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ÚVOD  
 
Mesto Púchov leží v doline stredného toku Váhu a severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych 
Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov. Je bohaté na kultúrne a prírodné dedičstvo a je 
44. najväčším mestom SR podľa počtu obyvateľov. Z hľadiska administratívneho členenia Slovenskej 
republiky patrí do Trenčianskeho kraja, ktorý tvorí 9 okresov: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, 
Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenčín. Mesto Púchov 
plní funkciu administratívno-správneho, kultúrneho, hospodárskeho a vedecko-výskumného centra 
okresu. 
 
Strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov na základe Zákona 
č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja bol vypracovaný v roku 2007 a uznesením MsZ č. 
47/2015 zo dňa 27.04.2015 bola predĺžená platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Púchov na roky 2007 – 2014 do 31.12.2015. Tento program teda nadväzuje na PHSR z roku 
2007. 
 
Vypracovanie dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov vyplýva zo 
Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení Zákona č. 309/2014 Z.z. Ide 
o základný dokument podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Program na roky 2015 – 2022 
bol vypracovaný v období máj 2015 – december 2015.  
 

Tab. 1: Harmonogram spracovania PHSR mesta Púchov na roky 2015 – 2022  

Termín 
2015 

máj jún júl august september október november december 

Úvod                 

Analytická časť                 

Strategická časť                  

Programová časť                  

Realizačná časť                 

Finančná časť                  

Záver                  

Zdroj:  vlastné spracovanie   

 
 

Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov je základným 
dokumentom, ktorým sa samospráva mesta pri výkone svojej činnosti stará o všestranný rozvoj 
svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. 
 
Cieľom je zmapovanie sociálno-ekonomickej a priestorovej štruktúry mesta Púchov a na základe 
výsledkov týchto analýz vytvorenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja daného územia, 
ktorý bude základným strednodobým programovým dokumentom na podporu regionálneho rozvoja 
na úrovni obce. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov je strednodobý program 
cielených opatrení na stimuláciu ekonomického, sociálneho a environmentálneho rozvoja mesta – je 
výkonným dokumentom zohrávajúcim kľúčovú úlohu pri plánovaní a využívaní štrukturálnych fondov 
EÚ pre sociálno-hospodársky rozvoj mesta Púchov. Stanovuje hlavné smery rozvoja, formuluje 
strategické ciele a definuje úlohy a prvoradé potreby pre zabezpečenie rozvoja uvedených oblastí. 
Ciele a úlohy harmonizuje tak, aby prinášali všestranný rozvoj mesta Púchov. 
 
Na vypracovaní tohto dokumentu participovali všetky zainteresované strany mesta: mestská 
samospráva, miestni podnikatelia, organizácie tretieho sektora, ako i verejnosť, a to formou 
dotazníkového prieskumu. Cieľom bolo zaangažovať čím viac občanov mesta do tvorby návrhov, vízií, 
do rozhodovacieho procesu a následne vytvoriť cestu k riešeniu problémov.  
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Pri zostavení rozvojových priorít bol dôležitým zdrojom informácií prieskum názorov obyvateľstva, 
ktorým boli občania upozornení na prebiehajúci proces strategického plánovania rozvoja mesta 
a zapojení do plánovacieho procesu. Výsledky prieskumu poskytli podklady pre rozhodovanie 
o smerovaní práce na strategickom pláne. Prieskum zisťoval sociálno-ekonomické charakteristiky 
respondentov, podmienky bývania a spôsoby riešenia bytovej situácie, názory miestnych obyvateľov 
na kvalitu života v meste, služby a samosprávu, kladné a záporné stránky mesta, možnosti a prekážky 
rozvoja, predstavy o prioritných oblastiach rozvoja a zdrojoch financovania pre realizáciu rozvojových 
cieľov. 
 
Tento programový dokument je previazaný so sektorovými operačnými programami vypracovanými 
na základe Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 (Partnerská dohoda 
Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 je základný strategický dokument s celoštátnym dosahom, 
ktorý vypracuje Slovenská republika za účasti partnerov v súlade s prístupom viacúrovňového 
riadenia a ktorým sa stanoví stratégia, priority a opatrenia pre účinné a efektívne využívanie 
prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov za účelom dosahovania cieľov 
stratégie Európa 2020), ako aj s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR, Koncepciou územného 
rozvoja Slovenska 2001, Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023, Územným plánom Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
ako aj Územným plánom Mesta Púchov. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov 
bol vypracovaný na základe metodiky, ktorú vydalo Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky.  
 
Rozvojová stratégia mesta Púchov vychádza aj zo stratégie Európa 2020, prostredníctvom 
financovania projektov v programovom období 2014 – 2020 podporí:  

- inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii,  
- udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, 

ktoré efektívnejšie využíva zdroje,  
- inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí 

hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.  
 
Program musí byť podľa potreby doplňovaný a upravovaný, tento dokument je živým dokumentom. 
Je to strednodobý plánovací dokument na obdobie 7 rokov s možnosťou jeho priebežnej aktualizácie. 
Význam a využitie tohto dokumentu pri rozvoji mesta je v tom, že je spracovaný na základe 
dôkladného prieskumu a za spoluúčasti miestnych aktérov a odborníkov napomáha k maximálnemu 
pochopeniu regionálnych špecifík záujmového územia a zároveň napomáha k maximálnemu 
absorbovaniu zdrojov Európskej únie pre mesto Púchov. 
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A. ANALYTICKÁ ČASŤ  
 
V nadväznosti na Štatút mesta Púchov, ktorý v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 
5/2011 nadobudol platnosť dňa 23.02.2011, je územie mesta Púchov tvorené týmito časťami: 
- Púchov, 
- Horné Kočkovce, 
- Hoština, 
- Hrabovka, 
- Ihrište, 
- Nosice, 
- Vieska Bezdedov. 

 
Organizačné členenie mesta Púchov pozostáva z mestských častí: Pod Lachovcom, Sedlište, 
Námestie, Centrum, Staré mesto, Sídlisko pri Makyte, Horné Kočkovce, Kolonka, Nové Nosice, Nosice, 
Hrabovka, Vieska Bezdedov, Ihrište a Hoština. 
 
 

Tab. 2: Základná charakteristika mesta Púchov 

Kód obce  513610 

Názov okresu  Púchov 

Názov kraja  Trenčiansky 

Štatút obce  mesto 

PSČ  020 01 

Telefónne smerové číslo  42 

Prvá písomná zmienka o obci – meste – rok 1243 

Nadmorská výška stredu obce – mesta v m  265 

Celková výmera územia obce [km2] 41,5 

Hustota obyvateľstva na km2 434,6 

Zdroj:  Mestský úrad Púchov, Štatistický úrad SR, 2015  

 
 
Katastrálne územie (k.ú.) mesta Púchov je súčasťou Alpsko-Himalájskej sústavy, v rámci nej je 
súčasťou podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, 
oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Zo 4 celkov oblasti Slovensko-moravských Karpát do k.ú. mesta 
zasahujú 3 celky: Javorníky, Považské Podolie a Biele Karpaty. V rámci celku Javorníky do k.ú. mesta 
zasahujú oddiele Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky, v rámci nich pododdiele Púchovská vrchovina, 
Javornícka brázda (z oddiele Nízke Javorníky) a Javornícka hornatina (z oddiele Vysoké Javorníky). 
V rámci celku Považské Podolie do k.ú. mesta zasahujú oddiele Podmanínska pahorkatina a Iľavská 
kotlina. V rámci celku Biele Karpaty do k.ú. mesta zasahujú oddiele Vršatské bradlá a Kýčerská 
hornatina. 

 
Nadmorská výška k.ú. mesta sa pohybuje medzi 239 – 570 m.n.m., stred mesta je v nadmorskej výške 
265 m.n.m. Väčšia časť obývaného územia leží v nadmorskej výške do 300 m: Horné Kočkovce (264 
m.n.m.), Púchov (265 m.n.m.), Hrabovka (266 m.n.m.), Nosice (280 m.n.m.), Vieska-Bezdedov (282 
m.n.m.). Nad 300 m.n.m. sú položené len mestské časti Ihrište (355 m.n.m.) a Hoština (400 m.n.m.). 
 
Typ geologického substrátu a typ reliéfu predstavujú prvotný diferenciačný prvok z hľadiska 
ostatných prírodných zložiek krajiny, ale aj z hľadiska možného využitia človekom.  
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Geologický podklad riešeného územia je veľmi zložitý. Základné kvartérne útvary k.ú. mesta sú 
nesúvislé plytké stráňové a podstráňové sedimenty na flyšoidných sedimentoch s prevahou 
pieskovcov, lokálne zlepencov, brekcií (paleogén a krieda), nesúvislé plytké stráňové a podstráňové 
sedimenty  na prevažne masívnych karbonatických horninách s intenzívnymi krasovými procesmi 
(mezozoikum), nesúvislé plytké stráňové a podstráňové sedimenty na litologicky menlivých 
karbonátových až nekarbonátových komplexoch hornín s lokálnym výskytom krasových procesov 
(mezozoikum). Okrem nich kvartér tvoria aj plošinové a stráňové sedimenty polygénneho pôvodu 
(prevažne würm), fluviálno-nivné sedimenty v dolinách pohorí (holocén) a fluviálne sedimenty 
stredných terás (riss). 
 
Z hľadiska hydrogeologického podklad riešeného územia vo väčšej časti tvorí paleogén (paleogén 
vcelku [kde priepustnosť je puklinovo-vrstvová – veľmi slabá],  paleogén s prevládaním zlepencov 
[kde priepustnosť je pórovo-puklinová] a mezozoikum (mladšie mezozoikum a bradlové pásmo 
(priepustnosť puklinovo-vrstvová – slabá až veľmi slabá). Pozdĺž rieky Váh sa však vyskytuje aj kvartér 
– piesky a štrky význačnejších terás a náplavových kužeľov (priepustnosť pórová – dobrá). 
 
Na základe exogénnych procesov rozhodujúca väčšina k.ú. mesta je erózno-denudačným reliéfom, 
akumulačný reliéf sa vyskytuje len v južnej polovici k.ú. pozdĺž rieky Váh. Vo väčšine územia ide 
o fluviálne rezaný rázsochový reliéf (fluviálna rezaná vrchovina a fluviálna rezaná hornatina), čo je 
reliéf príkrovovo-vrásových štruktúr so silným uplatnením litológie). V južnej časti k.ú. mesta pozdĺž 
rieky Váh sa vyskytuje aj proluviálny reliéf (reliéf na polygénnych sedimentoch slabo spevnených až 
sypkých štruktúr so slabým uplatnením litológie). 
 
V k.ú. mesta sa nachádzajú prevažne tieto vybrané typy reliéfu: hornatinový reliéf, vrchovinový reliéf, 
reliéf eróznych brázd, reliéf pedimentových podvrchovín a pahorkatín. Rozsiahlejší reliéf nív sa 
nachádza pozdĺž rieky Váh. V riešenom území sa nachádzajú tieto vybrané tvary reliéfu: morfologicky 
výrazné stráne na tektonických poruchách, bradlové tvrdoše, zosuvy, poriečne nivy a riečne terasy 
stredné. Z hľadiska seizmických pomerov sa územie obce v rámci Slovenska zaraďuje medzi neaktívne 
oblasti. 
 
Mesto Púchov sa rozprestiera na ploche 4149,63 hektárov. Súčasná krajinná štruktúra je tvorená 
súborom prvkov, ktoré človek ovplyvnil, čiastočne alebo úplne pozmenil, resp. novovytvoril ako 
umelé prvky krajiny. Biotické prostredie extravilánu mesta bolo len mierne premenené, avšak 
prírodné biotické prostredie intravilánu mesta bolo úplne pretvorené. 
 

Tab. 3: Štruktúra využitia zeme (v ha) 

Katastrálne 
územie 

celková 
výmera 

orná 
pôda 

chmelnice vinice záhrady 
ovocné 

sady 
tr. tráv. 
porasty 

lesné 
pozemky 

vodné 
plochy 

zastavané 
plochy 

ostatné 
plochy 

Horné 
Kočkovce 

735,44 137,56 0 0 25,44 0 70,82 270,6 26,55 165,11 39,36 

Hoština 1053,64 44,03 0 0 6,78 0,3 307,98 646,81 13,08 28,72 5,94 

Ihrište 343,7 6,62 0 0 5,13 0 98,42 203,65 4,8 15,08 10 

Nosice 680,8 91,13 0,05 0 9,8 2,11 110,13 311,69 62,04 57,62 36,23 

Púchov 1035,07 39,11 0 0 52,79 48,05 91,51 459,39 64,28 193,01 86,93 

Vieska -
Bezdedov 

300,98 12,88 0 0 9,05 3,26 121,04 112,43 6,65 25,64 10,03 

Spolu 4149,63 331,33 0,05 0 108,99 53,72 799,9 2004,57 177,4 485,18 188,49 

Zdroj:  Mestský úrad Púchov, 2015   
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Na základe klimaticko-geografických typov Slovenska k.ú. mesta leží v mierne teplej oblasti,  v rámci 
nej je to okrsok mierne teplý, vlhký s chladnou alebo studenou zimou.  
 
V k.ú. mesta prevládajú piesočnato-hlinité pôdne druhy, miestami sa však vyskytujú aj hlinité 
a ílovito-hlinité pôdy. Pôdy sú stredne skeletnaté. Potenciálna erózia pôdy je na väčšine 
katastrálneho územia stredná až silná. 
 
 Z hľadiska fytogeografického členenia riešené územie patrí do oblasti Západokarpatskej flóry 
(Carpaticum occidentale), do obvodov predkarpatskej flóry (Strážovské a Súľovské vrchy) 
a západobeskidskej flóry (Javorníky). Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetácia, ktorá by sa za 
daných klimatických, pôdnych a hydrologických pomerov vyvinula na určitom mieste (biotope), keby 
vplyv ľudskej činnosti ihneď prestal pôsobiť. Poznanie prirodzenej potenciálnej vegetácie územia je 
dôležité najmä z hľadiska rekonštrukcie, obnovy a ďalšieho prirodzeného vývoja vegetácie (lesnej aj 
nelesnej) s cieľom jej priblíženia sa či úplného prinavrátenia do prirodzeného stavu, aby sa tak 
zabezpečila ekologická stabilita územia. Potenciálnu prirodzenú vegetáciu na väčšine riešeného 
územia predstavujú dubovo-hrabové lesy. Miestami však (v severnej časti k.ú. mesta) potenciálnu 
prirodzenú vegetáciu predstavujú kvetnaté bukové a jedľové lesy, kým pozdĺž vodných tokov (Váh 
a Biela voda) dominujú jaseňovo-brestovo-dubové a jelšové lužné lesy. 
 
Živočíchy tvoria nezastupiteľnú zložku všetkých typov spoločenstiev biosféry. V zložitých potravných 
reťazcoch rozhodujúcou mierou prispievajú k ekologickej rovnováhe v obehu látok a energie. Čím 
väčšia je druhová rozmanitosť, tým lepšie podmienky sa vytvárajú pre ďalší rozvoj územia aj 
v prípade, ak ich chápeme z hľadiska ekologickej stratégie ľudskej spoločnosti. Dnešné rozšírenie 
a zloženie fauny je výsledkom dlhodobého vývinu. Z hľadiska živočíšnej regionalizácie Slovenska 
katastrálne územie mesta patrí do oblasti Západné Karpaty, v rámci ktorej je na hranici vonkajšieho 
a vnútorného obvodu. 
 
V riešenom území sa nachádzajú veľké zásoby nerudných surovín s využitím pre stavebný priemysel 
lokálneho a regionálneho charakteru. Z nerudných surovín sa v mikropriestore mesta nachádza 
vápenec, sialitická surovina a vápnitý slieň, vápenec ostatný, dolomit, dekoračný kameň, stavebný 
kameň a štrkopiesky (štrkopiesky sú akumulované v údolnej nive pozdĺž toku rieky Váh).  
 
Katastrálne územie mesta Púchov patrí do povodia toku Váh, os riečnej siete územia tvorí rieka Váh.  
 
Dominujúcim vodným tokom územia je Váh, ktorý svojím tokom rozdeľuje intravilán mesta na časti. 
Váh prechádzajúci cez centrálnu mestskú zónu vytvára významný urbanisticko-ekologický prvok. 
Rieka Váh má snehovo-dažďový režim odtoku s priemerným prietokom 30 m³/s (do istej miery je 
prietok rieky Váh regulovaný priehradou Nosice). Maximálne mesačné prietoky sú zaznamenávané 
v máji a minimálne vo februári, čo súvisí s topením sa snehu v pohoriach povodia. Priemerná ročná 
teplota vody Váhu je 6,8°C. 
 

Tab. 4: Priemerný prietok Váhu (m³/s) 

Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok Max. Min. 

Prietok m³/s 17,2 11,7 14,62 22,96 71,06 54,05 29,51 28,71 43,65 18,37 22,45 24,77 30 189,1 9,542 

Zdroj:  HYDROLOGICKÁ ROČENKA POVRCHOVÉ VODY 2010 

 
Tab. 5: Priemerné teploty vody Váhu (°C) 

Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok Max. Min. 

Teplota °C 1,1 1,4 2,9 6,7 8,1 11,2 14,4 13,1 9,4 6,4 5,9 0,9 6,8 17,9 0,0 

Zdroj:  HYDROLOGICKÁ ROČENKA POVRCHOVÉ VODY 2010 
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Z ostatných vodných tokov riešeného územia patria medzi významné nasledovné vodné toky: Biela 
voda (ústi do Váhu južne od mesta, kde má priemerný prietok 2,0 m³/s), Ihrištský potok, Hoštinský 
potok. Okolie Púchova je bohaté na minerálne pramene (Streženice, Nosice, Belušské Slatiny, kúpele 
Nimnica). 
 
 
A.1. ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA  
 
Komplexná analýza súčasného stavu územia je zostavená na základe informácií získaných 
z relevantných zdrojov, t.j. štatistických údajov a prieskumov. Analýza vnútorného prostredia je 
rozčlenená do jednotlivých častí, zameraných na obyvateľstvo a demografiu, domový a bytový fond, 
občiansku vybavenosť mesta (školstvo, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, kultúra, šport, 
mimovládne organizácie, doprava, odpadové hospodárstvo), ľudské zdroje a trh práce, hospodársko-
ekonomický potenciál mesta (poľnohospodárstvo, priemysel, cestovný ruch). Na záver analytickej 
časti vnútorného prostredia sú uvedené výsledky dotazníkového prieskumu.  
 
 
A.1.1. OBYVATEĽSTVO A DEMOGRAFIA    
 
Jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré majú priamy vplyv na rozvoj sociálnych služieb, je 
demografický faktor. Rozlohou 375,09 km2 sa radí okres Púchov na 6. miesto v Trenčianskom kraji, 
počtom obyvateľov 44,6 tisíc je na 7. mieste. V okrese sa nachádza 21 obcí. Pre obce nachádzajúce sa 
v okrese Púchov funkciu okresného sídla plní mesto Púchov, čo vymedzuje funkčné väzby obcí okresu 
k centru Púchov. 
 

Tab. 6: Počet obyvateľov obcí okresu Púchov 

Obec Počet obyvateľov 

Beluša                                       5 874    

Dohňany                                       1 736    

Dolná Breznica                                          857    

Dolné Kočkovce                                       1 221    

Horná Breznica                                          473    

Horovce                                          829    

Kvašov                                          671    

Lazy pod Makytou                                       1 292    

Lednica                                          976    

Lednické Rovne                                       4 070    

Lúky                                          913    

Lysá pod Makytou                                       2 117    

Mestečko                                          522    

Mojtín                                          512    

Nimnica                                          697    

Púchov                                    18 168    

Streženice                                          912    

Visolaje                                          902    

Vydrná                                          350    

Záriečie                                          691    

Zubák                                          876    

SPOLU                                    44 659    

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 
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Územie mesta Púchov je tvorené týmito miestnymi časťami: 
- Púchov, 
- Horné Kočkovce, 
- Hoština, 
- Hrabovka, 
- Ihrište, 
- Nosice, 
- Vieska Bezdedov. 
 

Tab. 7: Počet obyvateľov v miestnych častiach mesta Púchov 

Miestna časť  Počet obyvateľov 

Púchov                       13 810    

Horné Kočkovce                         2 766    

Hoština                             175    

Hrabovka                             252    

Ihrište                             166    

Nosice                             573    

Vieska Bezdedov                             440    

SPOLU                       18 182    

Zdroj:  Mestský úrad Púchov, 2014   

 
Graf 1 

 
Zdroj:  Mestský úrad Púchov, 2014   
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Obyvateľstvo nemožno považovať za statický element, ale naopak vyznačuje sa silnou dynamikou 
jeho počtu, štruktúry, priestorového rozloženia a ďalších znakov. Logickým a nevyhnutným 
dôsledkom transformačných pohybov v politickej a ekonomickej sfére slovenskej spoločnosti po roku 
1989 sú aj posuny v demografickom vývoji. 
 

Tab. 8: Vývoj počtu obyvateľstva v meste Púchov 

Rok Počet obyvateľov mesta Púchov 

1950 6 562 

1970 10 505 

1991 18 311 

2000 19 083 

2001 18 833 

2002 18 941 

2003 18 817 

2004 18 781 

2005 18 737 

2006 18 692 

2007 18 605 

2008 18 517 

2009 18 451 

2010 18 442 

2011 18 411 

2012 18 297 

2013 18 278 

2014 18 182 
Zdroj:  Mestský úrad Púchov, 2014   

 
Vývoj počtu obyvateľov mesta od roku 1950 charakterizoval postupný rast. Kým v roku 1950 bol 
v meste Púchov počet obyvateľov 6 562 osôb, v roku 2014 bol počet obyvateľov 18 182 osôb. 
V posledných rokoch bol zaznamenaný mierny pokles počtu obyvateľov. Do roku 2022 sa očakáva 
stabilizácia počtu obyvateľstva na úrovni 19 000 osôb.  
 
Populácia mesta má mierne nadpriemernú úroveň pôrodnosti. Miera natality v meste je okolo 10 ‰. 
Trenčiansky kraj patrí k regiónom s nižšou mortalitou ako celoslovenský priemer, podobne je to aj 
v samotnom meste Púchov. Miera úmrtnosti v meste je mierne pod celoštátnym priemerom, na 1000 
obyvateľov obce pripadne približne 8,5 zomretých. V budúcich 10 rokoch na základe prirodzeného 
vývoja bez vplyvu migračného salda (kladného alebo záporného) bude celkový počet obyvateľov obce 
mierne narastať. 
 

Tab. 9: Vývoj počtu narodených a zomretých v meste v období 2005 – 2014   

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Narodení 167 152 156 158 165 174 194 184 187 182 

Zomretí 161 165 175 150 146 165 164 177 129 158 

Prirodzený 
prírastok (úbytok) 

6 -13 -19 8 19 9 30 7 58 24 

Zdroj:  Mestský úrad Púchov, 2014   
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Graf 2 

 
Zdroj:  Mestský úrad Púchov, 2014   

 
Rozdiel medzi počtom živonarodených a zomretých indikuje prirodzený prírastok obyvateľstva 
v meste, čo zapríčiňuje predovšetkým priaznivá veková štruktúra obyvateľstva (veľký podiel ľudí 
v mladších vekových skupinách). V roku 2014 bol počet narodených 182 osôb, kým počet zomretých 
bol 158 osôb.   
 
Priestorová a sociálna mobilita obyvateľstva navzájom od seba závisia. Zmena sociálnej štruktúry 
vyvoláva priestorové pohyby obyvateľstva. Rozvoj priemyslu a terciárnych aktivít a ich lokalizácia 
predovšetkým v mestských sídlach vyvolali rozsiahle presuny obyvateľstva do miest – migrácia 
občanov obce v podstate odráža rozdiely medzi okolitými sídlami v sociálnych a ekonomických 
podmienkach života ľudí. 
 
Migrácia obyvateľstva je taký pohyb obyvateľstva, ktorý sa viaže na zmenu trvalého bydliska. Pri 
tomto pohybe vznikajú významné zmeny v priestorovom rozmiestnení pracovnej sily. Tá je však do 
značnej miery ovplyvňovaná predovšetkým možnosťou získania bývania a zamestnania.  
 

Tab. 10: Bývajúce obyvateľstvo podľa miesta narodenia 

Pohlavie Úhrn obyvateľstva 
Narodení v obci bydliska 

spolu % 

Muži 8 802 3 452 39,2 

Ženy 9 366 3 292 35,1 

Spolu 18 168 6 744 37,1 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
Podľa údajov zo sčítania obyvateľov v roku 2011 sa 37,1 % obyvateľov mesta narodilo v mieste svojho 
súčasného bydliska. 
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Tab. 11: Vývoj počtu prisťahovaných a odsťahovaných z mesta v období 2005 – 2014  

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Prisťahovaní 201 184 180 174 211 156 170 103 159 161 

Odsťahovaní 251 216 248 270 296 174 231 224 236 281 

Prírastok (úbytok) 
sťahovaním 

-50 -32 -68 -96 -85 -18 -61 -121 -77 -120 

Zdroj:  Mestský úrad Púchov, 2014   

 
Graf 3 

 
 

Zdroj:  Mestský úrad Púchov, 2014  

 
 
V roku 2014 sa do mesta prisťahovalo 161 osôb, pričom v tom istom období sa z mesta odsťahovalo 
281 osôb. Tieto údaje svedčia o  migračnom úbytku obyvateľstva, čo vyvolal hlavne odchod mladých 
ľudí do veľkých migračných centier Slovenska (napr. do Bratislavy). V najbližších rokoch bude 
prvoradou úlohou zastavenie migračného úbytku obyvateľstva mesta oživením hospodárstva 
a spoločenského života, a to nielen v meste, ale aj v jeho mikropriestore. 
 
V roku 2011 bývalo v meste Púchov 18 168 obyvateľov, z toho 8 802 mužov a 9 366 žien. Priemerný 
vek obyvateľov bol 38,91 rokov. Ženy dosahovali vyšší priemerný vek 40,45 rokov, pričom muži 
dosahovali priemerný vek 37,27 rokov.  
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Tab. 12: Bývajúce obyvateľstvo podľa veku 

Vek 
Mesto Púchov 

Muži Ženy Úhrn % 

0 - 2 248 261 509 2,8 

3 - 4 163 140 303 1,7 

5 73 89 162 0,9 

6 - 9 338 311 649 3,6 

10 - 14 466 434 900 5,0 

15 120 109 229 1,3 

16 - 17 222 245 467 2,6 

18 - 19 263 263 526 2,9 

20 - 24 759 653 1 412 7,8 

25 - 29 754 697 1 451 8,0 

30 - 34 823 825 1 648 9,1 

35 - 39 768 714 1 482 8,2 

40 - 44 610 681 1 291 7,1 

45 - 49 653 622 1 275 7,0 

50 - 54 634 680 1 314 7,2 

55 - 59 694 782 1 476 8,1 

60 - 64 448 557 1 005 5,5 

65 - 69 307 443 750 4,1 

70 - 74 196 291 487 2,7 

75 - 79 138 244 382 2,1 

80 - 84 88 178 266 1,5 

85 + 37 146 183 1,0 

Nezistený 0 1 1 0,0 

Spolu 8 802 9 366 18 168 100 

Priemerný vek 37,27 40,45 38,91 - 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
Podľa priemerného veku obyvateľstva mesto vykazuje dobré hodnoty, hodnota tohto ukazovateľa 
svedčí o silnom zastúpení obyvateľov v mladšom produktívnom veku. Najväčšiu skupinu obyvateľov 
tvoria muži a ženy vo veku 30 – 34 rokov, a to 9,1 % z celkového počtu obyvateľov. Nasledujúcu 
skupinu tvoria muži a ženy vo veku 35 – 29 rokov, a to 8,2 % z celkového počtu obyvateľov. 
 

Tab. 13: Bývajúce obyvateľstvo podľa rodinného stavu 

Rodinný stav Muži Ženy Úhrn 

slobodní / slobodné 3 974 3 473 7 447 

ženatí / vydaté 3 639 3 711 7 350 

rozvedení /rozvedené 402 701 1 103 

ovdovení / ovdovené 165 967 1 132 

nezistení / nezistené  622 514 1 136 

spolu 8 802 9 366 18 168 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
Čo sa týka rodinného stavu, najväčšiu skupinu tvoria slobodní obyvatelia a obyvatelia žijúci 
v manželskom zväzku, menšie skupiny tvoria rozvedení a ovdovení obyvatelia.  
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 Tab. 14: Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania 

Náboženské vyznanie Muži Ženy Spolu % 

Rímskokatolícka cirkev 5 388 6 152 11 540 63,52 

Gréckokatolícka cirkev 24 25 49 0,27 

Pravoslávna cirkev 6 13 19 0,10 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 991 1 193 2 184 12,02 

Reformovaná kresťanská cirkev 3 1 4 0,02 

Evanjelická cirkev metodistická 19 17 36 0,20 

Apoštolská cirkev 6 10 16 0,09 

Starokatolícka cirkev 0 2 2 0,01 

Bratská jednota baptistov 2 0 2 0,01 

Cirkev československá husitská 3 0 3 0,02 

Cirkev adventistov siedmeho dňa 1 7 8 0,04 

Cirkev bratská 0 1 1 0,01 

Kresťanské zbory 14 22 36 0,20 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 3 1 4 0,02 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 6 7 13 0,07 

Novoapoštolská cirkev 1 0 1 0,01 

Bahájske spoločenstvo 5 1 6 0,03 

Bez vyznania 1 139 903 2 042 11,24 

Iné 39 27 66 0,36 

Nezistené 1 152 984 2 136 11,76 

Spolu 8 802 9 366 18 168 100,00 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
Podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 v náboženskej štruktúre obyvateľstva mesta dominovali 
obyvatelia, ktorí sa prihlásili k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu (tvorili 63,52 % 
obyvateľstva obce). Bez náboženského vyznania bolo 2 042 osôb, t.j. 11,24 % z celkového počtu 
obyvateľov, nezistených bolo 11,76 %. Druhou najpočetnejšou skupinou boli obyvatelia hlásajúci sa 
k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorí tvorili 12,02 % z celkového počtu obyvateľov.  
 

Tab. 15: Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a podľa národnosti 

Národnosť Muži Ženy Spolu % 

Slovenská 7 803 8 460 16 263 89,51 

Maďarská 8 6 14 0,08 

Rómska 4 1 5 0,03 

Rusínska 2 3 5 0,03 

Ukrajinská 1 0 1 0,01 

Česká 52 83 135 0,74 

Nemecká 3 4 7 0,04 

Poľská 7 6 13 0,07 

Ruská 3 9 12 0,07 

Židovská 1 1 2 0,01 

Moravská 8 6 14 0,08 

Bulharská 1 1 2 0,01 

Iná 28 18 46 0,25 

Nezistená 881 768 1 649 9,08 

Spolu 8 802 9 366 18 168 100,00 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 
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Z hľadiska národnostného zloženia obyvateľstvo mesta je výrazne homogénne. Podľa sčítania 
obyvateľov v roku 2011 sa 89,51 % obyvateľstva mesta hlásilo k  slovenskej národnosti, pričom pri 
9,08 % obyvateľstva sa národnosť nezistila. Najpočetnejšou národnostnou menšinou bola česká 
menšina, ktorá tvorila 0,74 % obyvateľstva mesta.  
 
Tab. 16: Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a podľa najvyššieho ukončeného stupňa školského 

vzdelania 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
Pohlavie 

Spolu 
muži ženy 

Základné 782 1 285 2 067 

Učňovské (bez maturity) 1 132 877 2 009 

Stredné odborné (bez maturity) 980 799 1 779 

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 354 229 583 

Úplné stredné odborné (s maturitou) 2 421 2 633 5 054 

Úplné stredné všeobecné 266 447 713 

Vyššie odborné vzdelanie 103 172 275 

Vysokoškolské bakalárske 172 262 434 

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 999 1 147 2 146 

Vysokoškolské doktorandské 55 40 95 

Vysokoškolské spolu 1 226 1 449 2 675 

Bez školského vzdelania 1 289 1 236 2 525 

Nezistené 249 239 488 

SPOLU  8 802 9 366 18 168 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
 
Graf 4 

 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 
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Investície do ľudských zdrojov sa považujú za jedny z najefektívnejších. V modernej ekonomike 
zohráva vzdelanie a kvalifikácia rozhodujúcu úlohu, a to nielen pri rozhodovaní o lokalizácii. Školské 
vzdelanie je výrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti. Je jedným z činiteľov ovplyvňujúcich 
životnú úroveň a podmieňujúcich úspešný rozvoj národného hospodárstva vo všetkých jeho 
oblastiach.  
 
Z hľadiska vzdelanosti obyvateľstva vykazuje mesto vysokú vzdelanostnú úroveň. Dobrá vzdelanostná 
úroveň obyvateľstva je dôsledkom viacerých faktorov: mesto má silnú kapacitu vysokého školstva 
vplyvom Trenčianskej univerzity, prítomná priemyselná výroba vyžaduje v mnohých oblastiach 
vysoko kvalifikovanú pracovnú silu.  
 
 
A.1.2. DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND  
 
Jednou zo základných charakteristík životnej úrovne obyvateľstva je úroveň bývania. Pôsobí na 
celkový životný štýl obyvateľstva, ovplyvňuje úroveň reprodukcie pracovných síl. Jej vývoj úzko súvisí 
s rastom počtu obyvateľstva, jeho štruktúrou a rozmiestnením.  
 
Väčšina bytového fondu bola vybudovaná v 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia ako súčasť 
komplexnej bytovej výstavby spojenej s rozvojom gumárenského a odevného priemyslu. V roku 2011 
bolo v meste Púchov postavených 6684 bytov.  
 

Tab. 17: Počet postavených bytov v meste podľa typu budovy 

Obdobie 
výstavby bytov  

Byty podľa 
typu budovy 

(Spolu) 

Byty v 
nebytových 
budovách 

Byty v 
bytových 
budovách 

Byty v 
budovách s 

jedným bytom 

Byty v 
budovách s 

dvoma bytmi 

Byty v budovách 
s troma alebo 

viac bytmi 

pred r.1919 21 0 21 21 0 0 

1919 - 1945 157 0 157 112 4 41 

1946 - 1960 701 0 701 285 26 390 

1961 - 1970 1050 0 1050 273 18 759 

1971 - 1980 1680 1 1679 169 24 1486 

1981 - 1990 1722 0 1722 169 14 1539 

1991 - 2000 368 0 368 90 2 276 

2001 - 2005 243 0 243 88 2 153 

2006 a neskôr 315 0 315 48 0 267 

Nezistené 427 0 427 352 8 67 

SPOLU 6684 1 6683 1607 98 4978 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
Keďže príprava výstavby bytov a jej realizácia má dlhodobý charakter a vyžaduje si kontinuálne 
činnosti, je potrebné tento proces zabezpečovať so systémovým prístupom, plánovito a z týchto 
dôvodov je nevyhnutné, aby každé mesto malo vypracovaný a zastupiteľstvom schválený 
programový dokument zameraný na rozvoj bývania. 
 
Trvalo obývané domy vykazujú priaznivú vekovú štruktúru. Od veku bytov čiastočne závisia aj všetky 
ostatné charakteristiky, počínajúc veľkosťou, až po ich technické vybavenie. Bývanie a jeho úroveň 
patria k dôležitým aspektom celkových životných podmienok obyvateľstva. Byt neplní iba materiálnu 
funkciu prirodzených potrieb rodiny ako základnej jednotky spoločnosti, ale zároveň je výraznou 
zložkou kultúrneho štandardu obyvateľstva a v nemalej miere aktívne pôsobí na regeneráciu ľudí. 
Dôležitým ukazovateľom kvality bývania je hustota obývanosti bytov podľa počtu obyvateľov v byte.  
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Tab. 18: Hustota obývanosti bytov podľa počtu obyvateľov v byte  

Hustota obývanosti  
Počet obyvateľov v byte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a viac SPOLU 

Menej ako 0,5 obytnej 
miestnosti na obyvateľa 

0 0 30 16 52 17 35 15 8 1 4 178 

0,5 až menej ako 1,0 obytnej 
miestnosti na obyvateľa 

0 71 236 803 359 150 30 8 4 1 1 1663 

1,0 až menej ako 1,25 obytnej 
miestnosti na obyvateľa 

218 341 630 293 81 29 0 0 0 0 0 1592 

1,25 až menej ako 1,5 obytnej 
miestnosti na obyvateľa 

0 0 237 107 13 4 0 0 0 0 0 361 

1,5 až menej ako 2,0 obytné 
miestnosti na obyvateľa 

0 525 87 47 7 1 0 0 0 0 0 667 

2,0 až menej ako 2,5 obytnej 
miestnosti na obyvateľa 

399 202 28 13 1 0 0 0 0 0 0 643 

2,5 až menej ako 3,0 obytné 
miestnosti na obyvateľa 

0 55 4 1 2 0 0 0 0 0 0 62 

3,0 obytné miestnosti na 
obyvateľa a viac 

556 49 8 1 1 0 0 0 0 0 0 615 

Nezistené 7 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0 20 

SPOLU 1180 1246 1263 1288 516 201 65 23 12 2 5 5801 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
Na celkovú úroveň bývania pôsobí predovšetkým počet obyvateľov bývajúcich v bytoch 
a domácnostiach, čo je však popri celkovom počte bytov a ich vybavení podmienené demografickou 
skladbou obyvateľstva a domácností. Dôležitým ukazovateľom bývania rodín je spoločné bývanie 
domácností. Napriek tomu, že v mnohých prípadoch ide o vzájomne želané spolužitie (tzv. 
viacgeneračné rodiny), väčšina spoločného bývania je dôsledkom nevyriešeného bytového problému. 
Dotýka sa to predovšetkým mladých rodín.  
 
 

Tab. 19: Obyvateľstvo podľa typu obydlia   

Obyvateľstvo podľa typu 
obydlia 

Muži Ženy  Spolu  

Obyvatelia bytu 8323 8908 17231 

Obyvatelia kolektívneho obydlia 199 302 501 

Bezdomovci 205 119 324 

Nezistené 69 75 144 

SPOLU 8796 9404 18200 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
 
V roku 2011 bolo 17 231 osôb obyvateľmi bytov a 501 osôb bolo obyvateľmi kolektívneho bývania. 
Počet bezdomovcov bol 324 osôb, z toho 205 mužov a 119 žien. Ku dňu 12.11.2015 bolo 
zaevidovaných na Mestskom úrade Púchov až 677 ľudí bez trvalého pobytu.  
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Tab. 20: Obyvateľstvo podľa typu domácnosti   

Postavenie v domácnosti  Muži Ženy  Spolu  

Osoby žijúce 
v súkromnej 
domácnosti  

Osoby, ktoré 
tvoria základ 
rodiny  

Osoby v manželskom páre  3149 3149 6298 

Synovia / dcéry  3496 2982 6478 

Partneri v konsenzuálnom zväzku 202 202 404 

Osamelí rodičia  151 814 965 

SPOLU 6998 7147 14145 

Osoby, ktoré 
netvoria základ 
rodiny  

Žijúce s nepríbuzními 8 9 17 

Žijúce s príbuzními 632 771 1403 

Žijúce samé 532 828 1360 

SPOLU 1172 1608 2780 

Ostatné  153 153 306 

SPOLU 8323 8908 17231 

Osoby nežijúce 
v súkromnej 
domácnosti 

Osoby žijúce 
v inštitucionálnej 
domácnosti  

Partneri  18 18 36 

Osamelí rodičia  2 20 22 

Synovia / dcéry  42 34 76 

Osoby, ktoré netvoria základ rodiny  130 223 353 

SPOLU 192 295 487 

Osoby primárne bez domova  205 119 324 

Ostatné  76 82 158 

SPOLU 473 496 969 

SPOLU 8796 9404 18200 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
V roku 2011 bolo v meste Púchov zaznamenaných 14 145 osôb, ktoré tvorili základ rodiny a ktoré 
bývali v súkromnej domácnosti, z toho 6 998 bolo mužov a 7 147 žien. Obyvateľov žijúcich 
v manželskom páre bolo 6 298 osôb, partnerov žijúcich v konsenzuálnom zväzku bolo 404 osôb. 
Osamelých rodičov bolo zaevidovaných 965 osôb, z toho 151 mužov a 814 žien. Zatiaľ čo počet synov 
v roku 2011 bol 3 496, počet dcér bol len 2 982. Obyvateľov, ktoré v roku 2011 nežili v súkromnej 
domácnosti, bolo 969 osôb.  
 

Tab. 21: Obyvateľstvo podľa postavenia v domácnosti   

Postavenie v rodine  Muži Ženy  Spolu  

Osoby v manželskom páre 3191 3191 6382 

Partneri žijúci v konsenzuálnom zväzku 215 215 430 

Synovia / dcéry 3622 3078 6700 

Osamelí rodičia 163 853 1016 

Nezistené 380 405 785 

Neaplikovateľné 1225 1662 2887 

SPOLU 8796 9404 18200 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
V poslednom desaťročí došlo k nárastu počtu neúplných rodín, najmä v dôsledku stúpajúcej 
rozvodovosti, čo je nepriaznivým javom z hľadiska ďalšej reprodukcie populácie. Podiel osamelých 
rodičov na celkovom počte obyvateľov v roku 2011 bol 5,58 %.  
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Tab. 22: Rodiny podľa typu a veľkosti základu rodiny 

Typ základu rodiny 
Veľkosť základu rodiny 

2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osôb 6 a viac  SPOLU 

Rodiny pozostávajúce 
z manželských párov 

692 863 1060 300 71 2986 

Rodiny pozostávajúce z párov 
žijúcich v konsenzuálnom zväzku 

66 62 50 14 7 199 

Rodiny osamelých otcov 68 44 18 2 3 135 

Rodiny osamelých matiek 399 243 57 10 2 711 

SPOLU 1225 1212 1185 326 83 4031 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
 
Podľa sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 zaevidovaných 4 031 rodín. Podiel rodín pozostávajúcich 
z manželských párov predstavuje 74,07 %, podiel rodín pozostávajúcich z partnerov žijúcich 
v konsenzuálnom zväzku predstavuje 4,94 %. Rodiny osamelých otcov zastupujú 3,35 %, podiel rodín 
osamelých matiek predstavuje 17,64 %.  
 
 

Tab. 23: Súkromné domácnosti podľa právneho užívania bytu 

Právny dôvod užívania bytu Počet domácností 

Domácnosti, v ktorých je aspoň jeden člen domácnosti 
vlastníkom obytnej jednotky 

5044 

Domácnosti, v ktorých je aspoň jeden člen domácnosti 
nájomcom celej obytnej jednotky alebo jej časti 

261 

Domácnosti, ktoré obývajú celú obytnú jednotku alebo jej 
časť na základe iného právneho dôvodu užívania 

603 

Nezistené 120 

SPOLU 6028 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
 

Dôležitým faktorom pre súkromné domácnosti je aj právny dôvod užívania bytu. Počet domácností, 
v ktorých je aspoň jeden člen domácnosti vlastníkom obytnej jednotky, je 5044 domácností, čo 
predstavuje až 83,67 % z celkového počtu domácností.  
 
Celkový charakter životnej úrovne obyvateľstva sa prejavuje rastom hmotnej spotreby obyvateľstva 
a jej kvality. Konkrétnym prejavom toho je vysoká vybavenosť domácností predmetmi dlhodobej 
spotreby. 
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Tab. 24: Vybavenie trvale obývaných bytov 

Vybavenosť 
obývaných bytov  

Áno Nie Nezistené SPOLU  

Toaleta v byte 5531 79 191 5801 

Vaňa alebo sprcha 5582 41 178 5801 

Centrálne kúrenie 5129 330 342 5801 

Tečúca voda  5514 55 232 5801 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
Vybavenosť trvale obývaných bytov v meste Púchov bola v roku 2011 veľmi vysoká. Z celkového 
počtu 5 801 bytov bola toaleta v 5 531 bytoch, vaňa alebo sprcha v 5 582 bytoch, centrálne kúrenie 
v 5 129 bytoch a tečúca voda v 5 514 bytoch.  
 
 
A.1.3. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ MESTA   
 
Občiansku vybavenosť a sociálnu infraštruktúru v meste charakterizujú najmä školské, zdravotnícke 
a sociálne zariadenia, kultúrne a športové zariadenia, mimovládne organizácie, doprava a odpadové 
hospodárstvo. Vybavenosť mesta službami je rozmanitá a ich účel závisí od ľudských zdrojov, tradícií, 
podmienok a špecifických daností okolitého mikropriestoru. 
 
 
A.1.3.1. Školstvo  
 
Mesto Púchov považuje výchovu a vzdelávanie za jednu z najdôležitejších a trvalých priorít. Mesto 
disponuje dobrou vedomostnou skladbou absolventov stredných a vysokých škôl a vytvára dobrý 
predpoklad ďalšieho rozvoja mesta a jeho regiónu.  
 
Predškolská výchova zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti dieťaťa. Súčasne 
zapája dieťa i rodinu do sociálnych štruktúr spoločnosti už v ranom detstve. Realizuje sa v materských 
školách, predstavuje rovnocennú súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy a zabezpečuje výchovu 
a vzdelávanie detí predškolského veku. V meste Púchov je prevádzkovaných 8 materských škôl, 
z toho jedna materská škola je súkromná.  
 

