Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Trstená na roky 2015 - 2022

Analytická časť – A.1 Analýza vnútorného prostredia

1. Územie
Administratívne a územné začlenenie
Názov mesta:
Názov okresu:
Názov kraja:
Štatút obce:
Kód obce:
Členstvo:
-

Počet obyvateľov k 31.12.2014

Trstená
Tvrdošín
Žilinský
mesto
510106
Euroregión Tatry, ZMO HO, EZÚS TATRY s r.o.,
Klaster ORAVA, MAS Orava, o.z.,
7354

Spádovosť obce – sídla úradov
Matričný úrad:
Trstená
Daňový úrad - pobočka:
Námestovo
Obvodné oddelenie policajného zboru:
Trstená
Okresný súd:
Námestovo
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru: Dolný Kubín
Okresný úrad:
Tvrdošín
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:
Námestovo, pracovisko Tvrdošín

Mesto Trstená tvoria 4 katastrálne územia:
1. Trstená
2. Ústie nad Priehradou
3. Osada - zatopená časť obce pod vodným dielom Oravská Priehrada
4. Oravské Hámre - zatopená časť obce pod vodným dielom Oravská Priehrada.
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Poloha obce v území kraja, regiónu a okresu
Mesto Trstená sa rozprestiera na severe Slovenska v hornej časti Oravskej kotliny, v nadmorskej výške 617 m. n.
m., v údolí rieky Oravica na severovýchodnom okraji Oravy, neďaleko hraníc s Poľskou republikou a leží na
významnej medzinárodnej ceste Budapešť- Krakov. Územnosprávne je začlenené do Vyššieho územného celku
Žilinského samosprávneho kraja, do okresu Tvrdošín. Mesto Trstená je situované v severnej časti Slovenska, pri
štátnej hranici s Poľskom.
Katastrálne územia okolitých obcí (Liesek, Vitanová, Čimhová, Hladovka, Suchá Hora, Zábiedovo a Brezovica)
tvoria spádové územie mesta Trstená, pre ktoré má mesto zabezpečovať funkciu strediska so zariadeniami vyššej
občianskej vybavenosti.
Susediace katastre mesta Trstená:
katastrálne územie Bobrov
katastrálne územie Brezovica
katastrálne územie Liesek
katastrálne územie Námestovo
katastrálne územie Štefanov nad Oravou
katastrálne územie Tvrdošín
katastrálne územie Vavrečka
katastrálne územie Zábiedovo
Najbližšie významné sídelné štruktúry:
mesto Tvrdošín
6,0 km
mesto Námestovo
15,0 km
mesto Dolný Kubín
37,5 km
mesto Ružomberok
54,0 km
mesto Martin
78,0 km
mesto Liptovský Mikuláš 60,0 km (78 km cez Ružomberok)
mesto Žilina
89,5 km (cez Terchovú)
Krakow
109 km
Novy Targ
40 km
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2. Demografia
Počet obyvateľov mesta
Mesto Trstená s počtom obyvateľov 7354 patrí medzi menšie sídla mestského typu na Slovensku. Za posledných
20 rokov má demografický vývoj kolísavý trend, ktorý sa odráža aj na vývoji počtu obyvateľov. Hustota obyvateľov
dosahuje úroveň 90,21 obyvateľov/km2.
Trstená sa nachádza v okrese Tvrdošín, ktorý mal k 31.12.2014 spolu 36 066 obyvateľov. Na celkovom počte
obyvateľov okresu sa tak mesto Trstená podieľalo 20,3 %-tami.
Tabuľka – Vývoj počtu obyvateľov Trstenej za roky 2007 - 2014
Počet obyvateľov

7391
7483
7435
7422
7418
7432
7392
7354

Počet obyvateľov
7650

Počet obyvateoľov

Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

7600
7550
7500
7450
7400
2006

2008

2010

2012

2014

2016

Rok

Pohyb obyvateľstva
Počet obyvateľov mesta Trstená je dlhodobo ovplyvňovaný najmä migráciou – úbytkom obyvateľstva
sťahovaním. Za posledné sledované obdobie bol počet odsťahovaných väčší ako počet prisťahovaných čo sa
odrazilo aj na poklese obyvateľstva. V rokoch 2013 - 2014 sa migrácia výrazne znížila a môžeme predpokladať, že
tento trend bude v budúcnosti pokračovať. Ďalším negatívnym trendom je klesajúci počet narodených detí a na
druhej strane mierne kolísavý trend zomrelých. Klesajúci počet narodených detí a vysoká miera negatívnej
migrácie (spôsobenej nedostatkom pracovných príležitostí) sú hlavnými príčinami celkového poklesu počtu
obyvateľov Trstenej.
Tabuľka – Pohyb obyvateľstva
Počet narodených
2007
69
2008
69
2009
77
2010
87
2011
100
2012
74
2013
74
2014
73

Počet zomrelých
47
50
44
43
48
48
56
42

Počet prisťahovaných
69
123
86
77
73
69
56
52

Počet odsťahovaných
92
94
120
135
127
80
118
123
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POČET OBYVATEĽOV

Pohyb obyvateľstva
140
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100
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40
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0
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ROK
Počet narodených

Počet zomrelých

Počet prisťahovaných

Počet odsťahovaných

Tabuľka – Celkový prírastok obyvateľstva v rokoch 2007 - 2014
2007
-1
2011
-2

2008
48
2012
15

2009
-1
2013
-44

Prírastok obyvateľstva

2010
-14
2014
-19

60

53

40

POČET

Rok
Počet
Rok
Počet

20
0
-20

7

14

7

18

-3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-36

-40

-60

-34

ROK

Najväčší prírastok obyvateľstva, za posledných 8 rokov, bol zaznamenaný v roku 2008, a to 48 obyvateľov.
V posledných dvoch rokoch mesto Trstená zaznamenalo úbytok obyvateľstva , v roku 2013 počet obyvateľov sa
znížil o 44 obyvateľov, rok 2014 matričné údaje zaznamenali úbytok o 19 obyvateľov.
Veková štruktúra
Všeobecný trend starnutia populácie je viditeľný aj v meste Trstená. V porovnaní s východiskovým rokom 2007
došlo v roku 2014 k poklesu osôb v predproduktívnom veku o 273, naopak stúpol počet osôb v poproduktívnom
veku o hodnotu 125.
Tabuľka – Produktivita obyvateľstva
Predproduktívny vek
(0-14 rokov)
Muži
Ženy
1222
639

583
1495

771

724

Produktívny vek
(15-64 rokov)
Muži
Ženy
Rok 2014
5417
2735
2682
Rok 2007
5306
2650
2656

Poproduktívny vek
(65 a viac rokov)
Muži
Ženy
715
278

437

Spolu

7354

590
228

362

7391
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Index populačnej dynamiky (za rok 2014)
Predproduktívny vek/poproduktívny vek x 100 = 1222/715 x 100 = 170,91
<100
101 – 120
121 – 200
201 – 300
301 <

regresívny typ populácie
stacionárny typ populácie
stabilizovaný typ populácie
progresívny typ populácie
veľmi progresívny typ populácie

V meste Trstená je stabilizovaný typ populácie. Samospráva však musí vytvárať aktívnu politiku vo vzťahu
k mladým ľuďom v oblasti tvorby pracovných miest a rozvoja bývania.
Tabuľka – Veková pyramída obyvateľstva
Veková
Veková
Muži Ženy Spolu
skupina
skupina
0-4
212
192
404 45 - 49
5-9
208
181
389 50 - 54
10 - 14
235
211
446 55 - 59
15 - 19
274
254
528 60 - 64
20 - 24
354
326
680 65 - 69
25 - 29
326
292
618 70 - 74
30 - 34
332
298
630 75 - 79
35 - 39
299
278
577 80 - 84
40 - 44
85 +
267
297
564

Muži

Ženy

Počet

249
243
219
206
107
74
53
29
18

235
250
244
226
144
115
82
57
42

484
493
463
432
251
189
135
86
60

Veková pyramída
80 - 84
70 - 74
60 - 64
50 - 54
40 - 44
30 - 34
20 - 24
10 - 14

0-4
-400

-300

-200

-100

0
Ženy

100

200

300

400

Muži

Mierna prevaha žien je prirodzeným javom z dôvodu ich všeobecne vyššej priemernej dĺžky života. Je
porovnateľná s inými mestami na Slovensku. Vekovú štruktúru obyvateľstva z hľadiska rodového zastúpenia
možno charakterizovať ako vyváženú. V rozhodujúcom (produktívnom) veku je početnosť pozitívna a javí sa aj
ako dôležitý faktor ekonomického rozvoja mesta.
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Národnostná a religiózna štruktúra
Tabuľka – Národnostná štruktúra obyvateľstva
Národnosť
Slovenská Maďarská Ukrajinská
Počet
7140
5
2
% vyjadrenie
95,43%
0,07%
0,03%
Národnosť
Srbská
Moravská Bulharská
Počet
5
4
2
% vyjadrenie
0,07%
0,05%
0,03%

Česká
13
0,17%
Iná
13
0,17%

Nemecká
4
0,05%
Nezistená
260
3,48%

Poľská
34
0,45%
Spolu
7482
100%

Slovenskú národnosť, podľa posledného SODB v roku 2011 deklarovalo až 95,43 % z celkového počtu
obyvateľstva. Z ostatných národností najviac je zastúpená česká 0,17%, avšak ani jedna národnosť nepresiahla
1%.
Tabuľka – Vierovyznanie obyvateľstva
Vyznanie/cirkev
Počet
Rímskokatolícka
6 649
Gréckokatolícka
19
Pravoslávna
7
Evanjelická – augsburského
49
vyznania
Reformovaná kresťanská
1
Evanjelická - metodistická
1
Starokatolícka
6

% vyjadrenie
88,87%
0,25%
0,09%

Vyznanie/cirkev
Bratská jednota baptistov
Adventistov 7. dňa
Jehovovi svedkovia

0,65%

Bahájske spoločenstvo

0,01%
0,01%
0,08%

Bez vyznania
Iné
Nezistené

Počet
2
1
8

% vyjadrenie
0,03%
0,01%
0,11%

1

0,01%

277
12
449

3,70%
0,16%
6,00%

Čo sa týka náboženského vierovyznania väčšina obyvateľstva je rímskokatolíckeho vyznania, až 88, 87%. Druhou
najpočetnejšou cirkvou je obyvateľstvo evanjelického – augsburského vyznania 0,65%. Bez vyznania je 3,7 %
obyvateľstva a do kategórie nezistené sa radí 6% obyvateľstva.
Tabuľka – Najvyššie dosiahnuté vzdelanie obyvateľstva
Najvyššie dosiahnuté
%
;Najvyššie dosiahnuté
Počet
vzdelanie
vyjadrenie
vzdelanie
Základné
884
11,82%
Vyššie odborné vzdelanie
Učňovské (bez maturity)
807
10,79%
Vysokoškolské bakalárske
Stredné odborné (bez
Vysokoškolské magisterské,
737
9,85%
maturity)
inžinierske, doktorské
Úplné stredné učňovské
288
3,85%
Vysokoškolské doktorandské
(s maturitou)
Úplné stredné odborné
1 423
19,02%
Bez školského vzdelania
(s maturitou)
Úplné stredné
408
5,45%
Nezistené
všeobecné

Počet

% vyjadrenie

113
246

1,51%
3,29%

931

12,44%

35

0,47%

1 422

19,01%

188

2,51%

Isté negatívum je dosť vysoké percento obyvateľstva, ktoré má základné vzdelanie 11,82 %. Oproti k tomu
pozitívnym faktom je skupina obyvateľstva so stredoškolským (38,17 %) a vysokoškolským vzdelaním (16,2 %).
Do kategórie – bez školského vzdelania – patrí nezanedbateľná časť obyvateľstva až 19,01 %. Vzdelanostná
štruktúra obyvateľstva mesta Trstená sa len minimálne líši od ostatných regiónov Slovenska.
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3. Hospodárstvo
Mesto Trstená patrí medzi najviac priemyselne rozvinuté územia regiónu Orava. Na území mesta sa nachádza
niekoľko väčších regionálnych zamestnávateľov.
V súčasnosti je v Obchodnom registri zaregistrovaných 60 obchodných spoločnosti s právnou formou s.r.o., ktoré
majú sídlo v Trstenej. Veľmi silnú základňu tvoria tiež živnostníci, ktorých je v súčasnosti registrovaných 500.
Najväčšie zastúpenie priemyselnej výroby v meste Trstená má Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva
a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 33,33 %, Výroba kovových konštrukcií
okrem strojov a zariadení 20,26 %, Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 7,19 %, Výroba počítačových,
elektronických a optických výrobkov 6,54 % a Iná výroba 6,54 %.
Väčšina výrobných a skladových plôch je vhodne umiestnená na východnom okraji mesta vo výrobnom okrsku.
Problematické je umiestnenie najstaršej časti ZŤS. Ďalším problémom je situovanie poľnohospodárskej výroby,
ktoré predstavuje Poľnohospodárske družstvo Trsteník v Trstenej a v Ústí nad Priehradou – Nove Ústie. Výrobné
areály vo východnej časti mesta sú pomerne extenzívne využité. Menšie prevádzky remeselného charakteru sú
rozptýlené v plochách obytnej zóny.

