
D) Vízia, Stratégia, Ciele Programu (2012  -  2015) 

Oblasť Vízia Hlavné problémy Strategický cieľ Špecifické ciele

1. Technická 
infraštruktúra 
– dopravné 
komunikácie, 
inžinierske siete
 

Mesto má komplexne 
vybudovanú 
technickú 
infraštruktúru – 
inžinierske siete, 
bezpečné mestské 
komunikácie a 
dopravné napojenie na 
štátne cesty a 
železnice

• Centrum mesta je nad 
mieru únosnosti atakované 
vozidlami

• Oprava a udržiavanie 
miestnych komunikácií sa 
nevykonáva preventívne, 
ale  spravidla až 
v havarijnej situácii

• Nie je zabezpečený 
bezbariérový prístup po 
miestnych komunikáciách 

• Rozkopávky narušujú už 
opravené komunikácie

• Priestory a prístupy k 
autobusovej a železničnej 
stanici sú značne 
zanedbané  

• Chýbajú parkovacie plochy 
na sídliskách  

• Osvetlenie mesta je 
zastaralé, chýba cielené 
osvetlenie priechodov pre 
chodcov  

Vytvoriť komplexné, 
kvalitné a  bezpečné 
dopravné prepojenie 
mesta s okolím pre 
všetkých obyvateľov, 
vrátane 
hendikepovaných

1. Vyriešiť kritické body dopravnej infraštruktúry 
mesta v prepojeniach na štátne cesty vybudovaním 
obchvatu/ov mesta s cieľom vylúčiť dopravu 
z Námestia sv. Mikuláša

2. Vytvoriť multikulturálnu a interaktívnu pešiu zónu 
na Námestí sv. Mikuláša 

3. Dobudovať chýbajúcu technickú infraštruktúru 
súvisiacu s dopravnými komunikáciami (miestne 
komunikácie, chodníky, parkoviská, autobusové 
zastávky, priechody pre chodcov ....)

4. Renovovať/rekonštruovať poškodenú existujúcu 
technickú infraštruktúru  súvisiacu s dopravnými 
komunikáciami  (miestne komunikácie, chodníky, 
parkoviská, autobusové zastávky, rozkopávky, 
priechody pre chodcov ....)

5. Zabezpečiť environmentálne účinné a ekonomicky 
efektívne čistenie miestnych komunikácií, 
chodníkov a spevnených plôch na sídliskách 
a v lokalitách IBV

6. Zabezpečovať budovanie bezbariérových  prístupov 
a spojníc medzi komunikáciami a chodníkmi, 
vstupov do objektov a na poschodia v objektoch 
pod.

7. Vymeniť existujúce verejné osvetlenie na území 
mesta za moderné technológie s maximálnym 
využitím alternatívnych energetických zdrojov 
a úsporných technológií 

8. Zabezpečiť cielené osvetlenie priechodov pre 
chodcov v záujme zvýšenia ich bezpečnosti 

9. Vybudovať sociálne zariadenia, resp. zabezpečiť 
umiestnenie suchých na miestach, kde dochádza 
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k zhromažďovaniu obyvateľov/návštevníkov
10. Podporiť rekonštrukciu existujúcej železničnej 

stanice, autobusovej stanice a celého areálu okolo 
nich 

11. Vybudovať jasné chodníky a priechody pre 
chodcov spájajúce mesto so železničnou stanicou, 
autobusovou stanicou, s futbalovým a tenisovým 
štadiónom, s lávkou cez a upraviť celý tento areál 
vrátane osadenia oddychových miest – lavičiek 
a smetných košov, vysadením zelene
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