Tab. 25: Vybrané charakteristiky materských škôl v Púchove v školskom roku 2014/2015 

Zriaďovateľ Druh školy 
Vyučovací 

jazyk 
Adresa 

Počet 
tried 

Počet 
detí 

Počet 
učiteľov  

Mesto Púchov materská škola  Slovenský Chmelinec 1411 5 111 10 

Mesto Púchov materská škola  Slovenský Slovanská 23 2 38 4 

Mesto Púchov materská škola  Slovenský Mládežnícka 13 6 131 13 

Mesto Púchov materská škola  Slovenský Požiarna 1291 3 70 6 

Mesto Púchov materská škola  Slovenský Požiarna 1292 4 88 8 

Mesto Púchov materská škola  Slovenský m. č. Nosice 221 1 23 2 

Mesto Púchov materská škola  Slovenský ul. 1. mája 1348/28 2 50 4 

Sports & Training Centre, s.r.o. súkromná materská škola  Slovenský Svätoplukova 1464 2 33 4 

SPOLU 25 544 51 

Zdroj:  UIPS, 2014   
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V školskom roku 2014/2015 bolo v materských školách zapísaných 544 detí, z toho 511 sú deti 
v štátnych materských školách a 33 detí je v súkromnej materskej škole. Deti v materských školách sú 
rozdelené do 25 tried. Počet učiteľov v materských školách je 51, z toho 4 učitelia pôsobia 
v súkromnej materskej škole, ostatní učitelia v počte 47 pracujú v štátnych materských školách, 
ktorých zriaďovateľom je Mesto Púchov. Rozvoj výstavby bytov v meste môže vyvolávať zmeny 
v demografickom správaní obyvateľstva – môže vyvolávať mierny nárast natality, čo sa následne 
môže prejaviť aj vo zvýšenom počte detí v materských školách.  
 
 

Tab. 26: Vybrané charakteristiky základných škôl v Púchove v školskom roku 2014/2015 

Zriaďovateľ Druh školy 
Vyučovací 

jazyk 
Adresa 

Počet tried  Počet detí  Počet 
učiteľov  

Počet 
asistentov 1 - 4 5 - 9 1 - 4 5 - 9 

Mesto Púchov Základná škola Slovenský Gorazdova 1174/2 8 14 164 303 36 1 

Mesto Púchov Základná škola Slovenský Komenského 50 8 10 159 229 31 0 

Mesto Púchov Základná škola Slovenský Mládežnícka 1434/16 13 11 270 250 38 1 

Rímskokatolícka cirkev Základná škola Slovenský  Námestie slobody 562/1 4 5 71 82 20 0 

Mesto Púchov Základná škola Slovenský Slovanská 23 5 6 63 135 17 0 

SPOLU 38 46 727 999 142 2 

Zdroj:  UIPS, 2014   

 
Základné školy poskytujú základné vzdelanie a pripravujú žiakov pre ďalšie štúdium a prax. V meste 
Púchov sa nachádza 5 základných škôl, z nich mesto je zriaďovateľom štyroch škôl a jedna základná 
škola je cirkevná. V školskom roku 2014/2015 základné školy navštevuje 1726 žiakov, z nich 153 
žiakov študuje na cirkevnej základnej škole. Počet tried prvého stupňa je 38, počet tried druhého 
stupňa je 46. Na základných školách vyučuje 142 učiteľov, z toho 20 učiteľov pôsobí v cirkevnej 
základnej škole. Okrem učiteľov pôsobia na základných školách dvaja asistenti.  
 
 

Tab. 27: Vybrané charakteristiky špeciálnych základných škôl a praktických škôl 
v Púchove v školskom roku 2014/2015 

Zriaďovateľ Druh školy 
Vyučovací 

jazyk 
Adresa Postih 

Počet 
tried  

Počet 
detí 

Počet 
učiteľov  

Počet 
asistentov 

Okresný úrad 
Trenčín 

Spojená škola 
ŠZŠ a PŠ 

Slovenský Športovcov 1461 autizmus 2 6 2 1 

Okresný úrad 
Trenčín 

Spojená škola 
ŠZŠ a PŠ 

Slovenský Športovcov 1461 mentálny 12 73 15 2 

SPOLU 14 79 17 3 

Zdroj:  UIPS, 2014   

 
V meste Púchov pôsobí aj spojená škola – špeciálna základná škola a praktická škola, zameraná na 
deti postihnuté mentálne alebo autizmom. Triedy zamerané na autizmus sú dve, pričom ich 
navštevuje 6 detí, ktorým sa venujú dvaja učitelia a jeden asistent. Väčšie zastúpenie majú deti 
mentálne postihnuté, a to až 73 detí rozdelených do 12 tried, v ktorých vyučuje 15 učiteľov a pôsobia 
dvaja asistenti.   
 
Mesto Púchov má dobrú štruktúru stredných škôl, ktorú tvoria 3 stredné školy: gymnázium, stredná 
odborná škola, stredná odborná škola obchodu a služieb.  
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Tab. 28: Vybrané charakteristiky gymnázia v Púchove v školskom roku 2014/2015 

Druh školy 
Forma 
štúdia  

Dĺžka 
štúdia  

Vyučovací 
jazyk 

Adresa 
Počet žiakov 

dievčatá chlapci spolu 

Gymnázium denná 4 Slovenský Ul. 1. mája 905 191 116 307 

Gymnázium denná 8 Slovenský Ul. 1. mája 905 71 55 126 

SPOLU 262 171 433 

Zdroj:  UIPS, 2014   

 
Gymnázium mesta je dôležitým prvkom stredoškolskej siete mesta, v tejto inštitúcii (pôvodne 
založenej v roku 1948) funguje 8-ročné gymnázium a 4-ročné gymnázium. Osemročné gymnázium 
v školskom roku 2014/2015 navštevuje 71 dievčat a 55 chlapcov, t.j. spolu 126 študentov. Na 
štvorročnom gymnáziu študuje spolu 307 študentov, z toho 191 dievčat a 116 chlapcov.  
 
 
Tab. 29: Vybrané charakteristiky stredných odborných škôl v Púchove v školskom roku 2014/2015 

Druh školy 
Forma 
štúdia  

Vyučovací 
jazyk 

Adresa 
Počet žiakov 

dievčatá chlapci spolu 

Stredná odborná škola denná  Slovenský Terézie Vansovej 1054/45 114 312 426 

SOŠ obchodu a služieb denná  Slovenský Ul. 1. mája 1264 464 161 625 

SPOLU 578 473 1051 

Zdroj:  UIPS, 2014   

 
Okrem gymnázia pôsobia v meste Púchov dve stredné školy. Strednú odbornú školu na Ulici Terézie 
Vansovej navštevuje 426 študentov, z toho 114 dievčat a 312 chlapcov. Naopak Stredná odborná 
škola obchodu a služieb na Ulici 1. mája má väčšie zastúpenie dievčat ako chlapcov, v školskom roku 
2014/2015 študuje na predmetnej škole 464 dievčat a 161 chlapcov, čo predstavuje dokopy 625 
študentov.  
 
Dôležitou faktorom v oblasti školstva je skutočnosť, že mesto je sídlom Fakulty priemyselných 
technológií, ktorá je súčasťou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta, ktorá 
vznikla v roku 1996, pripravuje inžinierov v študijnom odbore materiálového inžinierstva. 
 
 

Tab. 30: Vybrané charakteristiky Fakulty priemyselných technológií  
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v školskom roku 2014/2015 

Univerzita Fakulta Adresa Štúdium 

Počet študentov 

denná 
forma 

externá 
forma  

spolu 

Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka  

Fakulta priemyselných 
technológií 

Ivana Krasku 
491/30 

I. a II. stupeň 257 93 350 

Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka  

Fakulta priemyselných 
technológií 

Ivana Krasku 
491/30 

doktorandské 14 5 19 

SPOLU 271 98 369 

Zdroj:  UIPS, 2014   

 
Fakulta má v súčasnosti 369 študentov, z toho 271 študentov študuje dennou formou a 98 študentov 
externou formou štúdia. Štúdium I. a II. stupňa navštevuje 350 študentov, z toho 257 študentov 
študuje dennou formou a 93 študentov externou formou. Doktorandskému štúdiu sa venuje 19 
študentov, z toho 14 navštevuje dennú formu a 5 študentov študuje externou formou.  
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Z ostatných miestnych školských zariadení sú významné Základná umelecká škola a Centrum voľného 
času Včielka. 
 
Tab. 31: Vybrané charakteristiky základnej umeleckej škole v Púchove v školskom roku 2014/2015 

Druh školy Adresa 
Počet žiakov v odbore Počet 

učiteľov tanečný  výtvarný  hudobný   SPOLU 

Základná umelecká škola Poštová 809 15 341 393 749 34 

Zdroj:  UIPS, 2014  

 
Základnú umeleckú školu v školskom roku 2014/2015 navštevuje 749 žiakov, ktorým sa venuje 34 
učiteľov. Na Základnej umeleckej škole je možnosť vybrať si odbor tanečný, výtvarný alebo hudobný. 
Najväčšie zastúpenie má odbor hudobný, ktorý navštevuje 393 žiakov. Nasleduje odbor výtvarný 
s počtom 341 žiakov. Tanečný odbor navštevuje 15 žiakov.   
 
Centrum voľného času Včielka  je školské zariadenie Mesta Púchov s celoročnou prevádzkou, 
zabezpečujúce výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a rodičov v ich 
voľnom čase. Od 01.04.2002 je CVČ Včielka zariadenie s právnou subjektivitou, samostatná 
rozpočtová organizácia. Má dlhoročnú históriu, bolo založené 15.10.1961 ako Dom pionierov 
a mládeže v Púchove. K CVČ Včielka patrí:   

- Púchovské ekocentrum,  
- Detské včelárske múzeum,  
- vybudovaná Včelnica,  
- Materské centrum Drobec pre mamy s deťmi do 3 rokov,  
- Hniezdočko – pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež,  
- 103. Jumping centrum na Slovensku – JUMPING BEES.  

 
 
Osobitosťou školského života mesta je špeciálna podpora žiakov stredných a vysokých škôl cez 
mestské štipendium, ktoré sa poskytuje študentovi, ktorý dosahuje zvlášť výrazné výchovno-
vyučovacie výsledky alebo mimoriadne nadanému a talentovanému študentovi a ďalej študentovi, 
ktorého počas štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia (napríklad úmrtie jedného či 
oboch rodičov, závažná choroba alebo úraz rodiča, závažný úraz študenta, strata zamestnania 
u rodiča). 
 
V strednodobom horizonte je potrebné realizovať rekonštrukcie a modernizácie objektov materských 
a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
 
 
A.1.3.2. Zdravotníctvo   
 
Zdravie je kľúčovým faktorom rozvoja spoločnosti, právo na zdravie je základné ľudské právo, ktoré 
garantuje Ústava SR. Štát prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva je garantom štátnej zdravotnej 
politiky, ktorá smeruje k vytváraniu podmienok na podporu a ochranu zdravia všetkých občanov. 
Zdravotná starostlivosť musí byť dostupná a poskytovaná na princípe rovnosti všetkých občanov 
štátu.  
 
Na území mesta Púchov sa poskytuje ambulantná a ústavná starostlivosť. Ústavná starostlivosť je 
realizovaná nemocničným zariadením ZDRAVIE, ktoré prevádzkuje chirurgické a doliečovacie 
oddelenie. Odborným pracoviskom je aj dialyzačné pracovisko firmy BIODIAL, s.r.o. Všetky 
zdravotnícke zariadenia na území mesta sú neštátne. 
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Tab. 32: Charakteristiky ukazovateľov zdravotnej starostlivosti 

Región  

Všeobecné lekárstvo Všeobecná starostlivosť o deti a dorast 

počet 
ambulancií  

pracovné miesta lekárov 
počet 

ambulancií  

pracovné miesta lekárov 

počet 
na 10000 

obyvateľov (18+) 
počet 

na 10000 
obyvateľov (0-17) 

Okres Púchov 15 15 3,96 10 10 13,24 

Trenčiansky kraj 234 218 4,4 119 110 11,41 

Slovensko 2088 1906 4,32 1110 992 9,87 

Región  

Lekárska služba prvej pomoci Stomatológia 

počet 
ambulancií  

pracovné miesta lekárov 
počet 

ambulancií  

pracovné miesta lekárov 

počet 
na 10000 

obyvateľov  
počet 

na 10000 
obyvateľov  

Okres Púchov 2 2 0,38 18 19 4,22 

Trenčiansky kraj 33 57 0,97 245 259 4,37 

Slovensko 204 318 0,59 2348 2336 4,31 

Zdroj:  Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2013 

 
Podľa Zdravotníckej ročenky Slovenskej republiky z roku 2013 bolo v okrese Púchov 15 ambulancií 
všeobecného lekárstva, 10 ambulancií všeobecnej starostlivosti o deti a dorast, 2 ambulancie 
lekárskej služby prvej pomoci, 18 ambulancií stomatológie.  
 

Tab. 33: Prehľad vybraných pracovníkov v zdravotníctve 

Región  Lekári 
Zubní 
lekári 

Farmaceuti 
Zdravotné 

sestry 
Pôrodné 

asistentky 
SPOLU 

Okres Púchov 50 21 33 80 2 186 

Trenčiansky kraj 1 550 277 254 2 723 193 4 997 

Slovensko 18 355 2 586 3 333 31 128 1 775 57 177 

Zdroj:  Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2013 

 
V okrese Púchov podľa Zdravotníckej ročenky Slovenskej republiky z roku 2013 pôsobilo 186 
pracovníkov v zdravotníctve. Najpočetnejšou skupinou v počte 80 boli zdravotné sestry. V okrese 
Púchov zabezpečovalo svoju činnosť 50 lekárov, 21 zubných lekárov a 33 farmaceutov. Okrem 
uvedených pôsobili v okrese Púchov aj 2 pôrodné asistentky.  
 

Tab. 34: Prehľad vybraných ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva 

Región  
Počet hospitalizácií Priemerný 

ošetrovací čas 
v dňoch muži ženy spolu 

Okres Púchov 3 902 4 947 8 849 6,7 

Trenčiansky kraj 57 702 70 682 128 384 6,5 

Slovensko 505 647 659 468 1 165 115 6,7 

Zdroj:  Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2013 

 
Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomická a sociálna 
situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj životné prostredie. 
Priemerný ošetrovací čas v okrese Púchov je 6,7 dní, čo predstavuje priemerný ošetrovací čas aj 
v rámci Slovenskej republiky.  
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A.1.3.3. Sociálna starostlivosť    
 
Sociálna starostlivosť je riešená poskytovaním sociálnej pomoci v domácom prostredí občana, alebo 
poskytovaním starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Zariadenia sociálnej starostlivosti 
v meste Púchov zastupujú dva domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, detský domov, 
opatrovateľská služba a klub dôchodcov.  
 
 

Tab. 35: Vybrané charakteristiky zariadení sociálnych služieb v meste Púchov 

Zariadenie sociálnej služby Adresa 
Forma 
pobytu 

Cieľová skupina Kapacita 

Domov dôchodcov a domov 
sociálnych služieb Chmelinec 

Hoštinská ulica 1620 celoročný dôchodca 160 

Domov dôchodcov a domov 
sociálnych služieb 

Jána Smreka 486 celoročný dôchodca 56 

Detský domov a Domov 
sociálnych služieb 

Štefánikova 832 celoročný deti od narodenia  34 

Domov sociálnych služieb 
Nosice 

Nosice č. 57 celoročný 
mentálne a telesne 
postihnuté deti a mládež 

35 

Zdroj:  Mestský úrad Púchov, 2015   

 
 
Trenčiansky kraj je zriaďovateľom dvoch domov dôchodcov – domovov sociálnych služieb 
s celoročným pobytom. Obidva poskytujú celoročnú starostlivosť obyvateľom, ktorí dovŕšili vek 
starobného dôchodku. 
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Chmelinec sa nachádza na Hoštinskej ulici. Kapacita 
zariadenia je 160 obyvateľov. V zariadení je poskytovaná starostlivosť celoročne – bývanie, 
stravovanie, zaopatrenie občanovi, ktorý dovŕšil vek starobného dôchodku a ktorý pre trvalé zmeny 
zdravotného stavu potrebuje komplexnú starostlivosť v zariadení. 
 
Druhý Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb s kapacitou 56 obyvateľov sa nachádza na ulici 
Jána Smreka. Zariadenie poskytuje nevyhnutnú starostlivosť – bývanie, stravovanie a zaopatrenie 
celoročne občanovi, ktorý dovŕšil vek starobného dôchodku a ktorý pre trvalé zmeny zdravotného 
stavu potrebuje komplexnú starostlivosť v zariadení.  
   
Detský domov a domov sociálnych služieb s kapacitou 34 miest na Štefánikovej ulici je zariadenie 
s celoročným pobytom pre deti od narodenia, ktorým je poskytovaná starostlivosť nahrádzajúca 
prirodzené rodinné prostredie.  
  
Domov sociálnych služieb Nosice je zariadenie s celoročným pobytom poskytujúce starostlivosť pre 
mentálne a telesne postihnuté deti a mládež vo veku od 3 do 26 rokov. Kapacita zariadenia je 35 
miest.  
 
Sociálne služby obyvateľom mesta poskytujú i iné organizácie. Pre spoločenský kontakt starším 
občanom slúži Klub dôchodcov, ktorý sa nachádza na ulici Obrancov mieru. Klub dôchodcov má 
v súčasnosti 54 registrovaných členov s priemerným vekom 70 rokov. Pre členov klubu poskytujú vo 
vlastných priestoroch kultúrno-spoločenské vyžitie, prednášky, pripravujú rôzne akcie, zájazdy. 
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Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná občanovi, ktorý pre svoj zdravotný stav 
potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác 
v domácnosti alebo pri kontakte so spoločenským prostredím. Opatrovateľská služba môže byť 
poskytnutá občanovi, ktorého zdravotné postihnutie, resp. zdravotný stav je natoľko vážny, že 
potrebuje pri vyššie spomínaných úkonoch pomoc inej osoby. Opatrovateľská služba je v súčasnosti 
poskytovaná 81 opatrovaným občanom, úkony opatrovateľskej služby vykonáva 75 opatrovateliek na 
skrátené pracovné úväzky.  
 
Vzhľadom na postupné starnutie obyvateľov mesta i jeho mikroregiónu vzniká potreba vybudovania 
zariadení pre oblasť sociálnej starostlivosti typu domov sociálnych služieb pre dôchodcov (penzión 
pre dôchodcov, dom s opatrovateľskou službou a rehabilitačnými službami).  
 
 
A.1.3.4. Kultúrne zariadenia a podujatia  
 
Kultúra predstavuje súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, umenia a iných čŕt, ktoré charakterizujú 
spoločnosť. Je nielen ozdobou spoločnosti, ale je dôležitou sférou spoločenského života v dnešnej 
dobe. Pôsobí na myslenie a duchovne obohacuje celkový život človeka. 
 
Amatérske výskumy baróna Emila Hoeninga na Skale v Púchove poskytli možnosť rozpoznať jednu 
z najvýznamnejších kultúr včasnej doby dejinnej na území Slovenska – púchovskej kultúry. 
Rôznorodosť materiálnej kultúry tohto fenoménu osídlenia severného Slovenska sa podarilo 
presnejšie datovať až po viacerých výskumoch na strednom a hornom Považí, kde bolo aj hlavné 
teritórium jej rozšírenia. Púchovská kultúra vyrástla z domácich koreňov pôvodného obyvateľstva, 
azda ilýrskeho pôvodu a za prispenia keltských a dáckych kolonistov.  
 
Prvá písomná zmienka o ochotníckom divadle v Púchove sa datuje do marca roku 1862, kedy 
púchovské deti uviedli premiéru morality „Osada Hladomor“ pod vedením miestneho kaplána. V roku 
1943 frekventanti Rolného školy práce založili divadelný krúžok a spojili svoje sily so skúsenejšími 
súbormi, ktoré pracovali pri miestnych kresťanských spolkoch. V roku 1945 sa súbor dostal pod krídla 
novovzniknutej Makyty a hrdo niesol jej meno rovných päťdesiat rokov. Za to obdobie vybudoval 
v Púchove jednu z najsilnejších a najkvalitnejších bášt ochotníckeho divadla na Slovensku. Herci 
z Makyty spolupracovali s profesionálnymi režisérmi, dokonca si zahrali vo filme známeho režiséra 
Juraja Jakubiska. V dobách pre kultúru žičlivých, od polovice päťdesiatych do konca osemdesiatich 
rokov, dokázal divadelný súbor Makyta vyprodukovať osem rôznych premiér počas jedného roka 
a odohrať predstavenia pre viac ako sedem tisíc divákov. Dnes, hoci chýbajú primerané finančné 
prostriedky, je zanietenie ochotníkov stále veľké, dôkazom je počet divadelných súborov a ich 
výnimočné výsledky v posledných rokoch. 
 
Dom kultúry Púchov je záujmovým združením právnických osôb, založeným za účelom rozvíjania 
predovšetkým kultúrnych, vzdelávacích a voľnočasových aktivít obyvateľov Púchova a okolia. 
V súčasnosti pôsobia tri folklórne súbory (Púchovček, Biela voda, Váh), dva detské divadelné 
kolektívy (DDS Trpaslíci, DDŠ Ochotníček) a štyri dospelé divadelné kolektívy (Homo Fuge, Divadlo M, 
Bábkari D121, HuGo).  
 
Mestská knižnica Vladimíra Roya je univerzálnou verejnou knižnicou mesta, ktorej zriaďovateľom je 
Mesto Púchov. Vo fonde knižnice je cca 30 000 kníh, vo voľnom výbere je cca 15 000 kníh. Nachádza 
sa tu detská literatúra, beletria i odborná literatúra. Ročne navštívi knižnicu 10 – 12 tisíc 
návštevníkov, zaregistrovaných čitateľov má ročne knižnica cca 1 200. Všetkým občanom 
zabezpečuje prístup k dokumentom a informáciám z vlastných i externých zdrojov. Vo svojej 
kultúrno-výchovnej činnosti sa knižnica zameriava hlavne na prácu s deťmi materských a základných 
škôl, pre ktoré pripravuje besiedky o knihách a knižnici, rozprávkové dopoludnia, 
informatívne prípravy, besedy so spisovateľmi a podobne.  
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Púchovská televízia je regionálnou televíziou vysielajúcou v Púchove a ďalších desiatich obciach 
Púchovského okresu. Počet potenciálnych divákov sa pohybuje na úrovni 30 000 ľudí. Ťažiskovou 
reláciou Púchovskej televízie je spravodajsko-publicistická relácia „Púchovský magazín“. Vysielanie 
Púchovskej televízie dopĺňajú video-textové správy. Mesto má aj vlastné noviny s názvom Púchovské 
noviny, ktoré vychádzajú každý druhý pondelok a informujú o spoločenskom dianí a jeho okolí. 
Vydavateľom novín je mestská spoločnosť MEDIAL PÚCHOV, s.r.o. Rozsah novín je 24 strán vo 
formáte A4.  
 
Mesto Púchov organizuje aj niekoľko pravidelných kultúrnych podujatí, ako napríklad Folklórny 
Púchov, Púchovské kultúrne leto, Stavanie mája + Vatra oslobodenia, Púchovský jarmok, Mestský bál, 
Martin na bielom koni, Veľkonočný jarmok, Mikulášsky jarmok, Fašiangy po púchovsky.   
 
Jedna z júnových nedieľ v Púchove je už viac ako 30 rokov zasvätená folklóru. Od roku 1982 sa tu 
organizuje pravidelné festivalové podujatie – Folklórny Púchov. Hneď prvý ročník folklórneho 
festivalu sa uskutočnil v prírodnom amfiteátri na Lachovci. Vystúpeniam tanečných a speváckych 
súborov zakaždým predchádzal krojovaný sprievod mestom, v ktorom účinkujúci pozývali obyvateľov 
mesta priamo na festival. Od roku 2009 sa v dôsledku nevyhovujúcich technických podmienok 
amfiteátra na Lachovci presunul Folklórny Púchov na pešiu zónu – Moyzesovu ulicu v centre Púchova. 
   
Počas dvoch letných prázdninových mesiacov ponúka mesto Púchov kultúrne podujatia zastrešené 
pod názvom „Púchovské kultúrne leto“. Záujmové združenie právnických osôb Dom kultúry Púchov 
pripravuje už niekoľko rokov sériu zväčša víkendových podujatí, ktorými sa snaží spríjemniť staršej 
i mladšej generácii letné podvečery. Ide naozaj o pestrú zmes – koncerty najrôznejších žánrov 
(dychová hudba, folklórne piesne, rocková muzika i spevácke recitály), doplnené zaujímavými 
divadelnými predstaveniami. V júli pravidelne prichádza na Pešiu zónu do Púchova ako súčasť 
Púchovského kultúrneho leta Letný Bažant Kinematograf, v auguste sa zasa organizujú hry pre deti 
a ich rodičov pod názvom Kockoviny v Kočkovciach. Na záver Púchovského kultúrneho leta si 
organizátori pripravia väčšinou prekvapenie v podobe speváckej hviezdy. Súčasťou Púchovského 
kultúrneho leta je i Púchovské táborové leto. Štyri týždne pestrej ponuky denných táborov pre deti 
v divadle, prevažne s divadelnou a folklórnou tematikou, ale aj s prázdninovou hravou výukou 
angličtiny alebo tvorivých dielní.  
   
Prelom apríla a mája patrí v Púchove zaujímavému „trojpodujatiu“. To začína na Pešej zóne oslavami 
oslobodenia mesta v kombinácii so Stavaním mája. Oslavy oslobodenia mesta už tradične štartujú 
kladením vencov v Európskom mestskom parku, kde sa nachádza malý pamätník obetiam II. svetovej 
vojny. Stavanie mája na Pešej zóne je sprevádzané aj vystúpeniami miestnych folklórnych súborov. 
Po zotmení sa potom veselie presúva z pravej strany na ľavú – do miestnej časti Horné Kočkovce, kde 
vzbĺkne Vatra oslobodenia a po nej zaleje oblohu aj žiara ohňostroja.  
   
Vďaka výhodnej geografickej polohe bol Púchov už oddávna prirodzeným obchodným strediskom 
v regióne. V Púchove sa pravidelne konali tzv. výkladné jarmoky, kde sa obchodovalo so spotrebným 
tovarom. Púchovský jarmok sa stal najpopulárnejším a zároveň najnavštevovanejším podujatím, 
ktoré sa v meste koná pravidelne tretiu septembrovú sobotu. V roku 2015 sa konal už 17. ročník 
Púchovského jarmoku, ktorý vyhľadáva množstvo jarmočníkov z celého Slovenska i zahraničia. 
Súčasťou jarmoku je už niekoľko rokov aj varenie medzinárodných polievok, na ktorom sa podieľajú 
hostia z družobných miest – Omska, Bobrujsku, Hlinska či Starej Pazovy. Výťažok z predaja 
medzinárodných polievok putuje na charitatívne účely. Súčasťou podujatia je každoročne i pestrý 
kultúrny program.  
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Počas januára a februára sa na území Púchova koná množstvo plesových podujatí – s kratšou i dlhšou 
tradíciou. Svoje plesy majú poľovníci, včelári, základné i stredné školy, už viac ako 30 rokov sa koná 
reprezentačný ples pod značkou Matador. Plesovú sezónu v Púchove však otvára Mestský bál. 
Výborná zábava, skvelé jedlo a hviezdni interpreti sú tým, čo povyšujú Mestský bál nad ostatné plesy 
v Púchove.  
 
Aj keď je pranostika o Martinovi na bielom koni jednou z najznámejších, len veľmi málo miest na 
Slovensku na dátum 11. novembra pripravuje špeciálne kultúrne podujatie. Púchov je výnimkou a bez 
ohľadu na počasie v tento deň každoročne na Pešej zóne zasneží. A ak nie priamo z oblohy, tak určite 
zo snehostroja, ktorý má organizačný štáb z Domu kultúry pre istotu vždy nachystaný. Kultúrne 
podujatie „Martin na bielom koni“ sa v Púchove organizuje od roku 2009 a organizátori sa ním snažia 
pred blížiacou sa zimou vytiahnuť rodiny s deťmi, aby družne a príjemne strávili novembrový večer. 
Púchov má aj svojho originálneho Martina, ktorý počas večera naozaj príde na bielom koni a rozdáva 
deťom darčeky.  
   
V prvú decembrovú sobotu koná na pešej zóne druhý najobľúbenejší z púchovských jarmokov – 
Mikulášsky jarmok. Jeho tradícia sa začala v roku 2004. Už dávno pred oficiálnym otvorením je 
trhovisko zaplnené predávajúcimi i kupujúcimi. Celodenný program, o ktorý sa starajú zväčša deti 
z materských a základných škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času, vrcholí tradične 
rozsvietením veľkého vianočného stromčeka. Počas celého dňa môžu návštevníci jarmok stretnúť 
Mikuláša s Čertom i dvomi anjelskými pomocníkmi. A tradične vedľa hlavného pódia ponúkajú 
púchovskí poslanci Mikulášsky punč, výťažok z predaja ktorého slúži na charitatívne účely.  
 
V roku 2011 pribudol do rodiny jarmokov v Púchove Veľkonočný jarmok. Doplnil tak ponuku 
jarmokov, ktorú doteraz zabezpečovali Púchovský jarmok v septembrovom termíne a Mikulášsky 
jarmok v decembrovom termíne. Veľkonočný jarmok nadviazal na tradíciu Vítania jari, počas ktorého 
miestni folkloristi – v duchu starodávnej tradície – hádzali Morenu do vody. Veľkonočný jarmok sa 
nesie v komornom duchu, rešpektujúc náboženské tradície v čase 40-dňového pôstu. Koná sa na 
pešej zóne a hostí remeselníkov a predajcov z rôznych kútov Slovenska. Jarmočná ponuka je 
prispôsobená blížiacim sa veľkonočným sviatkom – zdobia sa tu kraslice, pletú korbáče a vynukujú 
medovníčky. V rámci kultúrneho programu sa predstavujú deti najmä z miestnych materských 
a základných škôl a miestnych voľnočasových zariadení.  
  
Fašiangy po Púchovsky, to je dvojgeneračné a dvojdňové podujatie. V piatok alebo sobotu veselenie 
sa pre dospelých a v nedeľu (poslednú pred popolcovou stredou) Veľký detský karneval v maskách 
s pestrým programom, súťažami, sladkosťami a darčekovou tombolou pre deti a rodičov. Súčasťou 
oboch fašiangových dní je i vyhodnotenie NAJ masiek. Fašiangový sprievod miestnych folkloristov 
a masiek, s tradičným koňom a vyzdobeným rebriňákom, sa presúva na pešiu zónu alebo k divadlu, 
podľa miesta, kde sa podujatie koná. Samozrejmosťou je návrat ku všetkým fašiangovým tradíciám – 
k dobrej hudbe a zábave, k zabíjačkovým a iným špecialitám, k sladkým šiškám a fánkam, k tekutým 
dobrotám, ako i k tradičnému pochovávaniu basy.  
 
 
A.1.3.5. Športové zariadenia a podujatia 
 
Kľúčový význam pre rozvoj spoločnosti má taktiež šport. Športovanie prispieva k rozvoju osobnosti, 
rozvíja fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti a charakter človeka. 
 
Správcom a prevádzkovateľom športovísk športového areálu zaradeného v majetku mesta je MŠK 
Púchov, s.r.o. Táto spoločnosť zabezpečuje ich prenájom športovým klubom a efektívne využívanie 
v prospech športového vyžitia obyvateľov Púchova a blízkeho okolia. MŠK Púchov, s.r.o. prevádzkuje 
tiež budovu Centra voľného času Včielka Púchov. 
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Základný kameň budovy krytej plavárne bol položený v roku 1973 a jej prevádzka začala v roku 1974. 
Od tej doby slúži krytá plaváreň verejnosti, pre plavecké výcviky, pre športové triedy a výkonnostný 
šport. Rozmery krytého bazéna sú 25 x 15 m, kapacita 250 osôb. Na krytej plavárni sa poskytujú 
služby ako masáže, predaj plaveckých potrieb, cukráreň, kaderníctvo, rehabilitácia a liečebná 
výchova. V priestoroch krytej plavárne sa nachádza sauna s rozmermi 3 x 3,2 m a kapacitou 20 ľudí. 
Návštevníkom je k dispozícii teplý bazén, studený bazén, relaxačná miestnosť s ležadlami, 
televízorom a zásobníkom pitnej vody. 
 
Letné kúpalisko slúži širokej verejnosti, plaveckému klubu, pre letné tábory a športové sústredenia. 
Kapacita je 2 tisíc osôb. Rozmeru plaveckého bazéna sú 50 x 22 m, bazén pre deti a neplavcov má 
12,5 x 9,0 m. Pre verejnosť je k dispozícií trávnatá plocha na slnenie, detské ihrisko, fit-prvky, sociálne 
zariadenia, bufety s občerstvením a pre najmenších detský domček s hojdačkou, skákací hrad 
a trampolína. 
 
Areál futbalového štadióna tvorí hlavná hracia trávnatá plocha, dve ihriská s umelým trávnikom 
a mantinelmi, futbalová tribúna a mládežnícke šatne. Kapacita hľadiska je 6 tisíc miest na sedenie. 
Rozmery hlavnej hracej plochy sú 105 x 75 m, umelé ihrisko A má rozmery 28 x 13 m, umelé ihrisko B 
má rozmery 32 x 19 m. V priestoroch futbalovej tribúny sa nachádza regeneračná miestnosť 
s masážnymi vaňami, saunou a relaxačným kútom, kancelárie futbalového klubu, V.I.P. priestory, 
šatne a sociálne zariadenia. Športový objekt slúži organizovaným a neorganizovaným aktivitám 
jednotlivcov a kolektívov všetkých vekových skupín, verejnosti, mládeži i športovcom na: 

- pravidelný tréningový proces, 
- športové sústredenia a regeneráciu,  
- majstrovské a nemajstrovské preteky, zápasy, turnaje, 
- rekreačné športovanie jednotlivcov i skupín, pre aktívny oddych. 

 
Skatepark pri hrádzi je vhodný na jazdu na skateboarde, kolieskových korčuliach a BMX bicykli. 
V dnešnej dobe nie je skejtovanie iba športom, ale aj životným štýlom. Nejde o to jazdiť čo 
najrýchlejšie či naučiť sa čo najviac trikov a byť najlepší, ale o to jazdiť pre seba a pre svoj dobrý pocit. 
Najväčšiu radosťou pre týchto jazdcov je skatepark, poskladaný z rámp, zábradlí a funboxov. 
 
Zimný štadión slúži najmä pre hokejové tréningy, organizovanie hokejových zápasov a verejné 
korčuľovanie. Rozmery ľadovej plochy sú 30 m x 60 m, kapacita hľadiska je 1373 miest na sedenie, 
570 miest na státie. Krasokorčuľovanie je svojim spôsobom umením, Krasoklub Púchov vznikol v roku 
2009. Jeho hlavným poslaním je rozvoj krasokorčuľovania v meste Púchov a vytváranie 
voľnočasových aktivít pre deti. 
 
Športová hala slúži pre volejbal, hádzanú a futsal. Spĺňa požiadavky kladené na usporadúvanie 
medzinárodných a extraligových zápasov. 
 
V športovom areáli sa nachádzajú štyri tenisové kurty pre dospelých a jeden detský. Všetky tenisové 
kurty majú antukový povrch. 
 
V tomto Lodenica sídli Centrum voľného času Včielka – mimoškolské zariadenie prevažne pre deti 
a mládež od 1 – 26 rokov, ale vo svojej činnosti má vyhradený priestor pre každú generáciu. Prebieha 
tu záujmová činnosť pre deti a mládež. Do CVČ Včielka je bezbariérový prístup aj pre imobilných 
návštevníkov. 
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A.1.3.6. Mimovládne organizácie   
 
Dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti sú mimovládne organizácie, občianske združenia, nadácie, 
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a ďalšie formy neziskových združení. 
Plnia významnú spoločenskú funkciu, svojimi činnosťami prispievajú k výraznému zlepšeniu kvality 
života.  
 
Občianske združenie je výsledok združovania sa občanov. Združenie má svoje poslanie a stanovy. 
V októbri 2015 sídlilo v meste Púchov 118 občianskych združení.  
 
 

Tab. 36: Zoznam občianskych združení so sídlom v meste Púchov 

Názov združenia Sídlo združenia 

"HOKEJOVÝ KLUB PÚCHOV" Zimný štadión, Športovcov 902/7, 02001 Púchov 

"Klub mladých kuchárov a čašníkov" Trenčianska 1320, 02001 Púchov 

"PUART GALLERY" Nám.slobody 1405/22, 02001 Púchov 

"Rodičia a škola" I.Krasku 491, 02001 Púchov 

1. Volejbalový klub Púchov Komenského 1651/88, 02001 Púchov 

ALVA Športový Klub Nosice 35, 02001 Púchov 

Amatérsky športový klub Púchov Komenského 1643/15, 02001 Púchov 

ART&SPORT, o.z. Dvory 581, 02001 Púchov 

ARTKLUB Rastislavova 1165/13, 02001 Púchov 

Astronomický klub Antonína Bečvářa Obrancov mieru 1086/24, 02001 Púchov 

Atletický klub Púchov 1.mája 1160, 02001 Púchov 

Bedmintonový klub RACQUETS Púchov Nám.slobody 1624/31, 02001 Púchov 

Chatová osada Cerov Nosice 4058, 02001 Púchov 

Cooltur Považie, o.z. Dvory 581, 02001 Púchov 

CrossFit Trenčín Továrenská 103, 02001 Púchov 

Cykloklub Púchov Továrenská 125/43, 02001 Púchov 

DECANET Hollého 845, 02001 Púchov 

Dobrý pocit, o. z. Štefánikova 828/11, 02001 Púchov 

Enduro Club Púchov Streženická cesta 1025, 02001 Púchov 

enduro KACOVIA team Komenského 1651/88, 02001 Púchov 

FK Púchov mládež, o.z. Športovcov 3, 02001 Púchov 

FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV Nám.slobody 1401, 02001 Púchov 

Futsal Club Legendy Púchov Štefánikova 810/7, 02001 Púchov 

Golfový klub MATADOR Terézie Vansovej 1054, 02001 Púchov 

Hádzanársky klub Púchov - v likvidácii Ul. športovcov 3, 02001 Púchov 

Hnutie za osvetu a solidaritu Moravská 1635/23, 02001 Púchov 

HOROLEZECKO CYKLISTICKÝ KLUB JAMES PÚCHOV Okružná 1426/40, 02001 Púchov 

JAXON SLOVAKIA - Púchovský klub prívlače Zábreh 1518/37, 02001 Púchov 

Karate klub Púchov Komenského 1625/1, 02001 Púchov 

Klub "Magnolia" Moravská 1877/38, 02001 Púchov 

klub "VANDRÁK" Okružná 1420/26, 02001 Púchov 

Klub bežcov a priateľov športu v Púchove Továrenská 1663/41A, 02001 Púchov 

Klub BO Komercial Púchov I. Krasku 492, 02001 Púchov 

Klub Education & Sport Púchov Ružová 1777/7, 02001 Púchov 

Klub hokejbalu a florbalu Púchov Komenského 1630/9, 02001 Púchov 

Klub mladých cestovateľov Hurbanova 1296/12, 02001 Púchov 

Klub prívlače 1. mája 901/15, 02001 Púchov 

Klub slovenských turistov Púchov Pribinova 1172/11, 02001 Púchov 

Klub thai boxu a kick boxu Púchov Požiarna 1640/18, 02001 Púchov 

Klub vojenskej histórie Strážov Štefánikova 817, 02001 Púchov 

Krasoklub Púchov Podjavorinskej 944/28, 02001 Púchov 

Kultúrny Púchov, o.z. Moyzesova 1744, 02001 Púchov 

Kynologický klub MLADOSŤ Mestečko Komenského 1651/88, 02001 Púchov 

Lukáš Rosina racing team Vajanského 164, 02001 Púchov 

Lyžiarsky klub Púchov Ul.1.mája 1159/32, 02001 Púchov 
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MBH Racing Nám.slobody 1622/27, 02001 Púchov 

MESTSKÝ PROGRAM MATERIÁLNEHO ZABEZPEČENIA VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU 
V PÚCHOVE 

Štefánikova 821, 02001 Púchov 

Miestna kremačná spoločnosť v Púchove Obrancov mieru 1155/8-61, 02001 Púchov 

Miestny klub Slovenského orla Púchov Royova 780/16, 02001 Púchov 

Mikona - Enduro team Púchov Svätoplukova 1467/30, 02001 Púchov 

MŔTVA KOSŤ Okružná 1422/12, 02001 Púchov 

Naše Považie MsÚ, Štefánikova 821, 02001 Púchov 

NINA Terézie Vansovej 1045, 02001 Púchov 

nixx enduro team Moravská 1864, 02001 Púchov 

Občania za prosperitu Púchova Vsetínska 1026, P.O.Box 38, 02001 Púchov 

Občianske združenie ASTRA Hollého 857, 02001 Púchov 

Občianske združenie Dobrý skutok - nádej Pribinova 1171/17, 02001 Púchov 

Občianske združenie OPEN Novonosická 1965/80A, 02001 Púchov 

Občianske združenie Pre mládež Novonosická 815/60, 02015 Púchov 

Občianske združenie ŠK Odema Nábr.slobody 795/2, 02001 Púchov 

PEVNOSŤ PITBULOV Nám.slobody 1621/25, 02001 Púchov 

Plavecký klub Matador Púchov Krytá plaváreň, Športovcov 895/1, 02001 Púchov 

Podpora rozvoja v Púchove Svätoplukova 1013, 02001 Púchov 

Powerlifting Brutal Púchov Pod Zábrehom 1598, 02001 Púchov 

PUCHOVO DEDIČSTVO 1.mája 871/6, 02001 Púchov 

Púchovská hokejbalová únia Royova 780/16, 02001 Púchov 

Púchovská únia malého futbalu Nám.slobody 1624, 02001 Púchov 

Racing Team Púchov Sadová 640, 02001 Púchov 

Rádioklub Javorník Nám.slobody 1407/40, 02001 Púchov 

RG moto team 1.mája 901/13, 02001 Púchov 

ROPUCHA Vsetínska 1026, 02001 Púchov 

Rozvoj Púchovského regiónu Štefánikova 821/21, 02001 Púchov 

S LÁSKOU K ČLOVEKU F.Hečku 1449/5, 02001 Púchov 

SCROFA J.Kráľa 1357/1, 02001 Púchov 

ŠK HbC SVP Antabus Svätoplukova 1466, 02025 Púchov 

ŠK HbK 90 Radegast Púchov 1.mája 885, 02001 Púchov 

ŠK Sen kozli Púchov Šmeralova 1161/10, 02001 Púchov 

ŠK TNT Titani Púchov Kukučínova 403, 02001 Púchov 

ŠK VIBA Komenského 647, 02001 Púchov 

ŠK Willars Púchov Kukučínova 410, 02001 Púchov 

Slovak CQ Contest Club, spoločnosť rádioamatérov Nám. slobody 1407/40, 02001 Púchov 

Slovak-Homes - v likvidácii Okružná 1441, 02001 Púchov 

Slovakia Počaro team Nám.slobody 1656/5, 02001 Púchov 

SLOVENSKO-BIELORUSKÁ OBCHODNÁ KOMORA Športovcov 884/4, 02001 Púchov 

SLOVENSKO-INDICKÁ OBCHODNÁ KOMORA Nábr.slobody 795/2, 02001 Púchov 

Speed skating club Púchov Podjavorinskej 955/1, 02001 Púchov 

Spolok Čechov a Moravanov na Slovensku Obrancov mieru 1154/10, 02001 Púchov 

Športový hokejový klub o.z. Požiarna 1637/5, 02001 Púchov 

Športový klub DRAGONS, občianske združenie Štefánikova 816, 02001 Púchov 

Športový klub fan-club Púchov Okružná 1419-4, 02001 Púchov 

Športový klub Gymko Púchov 02015 Púchov 

Športový klub malého futbalu Púchov Ul. 1.mája 1160/36, 02001 Púchov 

Športový klub Matterhorn Okružná 1426/40, 02001 Púchov 

Športový klub PKZ Púchov Ružová 1779, 02001 Púchov 

ŠPORTOVÝ KLUB PÚCHOV Moravská 1634/17, 02001 Púchov 

Športový klub Spartan Pod Lachovcom 1177/9, 02001 Púchov 

SUP BOX-SLOVAKIA PÚCHOV Pribinova 1169/8, 02001 Púchov 

Tenisový klub Púchov Rastislavova 1165/17, 02001 Púchov 

Tenisový klub VE Nosice Nosice II. 96, 02001 Púchov 

THROTHEM Hrabovská 21/24, 02001 Púchov 

TJ Guropea sport, turistický oddiel Šmidkeho 492, 02001 Púchov 

TJ IBSY Púchov Hollého 858/4, 02001 Púchov 

TJ Makyta Púchov Svätoplukova 1466/28, 02025 Púchov 

TJ Priehrada Nosice Nosice, 02071 Púchov 

Turisticko Horolezecký Club Púchov Mojmírova 1161/16, 02001 Púchov 

TURTES KLUB Púchov, o.z. 1.mája 870, 02001 Púchov 

VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA Ul.kpt.Jaroša 470/5, 02001 Púchov 
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Veloklub Púchov Nábr.slobody 524, 02001 Púchov 

Volejbalový klub Belušské Slatiny Janka Kráľa 1815, 02001 Púchov 

Volejbalový športový klub Púchov Športovcov 3, 02001 Púchov 

WHEEL CLUB ETOP Streženická cesta 1023, 02001 Púchov 

Združenie BIKERI z PÚCHOVA Moravská 682/3, 02001 Púchov 

ZDRUŽENIE ELKO CENTRUM Nám.slobody 1656/21, 02001 Púchov 

Združenie majiteľov poľovných pozemkov Katastrálne územie Lednica Okružná 1441/58, 02001 Púchov 

Združenie na pomoc deťom s mentálnym a telesným postihnutím v Nosiciach Domov sociálnych služieb, Nosice 57, 02201 Púchov 

Združenie športových klubov Púchov Dvory 581, 02001 Púchov 

Združenie technických športov Púchov Novonosická 1480, 02001 Púchov 

ŽELEZNÁ POSILŇOVŇA PÚCHOV Okružná 1422/12, 02001 Púchov 

Zdroj:  MV SR, 2015  

 
 
 
 
Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. V októbri 
2015 sídlili v meste dve nadácie. 
 
