy z hľadiska využitia

36%

Poľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska
pôda

64%

Zdroj: ŠÚ SR krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Tabuľka 6: Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy v m2

Celková
Poľnohospodárska
výmera
pôda
územia obce
SPOLU
24 301 679
8 772 773
100 %
36, 10 %

Orná pôda

Chmeľnica

4 785 135
19, 69 %

0
0

Záhrada

Vinica
0
0

542 275
2, 23 %

Zdroj: ŠÚ SR krajský úrad Trenčín; spracovanie autora
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Ovocný
sad
17 781
0, 07 %

Trvalý
trávny
porast
3 427 582
14, 10 %
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Tabuľka 7: Rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy v m2

Celková
výmera
územia obce
24 301 679
100 %

Nepoľnohospodárska
Lesný
pôda
pozemok
SPOLU
15 528 906 10 919 043
63, 90 %
44, 93 %

Zastavaná
plocha a
nádvorie
1 155 008 2 560 792
4, 75 %
10, 54 %
Vodná
plocha

Ostatná
plocha
894 063
3, 68 %

Zdroj: ŠÚ SR krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Katastrálne územie mesta Ilava patrí k vodohospodársky významným oblastiam. Sú tu
výdatné zdroje podzemných vôd, ktoré sa nachádzajú v oblasti Strážovských vrchov a v údolí
Váhu. Situácia z hľadiska zabezpečenia kvality pitnej vody je veľmi dobrá, prevažná časť
obyvateľov Ilavy (nad 95%) je zásobovaná vodou z verejného vodovodu zo skupinového vodovodu
Pružina – Púchov – Dubnica. Len nepatrná časť obyvateľov v okrajových častiach je zásobovaná
vodou z vlastných studní. Vodovod je vo vlastníctve Považskej vodárenskej spoločnosti.
Bezpečnosť obyvateľov mesta je ovplyvňovaná aj existenciou vodných tokov, ktoré územím
pretekajú. Územie časti Sihoť v povodí Podhradského a Porubského potoka a kanála Váhu, je
evidované na mapách Ministerstva životného prostredia a Slovenského vodohospodárskeho
podniku ako územie trvalo ohrozené záplavami. V minulosti tu záplavy spôsobili veľké škody na
majetku občanov, preto je potrebné vykonať kompletné protipovodňové opatrenia. Kopletná úprava
Podhradského koryta po jeho celej dĺžke bude ukončená koncom roka 2015. Kanalizačná sieť je
vybudovaná v celom meste, chýba jej dobudovanie v mestských častiach Klobušice a Iliavka, čím
by sa výrazné znížilo ohrozenie zaťaženia životného prostredia.
To je výrazne ovplyvňované aj nakladaním s odpadom, ktoré sa riadi VZN o nakladaní s
odpadom a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (č.2/2005 a jeho
dodatkov), v ktorom sú ustanovené podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy a nakladania
s komunálnym odpadom (KO). V meste je zabezpečený jednotný systém nakladania s odpadom.
Zberom a prepravou komunálneho odpadu na území mesta je mestom poverená oprávnená
organizácia – Technické služby mesta Ilava. KO sa vyváža na skládku odpadu v zmysle
intervalového, príp. objednávkového systému. Mesto zaplatí mesačne na skládkach úložné asi 7 000
eur, mzdy pracovníkov a technické zabezpečenie likvidácie odpadu stojí mesto ďalších 3 000 eur
mesačne. Ročné náklady mesta na zber a odvoz komunálneho odpadu sa pohybujú na úrovni 120
000 eur.
Triedený zber odpadu bol zefektívnený obstaraním nových nádob na separovaný odpad.
Rozmiestnených bolo 124 nových nádob, pričom na zber plastov slúži 29 nádob, 25 nádob na zber
papiera, 54 zberných nádob na sklo, 15 nádob na zber kovových odpadov a jeden veľkokapacitný
kontajner na opotrebované pneumatiky. Zber nebezpečného odpadu (akumulátory, odpadové oleje,
farby, lepidlá, laky, rozpúšťadlá, žiarivky, elektrické a elektronické zariadenia a i.) mesto
zabezpečuje v intervaloch ako odvoz veľkoobjemového odpadu t.j. jarný a jesenný zber a v prípade
ponechania takéhoto odpadu pri zberných nádobách aj v 1. pondelok v mesiaci. Zber biologicky
rozložiteľného odpadu je zabezpečený 1x týždenne. Pôvodca odpadu môže biologicky rozložiteľný
odpad odovzdať na zberný dvor, ktorý zabezpečí odvoz na kompostovisko.
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ČASŤ 1.2 Analýza vonkajšieho prostredia
HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Vďaka existencii veľkých podnikov v meste majú obyvatelia Ilavy príležitosť zamestnať sa
priamo v mieste bydliska. Príležitosťou pre rozvoj zamestnanosti je záujem ďalších investorov,
ktorí by svojou podnikateľskou činnosťou na území mesta vytvorili ďalšie pracovné miesta.
Príležitosťou pre rozvoj podnikania predstavuje výstavba obchodnej zóny pred nemocnicou
za pomoci investora. Týmto projektom by sa zároveň dosiahla estetizácia lokality pred nemocnicou.
Podnikateľská sféra v meste Ilava nie je kompletne pokrytá dopytovanými druhmi služieb.
Nedostatočné sú najmä špecializované služby kominára, obuvníka a sklenára. Podpora
podnikateľského sektora by mohla byť vedená okrem poskytovania priestorov a výhodných
podmienok na podnikanie aj formou organizovania informačných stretnutí o možnostiach získania
nenávratných finančných prostriedkov na podnikanie zo zdrojov Európskej únie a zo štátneho
rozpočtu. Na podpore regionálnych producentov a domácej ekonomiky sa môže každý občan
podieľať nákupom produktov od týchto podnikateľov. Z prieskumu verejnej mienky vyplýva, že
v oblasti pestovateľstva a chovateľstva majú obyvatelia záujem o domáce produkty, pričom 28 %
respondentov už tieto produkty nakupuje a 53 % respondentov by malo záujem o nákup týchto
produktov.
V rámci hospodárskej oblasti predstavuje ohrozenie nepriaznivá situácia v parkovacom
systéme. Mesto má v pláne riešiť túto situáciu budovaním parkovacích miest v okolí námestia.
Ústav na výkon väzby taktiež postupne buduje parkovacie plochy mimo námestia, ktoré budú slúžiť
zamestnancom. Týmito investíciami by sa malo odbremeniť kapacitne nedostatočné parkovanie na
námestí.
Príležitosťou na realizáciu potrebných a želaných projektov je úspešnosť pri získavaní
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie. Zároveň tu však vzniká
ohrozenie v podobe neúspešnosti predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
S predkladaním žiadostí o NFP súvisí tiež administratívna náročnosť na vypracovanie žiadostí,
s ktorou však môže pomôcť členstvo v MAS Vršatec, ktorá túto administratívnu prácu dokáže
zastrešiť.
SOCIÁLNA OBLASŤ
K zlepšeniu kvality života v meste prispieva úroveň základných služieb. K zlepšeniu
zdravotníckej starostlivosti v nemocnici s poliklinikou by prispela rekonštrukcia celého objektu
a vnútorného zdravotníckeho zariadenia, čo je zároveň veľká investícia, ktorá si vyžaduje financie
od investora. Samospráva mesta má záujem o vytvorenie denného stacionára pre seniorov. V
zariadení bude pre účastníkov pripravený celodenný program a špeciálna starostlivosť
opatrovateľov. Ubytovanie v tomto zariadení nebude možné, vzhľadom na to, že ide o
deinštitucionalizovanie opatrovateľskej služby. Seniori budú spolu tráviť voľný čas, avšak
ubytovaní zostanú vo svojich domácnostiach.
Ohrozenie v sociálnej oblasti predstavuje z dlhodobého hľadiska nárast obyvateľov
v poproduktívnom veku vzhľadom na aktuálny demografický vývoj. Riešenie ponúka vytváranie
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podmienok pre rozvoj bývania. Samospráva mesta má záujem o budovanie nájomných bytov pre
udržanie mladých rodín a pritiahnutie nových obyvateľov. S tým súvisí tiež rozšírenie kapacity
materských škôlok, keďže s prílevom nových obyvateľov sa predpokladá aj nárast detí
umiestnených do materských škôlok. Keďže už v súčasnosti je kapacita materských škôlok
nedostatočná, bude potrebné vykonať potrebné kroky k zvýšeniu kapacity škôlok.
V súvislosti so vzdelávaním a zamestnanosťou vzniká potreba vytvárať také podmienky
vzdelávania, ktoré budú kompatibilné s požiadavkami trhu práce. Je to všeobecný problém
v Slovenskej republike, ktorý v dlhodobej rovine ovplyvňuje celkovú kvalitu života obyvateľov.
Príležitosť vzniká tiež v rozvoji športovej oblasti, a to podporou športových talentov zo
strany mesta, napríklad formou vytvárania vhodných podmienok pre trénovanie. Tiež sú tu
predpoklady na budovanie nových športovísk v nevyužívanom areáli kúpaliska. To však patrí
súkromnému vlastníkovi.
Výrazné ohrozenie pre rozvoj mesta predstavuje nezáujem niektorých obyvateľov o veci
verejné, o organizované spoločenské podujatia a najmä o verejnoprospešné aktivity. Z hľadiska
finančného zabezpečenia vzniká ohrozenie v podobe neúspešnosti predkladaných žiadostí
o finančnú podporu zo strany štátu a Európskej únie, ale tiež nedostatku vlastných finančných
zdrojov pri väčších projektoch.
ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
V rámci životného prostredia predstavuje ohrozenie v podobe znečisťovanie ovzdušia najmä
existencioa veľkých priemyselných podnikov v blízkosti mesta. Kvalitu ovzdušia v Trenčianskom
kraji skúmajú štyri monitorovacie stanice patriace do národnej monitorovacej siete SHMÚ
(Bystričany, Handlová, Prievidza a od júla 2005 AMS na Hasičskej ul. v Trenčíne).Tabuľka 8
vyjadruje prehľad zdrojov znečisťovania ovzdušia v jednotlivých okresoch Trenčianskeho kraja.
Najviac stacionárnych zdrojov sa nachádza v okrese Prievidza, ktorý sa podieľa najväčšou
mierou k znečisťovaniu ovzdušia v kraji. V okrese Ilava sa v roku 2012 nachádzalo spolu 155
stacionárnych zdrojov, z toho veľkých zdrojov znečisťovania bolo 10, zvyšok patril medzi stredné
zdroje znečisťovania ovzdušia.
Tabuľka 8: Prehľad veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia v Trenčianskom kraji
Okres
Počet prevádzkovateľov
Počet zdrojov
Počet *VZZO

