MESTO TRSTENÁ

KOMISIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA, CESTOVNÉHO RUCHU
A INFORMATIZÁCIE MESTA
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Zápis zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a informatizácie
mesta pri MsZ v Trstenej,
ktoré sa uskutočnilo 05.03.2019 v zasadačke Domu kultúry v Trstenej
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informácie predsedu
Aktuálne výzvy, informácie o realizácii projektov
Správa o zabezpečení LTS a služieb v roku 2019
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trstená – správa o jeho plnení
Družobná spolupráca, družobné mestá
Stav IT
Rôzne

Prítomných v úvode privítala PhDr. Gabriela Šrámeková, predseda komisie a oboznámila
členov s programom zasadnutia.
K bodu 1.
Informácie predsedu:
Predseda komisie, PhDr. Gabriela Šrámeková dala do pozornosti členom komisie Zápisnicu
z rokovania Mestského zastupiteľstva, ktorá je zverejnená na stránke mesta, nakoľko sa na
poslednom zastupiteľstve nezúčastnila. Zápisnica obsahuje podrobné informácie z rokovania
MsZ.
K bodu 2.
Aktuálne výzvy, informácie o realizácii projektov
I.Gallová: informovala ako o realizovaných, tak aj pripravovaných projektoch. V súčasnosti
máme v realizácii 2 veľké projekty: Rekonštrukcia Mestského úradu v Trstenej
s predpokladom ukončenia 08/2018 a projekt zameraný na kompostéry, pričom upozornila na
rozdávanie kompostérov, ktoré sa uskutoční v 11. týždni, ak ešte niekto nemá. Ako sme
informovali na minulej komisii prebieha podpis Zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu
projektu: Sprístupnenie Wifi pre Teba v meste Trstená, kde je plánovaný začiatok realizácie
od 05/2019. Potom sa realizujú menšie projekty a pripravujú nové projekty – v rámci
Programu podpora rozvoja športu na rok 2019 sa pripravujú – Výstavba multifunkčného
ihriska v Ústí nad Priehradou, vybudovanie detského ihriska na sídlisku Stred, oprava tribúny
futbalového ihriska Kľozov a zakúpenie športového vybavenia. Teraz bol predložený projekt
na kamerový systém – 11. etapu, v rámci ktorej žiadame na deväť statických kamier – 4 na
sídlisko Západ, 3 na námestie Milana Rastislava Štefánika a 2 na ulici Krakowskú na
križovatku pri ZUŠ. alej sú vyhasené menšie výzvy Žilinským samosprávnym krajom
zamerané na Aktívny človek = aktívna spoločnosť – projekt bude predložený Oddelením
vnútornej správy a sociálnych vecí, Kultúra – projekt predložený Oddelením kultúry
a Verejný priestor a verejná infraštruktúra, v rámci ktorého bude predložený projekt na
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revitalizáciu verejnej zelene na sídlisku Stred. V rámci výnosu Ministerstva financií
Slovenskej republiky by sme predbežne chceli požiadať o dotáciu na novú tribúnu, ke že
existujúcu tribúnu polámalo pod náporom snehu. A poslednými pripravovanými projektmi sú
vyhliadková veža na Bubeník a predbežne náučný chodník na Bubeník vedúci od kaplnky na
Bubeník ukončený oddychovou zónou v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko-Slovensko 2014-2020 s partnermi Gmina Jablonka a Gmina Czarny Dunajec.
M.Nitran: položil otázku, koľko finančných prostriedkov môžeme získať z Propgramu
rozvoja športu na rok 2019.
I.Gallová: v každej oblasti môžeme získať iný objem finančných prostriedkov. Výstavba
multifunkčného ihriska 35 000,00 € - 38 000,00 €, Detské ihrisko 8 000,00 € - 12 000,00 €,