 
 

Tab. 37: Vybrané charakteristiky nadácií so sídlom v meste Púchov 

Názov nadácie Nadácia Matador 

Registračné číslo 203/Na-96/649 

Sídlo nadácie Streženická cesta 1697/45, 02001 Púchov, Slovenská republika 

IČO 36127817 

Dátum vzniku 24.1.2002 

Dátum zápisu 24.1.2002 

Aktuálna hodnota 
nadačného imania 

6640 EUR 

Zakladatelia 

MATADOR HOLDING, a.s. 
Hodnota majetkového 

vkladu pri založení:  
3320 EUR 

    

T. Vansovej 1054/45, 02001 Púchov 
 

  

IČO: 36294268     

MATADOR a.s. 
Hodnota majetkového 

vkladu pri založení:  
3320 EUR 

    

T. Vansovej 1054/45, 02001 Púchov 
 

  

IČO: 00152820      

Štatutárny orgán: 
správca 

Ing. Jaroslav Zigo 
Od: 1.2.2013     

Moyzesova 1744/3, 02001 Púchov 

Účel nadácie 

a) podpora rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ktoré spočívajú najmä v rozvíjaní historických 
tradícií Slovenska a regiónu Púchov, 

b) podpora realizácie a ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, najmä podieľaním sa na 
verejnej propagácii týchto cieľov s úlohou zmeniť postoje ľudí v tejto oblasti, 

c) podpora tvorby a ochrany životného prostredia podieľaním sa na prevencii a propagácii 
celospoločensky potrebných akcií pri ochrane životného prostredia, 

d) podpora zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, najmä propagáciou projektov rozvoja kultúry 
„Púchovskej doliny“ a historického obdobia púchovskej kultúry, 

e) podpora vzdelávacích a zdravotníckych systémov, najmä formou podpory študentov a 
zdravotníckych pracovníkov pri prehlbovaní si poznatkov v školách a kurzoch, podpora vydávania 

vzdelávacích publikácií, skrípt, rôznych pomôcok,  

f) podpora činností detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých v oblasti sociálnej, zdravotnej, 
spoločenskej, finančnej pre dosiahnutie ich plného spoločenského uplatnenia, 

g) poskytovanie pomoci osobám, ktoré sú na túto formu odkázaní, alebo sa dostali do nepriaznivej 
životnej situácie nie vlastnou vinou.  
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Názov nadácie Nadácia Svätej Margity 

Registračné číslo 203/Na-96/635 

Sídlo nadácie Nám. Slobody 562/1, 02001 Púchov, Slovenská republika 

IČO 36128015 

Dátum vzniku 19.2.2002 

Dátum zápisu 19.2.2002 

Aktuálna hodnota 
nadačného imania 

 6638,8 EUR 

Zakladatelia 

Ing. Miroslav Lukáč Hodnota majetkového 
vkladu pri založení: 

829,85 EUR 
    

Pod Zábrehom 1600, 02001 Púchov     

Ján Gabčo Hodnota majetkového 
vkladu pri založení: 

829,85 EUR 
    

J. Kráľa 1121, 02001 Púchov     

Ing. Vladimír Lukáč Hodnota majetkového 
vkladu pri založení: 

829,85 EUR 
    

Pod Zábrehom 1578, 02001 Púchov     

Ing. Marián Vidoman Hodnota majetkového 
vkladu pri založení: 

829,85 EUR 
    

F. Urbánka 800/7, 02001 Púchov     

Štatutárny orgán: 
správca 

Ing. Vladimír Lukáč 
Od: 31.5.2010     

Pod Zábrehom 1578/49, 02001 Púchov 

Účel nadácie 

1. podpora rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy, spočívajúca v nasledujúcich aktivitách: 

a) vyhľadávať a všestranne podporovať rozvíjanie nadaných žiakov, študentov a učňov formou 
štipendií,  

b) podpora vyučovania cudzích jazykov,  

c) podpora škôl všetkých stupňov formou materiálneho a technického zabezpečenia,  

d) podpora mládežníckeho športu,  

e) podpora zdravotne handicapovaných mladých ľudí.  

2. plnenie individuálne určenej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa 
ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou 

spočívajúca v poskytovaní finančnej a materiálnej pomoci jednotlivcom alebo skupinám osôb, ktoré sa 
ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.  

Zdroj:  MV SR, 2015  

 
V meste Púchov sa nachádza veľa civilných organizácií z vyššie uvedených typov, ktoré vyvíjajú svoju 
činnosť v rôznych oblastiach života: od ochrany pred požiarom (v meste pracujú štyri dobrovoľné 
hasičské zbory) po ochranu životného prostredia.  
 
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia 
spoločného prospechu. Svojou činnosťou združenie obcí napomáha využiť svoj prirodzený potenciál 
na dosiahnutie hospodárskeho, kultúrneho a sociálneho rozvoja územia, spoločne vytvárať 
podmienky na plnenie úloh obcí. Mesto Púchov aktívne spolupracuje s okolitými obcami z okresu 
Púchov, ako aj so vzdialenejšími obcami z iných okresov SR. V posledných rokoch sa mesto aktívne 
zapojilo aj do spolupráce s aktérmi regionálneho rozvoja zo zahraničia. 
 

Tab. 38: Partnerské mestá Púchova 

Mesto Štát 

Omsk Ruská federácia 

Hlinsko Česká republika 

Stará Pazova Srbsko a Čierna Hora 

Biela Cerkev Ukrajina 

Zdroj:  Mestský úrad Púchov, 2015   
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A.1.3.7. Doprava  
 
Dopravu je možné všeobecne charakterizovať ako organizovanú a zámerne vykonávanú činnosť 
slúžiacu k premiestneniu osôb a vecí z jedného miesta do miesta druhého, ktorým je cieľ cesty. 
Zaraďuje sa medzi najstaršie a základné činnosti človeka. Má mimoriadny význam pre rozvoj každej 
obce, preto rozhodujúcou podmienkou rozvoja každej obce je kvalitná dopravná infraštruktúra, ktorá 
umožní bezproblémové dopravné vzťahy so susednými obcami a kvalitnú nadväznosť na 
medzinárodné dopravné ťahy. Podporuje ekonomický rozvoj a zamestnanosť, napomáha 
posilňovaniu konkurencieschopnosti obce.  
 
Mesto Púchov v súčasnosti rieši dopravný systém. Stred mesta odľahčila malá kruhová križovatka 
a ďalšia pri supermarkete Lidl. Dopravu v meste Púchov významne ovplyvnil diaľničný privádzač 
Púchov – Beluša.  
 
Najdôležitejšími dopravnými spojeniami sú: 

- diaľničný privádzač na diaľnicu D1 (Bratislava – Žilina), vzdialenosť od hlavného mesta je 160 
km, hodina a štvrť cesty autom,  

- cesta I/49 – spojenie na Zlín, Vsetín (Česká republika),  
- železničná trať Bratislava – Košice, súčasť medzinárodného PAN-európskeho koridoru Balt – 

Jadran,  
- letiská Žilina – Hričov, Trenčín – vojenské letisko, medzinárodné letiská Bratislava (165 km), 

Viedeň (211 km).  
 
Mesto Púchov je priamo napojené na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničného privádzača, ktorá 
v súčasnosti končí na križovatke ciest I/49 a II/507 pri Makyte. Diaľničný privádzač je vedený v trase 
cesty I/49. Sieť miestnych komunikácií na území mesta Púchov tvoria všeobecne prístupné a užívané 
komunikácie. Miestne komunikácie v meste Púchov I. až IV. triedy spolu tvoria 59,2 km. Prieťahy ciest 
prvej a druhej triedy cez mesto tvoria základ komunikačnej kostry mesta. V mesiaci apríl 2007 bol 
vykonaný dopravný prieskum na križovatkách cesty I/49 a II/507 a na križovatke Komenského 
a Štefánikovej. Zloženie dopravného prúdu vyznieva jednoznačne v prospech osobných vozidiel, ktoré 
tvoria 81 % podiel. Cyklisti predstavujú 11 %, nákladné vozidlá 5 % a autobusy 3% z celkového počtu 
zaznamenaných vozidiel. Najvyššie intenzity boli na križovatkách zaznamenané v popoludňajších 
hodinách.  
 
Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Púchov je potrebné:  

- aktívne pôsobenie na urbanizačný rozvoj mesta za účelom odstránenia nadmerného 
premiestňovania osôb a nákladov,  

- zvýšenie prepravnej práce cestou mestskej hromadnej dopravy – zvýšenie kvalitatívnej 
a kvantitatívnej úrovne MHD za účelom zvýšenia operatívnosti dopravnej obsluhy a zníženia 
jalových kilometrov a zároveň rekonštrukcia stávajúcej technickej základne,  

- zabezpečenie väzby MHD a prímestskej dopravy v rámci koordinovaného systému s cieľom 
zníženia časových strát cestujúcich pri prestupoch,  

- obmedzenie automobilovej dopravy v obytných zónach a presadzovať vytváranie dopravne 
tlmených zón,  

- podpora rozvoja nemotorických dopráv (vytváranie peších zón, peších trás, cyklistických trás),  
- riešenie problému statickej dopravy pre zabezpečenie parkovísk a odstavných nárokov 

obyvateľov a návštevníkov mesta,  
- rozmiestnenie autobusových zástaviek do vybudovaných odstavných plôch,  
- riešenie problému dopravnej nehodovosti a znižovanie negatívnych účinkov dopravy na 

životné prostredie,  
- budovanie informačných systémov v prepravnom a dopravnom procese.  
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Mestskú autobusovú dopravu v Púchove prevádzkuje Autobusová doprava Púchov, a.s. Cez mesto 
Púchov sú okrem liniek mestskej hromadnej dopravy vedené aj prímestské a diaľkové linky SAD, a.s., 
Trenčín.  
 
Púchov je jedným z významnejších železničných uzlov na Slovensku. Prechádza tadiaľto železničná 
trať Bratislava – Košice, ktorá je súčasť medzinárodného PAN-európskeho koridoru Balt – Jadran. 
Významné je prepojenie na Českú republiku – Horní Lideč. 
   
Z hľadiska dostupnosti zariadení leteckej dopravy najbližšie medzinárodné letisko k mestu Púchov sa 
nachádza letisko v Bratislave. Ďalšie letisko celoštátneho významu sa nachádza v Žiline.  
   
Cez mesto Púchov prechádza úsek Vážskej cyklomagistrály, ktorá je jednou z najvýznamnejších 
nadregionálnych cyklistických ciest na Slovensku. Malé cyklotrasy sa nachádzajú na sídlisku Sedlište 
a na nábreží Váhu kde sú vedené v súbehu s cyklistickou magistrálou rekreačno-odpočinkového 
charakteru. Okolie Púchova ponúka dobré možnosti na rekreačnú cyklistiku, vzhľadom na prírodné 
danosti mesta Púchov a okolia. Spoločným problémom všetkých miestnych komunikácií je 
nedostatočne riešené vedenie cyklistickej dopravy na území mesta.  
 
V statickej doprave je riešenie zložité predovšetkým v lokalitách s vysokou intenzitou zástavby. Deficit 
parkovacích miest je možné riešiť budovaním podzemných parkovacích státí. Ďalšou možnosťou 
vytvorenia dodatočných parkovacích miest je zjednosmernenie vybraných mestských komunikácií.  
 
 
A.1.3.8. Odpadové hospodárstvo  
 
V meste Púchov bol zavedený celoplošný zber zhodnotiteľných odpadov. Nakladanie s komunálnym 
odpadom a objemným stavebným odpadom v súčasnosti zabezpečuje Podnik technických služieb 
mesta Púchov, s.r.o. Táto spoločnosť zabezpečuje zber a prepravu separovaných zložiek 
komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, nebezpečné odpady, tetrapaky, biologicky rozložiteľný 
odpad).  
 
Separovaný zber je realizovaný donáškovým systémom do zberných ostrovov, ktoré sa skladajú z:  

- modrý kontajner na papier: noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, ústrižky, 
prospekty, reklamné letáky, kalendáre, telefónne zoznamy, obalový materiál z papiera 
a lepenky a pod.,  

- žltý kontajner na plasty: plastové fľaše od minerálok, sladených vôd,  sirupov, oleja, octu, 
čistiacich a hygienických potrieb, plastové obaly od jogurtov, masla, pomazánok, potravín, 
cukroviniek, cestovín, kozmetiky, obalové fólie, drobné plastové predmety, bandasky a pod., 

- zelený kontajner na sklo: všetky druhy sklenených obalov bez kovových uzáverov, dekoratívne 
a tabuľové sklo, sklenené poháre z konzervovaných potravín, detskej výživy, zeleniny, ovocia, 
kávy, pochutín a pod.  

 
Odpad, ktorý nie je možné vytriediť do hore uvedených nádob na separovaný odpad, je potrebné dať 
do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad. Separovaný zber je v meste Púchov zavádzaný 
postupne od roku 1996, vykonávaný je na území celého mesta a v mestských častiach. 
 
Vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné 
zdroje a energiu. Separovaním sa zabezpečuje sa materiálové zhodnotenie odpadu, šetria sa 
surovinové zdroje, klesajú náklady na zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu, zvyšuje sa 
kvalita životného prostredia.  
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Okrem nádob, ktoré sú pri bytových jednotkách, môžu obyvatelia odpad (železo, papier – kartóny, 
elektronický šrot) odovzdať priamo zberným surovinám, na dvor Podniku technických služieb mesta, 
s.r.o.  
 

Tab. 39: Vznik odpadov v okrese Púchov v tonách  

Rok Komunálny odpad Odpad celkovo  

2009                   13 380,27                      50 341,05    

2010                   13 880,18                      63 711,28    

2011                   13 060,53                      52 645,73    

2012                   12 866,86                      45 111,43    

2013                   12 386,06                   134 392,69    

Zdroj:  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2013 – 2023  

 
 
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb 
a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba 
– podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet 
podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady 
z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu 
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného 
pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi 
odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, 
ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov 
a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 
Vznik komunálneho odpadu v okrese Púchov má za posledné roky klesajúcu tendenciu.  
 
 

Tab. 40: Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi okresu Púchov v roku 2013 v tonách   

Spôsob nakladania 
Množstvo komunálneho 

odpadu 

Zhodnocovanie  

materiálové                                  239,63    

energetické                                     10,00    

ostatné                                   686,10    

Zneškodňovanie  

skládkovaním                             11 420,80    

spaľovaním                                            -      

ostatné                                     30,00    

Zdroj:  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2013 – 2023  

 
 
Na dvor Podniku technických služieb mesta, s.r.o. je taktiež možné bezplatne odovzdať autobatérie, 
žiarivky, televízory, chladničky, monitory, oleje, tuky, drevo, obaly z farieb, lakov, lepidiel, objemný 
odpad, drobný stavebný odpad.  
 
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. zabezpečuje dvakrát ročne – v jarnom a jesennom období – 
pre Mesto Púchov a mestské časti zber a prepravu objemových a nebezpečných odpadov za účelom 
ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.  
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A.1.4. ĽUDSKÉ ZDROJE A TRH PRÁCE    
 
Jedným zo základných a rozhodujúcich faktorov určujúcich konkurencieschopnosť s ostatnými 
mestami je pre každé mesto kvalita pracovnej sily, ktorá je ovplyvnená jednak miestnym školstvom, 
ale aj celkovou kvalitou života v meste. Kvalita a kapacita ľudských zdrojov spolu s pripravenosťou 
plôch a priestorov na podnikanie patrí k najdôležitejším kritériám, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie 
vonkajších investorov o umiestnení investícií a predurčujú tiež možnosti existujúcich investorov 
v meste zostať a ďalej sa rozvíjať.  
 
Potreby našej ekonomiky a štrukturálne zmeny v technike, technológii a medzi odvetviami vyvolali 
analogické zmeny v sociálnej štruktúre ekonomicky aktívneho obyvateľstva.  
 

Tab. 41: Štruktúra obyvateľstva podľa význačných vekových skupín 

Vek 
Muži Ženy SPOLU 

počet % počet % počet % 

Predproduktívny 1 288 14,6 1 235 13,2 2 524 13,9 

Produktívny 6 748 76,7 6 828 72,9 13 576 74,7 

Poproduktívny 766 8,7 1 302 13,9 2 068 11,4 

Spolu 8 802 100 9 366 100 18 168 100 

Priemerný vek 37,27 - 40,45 - 38,91 - 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
 
Graf 5 

 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
 
V roku 2011 bolo 13 576 obyvateľov produktívneho veku, čo predstavuje 74,7 % z celkového počtu 
obyvateľov, z toho 6 748 bolo mužov a 6 828 bolo žien. V predproduktívnom veku bolo 13,9 % 
a v poproduktívnom veku bolo 11,4 % obyvateľov.  
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Tab. 42: Bývajúce obyvateľstvo podľa stupňa ekonomickej aktivity, podľa pohlavia I. 

Pohlavie 
Osoby na 
materskej 
dovolenke 

Pracujúci 
dôchodcovia 

Nezamestnaní 
Vypomáhajúci 

v rodinných 
podnikoch 

Osoby na 
rodičovskej 
dovolenke 

Nepracujúci 
dôchodcovia 

Ostatní 
nezávislí 

Muži 0 128 360 3 2 1 241 56 

Ženy 106 165 367 4 349 2 147 66 

Spolu 106 293 727 7 351 3 388 122 
Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
Mesto Púchov v roku 2011 evidovalo 727 nezamestnaných, čo predstavuje podiel 4 % z celkového 
počtu obyvateľov, z toho 360 bolo mužov a 367 bolo žien. Na materskej dovolenke bolo evidovaných 
106 žien, na rodičovskej dovolenke 349 žien a dvaja muži. Pracujúcich dôchodcov bol 293, 
nepracujúcich 3 388 dôchodcov.  
 

Tab. 43: Bývajúce obyvateľstvo podľa stupňa ekonomickej aktivity, podľa pohlavia II. 

Pohlavie 

Osoby závislé 

Ostatní závislí, 
nezistení spolu 

v tom 

deti do 16 
rokov 

študenti 
stredných škôl 

študenti 
vysokých škôl 

Muži 2 077 1 408 410 259 553 

Ženy 2 085 1 344 426 315 531 

Spolu 4 162 2 752 836 574 1 084 
Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
V čase sčítania obyvateľov v roku 2011 bolo v meste 2 752 detí, 836 študentov na stredných školách 
a 315 študentov na vysokých školách. Až 3,16 % obyvateľstva mesta navštevovalo vysokú školu.  
 
Súčasnú zamestnanosť v meste ovplyvňuje proces privatizácie hospodárstva, stav a rozvoj malého 
a stredného podnikania, organizačné zmeny prebiehajúce u zamestnávateľov a odbytové ťažkosti 
zamestnávateľov. 
 
Základom hospodárskej aktivity a zdrojom obživy tunajšieho obyvateľstva bol od päťdesiatych rokov 
minulého storočia chemický a textilný – odevný priemysel. V dôsledku reštrukturalizácie 
hospodárstva v minulom desaťročí mierne klesol počet pracovníkov v týchto dvoch odvetviach.  
 
 

Tab. 44: Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania 
a odvetvia ekonomickej činnosti 

Odvetvie ekonomickej činnosti 

Ekonomicky aktívne osoby 

muži ženy spolu 
z toho dochádza do 

zamestnania 

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby 
s tým súvisiace 

103 72 175 143 

Lesníctvo a ťažba dreva 26 9 35 28 

Rybolov a akvakultúra 2 0 2 2 

Ťažba uhlia a lignitu 6 1 7 5 

Dobývanie kovových rúd 2 1 3 2 

Iná ťažba a dobývanie 2 3 5 2 

Výroba potravín 67 61 128 112 

Výroba nápojov 8 6 14 13 

Výroba textilu 4 13 17 13 
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Výroba odevov 67 295 362 321 

Výroba kože a kožených výrobkov 7 7 14 11 

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku 
okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného 
materiálu 

34 17 51 38 

Výroba papiera a papierových výrobkov 12 10 22 17 

Tlač a reprodukcia záznamových médií 6 5 11 10 

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 2 3 5 4 

Výroba chemikálií a chemických produktov 18 10 28 25 

Výroba základných farmaceutických výrobkov 
a farmaceutických prípravkov 

2 4 6 5 

Výroba výrobkov z gumy a plastu 1 266 224 1 490 1 428 

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 72 47 119 98 

Výroba a spracovanie kovov 22 10 32 25 

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 182 42 224 189 

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 19 26 45 39 

Výroba elektrických zariadení 41 37 78 65 

Výroba strojov a zariadení i. n. 57 33 90 73 

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 111 292 403 363 

Výroba ostatných dopravných prostriedkov 4 1 5 5 

Výroba nábytku 8 12 20 19 

Iná výroba 33 6 39 36 

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 55 8 63 59 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 25 9 34 28 

Zber, úprava a dodávka vody 33 8 41 38 

Čistenie a odvod odpadových vôd 1 1 2 2 

Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia 
materiálov 

36 10 46 45 

Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania 
s odpadom  

2 1 3 3 

Výstavba budov 135 22 157 128 

Inžinierske stavby 33 9 42 35 

Špecializované stavebné práce 173 38 211 175 

Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel 
a motocyklov 

50 21 71 66 

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 229 192 421 359 

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 204 438 642 540 

Pozemná doprava a doprava potrubím 297 71 368 327 

Vodná doprava 2 0 2 2 

Letecká doprava 0 5 5 5 

Skladové a pomocné činnosti v doprave 89 37 126 110 

Poštové služby a služby kuriérov 14 43 57 50 

Ubytovanie 23 36 59 50 

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 63 142 205 182 

Nakladateľské činnosti 9 6 15 15 

Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, 
príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok 

4 2 6 6 

Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie 1 4 5 4 

Telekomunikácie 14 12 26 24 

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby 40 19 59 46 

Informačné služby 7 6 13 11 
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Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového 
zabezpečenia 

21 52 73 63 

Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem 
povinného sociálneho poistenia 

8 15 23 20 

Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia 7 5 12 11 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 46 32 78 71 

Právne a účtovnícke činnosti 27 69 96 81 

Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia 19 18 37 31 

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie 
a analýzy 

51 20 71 67 

Vedecký výskum a vývoj 3 12 15 15 

Reklama a prieskum trhu 10 22 32 28 

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 12 9 21 17 

Veterinárne činnosti 3 0 3 2 

Prenájom a lízing 8 2 10 9 

Sprostredkovanie práce 14 12 26 22 

Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných 
kancelárií a súvisiace činnosti 

2 10 12 9 

Bezpečnostné a pátracie služby 46 25 71 62 

Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou 102 53 155 141 

Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné 
pomocné činnosti 

19 18 37 28 

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 182 252 434 383 

Vzdelávanie 110 455 565 515 

Zdravotníctvo 80 246 326 301 

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná 
starostlivosť) 

14 94 108 98 

Sociálna práca bez ubytovania 3 30 33 27 

Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti 3 3 6 2 

Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych 
zariadení 

3 4 7 7 

Činnosti herní a stávkových kancelárií 4 15 19 17 

Športové, zábavné a rekreačné činnosti 28 23 51 46 

Činnosti členských organizácií 11 15 26 16 

Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre 
domácnosti 

12 2 14 13 

Ostatné osobné služby 19 52 71 56 

Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho 
personálu 

0 1 1 1 

Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 0 2 2 2 

Zamestnávateľ v zahraničí 4 6 10 9 

Nezistené 280 227 507 399 

Spolu 4 873 4 188 9 061 7 970 

Zdroj:  ŠÚ SR, SODB 2011 

 
 
Najvýznamnejším ukazovateľom situácie na trhu práce je miera nezamestnanosti, ktorá je jedným zo 
základných kritérií pre klasifikovanie problémových regiónov. Sprievodným javom miery 
nezamestnanosti je sociálna a ekonomická ohrozenosť. 
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Tab. 45: Základné charakteristiky nezamestnanosti v Trenčianskom kraji rok 2014 

Územie 
Priemerný 

evidenčný počet 
zamestnancov  

Ekonomicky 
aktívne 

obyvateľstvo 

Disponibilný počet 
uchádzačov o 
zamestnanie 

Miera evidovanej 
nezamestnanosti  

v %   

Bánovce nad Bebravou 9 952 19 045 1 950 10,24 

Ilava 13 996 31 139 2 466 7,92 

Myjava 6 092 13 544 1 048 7,74 

Nové Mesto nad Váhom 19 978 31 637 2 434 7,69 

Partizánske 7 793 23 120 2 634 11,39 

Považská Bystrica 13 009 31 946 3 365 10,53 

Prievidza 30 966 68 846 8 588 12,47 

Púchov 14 801 22 472 1 607 7,15 

Trenčín 30 594 56 143 4 390 7,82 

Trenčiansky kraj 147 181 297 892 28 482 9,56 

Slovensko 1 366 894 2 698 589 331 733 12,29 

Zdroj:  Štatistický úrad SR, 2014 

 
Mesto i jeho mezopriestor patrí medzi regióny Slovenska s najnižšou úrovňou nezamestnanosti. 
Nezamestnanosť v Trenčianskom kraji v roku 2014 dosiahla 9,56 %-nú mieru evidovanej 
nezamestnanosti, kým celoslovenský priemer bol 12,29 %. Najnižšiu mieru evidovanej 
nezamestnanosti v Trenčianskom kraji má práve okres Púchov, a to 7,15 %.  
 

Tab. 46: Základné ukazovatele nezamestnanosti – september 2015 

Územie 
Prítok 
UoZ 

Odtok UoZ z dôvodu 
Stav ku koncu 

mesiaca umiestnení 
na trh práce 

vyradení pre 
nespoluprácu 

ostatní spolu  

Okres Púchov  268 158 9 43 210 1731 

Trenčiansky kraj  3266 301 27 108 436 28091 

Slovensko  28839 18443 2247 8700 29390 349137 

Zdroj:  ÚPSVaR, 2015 

 
Podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa od roku 2011 počet uchádzačov o zamestnanie 
v okrese Púchov mierne navýšil. V septembri 2015 bolo evidovaných 1731 uchádzačov o zamestnanie 
v okrese Púchov. Za mesiac september 2015 pribudlo 268 uchádzačov o zamestnanie. Zároveň bolo 
vyradených 210 uchádzačov, z toho 158 uchádzačov bolo vyradených z dôvodu umiestnenia na trhu 
práce.  
 

Tab. 47: Štruktúra UoZ podľa rodinného stavu – okres Púchov september 2015 

Rodinný stav  Počet UoZ  Podiel v % 

slobodný, slobodná 903 52,2 % 

ženatý, vydatá 604 34,9 % 

rozvedený, rozvedená 180 10,4 % 

vdovec, vdova 38 2,2 % 

nezistené 6 0,3 % 

SPOLU 1731 100 % 

Zdroj:  ÚPSVaR, 2015 
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Graf 6 

 
Zdroj:  ÚPSVaR, 2015 

 
Čo sa týka rodinného stavu, bolo v septembri 2015 v okrese Púchov najviac uchádzačov 
o zamestnanie slobodných, a to až 52,2 %. Uchádzači o zamestnanie v manželskom zväzku 
predstavovali 34,9 %, rozvedení 10,4 % a ovdovení 2,2 %.  
 

Tab. 48: Štruktúra UoZ podľa veku – okres Púchov september 2015 

Vek Počet UoZ  Podiel v % 

do 20 rokov 73 4,2 % 

20 – 24 rokov 285 16,5 % 

25 – 29 rokov  236 13,6 % 

30 – 34 rokov  158 9,1 % 

35 – 39 rokov  179 10,3 % 

40 – 44 rokov  170 9,8 % 

45 – 49 rokov  157 9,1 % 

50 – 54 rokov 197 11,4 % 

55 – 59 rokov  232 13,4 % 

60 rokov a viac 44 2,6 % 

SPOLU 1731 100 % 

Zdroj:  ÚPSVaR, 2015 

 
Graf 7 

 
Zdroj:  ÚPSVaR, 2015 
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Z hľadiska vekovej kategórie je rozloženie uchádzačov o zamestnanie v okrese Púchov pomerne 
rovnomerné, v septembri 2015 bolo najviac uchádzačov o zamestnaniu vo veku 20 – 24 rokov, a to 
v podiele 16,5 %. Druhou najväčšou skupinou s podielom 13,6 % boli uchádzači o zamestnanie vo 
veku 25 – 29 rokov.  
 

 Tab. 49: Štruktúra UoZ podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania – okres Púchov  
september 2015 

Stupeň vzdelania  Počet UoZ  Podiel v % 

Neukončené základné vzdelanie 4 0,2 % 

Základné vzdelanie 229 13,2 % 

Nižšie stredné odborné vzdelanie 16 0,9 % 

Stredné odborné vzdelanie 582 33,6 % 

Úplné stredné odborné vzdelanie 514 29,7 % 

Úplné stredné všeobecné vzdelanie 67 3,9 % 

Vyššie odborné vzdelanie 25 1,5 % 

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 63 3,7 % 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 221 12,8 % 

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 6 0,3 % 

Neurčené 4 0,2 % 

SPOLU 1731 100 % 

Zdroj:  ÚPSVaR, 2015 

 
Graf 8 

 
Zdroj:  ÚPSVaR, 2015 

 
Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných odhaľuje, že najzraniteľnejšie sú skupiny s najnižšou 
kvalifikáciou a vzdelaním. Nízky stupeň vzdelania predstavuje hlavnú prekážku pri uplatnení sa na 
trhu práce (vysoká nezamestnanosť osôb s nízkym vzdelaním svedčí o štrukturálnych zmenách 
v dopyte po práci a jeho orientáciu na kvalifikovanú a kvalifikačne flexibilnú pracovnú silu). 
V septembri 2015 bolo v okrese Púchov najviac uchádzačov o zamestnanie s ukončeným stredným 
odborným vzdelaním v podiele 33,6 % a s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním 
v podiele 29,7 %.  
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Tab. 50: Štruktúra UoZ podľa doby trvania nezamestnanosti – okres Púchov september 2015 

Doba trvania nezamestnanosti 
v mesiacoch 

Počet UoZ  Podiel v % 

do 3  413 23,9 % 

4 – 6  352 20,3 % 

7 – 9  167 9,6 % 

10 – 12  78 4,5 % 

13 – 18  131 7,6 % 

19 – 24  89 5,1 % 

25 – 30  86 5,0 % 

31 – 36  73 4,2 % 

37 – 42  72 4,2 % 

43 – 48  37 2,1 % 

nad 48  233 13,5 % 

SPOLU 1731 100 % 

Zdroj:  ÚPSVaR, 2015 

 
Graf 9 

 
Zdroj:  ÚPSVaR, 2015 

 
V okrese Púchov dominuje skôr krátkodobá nezamestnanosť, v septembri 2015 bolo až 23,9 % 
uchádzačov o zamestnanie s dobou trvania nezamestnanosti do 3 mesiacov a 20,3 % s dobou trvania 
nezamestnanosti 4 – 6 mesiacov. Uchádzačov o zamestnanie s dobou trvania nezamestnanosti nad 
48 mesiacov bolo 13,5 %.  
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Tab. 51: Štruktúra UoZ podľa profesie vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie – 
okres Púchov september 2015 

Profesia  Počet UoZ  Podiel v % 

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 18 1,0 % 

Špecialisti 40 2,3 % 

Technici a odborní pracovníci 79 4,6 % 

Administratívni pracovníci 60 3,5 % 

Pracovníci v službách a obchode 114 6,6 % 

Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve 4 0,2 % 

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 80 4,6 % 

Operátori a montéri strojov a zariadení 106 6,1 % 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 155 9,0 % 

Nezistené 44 2,5 % 

Bez zamestnania 1031 59,6 % 

SPOLU  1731 100 % 

Zdroj:  ÚPSVaR, 2015 

 
Graf 10 

 
Zdroj:  ÚPSVaR, 2015 

 
Čo sa týka profesie vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie – v septembri 2015 bolo 
v okrese Púchov takmer 60 % uchádzačov, ktorí boli pred zaradením do evidencie bez zamestnania. 
Druhou najpočetnejšou skupinou boli pomocní a nekvalifikovaní pracovníci s podielom 9 % na 
celkovom počte uchádzačov o zamestnanie. Podiel 6 % tvorili uchádzači o zamestnanie, ktorí 
bezprostredne pred zaradením do evidencie pracovali ako pracovníci v službách a v obchode, ako aj 
operátori a montéri strojov a zariadení.  
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Tab. 52: Štruktúra UoZ podľa odvetvia posledného zamestnávateľa – okres Púchov september 2015 

Odvetvie posledného zamestnávateľa Počet UoZ  Podiel v % 

poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  22 1,3% 

ťažba a dobývanie 1 0,1% 

priemyselná výroba 219 12,7% 

dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 1 0,1% 

dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby 13 0,8% 

stavebníctvo 36 2,1% 

veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov 127 7,3% 

doprava a skladovanie 29 1,7% 

ubytovacie a stravovacie služby 18 1,0% 

informácie a komunikácia 5 0,3% 

finančné a poisťovacie služby  10 0,6% 

činnosti v oblasti nehnuteľností 3 0,2% 

odborné, vedecké a technické činnosti 26 1,5% 

administratívne a podporné služby 52 3,0% 

verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie  38 2,2% 

vzdelávanie 21 1,2% 

zdravotníctvo a sociálna pomoc 15 0,9% 

umenie, zábava a rekreácia 7 0,4% 

ostatné činnosti 10 0,6% 

činnosti domácností ako zamestnávateľov 0 0,0% 

činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 0 0,0% 

nezistené 47 2,7% 

bez zamestnania 1031 59,6% 

SPOLU  1731 100% 

Zdroj:  ÚPSVaR, 2015 

 
Ako už bolo skonštatované, až 60 % uchádzačov o zamestnanie bolo bezprostredne pred zaradením 
do evidencie bez zamestnania. Z tých, ktorí pred zaradením do evidencie pracovali, najväčšiu skupinu 
s podielom 12,7 % tvoria uchádzači pracujúci v priemyselnej výrobe.   
 
Ďalším dôležitým ukazovateľom vyspelosti regiónov je cena práce. Cena práce je nemotivačným 
faktorom z pozície zamestnávateľa, ak je jej rast rýchlejší než rast produktivity práce.  
 

Tab. 53: Prehľad miezd v Trenčianskom kraji rok 2014 

Územie 

Priemerná nominálna mesačná 
mzda zamestnanca (Eur) 

Mzdy a náhrady mzdy (tis. Eur)  

Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

Bánovce nad Bebravou 785 926 675 93 807 48 594 45 212 

Ilava 872 1 016 707 146 390 90 841 55 549 

Myjava 773 845 685 56 512 33 989 22 523 

Nové Mesto nad Váhom 909 1 014 782 217 815 132 909 84 907 

Partizánske 775 883 685 72 485 37 617 34 868 

Považská Bystrica 841 962 694 131 284 82 372 48 913 

Prievidza 848 941 721 315 279 202 320 112 959 

Púchov 892 1 077 645 158 374 109 312 49 062 

Trenčín 906 1 017 790 332 442 190 567 141 875 

Trenčiansky kraj 863 982 726 1 524 388 928 522 595 867 

Slovensko 957 1 076 824 15 703 942 9 346 722 6 357 220 

Zdroj:  Štatistický úrad SR, 2014 
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Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v Trenčianskom kraji v roku 2014 činila 863 €, 
v okrese Púchov je to 892 €. Muži v okrese Púchov zarábali priemerne mesačne 1 077 €, zatiaľ čo 
ženy len 645 €. Vysoká úroveň nominálnej mzdy v záujmovom regióne je odrazom faktorov ako 
moderná štruktúra hospodárstva (v regióne mesta dominuje priemysel), dobrá kvalifikačná štruktúra 
obyvateľov mesta. 
 
Rizikám sociálneho vylúčenia sú vystavení najmä ľudia vo veku nad 50 rokov, ktorí majú väčšinou 
nízku adaptabilitu na meniace sa požiadavky pracovného trhu a majú zväčša nevyhovujúcu 
kvalifikáciu, čoho dôsledok je ich nízka atraktivita pre zamestnávateľa a majú malú šancu uplatniť sa 
na trhu práce. Ďalšou skupinou ľudí ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia sú starší obyvatelia, 
ktorí sú poberateľmi starobných dôchodkov (výraznejšie vyššie vekové kategórie) a zdravotne, 
zmyslovo a duševne postihnutí občania. Takíto občania sú v prevažnej miere poberateľmi invalidných 
dôchodkov. Ďalšou významnou skupinou ľudí, ktorých možno zaradiť medzi ohrozených rizikom 
sociálneho vylúčenia, sú deti odkázané na pomoc cudzích a prípadne iné sociálne ohrozené skupiny 
obyvateľov. Okrem nich sú to aj obyvatelia, ktorí sú „sociálne problémoví a rizikoví“ – bezdomovci, 
občania po výkone trestu odňatia slobody, narkomani  a  iní menej prispôsobiví občania.  
 
 
A.1.5. HOSPODÁRSKO-EKONOMICKÝ POTENCIÁL MESTA    
 
Vývoj hospodárstva mesta za posledné roky možno charakterizovať ako veľmi priaznivý. Záujmový 
región patrí do kategórie priemyselných regiónov SR. Z pohľadu makroekonomickej štruktúry 
rozhodujúce postavenie majú chemický a odevný priemysel. 
 
 
A.1.5.1. Poľnohospodárstvo  
 
Celková výmera poľnohospodárskeho pôdneho fondu v k.ú. mesta je 1293,99 ha, čo predstavuje 
31,18 % z jeho celkovej výmery. Podiel poľnohospodárskej pôdy využívanej ako orná pôda je 25,61 %. 
Najväčšiu skupinu poľnohospodárskej pôdy zastupujú trvalé trávne porasty s podielom 61,82 %. 
Záhrady tvoria 8,42 %, ovocné sady 4,15 % z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. V meste Púchov 
sa nenachádzajú žiadne vinice, chmeľnice sú zastúpené len v nepatrnom množstve 0,05 hektárov.  
 
 

Tab. 54: Štruktúra poľnohospodárskeho pôdneho fondu (v ha) 

Typ poľnohospodárskej pôdy Výmera v ha Podiel v % 

Orná pôda               331,33    25,61 % 

Chmeľnice                   0,05    0,00 % 

Vinice                        -      - 

Záhrady               108,99    8,42 % 

Ovocné sady                 53,72    4,15 % 

Trvalé trávne porasty               799,90    61,82 % 

Poľnohospodárska pôda spolu           1 293,99    100 % 

Zdroj:  Mestský úrad Púchov, 2015   
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Graf 11 

 
Zdroj:  Mestský úrad Púchov, 2015  

 
V transformačnom procese novozaložené subjekty uprednostnili v podmienkach vysokej rizikovosti 
poľnohospodárskej výroby najmä právne formy s nižšou mierou osobnej zodpovednosti za záväzky 
podniku, rozhodujúca väčšina účastníkov agrosektora je aktívna v právnej forme spoločnosť 
s ručením obmedzením. 
  
Rastlinná produkcia je výrazne ovplyvňovaná produkčným potenciálom pôd, ktorý je v riešenom 
území nízky. Rastlinná výroba regiónu sa zameriava prevažne na pestovanie zemiakov a krmovín.  
 
Živočíšna výroba je druhou základnou časťou poľnohospodárskej výroby, ktorej prvoradou úlohou je 
produkcia živočíšnych výrobkov pre spotrebu obyvateľstva, ako aj poskytovanie ďalších surovín pre 
priemyselnú výrobu. Nosným programom živočíšnej výroby záujmového územia je chov hydiny. 
 
Všetky opatrenia v rastlinnej a živočíšnej výrobe musia smerovať k tomu, aby sa dosiahla primeraná 
rentabilita výroby, za dodržania pravidiel ochrany vôd, pôdy a ovzdušia. Z ekologického hľadiska je 
dôležité podstatné obmedzenie používania anorganických hnojív a chemických prípravkov na 
ochranu rastlín. V rastlinnej výrobe sa i do budúcnosti predpokladá zachovanie jej intenzity 
s podmienkou udržiavania ekologickej stability poľnohospodárskej krajiny. 
 
Mikropriestor mesta poskytuje výborné možnosti pre poľovníkov prakticky na celom svojom území, 
kde vďaka ochrane a cieľavedomej starostlivosti žije široká škála poľovnej zveri (jeleň, daniel, muflón, 
srnec, diviak, bažant, jarabica a zajac). 
 
 
A.1.5.2. Priemysel   
 
Kvalitné podnikateľské prostredie je základom rozvoja konkurencieschopnosti podnikateľských 
subjektov v jednotlivých regiónoch. Priemyselná výroba mesta je veľmi silná. Mikropriestor mesta je 
charakteristický rozvinutým gumárenským, chemickým, odevným, sklárskym a potravinárskym 
priemyslom. Okrem spoločensko-politických faktorov sa v lokalizácii priemyslu v danom regióne 
uplatnili aj ďalšie faktory, a to hlavne dostatok kvalifikovanej pracovnej sily a čiastočne ekonomicko-
geografická poloha. 
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V meste Púchov osobitné postavenie majú chemický priemysel a odevný priemysel.  
 
Chemický priemysel je zastúpený firmami s celoslovenským významom, najvýznamnejšie sú 
Continental Matador Rubber, s.r.o., Continental Matador Truck Tires, s.r.o., ktoré spoločnosti 
vyrábajú široký sortiment pneumatík. Spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. v roku 2014 
zvýšila zisk o 5 % na 130,8 mil. € a tržby jej klesli o 3 % na 798,6 mil. €. Spoločnosť Continental 
Matador Truck Tires, s.r.o. v roku 2014 zvýšila zisk o 4 % na 98,5 mil. € a tržby jej klesli o 2 % na 
560,7 mil. €. Skupina Continental je jedným zo svetových lídrov v oblasti automobilového priemyslu. 
Predstavuje vertikálne integrovanú skupinu podnikov zaoberajúcich sa rôznymi činnosťami v oblasti 
výroby, spracovania a predaja pneumatík, gumárenských výrobkov, strojov a strojných zariadení, 
dopravných pásov.   
 
Druhým významným odvetvím v meste je textilný priemysel, zastúpený firmou MAKYTA, a.s., ktorá 
patrí medzi najvýznamnejších výrobcov dámskeho vrchného ošatenia a konfekcie. Úspech 
spoločnosti je postavený na historických koreňoch spoločnosti, ktorá prostredníctvom svojich 
kvalifikovaných, oddaných a lojálnych zamestnancov a priebežným zvyšovaním kvality v každej jednej 
oblasti činnosti si udržiava pôvodných a získava nových zákazníkov a nové zákazky pre zabezpečenie 
výrobného programu v každej jednej hlavnej činnosti. Spoločnosť MAKYTA, a.s. sa v roku 2014 
dostala do zisku 53,3 tis. € a tržby jej klesli o 3 % na 8 mil. €. 
 
V meste Púchov výroba stavebných materiálov mala veľkú tradíciu, avšak teraz je to už minulosťou. 
Potravinársky priemysel mesta je zameraný hlavne na výrobu mäsa a mäsových výrobkov, pričom 
predstaviteľom tohto odvetvia je Púchovský mäsový priemysel, a.s.  
 
Okrem vymenovaných firiem a priemyselných odvetví sa na území mesta nachádzajú aj ďalšie 
výrobné prevádzky menšieho rozsahu zamerané na spracovanie dreva a výrobu nábytku, výrobu 
kovových konštrukcií a rôznych kovových predmetov, kamenárske dielne, rôzne remeselné výrobne 
a prevádzky z oblasti služieb. Škála poskytovaných trhových služieb v meste je široká.  
 

Tab. 55: Počet živnostníkov podľa ekonomických činností v okrese Púchov rok 2014 

Ekonomická činnosť Počet živnostníkov Podiel v %  

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov                            103    4,27 % 

Priemysel spolu                            442    18,32 % 

Stavebníctvo                            447    18,53 % 

Veľkoobchod a maloobchod; oprava 
motorových vozidiel a motocyklov 

                           745    30,89 % 

Doprava a skladovanie                              38    1,58 % 

Ubytovacie a stravovacie služby                            106    4,39 % 

Informácie a komunikácia                              53    2,20 % 

Finančné a poisťovacie činnosti                              22    0,91 % 

Činnosti v oblasti nehnuteľností                              13    0,54 % 

Odborné, vedecké a technické činnosti                            175    7,26 % 

Administratívne a podporné služby                              79    3,28 % 

Vzdelávanie                              36    1,49 % 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc                                 8    0,33 % 

Umenie, zábava a rekreácia                              16    0,66 % 

Ostatné činnosti                            129    5,35 % 

SPOLU                         2 412    100 % 

Zdroj:  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2013 – 2023  
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V roku 2014 pôsobilo v okrese Púchov 2412 fyzických osôb – podnikateľov. Najpočetnejšia skupina 
živnostníkov pôsobila v ekonomickej činnosti veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových 
vozidiel a motocyklov, ktoré odvetvie zastupovalo 30,89 % zo všetkých živnostníkov. Významnými 
odvetviami sú tiež stavebníctvo s podielom 18,53 % a priemysel s podielom 18,32 %. Naopak 
odvetvie zdravotníctvo a sociálna služba predstavuje len nepatrný podiel 0,33 % z celkového počtu 
živnostníkov.  
 

Tab. 56: Počet podnikov podľa ekonomických činností v okrese Púchov rok 2014 

Ekonomická činnosť Počet podnikov Podiel v %  

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov                              69    7,28 % 

Priemysel spolu                            122    12,88 % 

Stavebníctvo                              54    5,70 % 

Veľkoobchod a maloobchod; oprava 
motorových vozidiel a motocyklov 

                           336    35,48 % 

Doprava a skladovanie                              53    5,60 % 

Ubytovacie a stravovacie služby                              32    3,38 % 

Informácie a komunikácia                              29    3,06 % 

Finančné a poisťovacie činnosti                                 2    0,21 % 

Činnosti v oblasti nehnuteľností                              42    4,44 % 

Odborné, vedecké a technické činnosti                              87    9,19 % 

Administratívne a podporné služby                              48    5,07 % 

Vzdelávanie                              11    1,16 % 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc                              39    4,12 % 

Umenie, zábava a rekreácia                              16    1,69 % 

Ostatné činnosti                                 7    0,74 % 

SPOLU                            947    100 % 

Zdroj:  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2013 – 2023  

 
V roku 2014 pôsobilo v okrese Púchov 947 právnických osôb – podnikov. Podobne ako u fyzických 
osôb – podnikateľov, aj v prípade právnických osôb najväčšie zastúpenie má odvetvie veľkoobchod 
a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov s podielom 35,48 %. Druhou 
najpočetnejšou skupinou sú podniky pôsobiace v oblasti priemyslu s podielom 12,88 %. Naopak 
podniky prevádzkujúce finančnú a poisťovaciu činnosť zastupujú len 0,21 % z celkového počtu 
podnikov v okrese Púchov.  
 