Počet **SZZO

Bánovce n/Bebravou

55

123

7

116

Ilava

95

155

10

145

Myjava

65

111

3

108

150

273

11

262

Partizánske

72

141

14

127

Považská Bystrica

66

94

3

91

160

316

49

267

Púchov

65

86

12

74

Trenčín

183

363

12

351

121

1541

Nové Mesto n/Váhom

Prievidza

SPOLU
911
1662
Zdroj: Správa o stave znečisťovania ovzdušia v Trenčianskom kraji, 2012
* Veľké zdroje znečisťovania ovzdušia
** Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia
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V rámci okresu Ilava sa na znečisťovaní ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami
v Trenčianskom kraji v prvej desiatke najväčších zdrojov umiestnila Považská cementáreň Ladce
a.s. a TERMONOVA a.s., Nová Dubnica. Tieto dva podniky patria aj medzi desať najväčších
zdrojov znečisťovania ovzdušia vypúšťaním emisií oxidov dusíka. Považská cementáreň je
najväčším zdrojom znečisťovania ovzdušia vypúšťaním emisií CO. Spolu s ďalšou firmou z okresu
Ilava – SLOVZINK a.s. Košeca – sa umiestnila taktiež v prvej desiatke zdrojov, ktoré produkciou
emisií oxidov síry najviac znečisťujú ovzdušie v Trenčianskom kraji.
Tabuľka 5: Najväčší znečisťovatelia ovzdušia v Trenčianskom kraji
Tuhé znečisťujúce látky
Por.
Č. Prevádzkovateľ/Zdroj
Okres
SE, a.s., Bratislava, o.z. ENO Zem.
1.
Kostoľany
Prievidza

SO2
Prevádzkovateľ/Zdroj
SE, a.s., Bratislava, o.z. ENO Zem.
Kostoľany

Okres

VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.,
zdroje v okrese

Trenčín

Považská cementáreň, a.s. Ladce

Ilava

Služby pre bývanie s.r.o., Trenčín

Trenčín

Prievidza

2.

Považská cementáreň, a.s. Ladce

3.

5.

Fortischem a.s. Nováky
Prievidza
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.,
zdroje v okrese
Prievidza
KRONOTIMBER SK, s.r.o. Lehota pod
Vtáčnikom
Prievidza

6.

TERMONOVA a.s., Nová Dubnica

Ilava

Fortischem a.s. Nováky

Prievidza

7.

Považský cukor a.s., Trenčianska Teplá

Trenčín

SLOVZINK a.s., Košeca

Ilava

8.

Partizánske

Bioplyn Horovce, s.r.o.

Púchov

9.

KVARTET, a.s. Partizánske
Radsworth, a.s.-organizačná zložka
Nováky

CEMMAC, a.s. Horné Srnie

Trenčín

10.

TEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica

Prievidza
Považská
Bystrica

Geolim, s.r.o. Bojnice

Prievidza

4.

Nox
Por.
Č. Prevádzkovateľ/Zdroj
SE, a.s., Bratislava, o.z. ENO Zem.
1.
Kostoľany

Ilava

Prievidza

CO
Okres

Prevádzkovateľ/Zdroj

Okres

Prievidza

Považská cementáreň, a.s. Ladce

Ilava
Trenčín

2.

Považská cementáreň, a.s. Ladce

Ilava

3.

CEMMAC, a.s. Horné Srnie

Trenčín

CEMMAC, a.s. Horné Srnie
SE, a.s., Bratislava, o.z. ENO Zem.
Kostoľany

4.

RONA a.s. Lednické Rovne

Púchov

Fortischem a.s. Nováky

Prievidza

5.

VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.

Trenčín

Považský cukor a.s., Trenčianska Teplá

Trenčín

6.

Fortischem a.s. Nováky

TSM Partizánske s.r.o.

Partizánske

7.

COFELY Brezová pod Bradlom

8.

TEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica
Continental Matador Rubber, s.r.o.
Púchov

Prievidza
Považská
Bystrica
Púchov

TEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica

9.

TERMONOVA a.s., Nová Dubnica

Ilava

PSL, a.s. Považská Bystrica

Myjava
Považská
Bystrica
Považská
Bystrica

10. Handlovská energetika, s.r.o. Handlová Prievidza
Služby pre bývanie s.r.o., Trenčín
Zdroj: Správa o stave znečisťovania ovzdušia v Trenčianskom kraji, 2012
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K znečisťovaniu ovzdušia prispievajú aj samotné domácnosti používaním tuhých palív na
vykurovanie. Vyžívanie alternatívnych zdrojov energie môže predstavovať do budúcnosti
príležitosť na zlepšenie kvality ovzdušia. Ohrozenie životného prostredia nepriamo súvisí
s nedostatočným environmentálnym povedomím niektorých obyvateľov mesta, čím dochádza
k hromadeniu odpadov nedostatočnou separáciou, tvorbou čiernych skládok a znižovaniu estetickej
hodnoty prostredia. Týmto stavom je možné predchádzať zvyšovaním environmentálneho
povedomia už počas povinnej školskej dochádzky u žiakov formou prednášok a zapájaním žiakov
do rôznych enviroprojektov, ako to bolo napr. v prípade projektu Ekoslovensko, do ktorého boli
zapojení aj žiaci základnej školy v Ilave.
V rámci využitia voľného času má mesto predpoklady na budovanie a tvorbu oddychových
zón v prírodnom prostredí, najmä prírodných ohnísk s posedením. Možnosti na rekreáciu
predstavuje tiež Ilavské jazero, ktoré sa v katastri mesta nachádza a momentálne je využívané
predovšetkým na rybolov. Tu vzniká príležitosť vo vybudovaní prírodného kúpaliska, a to výsadbou
vodných rastlín s čistiacou funkciou a osadením lavičiek v okolí jazera pre turistov. Pozemky
v okolí jazera patria súkromným vlastníkov a urbárskemu spoločenstvu.
Formulár č. A 8 - STEEP analýza
Sociálne
Ekonomické
Starnutie populácie
Zvyšovanie
ekonomickej
závislosti
obyvateľstva
Absencia
adekvátneho
prepojenia
vzdelávacieho
systému s potrebami
trhu
práce

Zvyšovanie
odvodového
zaťaženia
Nízke
dane

Vplyv
politiky

Ekologické

Politické

Ohrozenie
v podobe povodní

Politika
vlády
Tímová spolupráca
v konkrétnej oblasti

podielové Vytváranie
čiernych skládok
Znečistenie
ovzdušia
daňovej
nadmernou
priemyselnou
činnosťou

Legislatíva

Hodnoty

Nezáujem
verejné

o veci

Dobrovoľná práca
občanov

Pokračovanie
v tradíciách obce
v organizovaní
kultúrnych
a spoločenských
podujatí