Výroba potravín

5

Výroba textilu

6

6

Výroba odevov
Spracovanie dreva a
výroby výrobkov z dreva a
korku okrem nábytku;
výroba predmetov zo
slamy a prúteného
materiálu
Tlač a reprodukcia
záznamových médií
Výroba výrobkov z gumy a
plastu
Výroba ostatných
nekovových minerálnych
výrobkov
Výroba a spracovanie
kovov

7

7

46

2

Priemyselná výroba
spolu

Zahraničná osoba,
FO s bydliskom
mimo územia SR

Akciová spoločnosť

Spoločnosť s
ručením
obmedzeným

FO nezapísaná v OR
- podnikajúca
súčasne ako osoba
so slobodným
povolaním

FO nezapísaná v OR
- podnikajúca
súčasne ako sam.
hosp.roľník

FO zapísaná v OR

FO nezapísaná v OR

Tabuľka – Štruktúra subjektov za sekciu C – priemyselná výroba podľa HL SK NACE rev. 2 v meste Trstená

2

1

7

1

1

1

51

1
1

1

4

4

1

1

Výroba kovových
konštrukcií okrem strojov
a zariadení

28

3

31

Výroba počítačových,
elektronických a optických
výrobkov

3

7

10

3

1

Výroba elektrických
zariadení
Výroba strojov a zariadení
i.n.

5

1

1

1

5
7
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Výroba nábytku
Iná výroba

6

Oprava a inštalácia strojov
a prístrojov

8

3
1

1

1

1

10

2

11

Medzi najväčších zamestnávateľov v meste Trstená patria nasledovné spoločnosti:
-

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., Trstená (výroba spotrebnej elektroniky)
Hornooravská nemocnica s poliklinikou, Trstená (zdravotníctvo)
COOP Jednota Trstená, SD (obchodná činnosť)
Poľnohospodárske družstvo Trsteník, Trstená (poľnohospodárstvo)
LKT s.r.o., Trstená (výroba lesných kolesových traktorov)
ELKOND HHK, a.s., Trstená (výroba elektronických a elektrických drôtov a káblov)

Ekonomická aktivita obyvateľstva a miera nezamestnanosti
Na základe sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 v meste Trstená spolu 3 693 ekonomicky aktívnych osôb, čo
predstavuje podiel 49,4 % z celkového počtu obyvateľov. Počet mužov bol 1 995, žien 1 698.
Tabuľka – Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity k 31.12.2011
Osoby ekonomicky aktívne
Pohlavie

Muži
Ženy
Spolu

z toho
spolu

%

1995 54,0
1698 46,0
3693 100,0

osoby na
materskej
dovolenke

pracujúci
dôchodcovia

nezamestnaní

0
68
68

59
78
137

280
167
447

vypomáhajúci
(neplatení) členovia
domácností v rod.
podnikoch

7
4
11

Osoby na
Nepracujúci
rodičovskej
dôchodcovia
dovolenke

3
162
165

418
668
1 086

Tabuľka – Prehľad odvetví ekonomickej činnosti s najväčším počtom zamestnancov v meste Trstená
Odvetvie ekonomickej činnosti
muži
ženy
Vzdelávanie
103
213
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
104
180
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
162
122
Zdravotníctvo
65
216
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
85
135
Špecializované stavebné práce
149
27
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
81
69
Pozemná doprava a doprava potrubím
107
30
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
79
46
Výroba elektrických zariadení
65
56
Výstavba budov
106
15
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
49
57
Výroba strojov a zariadení i. n.
75
30

Ostatní
nezávislí

23
18
41

spolu
316
284
284
281
220
176
150
137
125
121
121
106
105

Najväčší počet pracovníkov z celkového počtu EA v Trstenej je v odvetví vzdelávania (8,5 %), nasleduje odvetvie
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie; Maloobchod; Zdravotníctvo a výroba počítačových,
elektronických a optických káblov (na úrovni 7 – 7,5 % z celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov).
Zamestnanosť podľa pohlavia je u jednotlivých odvetví rozdielna. V odvetviach ako sú stavebníctvo, doprava,
strojárstvo, majú dominantné postavenie muži. Naopak v odvetviach ako je školstvo, zdravotníctvo,
maloobchod, či v elektrotechnickom priemysle majú dominantné postavenie ženy. Najvyšší podiel zamestnaných
žien zaznamenáva je už tradične v školstve a zdravotníctve.
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Tabuľka - Veková štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva
Veková kategória
Počet EA obyvateľov
15 - 19
41
20 - 24
353
25 - 29
471
30 - 34
522
35 - 39
490
40 - 44
520
45 - 49
441
50 - 54
420
55 - 59
336
60 - 64
63
65+
35
Najvyšší počet ekonomicky aktívnych obyvateľov predstavujú vekové kategórie 30 – 34 rokov a 40 – 44 rokov.
Veková štruktúra EA obyvateľov kopíruje demografický vývoj, so starnúcou populáciou.
Nezamestnanosť, štruktúra nezamestnanosti, vývoj nezamestnanosti
Systémové zmeny hospodárstva na Slovensku začiatkom 90. rokov 20. storočia vyvolali reakciu v podobe
prudkého zvýšenia nezamestnanosti na celom území Slovenska, teda aj v Trstenej. Najviac nezamestnaných
obyvateľov obce bolo v rokoch 1998 – 2002. Podstatné zvýšenie zamestnanosti v Trstenej nastalo v rokoch 2003
– 2008 (kedy úrady práce evidujú v priemere 215 uchádzačov o zamestnanie, ďalej len UoZ). Dopady
hospodárskej krízy, ktoré sa prejavili od roku 2009 spôsobili značný nárast počtu UoZ na úroveň 425, ktorý má
mierne kolísavý trend až do súčasnosti.
Tabuľka – Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v rokoch
Rok
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Počet uchádzačov
344 414 501 561 546 573 509 357 334
Z toho počet žien
193 192 213 217 212 231 198 136 169
Rok
Počet uchádzačov
Z toho počet žien

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
278 222 211 249 425 446 425 452 439
133
93
98
109 171 181 189 180 178

Tabuľka – Vývoj počtu nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie podľa veku a ich podiel na celkovom počte
UoZ na úrovni okresu Tvrdošín
Do 19 rokov
Podiel
20 - 29 rokov
Podiel
30 - 39 rokov
Podiel
40 - 49 rokov
Podiel
nad 50 rokov
Podiel

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

80
6,70%
301
25,23%
255
21,37%
288
24,14%
269
22,54%

45
3,68%
392
32,03%
267
21,81%
253
20,67%
267
21,81%

46
2,17%
776
36,59%
465
21,92%
402
18,95%
432
20,37%

49
2,12%
866
37,41%
500
21,60%
425
18,36%
475
20,51%

37
1,67%
849
38,42%
477
21,58%
404
18,28%
443
20,05%

123
5,50%
795
35,52%
486
21,72%
426
19,03%
408
18,23%

105
4,39%
825
34,49%
539
22,53%
465
19,44%
458
19,15%
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Tabuľky vekovej štruktúry celkovo poukazujú na veľmi vysoký počet UoZ vo vekovej kategórii do 29 rokov. Súvisí
so najmä so všeobecným trendom nedostatkom pracovných miest pre mladých, obzvlášť osôb s nedostatočným
vzdelaním.
Vývoj nezamestnanosti
Vývoj nezamestnanosti v okrese Tvrdošín mal až do roku 2008 klesajúci charakter s výraznou cyklickou zložkou.
Prudký nárast nezamestnanosti v dôsledku dopadov svetovej hospodárskej krízy bol spomalený až v poslednom
štvrťroku 2009. V rokoch 2010 – 2013 má miera nezamestnanosti v okrese Tvrdošín kolísavý, avšak vyrovnaný
priebeh.
Graf – Vývoj nezamestnanosti v okrese Tvrdošín

Voľné pracovné miesta
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo evidoval v roku 2013 v informačnom systéme 107 voľných
pracovných miest v okrese Tvrdošín. Najväčší nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v roku 2013 z hľadiska
profesnej štruktúry bol v profesiách: čašník, administratívny pracovník, stavebný robotník, predavač, pomocný
pracovník, kuchár, krajčír, stolár, tesár, automechanik, strojník zemných strojov, obslužný personál, operátor vo
výrobe, účtovník, pracovník strážnej služby.
Ťažko obsadzovanými profesiami sú: logopéd, učiteľ fyziky, výrobca zmrzliny, stolár, čašník, kuchár, lekár,
fyzioterapeut. Hlavným dôvodom je nedostatok UoZ, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu a študijný odbor. Ďalej je
to nezáujem UoZ o určité pozície, a to z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia, neprimeraných požiadaviek zo
strany zamestnávateľov alebo nedostatku praxe.
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4. Občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra
Školstvo
V meste Trstená sa nachádza jedna materská škola cirkevná a jedna materská škola štátna s dvomi elokovanými
pracoviskami, dve základné školy s elokovanými pracoviskami, jedna stredná škola, jedno detašované pracovisko
vysokej školy, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie Trstená, ABC Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Trstená a škola
v nemocnici.
Predškolské zariadenia
Predškolskú výchovu detí v Trstenej zabezpečuje jedna materská škola cirkevná a jedna materská škola štátna
s dvomi elokovanými pracoviskami.
Cirkevná materská škola, Hviezdoslavova 824/6 bola zriadená 1.9.2014. Zriaďovateľom je biskupský úrad
v Spišskom Podhradí.
Materská škola, Oslobodenia 941/50, ktorá predstavuje riaditeľstvo. Jej neoddeliteľnou súčasťou sú elokované
pracoviská:



Materská škola, ul. Puškinova 589/20,
Materská škola pri základnej škole, Západ 1146/36.

Tabuľka – Počet tried a detí v materských školách v meste Trstená za rok 2014

Triedy
Deti

MATERSKÁ ŠKOLA
Ul. Puškinova
4
82

MATERSKÁ ŠKOLA
Ul. Oslobodenia
5
108

MATERSKÁ ŠKOLA
ZÁPAD 1146/36
2
39

MATERSKÁ ŠKOLA
Ul. Hviezdoslavova 824/6
2
33

Základné školstvo
V katastri mesta Trstená sa nachádzajú 2 základné školy:



Základná škola P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, s jedným elokovaným pracoviskom
Základná škola R. Dilonga, Hviezdoslavova 823/7 s jedným elokovaným pracoviskom.

Tabuľka - Školstvo
Materská škola

Typ
zariadenia

Gymnázium

Počet
Počet detí

1
647

Základná škola
1 – 9 roč.

štátna

cirkevná

štátna

cirkevná

1
229

2
66

1
583

1
262

ZUŠ
štátna
1
491

Špeciálna škola
predškolský
vek
1
7

školský
vek
1
13

Základná škola P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8 je škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom
je Mesto Trstená. Školu navštevuje 583 žiakov vyučujúcich sa v 23 triedach s 33 kvalifikovanými pedagógmi.
Základná škola R. Dilonga, Hviezdoslavova 823/7 je škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je
Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Spišské Podhradie. Školu navštevuje 262 žiakov vyučujúcich sa v 18 triedach.
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Ostatné školské zariadenia
Základná umelecká škola, Odbojárov 953
Základná umelecká škola je rozpočtovou organizáciou mesta Trstená s právnou subjektivitou. V súčasnosti ZUŠ
navštevuje 491 žiakov v troch študijných odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný a keramika. Škola má tiež k
dispozícií učebne v ZŠ na sídlisku Západ, kde vyučuje klavír, keyboard a pracuje výtvarný odbor. Základná
umelecká škola je dnes už neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského života v meste. Koncerty a
vystúpenia žiakov HO, TO a výstavy prác žiakov VO sú už dlhoročnou tradíciou. Dobré funguje aj spolupráca s MŠ
a ZŠ pri nábore talentovaných žiakov. Učitelia ZUŠ vychádzajú za svojimi budúcimi žiakmi do škôl v celom regióne.
Propagujú umenie formou výchovných koncertov a získavajú tak nových adeptov k štúdiu na škole.
Centrum voľného času, Námestie M.R.Štefánika 438/27
Centrum voľného času je rozpočtovou organizáciou mesta Trstená s právnou subjektivitou. Je otvoreným
zariadením pre deti, žiakov, študentov a dospelých občanov vo veku od 3 do 30 rokov so zameraním na záujmové
vzdelávanie a záujmovú príležitostnú činnosť s celoročnou prevádzkou. Organizácia je delená na dve oddelenia,
ktoré sa špecializujú na jednotlivé formy a obsahy záujmového vzdelávania: Oddelenie telovýchovy a športu a
Oddelenie spoločenských vied.
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Trstená
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je samostatnou štátnou rozpočtovou
organizáciou s právnou subjektivitou. Centrum poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú,
diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím
najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj
nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Okrem týchto činností vykonáva aj činnosti
preventívno-výchovné, odborno-preventívne, metodicko-odborné (metodicky vedie výchovných poradcov,
koordinátorov prevencie i školských špeciálnych pedagógov) a pracuje na tvorbe preventívnych programov.
Služby CPPPaP sú poskytovasné pre klientelu detí od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie. Služby
CPPPaP sú poskytované bezplatne.
ABC Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Trstená
ABC SCŠPP je školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, kde sa vykonáva psychologická, špeciálnopedagogická vrátane logopedickej a liečebno-pedagogickej činnosti a sociálna činnosť zmeraná na optimalizáciu
výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho, kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie
prípravy na povolanie.