Tab. 57: Podniky v okrese Púchov podľa počtu zamestnancov  

Počet 
zamestnancov  

Počet podnikov  Podiel v % 

rok 2008 rok 2014 rok 2008 rok 2014 

0 - 19 558 729 84,67 % 76,98 % 

20 - 49 36 38 5,46 % 4,01 % 

50 - 249 26 25 3,95 % 2,64 % 

250 a viac  7 8 1,06 % 0,85 % 

nezistené  32 147 4,86 % 15,52 % 

SPOLU  659 947 100% 100% 

Zdroj:  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2013 – 2023  
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Graf 12 

 
Zdroj:  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2013 – 2023  

 
 
V roku 2014 v štruktúre podnikov okresu Púchov na základe počtu zamestnancov dominovali 
podnikateľské subjekty s menším počtom zamestnaných osôb 0 – 19 zamestnancov, ktoré tvorili až 
76,98 % z celkového počtu podnikov. Tento podiel by dosahoval pravdepodobne ešte vyššie hodnoty, 
ovplyvňuje ho však skutočnosť, že až 147 podnikov s podielom 15,52 % je podľa Štatistického úradu 
SR zaradených do kategórie nezistené. Podniky s počtom zamestnancov 20 – 49 osôb predstavovali 
4,01 %, podniky s počtom zamestnancov 50 – 249 osôb predstavovali 2,64 % a najmenšiu časť 
podnikov len 0,85 % tvorili podniky s počtom zamestnancov 250 a viac osôb. Oproti roku 2008 
zaznamenal počet podnikov nárast, pričom najviac podnikov pribudlo práve v kategórii 
podnikateľských subjektov s počtom zamestnancov 0 – 19 osôb.  
 
 
A.1.5.3. Cestovný ruch   
 
Cestovný ruch predstavuje komplex vzťahov a javov, ktoré výrazne prispievajú k tvorbe pracovných 
miest, navyše investičné náklady na pracovné miesta sú nižšie než v priemysle. Je to 
interdisciplinárne odvetvie hospodárstva, na jeho realizácii sa podieľa mnoho ďalších oblastí, ako sú 
poľnohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo, služby a pod. 
 
Trenčiansky samosprávny kraj má široké možnosti pre rozvoj cestovného ruchu na svojom území. 
Významným faktorom je jeho výhodné geografické umiestnenie v rámci Slovenska, uprostred 
hospodársky silne rozvinutého územia Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina, ako aj strategická poloha 
v dopravnom prepojení východ – západ a sever – juh. Dôležitá je i jeho hraničná poloha s Českou 
republikou, ktorá prináša možnosti rozvoja spolupráce prihraničných miest a regiónov. 
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K rozvoju cestovného ruchu prispievajú priaznivé prírodné podmienky – veľká členitosť terénu, 
mierne teplé klimatické podmienky, zachovalosť a rozmanitosť prírodného potenciálu s možnosťou 
celoročného využitia. 
 
V meste Púchov turisticky najatraktívnejšie sú nasledovné lokality:  
 

- Župný dom, Nábrežie slobody: Barokovo-klasicistickú budovu dal na konci 18. storočia 
postaviť Imrich Marczibányi. Pôvodne bola využívaná ako soľný sklad a úrad. Dnes je Župný 
dom sídlom Múzea púchovskej kultúry a nachádzajú sa v nej aj obradné a reprezentačné 
priestory mesta.  

     
- Pamätná fara, Moravská ulica: Budova je z roku 1904 a má priamy vzťah k dvom významným 

osobnostiam. V rokoch 1911 – 1925 bola pôsobiskom slovenského básnika, buditeľa, 
evanjelického farára Vladimíra Roya. Inštalovaná je na nej pamätná tabuľa s reliéfom. Druhá 
pamätná tabuľa pripomína pobyt Jána Amosa Komenského v Púchove.  

   
- Kostol evanjelickej cirkvi, Moravská ulica: Novogotický kostol, postavený na mieste starého 

kostola v roku 1880. Vnútri je renesančný oltár z roku 1643. Oltár bol pôvodne 
v Marczibányiho kaplnke, ktorá už dnes neexistuje. Je dielom neznámeho rezbárskeho majstra, 
ktorý ho vyhotovil pravdepodobne podľa cudzieho vzoru. Vyrobený je z lipového dreva 
v rokokovo-renesančnom slohu. Po stranách oltára sú obrazy štyroch evanjelistov a tesne po 
bokoch postavy Petra a Pavla.  

     
- Kostol rímsko-katolíckej cirkvi, Námestie slobody: Z renesančného kostola, postaveného na 

základoch staršieho kostola pravdepodobne z 13. storočia, stojí dnes jeho stará loď, v prvej 
tretine 18. storočia zbarokizovaná, spojená s novou loďou, postavenej v roku 1940. 
Renesančná loď mala dve polia hrebienkovej krížovej klenby. Pôvodná loď bola pripojená až asi 
v 13. storočí k veži. V rokoch 1939 – 1940 kostol prestavali. K prebudovanej starej lodi pristavili 
moderný bazilikálny kostol. Vonkajšia architektúra je moderná, veža má barokovo-klasicistický 
charakter s názornými pilastrami a barokovo-laternovú baňu. Vnútorná architektúra hlavnej 
lode je veľmi reprezentatívna. Veľmi dobre je v nej začlenený oltár svätého kríža s plastikami, 
ktorý je dielom sochára J. Bártfayho. Najstaršou pamiatkou v kostole je malá plastika Piety 
z druhej polovice 17. storočia.  

   
- Kostol rímsko-katolíckej cirkvi, Horné Kočkovce: Kostol Postavili v roku 1771 na mieste 

pôvodného kostola, ktorého dátum postavenia nie je známy. Je postavený v barokovo-
klasicistickom slohu. V interiéri kostola sú tri oltáre. Na hlavnom je cenné drevené 
tabernákulum. Kostol má klasicistickú kazateľnicu a krstiteľnicu. Obrazy na bočných oltároch sú 
z druhej polovice 19. storočia. Kostol niekoľkokrát vyhorel.  

     
- Baroková kaplnka Panny Márie, Komenského ulica: Kaplnku nechali postaviť Marczibányiovci 

v roku 1746. Je vytvorená zo štyroch nosných stĺpov, na ktorých je klenba na spôsob 
baldachýnu. Z troch strán je medzi stĺpmi otvorená, pred štvrtou stenou je socha Panny Márie 
s Jezuliatkom.  

    
- Kaplnka, Trenčianska ulica: Dvojvežová kaplnka stojí neďaleko železničnej stanice, v brehu pod 

cintorínom. Je z 19. storočia.  
     

- Socha svätého Jána Nepomuckého, Námestie slobody: Baroková socha z roku 1733 je 
umiestnená na dnešnom Námestí slobody pred rímskokatolíckym kostolom.  

   
- Socha svätého Jozefa, Ulica 1. mája: Kamenná plastika svätého Jozefa s dieťaťom v náručí.  

     



54 

 

- Púchovská skala: Veľký kus pri odhaľovaní tajomstiev dejinného vývoja mesta urobil barón 
Emil Friedrich Johannes Hoenninng O’ Caroll, rodák z Hildeshermu, ktorý je pochovaný 
v Púchove. Pričinil sa o odhalenie tajomstiev púchovskej skaly, odkiaľ pri prekopávaní 
sídliskových vrstiev získal množstvo pozoruhodných nálezov. Od roku 1888, po počiatočnom 
úspechu, keď tu našiel bronzový náramok a dve veľké bronzové spony, prikročil k sústavnej 
výskumnej práci a skale sa už venoval natrvalo. Výskumy potvrdili, že sa tu na pomerne malom 
priestore nachádza viacero periód starých kultúr od staršej doby kamennej po dobu rímsku. 
Výsledky jeho výskumnej práce sú uložené v zbierkach Slovenského národného múzea 
v Martine, ale i v Budapešti a vo Viedni. Jedinú známu podobu skaly vyhotovil práve Hoenning. 
Zachytáva archeologickú situáciu a upozorňuje aj na ľudovú tradíciu: bralo vraj pripomína 
Máriu Teréziu s jej dvorným radcom Václavom Antonínom Kounicom. Dnes má púchovská 
skala úplne inú podobu, pretože v minulom storočí slúžila ako kameňolom.  

 
Širší priestor mesta – okres Púchov sa vyznačuje diverzitou vidieckej krajiny, zachovalým jedinečným 
ľudovým umením, zvykmi a folklórom, čo vytvára priaznivé predpoklady pre rozvoj vidieckeho 
turizmu a agroturistiky.  
 

Tab. 58: Základné ukazovatele cestovného ruchu v okrese Púchov za rok 2014  

Ukazovateľ  Okres Púchov Trenčiansky kraj 

počet ubytovacích zariadení                            19                               234    

počet izieb                          534                            4 903    

počet lôžok                       1 149                         11 471    

počet návštevníkov                    31 000                       244 000    

počet prenocovaní                  145 000                       987 000    

Zdroj:  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2013 – 2023  

 
V mikropriestore mesta najvýznamnejším turistickým cieľom je obec Nimnica, kde sa nachádzajú 
kúpele. Kúpele Nimnica sú najmladšími slovenskými kúpeľmi a sú minerálnou perlou Slovenska. 
Situované sú v údolí rieky Váh na juhovýchodnom predhorí Javorníkov, vo vzdialenosti 3,5 km od 
Púchova. Rozkladajú sa na polostrove zasahujúcom do Nosickej priehrady, vo výške 280 – 300 m nad 
morom, čo zaručuje vysoký parciálny tlak kyslíka, takže sú vhodné na liečbu srdcových chorôb. 
V kúpeľoch sa nachádzajú pramene alkalických kyseliek, ktorých teplota je 10 – 13 °C a celková 
mineralizácia približne 5 000 mg/l. Minerálna voda obsahuje sodík, draslík, horčík, železo, vápnik, 
chlór, jód a voľný oxid uhličitý, je vhodná na pitné kúry i inhalácie. Kúpele Nimnica sa zameriavajú na 
liečbu chorôb dýchacích ciest a tráviacej sústavy, liečia sa tu aj choroby gynekologické, 
kardiovaskulárne, poruchy látkovej výmeny a choroby pohybového aparátu.  
 

Tab. 59: Tržby v cestovnom ruchu za rok 2014 (tis. EUR) 

Územie 
Tržby v tis. EUR  

domáci návštevníci  zahraniční návštevníci  Spolu  

Mesto Púchov  354 665 1 019 

Obec Nimnica  1 385 27 1 412 

Okres Púchov  1 859 735 2 594 

Trenčiansky kraj  17 996 6 722 24 718 

Zdroj:  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2013 – 2023  

 
Napriek vhodnému potenciálu územia mesta pre rozvoj cestovného ruchu nie je jeho úroveň úmerná 
existujúcim možnostiam. Zvýšenie úrovne rozvoja cestovného ruchu možno zabezpečiť eliminovaním 
nepriaznivých faktorov. Ide predovšetkým o slabú propagáciu a marketing, absenciu komplexnosti 
v ponuke produktov cestovného ruchu. V blízkej budúcnosti prvoradou úlohou pre rozvoj cestovného 
ruchu v meste bude potrebné rozvíjať kvalitnú propagáciu a marketingové aktivity produktov, a tak 
zabezpečovať efektívne využitie existujúcich aj plánovaných služieb cestovného ruchu. 
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A.1.6. Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR  
 
V roku 2007 bol vypracovaný strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov, ktorého platnosť bola uznesením MsZ č. 
47/2015 zo dňa 27.04.2015 predĺžená do 31.12.2015. Za predchádzajúce obdobie sa podarilo realizovať niekoľko úspešných projektov, avšak je zrejmé, že nie 
všetky naplánované aktivity boli skutočne pripravené a uskutočnené. Projekty, ktoré boli od roku 2007 zrealizované, odzrkadľuje nasledujúca tabuľka.  
 

Tab. 60: Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR   

Názov projektu 
Časový 

harmonogram 
Koordinátor Ukazovateľ výstupu 

Finančná 
náročnosť 

v € 

Verejné zdroje 

Súkromné 
zdroje 

EÚ 

 

Štát 

 

VÚC 

 

Mesto 

 

SPOLU 

Regionálne vzdelávacie a spoločenské 
centrum 

2009 – 2013 
Mesto 
Púchov 

posilnenie 
kultúrneho 
a spoločenského 
života 

5 299 853    5 299 853 5 299 853  

Rekonštrukcia objektu infekčného 
zariadenia na Dom sociálnych služieb 

2013 
Mesto 
Púchov 

zlepšenie 
zabezpečenia 
sociálnych služieb 

      
súkromná 
investícia 

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ na 
Mládežníckej ulici 

2010 – 2013 
Mesto 
Púchov 

skvalitnenie 
infraštruktúry 
vzdelávania 

861 543    5% 861 543  

Viacúčelové športové ihrisko na ZŠ 
Gorazdovej ulici 

2007 
Mesto 
Púchov 

vytvorenie 
podmienok pre 
komplexnejšie 
využívanie areálu 

127 218  
66 387 
Dotácia 
MŠ SR 

 60 831 127 218  

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ na 
Komenského ulici 

-          

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s MŠ 
na Slovanskej ulici 

-          

Modernizácia a rekonštrukcia 
materských škôl v meste a úprava ich 
okolia 

-          

Detské ihriská a pieskoviská  v meste 
a v mestských častiach 

2008 – 2014 
Mesto 

Púchov, 
MAS 

 
zlepšenie 
podmienok pre 
relax a oddych 
 

172 458 38 943   133 514 172 458  
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Názov projektu 
Časový 

harmonogram 
Koordinátor Ukazovateľ výstupu 

Finančná 
náročnosť 

Verejné zdroje 

Súkromné 
zdroje 

EÚ 

 

Štát 

 

VÚC 

 

Mesto 

 

SPOLU 

Modernizácia a zatraktívnenie letného 
kúpaliska 

2014 – 2015 
Mesto 
Púchov 

vytvorenie 
podmienok pre 
športovanie 
občanov 

72 000     72 000  

Znižovanie energetickej náročnosti 
športových zariadení 

2007 – 2014 
Mesto 
Púchov 

vytvorenie 
podmienok pre 
športovanie 
občanov 

1 662 433     1 662 433  

Modernizácia športových zariadení, 
kompletná revitalizácia športových 
areálov 

2007 – 2014 
Mesto 
Púchov 

vytvorenie 
podmienok pre 
športovanie 
občanov 

707 362     707 362  

Modernizácia a rekonštrukcia – 
Amfiteáter Púchov 

-          

Revitalizácia rekreačnej oblasti Cérov -          

Malé oddychové zóny v meste a jeho 
okolí 

2013 – 2015  
Mesto 

Púchov, 
MAS 

revitalizácia územia, 
zvýšenie kvality 
životného 
prostredia  

227 635    5% 227 635  

Pasport dopravného značenia 
a orientačný informačný systém mesta 

-          

Vybudovanie cyklotrás podľa 
dopravnej koncepcie 

-         
 
 
 

Výstavba a rekonštrukcia 
autobusových zastávok 

2013 – 2014 
Mesto 
Púchov 

zvýšenie kvality 
dopravných 
a informačných 
služieb 

74 800     74 800  

Rekonštrukcia hlavných mestských ulíc 
– Štefánikova a Komenského – PD + 
realizácia  

-          

PD a realizácia troch okružných 
križovatiek Moravská, Trenčianska, 
Vsetínska 
 

-          
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Názov projektu 
Časový 

harmonogram 
Koordinátor Ukazovateľ výstupu 

Finančná 
náročnosť 

Verejné zdroje 

Súkromné 
zdroje 

EÚ 

 

Štát 

 

VÚC 

 

Mesto 

 

SPOLU 

Dopravná infraštruktúra Dvory 2007 – 2009 
Mesto 
Púchov 

Zvýšenie kvality 
a bezpečnosti  
dopravy v meste 

1 324 103     1 324 103  

PD + realizácia dopravných uzlov 
v náväznosti na rekonštrukciu žel. 
trate 

-          

PD + realizácia cesty s podjazdom časť 
Keblie 

-          

Lávky pre peších a cyklistov cez vodný 
tok Váh – prepojenie s miestnymi 
časťami 

-          

Rozšírenie parkovacích miest v starších 
obytných zónach mesta 

2008 – 2014 
Mesto 
Púchov 

zvýšenie kvality 
statickej dopravy 
v zastavanom území 

70 293     70 293  

Rekonštrukcia a modernizácia 
verejného osvetlenia 

2007 – 2014 
Mesto 
Púchov 

zvýšenie 
bezpečnosti, 
zníženie nákladov 
na energie 

1 652 352      
Vstup do a.s. 

FIN.M.O.S 

Výstavba a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií a chodníkov v mestských 
častiach  

2007 – 2014 
Mesto 
Púchov 

zvýšenie 
bezpečnosti 
a kvality dopravy 
v meste 
a miestnych 
častiach 

2 970 604     2 970 604  

Oddychový areál Odhánky -          

Vypracovanie územnoplán. 
Dokumentácie mestských zón + 
urbanistická štúdia Ostrov v súlade 
s ÚP 

-        

 
 
 
 
 

 

Rekreačno oddychový areál – Nábrežie 
Váhu 

2010 
Mesto 
Púchov 

skate park –
vytvorenie 
podmienok pre 
športovanie 
mládeže 

30 000     30 000  
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Názov projektu 
Časový 

harmonogram 
Koordinátor Ukazovateľ výstupu 

Finančná 
náročnosť 

Verejné zdroje 

Súkromné 
zdroje 

EÚ 

 

Štát 

 

VÚC 

 

Mesto 

 

SPOLU 

Oddychový areál Odhánky – IN LINE -          

Dobudovanie verejných vetiev 
vodovodu v mestských častiach 

2015 
Mesto 
Púchov 

odkanalizovanie 
a zásobovanie 
obyvateľov pitnou 
vodou 

      Projekt PVS 

Dobudovanie verejnej splaškovej 
kanalizácie v mestských častiach 

2015 
Mesto 
Púchov 

odkanalizovanie 
a zásobovanie 
obyvateľov pitnou 
vodou 

      Projekt PVS 

Verejná časť splaškovej  kanalizácie 
Nosice – malá obchodno – výrobná 
zóna 

2015 
Mesto 
Púchov 

odkanalizovanie 
a zásobovanie 
obyvateľov pitnou 
vodou 

      Projekt PVS 

Podpora aktivít v odpadovom 
hospodárstve – separovaný zber 

2007 – 2015 
Mesto 
Púchov 

Zvýšenie kvality 
ochrany ŽP   

90 254  
recyklačný 

fond 
90 254 

  90 254  

Prístrešky a ostrovčeky pre odpadové 
hospodárstvo 

-          

Vybudovanie kompostárne 2011 90 254 

Zhodnocovanie 
biologicky 
rozložiteľného 
odpadu 

66 387     66 387  

Výstavba vnútroblokov mestskej 
zástavby 

2008 – 2010 90 254 
Revitalizácia 
vnútroblokov 
obytnej zástavby  

235 734     235 734  

Zdroj:  vlastné spracovanie  
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A.1.7. VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU 
 
Vypracovanie a realizácia účinného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov je 
zložitý proces, náročný na koordináciu. Na vypracovaní tohto dokumentu participovali všetky 
zainteresované strany mesta: mestská samospráva, miestni podnikatelia, organizácie tretieho 
sektora, ako i verejnosť, a to formou dotazníkového prieskumu. Cieľom bolo zaangažovať čím viac 
občanov mesta do tvorby návrhov, vízií, do rozhodovacieho procesu a následne vytvoriť cestu 
k riešeniu problémov.  
 
Dotazníkový prieskum prebiehal od 28.09.2015 do 12.10.2015, pričom bol zameraný na tri základné 
skupiny: verejnosť, podnikatelia, tretí sektor. Dotazníky boli zverejnené v elektronickej podobe na 
internetovej stránke mesta Púchov, zároveň boli rozposlané do všetkých domácností mesta Púchov 
a taktiež boli zaslané e-mailom najvýznamnejším predstaviteľom podnikateľského a tretieho sektora.  
 
 
A.1.7.1. Vyhodnotenie prieskumu – dotazník pre verejnosť  
 
V priebehu prieskumu sa vrátilo vyplnených celkom 365 dotazníkov pre verejnosť s nasledovnými 
výsledkami.  
 
1. Pohlavie:  
 

Tab. 61: Dotazníkový prieskum pre verejnosť – pohlavie    

Pohlavie Počet  Podiel 

Muž 157 44,7% 

Žena 194 55,3% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
Graf 13 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  
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2. Veková kategória: 
 

Tab. 62: Dotazníkový prieskum pre verejnosť – veková kategória     

Veková kategória Počet Podiel 

do 18 rokov 2 0,6% 

19 – 29 rokov 30 8,5% 

30 – 39 rokov 77 21,8% 

40 – 49 rokov 52 14,7% 

50 – 59 rokov 61 17,2% 

60 – 69 rokov 76 21,5% 

nad 70 rokov 56 15,8% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
Graf 14 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
 
3. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: 
 

Tab. 63: Dotazníkový prieskum pre verejnosť – najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Počet  Podiel 

Bez vzdelania 0 0,0% 

Základné vzdelanie 11 3,1% 

Stredné bez maturity 36 10,1% 

Stredné s maturitou 150 42,1% 

Vysokoškolské I. stupňa 35 9,8% 

Vysokoškolské II. a III. stupňa 124 34,8% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  
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Graf 15 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
 
4. Ekonomická aktivita:  
 

Tab. 64: Dotazníkový prieskum pre verejnosť – ekonomická aktivita 

Ekonomická aktivita  Počet  Podiel 

Zamestnanec 164 45,8% 

Nezamestnaný 2 0,6% 

Dôchodca 125 34,9% 

Študent 10 2,8% 

Podnikateľ 22 6,1% 

Materská dovolenka 20 5,6% 

Invalidný dôchodca 14 3,9% 

V domácnosti 1 0,3% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
Graf 16 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  
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5. V ktorej mestskej časti bývate? 
 

Tab. 65: Dotazníkový prieskum pre verejnosť: V ktorej mestskej časti bývate? 

Mestská časť  Počet  Podiel 

Pod Lachovcom 30 8,5% 

Sedlište 55 15,5% 

Námestie 44 12,4% 

Centrum 105 29,6% 

Staré mesto 21 5,9% 

Sídlisko pri Makyte 35 9,9% 

Horné Kočkovce 29 8,2% 

Kolonka 10 2,8% 

Nové Nosice 4 1,1% 

Nosice 7 2,0% 

Hrabovka 12 3,4% 

Vieska – Bezdedov 1 0,3% 

Ihrište 0 0,0% 

Hoština 1 0,3% 

Vŕšok, Záskalie 1 0,3% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
Graf 17 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  
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6. Ako ste spokojný s bývaním v príslušnej mestskej časti? 
 

Tab. 66: Dotazníkový prieskum pre verejnosť: Ako ste spokojný s bývaním v príslušnej mestskej 
časti? 

Miera spokojnosti  Počet  Podiel 

Veľmi spokojný 99 28,0% 

Skôr spokojný 211 59,8% 

Skôr nespokojný 34 9,6% 

Nespokojný 9 2,5% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
Graf 18 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
 
7. Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie mesta za posledných 5 rokov? 
 

Tab. 67: Dotazníkový prieskum pre verejnosť: Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie mesta za 
posledných 5 rokov? 

Hodnotenie Počet  Podiel 

Pozitívne 161 45,4% 

Čiastočne pozitívne 152 42,8% 

Čiastočne negatívne 36 10,1% 

Negatívne 6 1,7% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  
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Graf 19 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
 
8. Ktoré sú podľa Vás hlavné výhody mesta?  
 

Tab. 68: Dotazníkový prieskum pre verejnosť: Ktoré sú podľa Vás hlavné výhody mesta? 

Výhody Počet  

Množstvo kultúrno-historických atrakcií 37 

Organizovanie významných podujatí 82 

Kvalita životného prostredia 81 

Možnosti pre športové aktivity obyvateľov 127 

Významné postavenie mesta v regióne 114 

Bohatý kultúrny a spoločenský život 114 

Činnosť vzdelávacích inštitúcií 34 

Práca s deťmi a mládežou 78 

Potenciál rozvoja pre cestovný ruch 25 

Výhodná poloha 212 

Pracovné príležitosti a zamestnanosť 171 

Dostupnosť služieb a inštitúcií 140 

Iné 8 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

 

Graf 20 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
 
9. Čo je podľa Vás najväčším problémom mesta?  
 

Tab. 69: Dotazníkový prieskum pre verejnosť: Čo je podľa Vás najväčším problémom mesta? 

Nevýhody Počet  

Vysoká úroveň kriminality, vandalizmu 69 

Nedostatok možností trávenia voľného času 56 

Nedostatok pracovných príležitostí 68 

Zlý stav komunikácií 165 

Nedostatok parkovacích miest 188 

Nedostatok bytov a domov 49 

Nedostatok stavebných pozemkov 51 

Staré nevyhovujúce detské ihriská 80 

Ceny stavebných pozemkov 117 

Ceny bytov 149 

Nedostatočná vybavenosť obchodmi a službami 21 

Hustota osídlenia 20 

Iné 57 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  
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Graf 21 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
 
 
10. Vyjadrite mieru Vašej spokojnosti so súčasným stavom služieb a zabezpečovania životných 

potrieb na území mesta: 
 

Tab. 70: Dotazníkový prieskum pre verejnosť: Vyjadrite mieru Vašej spokojnosti so súčasným 
stavom služieb a zabezpečovania životných potrieb na území mesta 

Ukazovateľ  Miera spokojnosti  Počet  Podiel 

Kvalita fungovania samosprávy 

Spokojný 65 19,1% 

Skôr spokojný 205 60,1% 

Skôr nespokojný 55 16,1% 

Nespokojný 16 4,7% 

Kvalita komunikácie samosprávy 

Spokojný 69 20,7% 

Skôr spokojný 159 47,6% 

Skôr nespokojný 85 25,4% 

Nespokojný 21 6,3% 

Stav základných škôl 

Spokojný 33 10,6% 

Skôr spokojný 128 41,0% 

Skôr nespokojný 108 34,6% 

Nespokojný 43 13,8% 

Stav predškolských zariadení 

Spokojný 33 11,8% 

Skôr spokojný 141 50,5% 

Skôr nespokojný 80 28,7% 

Nespokojný 25 9,0% 

Stav jaslí 

Spokojný 17 7,7% 

Skôr spokojný 72 32,6% 

Skôr nespokojný 78 35,3% 

Nespokojný 54 24,4% 

Kapacita mestských jaslí 

Spokojný 14 6,4% 

Skôr spokojný 46 20,9% 

Skôr nespokojný 85 38,6% 

Nespokojný 75 34,1% 
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Kapacita materských škôl 

Spokojný 13 5,3% 

Skôr spokojný 69 27,9% 

Skôr nespokojný 104 42,1% 

Nespokojný 61 24,7% 

Kvalita výučby na základných školách 

Spokojný 34 12,6% 

Skôr spokojný 160 59,3% 

Skôr nespokojný 63 23,3% 

Nespokojný 13 4,8% 

Formálne aj neformálne vzdelávanie 
detí v predškolskom veku 

Spokojný 36 14,4% 

Skôr spokojný 147 58,8% 

Skôr nespokojný 60 24,0% 

Nespokojný 7 2,8% 

Inovovanie výchovno-vzdelávacieho 
procesu 

Spokojný 19 7,5% 

Skôr spokojný 148 58,7% 

Skôr nespokojný 75 29,8% 

Nespokojný 10 4,0% 

Úroveň odborného vzdelávania 
vychádzajúceho z tradícií regiónu 

Spokojný 31 12,1% 

Skôr spokojný 113 44,0% 

Skôr nespokojný 97 37,7% 

Nespokojný 16 6,2% 

Kvalita výchovno-vzdelávacieho 
procesu na materských školách  

Spokojný 45 18,4% 

Skôr spokojný 157 64,3% 

Skôr nespokojný 39 16,0% 

Nespokojný 3 1,2% 

Ponuka centra voľného času 

Spokojný 106 37,9% 

Skôr spokojný 148 52,9% 

Skôr nespokojný 21 7,5% 

Nespokojný 5 1,8% 

Stav kultúrnych zariadení (kvalitné 
materiálno-technické a priestorové 
vybavenie) 

Spokojný 81 26,7% 

Skôr spokojný 152 50,2% 

Skôr nespokojný 60 19,8% 

Nespokojný 10 3,3% 

Ponuka kultúrnych podujatí 

Spokojný 106 33,0% 

Skôr spokojný 152 47,4% 

Skôr nespokojný 53 16,5% 

Nespokojný 10 3,1% 

Podpora a podmienky pre aktivity 
mládeže 

Spokojný 39 13,5% 

Skôr spokojný 145 50,3% 

Skôr nespokojný 93 32,3% 

Nespokojný 11 3,8% 

Stav kultúrnych pamiatok 

Spokojný 27 9,2% 

Skôr spokojný 146 49,8% 

Skôr nespokojný 90 30,7% 

Nespokojný 30 10,2% 

Uchovávanie a prezentácia kultúrneho 
dedičstva 

Spokojný 43 14,4% 

Skôr spokojný 119 39,9% 

Skôr nespokojný 108 36,2% 

Nespokojný 28 9,4% 

Cieľavedomé budovanie vzťahu 
k svojmu územiu 

Spokojný 30 10,6% 

Skôr spokojný 121 42,6% 

Skôr nespokojný 113 39,8% 

Nespokojný 20 7,0% 

Stav a využitie Amfiteátra Lachovec 

pokojný 2 0,6% 

Skôr spokojný 32 10,2% 

Skôr nespokojný 94 30,0% 

Nespokojný 185 59,1% 
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Stav športových zariadení  

Spokojný 44 14,7% 

Skôr spokojný 153 51,0% 

Skôr nespokojný 83 27,7% 

Nespokojný 20 6,7% 

Počet športovísk  

Spokojný 68 22,3% 

Skôr spokojný 156 51,1% 

Skôr nespokojný 67 22,0% 

Nespokojný 14 4,6% 

Možnosti športového vyžitia 

Spokojný 79 25,8% 

Skôr spokojný 148 48,4% 

Skôr nespokojný 67 21,9% 

Nespokojný 12 3,9% 

Ponuka športových podujatí 

Spokojný 48 16,3% 

Skôr spokojný 145 49,3% 

Skôr nespokojný 82 27,9% 

Nespokojný 19 6,5% 

Stav oddychových zón medzi obytnými 
domami pre nenáročné športové 
aktivity a oddych detí a seniorov 
(vnútrobloky) 

Spokojný 39 12,2% 

Skôr spokojný 146 45,8% 

Skôr nespokojný 99 31,0% 

Nespokojný 35 11,0% 

Počet oddychových zón, parkov, ihrísk 

Spokojný 53 16,4% 

Skôr spokojný 153 47,4% 

Skôr nespokojný 87 26,9% 

Nespokojný 30 9,3% 

Stav verejnej zelene  

Spokojný 84 24,6% 

Skôr spokojný 166 48,7% 

Skôr nespokojný 63 18,5% 

Nespokojný 28 8,2% 

Ponuka ubytovacích a stravovacích 
služieb 

Spokojný 85 27,2% 

Skôr spokojný 167 53,5% 

Skôr nespokojný 53 17,0% 

Nespokojný 7 2,2% 

Stav ubytovacích a stravovacích 
zariadení  

Spokojný 67 21,8% 

Skôr spokojný 192 62,5% 

Skôr nespokojný 41 13,4% 

Nespokojný 7 2,3% 

Ponuka atrakcií, verejných podujatí, 
jarmokov 

Spokojný 144 43,0% 

Skôr spokojný 171 51,0% 

Skôr nespokojný 17 5,1% 

Nespokojný 3 0,9% 

Možnosti pre voľnočasové aktivity 

Spokojný 63 20,2% 

Skôr spokojný 173 55,4% 

Skôr nespokojný 67 21,5% 

Nespokojný 9 2,9% 

Propagácia mesta, rekreačnej oblasti, 
pamiatok 

Spokojný 30 9,6% 

Skôr spokojný 125 39,8% 

Skôr nespokojný 121 38,5% 

Nespokojný 38 12,1% 

Stav sociálnych zariadení  

Spokojný 17 5,6% 

Skôr spokojný 68 22,2% 

Skôr nespokojný 117 38,2% 

Nespokojný 104 34,0% 

Kvalita a ponuka sociálnych služieb  

Spokojný 21 7,1% 

Skôr spokojný 94 31,8% 

Skôr nespokojný 145 49,0% 

Nespokojný 36 12,2% 
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Úroveň sociálnej starostlivosti pre 
všetky vekové skupiny 

Spokojný 17 5,6% 

Skôr spokojný 114 37,7% 

Skôr nespokojný 141 46,7% 

Nespokojný 30 9,9% 

Vytvorenie pracovných miest pre ľudí 
zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Spokojný 10 3,6% 

Skôr spokojný 60 21,6% 

Skôr nespokojný 156 56,1% 

Nespokojný 52 18,7% 

Spolupráca s občianskymi združeniami 
a ÚPSVaR  

Spokojný 16 6,3% 

Skôr spokojný 105 41,5% 

Skôr nespokojný 103 40,7% 

Nespokojný 29 11,5% 

Poskytovanie poradenstva a pomoci 
občanom bez domova a občanom 
rómskej komunity 

Spokojný 25 10,4% 

Skôr spokojný 76 31,7% 

Skôr nespokojný 102 42,5% 

Nespokojný 37 15,4% 

Podpora a podmienky pre aktivity 
dôchodcov  

Spokojný 42 14,2% 

Skôr spokojný 128 43,4% 

Skôr nespokojný 105 35,6% 

Nespokojný 20 6,8% 

Podpora komunitnej práce 
a dobrovoľníctva  

Spokojný 20 7,9% 

Skôr spokojný 100 39,4% 

Skôr nespokojný 105 41,3% 

Nespokojný 29 11,4% 

Stav zdravotníckych zariadení  

Spokojný 41 12,3% 

Skôr spokojný 153 46,1% 

Skôr nespokojný 91 27,4% 

Nespokojný 47 14,2% 

Kvalita služieb zdravotnej starostlivosti 

Spokojný 30 9,1% 

Skôr spokojný 147 44,5% 

Skôr nespokojný 107 32,4% 

Nespokojný 46 13,9% 

Ponuka služieb zdravotnej starostlivosti 

Spokojný 24 7,7% 

Skôr spokojný 117 37,5% 

Skôr nespokojný 121 38,8% 

Nespokojný 50 16,0% 

Stav stomatológie 

Spokojný 51 15,6% 

Skôr spokojný 158 48,5% 

Skôr nespokojný 82 25,2% 

Nespokojný 35 10,7% 

Ponuka služieb stomatológie 

Spokojný 50 15,9% 

Skôr spokojný 157 49,8% 

Skôr nespokojný 71 22,5% 

Nespokojný 37 11,7% 

Ponuka služieb a obchodu  

Spokojný 93 28,9% 

Skôr spokojný 182 56,5% 

Skôr nespokojný 41 12,7% 

Nespokojný 6 1,9% 

Bytová politika  

Spokojný 26 9,1% 

Skôr spokojný 127 44,6% 

Skôr nespokojný 97 34,0% 

Nespokojný 35 12,3% 

Stav cintorínov 

Spokojný 87 26,3% 

Skôr spokojný 206 62,2% 

Skôr nespokojný 31 9,4% 

Nespokojný 7 2,1% 
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Stav miestnych komunikácií  

Spokojný 28 8,4% 

Skôr spokojný 123 36,9% 

Skôr nespokojný 119 35,7% 

Nespokojný 63 18,9% 

Stav chodníkov  

Spokojný 24 7,0% 

Skôr spokojný 131 38,4% 

Skôr nespokojný 103 30,2% 

Nespokojný 83 24,3% 

Stav cyklotrás 

Spokojný 8 2,7% 

Skôr spokojný 39 13,0% 

Skôr nespokojný 83 27,8% 

Nespokojný 169 56,5% 

Dostupnosť cyklotrás 

Spokojný 9 3,0% 

Skôr spokojný 35 11,8% 

Skôr nespokojný 86 29,1% 

Nespokojný 166 56,1% 

Parkovacie miesta  

Spokojný 12 3,7% 

Skôr spokojný 76 23,6% 

Skôr nespokojný 117 36,3% 

Nespokojný 117 36,3% 

Automobilová doprava  

Spokojný 23 7,7% 

Skôr spokojný 145 48,8% 

Skôr nespokojný 86 29,0% 

Nespokojný 43 14,5% 

Úroveň mestskej dopravy  

Spokojný 45 14,3% 

Skôr spokojný 152 48,4% 

Skôr nespokojný 78 24,8% 

Nespokojný 39 12,4% 

Odpadové hospodárstvo (separovanie)  

Spokojný 42 12,5% 

Skôr spokojný 155 46,0% 

Skôr nespokojný 94 27,9% 

Nespokojný 46 13,6% 

Úroveň požiarnej ochrany  

Spokojný 113 36,8% 

Skôr spokojný 178 58,0% 

Skôr nespokojný 15 4,9% 

Nespokojný 1 0,3% 

Činnosť mestskej polície  

Spokojný 33 9,9% 

Skôr spokojný 112 33,7% 

Skôr nespokojný 104 31,3% 

Nespokojný 83 25,0% 

Bezpečnosť a ochrana osobného 
majetku  

Spokojný 28 9,0% 

Skôr spokojný 157 50,3% 

Skôr nespokojný 82 26,3% 

Nespokojný 45 14,4% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  
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11. Ktoré z nasledujúcich oblastí je podľa Vášho názoru potrebné v meste čo najskôr riešiť 
a rozvíjať? 

 
Tab. 71: Dotazníkový prieskum pre verejnosť: Ktoré z nasledujúcich oblastí je podľa Vášho názoru 

potrebné v meste čo najskôr riešiť a rozvíjať? 

Oblasť Počet  

Školstvo 155 

Kultúra 27 

Bytová výstavba 78 

Oddych, voľný čas, šport 75 

Sociálne služby 127 

Zdravotnícke služby 173 

Doprava, generel dopravy 62 

Cyklodoprava 155 

Cesty a komunikácie 173 

Cestovný ruch 51 

Podnikateľské prostredie 43 

Pracovné príležitosti 121 

Životné prostredie 101 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
Graf 22 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
 
12. Zaujímate sa o dianie a život v meste Púchov?  
 

Tab. 72: Dotazníkový prieskum pre verejnosť: Zaujímate sa o dianie a život v meste Púchov? 

Možnosti Počet  Podiel 

Áno, často 226 64,4% 

Áno, občas 123 35,0% 

Nie 2 0,6% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  
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Graf 23 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
 
13. Odkiaľ najčastejšie čerpáte informácie o dianí v meste? 
 

Tab. 73: Dotazníkový prieskum pre verejnosť: Odkiaľ najčastejšie čerpáte informácie o dianí 
v meste? 

Možnosti Počet  

Úradná tabuľa 40 

Zasadanie zastupiteľstva 118 

Mestský úrad 15 

Webová stránka mesta 172 

Facebook 50 

Iné internetové stránky 55 

Regionálne noviny 198 

Regionálne televízie 183 

Priatelia, rodina 156 

Iné 4 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
Graf 24 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  
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14. Chýbajú Vám niektoré služby v uvedených oblastiach? 
 

Tab. 74: Dotazníkový prieskum pre verejnosť: Chýbajú Vám niektoré služby v uvedených 
oblastiach? 

Oblasť  Možnosti Počet  Podiel 

Školstvo, možnosti vzdelávania 
Nie 179 79,6% 

Áno 41 18,2% 

Doprava 
Nie 133 53,6% 

Áno 107 43,1% 

Cyklodoprava 
Nie 87 33,6% 

Áno 162 62,5% 

Sociálna starostlivosť 
Nie 136 58,1% 

Áno 93 39,7% 

Zdravotná starostlivosť 
Nie 105 39,8% 

Áno 154 58,3% 

Kultúra 
Nie 170 71,1% 

Áno 65 27,2% 

Šport, voľný čas, rekreácia 
Nie 167 70,5% 

Áno 65 27,4% 

Životné prostredie 
Nie 133 52,6% 

Áno 109 43,1% 

Iné 
Nie 102 72,9% 

Áno 28 20,0% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
 
15. Ktorých aktivít sa vo Vašom meste koná málo a prijali by ste, aby sa konali častejšie? 
 

Tab. 75: Dotazníkový prieskum pre verejnosť: Ktorých aktivít sa vo Vašom meste koná málo a 
prijali by ste, aby sa konali častejšie? 

Typ akcie  Počet  

Kultúrne akcie  101 

Športové akcie a podujatia 59 

Spoločenské podujatia  70 

Vzdelávacie akcie  95 

Voľnočasové aktivity a záujmové krúžky 66 

Vlastné športovanie  44 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
Graf 25 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  
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16. Triedite odpad? 
 

Tab. 76: Dotazníkový prieskum pre verejnosť: Triedite odpad? 

Možnosti Počet  Podiel 

Áno 310 89,3% 

Nie, nechce sa mi 3 0,9% 

Nie, zlá dostupnosť kontajnerov 13 3,7% 

Nie, neviem, prečo by som to mal robiť 0 0,0% 

Nie, žiadna motivácia 21 6,1% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
Graf 26 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
 
17. Zhodnoťte kvalitu životného prostredia: 
 

Tab. 77: Dotazníkový prieskum pre verejnosť: Zhodnoťte kvalitu životného prostredia 

Ukazovateľ  Miera spokojnosti  Počet  Podiel 

Rozsah verejných plôch 
a parkov  

Spokojný 88 26,8% 

Skôr spokojný 170 51,8% 

Skôr nespokojný 56 17,1% 

Nespokojný 14 4,3% 

Úroveň infraštruktúry pre 
atraktívne prostredie 

Spokojný 42 15,3% 

Skôr spokojný 155 56,4% 

Skôr nespokojný 71 25,8% 

Nespokojný 7 2,5% 

Podpora ekologického 
poľnohospodárstva, lesníctva 

Spokojný 23 8,6% 

Skôr spokojný 104 38,8% 

Skôr nespokojný 110 41,0% 

Nespokojný 31 11,6% 
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Úroveň starostlivosti o verejné 
plochy 

Spokojný 64 20,1% 

Skôr spokojný 176 55,2% 

Skôr nespokojný 57 17,9% 

Nespokojný 22 6,9% 

Starostlivosť o zeleň 

Spokojný 86 26,0% 

Skôr spokojný 176 53,2% 

Skôr nespokojný 48 14,5% 

Nespokojný 21 6,3% 

Dostatok zelene, stromov  

Spokojný 94 28,6% 

Skôr spokojný 135 41,0% 

Skôr nespokojný 74 22,5% 

Nespokojný 26 7,9% 

Čistota a vzhľad miesta, kde 
bývate 

Spokojný 68 20,2% 

Skôr spokojný 176 52,2% 

Skôr nespokojný 57 16,9% 

Nespokojný 36 10,7% 

Kvalita ovzdušia 

Spokojný 48 14,7% 

Skôr spokojný 175 53,7% 

Skôr nespokojný 74 22,7% 

Nespokojný 29 8,9% 

Miera hlučnosti 

Spokojný 39 11,7% 

Skôr spokojný 143 42,8% 

Skôr nespokojný 96 28,7% 

Nespokojný 56 16,8% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
 
18. Vyjadrite mieru spokojnosti s pokrytím nasledovných sietí na mieste, kde bývate: 
 
Tab. 78: Dotazníkový prieskum pre verejnosť: Vyjadrite mieru spokojnosti s pokrytím nasledovných 

sietí na mieste, kde bývate 

Ukazovateľ  Miera spokojnosti  Počet  Podiel 

Elektrina 

Spokojný 282 84,2% 

Skôr spokojný 46 13,7% 

Skôr nespokojný 3 0,9% 

Nespokojný 4 1,2% 

Plyn 

Spokojný 244 80,3% 

Skôr spokojný 32 10,5% 

Skôr nespokojný 5 1,6% 

Nespokojný 23 7,6% 

Voda 

Spokojný 282 84,7% 

Skôr spokojný 38 11,4% 

Skôr nespokojný 7 2,1% 

Nespokojný 6 1,8% 

Kanalizácia 

Spokojný 253 76,4% 

Skôr spokojný 42 12,7% 

Skôr nespokojný 18 5,4% 

Nespokojný 18 5,4% 

Internet 

Spokojný 203 67,2% 

Skôr spokojný 57 18,9% 

Skôr nespokojný 27 8,9% 

Nespokojný 15 5,0% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  
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19. Cítite sa na mieste, kde bývate, bezpečne? 
 

Tab. 79: Dotazníkový prieskum pre verejnosť: Cítite sa na mieste, kde bývate, bezpečne? 

Možnosti Počet  Podiel 

124 35,7% 124 

175 50,4% 175 

38 11,0% 38 

10 2,9% 10 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
Graf 27 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
 
20. Podieľate sa na skrášľovaní mesta v bezprostrednom okolí Vášho obydlia? 
 
Tab. 80: Dotazníkový prieskum pre verejnosť: Podieľate sa na skrášľovaní mesta v bezprostrednom 

okolí Vášho obydlia? 

Možnosti Počet  Podiel 

Áno 138 40,0% 

Skôr áno 130 37,7% 

Skôr nie 60 17,4% 

Nie 17 4,9% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  
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Graf 28 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015  

 
 
A.1.7.2. Vyhodnotenie prieskumu – dotazník pre podnikateľov   
 
V priebehu prieskumu sa vrátilo vyplnených celkom 14 dotazníkov pre podnikateľov s nasledovnými 
výsledkami.  
 
