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6.2 Globálny cieľ 2. Rozvoj služieb pre obyvateľov
a) opatrenie Ochrana majetku obyvateľov a posilnenie bezpečnosti v meste
Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Ochrana majetku obyvateľov a
posilnenie bezpečnosti v meste:

1. Aktivity s vysokou prioritou
Posilnenie aktivít a zefektívnenie činnosti mestskej polície pri ochrane majetku mesta a
občanov a zamedzovaní vandalizmu a trestnej činnosti v meste

2. Aktivity so stredne vysokou prioritou
Zabezpečenie monitorovania kritických miest v meste a mestských častiach inštaláciou
bezpečnostného kamerového systému

3. Ostatné aktivity
Zvýšená ochrana občanov v nočných hodinách najmä v lokalitách v priamom kontakte
s diskotékami a inými zábavnými podujatiami.
V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami, CVČ a komisiami pri MsZ koordinovať postupy
v oblasti prevencie a ochrany zdravia mladých (protispoločenské javy, recidíva, atď.).

6.7. Globálny cieľ 7. Podpora podnikania
a)
opatrenie
Podpora
diverzifikácie
a konkurencieschopnosti priemyslu v meste

priemyselnej

infraštruktúry

Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Podpora diverzifikácie
priemyselnej infraštruktúry a konkurencieschopnosti priemyslu v meste

1. Aktivity s vysokou prioritou
Prehodnotiť územné možnosti a potenciál mesta pre vstup nových investorov
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Aktívne vyhľadávať investorov hlavne mimo strojársky priemysel v oblasti výrob s vysokou
pridanou hodnotou v rámci tzv. znalostnej ekonomiky a ponúknuť podnikateľom vytypované
vhodné plochy a objekty na realizáciu projektov znalostnej ekonomiky a budovanie centier
výskumu a vývoja

2. Aktivity so stredne vysokou prioritou
Vytvárať podmienky na vstup investorov a rozvoj priemyslu a služieb
Nadviazať spoluprácu so štátnymi orgánmi pri vyhľadávaní potenciálnych investorov po
prehodnotení možností a potenciálu mesta na vstup nových investorov

3. Ostatné aktivity
Snažiť sa o získavanie investorov z iných oblastí než je strojársky priemysel za účelom
diverzifikácie priemyselnej štruktúry mesta
Snažiť sa o získanie investora s nižšími nárokmi na kvalifikáciu zamestnancov za účelom
vytvorenia pracovných príležitosti pre dlhodobo nezamestnaných a nezamestnaných s nižšou
kvalifikáciou

a) opatrenie Podpora spoločnej infraštruktúry pre podnikateľov
Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Podpora spoločnej infraštruktúry
pre podnikateľov :
1. Aktivity s vysokou prioritou
Pripraviť podmienky na vybudovanie obchvatu mesta so vstupom do priemyselných areálov
Realizovať aktivity na zriadenie vlakovej zastávky pre zamestnancov priemyselných areálov
na juhu mesta
2. Aktivity so stredne vysokou prioritou
Komplexná rekonštrukcia prístupovej cesty a vybudovanie verejného osvetlenia do
priemyselnej zóny v juhovýchodnej časti mesta (smer na Rudinu za areálom býv. SAD)
a napojenie na areál priemyselného parku za železnicou

3. Ostatné aktivity
Posilniť frekvenciu stretnutí predstaviteľov mesta so zástupcami podnikateľského sektora na
získavanie aktuálnych informácií o ich potrebách a hľadanie spoločných aktivít a možností
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spolupráce

6.8 Globálny cieľ 8. Zvyšovanie efektívnosti verejnej správy
a) opatrenie Podpora elektronizácie verejnej správy
Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Podpora elektronizácie verejnej
správy :
1. Aktivity s vysokou prioritou
Udržiavať na potrebnej úrovni elektronickú centralizáciu údajov o občanoch a neplatičoch na
všetkých pracoviskách MsU

2. Aktivity so stredne vysokou prioritou
Aktívne sa zapájať do programov elektronizácie verejnej správy na národnej úrovni
Podpora budovania a rozširovania vysokorýchlostných sietí na území mesta s využitím na
pripojenie pracovísk verejnej správy

3. Ostatné aktivity
Udržiavať a rozvíjať IKT infraštruktúru na všetkých pracoviskách MsU a mestských
organizácií, potrebnú na zabezpečenie požadovanej elektronizácie verejnej správy
Zabezpečiť rýchle a kvalitné pripojenie na internet pre pracoviská mestského úradu
a mestské organizácie
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a) opatrenie Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov verejnej správy
Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v
zamestnancov verejnej správy:

opatrení Zvyšovanie kvalifikácie

1. Aktivity s vysokou prioritou
Zvyšovanie odborných znalostí a kompetencií zamestnancov verejnej správy v meste
Zvyšovanie efektivity riadenia verejnej správy

2. Aktivity so strednou prioritou
Zapájanie sa do projektov na zvyšovanie odborných znalostí a špecifických kompetencií pre
zamestnancov verejnej správy

3. Ostatné aktivity
Organizovanie a účasť na vzdelávacích aktivitách pre zamestnancov verejnej správy

a) opatrenie Zvyšovanie kvality priestorov a technického
verejnej správy

vybavenia pracovísk

Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Zvyšovanie kvality priestorov
a technického vybavenia pracovísk verejnej správy
1. Aktivity s vysokou prioritou
Rekonštrukcia priestorov mestského úradu a iných pracovísk a rozvoj ich vybavenia v súlade
s potrebami zabezpečenia služieb pre obyvateľov mesta
Výber a príprava priestorov pre vytvorenie integrovaného obslužného miesta pre
poskytovanie služieb obyvateľom mesta
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2. Aktivity so strednou prioritou

3. Ostatné aktivity
Organizovanie a účasť na vzdelávacích aktivitách pre zamestnancov verejnej správy
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