Stredné školstvo
V meste sa nachádza len jediná stredná škola – Gymnázium Martina Hattalu, ktorá sa skladá z troch subjektov
a to: Gymnázium 4-ročné, k 31.8.2014 s počtom žiakov 362, Gymnázium bilingválne, s počtom žiakov 116
a Gymnázium 8-ročné s počtom žiakov 169. Toto výchovnovzdelávacie zariadenie zabezpečuje výchovu
a vzdelávanie s prihliadnutím na individuálne a vekové osobitosti žiakov.
Vysoké školy
Na území mesta Trstená sa nachádzajú detašované pracoviská dvoch vysokých škôl – Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.
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Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča,
Železničiarov 278 sídli v budove Gymnázia Martina Hattalu. Svoje pracovisko v Trstenej zriadila ako Ústav
sociálnej prace Tomislava Kolakoviča s možnosťou kompletného vzdelávania na bakalárskom a magisterskom
stupni v dennej a externej forme, s možnosťou rigoróznej skúšky v odbore Sociálna práca. Odbor Sociálna práca
má široké zameranie. V Ústave SP T. Kolakoviča sa orientujú na poradenstvo, služby a pomoc rodine, nakoľko
rodina je prioritou v celosvetovom meradle a jej hodnota v regióne Orava je vysoká.
Rozvíja služby, ktoré keď sa inštitucionalizujú, vzápätí sa stávajú praktickými výučbovými pracoviskami Ústavu.
Na každoročnej medzinárodnej konferencii predstavujeme osobnosti Slovenska, ktoré sa formovali v
Kolakovičovej Rodine (napr. MUDr. Silvester Krčmery sn., RNDr. Vladimir Jukl, MUDr. Vladimir Stecrula, MUDr.
Anton Neuwirth, Mgr. Elena Bartošova, Štefan Šmálik ...) Pracovisko začalo výučbu o rok skôr ako na Alma Mater
VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave a prví absolventi Ústavu sú aj prvými absolventmi VŠ ZaSP sv. Alžbety. Garantom
a vedúcou Ústavu je prorektorka prof. PhDr. Maria Bielová, PhD., zástupca MUDr. Vojtech Koleják.
Zdravotníctvo
HNsP Trstená je všeobecnou nemocnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, s
postavením príspevkovej organizácie s vlastnou právnou subjektivitou.
Medzi oddelenie HNsp patria (viď Tabuľka):





Lôžkové oddelenia,
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky,
Poliklinické zložky,
Nemocničná lekáreň.

Tabuľka – Oddelenia HNsP
Lôžkové oddelenia

Spoločné vyšetrovacie a liečebné
zložky

Interné oddelenie

Oddelenie klinickej biochémie

Chirurgické a traumatologické oddelenie Hematologicko - transfúzne oddelenie
Detské oddelenie

Rádiodiagnostické oddelenie

Psychiatrické oddelenie

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie
Oddelenie liečebnej výživy a
stravovania

Gynekologické a pôrodnícke oddelenie

Poliklinické zložky
Oddelenie urgentnej
medicíny
Lekárska služba prvej
pomoci

JZS - ORL
Novorodenecké oddelenie
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej
medicíny
Paliatívne oddelenie
Oddelenie dlhodobo chorých
Jednodňová zdravotná starostlivosť ORL
Zdroj údajov: www.nsptrsena.sk
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Tabuľka – Lôžkové oddelenia spolu s počtom lôžok v HNsP Trstená
Oddelenia
Interné oddelenie
Chirurgické a traumatologické oddelenie
Detské oddelenie
Psychiatrické oddelenie
Gynekologické a pôrodnícke oddelenie
Novorodenecké oddelenie
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
Paliatívne oddelenie
Oddelenie dlhodobo chorých
Jednodňová zdravotná starostlivosť - ORL
Zdroj údajov: www.nsptrsena.sk

Počet lôžok
36 + 4 JIS
43 + 5 JIS
26 + 4 JIS
40
50
22
4
10
24
x

Interné oddelenie má 36 lôžok + 4 JIS, chirurgické oddelenie má 43 lôžok + 5 JIS, detské oddelenie disponuje s 26
–timi lôžkami + 4 JIS, na psychiatrickom oddelení sa môže liečiť 40 pacientov, gynekologické-pôrodnícke
oddelenie má 50 lôžok, novorodenecké oddelenie 22 lôžok, odd. anesteziológie a intenzívnej medicíny 4 lôžka,
paliatívne odd. 10 lôžok a odd. dlhodobo chorých 24 lôžok.
Nemocnica Trstená poskytuje komplexné zdravotné služby v širokom rozsahu pre všetkých občanov vyžadujúcich
ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť. Popri tom zabezpečuje komplexné činnosti spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek, lekárenskú službu, ambulanciu ZZS, lekársku službu prvej pomoci. Nemocnica
poskytuje lôžkovú starostlivosť pre okres Tvrdošín, časť okresu Námestovo – spádová oblasť približne pre 65 000
obyvateľov.
V meste ďalej pôsobia dve zdravotné strediská, štyri lekárne zabezpečujúce pohotovostnú službu (Lekáreň
Karmel, Lekáreň u Murína, Lekáreň pri nemocnici – Pharmcentrum, s.r.o. a Nemocničná lekáreň NsP Trstená),
viaceré súkromné ambulancie pre deti, dospelých, stomatologické ambulancie a rôzni špecializovaní lekári.

Tabuľka – Zariadenia zdravotnej služby v meste Trstená
Typ zariadenia
Počet
Typ zariadenia
Všeob. a špecializovaná nemocnica
1
Ambulancia - stomatológ
Transfúzne a hematologické
2
Ambulancia - gynekológ
Lekárne a výdajne liekov
4
Ambulancia - lekár špecialista
Ambulancia - praktický lekár pre dosp.
5
Rýchla zdravotnícka pomoc
Ambulancia - praktický lekár pre deti
4

Počet
4
4
52
2

Sociálne služby
V súčasnosti mesto disponuje len jedným zariadením sociálnych služieb –denným stacionárom. Toto zariadenie
dokáže však uspokojiť len požiadavky špecifickej cieľovej skupiny, chýbajú ďalšie sociálne služby, ktoré by mohli
včas a adekvátne reagovať na požiadavky občanov.
V meste Trstená poskytujú sociálne služby: Spišská katolícka charita v kombinovanom zariadení sociálnych služieb
pre dospelých a domovom dôchodcov Dom Charitas sv. Františka z Assisi Trstená je cirkevné zariadenie, ktorého
zriaďovateľom je SpKCH. Zariadenie poskytuje služby podľa zákona o sociálnych službách občanom poberajúcim
starobný alebo invalidný dôchodok, bez rodinného prostredia, bez sociálnych kontaktov (opustení, osamelí),
občanom v terminálnom štádiu života, onkologicky chorým a predovšetkým manželským dvojiciam v
dôchodkovom veku (lebo obývacie bunky sú dvojposteľové).
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Ďalšími organizáciami poskytujúce sociálne služby v meste sú ešte tieto organizácie:
Agentúra domácej starostlivosti poskytuje služby sociálne, duchovné svojim klientom v ich rodine
alebo domácnosti.
Farská charita vykonáva a poskytuje návštevy v domácnostiach a pomoc starým ľuďom, poradenstvo,
prácu so sociálne odkázanými a iné charitatívne činnosti.
Osobitnou súčasťou farskej charity je aj Tretí rád sv. Františka, ktorý poskytuje hlavne návštevnú
službu a modlitbové stretnutia.
Tabuľka - Sociálne služby
Obchodné meno/názov
organizácie
PRIJATIE n.o.
Mesto Trstená
Mesto Trstená
Dom Charitas sv.
Františka

Druh poskytovanej
sociálnej služby
Nízkoprahové denné
centrum pre deti a
rodinu
Denný stacionár
Opatrovateľská služba

Poskytovateľ sociálnej
služby

Rozsah poskytovanej
sociálnej služby

Neverejný poskytovateľ

Určitý čas

mesto
mesto

Určitý čas
Neurčitý as

Kombinované zariadenie

Spišská kat. charita

Neurčitý čas

Sociálna pomoc a sociálne služby
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú
zamerané na:






prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmierenie
nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej
začlenenia do spoločnosti,
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou alebo inou formou podľa nepriaznivej
sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava.
Sociálna služba v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa poskytuje na území mesta Trstená. Určená je oprávnenej
fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii, je ohrozená sociálnym vylúčením alebo jej
schopnosť spoločensky sa začleniť, je obmedzená a nemôže samostatne riešiť svoje problémy.
Sociálne služby na podporu rodiny






vykonávanie opatrení zameraných na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu
a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb,
poskytovanie dávok sociálnej pomoci,
poskytovanie pomoci pri úprave vzťahov medzi dieťaťom a rodičom,
poskytovanie príspevku na dopravu,
poskytovanie finančných prostriedkov na obnovu rodinných pomerov dieťaťa,

Podporné služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie




odľahčovacia služba,
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
denné centrum,
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poskytovanie príspevku na stravu dôchodcov,
zabezpečenie pohrebu a príspevok na pohreb.

Spišská katolícka charita - Dom Charitas Sv. Františka z Assisi Trstená
Dom Charitas sv. Františka z Assisi so sídlom na Zápotočnej ulici č. 565/14, ktorého zriaďovateľom je Spišská
katolícka charita. Poskytuje sociálne služby ako Domov sociálnych služieb s 20 lôžkami, Zariadenie pre seniorov
so 14 lôžkami a denný stacionár s tromi miestami.
Sociálna služba sa prijímateľovi sociálnej služby v Dome Charitas poskytuje pobytovou formou, ako celoročná
sociálna služba v rozsahu poskytovania týchto činností:

I. Odborné činnosti:
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
b) sociálne poradenstvo
c) sociálna rehabilitácia
II. Obslužné činnosti:
a) ubytovanie- v dvoj a trojposteľovej izbe s vlastným hygienickým zariadením
b) stravovanie - racionálna alebo diabetická strava, na základe požiadavky a zdravotného stavu klienta
(minimálne v rozsahu raňajok, obeda, večere a dvoch vedľajších jedál, )
c) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva vrátane poskytovania posteľnej bielizne
III. Ďalšie činnosti:
a) osobné vybavenie (t.j. osobné šatstvo, osobná obuv a hygienické potreby) a jeho pranie a žehlenie;
b) duchovná- spirituálna starostlivosť v spolupráci s miestnymi františkánmi,
c) zabezpečujeme zdravotnícku starostlivosť v spolupráci s ošetrujúcim lekárom.
Dom Charitas zviditeľňuje služby Cirkvi pre človeka v záverečnej fáze života, kde do popredia dáva ľudskosť,
dôstojnosť a jedinečnosť človeka.
Denný stacionár
Priestory denného stacionára sa nachádzajú v Trstenej na ulici Malý rad 538/18. V dennom stacionári sa
poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu
službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc
inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia.
Mimovládne organizácie (MVO) v meste Trstená
Podľa informácií Ministerstva vnútra SR z decembra 2014 pôsobilo v Trstenej celkom 46 občianskych združení.
Ich činnosť sa zameriavala najmä na športové aktivity (futbal, hokej, volejbal, karate, kolky, stolný tenis, šach) a
prácu s mládežou.
V rámci občianskych združení v Trstenej pôsobí päť urbárskych spoločenstiev vlastníkov pozemkov obcí – Ľavkov,
Osada, Slanica, Ústie nad Oravou a Hámre.
Medzi najvýznamnejšie mimovládne organizácie v meste Trstená patria:




Neformálna skupina CENTRUŠKO, ktorá pracuje s hendikepovanými a znevýhodnenými osobami.
Nadačný fond rozvoja GMH, ktorý poskytuje jazykové kurzy – anglický, nemecký a španielsky a pod.
Občianske združenie ZDRAVIE PRE ĽUDÍ je založené na podporu a pomoc pri obstarávaní a modernizácii
zdravotníckej prístrojovej techniky a na pomoc pri zavádzaní nových liečebných metód, ktorými chcú
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prispieť k záchrane a skvalitneniu zdravia a života pacientov Hornooravskej nemocnice s poliklinikou
v Trstenej.
Nezisková organizácia KVAPKA, ktorá sa venuje najmä deťom a organizovaniu akcií humanitárnej
pomoci.
Občianske ZDRUŽENIE ORAVA – PAYS DE BRAY v Trstenej na Orave fungujúce pre priateľstvo so
zahraničím.
Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, ktorého poslaním je podporovať
mladých ľudí pri osobnostnom rozvoji prostredníctvom neformálneho vzdelávania, dobrovoľníctva,
rozvoja podnikavosti a medzinárodnej mobility .
Neformálna skupina Trstenský mládežnícky parlament, ktorej úlohou je prezentovanie, presadzovanie,
obhajovanie záujmov mladých ľudí v meste a organizovanie akcií pre mladých ľudí.
Slovenský skauting, 10. zbor Trstená je dobrovoľná nepolitická výchovná, medzinárodná organizácia,
ktorá spája ľudí po celom svete. Skauting učí hlavne rozvíjať samého seba v kolektíve, ale aj jednotlivo.
Dáva priestor každému nájsť svoju cestu, získať odhodlanie, zodpovednosť za samého seba, ale pri tom
všetkom nezabúdať na okolie v ktorom žije.
Matica slovenská pestuje v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným
tradíciám, pričom napomáha ich rozvoju. Uskutočňuje to predovšetkým vytváraním podmienok na
všestranné vzdelávanie, podporou kultúrnych a iných záujmov a záľúb mládeže, rozvojom sociálnych
kontaktov a zvyšovaním jej kultúry pre plnohodnotný spoločenský život.
Jednota Dôchodcov je mestská organizácia, ktorej úlohou je organizovanie dobrovoľníckej činnosti
a vedenie starších ľudí k vzájomnej pomoci.

