Plán hlavných úloh rozvoja mesta na rok 2009

Plán hlavných úloh rozvoja nášho mesta je ucelený súbor konkrétnych vízii, cieľov a aktivít, ktoré umožnia jeho reálny a
trvalo udržateľný rozvoj tak, aby sme ľuďom v našom meste vytvorili a aj vytvárali podmienky pre kvalitný a spokojný život
v dobre fungujúcom meste. Bude nadväzovať na ekonomiku a hospodárske výsledky za uplynulé obdobie a bude mať na
zreteli aj nastávajúce obdobie, pretože celková finančná analýza mesta je zostavovaná cez rozpočet mesta a podľa
jednotlivých potrieb je rozpracovaná do príslušných oblastí.
Naše okresné mesto v rámci svojho potenciálu umožňuje obyvateľom spokojné bývanie, možnosť pracovať, vzdelávať sa,
relaxovať, poskytuje určité služby a iné možnosti. Hlavným úsilím samosprávy okrem realizácie zákonných ustanovení je
sústrediť sa na život ľudí v našom meste teraz, ale aj v blízkej budúcnosti, aby nabral rozvojový ráz a dostal to, čomu sa
hovorí ľudský rozmer. Aj preto je každý rok spracovaný tento dokument, ktorý definuje našu komplexnú predstavu
budúcnosti rozvoja nášho mesta a ktorý je spoločne prerokovaný v mestskom zastupiteľstve. Máme záujem, aby mesto
Tvrdošín bolo pre našich ľudí miestom, kde sa radi zdržiavajú, kde chcú trvalo ostať, ale aj miestom, kde sa budú aj po
dlhšom odlúčení radi a s hrdosťou v srdci vracať.
Je potrebné spomenúť, že tvorba tohto rozvojového dokumentu sa odvíja aj od východiskového volebného programu,
ktorý je stanovený na štvorročné obdobie. Jeho obsahom, okrem viditeľných a pripravovaných investičných zámerov, je aj
základná myšlienka, ktorá je orientovaná k základným potrebám ľudí. Pod týmto sa neskrývajú individuálne požiadavky
jednotlivcov, ale tu musíme chápať potreby vyjadrené v podobách, ktoré majú svoje opodstatnenie hlavne v uspokojovaní základných každodenných potrieb každého z nás.
Základným rozvojovým dokumentom mesta je územný plán. V našom meste máme tento dokument schválený a je
podkladom pre rozvoj a tvorbu ďalších investičných zámerov. Jeho záväzné časti a regulatívy napomôžu jednotlivým cieľom
spokojného bývania vo forme individuálnej bytovej výstavby, v bytových domoch vo forme nájomných bytov, objektov pre
občiansku vybavenosť.
Konkrétne Plán hlavných úloh rozvoja nášho mesta obsahuje začatie územnej a následne stavebnej prípravy komplexnej
inžinierskej infraštruktúry pre obytný súbor Breziny. Po ukončení zastavovacej štúdie pre obytný súbor v starej časti
Medvedzie plánujeme aj túto aktivitu pripraviť pre územné a stavebné konanie, čo bude základom pre usporiadanie
vlastníckych vzťahov a prípravou pre konkrétnu výstavbu. Súčasťou by mala byť aj projektová dokumentácia s riešením
kompletnej infraštruktúry.
V bytovej príprave v rámci rozširovania sídliska Medvedzie sa tento rok zameriame aj na možnosť prípravy výstavby
ďalšieho bytového domu. Rýchlosť výstavby bude závisieť od majetkoprávneho vysporiadania pozemkov. Bytové
požiadavky budeme čiastočne riešiť aj výstavbou nízkoenergetického objektu, ktorý bude umiestnený v Tvrdošíne na ulici
Oravské nábrežie. K výstavbe tohto objektu je možné spomenúť, že sa jedná o pilotný projekt v rámci Slovenska, ktorý bude
financovaný zo štátneho rozpočtu a s jeho výstavbu začneme už začiatkom roka 2009.