Zníženie
kúpyschopnosti
obyvateľstva
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ČASŤ 1.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia
Formulár č. A 10 - SWOT analýza podľa oblastí
HOSPODÁRSKA OBLASŤ
SILNÉ STRÁNKY
okresné a spádové mesto
výhodná poloha vzhľadom na existenciu diaľnice
D1, ktorá prechádza katastrom mesta
výhodnosť a rozmanitosť dopravného spojenia
dobré napojenie na regionálne a nadregionálne
cestné a železničné siete
modernizácia železničnej trate prechádzajúcej
mestom a čiastočne zrekonštruovaná vlaková
stanica
zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním
okružnej križovatky na štátnej ceste č. I/61
existencia veľkých a stabilných zamestnávateľov
v meste
vysoký potenciál podnikateľskej sféry a silná
lokalizácia fyzických osôb podnikajúcich na
základe živnostenského oprávnenia
relatívne dobré hodnoty miery nezamestnanosti
v rámci okresu v porovnaní s hodnotou
ukazovateľa v rámci SR

PRÍLEŽITOSTI

SLABÉ STRÁNKY

nepriaznivá situácia v oblasti parkovacieho
systému
cestné komunikácie a chodníky
v neuspokojujúcom stave
nevyhovujúci technický stav objektov vo
vlastníctve mesta – školských a kultúrnych
objektov
nevyhovujúce a nedostatočné dopravné
značenie

OHROZENIA

možnosť zamestnať sa priamo v meste vďaka
existencii veľkých podnikov
záujem zahraničných investorov
poskytovanie dopytovaných druhov služieb –
obuvníctvo, kominárstvo, sklenárstvo
informovanie podnikateľov o možnostiach
grantovej podpory podnikateľskej činnosti
podpora domácich producentov
získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a
štátneho rozpočtu
spolupráca s MAS Vršatec

administratívna náročnosť pri získavaní
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
a z fondov EÚ
neúspešnosť predkladaných žiadostí o
nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a
štátneho rozpočtu,
parkovací systém
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SOCIÁLNA OBLASŤ
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

rozvinutá kultúrna oblasť – existencia kultúrnych
objektov a pravidelná organizácia kultúrnych
podujatí
rôznorodé záujmové skupiny pôsobiace v oblasti
kultúry
tradícia v športe
existencia školských vzdelávacích zariadení
existencia nemocnice s poliklinikou
sponzoring domácich podnikateľských subjektov
pri organizovaní rôznych spoločenských aktivít

starnutie obyvateľstva
zhoršovanie vekovej štruktúry obyvateľstva
zvyšovanie priemerného veku obyvateľstva
stagnujúci demografický vývoj mesta
nedostatočná kapacita materských škôlok
nevyhovujúci technický stav kultúrnych
a školských zariadení
nevyhovujúci technický stav nemocnice s
poliklinikou

PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

rozvoj športových aktivít a podpora športových
talentov
sťahovanie ľudí do mesta
kompatibilita vzdelávacieho systému s
požiadavkami trhu práce
rozšírenie kapacity materských škôlok
vytvorenie podmienok pre kvalitný život
seniorov
získanie financií na rekonštrukciu nemocnice s
poliklinikou

nezáujem občanov o veci verejné
nezáujem občanov o spoločenské podujatia
a verejnoprospešné aktivity
nedostatok finančných zdrojov a prípadná
neúspešnosť projektov pre riešenie rozvoja
občianskej infraštruktúry
nárast počtu obyvateľov v poproduktívnom
veku vzhľadom na aktuálny demografický
vývoj

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

pokojné prostredie v blízkosti významných
prírodných objektov (Strážovské vrchy, rieka Váh)
udržiavanie a obnova zelene
dostatočná zásoba drevnej hmoty – rozsiahlosť
lesných porastov
kompletne vybudovaná vodovodná sieť
existencia výdatných zdrojov podzemných vôd
zefektívnenie triedeného zberu odpadu obstaraním
zberných nádob na triedený odpad
kompletne upravené koryto Podhradského potoka
v roku 2015

PRÍLEŽITOSTI

chýbajúca kanalizácia v mestských častiach
Klobušice a Iliavka
ľahostajnosť obyvateľov k životnému
prostrediu

OHROZENIA

zvyšovanie environmentálnej výchovy žiakov
rozvoj cestovného ruchu
dostatok priestorov pre budovanie oddychových
zón v meste
protipovodňová ochrana územia
zníženie rizika záplav
udržiavanie a vytváranie zelených plôch
využívanie alternatívnych zdrojov energie

čierne skládky odpadu
ohrozovanie mesta hlučnosťou (najmä
nárastom dopravy), prašnosťou a
znečisťovaním ovzdušia
geografická blízkosť Cementární Ladce a.s.
nedostatočné environmentálne povedomie
občanov
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Formulár č. A 13 - Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík
Druh rizika
Technické

Ekologické
Sociálne
Ekonomické

Objekt rizika
Verejné
budovy vo
vlastníctve
mesta
Životné
prostredie
Spoločenský
život
Rozpočet
obce

Zdroj rizika
Nedostatok financií na
obnovu verejných budov

Nežiaduce dôsledky
Zastaraný technický stav
budov

Pravdepodobnosť
70 %

Obyvatelia obce

Vytváranie čiernych
skládok
Nízka kvalita
spoločenského života
Nízke zdroje na rozvoj
obce

90 %

Nezáujem obyvateľov o
veci verejné
Štát a jeho politika
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ČASŤ 2 - Strategická časť

Strategická časť PHSR nadväzuje na analytickú časť. Záver analytickej časti obsahuje analýzu
a hodnotenie možných rizík. Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jeho
vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja mesta pri rešpektovaní princípov
regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. Strategická
časť obsahuje:
 víziu územia
 formuláciu a návrh stratégie
 výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna).
Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má mesto Ilava dosiahnuť z dlhodobého
hľadiska. Vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie nasledujúcich
6 rokov a postupov na ich dosiahnutie.
Mesto Ilava má stanovenú nasledovnú víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým výsledkom počas
rokov 2007-2013 a aj očakávaniam do roku 2020:
Plánovací formulár – Vízia
„Mesto Ilava bude mestom vzdelaných ľudí, žijúcich v pokojnom prostredí s kvalitnými
podmienkami pre život. Bude podporovať zvyšovanie úrovne občianskej vybavenosti, technickej
a sociálnej infraštruktúry. Záujem bude smerovať na podporu všetkých zložiek obyvateľstva,
s využitím dostupných zdrojov vytvorí podmienky pre bývanie a sociálnu starostlivosť a stane sa tak
atraktívnym miestom pre súčasných občanov, ale tiež pre potenciálnych obyvateľov. Mesto bude
poskytovať občanom možnosti kvalitného vzdelania, kultúrneho a športového vyžitia, ako aj
vytvárať priestor pre oddych a rekreáciu. Spolupatričnosťou obyvateľov a verejnoprospešnými
aktivitami sa dosiahne naplnenie cieľovej vízie mesta.“
Kompletnou analýzou územia mesta Ilava, zistením skutočného stavu v oblasti
hospodárskej, sociálnej a environmentálnej a vytvorením vízie mesta, sme dospeli k určeniu
strategického cieľa mesta na nasledujúce obdobie:
„Zvyšovanie kvality života obyvateľov pri udržiavaní konkurencieschopnosti
a ekonomickej výkonnosti mesta s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja.“
Na základe uvedených skutočností boli navrhnuté jednotlivé aktivity v rámci hospodárskej,
sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré pri ich postupnej realizácii budú viesť k napĺňaniu
strategického cieľa mesta Ilava.
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1. Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA
Na dosiahnutie cieľa sa v hospodárskej oblasti mesto bude zameriavať predovšetkým na
rekonštrukciu a dobudovanie cestných komunikácií a chodníkov. V rámci ciest ide najmä o tieto
lokality: mestská časť Iliavka, Košecká ulica, mestská časť Klobušice, Ulica kpt. Nálepku,
Záhumenská ulica, sídlisko Skala, Ulica Mládežnícka. Rekonštrukcia chodníkov bude postupne
prebiehať na Ulici Štefánikovej, na Pivovarskej ulici, na Štúrovej ulici, Záhumenskej ulici, na
sídlisku Skala a na sídlisku Sihoť. Dobudovanie chodníkov sa zabezpečí na Pivovarskej ulici, na
Klobušickom cintoríne a na ulici Dlhé Nivy. Zmenu v nepriaznivej situácii v oblasti parkovacieho
systému dosiahne mesto vytváraním ďalších parkovacích miest v okolí Mierového námestia
a reguláciou parkovania.
V rámci technickej infraštruktúry bude potrebná rekonštrukcia a doplnenie verejného
rozhlasu a osvetlenia. Zavedie sa tiež kamerový systém, ktorý bude chrániť verejný majetok
a bezpečnosť občanov. Podporí sa aj cykloturistika, a to prepojením mesta Ilava s mestskou časťou
Klobušice a susednou obcou Košeca cyklistickými chodníkmi. Tým sa zároveň dosiahne zlepšenie
dopravnej situácie a podpora aktívneho života občanov.
2. Prioritná oblasť - SOCIÁLNA
V oblasti sociálnej politiky sa budú projekty orientovať najmä na podporu bývania
a sociálnu starostlivosť. Mesto má záujem o vybudovanie bytového domu s nájomným bývaním,
ktoré poskytne miesto na bývanie pre mladé rodiny. Vytvorením denného stacionára pre seniorov
zabezpečí kvalitné podmienky pre život najstarších obyvateľov mesta. Dôležitými projektmi bude
zlepšenie technického stavu budov vo vlastníctve mesta. Ide najmä o vzdelávacie a kultúrne
inštitúcie. Významnou investíciou bude rozšírenie kapacity materských škôlok a modernizácia ich
vybavenia, čím sa zabezpečí kvalitná a dostupná predškolská výchova detí. V oblasti rozvoja športu
sa zrekonštruuje tribúna na futbalovom štadióne. Podpora tradícií a remesiel bude zabezpečená
formou umeleckej dielne v priestoroch pri Základnej umeleckej škole, kde budú lektorovať
pedagógovia z príslušnej školy. Dielňa bude slúžiť pre celý región MAS Vršatec. Potrebná bude
rekonštrukcia domu smútku a areálu centrálneho cintorína v Ilave.
3. Prioritná oblasť – ENVIRONMENTÁLNA
Hlavným cieľom v environmentálnej politike je udržiavanie čistoty mesta a znižovanie
zaťaženia životného prostredia formou efektívneho nakladania s odpadmi. V súvislosti s týmito
cieľmi má mesto záujem o dobudovanie zberného dvora a obstaranie univerzálneho čistiaceho
vozidla. Dôležitými aktivitami budú protipovodňové opatrenia, ktoré je potrebné riešiť vzhľadom
na existenciu vodných tokov, ktoré ohrozujú územie záplavami. Samospráva sa rovnako
rekultiváciu a vytvorenie verejných priestranstiev a miest pre oddych – vytvorenie prírodných
ohnísk s posedením a oddychovej zóny pri Iliavskom jazere.
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Formulár č. S 1 - Tabuľka strategických cieľov a opatrení
1. Prioritná oblasť/opatrenie - Hospodárska oblasť
Projekt 1.1
Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
Projekt 1.1.1
Rekonštrukcia cestných
komunikácií v mestskej časti
Iliavka
Projekt 1.1.2
Rekonštrukcia Košeckej ulice
Projekt 1.1.3
Rekonštrukcia cestných
komunikácií v mestskej časti
Klobušice - Okružná
Projekt 1.1.4
Rekonštrukcia Ulice kpt. Nálepku
Projekt 1.2
Rekonštrukcia chodníkov na
Štúrovej ulici