Bývanie, bytová výstavba
Bývanie je základná ľudská potreba, ktorá by mala byť uspokojovaná na úrovni adekvátnej celkovému stupňu
sociálno – ekonomického rozvoja spoločnosti. Problém bývania vytvára záväzok pre verejne subjekty (štát, obec),
aby sa angažovali pri jeho riešení. Sú vrstvy obyvateľstva, ktoré vzhľadom na charakter bytu ako tovaru, nie sú
schopní sami sa postarať o adekvátne bývanie. Zasahovanie štátu do problematiky bývania, jeho štruktúrovaná
podpora jednotlivých skupín populácie, sa rieši prijatím a uplatňovaním bytovej politiky. Je potrebné sa zamerať
na postupné odstraňovanie zanedbanosti existujúceho bytového fondu, podporiť opravy a rekonštrukcie bytov,
pripraviť pozemky na výstavbu bytových domov a výstavbu rodinných domov. Pri riešení funkčnej zložky bývania
je potrebné zohľadniť celkové tendencie vývoja, ktoré je nutné sledovať v časovom horizonte 3 a 4 desaťročí,
prezentovaných sčítaním ľudu, domov a bytov.
Domový fond
Podľa výsledkov posledného SODB v roku 2011 bolo v meste Trstená celkovo spolu 1186 domov a takmer o 100%
viac t. j. 2427 bytov. Rozdiel medzi celkovým počtom trvalo obývaných domov a trvalo obývaných bytov je o 280
bytov, pri domoch je tento rozdiel o 140 domov.

Bytový fond
Trvale obývané byty
Bytov spolu

Trvale obývané domy
Domov spolu
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Domový fond mesta Trstená v roku 2014 predstavoval 1191 domov, 1095 bytov a 87 bytoviek.
Tabuľka - Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí
Rok
Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí
2007
11
2008
6
2009
9
2010
8
2011
11
2012
25
2013
32
2014
40

Bytová výstavba
K 31.12.2014 je v meste Trstená vybudovaných 87 bytových domov, v ktorých je lokalizovaných 1095 bytových
jednotiek. Bytové domy sa nachádzajú hlavne v obytnom obvode Trstená-Západ (40 bytových domov) a Trstená
Stred (20 bytových domov).
Tabuľka – Počet dokončených bytov v meste Trstená
Rok

V rodinných domoch

V polyfunkčných domoch

Spolu

2007

11

X

11

2008

6

X

6

2009

9

X

9

2010

9

5

14

2011

13

2

15

2012

6

1

7

2013

11

1

12

2014

6

2

8

Tabuľka – Prognóza vývoja bytov a domov v meste Trstená do roku 2050
2025

2050

Počet domov

2 571

3 116

Počet bytov

2 776

3 322

3,5

3,5

Obývanosť (obyv/Byt)

Keďže Trstená má výhodnú polohu v blízkosti štátnej hranice s Poľskou republikou a v blízkosti vodnej nádrže
Oravská Priehrada, predpokladá sa zvýšený záujem o bývanie v meste a v mestskom obvode Ústie nad
Priehradou, najmä zo strany mestského obyvateľstva, ktoré sa chce usadiť v tichšom prostredí v blízkosti väčšieho
sídla. Zvýšený počet obyvateľov bude vyžadovať vyššiu úroveň poskytovania služieb, rozsiahlejšiu a
komplexnejšiu občiansku vybavenosť. Od roku 1989 nastali celospoločenské zmeny, týkajúce sa
majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov. Hustá parcelácia a rozdrobenosť vlastníckych vzťahov komplikuje
ďalšiu prípravu stavebných pozemkov.
PROGRAM ROZVOJA BÝVANIA
Bilancovanie potrieb rozvoja bývania
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V porovnaní s počtom domácností je v súčasnosti v meste Trstená nedostatok bytov. Na jeden byt v priemere
pripadá 3,56 obyvateľa.
Nasledujúca tabuľka znázorňuje vývoj potreby jednotlivých typov bytov.
Tabuľka – Žiadosti o pridelenie bytu
Rok/Typ bytu

Garsónka

1 - izbový

2 - izbový

3 - izbový

Spolu

2007

4

14

37

11

66

2008

11

98

78

19

206

2009

x

x

x

x

x

2010

3

15

18

3

39

2011

6

17

35

10

66

2012

5

15

25

15

60

2013

2

13

15

7

37

2014

4

10

20

10

44

5. Technická infraštruktúra
Dopravná a technická infraštruktúra
Dobudovaná dopravná a technická infraštruktúra predstavuje významný rozvojový faktor, ktorý vo veľkej miere
ovplyvňuje kvalitu života jej obyvateľov, ako aj rozvoj subjektov na území samosprávy.
Geografická poloha mesta Trstená (blízkosť hranice s Poľskom, cez mesto prechádza európska cesta 77) vyvoláva
potrebu prepojenia dopravnej infraštruktúry na celoslovenskú sieť a postupne na európsku sieť v plnom rozsahu
a kvalite.
Tabuľka - Technická vybavenosť mesta Trstená
Ukazovateľ
Pošta
Káblová televízia
Verejný vodovod
Verejná kanalizácia
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
Rozvodná sieť plynu
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov

Hodnota
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Áno
v meste

Z tabuľky vyplýva, že v meste Trstená je dostupná základná infraštruktúra zahŕňajúca vodovod, kanalizáciu, ČOV,
dopravnú infraštruktúru, energetické siete a telekomunikačné siete.
V meste sa nachádza autobusová a železničná stanica. Nedostatočne sú zastúpené plochy statickej dopravy,
najmä odstavné plochy pre kamióny chýbajú trasy a plochy pre cyklistickú dopravu. Nedostatočná je taktiež
kvalita a kvantita parkovacích miest v meste. Z hľadiska prevádzky a kvality životného prostredia predstavuje
problém najmä trasa cesty 1/59 v úseku prejazdu mestom, ktorá sa eliminuje trasou rýchlostnej komunikácie R3,
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ktorá je v súčasnosti vo výstavbe. Mesto je zásobené pitnou vodou, elektrickou energiou, plynom a z časti teplom
z dvoch centrálnych kotolní. V rámci návrhu nových rozvojových plôch je potrebné vyriešiť rozšírenie rozvodov a
kapacít dopravnej a technickej infraštruktúry.

Cestná doprava
Hlavnou komunikačnou osou riešeného územia je v smere sever-juh cesta I triedy I/59 a v smere východ-západ
cesta II triedy č.520, ktorá prechádza ťažiskom osídlenia. Chrbticou mesta je cesta I/59, ktorá napriek tomu, že v
rámci regiónu zabezpečuje aj pohyb tranzitnej dopravy, slúži v hraniciach mesta hlavne ako zberná komunikácia.
Rýchlostná cesta R3 sa na vnútorných dopravných vzťahoch nepodieľa, je vedená východne od osídlenia a slúži
hlavne doprave tranzitnej. Na cestu I/59 je napojená na južnom a severnom okraji mesta. Pre mesto slúži ako
diaľničný privádzač cesta II/520, ktorá je na R3 napojená mimoúrovňovou križovatkou.
Miestne komunikácie, chodníky, mosty
Dĺžka miestnych komunikácií [km]
Názov územia
spolu
z toho bezprašné
Trstená

24,7

24,6

Dĺžka
vybudovaných
chodníkov [km]
15,1

Počet mostov
8

Systém dopĺňa cesta III/05942, ktorá zabezpečuje dopravné vzťahy severozápadnej časti aglomerácie až po Ústie.
V ďalšom pokračovaní na západ preberá hlavnú úlohu cesta II/520.
Cesty I/59, II/520 a III/05942 vytvárajú dopravný kríž, ktorý je základom mestského komunikačného systému. Na
ne sú napojené ostatné komunikácie funkčnej skupiny B a C, zabezpečujúce obsluhu jednotlivých časti mesta.
Prepravné vzťahy mimo mesto sú zabezpečované hlavne po rýchlostnej ceste R3 a ceste I/59, ktorá má
prednostne dopravný význam. Po ceste prechádza väčšina zdrojovej a cieľovej dopravy, rovnako ako väčšina
vnútornej dopravy. Zaťaženou je ale aj cesta II/520, úsek od križovatky s I/59, smerom na východ.
Rýchlostná cesta R3
Významným krokom v rámci cestnej infraštruktúry v okrese Tvrdošín bolo v roku 2010 odovzdanie do užívania
7,2 kilometrový obchvat mesta Trstená na rýchlostnej ceste R3, ktorý bol vo výstavbe od apríla 2008 a po 30
mesiacoch bol dňa 29. októbra 2010 úsek kompletne sprejazdnený a odovzdaný v polovičnom profile. Úsek začína
4 kilometre pred štátnou hranicou s Poľskom a dĺžka úseku je 7,2 km. Na úseku sa nachádza 14 mostov a 3
križovatky, z toho dve úrovňové na oboch koncoch ako dočasné napojenie na cestu I/59, na severnej strane mesta
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Trstená sa napája na cestu I/59. Pokračuje východne od mesta prevažne poľnohospodárskou oblasťou územia
Oravskej kotliny. Koniec úseku je v križovatke Tvrdošín.
Železničná doprava
Mesto Trstená je napojené aj na celoštátnu železničnú sieť jednokoľajnou železničnou traťou č. 181 Kraľovany Trstená. Železničná trať v meste končí cca 600 m za železničnou stanicou. Železničná trať , ktorá pôvodne
pokračovala až do Suchej Hory bola zrušená a z trate zostalo zachované iba teleso trate a niektoré mosty. Do
budúcnosti sa nepredpokladá rozvoj železničnej siete mimo vlastné hranice.
Jedinou zmenou do budúcnosti je návrh železničnej zastávky na začiatku mesta, v jej západnej časti cca 1,8 km
od železničnej stanice. Zastávka by mohla znamenať zvýšenie záujmu o cesty železničnou dopravou pre
najľudnatejší mestský obvod.
Cyklistická doprava a peší pohyb
Cyklistická doprava dnes nemá v meste vytvorené podmienky pre svoju existenciu, je vedená v uličnom priestore
spolu s ostatnou dopravou. Predpokladá sa postupné vybudovanie samostatnej cyklistickej komunikácie, ktorá
bude v meste slúžiť vnútornému pohybu, ale svojím pokračovaním umožní aj extravilánove využitie. Ide o
cyklotrasu Trstená – Suchá Hora – Novy Targ (Poľsko), ktorá je vedená po telese nevyužívanej železničnej trate.
V rámci aglomerácie sa predpokladá, že cyklisti budú využívať aj cestu III/5944, po odbočení z nej a po prechode
cez priehradný múr by cyklisti pokračovali po cyklistickej trase vedenej paralelne s cestou II/520, okrajom lesa,
po jej východnej strane až do Námestova.

Územím prechádzajú dve cyklotrasy značené v turistických mapách:
Športová – mierne náročná trasa vedúca zo sedla Demänová, nazývaná Oravská cyklomagistrála č. 006,
začínajúcu pri Oravskej priehrade a pokračujúcu cez Ústie, Trstenú, Liesek, Vitanovú, Oravice, Zuberec, ďalej na
Liptov.
Rekreačná - nenáročná trasa č. 5440 Trstená – Jurčová – Medvedia Hora – Colnica – Trstená, ktorá ma 13 km a je
určená pre rodinnú cykloturistiku.
Pre peší pohyb v meste, napriek dobrým prírodným podmienkam nie je vybudovaná zodpovedajúca sieť
komunikácii, pohybu chodcov slúžia väčšinou komunikácie pre motorovú dopravu a chodci sú vedení v uličnom
priestore, spolu s ostatnou dopravou.
Statická doprava
Pre statickú dopravu v meste slúžia parkovacie plochy, alebo uličný profil ciest pri obrubníku. Parkuje sa na zeleni
a štrkových plochách. Menej ako polovicu Námestia M.R. Štefánika tvoria parkovacie plochy pre centrálnu časť.
Ďalšie rozsiahle plochy sa nachádzajú pri Mestskom úrade, na Zápotočnej ulici, pri supermarkete Billa, pri
štadióne a pri Kostole sv. Martina. Na sídlisku Západ je vybudovaných 307 parkovacích miest a 161 individuálnych
garáží na 963 bytov. Sídlisko Stred má vybudovaných len 78 parkovacích miest na 275 bytov. Na sídlisku Východ
je na 58 bytov vybudovaných 29 parkovacích miest na teréne. Na okraji mesta pri cintoríne sú vybudované garáže
vo vlastníctve obyvateľov.
Zásobovanie teplom
V meste Trstená je systém centrálneho zásobovania teplom dominantný. Dodávku tepla pre bytový a verejný
sektor v katastrálnom území mesta Trstená zabezpečuje jeden subjekt, a to BYTTES, s.r.o. Trstená s licenciou na
výrobu a rozvod tepla.
Jednotlivé objekty sú zásobované z dvoch jestvujúcich kotolní:
K2- Západ Trstená
K3- Stred Trstená
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Spoločnosť BYTTES, s.r.o. zabezpečuje výrobu a dodávku tepla v troch tepelných okruhoch (Tepelný okruh 1 zásobuje teplom sídlisko Mier, Tepelný okruh 2 - zásobuje teplom sídlisko Západ a Tepelný okruh 3 - zásobuje
teplom okrsok Stred a Východ).
Na základe analýzy doterajšieho vývoja spotreby tepla v bytovokomunálnej sfére možno predpokladať jeho
klesajúci trend.
Tabuľka – Vývoj spotreby tepla v päťročnom intervale rokov 2005 - 2015
Sféra záujmu
r.2005 (GJ)
r.2010 (GJ)
Bytovokomunálna sféra
38 120
35 230
Verejná správa a služby
1 100
1 000
Spolu
39 220
36 230
Trend vývoja
1,0
0,924