Nasledujúci rok máme v pláne dokončiť revitalizáciu mestského parku a to osadením parkového osvetlenia, terénnymi
úpravami, ukončením chodníka v prepojení na Trojičné námestie. V parku bude umiestená aj socha J. M. Hurbana,
slovenského národovca, ktorý v revolučných rokoch 1848 - 1849 verboval dobrovoľníkov aj z nášho mesta proti maďarskej
nadvláde. Na financovaní tohto projektového zámeru sa bude podieľať aj Ministerstvo kultúry SR.
Nastávajúci rok by mal byť aj rokom ukončenia rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia, ktorého hlavným
zámerom je úspora elektrickej energie až o 45 percent, ale tiež zjednotenie svietidiel z estetického dôvodu. Tento projekt je
financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške cca 11 mil Sk a podľa zmluvy s dodávateľom diela je predpoklad
jeho ukončenia v mesiaci august 2009.
Veľmi dôležité miesto v rozvojom pláne má aj príprava projektového zámeru v rámci čerpania finančných prostriedkov z
európskych fondov cez regionálny operačný program, opatrenie Regenerácia sídel. Predmetom tohto zámeru je príprava
projektovej dokumentácie k výstavbe miestnych komunikácii, chodníkov pre peších, riešenie nepriaznivej dopravnej situácie
na sídlisku Medvedzie s vytvorením nových parkovacích plôch. V rámci projektu je možné riešiť obnovu sídliskového
mobiliáru, lavičiek, nové odpadové koše, detské ihriská, dobudovanie verejného osvetlenia a pod. Samozrejme rozsah
konkrétnych činností bude špecifikovať projektová dokumentácia, ktorá by mala byť ukončená už v mesiaci február 2009.
Vzhľadom na to, že výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je nastavená už na február, naše mesto k
tomuto termínu podá žiadosť na MVRR SR. Ak predpokladáme, že celý schvaľovací a kontrolný proces prebehne počas
troch až piatich mesiacov a mesto bude vyhodnotené ako úspešný uchádzač, nastúpi proces verejného obstarávania o
najvýhodnejšieho dodávateľa, ktorý bude môcť práce následne realizovať. Aj keď v pláne v rámci toho opatrenia máme veľa
aktivít, pri tvorení rozpočtu tejto aktivity budeme obmedzení finančným limitom maximálne do 40 mil. Sk.
V ostatnom období sa často hovorí o nepriaznivej dopravnej situácii v našom meste. V časti Medvedzie pri Tescu je táto
situácia vyriešená kruhovou križovatkou.

Aj keď kvalita tohto diela nie je na požadovanej úrovni, svoju funkciu dostatočne naplnila. V tejto súvislosti musím
spomenúť, že tento kruhový objazd patrí k ceste I. triedy I/59, čo znamená, že je vo vlastníctve SR a preto túto problematiku
v rámci kolaudačných závad rieši Slovenská správa ciest so sídlom v Žiline. Mesto má však záujem riešiť aj dopravnú
situáciu v časti Tvrdošín pri kostole Sv. Trojice a preto tento zámer má v trvalej pozornosti aj pre rok 2009. Na úrovni
Slovenskej správy ciest už prebehlo viacero rokovaní s tým, že najvhodnejšia by mala byť výstavba kruhovej križovatky s
väčšími parametrami. Aj keď investorom bude SR, je v našom záujme, aby sa tento zámer dostal do investičných plánov
Slovenskej správy ciest a v roku 2009 sa začalo s jeho prípravou a realizáciou.
V trvalej pozornosti mesta naďalej ostáva aj riešenie obchvatu mesta Tvrdošín rýchlostnou komunikáciou R3. Aj keď projekt
pre územné konanie bude ukončený začiatkom roka, je potrebné pokračovať v spracovaní projektovej prípravy pre stavebné
povolenie a začať s prípravou majetkoprávneho vysporiadania pozemkov. Individuálna požiadavka zo strany mesta je, aby do
projektovej dokumentácie bola zahrnutá výstavba nového mosta smerom na Jurčov laz – skládku odpadov a obojstranné
riešenie odstavných plôch s vybudovaním obslužných zariadení čerpacích staníc s príslušnou vybavenosťou, ako aj realizáciu
protihlukových stien.