1. Právna forma: 
 

Tab. 81: Dotazníkový prieskum pre podnikateľov: právna forma 

Právna forma Počet Podiel 

Fyzická osoba (živnostník) 4 28,6% 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 8 57,1% 

Akciová spoločnosť 2 14,3% 

Verejná obchodná spoločnosť 0 0,0% 

Komanditná spoločnosť 0 0,0% 

Družstvo 0 0,0% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  

 
Graf 29 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  
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2. Oblasť podnikania (možnosť označiť aj viac odpovedí):  
 

Tab. 82: Dotazníkový prieskum pre podnikateľov: oblasť podnikania  

Oblasť podnikania Počet 

Doprava 1 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo 1 

Stravovanie a ubytovanie 0 

Spracovateľský priemysel a remeselníctvo 1 

Stavebníctvo 4 

Školstvo 1 

Verejné služby 1 

Obchod a služby 8 

Iné (doplňte): 1 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  

 
Graf 30 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  

 
 
3. Miesto podnikania – mestská časť (možnosť označiť aj viac odpovedí):  
 

Tab. 83: Dotazníkový prieskum pre podnikateľov: Miesto podnikania – mestská časť 

Miesto podnikania Počet 

Pod Lachovcom 1 

Sedlište 0 

Námestie 2 

Centrum 4 

Staré mesto 0 

Sídlisko pri Makyte 1 

Horné Kočkovce 1 

Kolonka 0 

Nové Nosice 0 

Nosice 1 

Hrabovka 0 

Vieska – Bezdedov 0 

Ihrište 0 

Hoština 0 

Celé Mesto Púchov 5 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  
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Graf 31 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  

 
 
4. Územná pôsobnosť: 
 

Tab. 84: Dotazníkový prieskum pre podnikateľov: územná pôsobnosť 

Územná pôsobnosť Počet Podiel 

SR 7 53,8% 

Kraj 2 15,4% 

Región 2 15,4% 

Obec / Mesto 2 15,4% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  

 
Graf 32 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  
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5. Ľudské zdroje:  
 

a) Vývoj počtu zamestnancov za posledných 5 rokov: 
 
Tab. 85: Dotazníkový prieskum pre podnikateľov: vývoj počtu zamestnancov za posledných 5 rokov 

Vývoj počtu zamestnancov za posledných 5 rokov Počet Podiel 

Rastie 5 35,7% 

Je rovnaký 6 42,9% 

Klesá 3 21,4% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  

 
Graf 33 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  

 
b) Očakávaný vývoj zamestnanosti na rok 2016: 

 
Tab. 86: Dotazníkový prieskum pre podnikateľov: očakávaný vývoj zamestnanosti na rok 2016 

Očakávaný vývoj zamestnanosti na rok 2016 Počet Podiel 

Nárast 6 42,9% 

Rovnaký stav 8 57,1% 

Pokles 0 0,0% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  

 
Graf 34 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  
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6. Aké sú Vaše prekážky rozvoja Vášho podnikania? 
 
Tab. 87: Dotazníkový prieskum pre podnikateľov: Aké sú Vaše prekážky rozvoja Vášho podnikania? 

Ukazovateľ  Možnosti Počet  Podiel 

Ekonomická situácia 

Áno 4 30,8% 

Skôr áno 4 30,8% 

Skôr nie 5 38,5% 

Neviem 0 0,0% 

Domáca konkurencia 

Áno 4 28,6% 

Skôr áno 2 14,3% 

Skôr nie 8 57,1% 

Neviem 0 0,0% 

Zahraničná konkurencia 

Áno 2 14,3% 

Skôr áno 0 0,0% 

Skôr nie 11 78,6% 

Neviem 1 7,1% 

Dostatok kvalifikovaných 
zamestnancov 

Áno 4 30,8% 

Skôr áno 3 23,1% 

Skôr nie 6 46,2% 

Neviem 0 0,0% 

Nedostatočné priestory 

Áno 3 23,1% 

Skôr áno 0 0,0% 

Skôr nie 10 76,9% 

Neviem 0 0,0% 

Dostupnosť financovania 

Áno 2 15,4% 

Skôr áno 5 38,5% 

Skôr nie 6 46,2% 

Neviem 0 0,0% 

Náklady na energie 

Áno 1 7,7% 

Skôr áno 4 30,8% 

Skôr nie 8 61,5% 

Neviem 0 0,0% 

Náklady na materiál 

Áno 1 7,7% 

Skôr áno 2 15,4% 

Skôr nie 10 76,9% 

Neviem 0 0,0% 

Legislatíva 

Áno 5 35,7% 

Skôr áno 5 35,7% 

Skôr nie 4 28,6% 

Neviem 0 0,0% 

Dopravná dostupnosť  

Áno 0 0,0% 

Skôr áno 3 23,1% 

Skôr nie 10 76,9% 

Neviem 0 0,0% 

Spolupracujúca samospráva 
a podnikatelia  

Áno 5 38,5% 

Skôr áno 2 15,4% 

Skôr nie 5 38,5% 

Neviem 1 7,7% 

Efektívna komunikácia MsÚ, 
poslancov, primátora s podnikateľmi 

Áno 2 16,7% 

Skôr áno 3 25,0% 

Skôr nie 6 50,0% 

Neviem 1 8,3% 
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Vytváranie podmienok a pomoc pre 
podnikateľov a živnostníkov 

Áno 6 42,9% 

Skôr áno 5 35,7% 

Skôr nie 2 14,3% 

Neviem 1 7,1% 

Propagácia produktov 

Áno 2 15,4% 

Skôr áno 4 30,8% 

Skôr nie 6 46,2% 

Neviem 1 7,7% 

Propagačné a smerové tabule 

Áno 1 7,7% 

Skôr áno 6 46,2% 

Skôr nie 5 38,5% 

Neviem 1 7,7% 

Zľavy na nájomnom pre začínajúcich 
podnikateľov a živnostníkov za 
priestory vo vlastníctve mesta 

Áno 1 8,3% 

Skôr áno 2 16,7% 

Skôr nie 6 50,0% 

Neviem 3 25,0% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  

 
 
7. Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie mesta za posledných 5 rokov? 
 

Tab. 88: Dotazníkový prieskum pre podnikateľov: Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie mesta za 
posledných 5 rokov? 

Hodnotenie Počet Podiel 

Pozitívne 5 35,7% 

Čiastočne pozitívne 7 50,0% 

Čiastočne negatívne 1 7,1% 

Negatívne 1 7,1% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  

 
Graf 35 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  
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8. Ako hodnotíte mesto ako miesto pre Vaše podnikanie? 
 

Tab. 89: Dotazníkový prieskum pre podnikateľov: Ako hodnotíte mesto ako miesto pre Vaše 
podnikanie? 

Hodnotenie Počet Podiel 

Výborne 2 14,3% 

Dobre 4 28,6% 

Vyhovujúco 5 35,7% 

Zle 2 14,3% 

Neviem 1 7,1% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  

 
Graf 36 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  

 
 
9. Aké sú ďalšie plány Vašej firmy na obdobie rokov 2015 – 2022?  
 
Tab. 90: Dotazníkový prieskum pre podnikateľov: Aké sú ďalšie plány Vašej firmy na obdobie rokov 

2015 – 2022? 

Plán do budúcnosti Počet 

Rozšíriť/modernizovať budovu, prevádzku firmy 5 

Rozšíriť/modernizovať technologické vybavenie 6 

Zlepšiť propagáciu firmy 11 

Rozšíriť činnosť do ďalších obcí 9 

Zaviesť nové produkty/služby 9 

Nájsť nových partnerov pre rozvoj firmy 8 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  
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Graf 37 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  

 
 
10. Čerpali ste v minulosti dotácie na podporu Vašich rozvojových plánov? 
 
Tab. 91: Dotazníkový prieskum pre podnikateľov: Čerpali ste v minulosti dotácie na podporu Vašich 

rozvojových plánov? 

Možnosti Počet Podiel 

Áno 3 21,4% 

Nie 11 78,6% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  

 
Graf 38 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  
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11. Zaujímate sa o dianie a život v meste Púchov? 
 

Tab. 92: Dotazníkový prieskum pre podnikateľov: Zaujímate sa o dianie a život v meste Púchov? 

Možnosti Počet Podiel 

Áno, často 12 85,7% 

Áno, občas 2 14,3% 

Nie 0 0,0% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  

 
Graf 39 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  

 
 
12. Aký tip podpory by bol pre Vás najprínosnejší? 
 

Tab. 93: Dotazníkový prieskum pre podnikateľov: Aký tip podpory by bol pre Vás najprínosnejší? 

Typ podpory Možnosti Počet  Podiel 

Spoločná 
propagácia 

Áno 7 53,8% 

Skôr áno 4 30,8% 

Skôr nie 1 7,7% 

Neviem 1 7,7% 

Dotácie 

Áno 11 84,6% 

Skôr áno 2 15,4% 

Skôr nie 0 0,0% 

Neviem 0 0,0% 

Informačný servis 

Áno 4 36,4% 

Skôr áno 5 45,5% 

Skôr nie 2 18,2% 

Neviem 0 0,0% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015  
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A.1.7.3. Vyhodnotenie prieskumu – dotazník pre tretí sektor   
 
V priebehu prieskumu sa vrátilo vyplnených celkom 17 dotazníkov pre tretí sektor s nasledovnými 
výsledkami.  
 
1. Právna forma: 
 

Tab. 94: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: právna forma 

Právna forma Počet Podiel 

Občianske združenie, spolok 13 76,5% 

Nadácia, nadačný fond 0 0,0% 

Nezisková organizácia 2 11,8% 

Príspevková organizácia 0 0,0% 

Iné 2 11,8% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
Graf 40 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
 
2. Oblasť pôsobnosti (možno označiť aj viac odpovedí):  
 

Tab. 95: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: oblasť pôsobnosti 

Oblasť pôsobnosti Počet 

Životné prostredie 0 

Zdravie 1 

Kultúra a umenie 6 

Deti a mládež 7 

Záujmový spolok (napr. záhradkári) 1 

Pamiatky 5 

Sociálne služby 6 

Vzdelávanie 3 

Šport 6 

Iné 3 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  
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Graf 41 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
 
3. Miesto pôsobnosti – mestská časť (možnosť označiť aj viac odpovedí): 
 

Tab. 96: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: miesto pôsobnosti – mestská časť 

Miesto pôsobnosti – mestská časť  Počet 

Pod Lachovcom 1 

Sedlište 0 

Námestie 2 

Centrum 0 

Staré mesto 0 

Sídlisko pri Makyte 1 

Horné Kočkovce 1 

Kolonka 0 

Nové Nosice 0 

Nosice 1 

Hrabovka 0 

Vieska – Bezdedov 0 

Ihrište 0 

Hoština 0 

Celé Mesto Púchov 11 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
Graf 42 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  
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4. Územná pôsobnosť na úrovni: 
 

Tab. 97: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: územná pôsobnosť na úrovni 

Územná pôsobnosť  Počet Podiel 

SR 4 26,7% 

Kraj 1 6,7% 

Región 7 46,7% 

Obec / Mesto 3 20,0% 

Iné 0 0,0% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
Graf 43 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
 
5. Ľudské zdroje: 
 

a) Vývoj počtu zamestnancov za posledných 5 rokov:  
 

Tab. 98: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: vývoj počtu zamestnancov za posledných 5 rokov 

Vývoj počtu zamestnancov za posledných 5 rokov Počet Podiel 

Rastie 1 8,3% 

Je rovnaký 9 75,0% 

Klesá 2 16,7% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  
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Graf 44 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
 

b) Očakávaný vývoj zamestnanosti na rok 2016: 
 

Tab. 99: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: očakávaný vývoj zamestnanosti na rok 2016 

Očakávaný vývoj zamestnanosti na rok 2016 Počet Podiel 

Nárast 3 25,0% 

Rovnaký stav 9 75,0% 

Pokles 0 0,0% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
Graf 45 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  
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c) Vývoj počtu členov za posledných 5 rokov:  
 

Tab. 100: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: vývoj počtu členov za posledných 5 rokov 

Vývoj počtu členov za posledných 5 rokov Počet Podiel 

Rastie 9 64,3% 

Je rovnaký 5 35,7% 

Klesá 0 0,0% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
Graf 46 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
 
6. Na ktorú skupinu ľudí sú prevažne zamerané Vaše aktivity? 
 
Tab. 101: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: Na ktorú skupinu ľudí sú prevažne zamerané Vaše 

aktivity? 

Cieľová skupinu ľudí  Počet 

Dôchodcovia 3 

Široká verejnosť 11 

Dospelí 3 

Osoby so zdravotným postihnutím 4 

Rodiny s deťmi 6 

Sociálne skupiny 2 

Iné 3 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
Graf 47 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  
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7. Aké sú Vaše najväčšie problémy? 
 

Tab. 102: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: Aké sú Vaše najväčšie problémy? 

Ukazovateľ  Možnosti Počet  Podiel 

Nedostatočné priestory 

Áno 4 26,7% 

Skôr áno 3 20,0% 

Skôr nie 8 53,3% 

Neviem 0 0,0% 

Nedostatočný záujem 
o poskytované služby 

Áno 0 0,0% 

Skôr áno 4 28,6% 

Skôr nie 10 71,4% 

Neviem 0 0,0% 

Dostupnosť financovania 

Áno 5 35,7% 

Skôr áno 7 50,0% 

Skôr nie 2 14,3% 

Neviem 0 0,0% 

Nedostatok zamestnancov 

Áno 2 15,4% 

Skôr áno 3 23,1% 

Skôr nie 6 46,2% 

Neviem 2 15,4% 

Nedostatok členov 

Áno 1 6,7% 

Skôr áno 5 33,3% 

Skôr nie 8 53,3% 

Neviem 1 6,7% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
 
8. Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie mesta za posledných 5 rokov? 
 

Tab. 103: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie mesta za 
posledných 5 rokov? 

Hodnotenie Počet Podiel 

Pozitívne 5 29,4% 

Čiastočne pozitívne 8 47,1% 

Čiastočne negatívne 3 17,6% 

Negatívne 1 5,9% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
Graf 48 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  
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9. Ako hodnotíte mesto pre výkon Vašej činnosti (s ohľadom na Vašu činnosť)? 
 

Tab. 104: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: Ako hodnotíte mesto pre výkon Vašej činnosti 
(s ohľadom na Vašu činnosť)? 

Hodnotenie Počet Podiel 

Výborne 4 23,5% 

Dobre 6 35,3% 

Vyhovujúco 5 29,4% 

Zle 0 0,0% 

Neviem 2 11,8% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
Graf 49 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
 
10. Zaujímate sa o dianie a život v meste Púchov? 
 

Tab. 105: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: Zaujímate sa o dianie a život v meste Púchov? 

Možnosti Počet  Podiel 

Áno, často 14 82,4% 

Áno, občas 3 17,6% 

Nie 0 0,0% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  
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Graf 50 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
 
11. Aké sú ďalšie plány Vašej organizácie v rozpätí rokov 2015-2022? 
 

Tab. 106: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: Aké sú ďalšie plány Vašej organizácie v rozpätí 
rokov 2015-2022? 

Plán do budúcnosti Počet  

Rozšíriť/modernizovať priestory 7 

Rozšíriť/modernizovať vybavenie 7 

Zlepšiť propagáciu 14 

Rozšíriť činnosť do ďalších obcí 3 

Zaviesť nové produkty/služby 9 

Nájsť nových partnerov 9 

Iné 1 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
Graf 51 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  
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12. Čerpali ste v minulosti dotácie (mimo podpory z obecných rozpočtov) na podporu Vašich 
projektov? 

 
Tab. 107: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: Čerpali ste v minulosti dotácie (mimo podpory 

z obecných rozpočtov) na podporu Vašich projektov? 

Možnosti Počet  Podiel 

Áno 9 56,2% 

Nie 7 43,8% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
Graf 52 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
 
13. Využili by ste v budúcnosti dotačnú podporu z rozpočtu mesta pre svoje aktivity? 
 

Tab. 108: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: Využili by ste v budúcnosti dotačnú podporu 
z rozpočtu mesta pre svoje aktivity? 

Možnosti Počet  Podiel 

Áno 16 100% 

Nie 0 0% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  
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14. Do akej oblasti by bola pre Vás podpora najprínosnejšia? 
 

Tab. 109: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: Do akej oblasti by bola pre Vás podpora 
najprínosnejšia? 

Forma podpory  Možnosti Počet  Podiel 

Poskytnutie priestorov na 
činnosť 

Áno 8 57,1% 

Skôr áno 1 7,1% 

Skôr nie 5 35,7% 

Neviem 0 0,0% 

Vybavenie potrebné pre 
činnosť 

Áno 5 35,7% 

Skôr áno 5 35,7% 

Skôr nie 4 28,6% 

Neviem 0 0,0% 

Finančná pomoc 

Áno 10 66,7% 

Skôr áno 4 26,7% 

Skôr nie 1 6,7% 

Neviem 0 0,0% 

Organizačná pomoc 

Áno 3 27,3% 

Skôr áno 5 45,5% 

Skôr nie 2 18,2% 

Neviem 1 9,1% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
 
15. Usporadúvate akcie či aktivity pre verejnosť, jednorazové či dlhodobé? 
 

Tab. 110: Dotazníkový prieskum pre tretí sektor: Usporadúvate akcie či aktivity pre verejnosť, 
jednorazové či dlhodobé? 

Možnosti Počet  Podiel 

Áno 14 82,4% 

Nie 3 17,6% 

Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  

 
Graf 53 

 
Zdroj:  Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  
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A.2. ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA 
 
Riešenie problémov a výziev konkrétneho územia môže byť v budúcnosti ovplyvnené rôznymi 
vonkajšími faktormi, ktoré nevieme ovplyvniť. V riadení samosprávy sú to najčastejšie legislatívne 
zmeny, finančné obmedzenia a podobne.  
 
Z hľadiska podnikateľskej aktivity a migrácie obyvateľstva si samosprávy často navzájom konkurujú. 
Preto je dôležité pre samosprávu identifikovať svoje konkurenčné výhody, ktoré sú kľúčom k rozvoju 
územia a jadrom úspešnej stratégie.    
 
Strategické dokumenty a koncepcie sa z hľadiska ich dosahu môžu rozdeliť na dokumenty na 
medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni, pričom dokumenty na nižšej úrovni by mali 
byť v súlade s nadradenými dokumentmi. Touto previazanosťou sa zabezpečí napĺňanie strategických 
cieľov a priorít na všetkých úrovniach. 
 
Medzi významné strategické dokumenty patria:  
 

- medzinárodná úroveň: Stratégia Európa 2020, Partnerská dohoda SR, 
- národná úroveň: Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, operačné programy na 

využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ostatné odvetvové stratégie 
v oblasti dopravy, životného prostredia, sociálnej pomoci, zdravotníctva, školstva, cestovného 
ruchu, vidieka a podobne,  

- regionálna úroveň: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK, Územný plánu veľkého 
územného celku Trenčianskeho kraja, Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho 
kraja, Rozvojový program verejných prác TSK, Regionálna inovačná stratégia, Plán dopravnej 
obslužnosti TSK, Stratégia rozvoja vidieka TSK 2013 – 2020, Akčný plán udržateľného 
energetického rozvoja TSK na roky 2013 – 2020, Stratégia rozvoja stredného odborného 
školstva v TSK na roky 2013 – 2020, Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja, 
Program rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií Trenčianskeho kraja a iné,  

- miestna úroveň: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, Územný plán obce, 
Integrovaná stratégia rozvoja územia.  

 
Na predvídanie budúceho možného vývoja sa využíva okrem iných analýz aj STEEP analýza. Táto 
analýza pomáha tvorcom rozhodnutí predvídať budúci možný vývoj a na tieto zmeny sa pripraviť. Je 
to analýza externého prostredia zameraná na komplex sociálnych, technických, ekonomických, 
ekologických a politických faktorov.  
 
STEEP analýza napomáha definovať podmienky udržateľného rozvoja obce, ktoré môžeme zhrnúť do 
4 základných bodov: priaznivá demografická štruktúra obyvateľov obce, prosperujúce hospodárstvo 
využívajúce vnútorný potenciál a zdroje obce, dostatočné zabezpečenie služieb pre obyvateľstvo 
a starostlivosť o životné prostredie.   
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Tab. 111: STEEP analýza – analýza vonkajšieho prostredia 

Sociálne Technologické Ekonomické Ekologické Politické  

Starnutie populácie  Úroveň technológie  
Nové trhy a nové 
príležitosti  

Možnosti obnovy 
a tvorby životného 
prostredia  

Legislatíva v oblasti 
kompetencií 
samosprávy 

Prirodzená migrácia 
za prácou  

Dostupná 
technológia 
a využívaná 
technológia 

Klesajúce trhy 
v niektorých 
poskytovaných 
službách  

Podpora tvorby 
a ochrany 
životného 
prostredia  

Zmena vlády, 
vedenia obce ako 
výsledok volieb 

Nedostatok 
kvalifikovaných 
ľudských zdrojov  

Kontakt 
s obyvateľmi 
prostredníctvom 
technológie 

Vplyv daňovej 
politiky  

Legislatíva v oblasti 
životného 
prostredia  

Podpora 
podnikania zo 
strany štátu 

Zmeny v myslení, 
postojoch 
a správaní 
obyvateľov  

Trendy v budovaní 
technologických 
parkov  

Možné finančné 
zdroje  

Zmena klímy a jej 
dôsledky 

Podpora bývania zo 
strany štátu 

Zmeny v mobilite 
obyvateľov  

Nové technológie v 
oblasti spracovania 
stavebných surovín  

Nedostatočný 
disponibilný príjem 
obyvateľstva  

Ekologizácia 
dopravy 

Narastajúci význam 
certifikácie vo 
všetkých sektoroch  

Nedostatočná 
motivácia 
pracovnej sily 
v oblasti vedy 
a výskumu  

Prepojenie ekológie 
a stavebníctva – 
budovanie 
ekologických 
stavieb  

Narastajúci význam 
kvality, certifikácie 
a náročnosti 
zákazníka  

Zvyšovanie 
environmentálnej 
zodpovednosti 
obyvateľov  

Možnosti v čerpaní 
nenávratných 
finančných 
prostriedkov 
z fondov EÚ  

Tvorivosť 
obyvateľstva a jeho 
aktivita  

Vytváranie 
mobilných aplikácií, 
využívanie 
sociálnych sietí  

Nízka produkčná 
výkonnosť  

Viac zelene do 
verejných 
priestranstiev  

Komplikovaná 
legislatíva v oblasti 
verejného 
obstarávania  

Zvyšujúci sa podiel 
obyvateľstva 
ohrozených 
chudobou  

Schopnosť využiť 
najnovšie 
technológie  

Cenový vývoj 
prioritných trhov  

Rozvoj nových 
ekologicky 
orientovaných 
služieb  

Cezhraničná 
spolupráca na 
úrovni 
prihraničných 
regiónov  

Pokles sobášnosti, 
nárast rozvodovosti 

Rozvoj logistických 
služieb, 
kombinovaná 
doprava 

Nízka úroveň 
zdrojov na vedu 
a výskum  

Dostupnosť 
potrebných 
prírodných zdrojov 
na podnikanie  

Štátna politika 
rozvoja cestovného 
ruchu, kultúry   

Zdroj:  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2013 – 2023  
vlastné spracovanie   
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Realizácia jednotlivých stratégií môže byť ovplyvnená rôznymi rizikami a ohrozeniami, ktoré môžeme 
rozdeliť nasledovne: 
 

- ekonomické – riziko nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu plánovaných opatrení 
a tým splnenia cieľov a priorít,  

- sociálne – ohrozenie investície vplyvom nesúhlasného postoja verejnosti k plánovaným 
zámerom, 

- technické – ohrozenie investície vplyvom zložitého technického riešenia zámerov v konkrétnej 
lokalite, 

- ekologické – riziko negatívneho vplyvu plánovaných zámerov na životné prostredie, 
- politické – ohrozenie realizácie plánovaných zámerov vplyvom zmeny vedenia obce 

a následnej zmeny priorít, 
- ostatné – napr. riziko vzniku neoprávnených výdavkov vplyvom nesprávnej implementácie 

projektu, riziko pochybenia pri verejnom obstarávaní, riziko nenaplnenia kritérií a ukazovateľov 
v strategických dokumentoch a podobne.  

 
Operačné programy v rokoch 2014 – 2020   
 
Slovensko bude čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom 
šiestich základných operačných programov:  

- OP Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP)  
- OP Ľudské zdroje (OP ĽZ)  
- OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP)  
- OP Integrovaná infraštruktúra (OP II)  
- OP Výskum a inovácie (OP VaI)  
- OP Efektívna verejná správa (OP EVS)  

 
Samostatným režimom sa budú riadiť programy, ktoré sú implementované na základe špecifických 
usmernení Európskej komisie:  

- Technická pomoc  
- Program rozvoja vidieka  

 
Opis základných prioritných osí Integrovaného regionálneho operačného programu na obdobie 
2014 – 2020:  
 
Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch  
Investičná priorita č. 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych 
uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov  
Špecifický cieľ 1.1: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy  
Investičná priorita č. 1.2: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových 
a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, 
prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej 
regionálnej a miestnej mobility  
Špecifický cieľ č. 1.2.1: Zabezpečenie udržateľnej formy mobility prostredníctvom zvyšovania 
atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy  
Špecifický cieľ č. 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb  
 
Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  
Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú 
k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, 
kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné  
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Špecifický cieľ č. 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na 
komunitnú (poskytovanú na komunitnej úrovni)  
Špecifický cieľ č. 2.1.2: Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom zlepšenia dostupnosti ku 
kvalitným službám v integrovanej primárnej zdravotnej starostlivosti  
Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu 
zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia produktivity a zlepšenia dostupnosti ku kvalitným 
zdravotníckym službám  
Investičná priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností 
a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry  
Špecifický cieľ č. 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl  
Špecifický cieľ č. 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl  
Špecifický cieľ č. 2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku  
 
Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch  
Investičná priorita č. 3.1: Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich 
priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych 
zdrojov  
Špecifický cieľ č. 3.1: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest 
v kultúrnom a kreatívnom sektore prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj 
kreatívneho talentu a netechnologických inovácií  
 
Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie  
Investičná priorita č. 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie 
a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov 
a v sektore bývania  
Špecifický cieľ č. 4.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti budov na bývanie  
Investičná priorita č. 4.2: Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 
environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti 
s investíciami nad rámec týchto požiadaviek  
Špecifický cieľ č. 4.2.1: Zvýšenie dostupnosti zdrojov podzemných vôd pre zásobovanie obyvateľstva 
pitnou vodou  
Investičná priorita č. 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, 
oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku  
Špecifický cieľ č. 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 
prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na 
zmeny klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku  
 
Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou  
Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou  
Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie kapacít pre miestny rozvoj vedený komunitou  
Špecifický cieľ č. 5.1.2: Zvýšenie tvorby pracovných miest rozvojom podnikania a inovácií na miestnej 
úrovni  
Špecifický cieľ 5.1.3: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 
zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 
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Stratégia Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) vychádza z Národného programu 
reforiem SR, ktorý definuje opatrenia na posilňovanie ekonomického rastu a zamestnanosti 
Slovenskej republiky. Tieto opatrenia prispievajú k naplneniu národných cieľov, ktoré sú v súlade so 
stratégiou Európa 2020. V oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálneho začlenenia boli pre 
Slovenskú republiku zadefinované nasledujúce ciele:  

- zlepšiť kvalitu základného vzdelávania, najmä zvýšením úrovne znalostí a zručností žiakov na 
priemerný počet bodov 505 v prieskume OECD – PISA 2018 (v roku 2012 – 472 bodov),  

- dosiahnuť, aby najmenej 40% ľudí vo veku 30 – 34 rokov malo ukončené vysokoškolské alebo 
ekvivalentné vzdelanie (v roku 2011 – 23,4%),  

- udržať podiel ľudí, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, pod 6% do roku 2020 (v roku 
2013 – 6,3%), 

- zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov na 72% do roku 2020 (zo 65% 
v rokoch 2011 a 2012),  

- znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou a sociálnym vylúčením na 17,2% do roku 2020 
(z 20,5% v roku 2012).  

 
Opis základných prioritných osí Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 
– 2020:  
 
Prioritná os 1: Vzdelávanie  
Investičná priorita 1.1: Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného 
vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, 
úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov 
duálneho vzdelávania a odborného vzdelávania  
Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšiť kvalitu vzdelávania na ZŠ a SŠ reflektujúc potreby trhu práce s dôrazom na 
podporu odborného vzdelávania a prípravy  
Investičná priorita 1.2: Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové 
skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností 
a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom 
usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií  
Špecifický cieľ 1.2.1: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 
kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie  
Špecifický cieľ 1.2.2: Zlepšiť profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov na 
všetkých stupňoch škôl vrátane prípravy na povolanie pedagóga  
 
Prioritná os 2: Zamestnanosť  
Investičná priorita 2.1: Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane 
dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy 
v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily  
Špecifický cieľ 2.1.1: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a riešiť nezamestnanosť s osobitným 
dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby  
Špecifický cieľ 2.1.2: Zvýšiť zamestnanosť podporou tvorby pracovných miest, mobility pre získanie 
zamestnania, adaptability zamestnancov a podnikov, podporou udržateľnej samostatnej zárobkovej 
činnosti, začínajúcich podnikov a poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych aktivít vo vidieckych 
oblastiach  
Investičná priorita 2.2 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, 
ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí 
ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania 
systému záruk pre mladých ľudí  
Špecifický cieľ 2.2.1: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí, najmä NEET, na trhu 
práce  
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Investičná priorita 2.3: Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti 
prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života 
a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu 
Špecifický cieľ 2.3.1: Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť 
zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien  
Špecifický cieľ 2.3.2: Znížiť horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu na pracovnom trhu 
a v príprave na povolanie  
Investičná priorita 2.4: Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby 
zamestnanosti, zlepšenie prispôsobenia sa potrebám trhu práce, vrátane opatrení zameraných na 
zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov mobility a lepšej spolupráce medzi 
inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami  
Špecifický cieľ 2.4.1: Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu 
úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú 
mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti 
zamestnanosti  
 
Prioritná os 3: Sociálne začlenenie  
Investičná priorita 3.1: Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu 
účasť a zlepšenie zamestnateľnosti  
Špecifický cieľ 3.1.1: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti  
Špecifický cieľ 3.1.2: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie  
Investičná priorita 3.2: Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným 
službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu  
Špecifický cieľ 3.2.1: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť  
Špecifický cieľ 3.2.2: Zlepšenie dostupnosti ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom 
štandardizácie klinických postupov a postupov pre výkon prevencie  
 
Prioritná os 4: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít  
Investičná priorita 4.1: Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia  
Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK na všetkých stupňoch vzdelávania 
s dôrazom na predprimárne vzdelávanie  
Špecifický cieľ 4.1.2: Znížiť mieru nezamestnanosti rómskych mužov a žien  
Špecifický cieľ 4.1.3: Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane 
preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania  
 
Prioritná os 5: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  
Investičná priorita 5.1: Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie 
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach  
Špecifický cieľ 5.1.1: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania  
Špecifický cieľ 5.1.2: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve  
Špecifický cieľ 5.1.3: Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre 
Investičná priorita 5.2 Poskytovanie podpory sociálnym podnikom  
Špecifický cieľ 5.2.1: Zvýšiť mieru zamestnanosti MRK v subjektoch sociálnej ekonomiky v územiach 
s prítomnosťou MRK  
 
 
Globálnym cieľom Operačného programu Kvalita životného prostredia je podporiť trvalo udržateľné 
a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu 
adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. 
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Opis základných prioritných osí Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie 
2014 – 2020:  
 
Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry  
Investičná priorita 1 Prioritnej osi 1: Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom 
splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali 
v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek  
Špecifický cieľ: Zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva 
a za účelom plnenia požiadaviek environmentálneho acquis  
Investičná priorita 2 Prioritnej osi 1: Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť 
požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali 
v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek  
Špecifický cieľ 1: Podporiť zabezpečenie plnenia predvstupových záväzkov SR voči EÚ v oblasti 
čistenia a odvádzania komunálnych odpadových vôd  
Špecifický cieľ 2: Podpora zabezpečenia dostatočného množstva bezpečnej pitnej vody pre 
obyvateľstvo SR z verejných vodovodov  
Špecifický cieľ 3: Dosiahnutie potrebného stupňa sledovania a monitorovania vôd a vodných útvarov, 
ktorým sa zabezpečí vytvorenie a nastavenie podmienok pre opatrenia vedúce k dosiahnutiu 
dobrého ekologického stavu a potenciálu podzemných a povrchových vôd a vodných útvarov  
Investičná priorita 3 Prioritnej osi 1: Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora 
ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry  
Špecifický cieľ 1: Zabezpečiť podmienky pre zachovanie biologickej diverzity a zlepšenie stavu 
ekosystémov v krajine  
Investičná priorita 4 Prioritnej osi 1: Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré 
prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku  
Špecifický cieľ 1: Znížiť znečisťovanie ovzdušia a zlepšiť jeho kvalitu  
Špecifický cieľ 2: Zabezpečiť sanáciu environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj 
v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)  
 
Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 
povodňami  
Investičná priorita 1 Prioritnej osi 2: Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane 
ekosystémových prístupov 
Špecifický cieľ 1: Zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy realizáciou adaptačných opatrení, najmä 
preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami  
Špecifický cieľ 2: Zlepšiť účinnosť sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného odpadu  
 
Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym 
udalostiam ovplyvneným zmenou klímy  
Investičná priorita 1 Prioritnej osi 3: Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť 
predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof  
Špecifický cieľ 1: Zvýšiť úroveň pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených 
zmenou klímy  
Špecifický cieľ 2: Zvýšiť účinnosť preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu 
environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)  
Špecifický cieľ 3: Zvýšiť efektívnosť komplexného manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených 
zmenou klímy  
 
Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch  
Investičná priorita 1 Prioritnej osi 4: Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov  
Špecifický cieľ 1: Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe  
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Investičná priorita 2 Prioritnej osi 4: Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov v podnikoch  
Špecifický cieľ 1: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch  
Investičná priorita 3 Prioritnej osi 4: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia 
energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane 
verejných budov a v sektore bývania  
Špecifický cieľ 1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov  
Investičná priorita 4 Prioritnej osi 4: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä 
pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných 
opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy  
Špecifický cieľ 1: Podpora energetickej efektívnosti, využívania OZE a znižovania emisií skleníkových 
plynov prostredníctvom poradenstva, informovanosti a monitorovania  
Špecifický cieľ 2: Podpora energetickej efektívnosti, využívania OZE a znižovania emisií skleníkových 
plynov prostredníctvom regionálnych a lokálnych akčných plánov udržateľnej energetiky a rozvoja 
energetických služieb  
Investičná priorita 5 Prioritnej osi 4: Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla 
a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple  
Špecifický cieľ 1: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na 
dopyte po využiteľnom teple 
 
 
A.3. ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA  
 
Jedným z najužitočnejších nástrojov plánovania, ktorý pomáha ujasniť si súčasnú situáciu a zhodnotiť 
potenciál, je SWOT analýza. Predpokladom správne vypracovanej SWOT analýzy sú dobre 
zanalyzované jednotlivé oblasti vrátane zhodnotenia ich možného budúceho vývoja.  
 
SWOT analýza vyjadruje zhodnotenie doterajšieho stavu na základe zdokumentovanej analytickej 
časti. Ide o zhodnotenie silných a slabých stránok organizácie s cieľom stanoviť špecifické prednosti 
organizácie a súčasne rozhodnúť o opatreniach na odstránenie nedostatkov. Predstavuje sumár 
silných a slabých stránok a taktiež príležitostí a ohrození: 
 

- silné stránky (strengths) – interné, vnútorné atribúty (vlastnosti), ktoré môžu napomôcť 
k dosiahnutiu cieľa, 

- slabé stránky (weaknesses) – interné, vnútorné atribúty (vlastnosti), ktoré sťažujú dosiahnutie 
cieľa, 

- príležitosti (opportunities) – externé podmienky, ktoré môžu dopomôcť k dosiahnutiu cieľa, 
- ohrozenia (threats) – externé podmienky, ktoré môžu sťažiť dosiahnutie cieľa. 

 
Analýza rozvojového potenciálu mesta formou SWOT analýzy je spracovaná na základe auditu 
rozvojových zdrojov mesta a dotazníkového prieskumu uskutočňovaného medzi verejnosťou, 
podnikateľskými subjektmi a verejnoprospešnými organizáciami.  
 
Hlavnou úlohou SWOT analýzy je v kritických miestach ďalšieho postupu vývoja mesta napomôcť 
k správnemu rozhodovaniu pri zostavovaní cesty k tvorbe realistických a funkčných akčných plánov – 
t.j. plánovanie dlhodobých zámerov a strednodobých cieľov a projektov. Realizácia týchto projektov 
by mala v budúcom období jednak riešiť slabé stránky a zároveň ako protipól posilňovať alebo využiť 
silné stránky mesta. Zároveň z vonkajšieho pohľadu maximálne využívať príležitosti, ktoré ponúka 
vonkajšie prostredie a tiež predpokladať vonkajšie ohrozenia a eliminovať ich negatívny vplyv na 
realizáciu definovaných akčných plánov. 
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Analýza sa dotýka štyroch oblastí:  
- poloha, prírodné pomery, životné prostredie,  
- ľudské zdroje, trh práce, školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť, šport, kultúra,  
- hospodárstvo, ekonomický rozvoj,  
- bytový fond, technická infraštruktúra.  

 
1. Poloha, prírodné pomery, životné prostredie 
 
Silné stránky:  

- výhodná geografická poloha vzhľadom k dopravnému koridoru Bratislava – Žilina – Poprad – 
Košice  

- dobrá geografická poloha vzhľadom k rozvojovým pólom Trenčín a Žilina 
- blízkosť štátnej hranice s Českou republikou – možnosť cezhraničnej spolupráce 
- blízkosť hraničného priechodu smerom na Českú republiku (dopravný ťah I/49) 
- veľmi priaznivé prírodné podmienky pre rozvoj ekologického poľnohospodárstva  
- množstvo prírodných lokalít s významnými estetickými a biologickými hodnotami – veľmi 

priaznivé podmienky pre rozvoj cestovného ruchu (v blízkosti kúpele Nimnica)  
- veľké plochy lesov (v okolí mesta) vhodných na rekreáciu 
- kvalitne organizovaný separovaný zber komunálneho odpadu 
- stúpajúca zodpovednosť obyvateľov za stav životného prostredia (zber separovaného odpadu) 
- pomerne zachovalá biodiverzita v blízkych pohoriach 
- stabilné územie z hľadiska seizmológie 

 
Slabé stránky:  

- existencia veľkých zdrojov plošného znečistenia životného prostredia (napr. Continental)  
- existencia „starých“ environmentálnych záťaží 
- nedostatočné personálne a technické vybavenie štátnej správy a samosprávy v oblasti ochrany 

vôd, klímy a ovzdušia, obnovy environmentálnych funkcií územia a narábania s odpadmi 
- nedostatočné využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie 
- absencia verejnej kanalizácie v niektorých domácnostiach  
- nízky podiel zelene v pomere k zastavaným plochám centra mesta a jeho okolia  
- umiestnenie inžinierskych sietí, ktoré obmedzujú ďalšie možnosti rekonštrukcie novej výsadby 

v meste  
- absencia komplexnej relaxačno-oddychovej zóny v meste  
- neexistujúca pasportizácia zelene  

 
Príležitosti:  

- klesajúca tendencia znečistenia  
- zvyšovanie environmentálneho povedomia  
- rozvoj environmentálnej výchovy mládeže  
- zlepšenie komunikačného prepojenia mesta smerom na Trenčín a Žilinu 
- zlepšenie komunikačného prepojenia mesta smerom na Českú republiku 
- využitie prírodného potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu 
- využitie alternatívnych zdrojov energie (napr. spracovanie biomasy)  
- zhodnocovanie odpadu ako druhotnej suroviny  
- zvýšenie ekologickej stability územia – uplatnenie princípov trvalo udržateľného rozvoja 

v ďalšom rozvoji územia 
- zvýšenie podielu mestskej zelene 
- realizovanie projektov zameraných na zlepšenie stavu životného prostredia vo všetkých jeho 

zložkách (napr. v odpadovom hospodárstve uprednostňovať minimalizáciu odpadov, 
separovaný zber atď.) 

- dobudovanie informačných systémov na monitorovanie a hodnotenie kvality vôd a ochranu 
klímy a ovzdušia 



105 

 

- využitie podporných programov EÚ v oblasti životného prostredia 
- rozvoj ekologického poľnohospodárstva a ekologizácia priemyselnej výroby 
- zlepšenie informačného systému o životnom prostredí 
- aplikovanie politiky / manažmentu udržateľného rozvoja samosprávy 
- systematická radová výsadba významných ulíc v meste Štefánikova, Ferka Urbánka, Požiarna, 

Moravská  
- vybudovanie vodných prvkov v oddychových zónach  
- osadenie informačných tabuliek k vzácnym drevinám (názov, pôvod, krátka história), 

prednášky pre občanov  
- rekonštrukcia historickej zelene na ulici 1. mája, Nábrežná (stromoradia, zabezpečenie 

inžinierskych sietí, osvetlenie, lavičky, chodníky – promenáda)   
- vybudovanie zeleninových a bylinkových záhonov v školách  
- vybudovanie komplexnej relaxačno-oddychovej zóny v meste pre všetky vekové kategórie  
- dobudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete  

 
Ohrozenia:  

- nadradenosť iných záujmov nad záujmami životného prostredia  
- znižovanie ekologickej stability krajiny v dôsledku spôsobu obhospodarovania krajiny a silne 

znečisťujúcej priemyselnej výroby 
- devastácia krajiny divokými skládkami komunálneho odpadu, nezavedenie, resp. zrušenie 

separovaného zberu odpadu 
- zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva, zníženie potenciálu priemyselného 

a poľnohospodárskeho rozvoja krajiny v dôsledku zlej kvality vôd 
- zníženie biodiverzity 
- zánik významných lokalít chránených území, rastlín a živočíchov  
- nízka disciplína pri nakladaní s odpadmi 
- divoké skládky odpadu  
- stúpajúce množstvo komunálneho odpadu  
- nezrealizovaná sanácia skládok 
- neprimerané zahusťovanie centra mesta 
- ubúdanie zelene, zelených plôch a nedostatočná starostlivosť o zeleň  
- vandalizmus  
- klimatické zmeny  

 
 
2. Ľudské zdroje, trh práce, školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť, šport, kultúra 
 
Silné stránky:  

- stúpajúci podiel obyvateľstva v produktívnom veku – dostatok kvalifikovanej pracovnej sily 
- rozvinutá sieť regionálnych stredných škôl  
- veľký potenciál vysokoškolského vzdelávania v regióne mesta zastúpený univerzitou (TnUAD) 

a ďalšími vysokými školami prostredníctvom detašovaných a konzultačných stredísk 
- pomerne vysoká miera vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov 
- rozvíjajúce sa inštitúcie na báze partnerstva v oblasti záujmových združení, nadácií a iných 

organizácií mimovládneho sektora 
- dlhodobo relatívne nízka miera nezamestnanosti v porovnaní s inými regiónmi SR 
- záujem väčšiny nezamestnaných nájsť si prácu 
- potenciál nových zdrojov zamestnanosti v sektore služieb a priemyslu 
- aktívny tretí sektor v oblasti environmentálnej výchovy a osvety  
- aktívny sektor športu a telovýchovy 
- vysoká aktivita spolkov, zborov, súborov, záujmových združení a organizácií formujúcich 

kultúrny život 
- značný počet neziskových organizácií v meste  
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- dostatok športových zariadení  
- aktívny dobrovoľný hasičský zbor  
- talentovaní ľudia  

 
Slabé stránky:  

- nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj sociálnych služieb  
- absencia komplexného sociálneho zariadenia a krízového centra  
- nedostatok ubytovacích miest v sociálnych zariadeniach pre starších občanov  
- absencia multifunkčného ihriska   
- chýbajúci ucelený systém celoživotného vzdelávania 
- nízky stupeň koordinácie systémov verejných služieb, sociálnych služieb a školstva 
- nedostatočná previazanosť medzi vzdelávacou sústavou a trhom práce 
- nevyhovujúce priestory pre činnosť Centra voľného času 
- nevyhovujúce priestory knižnice  
- zlý technický stav amfiteátra na Lachovci  
- existencia marginalizovaných skupín 
- absencia nízkoprahových centier pre deti a mládež 
- nezateplené budovy školských zariadení 
- zlý technický stav školských zariadení   
- nevyhovujúci vykurovací systém v školských zariadeniach  
- nedostatočná vybavenosť škôl pomôckami a výpočtovou technikou  
- nízky záujem o veci verejné  
- absencia bezbariérovosti prostredia  
- do budúcnosti nedostatočná kapacita hrobových miest  
- nepostačujúca terénna (domáca) opatrovateľská služba  
- formálny komunitný plán sociálnych služieb mesta  
- prehlbovanie sociálnych rozdielov  

 
Príležitosti:  

- zvýšenie starostlivosti o seniorov mesta  
- vybudovanie komplexného centra sociálnych služieb  
- vytváranie spoločných nástrojov politiky zamestnanosti na úrovni TSK 
- intenzívnejšia spolupráca školského systému a podnikateľskej sféry s cieľom prispôsobiť obsah 

a rozsah vzdelávania požiadavkám trhu práce 
- prehlbovanie partnerskej spolupráce všetkých subjektov štátnej správy, samosprávy 

a neziskových organizácií zainteresovaných do aktivít v oblasti sociálnych služieb 
- zvýšenie zodpovednosti zamestnávateľov za rast odbornosti a kvalifikácie pracovnej sily 
- zvýšenie počítačovej gramotnosti 
- účasť v programoch EÚ zameraných na prevenciu a elimináciu nezamestnanosti 
- rozvoj a skvalitňovanie školského vzdelávania 
- modernizácia materských a základných škôl v meste 
- rozvoj všetkých foriem celoživotného vzdelávania ako záruky trvalého rozvoja regiónu 
- komplexné riešenie problémov marginalizovanej skupiny občanov 
- zabezpečiť rovnomernejšiu sieť zariadení sociálnych služieb 
- zlepšenie štandardu zdravotníckych zariadení (chýbajúce pľúcne oddelenie a endokrinológia)  
- vybudovanie multifunkčného ihriska  
- rekonštrukcia amfiteátra na Lachovci  
- zabezpečenie vhodných priestorov pre knižnicu  
- výstavba priestorov / objektov na usporiadanie kultúrnych aktivít 
- rozvíjanie dobrej spolupráce mestského zastupiteľstva a mestského úradu s tretím sektorom, 

podnikateľmi a ostatnými aktérmi lokálneho života (organizácie, inštitúcie, školské zariadenia 
atď.) 