r.2015 (GJ)
31 900
900
32 800
0,836

Trvalý medziročný nárast ceny tepla za posledné roky ovplyvnil správanie obyvateľov. Nasmeroval ho
k hospodárnejšiemu nakladaniu s teplom na vykurovanie a prípravu TÚV, a to hlavne realizáciou racionalizačných
opatrení. Výsledkom takéhoto racionalizačného správania sa obyvateľstva a dodávateľa tepla je klesajúci trend
spotreby tepla v bytovokomunálnej sfére. Medziročný pokles je na úrovni cca 2 – 11 %. Za posledných 5 rokov
predstavuje pokles spotreby tepla 22 %. Predpokladáme, že aj v nasledujúcich rokoch bude tento trend spotreby
tepla pokračovať, nakoľko sa budú vykonávať úpravy objektov (zateplenie striech a obvodových plášťov, výmena
okien), keďže do konca roku 2005 bolo vykonané iba zateplenie strechy u jedného objektu. Prognóza celkového
poklesu spotreby tepla do roku 2015 je cca 16 %.
Vývoj spotreby tepla vo verejnej sfére (školstvo, podnikateľské subjekty,...) bude len mierne klesať. Spotreba
tepla v existujúcich budovách napojených na centrálny zdroj tepla sa výrazne nezmení, pretože rozhodujúcim
odberateľom je budova základnej školy.
Relevantné obnoviteľné energetické zdroje využiteľné na výrobu tepla v katastri mesta Trstená sú:
biomasa vo forme
o lesnej biomasy
o poľnohospodárskej biomasy
geotermálna energia
Rovnako významným obnoviteľným zdrojom vhodným na energetické využitie pre mesto Trstená je balíková
slama. Potenciálnym dodávateľom slamy je miestne poľnohospodárske družstvo Trsteník ako aj agrárne
spoločnosti z okolitých miest zaoberajúce sa pestovaním obilia.
Problematika využitia geotermálnej energie pre vykurovanie a prípravu TÚV pre obyvateľov mesta Trstená sa
datuje od druhej polovice 90-tych rokoch minulého storočia, kedy sa vykonal geologický prieskum v oblasti
Hornej Oravy. Na základe tohto prieskumu, vychádzajúc z vymedzených perspektívnych hydrogeotermálnych
štruktúr, boli navrhnuté prieskumné geotermálne vrty vo viacerých lokalitách (Zábiedovo, Oravský Biely Potok,
Oravská Poruba, Dolný Kubín). Z hľadiska využitia geotermálnej energie v meste Trstená prichádza do úvahy
lokalita Zábiedovo. Hoci do dnešného dňa sa k realizácii projektu nepristúpilo z titulu nezabezpečenia
optimálneho modelu jeho financovania (získanie grantu vo výške cca do 70 % oprávnených investičných
nákladov), je problematika využitia geotermálnej energie stále aktuálna.
Mesto Trstená dalo v roku 2009 vypracovať Štátnemu geologickému ústavu DŠ v Bratislave Štúdiu na realizáciu
geotermálneho vrtu pre možnosť získania geotermálnej vody na využitie pre širšie územie mesta Trstená, ktorá
preukázala existenciu 2 území s možnosťou realizácie geotermálneho vrtu:
1. územie v k.ú. Zabiedovo - doline potoka Zábiedovčík
2. územie v k.ú. Trstená – západne od obce Brezovica.
Predpokladá sa, zrealizovaním geotermálnych vrtov, hĺbky cca 3600m, sa získa voda s výdatnosťou 5-25 l/s, o
teplote 80-90oC, s mineralizáciou okolo 1,5-2,5 g/l, s chemickým zložením Ca-Mg-SO4-HCO3 a s obsahom CO2,
N2 a H2S.
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Zásobovanie elektrickou energiou
Mesto Trstená je napojené na elektrickú energiu zo vzdušných VN liniek. Existujúce NN rozvody mesta sú
prevažne káblové a sú umiestnené v chodníkoch a zelených pásoch jednotlivých ulíc, v súbehu s ďalšími
inžinierskymi sieťami. Staršie rozvody sú ešte vzdušné, na betónových stĺpoch, napájané z uvedených TS. Domové
prípojky sú prevažne vzdušným vedením, čiastočne závesnými káblami, resp. káblovým zvodom. Súčasne rozvody
postačujú len pre súčasnú zástavbu.
Existujúce NN rozvody obce sú vzdušné a v malej miere káblové, napájané z uvedených TS. Pre plánovanú
výstavbu je potrebné vybudovať nové VN a NN káblové rozvody a príslušné TS.
Zásobovanie plynom
Mesto Trstená je zásobované zemným plynom z dvoch regulačných staníc (RS):
1. RS - Západ
2. RS – Východ
Návrh nových RS sa do budúcnosti neuvažuje nakoľko výkonove zodpovedajú pre daný a plánovaný stav. Do
územných lokalít Ústie a Oravská priehrada sa s plynofikáciou zemným plynom neplánuje z dôvodu vysokých
zriaďovacích nákladov. Tieto lokality sa budú riešiť individuálnym zásobovaním plynom Propán - Bután z
lokálnych tlakových staníc, zásobníkov, resp. iných zdrojov energie.
V meste sú v súčasnosti splynofikované lokality Východ, Sever, Západ, Stred a Poľnohospodársky dvor Trsteník.
Najväčšími odberateľmi plynu v meste sú kotolne pre sídlisko Západ a Nemocnica.
STL plynovody v strede a okrajoch mesta sú navzájom zokruhované, čím sú vytvorené dobré tlakové pomery v
distribučnej sieti pre nový plánovaný rozvoj mesta. Výkon RS je dostatočný aj pre ďalší plánovaný vývoj mesta v
zmysle územného plánu.
Mesto Trstená má v súčasnej dobe vybudovanú rozvodnú plynovú sieť na cca. 70 % územia.
Využitie existujúcich STL plynovodov v súčasnej dobe je cca. na 60 %, plánované na 80%.
STL plynovody, ktoré sa do nových komunikácií uložia budú napojené na jestvujúce STL plynové rozvody
vybudované v predchádzajúcich obdobiach. STL plynovody do nových lokalít budú vybudované postupne, budú
vedené v len miestnych, št. komunikáciách a po pozemkoch mesta.
Telekomunikácie
Pokrytie internetovou a mobilnou sieťou je 100% a na úrovni celoslovenského priemeru.
Zásobovanie pitnou vodou
V meste Trstená je 100 % napojiteľnosť obyvateľstva na potrubie verejného vodovodu. Okrem obyvateľstva sú
na verejný vodovod napojené všetky priemyselné objekty, prevádzky, služby, poľnohospodárske družstvo a
vybavenosť. Existujúca čerpacia stanica na vodovode v mieste IBV Vyšný breh nie je v prevádzke a nie je potrebné
ju sprevádzkovať. Vodovodné potrubia v sídelnom útvare Trstená sú v správe Oravskej vodárenskej spoločnosti
a.s.
Z dotazníka k PHSR vyplýva, že v oblasti Technickej infraštruktúry sú občania spokojní najmä s dopravným
značením, zimnou údržbou komunikácií a stavom verejného osvetlenie. Najväčší nedostatok vidia v parkovacích
plochách a stave miestnych komunikácií.
Kanalizácia a likvidácia odpadových vôd
V centre mesta Trstená je vybudovaná jednotná kanalizácia ústiaca do rieky Orava cez skupinovú kanalizáciu
a ČOV v Nižnej. Delená kanalizácia (splašková + dažďová) je vybudovaná na sídlisku Západ, Hrady, Mieru, Vyšný
Breh, IBV Ďurdinová, stred mesta a zaústená je do vodných tokov Oravica, Všivár a Kovalinec. Existujúcu stokovú
sieť tvoria zberače A, B, C, D. Na vybudovanú stokovú sieť mesta sú napojené aj odpadové vody z väčšiny
priemyselných závodov, hlavne v oblasti, kde prechádzajú zberače A a D. V súčasnosti nie je vybudovaná
kanalizácia v celom rozsahu mesta. Na kanalizáciu je napojených 81 % obyvateľov mesta.
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V územnej časti Ústie nad Priehradou - Nové Ústie je vybudovaná jednotná kanalizácia ústiaca do vodného
diela Oravská priehrada. Všetky odpadové vody sa čistia v mechanicko-biologickej čistiarni odpadových vôd
ČOV Nové Ústie. Napojenosť obyvateľov na kanalizačnú sieť je 95 %. Územná časť Prístav má vybudovanú
jednotnú kanalizáciu, ale nie je vybudovaná na celom území. Odpadové vody sa čistia v ČOV Prístav. V častiach
kde sa nenachádza je likvidovanie odpadových vôd v súkromných žumpách.
Všetky odpadové vody mesta Trstená sú odvádzané skupinovou kanalizáciou Trstená – Tvrdošín - Nižná.
Odpadové vody sú čistené v mechanicko-biologickej ČOV v Nižnej nad Oravou.
Verejné osvetlenie
Po stožiaroch NN vedenia sú prevedené aj rozvody vonkajšieho mestského osvetlenia, napojeného zo
samostatných rozvádzačov RVO pri distribučných trafostaniciach. Ovládanie je prepojené s regulačným
systémom mesta.
Nové komunikácie sú osvetľované sústavou vonkajšieho osvetlenia, napojeného zo samostatných rozvádzačov
RVO pri distribučných TS, prepojených s regulačným systémom mesta. Stožiarové svietidlá sú osadené
energeticky úspornými výbojkami.
Rozvody sú v trase káblových NN rozvodov. Postupná rekonštrukcia sa uskutočňuje v meste Trstená a aj
v prímestských častiach.
Telekomunikačné zariadenia a obecný rozhlas
Mesto Trstená patrí do primárnej telefónnej oblasti Slovenských telekomunikácií (PO) 43 Martin. V meste sa
nachádza pošta, kde je lokalizovaná telefónna ústredňa. Mestská sieť je budovaná časť káblovými rozvodmi a
časť vzdušným vedením.
Miestne rozvody sú prevedené metalickými káblami uloženými v zemi vedľa miestnych komunikácii. Okrajové
časti mimo kábel siete sú napojené vzdušnými rozvodmi závesnými káblami.
Riešené územie je pokryté signálom mobilných operátorov (ORANGE, Telekom, O2).
Existujúce rozvody obecného rozhlasu sú totožné s trasou vonkajšieho osvetlenia. V meste je zavedený
bezdrôtový mestský rozhlas. Napojený je z rozhlasovej ústredne, ktorá je v budove Mestského úradu.
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6. Životné prostredie
Chránené územia a NATURA 2000
Na území katastra mesta Trstená je sieť chránených území pomerne bohatá: sú tu územia európskeho významu
NATURA 2000 – Chránené vtáčie územie Horná Orava, ÚEV Zimníky, Rašeliniská Oravskej kotliny a Jelešňa.
Riešené územie obsahuje tri zóny Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (B,C,D), je tu časť chráneného areálu
Rieka Orava a chránený areál Bratkovčík so 4. stupňom ochrany. Tieto prvky sa niekde prekrývajú a niekde
dopĺňajú s početnými prvkami územného systému ekologickej stability. Prvky ÚSES sú tu od nadregionálnej
úrovne (vodná nádrž Orava, rieka Orava) až po lokálnu úroveň.
Nadregionálnym biocentrom je Oravská priehrada. Tok Oravy je zároveň predmetom navrhovaného územia
európskeho významu SKUEV0243 Rieka Orava (435,06 ha), ktoré je navrhované z dôvodu ochrany biotopov
európskeho významu.
Stromy vyhlásené za chránené v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, sa na predmetnej lokalite ani v jej blízkom okolí nenachádzajú.
Nakladanie s odpadmi
Mesto Trstená zabezpečuje na svojom území všetky povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva vyplývajúce
z ustanovení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch)
a súvisiacich vykonávacích právnych predpisov, najmä z ustanovenia § 39 a nasl. zákona o odpadoch a ustanovení
vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Mesto má
taktiež schválený Program odpadového hospodárstva.
Systém nakladania s komunálnym odpadom (KO) a drobným stavebným odpadom (DSO) vznikajúcim na území
mesta Trstená upravuje v súlade s § 39 ods. 6 zákona o odpadoch, všeobecne záväzné nariadenie obce Trstená
(VZN) č. 15/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi a jeho
dodatkami č.1/2010, č.2/2011, č.8/2011, č.11/2012. VZN mesta Trstená ustanovuje, s rešpektovaním hierarchie
odpadového hospodárstva, podrobnosti o zbere a preprave KO a DSO, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých
zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO, ako aj o organizácií miest určených na ukladanie týchto odpadov, resp.
na ďalšie nakladanie s týmito odpadmi.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je ustanovený vo Všeobecne záväznom nariadení č.
07/2014. Mesto v súčasnosti uplatňuje pri fyzických osobách sadzbu poplatku za zdaňovacie obdobie za osobu
a kalendárny deň. Pri právnických osobách je zavedený množstvový zber a pre fyzickú osobu, ktorá vlastní chatu
je zavedený taktiež množstvový zber.
Zber zmesového komunálneho odpadu (ZKO) od obyvateľov mesta je zabezpečený rozmiestnením zberných
nádob s objemom 110 l, 120 l, 240 l alebo 1100 l. Interval vývozu pre rodinné domy je 2 x za mesiac, pre
obyvateľov bytových domov je interval vývozu 2x za týždeň. Pre množstvový zber pre fyzickú osobu, ktorá vlastní
rekreačnú chatu v rekreačnej oblasti katastrálneho územia Ústie nad Priehradou je interval vývozu 1x za týždeň,
1x za 2 týždne a 1 x za mesiac v období letnej turistickej sezóny od 01.06 do 30.09. príslušného roka. Pre právnické
osoby a podnikateľov je to 1x za 2 týždne, 2x za týždeň, 1x za mesiac.
Vývoz komunálneho odpadu vykonáva zmluvne oprávnená organizácia podľa určeného harmonogramu.
Spoločnosť má spôsobilosť na nakladanie s týmto odpadom v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového
hospodárstva.
Objemný odpad z domácností – zber prebieha 1 x mesačne, v poslednú sobotu v mesiaci, občania vykladajú
odpad ku stanovištiam nádob na separovaný zber.
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Drobný stavebný odpad – občania môžu v malých množstvách a objeme v nádobách na komunálny odpad,
minimálne 2x ročne je vyhlásené jarné a jesenné upratovanie a sú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery po
meste.
Separovaný zber – papier, sklo, plasty, tetrapacky, kovy. Pre separovanie jednotlivých komodít sú zavedené dva
systémy zberu: kontajnerový a vrecový systém. Kontajnerový systém – je realizovaný prostredníctvom farebne
odlíšených kontajnerov podľa jednotlivých komodít, ktoré sú rozmiestnené v lokalitách bytových domov (1100 l
kontajnery na plasty, sklo, papier a tetrapacky a 120 l kuka nádoba na kovové obaly). Vrecový systém – je
realizovaný prostredníctvom farebne rozlíšených vriec podľa jednotlivých komodít, ktoré sú určené pre
domácnosti v rodinných domoch. Zber sa riadi odsúhlaseným harmonogramom. Harmonogram vývozu je
zverejnený v miestnych oznamovacích prostriedkoch – rozhlas, internet, kalendár, ktorý je distribuovaný do
každej domácností.
Zber elektroodpadu – zber prebieha minimálne 2x ročne, je to mobilný zber vopred vyhlásený rozhlasom
a zverejnený na internetovej stránke mesta.
Zber použitého šatstva a textílii – po meste je umiestených 9 kontajnerov, frekvencia vývozu je min.1x mesačne.
Jedlé oleje a tuky – 200 l zberná nádoba sa nachádza na TTS, s.r.o., Hertela 323, Trstená.
Biologický odpad – občania v rodinných domoch sú povinní kompostovať svojpomocne vo vlastných
kompostoviskách.
Tabuľka - Vznik odpadov v rokoch 2011 – 2014
Množstvo v /t/