oprava športovej infraštruktúry 10 000,00 € - 20 000,00 € a nákup športovej výbavy 3 000,00
€ - 6 000,00 €.
A.Kočušková: informovala o projektoch realizovaných, ako aj pripravovaných na Oddelení
vnútornej správy a sociálnych vecí. V súčasnosti budeme spúšťať jeden veľký projekt
zameraný na podporu opatrovateľskej služby, ktorý bude prebiehať 26 mesiacov so začiatkom
od 04/2019, z ktorého bude financovaných 7 opatrovateliek. Realizujeme projekt na prevenciu
kriminality, v rámci ktorého bol zakúpený spotrebný materiál na tvorivé dielne, prebiehajú
prednášky pre mládež a seniorov a taktiež boli zakúpené športové potreby aj exteriérový
pingpongový stôl, ktorý bude umiestnený na sídlisko Stred. alej realizujeme projekt pre
Dobrovoľný hasičský zbor, kde sme získali dotáciu vo výške 6 500,00 € na vybavenie pre
hasičov a hasičov psovodov. Štvrťročne prekladáme žiadosti o refundáciu na prevádzkové
(mzdové) náklady chránenej dielne, kde máme 7 zamestnancov.
K bodu 3.
Správa o zabezpečení LTS a služieb v roku 2019
G.Šrámeková: informovala, že tento bod bude zameraný na zostavenie krátkeho dotazníka ako
to vyplynulo z minulej komisie. A podľa výsledkov dotazníka bude zvolený alší postup.
Dotazník bude zostavený z pár bodov a bude zaslaný všetkým podnikateľom z Prístavu do
dvoch týždňov, nech na alšiu komisiu máme už aj výsledky.
I.Gallová: požiadala členov z Prístavu keby podľa možností mohli osloviť podnikateľov
z Prístavu, aby sa zapojili do dotazníka nech má nejakú výpovednú hodnotu
Členovia komisie sa zhodli na zostavení otázok zameraných na tieto body:
 krátke predstavenie činnosti podnikateľa, aké služby poskytuje,
 návštevnosť podnikateľského subjektu s uvedením návštevnosti, ako aj počtu
prenocovaní, a ktoré časti roku sú najnavštevovanejšie,
 aké požiadavky od mesta by požadovali resp. privítali,
 či disponujú priestormi, ktoré by vedeli ponúknuť mestu Trstená na zriadenie
Turisticko-informačného centra počas letnej turistickej sezóny,
 či majú záujem o spoločné stretnutie podnikateľov s vedením mesta k problematike
riešenia letnej turistickej sezóny, prípadne iných problémov Prístavu, ktoré sú
v kompetencii mesta Trstená.
K bodu 4.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trstená – správa o jeho plnení
I.Gallová: v skratke informovala o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Trstená na roky 2014 – 2020 ( alej len „PHSR“) a jeho plnení za rok 2018, nakoľko sa jedná
o rozsiahly dokument, ktorý bude predložený v rámci samostatného bodu na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva dňa 12.03.2019. Taktiež po akovala za ochotu a pomoc
Hornooravskej nemocnici s poliklinikou, ktorí zodpovedne, rýchlo a ústretovo poskytli
informácie k plneniu PHSR za rok 2018. Zároveň upozornila členov, že bude potrebné
v tomto roku urobiť aktualizáciu PHSR a hlavne akčného plánu, ktorý v súčasnosti
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nezodpovedá plánovaným zámerom mesta. Aktualizácia PHSR bude riešená prostredníctvom
komisií, ktoré boli v čase jeho spracovania vytvorené, ale taktiež bude odsúhlasované na tejto
komisii.
K bodu 5.
Družobná spolupráca, družobné mestá
A.Korčušková: v skratke informovala o družobnej spolupráci. V súčasnosti má mesto 7
družobných miest na základe medzinárodnej dohody, avšak spolupracuje aj s alšími
mestami, či organizáciami. Stretávanie s družobnými mestami prebieha na ročnej báze.