- angažovanie mesta v spolupráci s ďalšími mestami a obcami v riešení spoločných problémov 



107 

 

- skvalitňovanie informovanosti obyvateľov mesta o dianiach, udalostiach v meste a jeho 
mikropriestore 

- prostredníctvom kultúry skvalitniť život obyvateľov  
- prepojenie kultúry a cestovného ruchu  
- vytvorenie a rešpektovanie dlhodobej koncepcie športu na území mesta Púchov  
- chýbajúca stratégia rozvoja športu po koncepčnej stránke  
- vybudovanie urnového hája  

 
Ohrozenia:  

- rast nezamestnanosti a prehlbovanie problémov trhu práce 
- prehlbovanie sociálnej nerovnováhy 
- odchod mladých a vzdelaných ľudí z mesta z dôvodu chýbajúcich perspektív v Púchove 
- apatia nezamestnaných – pasívne zotrvávanie v sociálnej sieti 
- prehlbovanie štrukturálnych rozdielov medzi dopytom a ponukou práce 
- nedostatok finančných prostriedkov na skvalitnenie kultúrno-spoločenskej kultúry mesta  
- nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj sociálnej infraštruktúry  
- nedostatočná spolupráca verejného sektora so súkromným sektorom v oblasti sociálnej 

politiky  
- nedostatočná motivácia mladých ľudí k športu  
- zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva  

 
 
3. Hospodárstvo, ekonomický rozvoj 
 
Silné stránky:  

- nízka miera nezamestnanosti 
- vysoká kúpyschopnosť obyvateľstva 
- silné exportné väzby hospodárstva mesta na trhy EÚ 
- vysoký podiel chemického a odevného priemyslu v rámci hospodárskej štruktúry mesta 
- dobrá úroveň peňažných služieb v meste 
- stúpajúci počet podnikateľských subjektov na území mesta  
- pozitívne príklady úspešných podnikateľov  
- vysoký podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov, obyvateľov v produktívnom veku  
- dostatok pracovnej sily  
- dobré podmienky pre rozvoj cestovného ruchu  

 
Slabé stránky:  

- nedostatok vlastných finančných prostriedkov mesta na väčšie investície  
- vysoké úverové zaťaženie mesta  
- málo diverzifikovaná odvetvová priemyselná štruktúra 
- málo rozvinutý sektor doplnkových služieb 
- slabá podpora tradičných umeleckých remesiel  

 
Príležitosti:  

- rozvoj odvetví využívajúcich obnoviteľné domáce zdroje 
- rozvoj biotechnológií 
- rozvoj environmentálne vhodných technológií 
- zvýšenie využiteľnosti alternatívnych zdrojov energie 
- rozvoj spolupráce subjektov hospodárskeho života s partnermi z Českej republiky 
- podpora malého a stredného podnikania  
- zlepšenie marketingovej stratégie mesta 
- rozvoj sietí – ekonomické, právne a poradenské služby 
- rozvoj podnikania s využitím miestnych zdrojov  
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- podporné programy pre začínajúcich podnikateľov  
- zlepšenie spolupráce podnikateľských subjektov  

 
Ohrozenia:  

- nekalá hospodárska súťaž 
- pomalé tempo inovačných procesov 
- nízky záujem investorov o región 
- nízka podpora a administratívne bariéry rozvoja malého a stredného podnikania 
- vonkajšia konkurencia na úkor domácich podnikateľov  
- nízka vymáhateľnosť práva  
- sociálny systém, ktorý by nemotivoval zamestnanca  
- ekonomická politika, ktorá by nepodporovala aktívny prístup k rozvoju podnikania  
- nepripravenosť na konkurenčný tlak EÚ  

 
 
4. Bytový fond, technická infraštruktúra 
 
Silné stránky:  

- rýchly nárast novostavaných bytov 
- existencia koncepcie tepelného hospodárstva  
- strategická poloha mesta v dopravnom spojení Slovenska (sever – juh, západ – východ), dobrá 

dopravná infraštruktúra tvoriaca hlavné dopravné koridory SR s napojením na trans-európsky 
dopravný systém, významný železničný uzol  

- modernizácia železničnej stanice  
- dobrá kvantitatívna a kvalitatívna telekomunikačná infraštruktúra 
- dynamické zlepšovanie kvality dopravnej infraštruktúry mesta 
- dostatok ubytovacích a stravovacích kapacít   
- trend zateplenia bytových domov  

 
Slabé stránky:  

- zlý technický stav miestnych komunikácií na mnohých úsekoch v meste 
- nepripravenosť miestnej dopravnej infraštruktúry na dynamický rozvoj individuálneho 

automobilizmu 
- zaťaženosť centrálnych zón mesta intenzívnou cestnou dopravou  
- chýbajúce inžinierske siete v odľahlých mestských častiach  
- nedostatočná kvalita verejného osvetlenia 
- chýbajúce cyklotrasy a turistické chodníky  
- sústavný nárast miery využívania individuálnej automobilovej dopravy  
- deficit parkovacích miest vrátane chýbajúcich záchytných parkovísk  
- neexistujúca autobusová stanica  
- nedostatok cenovo dostupných, sociálnych a nájomných bytov  
- vysoké ceny bytov  
- absencia pasportizácie dopravného značenia a reklamných plôch  
- neprepojenosť spojov MHD so železničnou dopravou  

 
Príležitosti:  

- výstavba nových bytov 
- majetkové vysporiadanie pozemkov 
- rozšírenie kanalizačných a vodovodných sietí 
- rekonštrukcia miestnych komunikácií 
- skvalitnenie dopravnej infraštruktúry  
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- akceptovať a nadväzovať pri nových výstavbách na historicky utvorenú štruktúru osídlenia 
s cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity 
a špecifickosti pôvodného osídlenia 

- zriadenie verejných internetových bodov pre rozvoj občianskych aktivít 
- výstavba cyklotrás a turistických chodníkov  
- revitalizácia vnútroblokov  
- posilnenie MHD autobusmi na alternatívny pohon 
- rastúci záujem o zefektívnenie bývania – modernizácia, zatepľovanie, využívanie podkroví, 

nadstavby  
- budovanie ďalších kruhových križovatiek  
- výstavba nových parkovacích miest, parkovací dom  

 
Ohrozenia:  

- stagnácia bytovej výstavby – nedostatok zdrojov zo Štátneho bytového fondu 
- nedostatok finančných prostriedkov na skvalitnenie technickej infraštruktúry mesta 
- zhoršovanie kvality cestnej siete z dôvodu nedostatku financií na jej údržbu 
- oneskorenie výstavby a rekonštrukcie cestných a železničných tratí  
- nedostatočná podpora miestnej verejnej hromadnej dopravy 
- pokračujúce zhoršovanie kvality cestnej siete  
- prehustenie automobilovej dopravy v meste  
- nedostatočná starostlivosť o rozvoj turistickej infraštruktúry  

 
 
Na základe SWOT analýzy realizovanej v rámci PHSR boli determinované nasledovné hlavné faktory 
rozvoja a disparity mesta Púchov.  
 
Hlavné faktory rozvoja: 

- výhodná geografická poloha  
- prírodný potenciál   
- výhodná dopravná dostupnosť  
- prihraničná poloha, dobré cezhraničné kontakty  
- široké spektrum školských zariadení  
- využívanie štrukturálnej politiky EÚ  

 
Kľúčové disparity: 

- riešenie statickej dopravy  
- nedostatok finančných zdrojov  
- nedostatočná úroveň poskytovania sociálnych služieb  
- absencia požadovaných zdravotníckych služieb (lôžková časť, pľúcne, endokrinológia)  
- vybavenosť a technický stav školských zariadení  
- nedostatok zazelenených plôch v meste  
- absencia cyklotrás a turistických chodníkov  
- využívanie obnoviteľných energetických zdrojov  
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Odhad budúceho možného vývoja mesta Púchov: 
 
Na základe predošlej analýzy a zhodnotenia faktorov vnútorného a vonkajšieho prostredia môžeme 
odhadnúť možný vývoj mesta Púchov. Na budúci vývoj vplýva viacero faktorov: dopravná poloha 
mesta, veľkosť mesta, vybavenosť službami a pracovnými príležitosťami, demografický vývoj, 
ekonomická situácia a podobne.  
 
Výhodou mesta Púchov je jeho geografické umiestnenie v rámci Slovenska, uprostred hospodársky 
silne rozvinutého územia Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina, ako aj priaznivé prírodné podmienky – 
veľká členitosť terénu, mierne teplé klimatické podmienky, zachovalosť a rozmanitosť prírodného 
potenciálu s možnosťou celoročného využitia. 
 
Mesto Púchov plní funkciu administratívno-správneho, kultúrneho, hospodárskeho a vedecko-
výskumného centra okresu. Hospodárstvo mesta je charakteristické rozvinutým gumárenským, 
chemickým, odevným, sklárskym a potravinárskym priemyslom. Okrem spoločensko-politických 
faktorov sa v lokalizácii priemyslu v danom regióne uplatnili aj ďalšie faktory, a to hlavne dostatok 
kvalifikovanej pracovnej sily a čiastočne ekonomicko-geografická poloha. Na základe uvedeného sa aj 
v budúcom období očakáva rozvoj priemyslu a služieb, čo bude mať na následok aj nárast počtu 
obyvateľov. Do roku 2022 sa očakáva stabilizácia počtu obyvateľstva na úrovni 19 000 osôb. 
Ohrozením však môže byť trend obchodu obyvateľov z mesta na vidiek do okolitých obcí. Mesto patrí 
medzi regióny Slovenska s najnižšou úrovňou nezamestnanosti, pričom v budúcom období je 
predpoklad ďalšieho znižovania miery nezamestnanosti v meste Púchov.  
 
Mesto má dobrú polohu z hľadiska cestnej a železničnej dopravy. Záujmové územie sa nachádza 
v blízkosti križovatiek viacerých ciest európskeho významu, čo v budúcnosti môže znamenať silný 
rozvojový impulz pre daný región. Mesto je cestnou a železničnou križovatkou pri hraniciach dvoch 
štátov Slovensko – Česká republika. Pozitívny vplyv na vývoj mesta bude mať tiež vybudovanie 
rýchlostnej cesty R6 v úseku Púchov – Lysá pod Makytou. Ide o plánovaný úsek, výstavbou ktorého sa 
skompletizuje rýchlostná cesta R6. Súčasťou stavby budú aj dve jednostranné odpočívadlá, jedno pri 
Dohňanoch v smere do Česka a druhé pri Lysej pod Makytou v smere do Púchova. Hraničná poloha 
s Českou republikou prinesie v budúcnosti možnosti rozvoja spolupráce prihraničných miest 
a regiónov.  
 
Územia mesta má veľmi vhodný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, avšak jeho úroveň nie je 
úmerná existujúcim možnostiam. Z uvedeného dôvodu sa v budúcnosti plánuje zvýšiť úroveň rozvoja 
cestovného ruchu, a to eliminovaním nepriaznivých faktorov. V blízkej budúcnosti bude potrebné 
rozvíjať kvalitnú propagáciu a marketingové aktivity produktov, a tak zabezpečovať efektívne využitie 
existujúcich aj plánovaných služieb cestovného ruchu. K rozvoju cestovného ruchu prispeje taktiež 
plánované vybudovanie turistických chodníkov a cyklotrás, oddychovo-relaxačných a športových 
areálov, ako aj plánovaná autobusová stanica. Priaznivý vplyv na rozvoj cestovného ruchu bude mať 
aj moderná železničná stanica.  
 
 
 
Podľa výsledkov SWOT analýzy je možné určiť pre mesto vhodnú stratégiu. 
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B. STRATEGICKÁ ČASŤ  
 
Strategická časť nadväzuje na predchádzajúcu analýzu. Obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri 
zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja mesta pri rešpektovaní 
princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.  
 
Pri spracovaní tohto dokumentu boli plno akceptované najvýznamnejšie rozvojové dokumenty 
týkajúce sa územia mesta (Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja, Územný plán veľkého územného celku 
Trenčianskeho kraja, Územný plán mesta Púchov), ako aj operačné programy. 
 
Na základe dôkladnej analýzy a výsledkov dosiahnutých z verejného prieskumu môžeme 
predpokladať, že mesto Púchov bude v horizonte rokov 2015 – 2022 prosperujúcim mestom 
slobodných a spokojných ľudí, ktorým bude samospráva poskytovať priaznivé podmienky pre ich 
vlastnú osobnú iniciatívu, schopnosti, nadanie a cestu za vlastným šťastím prostredníctvom 
poskytovania tých najlepších podmienok pre rozvoj všetkých oblastí života na jeho území. Bude 
významným centrom vzdelávania, kultúrneho a spoločenského života stredného Považia. Stane sa 
moderným regiónom Slovenska, ktorý bude lákať rodičov detí a študentov priateľským prostredím 
pre život a ich štúdium. Mesto bude poskytovať svojim občanom viac možností kultúry a športu, bude 
mať zdravú populáciu, ktorá sa pravidelne vo voľných chvíľach venuje športovým aktivitám 
rozmanitého druhu. Kultúra sa stane trvalou súčasťou života obyvateľov mesta. Púchov bude 
mestom poskytujúcim základnú kvalitu života všetkým vrstvám občanov s dôrazom na seniorov, 
sociálne odkázaných a všetkých, ktorí sa ocitnú v ťažkých životných situáciách. Ľudia sa budú zaujímať 
o dianie v meste a venovať svoj čas aj skrášľovaniu svojho okolia a mesta. Mesto bude mať 
kvalitnejšiu (kvantitatívne i kvalitatívne) cestnú infraštruktúru, ktorá bude udržiavaná po celý rok. 
Bude regiónom s optimalizovanou sieťou zdravotníckych zariadení, s dostupnou kvalitnou zdravotnou 
starostlivosťou a efektívnym využívaním zdrojov. Prosperujúca ekonomika a jej ďalšie napredovanie 
bude odrazom systematického rozvoja najväčších priemyselných podnikov s celonárodnou 
a svetovou pôsobnosťou a kategórie diverzifikovaných malých a stredných podnikov, budú 
zaznamenávať ďalší rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Územie mesta bude zelenším, čistejším 
a zdravším priestorom pre súčasný i budúci život v regióne. Prostredie mesta bude pre podnikateľov, 
inštitúcie, ako aj pre bežných ľudí motivujúcim k obmedzovaniu ekologických dopadov vlastných 
aktivít na životné prostredie v regióne. 
 
Túto víziu by bolo možné zhrnúť nasledovne: „Púchov – mesto slobodných a spokojných ľudí všetkých 
vekových kategórií a sociálnych skupín, zamerané na ich potreby v kvalitnom životnom prostredí 
a trvalej ekonomickej stabilite“. 
 
Dlhodobé rozvojové zámery mesta sú založené na prirodzených a všeobecne platných princípoch, 
takže sú apolitické. Tým sa stávajú prijateľnými a rešpektovateľnými aj pre všetky nasledujúce 
reprezentácie vo vedení mesta. Len splnením dlhodobých rozvojových zámerov a strategických cieľov 
mesta sa môže naplniť vízia mesta. 
 
Hlavné dlhodobé zámery mesta sú: 

- trvalo udržateľný a komplexný rozvoj mesta, 
- riešenie súčasných a predpokladaných problémov mesta so zreteľom na dlhodobý rozvoj, 
- zvýšenie atraktívnosti mesta. 

 
Zámerom ďalších častí tejto kapitoly je identifikácia prioritných rozvojových oblastí mesta a zároveň 
stanovenie strategických cieľov, priorít, opatrení a aktivít predstavujúcich rozvojovú stratégiu mesta 
nadväzujúcu na výsledky komplexného auditu rozvojového potenciálu záujmového územia, na SWOT 
analýzu a na vyššie uvedené programové dokumenty. 
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Prioritné rozvojové oblasti mesta Púchov: 
 
1. oblasť – Sociálna oblasť 
2. oblasť – Školstvo  
3. oblasť – Životné prostredie 
4. oblasť – Ľudské zdroje  
5. oblasť – Cestovný ruch 
6. oblasť – Šport  
7. oblasť – Zdravotníctvo 
8. oblasť – Kultúra, história, tradícia 
9. oblasť – Priemysel a služby 
10. oblasť – Doprava 
11. oblasť – Rozvoj bývania 
12. oblasť – Občianska spoločnosť 
 
Stratégia na dosiahnutie globálneho cieľa programu vychádza z poznania komplexných potrieb mesta 
pre zabezpečenie kvality života obyvateľov mesta.  
 
 
C. PROGRAMOVÁ ČASŤ  
 
Podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov jednotlivých prioritných oblastí obsahuje 
programová časť. Zahŕňa zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja 
mesta a konkrétne projekty, vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom, opatreniam a aktivitám. 
 
1. Sociálna oblasť 

 
Strategický cieľ: Obnova a prevádzka budov a zariadení sociálnej starostlivosti, vytvorenie podmienok 
na poskytovanie efektívnych a kvalitných služieb. Zníženie percenta sociálne ohrozených 
a odkázaných obyvateľov mesta. Zlepšenie sociálnej starostlivosti a služieb pre deti, podpora 
sociálneho zapojenia nezamestnaných. Budovanie, optimalizácia a modernizácia zariadení sociálnej 
infraštruktúry s dôrazom na individuálny prístup ku klientom. Rozvoj sociálnych služieb a podporu 
integrácie rôznych skupín obyvateľov do spoločenského života.  
 
Cieľ 1: Optimalizovať sociálne služby 
 
Opatrenie 1.1.: Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry 
Aktivita 1.1.1: Výstavba, rekonštrukcia a nadstavba zariadení sociálnej starostlivosti a objektov 
slúžiacich na účely sociálnej starostlivosti  
Aktivita 1.1.2: Znižovanie energetickej náročnosti prevádzky budov  
Aktivita 1.1.3: Zabezpečenie požadovaného štandardu sociálnych služieb zvýšením úrovne riadenia 
a vytvorením možností pre vstup mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov do siete zariadení 
sociálnych služieb  
Aktivita 1.1.4: Zefektívnenie, skvalitnenie a rozšírenie procesu zabezpečovania sociálnych služieb pre 
občanov  
Aktivita 1.1.5: Budovanie podporných zariadení sociálnej starostlivosti  
Aktivita 1.1.6: Vybudovanie komplexného komunitného centra  
Aktivita 1.1.7: Zlepšenie vybavenia zariadení sociálnej starostlivosti a objektov slúžiacich na účely 
sociálnej starostlivosti  
Aktivita 1.1.8: Budovanie účelových zariadení sociálnej starostlivosti  
Aktivita 1.1.9: Podpora vyrovnaného hospodárenia inštitúcií v sociálnej sfére  
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Opatrenie 1.2.: Rozvoj sociálneho zabezpečenia 
Aktivita 1.2.1: Poradenstvo v sociálnej oblasti pre klientov a ich rodinných príbuzných  
Aktivita 1.2.2: Rozšírenie osvety s protidrogovou a protialkoholickou tematikou, proti iným druhom 
závislosti a boja proti kriminalite  
Aktivita 1.2.3: Podpora zotrvania klienta v jeho prirodzenom prostredí  
Aktivita 1.2.4: Zvýšenie informovanosti o zodpovednosti a spoluzodpovednosti jednotlivca a jeho 
rodiny za riešenie nepriaznivej situácie  
Aktivita 1.2.5: Výstavba bytov pre sociálne odkázaných občanov a bezbariérové byty  
Aktivita 1.2.6: Podpora rôznych foriem sociálnych zariadení (materské centrum, komunitné centrum, 
nocľaháreň, zariadenie krízového bývania)  
Aktivita 1.2.7: Zriadenie sociálneho taxíka, požičovne zdravotníckych pomôcok   
Aktivita 1.2.8: Koordinovanie poskytovania sociálnej pomoci v meste  
Aktivita 1.2.9: Podpora vzdelávania zamestnancov v oblasti sociálnych služieb  
 
Opatrenie 1.3: Vytvoriť podmienky pre komplexné riešenie sociálnej politiky mesta  
Aktivita 1.3.1: Sústavne analyzovať stav a potreby v oblasti pokrytia služieb sociálnej starostlivosti 
s cieľom vytvoriť účinnú sociálnu sieť v meste  
Aktivita 1.3.2: Zlepšiť prepojenosť aktivít sociálnej starostlivosti v meste  
Aktivita 1.3.3: Podpora dobrovoľníctva  
 
Cieľ 2: Starostlivosť o spoločenské skupiny, ktoré vyžadujú pomoc  
 
Opatrenie 2.1: Starostlivosť o mládež  
Aktivita 2.1.1: Podpora športu a voľnočasových programov pre sociálne odkázané deti a mládež  
Aktivita 2.1.2: Podpora činnosti školských klubov  
Aktivita 2.1.3: Podpora mládežníckych programov  
Aktivita 2.1.4: Podpora letných táborov pre deti zo sociálne slabých rodín  
Aktivita 2.1.5: Podpora protidrogových kampaní  
Aktivita 2.1.6: Podpora aktivít na odstránenie nepriaznivého javu záškoláctva  
Aktivita 2.1.7: Podpora preventívnych programov  
 
Opatrenie 2.2: Starostlivosť o dôchodcov  
Aktivita 2.2.1: Rozvoj opatrovateľskej služby pre občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav potrebujú 
pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, prác v domácnosti alebo 
kontaktu so spoločenským prostredím  
Aktivita 2.2.2: Rozvoj ďalších sociálnych služieb pre dôchodcov, ktorí potrebujú stálu opateru  
Aktivita 2.2.3: Zabezpečenie teplej stravy do domácnosti starých a imobilných občanov  
Aktivita 2.2.4: Skvalitnenie podmienok na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie 
fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov v mestských kluboch dôchodcov  
Aktivita 2.2.5: Podpora sociálno-duchovných programov pre dôchodcov a osamelých občanov  
Aktivita 2.2.6: Zabezpečenie tzv. „náramkov záchrany“ pre samostatne žijúcich seniorov  
 
Opatrenie 2.3: Starostlivosť o zdravotne a mentálne postihnutých  
Aktivita 2.3.1: Odbúranie bariér komunikačnej infraštruktúry a jej vybavenie špeciálnymi 
signalizačnými zariadeniami pre zdravotne postihnutých v zmysle bežnej európskej úrovne  
Aktivita 2.3.2: Podporovať programy neziskových organizácií pracujúcich s občanmi so zdravotným 
postihnutím pri ich integračnom procese  
Aktivita 2.3.3: Podpora rehabilitačných a rekondičných pobytov zdravotne postihnutých  
Aktivita 2.3.4: Podpora debarierizácie verených inštitúcií  
Aktivita 2.3.5: Podpora vytvárania parkovacích miest pre odkázaných  
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Opatrenie 2.4: Starostlivosť o marginalizované skupiny  
Aktivita 2.4.1: Vytvoriť možnosti dočasného bývania s nižším štandardom (ubytovne, útulky 
a nocľahárne)  
Aktivita 2.4.2: Podpora reintegrácie marginalizovaných skupín  
Aktivita 2.4.3: Organizovať zbierky ošatenia, obuvi, školských potrieb, kníh, hračiek a nábytku 
a charitatívne akcie pre marginalizované skupiny  
Aktivita 2.4.4: Podpora programov na vytváranie pracovných miest terénnych sociálnych pracovníkov  
Aktivita 2.4.5: Vytváranie podmienok pre starostlivosť o bezdomovcov  
Aktivita 2.4.6: Podporovať programy integrácie detí z marginalizovaných skupín do školského 
prostredia so zameraním ich uplatnenia sa na trhu práce  
 
Cieľ 3: Skvalitnenie objektov a zariadení sociálnej infraštruktúry  
 
Opatrenie 3.1: Zvýšenie kvality objektov sociálnej infraštruktúry  
Aktivita 3.1.1: Výstavba, oprava a výstavba sociálnych objektov  
Aktivita 3.1.2: Rozšírenie a obnova cintorínov  
 
Opatrenie 3.2: Zvýšenie kvality zariadení sociálnej infraštruktúry  
Aktivita 3.2.1: Modernizácia sociálnych zariadení sociálnej infraštruktúry  
 
 
2. Školstvo  
 
Strategický cieľ: Zlepšenie stavu školských zariadení s ohľadom na zlepšenie kvality vzdelávania 
a prístupu k vzdelaniu – rozvoj a skvalitňovanie možností vzdelávania.  
 
Cieľ 1: Kvalitná školská infraštruktúra  
 
Opatrenie 1.1: Skvalitnenie stavu objektov škôl a školských zariadení  
Aktivita 1.1.1: Komplexný audit stavu objektov škôl a školských zariadení  
Aktivita 1.1.2: Vypracovanie koncepcie rozvoja školskej infraštruktúry v meste  
Aktivita 1.1.3: Rekonštrukcia a modernizácia objektov škôl a školských zariadení  
 
Opatrenie 1.2: Modernizácia odborných učební, učebných pomôcok a didaktickej techniky na úrovni 
všetkých základných a stredných škôl  
Aktivita 1.2.1: Vypracovať a stanoviť priority, zoznam potrieb pre jednotlivé školské zariadenia  
Aktivita 1.2.2: Hľadať mimorozpočtové zdroje  
 
Cieľ 2: Kvalitný systém vzdelávania  
 
Opatrenie 2.1: Zvýšenie efektivity školského systému  
Aktivita 2.1.1: Racionalizácia poskytovania služieb v mestskom školskom systéme  
Aktivita 2.1.2: Koordinácia činností a využívania priestorov  
Aktivita 2.1.3: Vytvoriť podmienky pre lepšiu spoluprácu školy a rodiny, školských a mimoškolských 
organizácií so zámerom na preventívnu výchovu vo vybraných oblastiach (napr. drogová závislosť)  
Aktivita 2.1.4: Zlepšiť spoluprácu medzi vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami v meste  
Aktivita 2.1.5: Podpora záujmových aktivít s dôrazom na rozvoj kreativity, zručnosti a osobnosti 
mladej generácie  
Aktivita 2.1.6: Modernizácia školských knižníc   
Aktivita 2.1.7: Optimalizácia školského systému z hľadiska kvality a kvantity vzhľadom na 
demografický vývoj obyvateľstva, migráciu obyvateľstva a požiadavky na trhu práce  
Aktivita 2.1.8: Podpora prevenčných aktivít v školách so zameraním na propagáciu zdravého 
životného štýlu  



115 

 

Aktivita 2.1.9: Zapájanie sa do regionálnych, nadregionálnych a medzinárodných rozvojových 
projektov s tematickým zameraním v rámci školských aktivít  
Aktivita 2.1.10: Vytvoriť podmienky pre zvýšenie úrovne vyučovacieho a výchovného procesu pre 
minoritnú skupinu deti  
Aktivita 2.1.11: Zlepšiť spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami z iných regiónov (aj zo zahraničia)  
 
Opatrenie 2.2: Zvýšenie motivácie pedagogických zamestnancov na ďalšie vzdelávanie 
a samovzdelávanie  
Aktivita 2.2.1: Pripraviť program pre motiváciu učiteľov  
Aktivita 2.2.2: Vypracovať účinný systém ďalšieho vzdelávania  
 
 
3. Životné prostredie 
 
Strategický cieľ: Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Zvyšovanie podielu využívania 
alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie. Zlepšenie starostlivosti o životné prostredie, 
znižovanie zaťaženosti životného prostredia, budovanie environmentálnej infraštruktúry. Podpora 
environmentálnej výchovy detí predškolského a školského veku i širokej verejnosti.  
 
Cieľ 1: Zlepšenie stavu životného prostredia  
 
Opatrenie 1.1: Zlepšenie stavu verejnej zelene  
Aktivita 1.1.1: Revitalizácia a rozšírenie verejnej zelene – zelených plôch  
Aktivita 1.1.2: Ošetrenie chorých drevín  
Aktivita 1.1.3: Aktualizovať pasport zelene  
 
Opatrenie 1.2: Dobudovanie kanalizácie  
Aktivita 1.2.1: Rozširovanie kanalizácie do všetkých miestnych častí mesta  
 
Opatrenie 1.3: Zlepšenie stavu ovzdušia  
Aktivita 1.3.1: Racionalizácia kúrenia a spotreby energie  
 
Opatrenie 1.4: Zlepšenie stavu vodného hospodárstva  
Aktivita 1.4.1: Udržiavanie vodných tokov a prícestných rigolov, zachytávanie dažďovej vody   
Aktivita 1.4.2: Rozšírenie miestneho verejného vodovodu, osadenie pitných fontán  
Aktivita 1.4.3: Budovanie mokradí s vodnými rastlinami, zvýšenie biodiverzity vodných živočíchov  
 
Opatrenie 1.5: Podpora riešenia problémov súvisiacich s výskytom alergénnych burín a drevín  
Aktivita 1.5.1: Zmapovanie výskytu alergénnych burín a drevín  
 
Opatrenie 1.6: Využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie  
Aktivita 1.6.1: Budovanie a rozvoj zariadení pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov  
 
Opatrenie 1.7: Zachovanie živočíšnych druhov   
Aktivita 1.7.1: Podpora zachovania živočíšnych druhov pri stavebných úpravách budov  
Aktivita 1.7.2: Vytváranie podmienok pre život živočíšnych druhov v meste  
Aktivita 1.7.3: Zvýšenie finančnej podpory a pomoci pri inštalácií náhradných hniezdísk    
 
Cieľ 2: Zníženie antropogénnych vplyvov na životné prostredie  
 
Opatrenie 2.1: Riešenie problémov odpadového hospodárstva  
Aktivita 2.1.1: Rozširovanie a zefektívnenie separovaného zberu odpadu  
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Aktivita 2.1.2: Sanácia vzniknutých environmentálnych záťaží a rekultivácia prípadných divokých 
skládok  
 
Opatrenie 2.2: Zapojenie verejnosti do zlepšenia stavu životného prostredia  
Aktivita 2.2.1: Informačná kampaň na podporu separovania odpadov a proti tvorbe nelegálnych 
skládok  
Aktivita 2.2.2: Organizovanie podujatí a vytvorenie programov určených pre deti predškolského 
a školského veku s dôrazom na ochranu prírody a zachovávanie prírodného dedičstva  
Aktivita 2.2.3: Vytvorenie programov na zvýšenie povedomia o trvalom udržateľnom rozvoji pre 
občanov, podnikateľov a zainteresovaných skupín  
 
Cieľ 3: Zabezpečenie verejného poriadku v meste  
 
Opatrenie 3.1: Zlepšenie bezpečnosti občanov  
Aktivita 3.1.1: Zefektívnenie činnosti mestskej polície  
Aktivita 3.1.2: Rozšírenie a skvalitnenie existujúceho kamerového a rozhlasového systému 
Aktivita 3.1.3: Spolupracovať s inými organizáciami – štátna polícia, neziskové, cirkevné, podnikatelia, 
školy, štátna správa – v oblasti prevencie a zabezpečenia verejného poriadku mesta  
 
Opatrenie 3.2: Zníženie vandalizmu  
Aktivita 3.2.1: Budovať vzťah mládeže k svojmu mestu a jeho hodnotám  
Aktivita 3.2.2: Realizovať osvetovú činnosť pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ  
 
Opatrenie 3.3: Zabezpečenie ochrany životného prostredia v meste  
Aktivita 3.3.1: Zamedziť vznik divokých skládok  
Aktivita 3.3.2: Zamedzenie parkovania vozidiel na nepovolených miestach a trávnatých povrchoch  
Aktivita 3.3.3: Zamedzenie poškodenia rastlín na verejných priestranstvách  
Aktivita 3.3.4: Kontrola držiteľov psov za účelom zachovania čistoty na verejných priestranstvách  
Aktivita 3.3.5: Vytvorenie priestranstva na kynologické účely, vytvorenie výbehu pre psov  
Aktivita 3.3.6: Rozšírenie a modernizácia zberného dvora  
Aktivita 3.3.7: Dobudovanie kompostárne   
 
 
4. Ľudské zdroje  
 
Strategický cieľ: Zvýšenie zamestnanosti obyvateľov mesta, podpora aktívnej politiky trhu práce, 
podpora programov, projektov, aktivít, ktoré uľahčujú integráciu a reintegráciu uchádzačov 
o zamestnanie. Poskytnutie komplexného súboru moderných služieb zamestnanosti uchádzačom 
o zamestnanie a uľahčenie ich integrácie a reintegrácie na trh práce. Zlepšenie sociálneho začlenenia 
zamerané na zamestnanosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením a implementácia princípu 
rovnosti príležitostí na trhu práce. Vytvorenie nevyhnutných predpokladov v systéme odborného 
vzdelávania a prípravy na posilnenie jeho prepojenosti na požiadavky trhu práce, rozvíjanie 
kvalifikovanosti pracovnej sily a zručnosti pre uplatnenie sa na trhu práce.  
 
Cieľ 1: Rozvoj aktívnej politiky trhu práce  
 
Opatrenie 1.1: Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti a rozvoj aktivačných 
programov  
Aktivita 1.1.1: Vytvorenie efektívneho systému na poskytovanie informácií o voľných pracovných 
miestach a o rekvalifikačných kurzoch  
Aktivita 1.1.2: Podpora poradenstva o povolaniach a zamestnaniach  
Aktivita 1.1.3: Podpora samozamestnania  
Aktivita 1.1.4: Podpora programov zameraných na poradenstvo a aktivity motivujúce k vzdelávaniu  
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Aktivita 1.1.5: Podpora spolupráce vzdelávacích inštitúcií so zamestnávateľmi  
Aktivita 1.1.6: Realizácia programov a projektov v rámci aktívnej politiky trhu práce  
 
Opatrenie 1.2: Spolupráca aktérov trhu práce  
Aktivita 1.2.1: Podpora aktívnej komunikácie a spolupráce zamestnávateľov, Úradu práce sociálnych 
vecí a rodiny, vzdelávacích zariadení a ďalších aktérov trhu práce, dosiahnuť lepšiu prípravu a využitie 
pracovnej sily na trhu práce v regióne  
 
Opatrenie 1.3: Podpora celoživotného vzdelávania a zvýšenia adaptability pracovnej sily  
Aktivita 1.3.1: Podpora výcvikových a vzdelávacích programov poskytujúcich rôzne kvalifikácie 
s ohľadom na dynamiku trhu práce  
Aktivita 1.3.2: Podpora vzdelávacích programov zameraných na občanov s nízkym vzdelaním  
Aktivita 1.3.3: Posilnenie vzdelávacích programov druhej šance pre marginalizované skupiny  
Aktivita 1.3.4: Podpora systému celoživotného vzdelávania  
 
Opatrenie 1.4: Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením  
Aktivita 1.4.1: Podpora sociálnych služieb a podpora sociálnych terénnych pracovníkov  
Aktivita 1.4.2: Podpora programov rozvoja a realizácie školiacich programov podporujúcich opätovné 
začlenenie do spoločnosti a na trh práce  
Aktivita 1.4.3: Podpora programov zameraných na zvýšenie adaptability marginalizovaných skupín na 
nové požiadavky trhu práce vrátane informačných a komunikačných technológií  
Aktivita 1.4.4: Budovanie systémov na uľahčenie vstupu absolventov na trh práce  
Aktivita 1.4.5: Podpora programov na motiváciu zamestnávateľov vytvárať podmienky pre rodinne 
orientované zamestnanie  
Aktivita 1.4.6: Podpora programov na vytváranie a udržanie chránených dielní a chránených 
pracovísk pre uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím  
Aktivita 1.4.7: Podpora rekvalifikačných programov pre starších ľudí  
Aktivita 1.4.8: Podpora programov a projektov podporujúcich a rozvíjajúcich aktívnu politiku práce, 
orientujúcich sa na spoločensky marginalizované skupiny  
Aktivita 1.4.9: Podpora rekvalifikačných kurzov a iných foriem vzdelávania  
Aktivita 1.4.10: Podpora programov na elimináciu prejavov diskriminácie na trhu práce postavenej na 
akomkoľvek základe  
 
Opatrenie 1.5: Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach, podpora vzdelávania  
Aktivita 1.5.1: Podpora modernizácie odborného vzdelávania, ktoré zodpovedá aktuálnym potrebám 
trhu práce  
Aktivita 1.5.2: Podpora rozširovania školiacich aktivít terciárneho vzdelávania, prostredníctvom 
zavedenia špecializovaných školiacich programov  
Aktivita 1.5.3: Podpora projektov na tvorbu vzdelávacích programov zameraných pre osvojenie 
nových základných zručností  
Aktivita 1.5.4: Reštrukturalizácia škôl pre potreby mesta a regiónu  
Aktivita 1.5.5: Implementácia programov vzdelávania pre zamestnancov mestského úradu  
Aktivita 1.5.7: Podpora vzdelávacích aktivít, zameraných na zlepšenie adaptabilitu pracovnej sily  
 
 
5. Cestovný ruch 

 
Strategický cieľ: Skvalitnenie služieb a infraštruktúry pre podporu rozvoja cestovného ruchu. Podpora 
budovania, údržby a obnovy turistickej infraštruktúry, propagácia a prezentácia mesta. Spojením 
a vyváženým využívaním prírodných, historických a kultúrnych hodnôt vytváranie podmienok pre 
posilnenie návštevnosti mesta. Podpora rozvoja podnikania v oblasti cestovného ruchu s cieľom zvýšiť 
zamestnanosť a kvalitu života v regióne.  
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Cieľ 1: Zlepšenie turistickej ponuky  
 
Opatrenie 1.1. Podpora propagácie cestovného ruchu a rozvoja turistického informačného systému  
Aktivita 1.1.1: Sústavne mapovať a hodnotiť endogénne turistické zaujímavosti a možnosti mesta 
a okolia  
Aktivita 1.1.2: Sústavne zmapovať potrebné exogénne zdroje (napríklad v oblasti služieb), spolupráca 
s externými umelcami, expertmi  
Aktivita 1.1.3: Umiestniť turistickú ponuku na web stránke mesta  
 
Opatrenie 1.2: Rozvoj turistických produktov  
Aktivita 1.2.1: Podpora vytvárania nových turistických produktov  
Aktivita 1.2.2: Zlepšenie spolupráce súkromného sektora a mesta s cieľom vytvorenia nových 
produktov v cestovnom ruchu v celom spektre možných aktivít  
Aktivita 1.2.3: Podpora vytvárania nových atraktivít v regióne (pre letné i zimné športové aktivity)  
Aktivita 1.2.4: Zapájanie potenciálu kultúrnych inštitúcií do rozvoja cestovného ruchu  
Aktivita 1.2.5: Pokračovať v programe obnovy a zvyšovania úrovne športových areálov, kultúrnych 
a relaxačných areálov, zariadení voľného času, využiteľných pre miestne obyvateľstvo i návštevníkov  
Aktivita 1.2.6: Podpora cestovného ruchu, agroturistiky, cykloturistiky, turistiky vodných športov, 
poznávacieho a kultúrneho cestovného ruchu  
Aktivita 1.2.7: Rozvoj FREE WIFI zón v meste (námestia, turisticky atraktívne lokality)  
 
Opatrenie 1.3: Rozvoj cezhraničnej a domácej regionálnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu  
Aktivita 1.3.1: Tvorba cezhraničnej a domácej regionálnej ponuky turistických a voľnočasových aktivít  
Aktivita 1.3.2: Výstavba cezhraničnej a domácej turistickej infraštruktúry  
 
Opatrenie 1.4: Marketing a prezentácia mesta, tvorba informačných systémov  
Aktivita 1.4.1: Príprava, spracovanie a implementácia marketingovej štúdie ako nástroja zvyšovania 
konkurencieschopnosti v cestovnom ruchu  
Aktivita 1.4.2: Stanovenie cieľových segmentov cestovného ruchu  
Aktivita 1.4.3: Tvorba a distribúcia propagačných materiálov, vydávanie informačnej literatúry 
o primárnej a sekundárnej ponuke cestovného ruchu v tlačenej i elektronickej podobe  
Aktivita 1.4.4: Komunikácia s masmédiami  
 
Opatrenie 1.5: Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu  
Aktivita 1.5.1: Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rekreačných zón, stredísk a zariadení 
cestovného ruchu, ich zatraktívnenie – skvalitňovanie infraštruktúry  
Aktivita 1.5.2: Obnova pamiatok všetkých druhov pre ich ďalšie využitie v CR  
Aktivita 1.5.3: Vybudovanie poradenského a turisticko-informačného centra  
Aktivita 1.5.4: Vytváranie nových turistických cyklotrás  
Aktivita 1.5.5: Príprava a realizácia komplexných programov zvyšovania úrovne a obnovy športovísk, 
kultúrnych a relaxačných areálov, ktoré lákajú veľké množstvá turistov  
Aktivita 1.5.6: Ochrana a obnova hmotného kultúrneho dedičstva a adaptácie rozmanitých prejavov 
tradičnej ľudovej kultúry  
Aktivita 1.5.7: Rozšírenie turistických atrakcií, vytváranie nových aktivít a produktov pre návštevníkov  
Aktivita 1.5.8: Rozvoj kultúrnych aktivít (festivaly, prezentácia zvykov a tradícií, jarmoky atď.)  
Aktivita 1.5.9: Dokumentovanie technologických postupov a rôznych tradičných a špeciálnych techník 
ľudového umenia  
Aktivita 1.5.10: Budovanie a rekonštrukcia, zvyšovanie počtu a kvality zariadení na využívanie 
voľného času ako ihriská, tenisové kurty, golfové ihriská, zábavné zariadenia  
Aktivita 1.5.11: Budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a obnova oddychovo-relaxačných zariadení  
Aktivita 1.5.12: Podpora rozvoja ľudského potenciálu pre CR  
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6. Šport  
 

Strategický cieľ: Podpora športových aktivít občanov mesta – podpora rozvoja telesnej kultúry, 
podporovanie útvarov talentovanej mládeže, športové triedy a športové kluby mesta. Zlepšenie 
možnosti voľno-časových športových aktivít detí, mládeže a dospelých podporujúcich zdravý životný 
štýl.  
 
Cieľ 1: Rozvoj možností športovania  
 
Opatrenie 1.1: Skvalitnenie športovej činnosti  
Aktivita 1.1.1: Vypracovať podrobnú analýzu stavu športu a športovísk  
Aktivita 1.1.2: Zvýšenie propagácie športu na školách a v médiách  
Aktivita 1.1.3: Zvýšenie starostlivosti o prímestské oblasti z hľadiska realizácie športu  
Aktivita 1.1.4: Propagácia oddychových lokalít  
 
Opatrenie 1.2: Rozvoj masového športu  
Aktivita 1.2.1: Zabezpečenie prístupnosti a dozoru existujúcich športovísk  
Aktivita 1.2.2: Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba ihrísk  
Aktivita 1.2.3: Podpora organizovania programov masového charakteru  
Aktivita 1.2.4: Zapájať mládež pre aktívne formy využitia voľného času prostredníctvom športových 
krúžkov  
Aktivita 1.2.5: Zvýšiť osvetu o pozitívnom vplyve športu na zdravie  
Aktivita 1.2.6: Vytvoriť a realizovať koncepciu rozvoja masového športu  
Aktivita 1.2.7: Efektívna podpora subjektov v oblasti športu v závislosti od dosiahnutých výsledkov  
 
Opatrenie 1.3: Zabezpečenie kvalitných športových zariadení  
Aktivita 1.3.1: Rekonštrukcia a modernizácia športových zariadení  
Aktivita 1.3.2: Výstavba nových športových zariadení  
 

 
7. Zdravotníctvo 

 
Strategický cieľ: Zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zvyšovanie štandardu 
zdravotníckych zariadení – dosiahnuť maximálny možný pokrok v efektívnosti a kvalite poskytovania 
zdravotníckej starostlivosti, čím sa zvýši kvalita života a spokojnosť občanov. Zvýšenie zdravotného 
povedomia občanov.  
 
Cieľ 1: Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva  
 
Opatrenie 1.1: Podpora zdravotníckej osvety a zdravý životný štýl  
Aktivita 1.1.1: Spolupráca s organizáciami zabezpečujúcimi zdravotnícku osvetu a zdravý životný štýl  
Aktivita 1.1.2: Podpora programov a organizácií podporujúcich prevenciu rôznych druhov závislostí  
Aktivita 1.1.3: Podpora programov upevňujúcich duševné zdravie  
Aktivita 1.1.4: Podpora rozvoja dentálnej starostlivosti a návykov u detí predškolského a školského 
veku  
 
Cieľ 2: Zlepšiť životné podmienky ovplyvňujúce zdravie  
 
Opatrenie 2.1: Vytvárať podmienky pre zdravé a bezpečné životné prostredie  
Aktivita 2.1.1: Vytvárať podmienky na ochranu zdravia pred škodlivými biologickými, fyzikálnymi 
a chemickými a abiotickými faktormi v životnom i pracovnom prostredí  
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8. Kultúra, história, tradícia 
 

Strategický cieľ: Zachovanie kultúrno-historického potenciálu mesta, rozvoj kultúrnych, informačných 
a voľnočasových aktivít. Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry, všestranne 
podporovať všetky oblasti kultúrneho života a poskytovať platformu pre vzájomnú komunikáciu 
a koordináciu významných podujatí. Zvýšenie počtu a kvalitu kultúrnych podujatí, zabezpečiť žánrovú 
pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov mesta. Zlepšenie kultúrneho 
povedomia a lokálpatriotizmus obyvateľov. 
 