Projekt 1.5
Rekonštrukcia verejného rozhlasu
Projekt 1.6
Rekonštrukcia a dobudovanie
verejného osvetlenia
Projekt 1.7
Prepojenie mesta Ilava a obce
Košeca vybudovaním
cyklistického chodníka
Projekt 1.8
Zavedenie kamerového systému
Projekt 1.9
Budovanie a rekonštrukcia
autobusových zastávok

Vízia
2. Prioritná oblasť/opatrenie Sociálna oblasť
Projekt 2.1
Vytvorenie denného
stacionára pre seniorov
Projekt 2.2
Rozšírenie kapacít a
modernizácia materskej
školy
Projekt 2.3
Podpora
podnikateľských služieb
Projekt 2.4
Podpora a rozvoj
športových aktivít
Projekt 2.5
Rekonštrukcia mestského
múzea

Projekt 1.3
Regulácia parkovacieho systému
Projekt 1.4
Doplnenie a výmena dopravného
značenia na sídlisku Sihoť
Zdroj: spracovanie autora
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Projekt 2.6
Rekonštrukcia
mestských budov
Projekt 2.6.1
Výmena okien Domu
kultúry Ilava
Projekt 2.6.2
Rekonštrukcia Domu
kultúry v Klobušiciach
Projekt 2.6.3
Rekonštrukcia
Základnej umeleckej
školy v Ilave
Projekt 2.7
Zabezpečenie
propagácie mesta
Projekt 2.8
Podpora kultúrnospoločenských
a športových tradícií v
meste

3. Prioritná oblasť/opatrenie Environmentálna oblasť
Projekt 3.1
Dobudovanie zberného
dvora
Projekt 3.2
Obstaranie univerzálneho
čistiaceho vozidla
Projekt 3.3
Protipovodňové
opatrenia- regulácia
potoka – Klobušice –
Zámocká ul., Iliavka

Projekt 3.4
Vytvorenie prírodných
ohnísk s miestami na
sedenie
Projekt 3.5
Vytvorenie oddychovej
zóny pri Ilavskom
jazere
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Formulár č. S 2 - Záznam z verejného prerokovania 1

Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokumentu
Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava 2014 - 2020
Pripomienkovanie realizoval: Samospráva
Termín pripomienkovania: 22. 5. 2015 – 29. 5. 2015
Oznam uverejnený: internetová stránka mesta Ilava; verejný rozhlas v meste Ilava; informačné tabule v meste Ilava
Text dokumentu k dispozícii: internetová stránka mesta Ilava; Mestský úrad Ilava
Spôsob doručenia pripomienok: neboli doručené žiadne pripomienky
Počet pripomienok: celkový počet: 0 akceptované: 0
Zápis vypracoval: Mgr. Darina Krausová, dňa 18. 5. 2015, podpis
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ČASŤ 3 - Programová časť
Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje opatrenia a projekty
vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám. Zmyslom programovej časti je jej
príspevok k splneniu stanoveného strategického cieľa: „Zvyšovanie kvality života obyvateľov pri
udržiavaní konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti mesta s vyváženým rozvojom
oblastí trvale udržateľného rozvoja.“
Formulár č. P 1 - Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí
Opatrenie
Projekt/Aktivita
Opatrenie 1
Projekt 1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Hospodársky
Projekt 1.1.1 Rekonštrukcia cestných komunikácií v mestskej časti
rozvoj
Iliavka
Projekt 1.1.2 Rekonštrukcia Košeckej ulice
Projekt 1.1.3 Rekonštrukcia cestných komunikácií v mestskej časti
Klobušice - Okružná
Projekt 1.1.4 Rekonštrukcia Ulice kpt. Nálepku
Projekt 1.2 Rekonštrukcia chodníkov na Štúrovej ulici
Projekt 1.3 Regulácia parkovacieho systému
Projekt 1.6 Rekonštrukcia verejného rozhlasu
Projekt 1.6 Rekonštrukcia a dobudovanie verejného osvetlenia
Projekt 1.7 Prepojenie mesta Ilava a obce Košeca vybudovaním
cyklistického chodníka
Projekt 1.8 Zavedenie kamerového systému
Opatrenie 2
Projekt 2.1 Vytvorenie denného stacionára pre seniorov
Sociálny rozvoj
Projekt 2.2 Rozšírenie kapacít a modernizácia materskej školy
Projekt 2.5 Rekonštrukcia mestského múzea
Projekt 2.6 Rekonštrukcia mestských budov
Projekt 2.6.1 Výmena okien Domu kultúry Ilava
Projekt 2.6.2 Rekonštrukcia Domu kultúry v Klobušiciach
Projekt 2.6.3 Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy v Ilave
Opatrenie 3
Projekt 3.1 Vybudovanie zberného dvora
Rozvoj
Projekt 3.2 Obstaranie univerzálneho čistiaceho vozidla
environmentálnej Projekt 3.3 Protipovodňové opatrenia – regulácia potoka –
oblasti
Klobušice – Zámocká ul., Iliavka
Zdroj: spracovanie autora
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Prioritná oblasť
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Sociálna
Sociálna
Sociálna
Sociálna
Sociálna
Sociálna
Sociálna
Environmentálna
Environmentálna
Environmentálna
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Formulár č. P 4 - Formulár pre prípravu projektov
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.1
Názov projektu

Rekonštrukcia cestných komunikácií v
mestskej časti Iliavka
Mesto Ilava
2015 - 2016
Poškodený makadamový povrch
Dobudovanie infraštruktúry
Zrekonštruovaná komunikácia
Obyvatelia mesta
1 050 m
-

Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo
Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie projektovej
Projektant
2015
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
2/2016
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
10/2015
Realizácia
Vybraný dodávateľ
3 – 6/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
EU
ŠR
VÚC
Obec
(eur)
zdroje
Príprava VO
2015
1 500
1 500
Realizácia projektu
2016
281 000
281 000
Spolu
282 500
282 500
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.2
Názov projektu
Rekonštrukcia Košeckej ulice
Garant
Mesto Ilava
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
2015 - 2016
Stav projektu pred realizáciou
Poškodený asfaltový povrch, výtlky
Cieľ projektu
Dobudovanie infraštruktúry
Výstupy
Zrekonštruovaná komunikácia
Užívatelia
Obyvatelia mesta
Indikátory monitoringu
200 m
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo
Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie projektovej
Projektant
11/2015
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
3/2016
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
1 – 3/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
4 – 8/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z toho
(rok)
spolu
súkromné
EU
ŠR
VÚC
Obec
(eur)
zdroje
Spracovanie
2015
2 000
2 000
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2016
1 000
1 000
Realizácia projektu
2016
40 395
40 395
Spolu
43 395
43 395
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.3
Názov projektu