V januári 2019 sa v Gmine Jablonka uskutočnila výstava Oravský kroj a bol vydaný album
o Oravskom kroji v rámci spoločného mikroprojektu „Oživenie tradícií a zvykov našich
predkov“. Mesto Trstená v rámci tohto projektu plánuje záverečnú konferenciu koncom
marca, v rámci ktorej sa taktiež uskutoční výstava krojov a bude vydaná publikácia
o hrnčiarstve. Mesto každoročne podáva projekt práve na podporu družobnej spolupráce
v rámci programu Európa pre občanov, tento rok bol projekt podaný dňa 01.02.2019,
v súčasnosti prebieha schvaľovací proces. Predbežne by malo byť vyhodnotenie v júni. Mesto
má už dlhodobo zaužívaný partnerský kolkársky turnaj počas Martinského jarmoku.
Zároveň bola vyzdvihnutá spolupráca s Poliakmi, ktorú považujeme za najefektívnejšiu,
nakoľko sa nachádzajú najbližšie a riešime spoločné pohraničné problémy.
K bodu 6.
Stav IT
M.Badin: informoval o riešení kabeláže na mestskom úrade, ktorý sa v súčasnosti
rekonštruuje. alej informoval členov o vytvorení facebook profilu, kde sú zverejňované
všetky informácie, podujatia.
M.Nitran: navrhol dať na stránku mesta odkaz na fb profil.
K bodu 7.
Rôzne
M.Badin: navrhol, či by nebolo vhodnejšie zamerať sa na rozvoj cestovného ruchu na
Oravskej Priehrade v časti Ústie, nakoľko mesto Trstená v časti Prístav nevlastní žiadne
pozemky a podľa skúseností je tam ťažké niečo zmeniť.
I.Gallová: doplnila, že v tejto časti je aj plánované vybudovanie móla, pokiaľ táto stavba bude
schválená kompetentnými orgánmi, pretože spočiatku boli plánované 4 móla a dnes sú už
možné iba dva móla, a to v Trstenej a Námestove, pričom nemáme ešte všetky stanoviská
orgánov.
G.Šrámeková: navrhla preveriť možnosť rozvoja cestovného ruchu v tejto lokalite, najmä so
zameraním na preverenie majetko-právnych vzťahov.
Ľ.Glombová: položila otázku, aká je predstava mesta o fungovaní Turisticko-informačného
centra na Prístave.
I.Gallová: všetko závisí, či niektorí z podnikateľov bude vedieť poskytnúť priestory na
fungovanie TIC. Ke budeme vedieť, či budeme mať vyhovujúce priestory bude možné
dohodnúť o fungovaní a činnosti na TIC Prístav. V prípade vhodných priestorov
predpokladám, že fungovanie bude zabezpečené ako po minulé roky.
I.Gallová: informovala členov o úlohe, ktorá vzišla z operatívnej porady vedúcich
zamestnancov mestského úradu – p. primátorka požiadala našu komisiu o preverenie
možnosti, či existuje na Prístave verejne prístupná cesta na pláž. V spolupráci s Oddelením
mestského majetku bola identifikovaná časť pozemku, ktorý je vo vlastníctve Slovenského
pozemkového fondu. Oddelenie mestského majetku preverí túto možnosť priamo na
Slovenskom pozemkovom fonde a podľa tohto výsledku bude zvolený alší postup.
V závere zasadnutia predseda komisie po akoval všetkým prítomným za účasť.
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Návrh na uznesenie:
Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a informatizácie mesta odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Trstenej prijať uznesenia:
berie na vedomie:
-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trstená – správa o jeho plnení

berie na vedomie:
-

Zápis zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a informatizácie
mesta zo dňa 05.03.2019

V Trstenej, dňa 06.03.2019
Zapísal: Ing. Ivana Gallová, samostatný odborný referent projektového riadenia a rozvoja
mesta
Overil: PhDr. Gabriela Šrámeková, predseda komisie
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