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Oblasť Vízia Hlavné problémy Strategický cieľ Špecifické ciele

3. Infraštruktúra 
pre investorov - 
hospodársky 
rozvoj mesta

Mesto má 
identifikované 
priemyselné zóny 
a podporuje/usmerňuje 
rozvoj ekonomických 
aktivít v týchto zónach

• Sú zanedbané priemyselné 
zóny

 
• Nie je vypracovaná 

koncepcia revitalizácie tzv. 
„hnedých“ lokalít – 
priemyselných parkov 

• Nie sú vypracované jasné 
pravidlá na podporu 
nových podnikateľských 
aktivít na území mesta   

• Slabá dostupnosť regiónu, 
ktorá je podmienkou na 
vstup investorov 

Identifikovať 
priemyselné zóny na 
území mesta v ÚPM, 
podporovať  vznik 
nových podnikateľských 
aktivít  a usmerňovať 
ich charakter, 
podporovať aj vznik 
nových pracovných 
príležitostí na území 
mesta

1. Pripraviť územie pre nových investorov pre 
budovanie priemyselného parku s technológiami 
bez negatívneho dopadu na životné prostredie

2. Zabezpečovať komunikáciu so špecializovanými 
organizáciami (SARIO a pod.) pri vyhľadávaní 
nových podnikateľských aktivít na území mesta

3. Zabezpečovať stálu komunikáciu medzi 
samosprávou a podnikateľmi za účelom rozvoja 
ekonomických aktivít na území mesta 

4. Presadzovať na úrovni vyššieho územného celku 
vybudovanie kvalitného cestného prepojenia mesta 
s okolitým regiónom 

5. Efektívne propagovať výrobné a investičné 
možnosti mesta v rámci celej SR a zahraničí

Mesto podporuje 
rozvoj poskytovania 
služieb obyvateľom

• Mesto nemá stanovené 
podmienky zvýhodnenia 
domácich podnikateľov 
a zvýhodnenia žiadúcich 
podnikateľských aktivít 
pre rozvoj mesta 

• Absencia niektorých 
druhov služieb 
obyvateľom

Vytvárať priaznivé 
podmienky pre rozvoj 
kvalitných služieb 
poskytovaných 
obyvateľom mesta, 
a tým podporovať aj 
vznik nových 
pracovných príležitostí 
na území mesta

1. Operatívne presadzovať záujmy mesta na trhu 
práce stálou komunikáciou s  Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny 

2. Podporovať obnovu výrobných činností v oblasti 
tradičných remesiel na území mesta, propagovať 
poskytovateľov týchto služieb a výrobcov na 
veľtrhoch, jarmokoch a pod. 

3. Vytvárať priestorové  podmienky pre rozvoj 
a poskytovanie nových služieb v meste, aj so 
zameraním na dostupnosť týchto služieb pre 
hendikepovaných obyvateľov 
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• Nie je vytvorený tzv. 
podnikateľský inkubátor

4. Podporiť vytvorenie podnikateľského inkubátora 
pre začínajúcich podnikateľov poskytnutím 
nebytových priestorov 
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