Rekonštrukcia cestných komunikácií v
mestskej časti Klobušice - Okružná
Mesto Ilava
2015 - 2016
Havarijný stav
Dobudovanie infraštruktúry
Rekonštrukcia komunikácie
Obyvatelia mesta
600 m
-

2014 2020

Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo
Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie projektovej
Projektant
2015
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
4/2016
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
1 – 4/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
4 – 8/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z toho
(rok)
spolu
súkromné
EU
ŠR
VÚC
Obec
(eur)
zdroje
Príprava VO
2016
3 000
3 000
Realizácia projektu
2016
402 309
402 309
Spolu
405 309
405 309
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.4
Názov projektu
Rekonštrukcia Ulice kpt. Nálepku
Garant
Mesto Ilava
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
2016
Stav projektu pred realizáciou
Narušený povrch cesty, výtlky
Cieľ projektu
Dobudovanie infraštruktúry
Výstupy
Rekonštrukcia komunikácie
Užívatelia
Obyvatelia mesta
Indikátory monitoringu
295 m
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo
Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie projektovej
Projektant
1/2016
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
4/2016
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
2 – 4/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
4 – 8/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z toho
(rok)
spolu
súkromné
EU
ŠR
VÚC
Obec
(eur)
zdroje
Spracovanie
2016
800
800
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2016
1 000
1 000
Externý manažment
2016
800
800
Realizácia projektu
2016
80 600
80 600
Spolu
83 200
83 200
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2
Názov projektu
Rekonštrukcia chodníkov na Štúrovej ulici
Garant
Mesto Ilava
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
2016
Stav projektu pred realizáciou
Zničený povrch
Cieľ projektu
Dobudovanie infraštruktúry
Výstupy
Rekonštrukcia komunikácie
Užívatelia
Obyvatelia mesta
Indikátory monitoringu
142 m
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo
Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie projektovej
Projektant
1/2016
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
4/2016
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
1 – 4/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
4 – 8/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z toho
(rok)
spolu
súkromné
EU
ŠR
VÚC
Obec
(eur)
zdroje
Spracovanie
2016
1 000
1 000
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2016
1 000
1 000
Externý manažment
2016
800
800
Realizácia projektu
2016
127 000
127 000
Spolu
129 800
129 800
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.3
Názov projektu
Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Predloženie projektu
Realizácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)
Príprava VO
Realizácia projektu
Spolu

2016
2017

Regulácia parkovacieho systému
Mesto Ilava
2016 - 2017
Nevyhovujúce parkovanie
Zabezpečenie regulácie parkovania
Nový parkovací systém
Obyvatelia mesta, návštevníci
Platený parkovací systém vrátane automatov,
rámp
Štátne dotácie

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Projektant

3/2016

Externý manažment

8 – 10/2016

Odborne spôsobilá osoba
Mesto Ilava
Vybraný dodávateľ

7 – 10/2016
11/2016
2017

Náklady
spolu
(eur)
2 500
138 000
140 500

EU

Termín (mesiac/rok)

z toho verejné zdroje
ŠR
VÚC

Obec
2 500

138 000
138 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.5
Názov projektu
Rekonštrukcia verejného rozhlasu
Garant
Mesto Ilava
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
2016
Stav projektu pred realizáciou
Zastaralý systém, nepríjemný zvuk
Cieľ projektu
Zvýšenie úrovne kvality služieb v meste
Výstupy
Zrekonštruovaný verejný rozhlas
Užívatelia
Obyvatelia mesta
Indikátory monitoringu
100%
Poznámky
Štátne dotácie
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo
Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie projektovej
Projektant
1 – 2/2016
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
2/2016
Spracovanie a registrácia
Externý manažment
2 – 4/2016
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
2 – 4/2016
Predloženie projektu
Mesto Ilava
4/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
5 – 10/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z toho
(rok)
spolu
súkromné
EU
ŠR
VÚC
Obec
(eur)
zdroje
Spracovanie
2016
1 000
1 000
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2016
1 000
1 000
Externý manažment
2016
1 000
1 000
Realizácia projektu
2016
167 000
167 000
Spolu
170 000
167 000
3 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.6
Názov projektu
Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Predloženie projektu
Realizácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)
Spracovanie
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
Externý manažment
Realizácia projektu
Spolu

2016

2016
2016
2016

Rekonštrukcia a dobudovanie verejného
osvetlenia
Mesto Ilava
2016
Vo vyhovujúcom stave je len 20% verejného
osvetlenia, osvetlenie je nákladné
Výmena osvetlenia, energetická úspora
Kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia
Obyvatelia obec
80%
Štátne dotácie

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Projektant

1 – 2/2016

Stavebný úrad
Externý manažment

2/2016
2 – 4/2016

Odborne spôsobilá osoba
Mesto Ilava
Vybraný dodávateľ

2 – 4/2016
4/2016
5 – 10/2016

Náklady
spolu
(eur)
1 000

EU

Termín (mesiac/rok)

z toho verejné zdroje
ŠR
VÚC

Obec
1 000

1 000
1 000
300 000
303 000

1 000
1 000
300 000
300 000
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3 000

z toho
súkromné
zdroje
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.7
Názov projektu
Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Predloženie projektu
Realizácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)
Spracovanie
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
Externý manažment
Realizácia projektu
Spolu

2016

2016
2016
2018

Prepojenie mesta Ilava a obce Košeca
vybudovaním cyklistického chodníka
Mesto Ilava
2016 - 2017
Chodník neexistuje a úsek je pre cyklistov
nebezpečný
Zvýšenie bezpečnosti a turistickej atraktivity
mesta
Nový cyklistický chodník
Obyvatelia, turisti a návštevníci mesta
1 400 m
MAS Vršatec

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Projektant

3/2016

Stavebný úrad
Externý manažment

5/2016
6/2016

Odborne spôsobilá osoba
Mesto Ilava
Vybraný dodávateľ

5 – 6/2016
6/2016
2018

Náklady
spolu
(eur)
2 000

1 500
1 500
80 000
85 000

EU

Termín (mesiac/rok)

z toho verejné zdroje
ŠR
VÚC

Obec
2 000

1 500
1 500
80 000
80 000
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z toho
súkromné
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.8
Názov projektu
Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Verejné obstarávanie
Predloženie projektu
Realizácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)
Spracovanie
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
Realizácia projektu
Spolu

2016

2016
2016

Zavedenie kamerového systému
Mesto Ilava
2016
Chýbajúci kamerový systém
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov
mesta
Kamerový systém v centrálnej časti mesta
Obyvatelia mesta
12
Štátne dotácie

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Projektant

2 – 4/2016

Stavebný úrad
Odborne spôsobilá osoba
Mesto Ilava
Vybraný dodávateľ

4/2016
4 – 5/2016
6/2016
10 – 12/2016

Náklady
spolu
(eur)
1 500

EU

z toho verejné zdroje
ŠR
VÚC
1 500

1 000
50 000
52 500

1 000
50 000
52 500
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Termín (mesiac/rok)

Obec

z toho
súkromné
zdroje
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1
Názov projektu
Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Predloženie projektu
Realizácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)
Spracovanie
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
Externý manažment
Realizácia projektu
Spolu

2017

2017
2017
2017

Vytvorenie denného stacionára pre seniorov
Mesto Ilava
2017
Chýbajúce zariadenie pre seniorov
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v meste
Denný stacionár pre seniorov
Obyvatelia mesta
1
OP Ľudské zdroje
IROP

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Projektant

1 – 3/2017

Stavebný úrad
Externý manažment

3/2017
4 – 6/2017

Odborne spôsobilá osoba
Mesto Ilava
Vybraný dodávateľ

4 – 6/2017
6/2017
2017

Náklady
spolu
(eur)
2 000

EU

1 500
1 500
100 000
105 000

1 500
1 500
100 000
105 000

2 000
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Termín (mesiac/rok)

z toho verejné zdroje
ŠR
VÚC

Obec

z toho
súkromné
zdroje

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2
Názov projektu

2014 2020

Rozšírenie kapacít a modernizácia materskej
školy
Mesto Ilava
2017 – 2018
Nedostatočná kapacita materskej škôlky
Rozšírenie kapacity a zmodernizovanie škôlky
Zmodernizovaná škôlka a 2 nové triedy
Obyvatelia mesta
2 triedy
Ministerstvo školstva

Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo
Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie projektovej
Projektant
2/2017
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
4/2017
Spracovanie a registrácia
Externý manažment
4 – 6/2017
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
4 – 6/2017
Predloženie projektu
Mesto Ilava
7/2017
Realizácia
Vybraný dodávateľ
2018
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z toho
(rok)
spolu
súkromné
EU
ŠR
VÚC
Obec
(eur)
zdroje
Spracovanie
2017
2 000
2 000
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2017
1 500
1 500
Externý manažment
2017
1 500
1 500
Realizácia projektu
2018
100 000
100 000
Spolu
105 000
105 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.5
Názov projektu
Rekonštrukcia mestského múzea
Garant
Mesto Ilava
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
2017 - 2018
Stav projektu pred realizáciou
Múzeum je zdevastované, nevyužíva sa
Cieľ projektu
Rozvoj kultúry v meste
Výstupy
Rekonštrukcia múzea
Užívatelia
Obyvatelia, návštevníci, turisti
Indikátory monitoringu
1
Poznámky
Program cezhraničnej spolupráce
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo
Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie projektovej
Projektant
1 – 4/2017
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
4/2017
Spracovanie a registrácia
Externý manažment
4 – 6/2017
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
4 – 6/2017
Predloženie projektu
Mesto Ilava
7/2017
Realizácia
Vybraný dodávateľ
3 – 7/2018
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z toho
(rok)
spolu
súkromné
EU
ŠR
VÚC
Obec
(eur)
zdroje
Spracovanie
2017
3 000
3 000
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2017
2 000
2 000
Externý manažment
2017
1 500
1 500
Realizácia projektu
2018
100 000 100 000
Spolu
106 500 106 500
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.6.1
Názov projektu
Výmena okien Domu kultúry Ilava
Garant
Mesto Ilava
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
2015 - 2017
Stav projektu pred realizáciou
Vysoké úniky tepla
Cieľ projektu
Energetická úspora
Výstupy
Vymenené okna KD
Užívatelia
Obyvatelia a návštevníci mesta
Indikátory monitoringu
1
Poznámky
Envirofond
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo
Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie projektovej
Projektant
2015
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
12/2015
Spracovanie a registrácia
Externý manažment
1 – 3/2016
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
1 – 3/2016
Predloženie projektu
Mesto Ilava
4/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z toho
(rok)
spolu
súkromné
EU
ŠR
VÚC
Obec
(eur)
zdroje
Spracovanie
2015
1 000
1 000
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2016
1 500
1 500
Externý manažment
2016
1 500
1 500
Realizácia projektu
2017
56 000
56 000
Spolu
60 000
56 000
4 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.6.2
Názov projektu
Rekonštrukcia Domu kultúry v Klobušiciach
Garant
Mesto Ilava
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
2016
Stav projektu pred realizáciou
KD v havarijnom stave
Cieľ projektu
Zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v meste
Výstupy
Zrekonštruovaný KD
Užívatelia
Obyvatelia mesta
Indikátory monitoringu
1
Poznámky
Mestský rozpočet
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo
Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie projektovej
Projektant
1/2016
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
3/2016
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
3 – 5/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
5 – 10/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z toho
(rok)
spolu
súkromné
EU
ŠR
VÚC
Obec
(eur)
zdroje
Spracovanie
2016
2 000
2 000
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2016
1 500
1 500
Realizácia projektu
2016
87 000
87 000
Spolu
90 500
90 500
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.6.3
Názov projektu
Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Predloženie projektu
Realizácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)
Spracovanie
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
Externý manažment
Realizácia projektu
Spolu

2018

2018
2018
2018

Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy v
Ilave
Mesto Ilava
2018
Nezateplená
budova,
nevyhovujúci
stav,
poškodená fasáda
Zvýšenie úrovne kvality služieb v meste
Zrekonštruovaná umelecká škola
Obyvatelia mesta
1
Ministerstvo školstva

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Projektant

2018

Stavebný úrad
Externý manažment

2018
2018

Odborne spôsobilá osoba
Mesto Ilava
Vybraný dodávateľ

2018
2018
2018

Náklady
spolu
(eur)
2 000

EU

Termín (mesiac/rok)

z toho verejné zdroje
ŠR
VÚC

Obec
2 000

1 000
1 000
50 000
54 000

1 000
1 000
50 000
50 000
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z toho
súkromné
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1
Názov projektu
Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Predloženie projektu
Realizácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)
Spracovanie
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
Externý manažment
Realizácia projektu
Spolu

2016

2016
2016
2017

Dobudovanie zberného dvora
Mesto Ilava
2016 – 2017
12 veľkokapacitných kontajnerov
Vybudovanie zberného dvora
Nový zberný dvor
Obyvatelia mesta
množstvo vyseparovaných zložiek papier, plasty,
kovy, tetrapaky
Kvalita životného prostredia
Envirofond

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Projektant

1 – 3/2016

Stavebný úrad
Externý manažment

4/2016
4 – 6/2016

Odborne spôsobilá osoba
Mesto Ilava
Vybraný dodávateľ

4 – 6/2016
7/2016
2017

Náklady
spolu
(eur)
3 000

1 500
1 500
300 000
306 000

EU

Termín (mesiac/rok)

z toho verejné zdroje
ŠR
VÚC

Obec
3 000

1 500
1 500
300 000
300 000
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6 000

z toho
súkromné
zdroje
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2
Názov projektu
Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Obstaranie univerzálneho čistiaceho vozidla
Mesto Ilava
2016
Vozidlo chýba
Zabezpečenie čistenia mesta
Čistiace vozidlo v majetku mesta
Obyvatelia mesta
1
Envirofond
Štátne dotácie

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externý manažment

Termín (mesiac/rok)

Spracovanie a registrácia
1 – 3/2016
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
1 – 3/2016
Predloženie projektu
Mesto Ilava
4/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
6/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
EU
ŠR
VÚC
Obec
(eur)
Príprava VO
2016
1 500
1 500
Externý manažment
2016
1 000
1 000
Realizácia projektu
2016
250 000
250 000
Spolu
252 500
250 000
2 500
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z toho
súkromné
zdroje

2014 2020
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3.3
Názov projektu

Protipovodňové opatrenia – regulácia potoka
– Klobušice – Zámocká ul., Iliavka
Mesto Ilava
2018 - 2019
Potok je neregulovaný, hrozba záplav je aktuálna
Zabezpečenie regulácie za účelom zvýšenia
bezpečnosti a prúdenia potoka
Zregulovaný, spevnený potok
Obyvatelia mesta a široké okolie
Klobušice – odvodnenie
Iliavka – spevnenie brehov – 100 m
OP Kvalita životného prostredia
Envirofond

Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Predloženie projektu
Realizácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)
Spracovanie
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
Externý manažment
Realizácia projektu
Spolu

2018

2018
2018
2019

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Projektant

1 – 5/2018

Stavebný úrad
Externý manažment

5/2018
3 – 5/2018

Odborne spôsobilá osoba
Mesto Ilava
Vybraný dodávateľ

4 – 5/2018
6/2018
2019

Náklady
spolu
EU
(eur)
3 000

2 000
1 500
300 000
306 500

Termín (mesiac/rok)

z toho verejné zdroje
ŠR
VÚC
Obec
3 000

2 000
1 500
300 000
300 000

50

6 500

z toho
súkromné
zdroje
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2014 2020

ČASŤ 4 - Realizačná časť
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie programu rozvoja mesta, systém monitorovania a hodnotenia plnenia
programu rozvoja mesta s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový
harmonogram realizácie programu rozvoja mesta s formou akčných plánov. Realizačná časť
obsahuje:
 východiská,
 popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
 popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,
 stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
 popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR,
 akčný plán s výhľadom na roky 2015 – 2017.

ČASŤ 4.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii
Mestský úrad Ilava má v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja dostatočné
skúsenosti na programovej aj projektovej úrovni. Pri realizácii PHSR vystupujú ako partneri
obyvatelia mesta, ktorí boli prizvaní a zúčastnili sa verejných stretnutí, kde definovali svoje
požiadavky, spolupracovali pri definovaní silných a slabých stránok mesta. Následne aktívne
pristupovali k prerokovaniu finálneho návrhu PHSR mesta. V rámci prípravy dokumentu bol
vypracovaný dotazník, ktorý bol distribuovaný mestom a pracovníkmi MAS Vršatec
(spracovateľ) do domácností. Vzhľadom na nízku návratnosť a malú výpovednú hodnotu,
pristúpili spracovatelia k verejným stretnutiam s občanmi/podnikateľmi a záujmovými
skupinami. Rovnako tak poslanci a zamestnanci MsÚ boli prizvaní ku konzultácii jednotlivých
častí strategického dokumentu.

ČASŤ 4.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia
Realizácia PHSR mesta je činnosťou samosprávy mesta, a tá ju vykonáva prostredníctvom
svojich orgánov. Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky poslancov, MsÚ,
partnerov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť
naplánovaná do termínu december príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za
predchádzajúci rok, aj jeho prípadná aktualizácia.
Vo vzťahu k realizácii PHSR mestské zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej
časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho
plnenia. Mestské zastupiteľstvo taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektov. Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o prípadných
zmenách a aktualizácii programu.
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Najvyšším výkonným orgánom mesta a jeho predstaviteľom je primátor. Rozhoduje vo
všetkých veciach správy mesta, ktoré nespadajú do právomocí a kompetencií mestského
zastupiteľstva. Primátor sa spolupodieľal na príprave dokumentu, riadil proces realizácie,
podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje mesto vo vzťahu k
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava na roky 2014-2020 k štátnym
orgánom, k právnickým a fyzickým osobám. Inštitucionálnu a administratívnu stránku
zabezpečuje mestský úrad.

