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5. Stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kysucké
Nové Mesto na roky 2015-2020
Definovanie rozvojovej stratégie mesta nadväzuje na výsledky komplexných analýz
uvedených v rámci sociálnych a ekonomických východísk a s cieľom dosiahnutia strategickej
vízie pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého rozvoja
územia. Obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určuje
hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s
cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja mesta.

5.1. Východiskové strategické dokumenty
Pri tvorbe programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto
boli zohľadnené predovšetkým nasledovné základné dokumenty a ich stratégie:











Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KÚRS) – schválená uznesením vlády
SR č. 1033/2001 zo dňa 31. októbra 2001 v znení KURS 2011,
Partnerská dohoda o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v
rokoch r. 2014-2020 zo dňa 20.6.2014
Operačné programy Partnerskej dohody
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR schválená uznesením vlády SR č.
296/2010
Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR schválená uznesením vlády
SR č. 222/2014
Program stability Slovenskej republiky na r. 2015 – 2018 schválený uznesením vlády
SR č. 215/2015
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja
Metodika na vypracovanie PHSR obce/obcí/VUC, február 2015,
Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto
Návrh aktualizácie územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto

5.2. Strategická vízia rozvoja mesta
Strategickou víziou rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto je

dosiahnutie optimálneho stavu rozvoja komplexnej infraštruktúry s
diverzifikáciou priemyslu, dostatkom pracovných príležitostí pre obyvateľov
a dostatočnou ponukou služieb pre obyvateľov každého veku tak, aby mesto
dokázalo poskytnúť svojim obyvateľom najvyššiu možnú kvalitu života “
„

Na strategickú víziu nadväzuje hlavný strategický cieľ Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja, ktorým je
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„ Zabezpečenie komplexne vyváženého rozvoja mesta pre
dosiahnutie maximálnej kvality života obyvateľov mesta
Kysucké Nové Mesto “
Tento hlavný strategický cieľ je zabezpečovaný pomocou súboru globálnych cieľov, ktoré
stanovujú prioritné oblasti rozvoja. Tieto sú následne rozvinuté pomocou sústavy
stanovených cieľov a konkrétnymi opatreniami a aktivitami na ich naplnenie.

5.3. Stanovenie kľúčových disparít a globálnych cieľov rozvoja
Potreba určenia kľúčových disparít a nimi podmienených globálnych cieľov rozvoja je daná
nutnosťou zabezpečenia čo najvyššej adresnosti tohto programového dokumentu. Určenie
disparít a globálnych cieľov rozvoja mesta vychádza zo zhodnotenia aktuálneho stavu
územia a stanovuje základné smerovanie cieľov na odstránenie, alebo zmiernenie
identifikovaných disparít územia.
Predmetom nasledovnej tabuľky je stanovenie kľúčových disparít územia na základe
posúdenia aktuálneho stavu a globálnych cieľov na ich odstránenie pre zabezpečenie
vyváženého rozvoja územia.
Tabuľka 5.3.1. Stanovenie disparít, priorít a globálnych cieľov rozvoja
Identifikované disparity

Priorita

Globálne ciele

1. Nedostatočná úroveň rozvoja bytovej
výstavby a infraštruktúry
2. Nevyhovujúci stav niektorých zariadení
školskej infraštruktúry
3. Nevyhovujúci stav niektorých zariadení
kultúrnej infraštruktúry
4. Nevyhovujúci stav niektorých zariadení
športovej infraštruktúry
5. Nedostatok zariadení športovej
infraštruktúry
6. Potreba rozšírenia zdravotníckych
služieb pre obyvateľov

Občianska
infraštruktúra
a služby pre
obyvateľov

1. Rozvoj infraštruktúry
a občianskej
vybavenosti

2. Rozvoj služieb
pre obyvateľov

7. Neúplný rozsah poskytovaných
sociálnych služieb a nedostatočné
kapacity zariadení sociálnej
infraštruktúry
8. Nedostatočná infraštruktúra pre rozvoj
cestovného ruchu
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9. Rozdielna a nedostatočná úroveň
technickej infraštruktúry v jednotlivých
lokalitách na území mesta
1. Nevyhovujúca dopravná infraštruktúra
a preťaženosť komunikácií

2. Zlá dopravná situácia a preťaženosť
hlavných prístupových komunikácií do
mesta

Dopravná
infraštruktúra
a dopravná
obslužnosť

3. Rozvoj dopravnej
infraštruktúry

3. Nevyhovujúce pripojenie mesta na
hlavný cestný ťah Žilina- Čadca

1. Environmentálne zaťaženie prostredia

Kvalita životného 4. Zvyšovanie kvality
životného prostredia
prostredia
2. Nevyhovujúci stav verejnej zelene

1. Nedostatočná energetická efektívnosť

Energetická
efektívnosť

5. Zvyšovanie
energetickej
efektívnosti

1. Výrazne jednostranné zameranie
priemyslu na strojársku výrobu
2. Vysoká nezamestnanosť a ohrozenie
chudobou hlavne u vybraných skupín
obyvateľstva
3. Nedostatok pracovných príležitostí pre
obyvateľov s nestrojárskym vzdelaním