Okrem týchto väčších zámerov máme v pláne aj v roku 2009 realizovať kroky k lepšej prejazdnosti miestnych komunikácií
formou odstránenia bodových závad a čiastkovými úpravami krytov vozovky na celom území mesta a to hlavne formou
údržby. Výstavbu väčšieho rozsahu, ako už bolo spomenuté, budeme plánovať z finančných prostriedkov Európskej únie v
rámci programovacieho obdobia 2007 - 2013.
V rámci dopravy má mesto záujem riešiť aj vybavenie železničnej stanice Tvrdošín a to formou rekonštrukcie a
modernizácie, ako aj výstavbu zástavky v mestskej časti Krásna Hôrka. Tieto podnety zo strany mesta boli prerokované na
úrovni ústredných orgánov s tým, že pre nasledujúce obdobie bola prisľúbená aj samotná realizácia. Avšak, aby tento zámer
bol aj reálne naplnený, je predmetom hlavných úloh, kde sa dostáva táto aktivita do trvalej pozornosti mesta. Otázky kvality
životného prostredia vnímame ako rozhodujúci prvok pre tvorbu atraktivity mesta. Nosná musí byť myšlienka čistého a
bezpečného mesta.
Životné prostredie
Zdravé prostredie je základom pre život, prácu a oddych všetkých nás. Je preto súčasťou každoročného plánu mesta mať v
pozornosti a zabezpečovať permanentnú starostlivosť o zeleň v meste, prípravu a rozširovanie kvetinových záhonov, starostlivosť o stromy s dôrazom na ich údržbu a pod. Neodmysliteľne k zdravému prostrediu patrí aj čistenie mesta, zimná údržba
používaním ekologického posypového materiálu. Tieto činnosti mesto zabezpečuje celoročne prostredníctvom technických
služieb mesta, čo pre kasu mesta predstavuje nemalé finančné prostriedky.
Odpadové hospodárstvo
Jeho zámerom je efektívna a hospodárna likvidácia odpadov, ktorá by čo v najväčšej miere zodpovedala potrebám a predstavám každého občana s dôrazom na ochranu životného prostredia. Aj preto v našom meste budeme klásť väčší interes na
možnosti rozširovania a zapájania čo najväčších skupín obyvateľstva do separácie odpadov. V rámci operačného programu
Životné prostredie zopakujeme projekt vytvorenia zberného dvora s dobudovaním triediacej linky, ktorá by mala byť
vybavená príslušným lisom na zmenšenie množstva odpadov. Súčasťou projektu je aj špeciálny zberací voz s príslušenstvom.
Tento projekt predstavuje finančný náklad vo výške cca do 20 mil. Sk, ktorým by sa zaviedol efektívny spôsob plošného
triedenia domového odpadu so zabezpečením recyklácie vybraných druhov odpadov.
Z eurofondov vo výške 26 mil. Sk boli nášmu mestu schválené financie na rekultiváciu skládky Jurčov laz. Podľa projektovej
dokumentácie časť skládky by mala byť rekultivovaná priebežne počas roka 2009. Vzhľadom na to, že v našom meste
chceme cenu za likvidáciu odpadov udržať čo v najnižšej miere, k tomu je potrebné mať vlastnú skládku a nebyť odkázaný
na vývoz odpadu firmou mimo mesta, čo by malo za následok nekompromisné zvýšenie ceny až niekoľko násobne. Vieme,
že súčasná skládka nespĺňa požadované kritéria v rámci európskych noriem a preto nemôže byť ďalej v takejto podobe
prevádzkovaná. Aj preto v pláne pre sledované obdobie je našou prioritnou úlohou hľadanie možností financovania cca vo
výške 70 mil. Sk, čo predstavuje výstavbu novej skládky odpadov. Mgr. Vlasta Jančeková
zástupkyňa primátora
Pokračovanie článku „Plán hlavných úloh rozvoja mesta“, ktorý sa týka oblastí: školstvo, mládež a šport, kultúra, sociálna
a zdravotná starostlivosť a poriadok a bezpečnosť uvedieme v nasledujúcom čísle novín.