Kód
odpadu

Názov odpadu

Kateg.
odp.

2011

2012

2013

2014

20 03 01
20 03 03
20 03 07
17 99 00
20 02 01
20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 01 40
15 01 05
20 01 21
20 01 33

ZKO
odpad z čist. ulíc
objemný odpad
DSO
BRO
papier a lepenka
sklo
plasty
kovy
tetrapacky
žiarivky
bat. a akum.

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
N

1584,5
43,3
1177,7
211,4
65,05
59,39
122,86
42,27
5,12
7,69
0,15
0

1843,73
54,4
62,7
142,6
9,9
35,82
123,34
38,78
3,67
6,03
0,04
0

1785,46
10,8
341,05
165,45
19,4
35,81
127,98
37,74
3,66
6,26
0,02
0,15

1750
40
300
160
9,9
35
128
38
4,0
6,0
0,03
0,15

20 01 23

vyrad. zar. obs.
chlór. uh

N

3,52

2,43

1,85

2,0

20 01 35

vyr. el. a elektr.
zariad. s obs. NO

N

5,49

6,51

4,79

5,0

20 01 36

vyr. el. a elektr. zar.

O

13,3

5,9

5,62

6,0

16 01 03

opotreb.pneumatik

O

7,64

9,69

8,18

9,0

20 01 10, 20
01 11

šatstvo
textílie

O

1,5

2,4

18,02

18
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20 01 25

jedlé oleje a tuky

O

Spolu:

0

0

0,2

0,2

3350,88

2347,94

2572,44

2511,28

Tabuľka – Nakladanie z odpadom
Rok

množstvo KO /t/

zneškodňovanie/t/

zhodnocovanie /t/

2011

3351

3017

334

2012

2348

2103

245

2013

2572

2303

270

2014

2511

2250

261

Graf - Nakladanie s odpadom v rokoch 2011 – 2015
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Tabuľka - Subjekty zabezpečujúce nakladanie s odpadom v roku 2014
Kód
Kateg.
Názov odpadu
Názov zariadenia
odpadu
odp.
20 03 01
ZKO
O
Technické služby Ružomberok a.s.
20 03 03
odpad z čist. ulíc
O
Technické služby Ružomberok a.s.
20 03 07
objemný odpad
O
Technické služby Ružomberok a.s.
17 99 00
DSO
O
Technické služby Ružomberok a.s.
20 01 01
papier a lepenka
O
Technické služby Ružomberok a.s., Zberné suroviny a.s.
20 01 02
sklo
O
Technické služby Ružomberok a.s.
20 01 39
plasty
O
Technické služby Ružomberok a.s.
20 01 40
kovy
O
Technické služby Ružomberok a.s.
20 01 21
žiarivky
N
Peter Bolek - EKORAY
20 01 33
bat. a akum.
N
Peter Bolek - EKORAY
20 01 23
vyrad. zar. obs. chlór. uh
N
Peter Bolek - EKORAY
vyr. el. a elektr. zariad. s obs.
20 01 35
N
Peter Bolek - EKORAY
NO
20 01 36
vyr. el. a elektr. zar.
O
Peter Bolek - EKORAY
16 01 03
opotreb.pneumat.
O
V.O.D.S. Košice Barca
20 01 11
textílie
O
Mišútka Zdenko, Hvoznica, Pomocný anjel Podbiel
20 01 25
kuch.oleje
O
Global Green s.r.o.Bratislava
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V katastrálnom území mesta Trstená je evidovaný jeden veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a dvadsaťšesť
stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia kategorizovaných v zmysle prílohy č. 2 vyhlášky MPŽP č. 410/2012 Z. z.

7. Kultúra, šport, cestovný ruch
Kultúra
Pamätihodnosti a kultúrne dedičstvo mesta Trstená
Kostol svätého Martina - je rímskokatolícky kostol v Trstenej. Kostol bol postavený na gotických základoch
prvého kamenného kostola, pochádzajúcich zo 14. a 15. storočia. V roku 1641 bol obnovený v renesančnom
slohu. Baroková prestavba bola uskutočnená v rokoch 1743-1747. Okolo kostola boli do hradieb vbudované
kamenné spovedelnice na spôsob výklenkov a polygonálna kaplnka Sv.Kríža. Vstup do ohradeného priestoru
pútnického dvora tvorí dvojpodlažná budova s renesančným portálom zo 17. storočia.
Kostol je trojloďová stavba s rovným zakončením presbytéria. Pôvodný gotický kostol bol zasvätený Panne Márii,
ale v roku 1560 sa názov kostola zmenil na kostol Sv. Ducha. Patrón chrámu sv. Martin sa spomína na začiatku
18. storočia.
Chrám bol počas piatich storočí svojej existencie niekoľkokrát reštaurovaný. Druhá svetová vojna kostol značne
zničila. Rekonštrukcia chrámu bola zrealizovaná v rokoch 1946-1948. V roku 1999 sa začala nová rekonštrukcia
kostola s jeho rozšírením. Tá potom pokračovala celkovou rekonštrukciou ako exteriéru tak aj interiéru do roku
2005.
V kostole sa nachádza niekoľko významných historických pamiatok. Medzi najvýznamnejšie
patria: barokový parlamentár (polovica 18. storočia), patronátne lavice (polovica 18. storočia), voľné plastiky (18.
storočie), polo rustikálna socha Panny Márie (polovica 18. storočia), ľudový betlehem s veľkými figúrkami
(začiatok 19. storočia), organ.
Historické jadro Trstenej - najhodnotnejšou časťou redukovanej pamiatkovej zóny Trstená je historické jadro,
ktoré tvorí priestranné pravouhlé námestie. Ostatné hodnoty pôvodného rozsahu pamiatkovej zóny boli
stavebnými zásahmi v rozpätí rokov cca. 1991-2004 znehodnotené. Predmetom ochrany zostáva naďalej
historický urbanizmus námestia z rohov vybiehajúcimi ulicami (výškové zónovanie, t.j. podlažnosť, výška rímsy,
výška hrebeňa strechy) a v nezanedbateľnej miere intenzita zastavanosti jednotlivých pozemkov. Pri ďalšom
rozvoji mesta je potrebné urbanistickým riešením sledovať zachovanie a zdôraznenie významu námestia M. R.
Štefánika v organizme mesta, ako najcharakteristickejšieho prvku jeho urbanistickej štruktúry. I keď niektoré
prvky hmotovej skladby nemajú náležitú architektonickú hodnotu, svojou pôdorysnou urbanistickou pozíciou
dotvárajú charakteristický obraz mesta. V ďalšom riešení pamiatkovej zóny je potrebné venovať pozornosť
výškovému zónovaniu novej zástavby, jej objemovej skladbe, vzhľadu vonkajších fasád a rešpektovať základné
znaky pôvodného urbanistického pôdorysu mesta. Zachovať by sa mali význačné architektonické objekty a
význačné solitéry evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu a zozname pamätihodností mesta
Trstená.
Dom kultúry – je hlavným strediskom kultúrneho diania v meste Trstená. Hlavnou náplňou Domu kultúry je
organizovanie kultúrnych podujatí pre občanov mesta. Ponúka pestrú paletu podujatí z oblasti domácej a
zahraničnej kultúry, podieľa sa na organizovaní celomestských podujatí, podporuje krúžkovú a vzdelávaciu
činnosť. V Dome kultúry sa pravidelne usporadúvajú divadelné predstavenia, koncerty a plesy. Okrem tejto
činnosti Dom kultúry zabezpečuje reprezentačné podujatia pre mesto, rôzne schôdze, semináre, konferencie,
pracovné porady, firemné mítingy a ďalšie akcie s možnosťou kompletného technického zariadenia.
Dom Kultúry ponúka nasledujúce priestory:
 Divadelná sála (Veľká viacúčelová sála – 450 sedadiel),
 Spoločenská sála (210 miest),
 Zasadacia miestnosť (80 miest),
 Kinosála (255 miest),
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Výstavná miestnosť (80 miest),
Sobášna miestnosť, zároveň plniaca funkciu výstavnej a zasadacej miestnosti (50 miest).