Zamestnanosť
a podpora
podnikania

6. Podpora tvorby
pracovných miesta
a sociálneho
začlenenia
7. Podpora podnikania

4. Podpora konkurencieschopnosti
podnikov a služieb
1. Nedostatočná úroveň elektronizácie
služieb verejnej správy

Verejná správa
2. Nedostatočné zastúpenie pracovísk
štátnej správy v meste a okrese

8. Zvyšovanie
efektívnosti verejnej
správy
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5.4. Stanovenie špecifických cieľov
Špecifické ciele rozvoja stanovujú naplnenie jednotlivých globálnych cieľov. Ich vlastné
napĺňanie sa realizuje pomocou opatrení, v rámci ktorých sa realizujú konkrétne aktivity. Na
základe potrieb naplnenia globálnych cieľov si mesto pre ich dosiahnutie stanovilo
nasledovné špecifické ciele.
Tabuľka 5.3.2. Stanovenie špecifických cieľov
Globálne ciele

Špecifické ciele
1.1 Podpora rozvoja bytovej výstavby a výstavba
nájomných bytov
1.2 Modernizácia a rekonštrukcia
školských a predškolských zariadení

1. Rozvoj infraštruktúry
a občianskej vybavenosti

1.3 Modernizácia a rekonštrukcia zariadení kultúrnej
infraštruktúry
1.4 Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba nových
zariadení športovej infraštruktúry
1.5 Rozvoj a vybudovanie infraštruktúry pre podporu
cestovného ruchu
1.6 Rekonštrukcia a rozvoj technickej infraštruktúry

2.1 Podpora poskytovania služieb pre obyvateľov

2.2 Podpora rozvoja kultúry, športu a vzdelávania
2. Rozvoj služieb
pre obyvateľov

2.3 Zvýšenie bezpečnosti občanov a ochrany
majetku
2.4 Podpora cezhraničnej spolupráce
3.1 Rekonštrukcia a výstavba miestnych
komunikácií a zlepšenie možností parkovania

3. Rozvoj dopravnej infraštruktúry

4. Zvyšovanie kvality životného
prostredia

3.2 Vybudovanie obchvatu mesta s pripojením na
diaľnicu D3 a optimalizácia systému dopravy v
meste
4.1 Rekonštrukcia existujúcich a budovanie nových
plôch verejnej zelene
4.2 Realizácia opatrení na znižovanie
environmentálneho zaťaženia životného
prostredia
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4.3 Zvýšenie úrovne separácie odpadu

4.4 Sanácia existujúcich environmentálnych záťaží
4.5 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov
energie
5.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných
budov a služieb
5. Zvyšovanie energetickej
efektívnosti

5.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti bytových
domov
5.3 Zvyšovanie energetickej efektívnosti systémov
vykurovania a rozvodov tepla a TUV
6.1 Využívanie aktívnych politík na podporu trhu
práce a vytváranie nových pracovných miest

6. Podpora tvorby pracovných
miest a sociálneho začlenenia

7. Podpora podnikania

6.2 Podpora sociálneho začlenenie skupín
obyvateľstva ohrozených chudobou
7.1 Diverzifikácia priemyselnej infraštruktúry
a podpora konkurencieschopnosti
7.2 Zlepšenie infraštruktúry a podpora spoločných
služieb pre podnikateľov
8.1 Podpora elektronizácie poskytovaných služieb
verejnej správy

8. Zvyšovanie efektívnosti verejnej
správy

8.2 Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov verejnej
správy
8.3. Zvyšovanie kvality priestorov a technického
vybavenia pracovísk verejnej správy
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5.5. Stanovenie územných cieľov rozvoja
Územné ciele rozvoja sa viažu k preferovanému rozvoju vybraných území a stanovujú
prierezovo napĺňanie globálnych a špecifických cieľov na vybranom území mesta. Sú
v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta.
Základnými územnými cieľmi mesta sú:
1. Realizovať hromadnú bytovú výstavbu vo vybraných lokalitách
2. Realizovať výstavbu chýbajúcej a rekonštrukciu existujúcej technickej infraštruktúry
vo vybraných lokalitách
3. Rozvoj dopravnej infraštruktúry a možností parkovania vo vybraných lokalitách
4. Zrealizovať dopravný obchvat mesta s pripojením na diaľnicu D3
5. Revitalizovať staré priemyselné areály v meste vstupom nových investorov
6. Vytvorenie športového areálu pre občanov v lokalite rozostavanej plavárne

Ich naplnenie sa uskutočňuje prierezovo v rámci opatrení a aktivít na naplnenie jednotlivých
stanovených špecifických cieľov rozvoja.

5.6. Spôsob napĺňania cieľov
Plnenie hlavného strategického cieľa sa dosiahne prostredníctvom súboru špecifických
cieľov a opatrení. Každé opatrenie obsahuje definovaný súbor aktivít rozdelených podľa
stupňa priority, realizáciou ktorých mesto bude napĺňať jednotlivé priority. O konkrétnom
spôsobe realizácie navrhnutých aktivít a ich rozsahu rozhodne mesto s prihliadnutím na
aktuálny stav a možnosti financovania. Okrem definovaných aktivít mesto môže v priebehu
realizácie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja realizovať aj iné aktivity, ktoré
budú v súlade so stanovenými globálnymi cieľmi rozvoja mesta a budú napomáhať
napĺňaniu hlavného strategického cieľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta.
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