ČASŤ 4.3 Komunikačná stratégia
Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných
projektov PHSR v rámci povinnej i nepovinnej činnosti informovania a publicity (pri projektoch
financovaných z EŠIF a dotačných titulov), alebo v rámci komunikácie zainteresovaných
cieľových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých projektov.
Komunikácia prebieha priamou účasťou na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.
Dôležitým nástrojom komunikácie je pre mesto webová stránka, informačné tabule, rozhlas
a Ilavský mesačník. Komunikácia s obyvateľmi prebieha neustále až do ukončenia platnosti
PHSR. Ďalším nástrojom komunikácie sú i rokovania v rámci mestského zastupiteľstva, kde
materiál na rokovanie pripravuje primátor mesta v súčinnosti so zamestnancami mesta. Rovnako
tak hlavný kontrolór, vychádzajúc z definície jeho funkcie, môže dať stanovisko k
prerokovanému materiálu.

ČASŤ 4.4 Systém monitorovania a hodnotenia
Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov mesta Ilava je zostaviť
komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR počas celého obdobia
platnosti dokumentu. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.
Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov, OcÚ, poslancov a
verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť je naplánovaná
do termínu príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok,
jeho prípadná aktualizácia, hodnotenie ukazovateľov vrátane korekcií v rámci pravidelného
každoročného hodnotenia. V prípade nutnosti korekcií mimo stanovené termíny vykoná korekciu
starosta obce. Celkový plán hodnotenia je spracovaný vo Formulári R5.
Akčný plán je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich
monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca mesta Ilava, alebo poverený pracovník mestského
úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor,
prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného,
kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné
realizovať v ďalšom období. Akčný plán a projektové zámery sú spracované na základe údajov
v schválenom rozpočte mesta. Aktuálna verzia akčného plánu a projektových zámerov je na
webovej stránke obce www.ilava.sk.
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Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov bude spracovaná vždy k 1.12.
príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava na obdobie
2014 - 2020.

Formulár č. R 3 - Záznam z monitorovania
Monitorovanie a hodnotenie
Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov bude spracovaná vždy k 1.12. príslušného
roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava na obdobie 2014 - 2020.
Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov je zostaviť komplexnú informáciu
o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch
2014 - 2020. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.
Akčný plán je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich monitoring
zabezpečuje štatutárny zástupca mesta Ilava, alebo poverený pracovník mestského úradu.
V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor,
prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného,
kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať
v ďalšom období.
Akčný plán a projektové zámery sú spracované na základe údajov v schválenom rozpočte obce.
Aktuálna verzia akčného plánu a projektových zámerov je na webovej stránke mesta www.ilava.sk
Ďalší monitoring akčného plánu a projektových zámerov sa uskutoční ku dňu 1.12.2015.

Formulár č. R 4 - Vzor monitorovacej správy (Príloha č. 6)
Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2014 - 2020
Typ hodnotenia
Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/ periodicita
Strategické
podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHSR a vzniknutej
hodnotenie
V roku 2017
spoločenskej potreby
Operatívne
hodnotenie
Tematické
hodnotenie
PHSR

Každoročne
do
časti 1.12.
daného Kontrola opatrení
kalendárneho roku kalendárnom roku.

plánovaných

k realizácii

v danom

Ad hoc mimoriadne
hodnotenie
Podľa potreby

pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých
hodnôt ukazovateľov
pri návrhu na revíziu PHSR

Ad hoc hodnotenie
celého PHSR alebo
jeho časti
Podľa potreby
Zdroj: vlastné spracovanie

na základe rozhodnutia starostu/primátora, kontrolného
orgánu obce/mesta, podnetu poslancov; na základe protokolu
NKÚ SR, správy auditu ...
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Formulár č. R 1 - Akčný plán
Akčný plán pre hospodársku oblasť v meste Ilava
Opatrenie, aktivita
Termín
Zodpovedný
Projekt 1.4 Doplnenie a výmena dopravného značenia na sídlisku Sihoť
2015
Samospráva mesta
Aktivita 1.4.1
Vypracovanie štúdie, ktoré značenie treba
Ilava
vymeniť a kde je potrebné značenie doplniť
2016
Samospráva mesta
Aktivita 1.4.2
Doplnenie a výmena dopravného značenia
Ilava, dodávateľ
na sídlisku Sihoť
Projekt 1.9 Budovanie a rekonštrukcia autobusových zastávok
2017
Samospráva mesta
Aktivita 1.9.1
Rekonštrukcia autobusového nástupišťa pri
Ilava
železničnej stanici
2016
Samospráva mesta
Aktivita 1.9.2
Výstavba autobusového nástupišťa pred
Ilava
nemocnicou

2014 2020

Financovanie
(Eur)
0

11 000

3 500
rozpočet mesta
3 500
rozpočet mesta

Zdroj: spracovanie autora

Opatrenie, aktivita

Akčný plán pre sociálnu oblasť v meste Ilava
Termín
Zodpovedný

Projekt 2.3 Podpora podnikateľských služieb
2015 - 2017
Aktivita 2.3.1
Poskytnutie priestorov pre poskytovateľov
špecializovaných podnikateľských služieb –
obuvník, sklenárstvo
2015 - 2017
Aktivita 2.3.2
Propagácia podnikateľských subjektov
prostredníctvom internetovej stránky mesta
a verejného rozhlasu
Projekt 2.4 Podpora a rozvoj športových aktivít
2016
Aktivita 2.4.1
Vyvolanie rokovania s majiteľom areálu
bývalého kúpaliska
2017
Aktivita 2.4.2
Využitie priestorov bývalého kúpaliska pre
vznik nových športových aktivít
Projekt 2.7 Zabezpečenie propagácie mesta
2018
Aktivita 2.7.1
Vytvorenie turisticko-informačnej
kancelárie

Samospráva mesta
Ilava

0

Samospráva mesta
Ilava

0

Samospráva mesta
Ilava
Vlastník areálu
Samospráva mesta
Ilava
Investor

0

Samospráva mesta
Ilava
Dom kultúry Ilava

3 000
rozpočet mesta
grantové
schémy

Projekt 2.8 Podpora kultúrno-spoločenských a športových tradícií v meste
Každoročne
Samospráva mesta
Aktivita 2.8.1
Vypracovanie harmonogramu kultúrnych k dátumu:
Ilava
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Financovanie
(Eur)

0

0
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podujatí, ktoré má mesto v pláne počas roka január 2015
organizovať
január 2016
január 2017
Aktivita 2.8.2
Organizovanie tradičných podujatí
Veľkonočné tradície v spolupráci s POS marec - apríl 2015
marec - apríl 2016
Považská Bystrica
marec - apríl 2017

Májové oslavy

Deň matiek

Bartolomejský jarmok

Vianočný adventný koncert ZUŠ Ilava

Aktivita 2.8.3
Organizovanie nových podujatí
Burza zberateľov starožitností

Gospelový koncert

Promenáda karnevalových masiek mestom

Literárne hodiny v knižnici

máj 2015
máj 2016
máj 2017
máj 2015
máj 2016
máj 2017
august 2015
august 2016
august 2017
december 2015
december 2016
december 2017

2014 2020

Dom kultúry Ilava

4 350 / ročne
Samospráva mesta
Ilava
Dom kultúry Ilava
Samospráva mesta
Ilava
Dom kultúry Ilava
Samospráva mesta
Ilava
Dom kultúry Ilava
Samospráva mesta
Ilava
Dom kultúry Ilava
Samospráva mesta
Ilava, Dom kultúry
Ilava, ZUŠ

400
rozpočet mesta
300
rozpočet mesta
350
rozpočet mesta
3 000
rozpočet mesta
300
rozpočet mesta
2 050 / ročne

jún 2015
jún 2016
jún 2017
apríl 2015
apríl 2016
apríl 2017
november 2015
november 2016
november 2017
marec 2015
marec 2016
marec 2017

Samospráva mesta
Ilava
Dom kultúry Ilava
Samospráva mesta
Ilava
Dom kultúry Ilava
Samospráva mesta
Ilava
Dom kultúry Ilava
Samospráva mesta
Ilava
Dom kultúry Ilava

350
rozpočet mesta
300
rozpočet mesta
1 200
rozpočet mesta
200
rozpočet mesta

Zdroj: spracovanie autora

Opatrenie, aktivita

Akčný plán pre environmentálnu oblasť v meste Ilava
Termín
Zodpovedný

Projekt 3.4 Vytvorenie prírodných ohnísk s miestami na sedenie
2016
Samospráva mesta Ilava
Aktivita 3.4.1
Na základe analýzy územia navrhnúť vhodné
Tuláci Ilava
priestory na vytvorenie prírodných ohnísk
2016
Samospráva mesta Ilava
Aktivita 3.4.2
Zapojenie občanov a členov mimovládnych
Tuláci Ilava
organizácií do vytvárania takýchto
Dobrovoľníci
oddychových miest
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Financovanie
(Eur)
0