Kino Mier (3D) - Jediným kinom v meste je 3D Kino Mier, ktoré je súčasťou Domu kultúry s kapacitou 255 sedadiel.
Kino Mier má novú digitálnu technológiu, ktorá umožňuje premietať audiovizuálne diela vo väčšine dostupných
digitálnych formátov i prenosy satelitného televízneho vysielania, resp. iných formátov. Kino Mier je moderné
mestské kino, ktoré disponuje novou kvalitnou digitálnou technológiou. Digitalizácia so sebou priniesla nielen
vysokú kvalitu projekcie a 3D, ale aj nárast návštevnosti. Pravidelne sa organizujú rôzne akcie, ako napríklad rôzne
akcie pre deti, festivaly, premietanie pre seniorov, či súťaže o vstupenky.
Mesto Trstená - kiná
Kiná stále
Sedadlá v kinách stálych
Premietacie sály

2010

2011

2012

2013

1

1

1

1

277

255

255

255

1

1

1

1

Kino Mier má dve regionálne prvenstvá v histórii. Pri svojom vzniku v roku 1961 bolo prvým kinom so širokouhlým
plátnom na Orave a zároveň ide o prvé 3D digitálne kino na Orave otvorené dňa 3.augusta 2012.
Mestská knižnica – poskytuje knižničné služby v Trstenej a nachádza sa v Dome kultúry. Organizačne patrí
knižnica pod oddelenie kultúry pri Mestskom úrade v Trstenej.
2011
1

2012
1

2013
1

2014

21 964

22 083

22 394

22 827

590

620

673

686

Mesto Trstená – verejné knižnice
Verejné knižnice vrátane pobočiek
Verejné knižnice - počet knižničných jednotiek spolu
Verejné knižnice - počet používateľov

1

Mestská knižnica je verejnou, univerzálnou knižnicou s komplexnými knihovníckymi informačnými službami pre
všetkých používateľov.
Služby Mestskej knižnice:
vypožičiavanie literatúry, rezervácie pomocou on-line katalógu, sprostredkovanie, medziknižničnej
výpožičnej služby (MVS), internet, scenér, kopírovacie služby, biblio-kartografické informácie,
organizovanie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, besied, exkurzií, organizovanie
rozprávkových dopoludní, výstaviek výtvarných prác detí.
Významné pamiatky na území mesta Trstená:
Na administratívnom území mesta Trstená sa nachádzajú nasledovné národné kultúrne pamiatky (NKP), ktoré sú
evidované v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR (UZPF):
Katastrálne
územie
Trstená

Pamiatkový objekt

Zauž. názov PO

Číslo ÚZPF

Stav.-tech. stav

Kostol

farský kostol sv.Martina
bývalá
kapln.P.M.Karmel.,bašta
vstupná brána

252/1

dobrý

252/2

dobrý

252/3

dobrý

bývalé opevnenie kostola

252/4

dobrý

Trstená

Kaplnka

Trstená

Brána
Múr ohradný so
spovedelnicami
Cintorín
príkostolný
Socha

Trstená
Trstená
Trstená

stredoveký a novoveký
cintorín
socha Madony

252/5
252/6

AG neprezentovaná
vyhovujúci
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sv.Anna vyučuje Pannu
Máriu
socha sv.Antona
Paduánskeho

Trstená

Socha-VSA

252/7

vyhovujúci

Trstená

Socha-VSA

252/8

vyhovujúci

Trstená

Pilier s
podstavcom

pilier pod sochou sv.Floriána

2673/1

Trstená

Socha

socha sv.Floriána

2673/2

Trstená
Trstená
Trstená

Kúria
Pomník
Tabuľa pamätná

Wilcsekova kúria
10.výročie vzniku ČSR+padlí
pam.tabuľa revolučného NV

3103/1
3144/1
3146/1

v obnove, v
reštaurovaní
v obnove, v
reštaurovaní
dobrý
dobrý
narušený

Medzi najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia patria:
 Uvítanie nového roka,
 Pochovávanie basy,
 Akadémia k medzinárodnému Dňu žien,
 Akadémia ku Dňu učiteľov,
 Akadémia ku Dňu matiek,
 Stavanie mája,
 Dilongova Trstená,
 Trstenské kultúrne leto,
 Trstenská krídlovka,
 Škapuliarsky jarmok,
 Spievame Márii,
 Trstenská organová jeseň,
 Martinský jarmok.
V meste Trstená pôsobia aj Tanečná skupina MIXÉR, Chrámový zbor Tristianus a Spevácky zbor Mária a Alfa,
hudobná skupina KRIŽIACI. Taktiež dychová hudba Oravanka a Detský dychový orchester pri ZUŠ Trstená.
Osobnosti mesta Trstená:
Osobnosti mesta Trstená
Františkánsky kňaz, básnik, prozaik, publicista
Rudolf Dilong
a dramatik. Mimoriadne plodný spisovateľ na
(1.8.1905 v Trstenej - 7.4.1986 v Pittsburghu v USA)
Slovensku i v emigrácii, predstaviteľ slovenskej
katolíckej moderny.
Ján Doranský
Spisovateľ, publicista a úradník.
(28.5.1911 v Trstenej - 6.4.1973 Montreal, Kanada)
Katolícky kňaz, organizátor duchovného a kultúrneho
života krajanov v USA. Vydavateľ prvého časopisu pre
Štefan Furdek
slovenských vysťahovalcov. Zakladateľ a prvý
(2.9.1855 v Trstenej - 18.1.1915 v Clevelande v USA)
predseda Slovenskej ligy v Amerike. Podieľal sa na
vzniku ČSR (Clevelandská a Pittsburská dohoda z roku
1915 a 1918).
Hugolín Martin Gavlovič
Básnik, františkán. V Trstenej prežil detstvo. Tu získal
(11.11.1712 v Čiernom Dunajci v Poľsku-17.6.1787
aj základné vzdelanie. Patrí do generácie
v Horovciach)
predbernolákovských spisovateľov
Univerzitný profesor, jazykovedec. Autor diela Krátka
Martin Hattala
mluvnica Slovenská (1852), od jej vydania sa datuje
(4.11.1821 v Trstenej - 11.12.1903 v Prahe)
kodifikácia nového spisovného jazyka.
Matúš Jankola
Rímskokatolícky kňaz. Bol spoluautorom Memoranda
(2.8.1872 v Budapešti-5.5.1916 v Bridgeporte v USA)
Slovenskej ligy v USA.
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Silvester Jozef Jankola
(15.2.1895 v Trstenej - 22.10.1975 vo Valparaise
v USA)
Andrej Kavuljak
(5.12.1885 v Ústí – 30.5.1952 v Dolnom Kubíne)
Anton Kocian
(13.6.1900 v Zuberci-28.3.1984 v Trstenej)
Ján Koiš
(19.3.1793-11.5.1839 v Budapešti v Maďarsku)
Celestín Alojz Lepáček
(11.6.1905 v Trstenej - 8.10.1955 v Trnave)
Ondrej Metod Lucký
(21.11.1919 v Trstenej - 13.7.2008 v Bratislave)
Viktor Trstenský
(20.3.1908 v Trstenej – 7.12.2006 v Trstenej)
Milo Urban
(24.8.1904 v Rabčiciach – 10.3.1982 v Bratislave)

Františkánsky kňaz, náboženský spisovateľ.
Lesný inžinier, historik. Jeho dielo Historický
miestopis Oravy je základným dielom o oravských
dejinách.
Ornitológ, zoológ, pedagóg, milovník a ochranca
prírody, autor viacerých prírodovedeckých prác,
priekopník turistiky na Orave
Slovnikár, zberateľ slovenských ľudových piesní. Patrí
do generácie bernolákovských kultúrnych
a národných pracovníkov
Františkánsky kňaz, literárny historik, prekladateľ.
Systematicky sa zaoberal skúmaním života a diela
osobností staršej slovenskej literatúry.
Františkánsky kňaz, spisovateľ.
Katolícky kňaz, pápežský prelát, disident, politický
väzeň, spisovateľ, nositeľ Pribinovho kríža I. triedy.
Spisovateľ, prekladateľ a novinár. Chodil do gymnázia
v Trstenej a prežil tu časť svojho života.

Šport
V meste Trstená pôsobí viacero športových organizácií, do ktorých majú možnosť zapojiť sa aj obyvatelia mesta.
Ide o nasledujúce organizácie:
 Futbalový klub Slovan Trstená,
 Karate klub,
 Športový klub kolkárov,
 Bowling club – Jantár Trstená,
 Mestský športový klub, ktorý združuje menšie kluby - Cyklo X-BIKEZ, Mestská halová futbalová liga,
Šachový oddiel, Basketbalový oddiel, Bedmintonový oddiel, Enduro – motocross, Aerobik a Trstenský inline a skateboarding, florbal,
 Stolnotenisový a volejbalový klub S – VK Trstená,
 Hokejový klub,
 Slovenský skauting,
 Dievčenská liga,
 Slovenský orol,
 Crossfit.
Športová činnosť v Trstenej sa sústreďuje v aktívnom športe, predovšetkým futbal, halový futbal, kolky, stolný
tenis, volejbal, bowling a karate. Najmä Karate klub Trstená je výnimočný celosvetovými úspechmi – majstrami
sveta a ďalšími cennými úspechmi zo svetových a európskych šampionátov, či medzinárodných open pohárov.
Športový klub kolkárov Trstená svojou účasťou v Extralige – najvyššej slovenskej kolkárskej súťaži sa tiež zapísal
do dejín úspešných športov.
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Za posledné obdobie došlo k rozšíreniu športovej vybavenosti mesta Trstená, nakoľko bolo vybudovaných
niekoľko detských ihrísk a štyri viacúčelové ihriská. Avšak mesto naďalej pociťuje potrebu vybudovania ďalších
viacúčelových ihrísk.
Tabuľka - Telocvične a ihriská
Názov územia
Trstená

spolu
2

Telocvične
z toho školské
2

futbalové
2

Ihriská
školské
3

ostatné
2

Rekreačné územia a zóny
Rekreačný areál pod Hálečkovou bol v minulosti obľúbeným oddychovým a relaxačným miestom obyvateľov
mesta Trstená s čiastočne vybudovanou športovou a rekreačnou vybavenosťou.

Rekreačné zariadenie pod Košariskami bolo vybudované za účelom školy v prírode s počtom lôžok 80. V
súčasnosti zariadenia vlastní súkromná firma a využíva ho pre svoje účely.
Oravské centrum mládeže, ktoré prevádzkuje občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj
mládeže ako mládežnícke centrum pre rôzne pobytové detské a mládežnícke aktivity (tábory, školy v prírode
a pod.) organizované školami, či MVO z celého Slovenska.
Blízkosť Západných Tatier - Roháčov, skanzenu - múzea Oravskej dediny - Roháče Brestová, Oravíc s termálnym
kúpaliskom a vodnej nádrže Oravská priehrada poskytuje rôznorodé možnosti vyžitia aj pre náročných
návštevníkov, či už to je - zjazdové lyžovanie, oddychová a vysokohorská turistika, šport alebo kultúra.
Z hľadiska cestovného ruchu patrí mesto Trstená k sídlam, ktoré majú potenciál pre turizmus a je rekreačným
útvarom podhorského typu s dominantnou prírodnou scenériou.
Mesto má rekreačný potenciál pre letnú a zimnú rekreáciu. Celoročnými aktivitami v meste sú vychádzky do lesa
s turistickými a poznávacími motívmi, zberom lesných plodov a liečivých bylín. Čoraz populárnejšia je
cykloturistika.
Priamo v meste Trstená je široká ponuka ubytovania v hoteloch, v súkromných penziónoch alebo v turistickej
ubytovni. Mesto ponúka aj bohatý výber nielen slovenských špecialít, ale aj príjemnú atmosféru a profesionálnu
obsluhu v mnohých reštauráciách, cukrárňach a kaviarňach.
Cestovný ruch
V oblasti cestovného ruchu v regióne pôsobí sieť stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a
informačných centier, ktorých počet do roku 2008 rástol. V poslednom období sa vybudoval väčší počet hotelov
a penziónov, ktoré svojim moderným vybavením poskytujú vysokú úroveň služieb cestovného ruchu. Mnohé z
nich však v dôsledku globálnej hospodárskej krízy zaznamenali veľmi nízky záujem o poskytnutie ponúkaných
služieb v oblasti cestovného ruchu a turizmu, čo výraznejšie pocítil hlavne región okresu Tvrdošín.
V okrese Tvrdošín sa nachádza vodná plocha Oravská priehrada s rozlohou 35 km2. Oravská priehrada ponúka
množstvo aktivít ako vodné bicyklovanie, člnkovanie, potápanie, vodné lyžovanie, windsurfing, jachting,
vyhliadkové plavby loďou, rybolov, či turistika do okolitej prírody. Po zatopení štyroch obcí ostal na hladine malý
vrch. Tak vznikol Slanický vrch, na ktorom je postavený Kostol Povýšenia sv. Kríža s expozíciou ľudovej maľby a
plastiky. Ostrov je cieľom vyhliadkových plavieb. Oravská priehrada je súčasťou vodného diela Orava (spolu s
vyrovnávacou nádržou v Tvrdošíne).
Z hľadiska využívania geotermálnej energie pre rekreačné účely sa v blízkosti Trstenej nachádza rekreačná oblasť
Oravice s prevádzkou dvoch zariadení s termálnou vodou – Termálne kúpalisko (kapacita 700 osôb) a aquapark
Meander park Oravice (kapacita 1400 osôb).
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V roku 2013 mesto Trstená navštívilo 4 349 návštevníkov, z toho 2 821 domácich a 1 528 zahraničných.
Tabuľka – Počet návštevníkov a prenocovaní za rok 2013
v tom
Návštevníci
spolu
Trstená
Okres Tvrdošín

Prenocovania

v tom

domáci
návštevníci

zahraniční
návštevníci

Návštevníci
spolu

domáci
návštevníci

zahraniční
návštevníci

4 349

2 821

1 528

11 435

7 465

3 970

39 237

26 365

12 872

110 938

69 022

41 916

V roku 2014 mesto Trstená navštívilo 3 409 návštevníkov, z toho 1 612 domácich a 1 797 zahraničných, čo je
takmer 22 % pokles oproti roku 2013. Odráža to situáciu v celkom okrese Tvrdošín.
Tabuľka – Počet návštevníkov a prenocovaní za rok 2014
v tom
Návštevníci
spolu
Trstená
Okres Tvrdošín

3 409
30 094

Prenocovania

v tom

domáci
návštevníci

zahraniční
návštevníci

Návštevníci
spolu

domáci
návštevníci

zahraniční
návštevníci

1 612
21 195

1 797
8 899

8 593
83 925

4 487
55 580

4 106
28 345

V roku 2014 navštívilo okres Tvrdošín množstvo návštevníkov z rozličných krajín sveta, medzi najpočetnejších
návštevníkov zahraničných krajín možno zaradiť Čechov, Poliakov, Nemcov, Maďarov.

7. Samospráva
7.1 SAMOSPRÁVA MESTA
Mesto Trstená sa v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení od 1.januara 1991 stalo
samostatným subjektom s vlastnými kompetenciami a príjmami.
Orgány mesta
Základnými výkonnými orgánmi mesta Trstená sú:



mestské zastupiteľstvo,
primátor mesta.

