Vážené pani poslankyne a poslanci, vážené členky a členovia komisie

mesto Kysucké Nové Mesto v tomto období v zmysle svojej povinnosti podľa zákona č. 539/2008 Z.z.
v znení aktuálnych predpisov spracúva Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky
2015-2020 s výhľadom do r. 2023. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o základný dokument rozvoja
mesta, bez ktorého nie je možné čerpať žiadne dotácie zo štátneho rozpočtu a prostriedkov EU,
zámerom mesta je, aby dokument zahrnul potreby všetkých skupín obyvateľov a riešil všetky priority
a potreby rozvoja mesta.
Z uvedeného dôvodu Vám predkladáme na pripomienkovanie a schválenie návrhy jednotlivých
doposiaľ vypracovaných častí dokumentu tak, ako ich definuje zákon č. 539/2008 Z.z. v znení
aktuálnych predpisov.
Strategická časť obsahuje definované hlavné potrebné oblasti rozvoja mesta a ciele, ktorých
naplnením chce mesto dosiahnuť potrebný rozvoj a ktorej návrh bol vypracovaný s ohľadom na
aktuálnu analýzu jednotlivých oblastí infraštruktúry a života obyvateľov mesta.
Programová časť v zmysle požiadavky zákona obsahuje návrhy opatrení a konkrétnych aktivít,
ktoré sa majú realizovať v rámci týchto opatrení, aby sa dosiahli stanovené ciele rozvoja mesta.
Dovoľujem si podotknúť, že dokument na svojej úrovni nerieši podrobnosti naplnenia a realizácie
jednotlivých aktivít, čo je už predmetom následného doporučenia komisií a rozhodnutia mestského
zastupiteľstva o spôsobe konkrétnej realizácie jednotlivých opatrení v čase ich realizácie. Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta stanovuje predovšetkým smery rozvoja, ciele a rámcové
opatrenia, ktoré je potrebné realizovať pre splnenie týchto cieľov.
Chceme Vás preto požiadať o predloženie Vašich pripomienok na doplnenie alebo zmenu
navrhnutých častí dokumentu a ich následné schválenie.
V prípade Strategickej časti PHSR ide predovšetkým o Vašu možnosť navrhnutia ďalších cieľov
v rozvoji mesta, ak sme pri tvorbe dokumentu podľa Vás opomenuli niektorú z dôležitých oblastí
potrebného rozvoja mesta.
V prípade Programovej časti PHSR ide najmä o Váš prípadný návrh ďalších opatrení a aktivít
v rámci navrhnutých cieľov, o ktorých si myslíte, že sú potrebné pre potreby a rozvoj mesta do r.
2020 realizovať. Cieľom dokumentu nie je riešiť potreby určitej skupiny obyvateľov alebo častí mesta
na úkor inej skupiny alebo časti mesta, ale sumarizovať všetky potreby občanov a lokalít mesta
a následne navrhnúť relevantné opatrenia a aktivity na ich realizáciu. O konečnej realizácii vybraných
aktivít a spôsobe ich realizácie bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo na návrh jednotlivých komisií
až v aktuálnom čase riešenia danej aktivity. Z uvedených dôvodov radi privítame akékoľvek Vaše
podnety a návrhy na doplnenie alebo zmenu navrhnutých opatrení na rozvoj mesta, ktoré boli v prvej
etape spracovania navrhnuté predovšetkým spracovateľom dokumentu na základe vykonanej
analýzy infraštruktúry a potrieb mesta v spolupráci s mestským úradom.
Chcem Vás týmto požiadať o prerokovanie predložených dokumentov na zasadnutí komisie, ich
prípadné doplnenie a schválenie, aby sme mohli pokračovať v spracovaní ďalších zákonom
predpísaných častí dokumentu. Na zasadnutí Vašej komisie sa zúčastní tiež zástupca spracovateľa

dokumentu, ktorý Vás bude podrobnejšie informovať a rád privíta Vaše pripomienky a návrhy na
jeho skvalitnenie a doplnenie.
V prílohe tohto listu Vám zasielam kompletnú verziu Strategickej časti dokumentu a skrátenú
verziu Programovej časti dokumentu, ktorá obsahuje iba stanovené opatrenia a aktivity
v jednotlivých oblastiach, ktoré sú relevantné k práci Vašej komisie pre zjednodušenie spracovania
Vašich návrhov. V prípade, ak máte záujem o podrobnejšie informácie o dokumente, alebo chcete
podať návrhy aktivít v niektorej inej oblasti, ktorá nepatrí do kompetencie Vašej komisie, môžete si
kompletné dokumenty preštudovať alebo stiahnuť z web stránky mesta na adrese
http://www.kysuckenovemesto.sk/mesto-informuje/items/program-hospodarskeho-a-socialnehorozvoja-mesta-8133.html , kde sú k dispozícii na verejné pripomienkovanie aj občanom mesta.
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