1000
rozpočet
mesta/malé
grantové

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava

2014 2020

schémy
Projekt 3.5 Vytvorenie oddychovej zóny pri Ilavskom jazere
2017
Samospráva mesta Ilava
Aktivita 3.5.1
Príprava koncepcie rekreačnej zóny
A súkromný sektor
Aktivita 3.5.2
Rokovanie s vlastníkmi pozemku o koncepcii
vytvorenia rekreačnej zóny

2017

Samospráva mesta Ilava
A Súkromný sektor

Zdroj: spracovanie autora

Formulár č. R 7 - Záznam z verejného prerokovania 2
Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy
Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava
Pripomienkovanie realizoval: Samospráva
Termín pripomienkovania: 7. 9. 2015 – 18. 9. 2015
Dokument zaslaný: prostredníctvom e-mailovej schránky
Text dokumentu k dispozícii: internetová stránka mesta Ilava; Mestský úrad Ilava
Spôsob doručenia pripomienok: neboli doručené žiadne pripomienky
Počet pripomienok: celkový počet: 0 akceptované: 0
Zápis vypracoval: Mgr. Darina Krausová, dňa 9. 10. 2015, podpis
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ČASŤ 5 - Finančná časť

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.
Táto časť obsahuje:
 indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
 model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce,
 hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.
Formulár č. F 3 - Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov
Kategória Úroveň
Hodnotiace kritérium - Opis podmienok pre
dôležitosti zaradenie do priority
1
Najvyššia a) Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo
legislatívy EÚ
b) Projekty riešiace havarijnú alebo
mimoriadnu situáciu
c) Projekty vyznačujúce sa najvyššou mierou
dôležitosti, potreby a nevyhnutnosti pre mesto
Splnená jedna z podmienok
2
Vysoká
a) Projekty vyplývajúce z územného plánu
obce
b) Projekty s právoplatným stavebným
povolením a ukončeným VO
c) Projekty vyznačujúce sa vyššou mierou
dôležitosti pre mesto
Splnená jedna z podmienok
3
Stredná
a) Projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o
cudzie a doplnkové zdroje financovania
b) Projekty vyznačujúce sa strednou mierou
dôležitosti

4

Nízka

5

Najnižšia

Projekt
3.1.
3.3.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
2.6.1.
3.2.
1.6.
1.7.
2.1.
2.2.
2.6.2.
2.6.3.
a) Projekty definované ako zámery / v štádiu 1.3.
úvah.
1.5.
1.8.
2.4.
2.5.
2.7.
2.8.
3.4.
3.5.
Ostatné
1.4.
1.9.
2.3.
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Formulár č. F 5 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica
Viaczdrojové financovanie
Prioritná oblasť

Celkové náklady
EÚ

Projekt 1.1.1
Rekonštrukcia cestných komunikácií v
mestskej časti Iliavka
Projekt 1.1.2
Rekonštrukcia Košeckej ulice
Projekt 1.1.3
Rekonštrukcia cestných komunikácií v
mestskej časti Klobušice - Okružná
Projekt 1.1.4
Rekonštrukcia Ulice kpt. Nálepku
Projekt 1.2
Rekonštrukcia chodníkov na Štúrovej
ulici
Projekt 1.3
Regulácia parkovacieho systému
Projekt 1.4
Doplnenie a výmena dopravného
značenia na sídlisku Sihoť
Projekt 1.5.1
Výmena okien Domu kultúry Ilava
Projekt 1.5.2
Rekonštrukcia Domu kultúry v
Klobušiciach
Projekt 1.5.3
Rekonštrukcia Základnej umeleckej
školy v Ilave
Projekt 1.6
Rekonštrukcia verejného rozhlasu
Projekt 1.7
Rekonštrukcia a dobudovanie verejného

Štát

Verejné zdroje
VÚC

282 500

-

-

-

Obec/
Mesto
282 500

43 395

-

-

-

405 309

-

-

83 200

-

129 800

Spolu

Súkromné
zdroje

282 500

-

43 395

43 395

-

-

405 309

405 309

-

-

-

83 200

83 200

-

-

-

-

129 800

129 800

-

140 500

-

138 000

-

2 500

140 500

-

11 000

-

-

-

11 000

11 000

-

60 000

56 000

-

-

4 000

60 000

-

90 500

-

-

-

90 500

90 500

-

54 000

-

50 000

-

4 000

54 000

-

170 000

-

167 000

-

3 000

170 000

-

303 000

-

300 000

-

3 000

303 000

-
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osvetlenia
Projekt 1.8
Prepojenie mesta Ilava a obce Košeca
vybudovaním cyklistického chodníka
Projekt 1.9
Zavedenie kamerového systému
Projekt 1.10
Budovanie a rekonštrukcia
autobusových zastávok
Projekt 2.1
Vytvorenie denného stacionára pre
seniorov
Projekt 2.2
Rozšírenie kapacít a modernizácia
materskej školy
Projekt 2.5
Rekonštrukcia mestského múzea
Projekt 2.6
Zabezpečenie propagácie mesta
Projekt 2.7
Podpora kultúrno-spoločenských
a športových tradícií v meste
Projekt 3.1
Vybudovanie zberného dvora
Projekt 3.2
Obstaranie univerzálneho čistiaceho
vozidla
Projekt 3.3
Protipovodňové opatrenia – regulácia
potoka – Klobušice – Zámocká ul.,
Iliavka
Projekt 3.4
Vytvorenie
prírodných
ohnísk
s miestami na sedenie
Spolu

85 000

80 000

-

-

5 000

85 000

-

52 500

-

52 500

-

-

52 5000

-

7 000

-

-

-

7 000

7 000

-

105 000

105 000

-

-

-

105 000

-

105 000

-

105 000

-

-

105 000

-

106 500

106 500

-

-

-

106 500

-

3 000

-

-

-

3 000

3 000

-

6 400

-

-

-

6 400

6 400

-

306 000

300 000

-

-

6 000

306 000

-

252 500

250 000

-

-

2 500

252 500

-

306 500

300 000

-

-

6 500

306 500

-

1 000

-

-

-

1 000

1 000

-

3 109 604

1 197 500

812 500

-

1 099 604

3 109 604

-
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Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia
Rok
2015
I.
Hospodárska
oblasť
II.
Sociálna oblasť
III.
Environmentálna
oblasť
Zdroj: vlastné spracovanie

2016

2017

2018

2019

Spolu €

2020

4 500

1 581 704

197 500

134 000

-

-

1 917 704

6 400

6 400

122 900

203 000

-

-

338 700

-

259 500

300 000

6 500

300 000

-

866 000

Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít (Príloha č. 7)
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Záver
Formulár č. Z 1 - Schválenie PHSR
Schválenie PHSR
Názov
dokumentu
Štruktúra
dokumentu

Spracovanie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava 2014 - 2020
Časť 1 – Analytická časť
Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce
s väzbami na širšie územie.
Časť 2 – Strategická časť
Táto časť obsahuje stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík
a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce.
Časť 3 – Programová časť
Obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR.
Časť 4 – Realizačná časť
Zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie PHSR obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanovením
merateľných ukazovateľov, tiež vecný a časový harmonogram realizácie PHSR formou
akčných plánov
Časť 5 – Finančná časť
Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu
a organizačnú stránku realizácie PHSR.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava na roky 2014 - 2020 (ďalej len
„PHSR 2014-2020“) bol spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu
Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 1. januára 2015.
- externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec
- s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy
Spracovanie dokumentu prebiehalo v termíne od septembra 2014 – do júna 2015.
Stretnutie riadiaceho tímu: 15. 4. 2015
Riadiaci tím pozostával z:
Dodávateľ:
MAS Vršatec: Mgr. Petra Šupáková, Ing. Zuzana Martonová, Mgr. Darina Krausová
Primátor mesta:
Ing. Štefan Daško
Poslanci mestského zastupiteľstva:
Ing. Ľudmila Hujová, Ludmila Haasová, Viera Heisarová
Zástupca z mimovládneho sektora:
Mgr. Zdenka Cíbiková, Martin Pecháček
Stretnutie riadiaceho tímu: 15. 04. 2015
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Komunikácia s verejnosťou prebiehala prostredníctvom vypĺňania dotazníkov občanmi
mesta Ilava. Dotazník bol vypĺňaný v rámci domácností.

Odovzdaných dotazníkov spolu

257
% populácie
4, 7 %
Stretnutie s poslancami dňa: 18. 6. 2014
Financovanie spracovania obec hradí z vlastných zdrojov.
Prerokovanie Verejné pripomienkovanie prebiehalo v termíne 22. 5. 2015 – 29. 5. 2015. Dokument bol
uverejnený na internetovej stránke mesta Ilava. Priamo boli oslovené subjekty:
Reštaurácia Venezia , PIVOVAR Ilava s.r.o., Leoni Autokabel Slovakia s. r. o., ILpap
s.r.o, Ilavčan, s.r.o.
Počas verejného pripomienkovania neboli doručené žiadne pripomienky.
Schválenie
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