Mestský úrad sídli na ulici Bernolákovej 96/8 a tromi vysunutými pracoviskami na ulici Československej armády
957, Železničiarov 253 a J.Hertela 323.
Primátor mesta
Primátor mesta je predstaviteľom a najvyšším orgánom mesta Trstená. Je štatutárnym zástupcom mesta
v majetkoprávnych, pracovnoprávnych vzťahoch mesta a v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym
orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou, do ktorej je zvolený na štvorročné funkčné obdobie a končí
zložením sľubu novozvoleného primátora. Primátor mesta môže zriaďovať poradné orgány a odborné pracovné
komisie.
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Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi
mesta na štvorročné funkčné obdobie, totožné s funkčným obdobím primátora. Počet poslancov na príslušné
volebné obdobie sa určuje podľa počtu obyvateľov mesta. Orgánmi mestského zastupiteľstva sú mestská rada,
komisie a iné orgány zriaďované mestským zastupiteľstvom podľa zákona.
Vo funkčnom období 2014 – 2018 bolo zvolených 13 poslancov.

Komisie mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasne poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány. Jednotlivé komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie
a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.
V meste Trstená v súčasnosti existujú komisie občianskych samospráv:






Komisia občianskej samosprávy Západ,
Komisia občianskej samosprávy Hrady, Mieru,
Komisia občianskej samosprávy Stred, Východ,
Komisia občianskej samosprávy V. Breh, Ďurdinová,
Komisia občianskej samosprávy Ústie nad Priehradou.

A nasledujúce komisie mestského zastupiteľstva:









Komisia finančná a rozpočtová;
Komisia telovýchovy a športu;
Komisia sociálno-zdravotná;
Komisia životného prostredia, zelene, poriadku a verejných prác;
Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a informatizácie mesta;
Komisia výstavby a majetku;
Komisia kultúry;
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.

Spoločný obecný úrad
Spoločný obecný úrad sa člení na:
1.
2.

Spoločný obecný úrad – stavebný úrad
Spoločný obecný úrad – školský úrad

Spoločný obecný úrad – stavebný úrad plní úlohy podľa uzatvorenej zmluvy, vyplývajúce zo zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vykonávacích vyhlášok a
nadväzujúcich právnych noriem.
Spoločný obecný úrad – školský úrad plní úlohy podľa uzatvorenej zmluvy, vyplývajúce zo zákona NR SR č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vykonávacích vyhlášok a nadväzujúcich právnych noriem.
Spoločný obecný úrad rozhoduje a plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na mestá a obce v rozsahu a za
podmienok daných zmluvou uzatvorenou medzi zúčastnenými obcami podľa § 20a zákona o obecnom zriadení.
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Mestský úrad v Trstenej sa člení na referát a oddelenia.
Referát MsÚ


Sekretariát

Oddelenia MsÚ








Oddelenie finančné,
Oddelenie mestského majetku,
Oddelenie výstavby a životného prostredia,
Oddelenie organizačné,
Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí,
Oddelenie kultúry,
Oddelenie služieb.

Referát – sekretariát je organizačným útvarom s celou úradnou pôsobnosťou, čo znamená, že ich zamestnanci
v mene primátora distribuujú úlohy organizačným útvarom MsÚ, zabezpečujú prenos úloh mestského
zastupiteľstva a orgánov mestského zastupiteľstva a zodpovedajú za koordináciu úloh kladených na MsÚ.
Zamestnanci na referáte sekretariátu sú priamo podriadení primátorovi.
Oddelenia MsÚ sú základnými organizačnými útvarmi, na čele oddelenia je vedúci oddelenia, ktorý riadi činnosť
na zverených úsekoch. Vzťahy medzi organizačnými útvarmi sú vzťahmi vzájomnej spolupráce a pomoci, bez
vzťahov nadriadenosti a podriadenosti.
Oddelenia na všetkých uvedených úsekoch participujú na tvorbe a príprave projektov na čerpanie finančných
prostriedkov zo štrukturálnych a iných fondov a v prípade úspešnosti projektov sa podieľajú na ich implementácii.

Mestská polícia
Mestská polícia plní úlohy v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov
a Štatútom mesta Trstená. Mestská polícia je v organizačnej štruktúre postavená na úroveň oddelenia mestského
úradu. Príslušníci mestskej polície sú zamestnancami Mesta Trstená. Činnosť mestskej polície riadi náčelník, ktorý
je vedúci zamestnanec priamo podriadený primátorovi. Pre náčelníka mestskej polície vyplývajú rovnaké práva
a povinnosti ako pre ostatných vedúcich zamestnancov.
7.2 ROZPOČET OBCE
Rozpočet obce je základným nástrojom financovania a regulovania činnosti samosprávy pri plnení úloh
vyplývajúcich zo zákona a pri realizovaní svojich rozvojových plánov. Na rok 2015 bol mestským zastupiteľstvom
schválený rozpočet s celkovými plánovanými príjmami vo výške 6 643 775 EUR.
Z celkových príjmov rozpočtu predstavujú príjmy bežného rozpočtu v roku 2015 výšku 4 707 tis. EUR. Najväčší
podiel na celkových príjmoch bežného rozpočtu mesta predstavuje daň z príjmov a kapitálového majetku (35,7
%). Okrem toho sa na príjmoch v roku 2015 významne podieľajú granty a transfery, najmä vďaka realizácii
projektov podporených z eurofondov.
Tabuľka - Štruktúra príjmov programového rozpočtu 2015 - 2017
Položka

2015

2016

2017

Podiel na celkových
príjmoch v roku 2015
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Dane z príjmov a kapitálového majetku

2 375 000

2 400 000

2 420 000

35,7%

Dane z majetku

261 600

261 600

261 600

3,9%

Dane za tovary a služby

215 550

215 550

215 550

3,2%

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

252 890

216 650

216 650

3,8%

Administratívne a iné poplatky a platby
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a
vkladov
Ostatné príjmy

278 900

278 900

278 900

4,2%

250

300

300

Granty a transféry (tuzemské, zahraničné)
Bežné príjmy - rozpočtové organizácie
Príjmy bežného rozpočtu
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
Zahraničné kapitálové granaty a transfery
Príjmy kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Spolu príjmy:

0,0%

25 000

20 000

20 000

0,4%

1 144 872

979 358

979 358

17,2%

153 255

150 150

150 150

2,3%

4 707 317

4 522 508

4 542 508

70,9%

102 100

40 000

30 000

1,5%

1 451 993

0

0

21,9%

282 365

0

0

4,3%

1 836 458

40 000

30 000

27,6%

100 000

0

0

1,5%

6 643 775

4 562 508

4 572 508

100,0%

V štruktúre výdavkov bežného rozpočtu v roku 2015 dosahujú najväčší podiel výdavky na vzdelávanie (31,3 %),
nasledujú výdavky na administratívu (9,3 %). V roku 2015 majú významný podiel na celkových výdavkoch mesta
tvoria kapitálové výdavky, ktoré súvisia s realizáciou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Výdavkové
finančné operácie, ktoré sa na celkových výdavkoch projektu podieľajú takmer 13% predstavujú splátky
úverov/pôžičiek/leasingov.

Tabuľka - Štruktúra výdavkov rozpočtu rok 2015 - 2017
Položka

Plánovanie, manažment a
kontrola
Propagácia a marketing

2015

2016

2017

Podiel na celkových
výdavkoch v roku 2015

21 500

21 300

21 300

0,3%

25 545

25 728

25 328

0,4%

128 244

127 930

127 630

1,9%

42 940

43 000

43 000

0,6%

Bezpečnosť, právo, poriadok

146 880

95 120

94 770

2,2%

Odpadové hospodárstvo

292 500

302 500

298 000

4,4%

Interné služby mesta Trstená
Služby občanom

Miestne komunikácie

83 700

102 700

96 700

1,3%

Vzdelávanie a mládež

2 076 794

2 058 438

2 058 438

31,3%

279 620

260 050

260 100

4,2%

49 400

48 320

48 370

0,7%

Prostredie pre život

143 775

138 400

139 900

2,2%

Bývanie

161 770

184 870

184 870

2,4%

Sociálne služby

74 875

46 697

46 697

1,1%

Administratíva

618 910

1 015 158

1 012 258

9,3%

Kultúra
Šport
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Výdavky bežného rozpočtu
Plánovanie, manažment a
kontrola
Propagácia a marketing
Interné služby mesta Trstená

4 146 453

4 470 211

4 457 361

62,5%

2 620

0,04%

63 115

1,0%

1 419 185

21,4%

40 000

0,6%

7 000

0,1%

100 000

1,5%

Služby občanom
Bezpečnosť, právo, poriadok
Odpadové hospodárstvo
Miestne komunikácie
Vzdelávanie a mládež
Kultúra
Šport
Prostredie pre život
Bývanie
Sociálne služby
Administratíva
Výdavky kapitálového rozpočtu

1 631 920

24,6%

Administratíva

854 896

12,9%

Výdavkové finančné operácie

854 896

12,9%

Rozpočtové výdavky spolu:

6 633 269

4 470 211

4 457 361

100,0%

Indikátory finančného stavu obce
Indikátory finančného stavu mesta nám môžu pomôcť pri plánovaní rozvojových aktivít samosprávy, pri
financovaní aktivít prostredníctvom úverov a iných externých finančných výpomoci. Tieto indikátory môžeme
určiť na základe údajov získaných z jednotlivých položiek rozpočtu. Týmito indikátormi sú:
a)

Finančná sila mesta – indikátor slúži na analýzu výšky a štruktúry príjmov mestského rozpočtu. Vyjadruje
sumu vlastných príjmov v prepočte na jedného obyvateľa
𝟑 𝟒𝟎𝟗 𝟏𝟗𝟎

FSIo =
= 463,58 EUR
𝟕 𝟑𝟓𝟒
Odpoveď: Vlastné príjmy mestského rozpočtu v roku 2015 predstavujú hodnotu 463,58 EUR na
jedného obyvateľa obce
b) Finančná sebestačnosť obce - ukazovateľ, ktorý vyjadruje mieru samostatnosti a stability hospodárenie
miestnej samosprávy. Predstavuje podiel vlastných príjmov mesta na celkových príjmoch rozpočtu
mesta.
FSEo = =

𝟑 𝟒𝟎𝟗 𝟏𝟗𝟎
𝟒 𝟕𝟎𝟕 𝟑𝟏𝟕

= 0,724 %

Odpoveď: Vlastné príjmy rozpočtu samosprávy sa podieľajú 72 % na celkových príjmoch rozpočtu.
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c)

Daňová sila obce – indikátor vyjadrujúci sumu daňových príjmov mesta v prepočte na jedného
obyvateľa
DSIo = =

𝟐 𝟖𝟓𝟐 𝟏𝟓𝟎
𝟕 𝟑𝟓𝟒

= 387,8 EUR

Odpoveď: Príjmy z daní v roku 2015 predstavujú 387,8 EUR na jedného obyvateľa mesta.

d) Daňová sebestačnosť obce – indikátor vyjadrujúci pomer daňových príjmov mesta k bežným príjmom
rozpočtu mesta.
DSIo = =

𝟐 𝟖𝟓𝟐 𝟏𝟓𝟎
𝟒 𝟓𝟓𝟒 𝟎𝟔𝟐

= 0,605

Odpoveď: Príjmy z daní v roku 2015 predstavujú podiel 60,5 % z celkových príjmov bežného rozpočtu
mesta.

Partnerská spolupráca
Mesto Trstená je zapojené do spolupráce so siedmimi mestami: Žarnovica, Želiezovce (Slovenská republika),
Hořice, Nový Hrozenkov, Žirovnice (Česká republika), Isaszeg (Maďarská republika) a Jablonka (Poľská republika).
Spolupráca je založená na aktívnej participácii pri rôznych projektoch cezhraničného a tuzemského charakteru
v oblasti životného prostredia, školstva, kultúry či športu a na hľadaní spoločných tradícií. Mesto Trstená na
podporu spolupráce už 14 rokov organizuje Partnerské dni mesta Trstená.
Pri cezhraničnej spolupráci je najväčším partnerom mesta Jablonka z Poľskej republiky. Spoluprácou pri
organizovaní spoločných kultúrnych podujatí chce mesto Trstená rozvíjať a prehlbovať cezhraničnú spoluprácu,
a tým nadviazať a posilniť priame kontakty medzi partnermi, súbormi a ľudovými umelcami, spoločné investičné
zámery.
Mesto je aktívne pri cezhraničnej spolupráci, snaží sa udržať si partnerstvá a ťaží z nich čo najviac. Pravidelne sa
zapája do projektov cezhraničnej spolupráce.

Erb mesta Trstená
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Erb mesta tvorí v modrom štíte zo zlatého položeného polmesiaca vyrastajúca zlatonimbá
Panna Mária v striebornom rúchu, vľavo v náručí so strieborným zlatonimbým Ježiškom.

Vlajka mesta Trstená

Mestská vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, žltého,
bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j.
jedným zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je
daná farbami mestského erbu.

Pečať mesta Trstená
Pečať mesta tvorí erb mesta s kruhopisom mesto Trstená.
Pečať mesta tvorí erb mesta s kruhopisom „HOC SIGILLUM PROCEDIT – 1371 DE
CIVITATE TRSTENA“
Pečať sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného občianstva, na
pečatenie významných listín, dokumentov a pod. Pečať a pečatidlo uschováva
primátor mesta.
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