Cieľ 1: Zvýšenie úrovne kultúrnej ponuky  
 
Opatrenie 1.1: Investície do kultúrnej infraštruktúry  
Aktivita 1.1.1: Modernizácia a rekonštrukcia priestorov a objektov slúžiacich na usporiadanie 
kultúrnych aktivít  
Aktivita 1.1.2: Zlepšiť materiálno-technické a personálne podmienky pre rozvoj kultúry v meste  
Aktivita 1.1.3: Doplniť základné materiálne vybavenie kultúrnych inštitúcií v meste  
 
Opatrenie 1.2: Zvýšenie spokojnosti občanov s ponukou programov  
Aktivita 1.2.1: Podpora tradičných organizovaných podujatí  
Aktivita 1.2.2: Rozšírenie priestorov a skvalitnenie ponuky mestskej knižnice, novín, televízie a web 
portálu mesta  
Aktivita 1.2.3: Obnovenie a skvalitnenie siete informačných tabúľ  
Aktivita 1.2.4: Efektívna podpora kultúrnych a umeleckých aktivít  
Aktivita 1.2.5: Podpora aktívnych umeleckých súborov s ťažiskovým zámerom na deti  
 
Opatrenie 1.3: Vytvorenie podmienok pre zachovávanie, zveľaďovanie a šírenie kultúrneho dedičstva  
Aktivita 1.3.1: Udržanie tradície podpory kultúrnych akcií s ľudovo-umeleckým zameraním 
a zvyšovanie ich kvalitatívnej úrovne  
Aktivita 1.3.2: Zvýšiť záujem obyvateľov a návštevníkov o aktivity v oblasti kultúry ako jedného zo 
základných atribútov rozvoja mesta  
Aktivita 1.3.3: Podpora kultúrnych podujatí na posilnenie lokálpatriotizmu  
 
 
9. Priemysel a služby 

 
Strategický cieľ: Vytváranie kvalitných podmienok na podnikanie v rôznych odvetviach priemyslu 
a služieb, rešpektujúcich kvalitné životné a prírodné prostredie. Podporiť tradičné odvetvia priemyslu 
mesta, podporiť malých a stredných podnikateľov mesta. Vytvorenie diverzifikovaného, priaznivého 
a partnerského podnikateľského prostredia. Riešenie problémov rozvoja nových podnikov 
a existujúcich podnikateľských subjektov, zlepšovanie ich konkurencieschopnosti v rámci 
hospodárstva a jednotného trhu EÚ a prispôsobenie sa novým podmienkam medzinárodnej deľby 
práce. Podpora adaptácie firiem na aktuálne trhové podmienky, zníženie energetickej a surovinovej 
náročnosti, zvýšenie podielu tvorby pridanej hodnoty, zvýšenie kvality riadenia a mobilizácii priamych 
investícií. Podpora rozvoja perspektívnych podnikateľských subjektov a zvýšenia ich 
konkurencieschopnosti. Podpora rozvoja malého a stredného podnikania v oblasti priemyslu a služieb, 
zvýšenie zamestnanosti a kvality života v regióne a obnova podnikateľskej činnosti pomocou 
verejného sektora. Zlepšenie image regiónu, jeho výrobcov a poskytovateľov služieb.  
 
Cieľ 1: Zvýšiť podiel malých a stredných podnikateľov v hospodárstve mesta  
 
Opatrenie 1.1: Posilnenie malých a stredných podnikateľov  
Aktivita 1.1.1: Podpora rozvoja malopodnikateľského sektora s akcentom na služby v cestovnom 
ruchu  
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Aktivita 1.1.2: Podpora zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov  
Aktivita 1.1.3: Skvalitnenie toku informácií medzi verejným, podnikateľským a samosprávnym 
sektorom  
Aktivita 1.1.4: Vytvorenie obchodno-informačného centra  
 
Opatrenie 1.2: Spolupráca v záujme hospodárskeho rozvoja  
Aktivita 1.2.1: Cezhraničná spolupráca so subjektmi z ČR   
Aktivita 1.2.2: Aktívna účasť mesta na projektoch podporujúcich cestovný ruch  
Aktivita 1.2.3: Rozšírenie siete poskytovateľov zliav fyzických a právnických osôb – podnikateľov 
poskytujúcich zľavy pre držiteľov vernostnej karty  
 
Cieľ 2: Zvýšenie miery odvetvovej diferenciácie hospodárskej základne  
 
Opatrenie 2.1: Zvýšenie prílivu priamych investícií na územie mesta a okolia  
Aktivita 2.1.1: Identifikovať potenciálnych záujemcov o investovanie na území mesta  
Aktivita 2.1.2: Vypracovať účinný informačný a komunikačný systém so zameraním na prebudenie 
záujmu a presvedčenie potenciálnych investorov  
Aktivita 2.1.3: Podpora rozvoja služieb orientovaných na verejný sektor  
Aktivita 2.1.4: Podpora rozvoja služieb orientovaných na obyvateľstvo  
Aktivita 2.1.5: Revitalizácia priemyselne nevyužitých plôch  
 
Opatrenie 2.2: Podpora cezhraničných podnikateľských aktivít a podpora vývoja spoločného trhu 
práce  
Aktivita 2.2.1: Spolupráca samosprávy s malo a strednopodnikateľskými subjektmi s cezhraničným 
dopadom  
 
Opatrenie 2.3: Reštrukturalizácia priemyslu a podpora zakladania nových podnikov s cieľom 
ekonomického rozvoja  
Aktivita 2.3.1: Podpora zakladania nových malých a stredných podnikov  
Aktivita 2.3.2: Podpora diverzifikácie priemyslu  
Aktivita 2.3.3: Zintenzívnenie využívania domácich surovín, kvalifikovanej pracovnej sily a lokálnych 
špecifík  
Aktivita 2.3.4: Uprednostnenie rozvoja podnikateľských aktivít s nízkou ekologickou zaťaženosťou  
 
Opatrenie 2.4: Rozvoj malého a stredného podnikania, budovanie poradenských a informačných 
centier, podpora inovácií, vedomostí a aplikovaného výskumu  
Aktivita 2.4.1: Podpora a rozvoj inovačného prostredia predovšetkým v oblasti výskumu a vývoja, 
transferu technológií, inovatívnych výrobkov a postupov  
Aktivita 2.4.2: Podpora programov vzdelávania v podnikateľských subjektoch, zavádzajúcich nové 
technológie  
Aktivita 2.4.3: Podpora rozvoja živnostenského podnikania a optimalizácia siete živností  
Aktivita 2.4.4: Podpora odborných medzinárodných seminárov, konferencií  
Aktivita 2.4.5: Poskytnutie podnikateľských stimulov   
 
Opatrenie 2.5: Propagácia regiónu a cezhraničná spolupráca  
Aktivita 2.5.1: Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti malého a stredného podnikania  
Aktivita 2.5.2: Uľahčenie prístupu podnikateľov na zahraničné trhy  
Aktivita 2.5.3: Podpora medzinárodnej priemyselnej kooperácie a zabezpečovanie medzinárodných 
kontaktov  
Aktivita 2.5.4: Podpora zavádzania elektronického obchodu  
Aktivita 2.5.5: Prezentácia mesta a jeho ekonomického potenciálu na medzinárodných veľtrhoch 
s cieľom podpory exportu, informačná a propagačná kampaň  
Aktivita 2.5.6: Podpora prípravy a realizácie projektov a marketingových štúdií na zlepšenie image  
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10. Doprava 

 
Strategický cieľ: Skvalitniť dopravnú infraštruktúru mesta, začleniť mesto do dôležitých 
medzinárodných trás, priebežnou modernizáciou existujúcej infraštruktúry a budovaním novej 
v rozvojových územiach, zohľadňujúc požiadavky ekológie. Zvýšenie kvality, bezpečnosti a plynulosti 
dopravy v meste a minimalizovať jej negatívny vplyv na obyvateľov a návštevníkov mesta.  
 
Cieľ 1: Modernizácia cestnej dopravy  
 
Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry  
Aktivita 1.1.1: Rekonštrukcia a budovanie miestnych ciest a chodníkov  
Aktivita 1.1.2: Výstavba nových parkovacích miest a garáží  
Aktivita 1.1.3: Rozšírenie verejného osvetlenia  
Aktivita 1.1.4: Podpora kvality v hromadnej osobnej doprave  
 
Opatrenie 1.2: Dobudovanie a údržba infraštruktúry mestskej cestnej siete a dopravných zariadení  
Aktivita 1.2.1: Budovanie kruhových objazdov   
 
Opatrenie 1.3: Podpora cyklistickej dopravy na území mesta  
Aktivita 1.3.1: Projektová príprava a realizácia cyklistických trás – budovanie cyklistickej 
infraštruktúry: komunikácie, budovanie cyklopruhov, cyklokoridorov na mestských komunikáciách, 
budovanie doplnkovej infraštruktúry (napr. stojany a parkoviská pre bicykle)  
 
Cieľ 2: Optimalizácia výkonu mestskej hromadnej a autobusovej dopravy 
 
Opatrenie 2.1: Zvýšenie podielu mestskej hromadnej a autobusovej dopravy na preprave osôb v meste 
Aktivita 2.1.1: Podpora kvalitnej a spoľahlivej mestskej hromadnej a autobusovej dopravy  
Aktivita 2.1.2: Postupné dopĺňanie a výmena autobusov MHD za autobusy na alternatívny pohon 
 
 
11. Občianska spoločnosť 

 
Strategický cieľ: Vytváranie kvalitných podmienok pre rozvíjanie občianskej spoločnosti a budovanie 
partnerstiev na miestnej úrovni (komunitný rozvoj). Posilnenie inštitútu vernostnej karty.  
 
Cieľ 1: Rozvoj neziskového sektora  
 
Opatrenie 1.1: Zlepšenie spolupráce medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami  
Aktivita 1.1.1: Podpora spolupráce mestských mimovládnych neziskových organizácií (MVO)  
Aktivita 1.1.2: Starostlivosť o verejné budovy pre činnosť dobrovoľných hasičských zborov, 
občianskych výborov, neziskových organizácií  
 
Opatrenie 1.2: Samospráva pomáha MVO  
Aktivita 1.2.1: Vytvorenie transparentného podporného systému pre mestské MVO  
Aktivita 1.2.2: Podpora aktivít mestských MVO  
 
Cieľ 2: Zavedenie inštitútu vernostnej karty  
 
Opatrenie 2.1: Zavedenie a rozšírenie systému vernostnej karty  
Aktivita 2.1.1: Rozšírenie akceptačných miest vernostnej karty  
 



123 

 

 
12. Rozvoj bývania 

 
Strategický cieľ: Vytvoriť podmienky pre kvalitné bývanie reagujúce na potreby a požiadavky občanov 
mesta a potenciálnych budúcich obyvateľov mesta.  
 
Cieľ 1: Skvalitňovanie bytovej situácie  
 
Opatrenie 1.1: Rozvoj výstavby rodinných domov a bytových domov  
Aktivita 1.1.1: Podpora výstavby nájomných a sociálnych bytov 
 
Opatrenie 1.2: Revitalizácia obytného prostredia  
Aktivita 1.2.1: Revitalizácia, humanizácia a ekologizácia sídlisk  
 
Opatrenie 1.3: Znižovanie energetickej náročnosti obytných domov  
Aktivita 1.3.1: Podpora programov pre znižovanie energetickej náročnosti obytných domov  
 
 
Následne je potrebné jednotlivé ciele a opatrenia premietnuť do konkrétnych projektov a zvážiť, 
ktoré projekty je mesto reálne schopné realizovať.  
 
 

Tab. 112: Prehľad cieľov, opatrení, aktivít a projektov podľa jednotlivých oblastí  

Prioritná oblasť Cieľ Opatrenie Aktivita Projekt  

1. Sociálna oblasť 
1. Optimalizovať 
sociálne služby 

1.1 Budovanie a rozvoj 
sociálnej infraštruktúry 

1.1.1 Výstavba, rekonštrukcia 
a nadstavba zariadení sociálnej 
starostlivosti a objektov 
slúžiacich na účely sociálnej 
starostlivosti  

Rekonštrukcia budovy 
SOV na komplexné 
komunitné centrum 
sociálnej starostlivosti  

1. Sociálna oblasť 
1. Optimalizovať 
sociálne služby 

1.2 Rozvoj sociálneho 
zabezpečenia 

1.2.7 Zriadenie sociálneho 
taxíka, požičovne zdravotníckych 
pomôcok 

Sociálny taxík  

1. Sociálna oblasť 
1. Optimalizovať 
sociálne služby 

1.2 Rozvoj sociálneho 
zabezpečenia 

1.2.7 Zriadenie sociálneho 
taxíka, požičovne zdravotníckych 
pomôcok 

Požičovňa 
zdravotníckych 
pomôcok  

1. Sociálna oblasť 

2. Starostlivosť 
o spoločenské 
skupiny, ktoré 
vyžadujú pomoc 

2.2 Starostlivosť 
o dôchodcov  

2.2.3 Zabezpečenie teplej stravy 
do domácnosti starých 
a imobilných občanov 

Terénna forma 
sociálnej služby – 
rozvoz teplej stravy   

1. Sociálna oblasť 

2. Starostlivosť 
o spoločenské 
skupiny, ktoré 
vyžadujú pomoc 

2.2 Starostlivosť 
o dôchodcov  

2.2.6 Zabezpečenie tzv. 
„náramkov záchrany“ pre 
samostatne žijúcich seniorov 

Projekt „náramky 
záchrany“ – väčšia 
šanca na život  

1. Sociálna oblasť 

2. Starostlivosť 
o spoločenské 
skupiny, ktoré 
vyžadujú pomoc 

2.3: Starostlivosť 
o zdravotne a mentálne 
postihnutých 

2.3.1 Odbúranie bariér 
komunikačnej infraštruktúry a jej 
vybavenie špeciálnymi 
signalizačnými zariadeniami pre 
zdravotne postihnutých v zmysle 
bežnej európskej úrovne 

Život bez bariér  

1. Sociálna oblasť 

2. Starostlivosť 
o spoločenské 
skupiny, ktoré 
vyžadujú pomoc 

2.4 Starostlivosť 
o marginalizované 
skupiny 

2.4.1 Vytvoriť možnosti 
dočasného bývania s nižším 
štandardom (ubytovne, útulky 
a nocľahárne) 

Domov pre všetkých  

1. Sociálna oblasť 

2. Starostlivosť 
o spoločenské 
skupiny, ktoré 
vyžadujú pomoc 

2.4 Starostlivosť 
o marginalizované 
skupiny 

2.4.3 Organizovať zbierky 
ošatenia, obuvi, školských 
potrieb, kníh, hračiek a nábytku 
a charitatívne akcie pre 
marginalizované skupiny 

Vybudovanie 
sociálneho obchodu 
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1. Sociálna oblasť 

3. Skvalitnenie 
objektov 
a zariadení 
sociálnej 
infraštruktúry 

3.1 Zvýšenie kvality 
objektov sociálnej 
infraštruktúry 

3.1.2 Rozšírenie a obnova 
cintorínov 

Dôstojný posledný 
odpočinok  

1. Sociálna oblasť 

3. Skvalitnenie 
objektov 
a zariadení 
sociálnej 
infraštruktúry 

3.1 Zvýšenie kvality 
objektov sociálnej 
infraštruktúry 

3.1.2 Rozšírenie a obnova 
cintorínov 

Urnový háj  

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.1 Skvalitnenie stavu 
objektov škôl 
a školských zariadení 

1.1.3 Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov škôl 
a školských zariadení 

Modernizácia 
a rekonštrukcia ZŠ na 
Gorazdovej ulici 

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.1 Skvalitnenie stavu 
objektov škôl 
a školských zariadení 

1.1.3 Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov škôl 
a školských zariadení 

Dobudovanie 
športového areálu ZŠ 
na Gorazdovej ulici 

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.1 Skvalitnenie stavu 
objektov škôl 
a školských zariadení 

1.1.3 Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov škôl 
a školských zariadení 

Modernizácia 
a rekonštrukcia ZŠ na 
Komenského ulici 

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.1 Skvalitnenie stavu 
objektov škôl 
a školských zariadení 

1.1.3 Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov škôl 
a školských zariadení 

Obnova 
a rekonštrukcia 
športového areálu ZŠ 
na Komenského ulici  

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.1 Skvalitnenie stavu 
objektov škôl 
a školských zariadení 

1.1.3 Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov škôl 
a školských zariadení 

Obnova 
a rekonštrukcia 
športového areálu ZŠ 
na Mládežníckej ulici 

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.1 Skvalitnenie stavu 
objektov škôl 
a školských zariadení 

1.1.3 Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov škôl 
a školských zariadení 

Modernizácia 
a rekonštrukcia ZŠ 
a MŠ na Slovanskej 
ulici 

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.1 Skvalitnenie stavu 
objektov škôl 
a školských zariadení 

1.1.3 Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov škôl 
a školských zariadení 

Obnova 
a rekonštrukcia 
športového areálu ZŠ 
a MŠ na Slovanskej 
ulici 

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.1 Skvalitnenie stavu 
objektov škôl a 
školských zariadení 

1.1.3 Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov škôl 
a školských zariadení 

Modernizácia 
a rekonštrukcia 
materskej školy 
Požiarna 1292 

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.1 Skvalitnenie stavu 
objektov škôl a 
školských zariadení 

1.1.3 Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov škôl 
a školských zariadení 

Modernizácia 
a rekonštrukcia 
materskej školy 
Požiarna 1291 

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.1 Skvalitnenie stavu 
objektov škôl a 
školských zariadení 

1.1.3 Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov škôl 
a školských zariadení 

Modernizácia 
a rekonštrukcia 
materskej školy ulica 
1. mája 

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.1 Skvalitnenie stavu 
objektov škôl a 
školských zariadení 

1.1.3 Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov škôl 
a školských zariadení 

Modernizácia 
a rekonštrukcia 
materskej školy 
Chmelinec 

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.1 Skvalitnenie stavu 
objektov škôl a 
školských zariadení 

1.1.3 Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov škôl 
a školských zariadení 

Modernizácia 
a rekonštrukcia 
materskej školy 
Mládežnícka 

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.1 Skvalitnenie stavu 
objektov škôl a 
školských zariadení 

1.1.3 Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov škôl 
a školských zariadení 

Modernizácia 
a rekonštrukcia 
materskej školy 
Nosice 

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.1 Skvalitnenie stavu 
objektov škôl a 
školských zariadení 

1.1.3 Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov škôl 
a školských zariadení 

Modernizácia 
a rekonštrukcia ZUŠ  
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2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.2 Modernizácia 
odborných učební, 
učebných pomôcok 
a didaktickej techniky 

1.2.1 Vypracovať a stanoviť 
priority, zoznam potrieb pre 
jednotlivé školské zariadenia 

Škola hrou ZŠ na 
Gorazdovej ulici  

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.2 Modernizácia 
odborných učební, 
učebných pomôcok 
a didaktickej techniky 

1.2.1 Vypracovať a stanoviť 
priority, zoznam potrieb pre 
jednotlivé školské zariadenia 

Škola hrou ZŠ na 
Komenského ulici 

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.2 Modernizácia 
odborných učební, 
učebných pomôcok 
a didaktickej techniky 

1.2.1 Vypracovať a stanoviť 
priority, zoznam potrieb pre 
jednotlivé školské zariadenia 

Škola hrou ZŠ na 
Mládežníckej ulici 

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.2 Modernizácia 
odborných učební, 
učebných pomôcok 
a didaktickej techniky 

1.2.1 Vypracovať a stanoviť 
priority, zoznam potrieb pre 
jednotlivé školské zariadenia 

Škola hrou ZŠ a MŠ na 
Slovanskej ulici 

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.2 Modernizácia 
odborných učební, 
učebných pomôcok 
a didaktickej techniky 

1.2.1 Vypracovať a stanoviť 
priority, zoznam potrieb pre 
jednotlivé školské zariadenia 

Škola hrou MŠ 
Požiarna 1292  

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.2 Modernizácia 
odborných učební, 
učebných pomôcok 
a didaktickej techniky 

1.2.1 Vypracovať a stanoviť 
priority, zoznam potrieb pre 
jednotlivé školské zariadenia 

Škola hrou MŠ 
Požiarna 1291  

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.2 Modernizácia 
odborných učební, 
učebných pomôcok 
a didaktickej techniky 

1.2.1 Vypracovať a stanoviť 
priority, zoznam potrieb pre 
jednotlivé školské zariadenia 

Škola hrou MŠ ulica 1. 
mája  

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.2 Modernizácia 
odborných učební, 
učebných pomôcok 
a didaktickej techniky 

1.2.1 Vypracovať a stanoviť 
priority, zoznam potrieb pre 
jednotlivé školské zariadenia 

Škola hrou MŠ 
Chmelinec  

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.2 Modernizácia 
odborných učební, 
učebných pomôcok 
a didaktickej techniky 

1.2.1 Vypracovať a stanoviť 
priority, zoznam potrieb pre 
jednotlivé školské zariadenia 

Škola hrou MŠ 
Mládežnícka  

2. Školstvo 
1. Kvalitná školská 
infraštruktúra 

1.2 Modernizácia 
odborných učební, 
učebných pomôcok 
a didaktickej techniky 

1.2.1 Vypracovať a stanoviť 
priority, zoznam potrieb pre 
jednotlivé školské zariadenia 

Škola hrou MŠ Nosice  

2. Školstvo 
2. Kvalitný systém 
vzdelávania 

2.1 Zvýšenie efektivity 
školského systému 

2.1.6 Modernizácia školských 
knižníc   

Múdra mládež ZŠ na 
Gorazdovej ulici 

2. Školstvo 
2. Kvalitný systém 
vzdelávania 

2.1 Zvýšenie efektivity 
školského systému 

2.1.6 Modernizácia školských 
knižníc   

Múdra mládež ZŠ na 
Komenského ulici 

2. Školstvo 
2. Kvalitný systém 
vzdelávania 

2.1 Zvýšenie efektivity 
školského systému 

2.1.6 Modernizácia školských 
knižníc   

Múdra mládež ZŠ na 
Slovanskej ulici 

2. Školstvo 
2. Kvalitný systém 
vzdelávania 

2.1 Zvýšenie efektivity 
školského systému 

2.1.6 Modernizácia školských 
knižníc   

Múdra mládež ZŠ na 
Mládežníckej ulici 

3. Životné 
prostredie 

1. Zlepšenie stavu 
životného 
prostredia 

1.1 Zlepšenie stavu 
verejnej zelene 

1.1.3 Aktualizovať pasport 
zelene 

Pasportizácia zelene  

3. Životné 
prostredie 

1. Zlepšenie stavu 
životného 
prostredia 

1.1 Zlepšenie stavu 
verejnej zelene 

1.1.1 Revitalizácia a rozšírenie 
verejnej zelene – zelených plôch 

Rozkvitnuté mesto  

3. Životné 
prostredie 

1. Zlepšenie stavu 
životného 
prostredia 

1.1 Zlepšenie stavu 
verejnej zelene 

1.1.1 Revitalizácia a rozšírenie 
verejnej zelene – zelených plôch 

Výstavba 
a revitalizácia 
vnútroblokov 
mestskej zástavby 

3. Životné 
prostredie 

1. Zlepšenie stavu 
životného 
prostredia 

1.2 Dobudovanie 
kanalizácie 

1.2.1 Rozširovanie kanalizácie do 
všetkých miestnych častí mesta 

Dobudovanie verejnej 
splaškovej kanalizácie 
v mestských častiach 
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3. Životné 
prostredie 

1. Zlepšenie stavu 
životného 
prostredia 

1.4 Zlepšenie stavu 
vodného hospodárstva 

1.4.2 Rozšírenie miestneho 
verejného vodovodu, osadenie 
pitných fontán 

Dobudovanie 
verejných vetiev 
vodovodu 
v mestských častiach 

3. Životné 
prostredie 

1. Zlepšenie stavu 
životného 
prostredia 

1.4 Zlepšenie stavu 
vodného hospodárstva 

1.4.2 Rozšírenie miestneho 
verejného vodovodu, osadenie 
pitných fontán 

Osadenie pitných 
fontán 

3. Životné 
prostredie 

2. Zníženie 
antropogénnych 
vplyvov na 
životné prostredie 

2.1 Riešenie problémov 
odpadového 
hospodárstva 

2.1.1 Rozširovanie 
a zefektívnenie separovaného 
zberu odpadu 

Efektívny separovaný 
zber 

3. Životné 
prostredie 

2. Zníženie 
antropogénnych 
vplyvov na 
životné prostredie 

2.1 Riešenie problémov 
odpadového 
hospodárstva 

2.1.1 Rozširovanie 
a zefektívnenie separovaného 
zberu odpadu 

Prístrešky 
a ostrovčeky pre 
odpadové 
hospodárstvo 

3. Životné 
prostredie 

2. Zníženie 
antropogénnych 
vplyvov na 
životné prostredie 

2.1 Riešenie problémov 
odpadového 
hospodárstva 

2.1.1 Rozširovanie 
a zefektívnenie separovaného 
zberu odpadu 

Zber a likvidácia 
kuchynského odpadu 
a olejov  

3. Životné 
prostredie 

2. Zníženie 
antropogénnych 
vplyvov na 
životné prostredie 

2.2 Zapojenie verejnosti 
do zlepšenia stavu 
životného prostredia 

2.2.1 Informačná kampaň na 
podporu separovania odpadov 
a proti tvorbe nelegálnych 
skládok 

Vybudovanie 
mestského ekocentra  

3. Životné 
prostredie 

3. Zabezpečenie 
verejného 
poriadku v meste 

3.1 Zlepšenie 
bezpečnosti občanov 

3.1.2 Rozšírenie a skvalitnenie 
existujúceho kamerového 
a rozhlasového systému 

Bezpečné mesto  

3. Životné 
prostredie 

3. Zabezpečenie 
verejného 
poriadku v meste 

3.3 Zabezpečenie 
ochrany životného 
prostredia v meste 

3.3.1 Zamedziť vznik divokých 
skládok 

Mesto bez čiernych 
skládok  

3. Životné 
prostredie 

3. Zabezpečenie 
verejného 
poriadku v meste 

3.3 Zabezpečenie 
ochrany životného 
prostredia v meste 

3.3.5 Vytvorenie priestranstva na 
kynologické účely, vytvorenie 
výbehu pre psov 

Pes – priateľ človeka  

3. Životné 
prostredie 

3. Zabezpečenie 
verejného 
poriadku v meste 

3.3 Zabezpečenie 
ochrany životného 
prostredia v meste 

3.3.6 Rozšírenie a modernizácia 
zberného dvora 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 
separačnej haly 
a triediacej linky  

3. Životné 
prostredie 

3. Zabezpečenie 
verejného 
poriadku v meste 

3.3 Zabezpečenie 
ochrany životného 
prostredia v meste 

3.3.6 Rozšírenie a modernizácia 
zberného dvora 

Vybudovanie bazáru 
nepoužívaných 
a funkčných vecí 

3. Životné 
prostredie 

3. Zabezpečenie 
verejného 
poriadku v meste 

3.3 Zabezpečenie 
ochrany životného 
prostredia v meste 

3.3.7 Dobudovanie kompostárne 
Dobudovanie 
kompostárne 

4. Ľudské zdroje 
1. Rozvoj aktívnej 
politiky trhu práce 

 
1.1 Modernizácia 
a zvýšenie rozsahu 
a kvality služieb 
zamestnanosti a rozvoj 
aktivačných programov 
 

1.1.6 Realizácia programov 
a projektov v rámci aktívnej 
politiky trhu práce 

Bližšie k občanom  

5. Cestovný ruch 
1. Zlepšenie 
turistickej ponuky 

1.2 Rozvoj turistických 
produktov 

1.2.1 Podpora vytvárania nových 
turistických produktov 

Vytvorenie 
turistických 
chodníkov  

5. Cestovný ruch 
1. Zlepšenie 
turistickej ponuky 

1.2 Rozvoj turistických 
produktov 

1.2.1 Podpora vytvárania nových 
turistických produktov 

Malé oddychové zóny 
v meste a jeho okolí 

5. Cestovný ruch 
1. Zlepšenie 
turistickej ponuky 

1.5 Budovanie 
a rekonštrukcia 
infraštruktúry 
cestovného ruchu 

1.5.3 Vybudovanie 
poradenského a turisticko-
informačného centra 

Vybudovanie 
turisticko-
informačného centra 

5. Cestovný ruch 
1. Zlepšenie 
turistickej ponuky 

1.5 Budovanie 
a rekonštrukcia 
infraštruktúry 
cestovného ruchu 

1.5.4 Vytváranie nových 
turistických cyklotrás 

Vybudovanie 
turistických cyklotrás  
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5. Cestovný ruch 
1. Zlepšenie 
turistickej ponuky 

1.5 Budovanie 
a rekonštrukcia 
infraštruktúry 
cestovného ruchu 

1.5.11 Budovanie, rekonštrukcia, 
modernizácia a obnova 
oddychovo-relaxačných 
zariadení 

Oddychový areál – 
Odhánky  

5. Cestovný ruch 
1. Zlepšenie 
turistickej ponuky 

1.5 Budovanie 
a rekonštrukcia 
infraštruktúry 
cestovného ruchu 

1.5.11 Budovanie, rekonštrukcia, 
modernizácia a obnova 
oddychovo-relaxačných 
zariadení 

Rekreačno-oddychový 
areál – Nábrežie Váhu 

6. Šport 
1. Rozvoj 
možností 
športovania 

1.2 Rozvoj masového 
športu 

1.2.2 Rekonštrukcia, 
modernizácia a výstavba ihrísk 

Detské ihriská 
a pieskoviská v meste 
a v mestských 
častiach 

6. Šport 
1. Rozvoj 
možností 
športovania 

1.2 Rozvoj masového 
športu 

1.2.2 Rekonštrukcia, 
modernizácia a výstavba ihrísk 

Výstavba 
multifunkčných ihrísk  

6. Šport 
1. Rozvoj 
možností 
športovania 

1.3 Zabezpečenie 
kvalitných športových 
zariadení 

1.3.1 Rekonštrukcia 
a modernizácia športových 
zariadení 

Modernizácia 
a zatraktívnenie 
letného kúpaliska 

6. Šport 
1. Rozvoj 
možností 
športovania 

1.3 Zabezpečenie 
kvalitných športových 
zariadení 

1.3.1 Rekonštrukcia 
a modernizácia športových 
zariadení 

Znižovanie 
energetickej 
náročnosti 
športových zariadení 

6. Šport 
1. Rozvoj 
možností 
športovania 

1.3 Zabezpečenie 
kvalitných športových 
zariadení 

1.3.1 Rekonštrukcia 
a modernizácia športových 
zariadení 

Modernizácia 
športových zariadení, 
kompletná 
revitalizácia 
športových areálov 

7. Zdravotníctvo 

2. Zlepšiť životné 
podmienky 
ovplyvňujúce 
zdravie 

2.1 Vytvárať podmienky 
pre zdravé a bezpečné 
životné prostredie 

2.1.1 Vytvárať podmienky na 
ochranu zdravia pred škodlivými 
biologickými, fyzikálnymi 
a chemickými a abiotickými 
faktormi v životnom i pracovnom 
prostredí 

Stop alergénom  

8. Kultúra, 
história, tradícia 

1. Zvýšenie 
úrovne kultúrnej 
ponuky 

1.1 Investície do 
kultúrnej infraštruktúry 

1.1.1 Modernizácia 
a rekonštrukcia priestorov 
a objektov slúžiacich na 
usporiadanie kultúrnych aktivít 

Modernizácia 
a rekonštrukcia – 
Amfiteáter Púchov 

8. Kultúra, 
história, tradícia 

1. Zvýšenie 
úrovne kultúrnej 
ponuky 

1.1 Investície do 
kultúrnej infraštruktúry 

1.1.1 Modernizácia 
a rekonštrukcia priestorov 
a objektov slúžiacich na 
usporiadanie kultúrnych aktivít 

Kultúrny komplex  

8. Kultúra, 
história, tradícia 

1. Zvýšenie 
úrovne kultúrnej 
ponuky 

1.1 Investície do 
kultúrnej infraštruktúry 

1.1.1 Modernizácia 
a rekonštrukcia priestorov 
a objektov slúžiacich na 
usporiadanie kultúrnych aktivít 

Mestská galéria  

8. Kultúra, 
história, tradícia 

1. Zvýšenie 
úrovne kultúrnej 
ponuky 

1.2: Zvýšenie 
spokojnosti občanov s 
ponukou programov 

1.2.2 Rozšírenie priestorov 
a skvalitnenie ponuky mestskej 
knižnice, novín, televízie a web 
portálu mesta 

Knižnica – kultúrne 
dedičstvo   

9. Priemysel 
a služby 

1. Zvýšiť podiel 
malých 
a stredných 
podnikateľov 
v hospodárstve 
mesta 

1.1 Posilnenie malých 
a stredných 
podnikateľov 

1.1.4 Vytvorenie obchodno-
informačného centra 

Vytvorenie 
obchodno-
informačného centra 

9. Priemysel 
a služby 

2. Zvýšenie miery 
odvetvovej 
diferenciácie 
hospodárskej 
základne 

2.5 Propagácia regiónu 
a cezhraničná 
spolupráca 

2.5.5 Prezentácia mesta a jeho 
ekonomického potenciálu na 
medzinárodných veľtrhoch 
s cieľom podpory exportu, 
informačná a propagačná 
kampaň 

Púchov sa otvára EÚ  

10. Doprava 
1. Modernizácia 
cestnej dopravy 

1.1 Rozvoj dopravnej 
infraštruktúry 

1.1.1 Rekonštrukcia a budovanie 
miestnych ciest a chodníkov 

Generel dopravy   
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10. Doprava 
1. Modernizácia 
cestnej dopravy 

1.1 Rozvoj dopravnej 
infraštruktúry 

1.1.1 Rekonštrukcia a budovanie 
miestnych ciest a chodníkov 

Rekonštrukcia 
hlavných mestských 
ulíc – Štefánikova 
a Komenského  

10. Doprava 
1. Modernizácia 
cestnej dopravy 

1.1 Rozvoj dopravnej 
infraštruktúry 

1.1.1 Rekonštrukcia a budovanie 
miestnych ciest a chodníkov 

Dobudovanie 
infraštruktúry Dvory 

10. Doprava 
1. Modernizácia 
cestnej dopravy 

1.1 Rozvoj dopravnej 
infraštruktúry 

1.1.1 Rekonštrukcia a budovanie 
miestnych ciest a chodníkov 

Realizácia cesty 
s podjazdom – časť 
Kéblie 

10. Doprava 
1. Modernizácia 
cestnej dopravy 

1.1 Rozvoj dopravnej 
infraštruktúry 

1.1.1 Rekonštrukcia a budovanie 
miestnych ciest a chodníkov 

Výstavba 
a rekonštrukcia 
miestnych 
komunikácií 
a chodníkov  

10. Doprava 
1. Modernizácia 
cestnej dopravy 

1.1 Rozvoj dopravnej 
infraštruktúry 

1.1.2 Výstavba nových 
parkovacích miest a garáží 

Rozšírenie 
parkovacích miest  

10. Doprava 
1. Modernizácia 
cestnej dopravy 

1.1 Rozvoj dopravnej 
infraštruktúry 

1.1.2 Výstavba nových 
parkovacích miest a garáží 

Vybudovanie 
parkovacieho domu 

10. Doprava 
1. Modernizácia 
cestnej dopravy 

1.1 Rozvoj dopravnej 
infraštruktúry 

1.1.3 Rozšírenie verejného 
osvetlenia 

Doplnenie 
a modernizácia 
verejného osvetlenia 

10. Doprava 
1. Modernizácia 
cestnej dopravy 

1.2 Dobudovanie 
a údržba infraštruktúry 
mestskej cestnej siete a 
dopravných zariadení 

1.2.1 Budovanie kruhových 
objazdov   

Realizácia kruhového 
objazdu Vsetínska 
a Streženická ulica 

10. Doprava 
1. Modernizácia 
cestnej dopravy 

1.2 Dobudovanie 
a údržba infraštruktúry 
mestskej cestnej siete a 
dopravných zariadení 

1.2.1 Budovanie kruhových 
objazdov   

Realizácia kruhového 
objazdu Komenského 
ulica 

10. Doprava 
1. Modernizácia 
cestnej dopravy 

1.3 Podpora cyklistickej 
dopravy na území 
mesta 

1.3.1 Projektová príprava 
a realizácia cyklistických trás – 
budovanie cyklistickej 
infraštruktúry: komunikácie, 
budovanie cyklopruhov, 
cyklokoridorov na mestských 
komunikáciách, budovanie 
doplnkovej infraštruktúry (napr. 
stojany a parkoviská pre bicykle) 

Vybudovanie 
dopravných cyklotrás  

10. Doprava 

2. Optimalizácia 
výkonu mestskej 
hromadnej 
a autobusovej 
dopravy 

2.1 Zvýšenie podielu 
mestskej hromadnej a 
autobusovej dopravy na 
preprave osôb v meste 

2.1.1 Podpora kvalitnej 
a spoľahlivej mestskej 
hromadnej a autobusovej 
dopravy 

Autobusová stanica  

10. Doprava 

2. Optimalizácia 
výkonu mestskej 
hromadnej 
a autobusovej 
dopravy 

2.1 Zvýšenie podielu 
mestskej hromadnej a 
autobusovej dopravy na 
preprave osôb v meste 

2.1.2 Postupné dopĺňanie 
a výmena autobusov MHD za 
autobusy na alternatívny pohon   

Autobusy na 
alternatívny pohon   

11. Občianska 
spoločnosť 

1. Rozvoj 
neziskového 
sektora 

1.1 Zlepšenie 
spolupráce medzi 
mimovládnymi 
neziskovými 
organizáciami 

1.1.2 Starostlivosť o verejné 
budovy pre činnosť 
dobrovoľných hasičských zborov, 
občianskych výborov, 
neziskových organizácií 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 
verejných budov  

11. Občianska 
spoločnosť 

2. Zavedenie 
inštitútu 
vernostnej karty 

2.1 Zavedenie 
a rozšírenie systému 
vernostnej karty 

2.1.1 Rozšírenie akceptačných 
miest vernostnej karty 

Vernostné karty  

12. Rozvoj 
bývania 

1. Skvalitňovanie 
bytovej situácie 

1.1 Rozvoj výstavby 
rodinných domov 
a bytových domov 

1.1.1 Podpora výstavby 
nájomných a sociálnych bytov 

Šanca na bývanie pre 
každého  

12. Rozvoj 
bývania 

1. Skvalitňovanie 
bytovej situácie 

1.3 Znižovanie 
energetickej náročnosti 
obytných domov 

1.3.1 Podpora programov pre 
znižovanie energetickej 
náročnosti obytných domov 

Teplo domova  

Zdroj:  vlastné spracovanie   
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Ku každému projektu sa určia ukazovatele a ich východiskové a cieľové hodnoty. Na základe týchto 
ukazovateľov bude možné priebežne sledovať napĺňanie cieľov PHSR.  
 
 
 

Tab. 113: Prehľad ukazovateľov, východísk a výsledkov projektov 

Typ 
ukazovateľa 

Ukazovateľ   Definícia 
Informačný 

zdroj / odkaz 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota  

2015 

Cieľová 
hodnota 

2022 

Prioritná oblasť: 1. Sociálna oblasť 

Projekt: 1. Rekonštrukcia budovy SOV na komplexné komunitné centrum sociálnej starostlivosti 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

komplexné komunitné 
centrum sociálnej 

starostlivosti 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 0 1 

Projekt: 2. Sociálny taxík 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zriadenie služby 
sociálneho taxíka 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 0 1 

Projekt: 3. Požičovňa zdravotníckych pomôcok 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zriadenie požičovne  
zdravotníckych pomôcok 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 0 1 

Projekt: 4. Terénna forma sociálnej služby – rozvoz teplej stravy 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zavedenie sociálnej služby 
rozvozu teplej stravy 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prijímateľov 

služby 

absencia 
služby 

rozvozu 
teplej stravy 

služba rozvozu 
teplej stravy 

Projekt: 5. Projekt „náramky záchrany“ – väčšia šanca na život 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zavedenie sociálnej služby 
„náramky záchrany“ 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prijímateľov 

služby 

absencia 
služby 

„náramky 
záchrany“ 

služba 
„náramky 
záchrany“ 

Projekt: 6. Život bez bariér 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

odbúranie bariér 
Ukazovateľ 

výsledku 
Mestský úrad 

Púchov  
počet bariér 

existujúce 
bariéry 

mesto bez 
bariér 

Projekt: 7. Domov pre všetkých 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

ubytovňa pre 
marginalizované skupiny  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 0 1 

Projekt: 8. Vybudovanie sociálneho obchodu 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

sociálny obchod  
Ukazovateľ 

výsledku 
Mestský úrad 

Púchov  
počet 0 1 
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Projekt: 9. Dôstojný posledný odpočinok 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

rozšírenie a rekonštrukcia 
cintorínov   

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov a miest 

nevyhovujúci 
stav 

cintorínov 

vyhovujúci 
stav cintorínov 

Projekt: 10. Urnový háj 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

vytvorenie urnového háju 
Ukazovateľ 

výsledku 
Mestský úrad 

Púchov  
počet 0 1  

 
 

Typ 
ukazovateľa 

Ukazovateľ   Definícia 
Informačný 

zdroj / odkaz 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota  

2015 

Cieľová 
hodnota 

2022 

Prioritná oblasť: 2. Školstvo 

Projekt: 1. Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ na Gorazdovej ulici 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšená kvalita ZŠ na 
Gorazdovej ulici 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

ZŠ v zlom 
stave 

ukončenie 
rekonštrukcie 

a modernizácie 
ZŠ  

Projekt: 2. Dobudovanie športového areálu ZŠ na Gorazdovej ulici 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšenie športovej aktivity 
ZŠ na Gorazdovej ulici 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
dobudovaných 

prvkov 

nevyhovujúci 
stav 

športového 
areálu 

kvalitný stav 
športového 

areálu 

Projekt: 3. Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ na Komenského ulici 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšená kvalita ZŠ na 
Komenského ulici  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

ZŠ v zlom 
stave 

ukončenie 
rekonštrukcie 

a modernizácie 
ZŠ  

Projekt: 4. Obnova a rekonštrukcia športového areálu ZŠ na Komenského ulici 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšenie športovej aktivity 
ZŠ na Komenského ulici 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
dobudovaných 

prvkov 

nevyhovujúci 
stav 

športového 
areálu 

kvalitný stav 
športového 

areálu 

Projekt: 5. Obnova a rekonštrukcia športového areálu ZŠ na Mládežníckej ulici 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšenie športovej aktivity 
ZŠ na Mládežníckej ulici 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
dobudovaných 

prvkov 

nevyhovujúci 
stav 

športového 
areálu 

kvalitný stav 
športového 

areálu 

Projekt: 6. Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšená kvalita ZŠ a MŠ na 
Slovanskej ulici 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

ZŠ a MŠ 
v zlom stave 

ukončenie 
rekonštrukcie 

a modernizácie 
ZŠ a MŠ 

Projekt: 7. Obnova a rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšenie športovej aktivity 
ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
dobudovaných 

prvkov 

nevyhovujúci 
stav 

športového 
areálu 

kvalitný stav 
športového 

areálu 
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Projekt: 8. Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy Požiarna 1292 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšená kvalita materskej 
školy Požiarna 1292 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

MŠ v zlom 
stave 

ukončenie 
rekonštrukcie 

a modernizácie 
MŠ  

Projekt: 9. Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy Požiarna 1291 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšená kvalita materskej 
školy Požiarna 1291 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

MŠ v zlom 
stave 

ukončenie 
rekonštrukcie 

a modernizácie 
MŠ  

Projekt: 10. Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy ulica 1. mája 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšená kvalita materskej 
školy ulica 1. mája 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

MŠ v zlom 
stave 

ukončenie 
rekonštrukcie 

a modernizácie 
MŠ  

Projekt: 11. Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy Chmelinec 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšená kvalita materskej 
školy Chmelinec 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

MŠ v zlom 
stave 

ukončenie 
rekonštrukcie 

a modernizácie 
MŠ  

Projekt: 12. Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy Mládežnícka 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšená kvalita materskej 
školy Mládežnícka 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

MŠ v zlom 
stave 

ukončenie 
rekonštrukcie 

a modernizácie 
MŠ  

Projekt: 13. Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy Nosice 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšená kvalita materskej 
školy Nosice 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

MŠ v zlom 
stave 

ukončenie 
rekonštrukcie 

a modernizácie 
MŠ  

Projekt: 14. Modernizácia a rekonštrukcia ZUŠ 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšená kvalita ZUŠ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Mestský úrad 

Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

ZUŠ v zlom 
stave 

ukončenie 
rekonštrukcie 

a modernizácie 
ZUŠ  

Projekt: 15. Škola hrou ZŠ na Gorazdovej ulici 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 
pomôcok a didaktickej 

techniky  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
zabezpečených 
a prerobených 

prvkov 

nedostatočné 
vybavenie 

škôl  

moderné 
vybavenie škôl 

Projekt: 16. Škola hrou ZŠ na Komenského ulici 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 
pomôcok a didaktickej 

techniky  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
zabezpečených 
a prerobených 

prvkov 

nedostatočné 
vybavenie 

škôl  

moderné 
vybavenie škôl 

Projekt: 17. Škola hrou ZŠ na Mládežníckej ulici 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 
pomôcok a didaktickej 

techniky  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
zabezpečených 
a prerobených 

prvkov 

nedostatočné 
vybavenie 

škôl  

moderné 
vybavenie škôl 
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Projekt: 18. Škola hrou ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 
pomôcok a didaktickej 

techniky  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
zabezpečených 
a prerobených 

prvkov 

nedostatočné 
vybavenie 

škôl  

moderné 
vybavenie škôl 

Projekt: 19. Škola hrou MŠ Požiarna 1292 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 
pomôcok a didaktickej 

techniky  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
zabezpečených 
a prerobených 

prvkov 

nedostatočné 
vybavenie 

škôl  

moderné 
vybavenie škôl 

Projekt: 20. Škola hrou MŠ Požiarna 1291 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 
pomôcok a didaktickej 

techniky  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
zabezpečených 
a prerobených 

prvkov 

nedostatočné 
vybavenie 

škôl  

moderné 
vybavenie škôl 

Projekt: 21. Škola hrou MŠ ulica 1. mája 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 
pomôcok a didaktickej 

techniky  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
zabezpečených 
a prerobených 

prvkov 

nedostatočné 
vybavenie 

škôl  

moderné 
vybavenie škôl 

Projekt: 22. Škola hrou MŠ Chmelinec 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 
pomôcok a didaktickej 

techniky  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
zabezpečených 
a prerobených 

prvkov 

nedostatočné 
vybavenie 

škôl  

moderné 
vybavenie škôl 

Projekt: 23. Škola hrou MŠ Mládežnícka 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 
pomôcok a didaktickej 

techniky  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
zabezpečených 
a prerobených 

prvkov 

nedostatočné 
vybavenie 

škôl  

moderné 
vybavenie škôl 

Projekt: 24. Škola hrou MŠ Nosice 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 
pomôcok a didaktickej 

techniky  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
zabezpečených 
a prerobených 

prvkov 

nedostatočné 
vybavenie 

škôl  

moderné 
vybavenie škôl 

Projekt: 25. Múdra mládež ZŠ na Gorazdovej ulici 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

modernizácia školských 
knižníc 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

kvalita 

nevyhovujúci 
stav 

školských 
knižníc 

vyhovujúci 
stav školských 

knižníc 

Projekt: 26. Múdra mládež ZŠ na Komenského ulici 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

modernizácia školských 
knižníc 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

kvalita 

nevyhovujúci 
stav 

školských 
knižníc 

vyhovujúci 
stav školských 

knižníc 

Projekt: 27. Múdra mládež ZŠ na Slovanskej ulici 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

modernizácia školských 
knižníc 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

kvalita 

nevyhovujúci 
stav 

školských 
knižníc 

vyhovujúci 
stav školských 

knižníc 
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Projekt: 28. Múdra mládež ZŠ na Mládežníckej ulici 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

modernizácia školských 
knižníc 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

kvalita 

nevyhovujúci 
stav 

školských 
knižníc 

vyhovujúci 
stav školských 

knižníc 

 
 

Typ 
ukazovateľa 

Ukazovateľ   Definícia 
Informačný 

zdroj / odkaz 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota  

2015 

Cieľová 
hodnota 

2022 

Prioritná oblasť: 3. Životné prostredie 

Projekt: 1. Pasportizácia zelene 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

aktuálny pasport zelene 
Ukazovateľ 

výsledku 
Mestský 

úrad Púchov  
počet 0 1 

Projekt: 2. Rozkvitnuté mesto 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

revitalizácia a rozšírenie 
verejnej zelene a zelených 

plôch 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský 
úrad Púchov  

počet zelených 
prvkov 

nedostatočný 
stav zelene 

zelené 
a rozkvitnuté 

mesto  

Projekt: 3. Výstavba a revitalizácia vnútroblokov mestskej zástavby 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšenie atraktivity 
vnútroblokov  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský 
úrad Púchov  

počet zelených 
prvkov 

nedostatočný 
stav zelene 

zelené 
vnútrobloky 

mesta 

Projekt: 4. Dobudovanie verejnej splaškovej kanalizácie v mestských častiach 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

moderná kanalizačná 
sústava vo všetkých 
mestských častiach 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský 
úrad Púchov  

m 
absencia 

kanalizácie 

maximálne 
pokrytie 

kanalizáciou 

Projekt: 5. Dobudovanie verejných vetiev vodovodu v mestských častiach 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

moderná vodovodná 
sústava vo všetkých 
mestských častiach 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský 
úrad Púchov  

m 
absencia 

vodovodu 

maximálne 
pokrytie 

vodovodom 

Projekt: 6. Osadenie pitných fontán 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zlepšenie pitného režimu 
Ukazovateľ 

výsledku 
Mestský 

úrad Púchov  
počet 

neexistujúce 
pitné fontány 

zriadenie 
pitných fontán 

Projekt: 7. Efektívny separovaný zber 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zefektívnenie 
separovaného zberu 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský 
úrad Púchov  

počet aktivít 

nedostatočná 
podpora 

separovaného 
zberu 

aktívna 
podpora 

separovaného 
zberu 

Projekt: 8. Prístrešky a ostrovčeky pre odpadové hospodárstvo 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

rozšírenie separovaného 
zberu 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský 
úrad Púchov  

počet 
prístreškov 

a ostrovčekov 

nedostatočné 
prístrešky 

separovaného 
odpadu 

zvýšený počet 
prístreškov 

separovaného 
odpadu 
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Projekt: 9. Zber a likvidácia kuchynského odpadu a olejov 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

separácia kuchynského 
odpadu a olejov 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský 
úrad Púchov  

množstvo 

absencia 
likvidácie 

kuchynského 
odpadu 
a oleja  

zber 
a likvidácia  

kuchynského 
odpadu a oleja 

Projekt: 10. Vybudovanie mestského ekocentra 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

informovanie verejnosti 
o separovaní odpadu 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský 
úrad Púchov  

počet 0 1 

Projekt: 11. Bezpečné mesto 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

rozšírenie a skvalitnenie 
kamerového 

a rozhlasového systému  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský 
úrad Púchov  

pokrytie  

nevyhovujúce 
pokrytie 

kamerovým 
a rozhlasovým 

systémom 

vyhovujúce 
pokrytie 

kamerovým 
a rozhlasovým 

systémom 

Projekt: 12. Mesto bez čiernych skládok 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zamedziť vznik čiernych 
skládok  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský 
úrad Púchov  

počet čiernych 
skládok 

0 0 

Projekt: 13. Pes – priateľ človeka 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

priestranstvo na 
kynologické účely 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský 
úrad Púchov  

počet 0 1 

Projekt: 14. Rekonštrukcia a modernizácia separačnej haly a triediacej linky 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

rekonštrukcia 
a modernizácia zberného 

dvora 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský 
úrad Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

nevyhovujúci 
stav 

separačnej 
haly a linky 

kvalitný stav 
separačnej 
haly a linky 

Projekt: 15. Vybudovanie bazáru nepoužívaných a funkčných vecí 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

využitie nepoužívaných, 
ale funkčných vecí  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský 
úrad Púchov  

počet 0 1 

Projekt: 16. Dobudovanie kompostárne 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

rozšírenie zberného dvora 
Ukazovateľ 

výsledku 
Mestský 

úrad Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

nevyhovujúci 
stav 

kompostárne 

kvalitný stav 
kompostárne 

 
 

Typ 
ukazovateľa 

Ukazovateľ   Definícia 
Informačný 

zdroj / odkaz 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota  

2015 

Cieľová 
hodnota 

2022 

Prioritná oblasť: 4. Ľudské zdroje 

Projekt: 1. Bližšie k občanom 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšenie adaptability 
a kvality pracovných síl 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

kvalita 
pracovných síl 

možné 
zvýšenie 
kvality 

pracovných 
síl 

vysoko 
kvalitná 

pracovná sila 
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Typ 
ukazovateľa 

Ukazovateľ   Definícia 
Informačný 

zdroj / odkaz 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota  

2015 

Cieľová 
hodnota 

2022 

Prioritná oblasť: 5. Cestovný ruch 

Projekt: 1. Vytvorenie turistických chodníkov 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zatraktívnenie mesta 
a okolia pre turistov  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

km 
absencia 

turistických 
chodníkov 

vybudovanie 
turistických 
chodníkov 

Projekt: 2. Malé oddychové zóny v meste a jeho okolí 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

vytvorenie malých 
oddychových zón 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 

absencia 
malých 

oddychových 
zón 

dostatok 
malých 

oddychových 
zón 

Projekt: 3. Vybudovanie turisticko-informačného centra 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

informovanie 
o možnostiach cestovného 

ruchu 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 0 1 

Projekt: 4. Vybudovanie turistických cyklotrás 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zatraktívnenie mesta 
a okolia pre cyklistov  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

km 
absencia 

turistických 
cyklotrás 

kvalitné 
turistické 
cyklotrasy 

Projekt: 5. Oddychový areál – Odhánky 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

vybudovanie oddychového 
areálu – Odhánky  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 0 1 

Projekt: 6. Rekreačno-oddychový areál – Nábrežie Váhu 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

vybudovanie oddychového 
areálu – Nábrežie Váhu 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 0 1 

 
 

Typ 
ukazovateľa 

Ukazovateľ   Definícia 
Informačný 

zdroj / odkaz 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota  

2015 

Cieľová 
hodnota 

2022 

Prioritná oblasť: 6. Šport 

Projekt: 1. Detské ihriská a pieskoviská v meste a v mestských častiach 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšenie záujmu o šport 
medzi deťmi 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 

nedostatok 
detských 

ihrísk 
a pieskovísk 

dostatok 
detských ihrísk 

a pieskovísk 

Projekt: 2. Výstavba multifunkčných ihrísk 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšenie záujmu 
o masový šport medzi 
širokou verejnosťou  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 

absencia 
ihrísk pre 

multifunkčné 
využite 

dostatok ihrísk 
pre 

multifunkčné 
využite 
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Projekt: 3. Modernizácia a zatraktívnenie letného kúpaliska 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšenie záujmu o letné 
kúpalisko 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

nepostačujúci 
stav letného 

kúpaliska 

moderný stav 
letného 

kúpaliska 

Projekt: 4. Znižovanie energetickej náročnosti športových zariadení 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

nižšie energetické náklady 
športových zariadení 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
vysoká 

energetická 
náročnosť 

minimálna 
energetická 
náročnosť 

Projekt: 5. Modernizácia športových zariadení, kompletná revitalizácia športových areálov 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšenie kvality športových 
zariadení a areálov  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

nepostačujúci 
stav 

športových 
areálov 

a zariadení  

moderný stav 
športových 

areálov 
a zariadení 

 

Typ 
ukazovateľa 

Ukazovateľ   Definícia 
Informačný 

zdroj / odkaz 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota  

2015 

Cieľová 
hodnota 

2022 

Prioritná oblasť: 7. Zdravotníctvo 

Projekt: 1. Stop alergénom 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zdravé a bezpečné životné 
prostredie bez alergénov 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
alergénov  

nedostatočná 
ochrana pred 

alergénmi  

podpora 
ochrany pred 

alergénmi 

 

Typ 
ukazovateľa 

Ukazovateľ   Definícia 
Informačný 

zdroj / odkaz 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota  

2015 

Cieľová 
hodnota 

2022 

Prioritná oblasť: 8. Kultúra, história, tradícia 

Projekt: 1. Modernizácia a rekonštrukcia – Amfiteáter Púchov 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zatraktívnenie priestorov 
amfiteátra  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

zlý stav 
amfiteátra  

moderný 
a atraktívny 

stav amfiteátra 

Projekt: 2. Kultúrny komplex 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

vybudovanie kultúrneho 
komplexu  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 0 1 

Projekt: 3. Mestská galéria 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

vybudovanie mestskej 
galérie  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 0 1 

Projekt: 4. Knižnica – kultúrne dedičstvo   

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

rozšírenie priestorov 
a skvalitnenie ponuky 

mestskej knižnice  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 
a doplnenej 

ponuky 

nepostačujúci 
stav a ponuka 

mestskej 
knižnice 

kvalitný stav 
a ponuka 
mestskej 
knižnice 
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Typ 
ukazovateľa 

Ukazovateľ   Definícia 
Informačný 

zdroj / odkaz 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota  

2015 

Cieľová 
hodnota 

2022 

Prioritná oblasť: 9. Priemysel a služby 

Projekt: 1. Vytvorenie obchodno-informačného centra 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

informovanie 
o možnostiach v oblasti 

priemyslu a služieb 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 0 1 

Projekt: 2. Púchov sa otvára EÚ 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

prezentácia mesta 
v zahraničí  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 

nedostatočná 
prezentácia 

mesta 
v zahraničí  

zvýšená 
prezentácia 

mesta 
v zahraničí 

 
 

Typ 
ukazovateľa 

Ukazovateľ   Definícia 
Informačný 

zdroj / odkaz 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota  

2015 

Cieľová 
hodnota 

2022 

Prioritná oblasť: 10. Doprava 

Projekt: 1. Generel dopravy   

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

aktuálny generel dopravy 
Ukazovateľ 

výsledku 
Mestský úrad 

Púchov  
počet 0 1 

Projekt: 2. Rekonštrukcia hlavných mestských ulíc – Štefánikova a Komenského 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšenie kvality ulíc 
Štefánikova a Komenského 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

m2 
nevyhovujúci 

stav ulíc 
kvalitný stav 

ulíc 

Projekt: 3. Dobudovanie infraštruktúry Dvory 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšenie kvality dopravnej 
infraštruktúry Dvory  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

m2 

nevyhovujúci 
stav 

dopravnej 
infraštruktúry 

Dvory 

kvalitný stav 
dopravnej 

infraštruktúry 
Dvory 

Projekt: 4. Realizácia cesty s podjazdom – časť Kéblie 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšenie kvality dopravnej 
infraštruktúry Kéblie 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

m2 

nevyhovujúci 
stav 

dopravnej 
infraštruktúry 

Kéblie 

kvalitný stav 
dopravnej 

infraštruktúry 
Kéblie 

Projekt: 5. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšenie kvality miestnych 
komunikácií a chodníkov 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

km 

nevyhovujúci 
stav 

miestnych 
komunikácií 
a chodníkov  

kvalitný stav 
miestnych 

komunikácií 
a chodníkov 

Projekt: 6. Rozšírenie parkovacích miest 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zvýšenie počtu parkovacích 
miest 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 

nedostatočný 
počet 

parkovacích 
miest 

dostatok 
parkovacích 

miest  



138 

 

Projekt: 7. Vybudovanie parkovacieho domu 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

skvalitnenie statickej 
dopravy 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 0 1 

Projekt: 8. Doplnenie a modernizácia verejného osvetlenia 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

skvalitnenie verejného 
osvetlenia  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

nedostatočný 
stav 

verejného 
osvetlenia 

kvalitný stav 
verejného 
osvetlenia 

Projekt: 9. Realizácia kruhového objazdu Vsetínska a Streženická ulica 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zefektívnenie dopravy na 
Vsetínskej a Streženickej 

ulici 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 0 2 

Projekt: 10. Realizácia kruhového objazdu Komenského ulica 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zefektívnenie dopravy na 
Komenského ulici 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 0 1 

Projekt: 11. Vybudovanie dopravných cyklotrás 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

skvalitnenie cyklistickej 
dopravy  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

km 
absencia 

dopravných 
cyklotrás 

kvalitné 
dopravné 
cyklotrasy 

Projekt: 12. Autobusová stanica 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

vybudovanie autobusovej 
stanice  

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 0 1 

Projekt: 13. Autobusy na alternatívny pohon 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

skvalitnenie mestskej 
hromadnej dopravy 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 

absencia 
autobusov na 
alternatívny 

pohon 

zavedenie 
autobusov na 
alternatívny 

pohon 

 
 

Typ 
ukazovateľa 

Ukazovateľ   Definícia 
Informačný 

zdroj / odkaz 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota  

2015 

Cieľová 
hodnota 

2022 

Prioritná oblasť: 11. Občianska spoločnosť 

Projekt: 1. Rekonštrukcia a modernizácia verejných budov 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

skvalitnenie budov pre 
činnosť hasičských zborov, 

občianskych výborov, 
neziskových organizácií 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
prerobených 

prvkov 

nevyhovujúci 
stav 

verejných 
budov 

kvalitný stav 
verejných 

budov 

Projekt: 2. Vernostné karty 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

akceptačné miesta 
vernostnej karty 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 
absencia 

vernostných 
kariet 

zavedenie 
vernostných 

kariet 
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Typ 
ukazovateľa 

Ukazovateľ   Definícia 
Informačný 

zdroj / odkaz 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota  

2015 

Cieľová 
hodnota 

2022 

Prioritná oblasť: 12. Rozvoj bývania 

Projekt: 1. Šanca na bývanie pre každého 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

skvalitnenie bývania pre 
sociálne znevýhodnené 

skupiny 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 

nedostatok 
nájomných 
a sociálnych 

bytov 

dostatok 
nájomných 
a sociálnych 

bytov 

Projekt: 2. Teplo domova 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
vplyvu 

zníženie energetickej 
náročnosti obytných 

domov 

Ukazovateľ 
výsledku 

Mestský úrad 
Púchov  

počet 

vysoká 
energetická 
náročnosť 
obytných 

domov 

minimálna 
energetická 
náročnosť 
obytných 

domov 

Zdroj:  vlastné spracovanie   

 
 
Po stanovení konkrétnych projektov a ich cieľových hodnôt je nevyhnutné určiť termíny realizácie, 
ako aj ďalšie ukazovatele jednotlivých projektov.  
 
 
 

Tab. 114: Projektové zámery  

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

1/1  

Názov projektu Rekonštrukcia budovy SOV na komplexné komunitné centrum sociálnej starostlivosti 

Garant  Mesto Púchov  

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022  

Stav pred realizáciou  
absencia komplexného komunitného centra, poskytujúceho kompletné služby sociálnej 
starostlivosti  

Cieľ projektu  
poskytnutie kompletných služieb sociálnej starostlivosti prostredníctvom komplexného 
komunitného centra sociálnej starostlivosti 

Výstupy komplexné komunitné centrum sociálnej starostlivosti 

Užívatelia  obyvatelia v sociálnej núdzi  

Indikátory monitoringu kvalita života obyvateľov v sociálnej núdzi   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa  

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

1/2 

Názov projektu Sociálny taxík 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia cenovo prijateľného odvozu občanov v sociálnej núdzi  

Cieľ projektu  poskytnúť obyvateľom v sociálnej núdzi možnosť prijateľného odvozu   

Výstupy zriadenie služby sociálneho taxíka 

Užívatelia  obyvatelia v sociálnej núdzi a v zlom zdravotnom stave   

Indikátory monitoringu mobilita obyvateľov v sociálnej núdzi a v zlom zdravotnom stave    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

1/3  

Názov projektu Požičovňa zdravotníckych pomôcok  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia zariadenia, kde by bolo možné zapožičať si zdravotnícke pomôcky  

Cieľ projektu  rozšíriť sociálne služby o možnosť zapožičať si zdravotnícke pomôcky  

Výstupy zriadenie požičovne zdravotníckych pomôcok   

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov   

Indikátory monitoringu kvalita života občanov so zdravotnými problémami    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

1/4 

Názov projektu Terénna forma sociálnej služby – rozvoz teplej stravy  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nezabezpečený rozvoz teplej stravy sociálne odkázaným občanom a seniorom  

Cieľ projektu  zabezpečenie rozvozu teplej stravy sociálne odkázaným občanom a seniorom   

Výstupy zavedenie sociálnej služby rozvozu teplej stravy  

Užívatelia  sociálne odkázaní obyvatelia a seniori   

Indikátory monitoringu kvalitné stravovanie sociálne odkázaných obyvateľov a seniorov   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

1/5 

Názov projektu Projekt „náramky záchrany“ – väčšia šanca na život  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  neistota a strach o zdravie a bezpečnosť samostatne žijúcich dôchodcov 

Cieľ projektu  poskytnúť samostatne žijúcim dôchodcom pocit bezpečia a pomoc v núdzi   

Výstupy zavedenie sociálnej služby „náramky záchrany“ 

Užívatelia  samostatne žijúci dôchodcovia   

Indikátory monitoringu bezpečnosť a pomoc v núdzi pre samostatne žijúcich dôchodcov   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  nedostatok financií    

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

1/6 

Názov projektu Život bez bariér  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  existencia bariér pre zdravotne a mentálne postihnutých obyvateľov   

Cieľ projektu  mesto bez bariér – zabezpečenie prístupu do budov občanom ZŤP a imobilným  

Výstupy vybudovanie bezbariérových prístupov   

Užívatelia  zdravotne a mentálne postihnutí obyvatelia   

Indikátory monitoringu kvalita života zdravotne a mentálne postihnutých obyvateľov   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

1/7 

Názov projektu Domov pre všetkých  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočná starostlivosť o marginalizované skupiny v oblasti bývania  

Cieľ projektu  poskytnúť marginalizovaným skupinám možnosť dočasného bývania  

Výstupy ubytovňa pre marginalizované skupiny  

Užívatelia  marginalizované skupiny   

Indikátory monitoringu kvalita života a bývania marginalizovaných skupín  

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

1/8 

Názov projektu Vybudovanie sociálneho obchodu  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  
nevyužívanie staršieho, ale zachovalého ošatenia, obuvi, školských potrieb, kníh, hračiek 
a nábytku   

Cieľ projektu  organizovať zbierky ošatenia, obuvi, školských potrieb, kníh, hračiek a nábytku   

Výstupy sociálny obchod   

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov    

Indikátory monitoringu využívanie služieb sociálneho obchodu   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

1/9 

Názov projektu Dôstojný posledný odpočinok  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  zlý stav cintorínov a nedostatok hrobových miest  

Cieľ projektu  rozšírenie a rekonštrukcia cintorínov   

Výstupy cintoríny v kvalitnom stave a s dostatočným počtom hrobových miest   

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov   

Indikátory monitoringu vzhľad a rozsah cintorínov   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

1/10 

Názov projektu Urnový háj  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia urnového hája  

Cieľ projektu  rozšírenie cintorínov o urnový háj   

Výstupy vytvorenie urnového hája   

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov   

Indikátory monitoringu vzhľad a využitie urnového hája   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/1 

Názov projektu Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ na Gorazdovej ulici 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  zlý technický stav ZŠ na Gorazdovej ulici 

Cieľ projektu  zlepšenie technického stavu a zvýšená kvalita ZŠ na Gorazdovej ulici 

Výstupy moderný a kvalitný stav ZŠ na Gorazdovej ulici  

Užívatelia  žiaci ZŠ na Gorazdovej ulici 

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky pre výchovno-vzdelávací systém   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/2 

Názov projektu Dobudovanie športového areálu ZŠ na Gorazdovej ulici 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúci stav športového areálu ZŠ na Gorazdovej ulici 

Cieľ projektu  
vytvorenie podmienok pre kompletné a kvalitné využívanie športového areálu ZŠ na 
Gorazdovej ulici  

Výstupy kvalitný stav športového areálu ZŠ na Gorazdovej ulici  

Užívatelia  žiaci ZŠ na Gorazdovej ulici  

Indikátory monitoringu zvýšený záujem žiakov o šport   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/3 

Názov projektu Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ na Komenského ulici 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  zlý technický stav ZŠ na Komenského ulici 

Cieľ projektu  zlepšenie technického stavu a zvýšená kvalita ZŠ na Komenského ulici 

Výstupy moderný a kvalitný stav ZŠ na Komenského ulici  

Užívatelia  žiaci ZŠ na Komenského ulici 

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky pre výchovno-vzdelávací systém   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/4 

Názov projektu Obnova a rekonštrukcia športového areálu ZŠ na Komenského ulici 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúci stav športového areálu ZŠ na Komenského ulici 

Cieľ projektu  
vytvorenie podmienok pre kompletné a kvalitné využívanie športového areálu ZŠ na 
Komenského ulici  

Výstupy kvalitný stav športového areálu ZŠ na Komenského ulici  

Užívatelia  žiaci ZŠ na Komenského ulici  

Indikátory monitoringu zvýšený záujem žiakov o šport   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/5 

Názov projektu Obnova a rekonštrukcia športového areálu ZŠ na Mládežníckej ulici 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúci stav športového areálu ZŠ na Mládežníckej ulici 

Cieľ projektu  
vytvorenie podmienok pre kompletné a kvalitné využívanie športového areálu ZŠ na 
Mládežníckej ulici  

Výstupy kvalitný stav športového areálu ZŠ na Mládežníckej ulici  

Užívatelia  žiaci ZŠ na Mládežníckej ulici  

Indikátory monitoringu zvýšený záujem žiakov o šport   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/6 

Názov projektu Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  zlý technický stav ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

Cieľ projektu  zlepšenie technického stavu a zvýšená kvalita ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

Výstupy moderný a kvalitný stav ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

Užívatelia  žiaci ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky pre výchovno-vzdelávací systém   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/7 

Názov projektu Obnova a rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúci stav športového areálu ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

Cieľ projektu  
vytvorenie podmienok pre kompletné a kvalitné využívanie športového areálu ZŠ a MŠ 
na Slovanskej ulici  

Výstupy kvalitný stav športového areálu ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici  

Užívatelia  žiaci ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici  

Indikátory monitoringu zvýšený záujem žiakov o šport   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/8 

Názov projektu Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy Požiarna 1292 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  zlý technický stav MŠ Požiarna 1292 

Cieľ projektu  zlepšenie technického stavu a zvýšená kvalita MŠ Požiarna 1292 

Výstupy moderný a kvalitný stav MŠ Požiarna 1292 

Užívatelia  deti predškolského veku  

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky predškolskej výchovy    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/9 

Názov projektu Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy Požiarna 1291 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  zlý technický stav MŠ Požiarna 1291 

Cieľ projektu  zlepšenie technického stavu a zvýšená kvalita MŠ Požiarna 1291 

Výstupy moderný a kvalitný stav MŠ Požiarna 1291 

Užívatelia  deti predškolského veku 

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky predškolskej výchovy    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/10 

Názov projektu Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy ulica 1. mája 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  zlý technický stav MŠ ulica 1. mája 

Cieľ projektu  zlepšenie technického stavu a zvýšená kvalita MŠ ulica 1. mája 

Výstupy moderný a kvalitný stav MŠ ulica 1. mája 

Užívatelia  deti predškolského veku 

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky predškolskej výchovy    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/11 

Názov projektu Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy Chmelinec 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  zlý technický stav MŠ Chmelinec 

Cieľ projektu  zlepšenie technického stavu a zvýšená kvalita MŠ Chmelinec 

Výstupy moderný a kvalitný stav MŠ Chmelinec 

Užívatelia  deti predškolského veku 

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky predškolskej výchovy    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/12 

Názov projektu Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy Mládežnícka 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  zlý technický stav MŠ Mládežnícka 

Cieľ projektu  zlepšenie technického stavu a zvýšená kvalita MŠ Mládežnícka 

Výstupy moderný a kvalitný stav MŠ Mládežnícka 

Užívatelia  deti predškolského veku 

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky predškolskej výchovy    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/13  

Názov projektu Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy Nosice 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  zlý technický stav MŠ Nosice 

Cieľ projektu  zlepšenie technického stavu a zvýšená kvalita MŠ Nosice 

Výstupy moderný a kvalitný stav MŠ Nosice 

Užívatelia  deti predškolského veku 

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky predškolskej výchovy    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/14 

Názov projektu Modernizácia a rekonštrukcia ZUŠ 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  zlý technický stav ZUŠ  

Cieľ projektu  zlepšenie technického stavu a zvýšená kvalita ZUŠ  

Výstupy moderný a kvalitný stav ZUŠ  

Užívatelia  žiaci ZUŠ  

Indikátory monitoringu zvýšený záujem o aktivity ZUŠ  

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/15 

Názov projektu Škola hrou ZŠ na Gorazdovej ulici 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočné vybavenie ZŠ na Gorazdovej ulici 

Cieľ projektu  moderné vybavenie ZŠ na Gorazdovej ulici 

Výstupy zabezpečenie a modernizácia učební, pomôcok a didaktickej techniky   

Užívatelia  žiaci ZŠ na Gorazdovej ulici 

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky pre výchovno-vzdelávací systém    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/16 

Názov projektu Škola hrou ZŠ na Komenského ulici 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočné vybavenie ZŠ na Komenského ulici 

Cieľ projektu  moderné vybavenie ZŠ na Komenského ulici 

Výstupy zabezpečenie a modernizácia učební, pomôcok a didaktickej techniky   

Užívatelia  žiaci ZŠ na Komenského ulici 

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky pre výchovno-vzdelávací systém    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/17 

Názov projektu Škola hrou ZŠ na Mládežníckej ulici 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočné vybavenie ZŠ na Mládežníckej ulici 

Cieľ projektu  moderné vybavenie ZŠ na Mládežníckej ulici 

Výstupy zabezpečenie a modernizácia učební, pomôcok a didaktickej techniky   

Užívatelia  žiaci ZŠ na Mládežníckej ulici 

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky pre výchovno-vzdelávací systém    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/18 

Názov projektu Škola hrou ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočné vybavenie ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

Cieľ projektu  moderné vybavenie ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

Výstupy zabezpečenie a modernizácia učební, pomôcok a didaktickej techniky   

Užívatelia  žiaci ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky pre výchovno-vzdelávací systém    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/19 

Názov projektu Škola hrou MŠ Požiarna 1292 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočné vybavenie MŠ Požiarna 1292 

Cieľ projektu  moderné vybavenie MŠ Požiarna 1292 

Výstupy zabezpečenie a modernizácia učební, pomôcok a didaktickej techniky   

Užívatelia  deti predškolského veku  

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky predškolskej výchovy     

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/20 

Názov projektu Škola hrou MŠ Požiarna 1291 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočné vybavenie MŠ Požiarna 1291 

Cieľ projektu  moderné vybavenie MŠ Požiarna 1291 

Výstupy zabezpečenie a modernizácia učební, pomôcok a didaktickej techniky   

Užívatelia  deti predškolského veku  

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky predškolskej výchovy     

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/21 

Názov projektu Škola hrou MŠ ulica 1. mája 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočné vybavenie MŠ ulica 1. mája 

Cieľ projektu  moderné vybavenie MŠ ulica 1. mája 

Výstupy zabezpečenie a modernizácia učební, pomôcok a didaktickej techniky   

Užívatelia  deti predškolského veku  

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky predškolskej výchovy     

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/22 

Názov projektu Škola hrou MŠ Chmelinec 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočné vybavenie MŠ Chmelinec 

Cieľ projektu  moderné vybavenie MŠ Chmelinec 

Výstupy zabezpečenie a modernizácia učební, pomôcok a didaktickej techniky   

Užívatelia  deti predškolského veku  

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky predškolskej výchovy     

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/23 

Názov projektu Škola hrou MŠ Mládežnícka 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočné vybavenie MŠ Mládežnícka 

Cieľ projektu  moderné vybavenie MŠ Mládežnícka 

Výstupy zabezpečenie a modernizácia učební, pomôcok a didaktickej techniky   

Užívatelia  deti predškolského veku  

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky predškolskej výchovy     

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/24 

Názov projektu Škola hrou MŠ Nosice 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočné vybavenie MŠ Nosice 

Cieľ projektu  moderné vybavenie MŠ Nosice 

Výstupy zabezpečenie a modernizácia učební, pomôcok a didaktickej techniky   

Užívatelia  deti predškolského veku  

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky predškolskej výchovy     

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/25 

Názov projektu Múdra mládež ZŠ na Gorazdovej ulici 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúci stav školskej knižnice ZŠ na Gorazdovej ulici 

Cieľ projektu  zvýšenie záujmu detí o knihy   

Výstupy moderná školská knižnica ZŠ na Gorazdovej ulici  

Užívatelia  žiaci ZŠ na Gorazdovej ulici 

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky pre výchovno-vzdelávací systém    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/26 

Názov projektu Múdra mládež ZŠ na Komenského ulici 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúci stav školskej knižnice ZŠ na Komenského ulici 

Cieľ projektu  zvýšenie záujmu detí o knihy   

Výstupy moderná školská knižnica ZŠ na Komenského ulici  

Užívatelia  žiaci ZŠ na Komenského ulici 

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky pre výchovno-vzdelávací systém    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/27 

Názov projektu Múdra mládež ZŠ na Slovanskej ulici 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúci stav školskej knižnice ZŠ na Slovanskej ulici 

Cieľ projektu  zvýšenie záujmu detí o knihy   

Výstupy moderná školská knižnica ZŠ na Slovanskej ulici  

Užívatelia  žiaci ZŠ na Slovanskej ulici 

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky pre výchovno-vzdelávací systém    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

2/28 

Názov projektu Múdra mládež ZŠ na Mládežníckej ulici 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúci stav školskej knižnice ZŠ na Mládežníckej ulici 

Cieľ projektu  zvýšenie záujmu detí o knihy   

Výstupy moderná školská knižnica ZŠ na Mládežníckej ulici  

Užívatelia  žiaci ZŠ na Mládežníckej ulici 

Indikátory monitoringu zlepšené podmienky pre výchovno-vzdelávací systém    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

3/1 

Názov projektu Pasportizácia zelene  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia aktuálneho parportu zelene  

Cieľ projektu  vykonať kompletný parport zelene s cieľom jeho ďalšieho využitia pri zazelenení mesta  

Výstupy aktuálny pasport zelene  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov   

Indikátory monitoringu rozsah a kvalita verejnej zelene a zelených plôch   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

3/2 

Názov projektu Rozkvitnuté mesto  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočný stav verejnej zelene a zelených plôch   

Cieľ projektu  revitalizácia a rozšírenie verejnej zelene a zelených plôch   

Výstupy rozkvitnuté a zazelenené mesto  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov   

Indikátory monitoringu rozsah a kvalita verejnej zelene a zelených plôch   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

3/3 

Názov projektu Výstavba a revitalizácia vnútroblokov mestskej zástavby  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočný stav zelene a parkových plôch vnútroblokov    

Cieľ projektu  modernizácia zelene a parkových plôch vnútroblokov    

Výstupy zvýšenie atraktivity vnútroblokov 

Užívatelia  Obyvatelia a návštevníci mesta Púchov   

Indikátory monitoringu kvalita života v meste a atraktivita vnútroblokov    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

3/4 

Názov projektu Dobudovanie verejnej splaškovej kanalizácie v mestských častiach 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočné pokrytie kanalizáciou 

Cieľ projektu  
zabezpečenie komplexného pokrytia kanalizáciou, zníženie miery znečistenia životného 
prostredia   

Výstupy maximálne pokrytie kanalizáciou  

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov   

Indikátory monitoringu zvýšená ochrana a zlepšená kvalita životného prostredia 

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

3/5 

Názov projektu Dobudovanie verejných vetiev vodovodu v mestských častiach  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočné pokrytie vodovodom  

Cieľ projektu  
zabezpečenie komplexného pokrytia vodovodom, zníženie miery znečistenia životného 
prostredia   

Výstupy maximálne pokrytie vodovodom 

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov   

Indikátory monitoringu zvýšená ochrana a zlepšená kvalita životného prostredia, zvýšená ochrana zdravia  

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

3/6 

Názov projektu Osadenie pitných fontán  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia pitných fontán  

Cieľ projektu  zlepšenie pitného režimu  

Výstupy zriadenie pitných fontán  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov   

Indikátory monitoringu atraktivita mesta, zvýšená ochrana zdravia  

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

3/7 

Názov projektu Efektívny separovaný zber 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočná podpora separovaného zberu 

Cieľ projektu  zavádzanie nových a zlepšovanie už funkčných systémov separovaného zberu   

Výstupy aktívna podpora separovaného zberu  

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov   

Indikátory monitoringu zvýšenie záujmu obyvateľov o separáciu odpadu, ochrana životného prostredia   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

3/8 

Názov projektu Prístrešky a ostrovčeky pre odpadové hospodárstvo  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočné prístrešky separovaného odpadu 

Cieľ projektu  vybudovanie prístreškov a ostrovčekov pre odpadové hospodárstvo   

Výstupy rozšírenie a skvalitnenie separovaného zberu  

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov   

Indikátory monitoringu zvýšenie záujmu obyvateľov o separáciu odpadu, ochrana životného prostredia   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

3/9 

Názov projektu Zber a likvidácia kuchynského odpadu a olejov  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia zberu a likvidácie kuchynského odpadu a oleja 

Cieľ projektu  
zabezpečenie zberu a likvidácie kuchynského odpadu a oleja, ochrana životného 
prostredia  

Výstupy separácia kuchynského odpadu a olejov  

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov   

Indikátory monitoringu zvýšenie záujmu obyvateľov o separáciu odpadu, ochrana životného prostredia   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

3/10 

Názov projektu Vybudovanie mestského ekocentra 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia mestského ekocentra pre širokú verejnosť  

Cieľ projektu  informačná kampaň, zapojenie verejnosti do zlepšenia stavu životného prostredia     

Výstupy informovanie verejnosti o separovaní odpadu   

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov    

Indikátory monitoringu ochrana životného prostredia zvýšením informovanosti obyvateľov o separovaní odpadu  

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

3/11 

Názov projektu Bezpečné mesto  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúce pokrytie kamerovým a rozhlasovým systémom 

Cieľ projektu  zvýšenie bezpečnosti ľudí rozšírením a skvalitnením kamerového a rozhlasového systému 

Výstupy rozšírenie a skvalitnenie kamerového a rozhlasového systému  

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov    

Indikátory monitoringu bezpečný život obyvateľov    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

3/12 

Názov projektu Mesto bez čiernych skládok  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  možnosť vzniku čiernych skládok  

Cieľ projektu  zabezpečiť, aby v meste a jeho okolí nevznikali čierne skládky   

Výstupy zamedziť vznik čiernych skládok  

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov     

Indikátory monitoringu ochrana životného prostredia zamedzením vzniku čiernych skládok   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

3/13 

Názov projektu Pes – priateľ človeka  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia priestoru pre držiteľov psov na výcvik a výbeh psov  

Cieľ projektu  
vytvorenie priestranstva pre držiteľov psov na kynologické účely, vytvorenie výbehu pre 
psov   

Výstupy priestranstvo na kynologické účely  

Užívatelia  držitelia a priatelia psov   

Indikátory monitoringu využiteľnosť priestranstva na kynologické účely  

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

3/14 

Názov projektu Rekonštrukcia a modernizácia separačnej haly a triediacej linky 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúci stav separačnej haly a linky 

Cieľ projektu  rekonštrukcia a modernizácia zberného dvora 

Výstupy kvalitný stav separačnej haly a linky 

Užívatelia  zamestnanci pracujúci v separačnej hale    

Indikátory monitoringu zvýšená kvalita pri práci v separačnej haly a s triediacou linkou   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

3/15 

Názov projektu Vybudovanie bazáru nepoužívaných a funkčných vecí  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyužívanie starších, ale funkčných a zachovalých vecí  

Cieľ projektu  využitie nepoužívaných, ale funkčných vecí   

Výstupy bazár nepoužívaných a funkčných vecí   

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov      

Indikátory monitoringu využívateľnosť bazáru nepoužívaných a funkčných vecí  

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

3/16 

Názov projektu Dobudovanie kompostárne  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočný stav kompostárne, spaľovanie odpadu zo zelene na záhradách  

Cieľ projektu  zlepšenie podmienok na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu  

Výstupy kvalitná kompostáreň   

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov       

Indikátory monitoringu množstvo zozbieraného zeleného odpadu   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

4/1 

Názov projektu Bližšie k občanom 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  možné zvýšenie kvality pracovných síl 

Cieľ projektu  realizácia programov a projektov v rámci aktívnej politiky trhu práce  

Výstupy vysoko kvalitná pracovná sila  

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov    

Indikátory monitoringu spokojnosť obyvateľov s kvalitou pracovnej sily   

Zmluvné podmienky   prieskum trhu – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

5/1 

Názov projektu Vytvorenie turistických chodníkov  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia turistických chodníkov a turistického značenia  

Cieľ projektu  zatraktívnenie mesta a okolia pre turistov vybudovaním turistických chodníkov  

Výstupy vybudovanie turistických chodníkov  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov   

Indikátory monitoringu zvýšený záujem turistov, využívanie turistických chodníkov   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

5/2 

Názov projektu Malé oddychové zóny v meste a jeho okolí  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia malých oddychových zón 

Cieľ projektu  vytvoriť malé oddychové zóny zabezpečujúce relax pre obyvateľov i návštevníkov   

Výstupy dostatok malých oddychových zón  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov    

Indikátory monitoringu spokojnosť obyvateľov a návštevníkov so životom v meste   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 



168 

 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

5/3 

Názov projektu Vybudovanie turisticko-informačného centra  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočná informovať o možnostiach cestovného ruchu  

Cieľ projektu  
informovanie obyvateľov a návštevníkov mesta o možnostiach cestovného ruchu, 
ubytovaní, pamiatkach a pod.  

Výstupy informovanie o možnostiach cestovného ruchu  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov     

Indikátory monitoringu návštevnosť mesta, využívanie turisticko-informačného centra   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

5/4 

Názov projektu Vybudovanie turistických cyklotrás  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) 
Trenčiansky samosprávny kraj, Obec Nimnica, Obec Beluša, Obec Dohňany, Obec 
Streženice   

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia turistických cyklotrás   

Cieľ projektu  zatraktívnenie mesta a okolia pre cyklistov vybudovaním turistických cyklotrás  

Výstupy vybudovanie turistických cyklotrás 

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov   

Indikátory monitoringu zvýšený záujem turistov, využívanie turistických cyklotrás 

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

5/5 

Názov projektu Oddychový areál – „Odhánky“  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyužitý priestor areálu „Odhánky“ 

Cieľ projektu  zatraktívnenie a spríjemnenie života prostredníctvom oddychového areálu – „Odhánky“   

Výstupy vybudovanie oddychového areálu – „Odhánky“  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov    

Indikátory monitoringu rast atraktivity mesta   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

5/6 

Názov projektu Rekreačno-oddychový areál – Nábrežie Váhu  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyužitý priestor areálu Nábrežie Váhu  

Cieľ projektu  
zatraktívnenie a spríjemnenie života prostredníctvom relaxačno-oddychového areálu – 
Nábrežie Váhu pre všetky vekové kategórie  

Výstupy vybudovanie relaxačno-oddychového areálu – Nábrežie Váhu  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov    

Indikátory monitoringu rast atraktivity mesta   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

6/1 

Názov projektu Detské ihriská a pieskoviská v meste a v mestských častiach  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatok kvalitných detských ihrísk a pieskovísk  

Cieľ projektu  
zabezpečiť vhodné miesto pre oddych a relax detí, prispievať k lepšej fyzickej kondícií 
mládeže   

Výstupy dostatok kvalitných detských ihrísk a pieskovísk  

Užívatelia  deti a mládež   

Indikátory monitoringu 
zvýšenie záujmu o šport medzi deťmi, možnosť zmysluplného a kvalitného využitia 
voľného času detí   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

6/2 

Názov projektu Výstavba multifunkčných ihrísk  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia multifunkčných ihrísk  

Cieľ projektu  zvýšenie záujmu o masový šport medzi širokou verejnosťou  

Výstupy dostatok multifunkčných ihrísk 

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov     

Indikátory monitoringu 
využiteľnosť multifunkčných ihrísk, možnosť zmysluplného a kvalitného využitia voľného 
času   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

6/3 

Názov projektu Modernizácia a zatraktívnenie letného kúpaliska  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nepostačujúci stav letného kúpaliska 

Cieľ projektu  zvýšenie záujmu o letné kúpalisko  

Výstupy moderný stav letného kúpaliska  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov      

Indikátory monitoringu rast návštevnosti letného kúpaliska   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

6/4 

Názov projektu Znižovanie energetickej náročnosti športových zariadení  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  vysoká energetická náročnosť športových zariadení  

Cieľ projektu  zníženie energetickej náročnosti športových zariadení, úspora nákladov  

Výstupy minimálna energetická náročnosť športových zariadení  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov       

Indikátory monitoringu nižšie energetické náklady športových zariadení  

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

6/5 

Názov projektu Modernizácia športových zariadení, kompletná revitalizácia športových areálov  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nepostačujúci stav športových areálov a zariadení 

Cieľ projektu  zvýšenie kvality a zlepšenie vybavenosti športových zariadení a areálov 

Výstupy moderný stav športových areálov a zariadení  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov        

Indikátory monitoringu rast návštevnosti športových areálov a zariadení 

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

7/1 

Názov projektu Stop alergénom  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočná ochrana pred alergénmi 

Cieľ projektu  zdravé a bezpečné životné prostredie bez alergénov, vysádzanie nealergénnych stromov  

Výstupy podpora ochrany pred alergénmi   

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov         

Indikátory monitoringu zlepšenie zdravia, zníženie alergénov    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

8/1 

Názov projektu Modernizácia a rekonštrukcia – Amfiteáter Púchov  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  zlý stav amfiteátra 

Cieľ projektu  zatraktívnenie priestorov amfiteátra  

Výstupy moderný a atraktívny stav amfiteátra 

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov          

Indikátory monitoringu zvýšenie kvality kultúrnych aktivít, organizovanie kultúrnych podujatí    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

8/2 

Názov projektu Kultúrny komplex 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia širokospektrálneho kultúrneho komplexu  

Cieľ projektu  kvalitné podmienky pre rozvoj kultúrnych aktivít a podujatí   

Výstupy vybudovanie širokospektrálneho kultúrneho komplexu  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov           

Indikátory monitoringu zvýšenie kvality kultúrnych aktivít, organizovanie kultúrnych podujatí     

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

8/3 

Názov projektu Mestská galéria 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia mestskej galérie  

Cieľ projektu  vytvoriť priestor pre vybudovanie mestskej galérie, podpora umelcov    

Výstupy vybudovanie mestskej galérie  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov            

Indikátory monitoringu návštevnosť mestskej galérie   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

8/4 

Názov projektu Knižnica – kultúrne dedičstvo    

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúci stav a ponuka mestskej knižnice 

Cieľ projektu  zvýšenie záujmu obyvateľov o knihy  

Výstupy kvalitný stav a široká ponuka mestskej knižnice  

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov             

Indikátory monitoringu návštevnosť knižnice   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

9/1 

Názov projektu Vytvorenie obchodno-informačného centra  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočná informovať o možnostiach v oblasti priemyslu a služieb   

Cieľ projektu  
posilnenie malých a stredných podnikov, informovanie obyvateľov a podnikateľov mesta 
o možnostiach v oblasti priemyslu a služieb   

Výstupy informovanie o možnostiach v oblasti priemyslu a služieb   

Užívatelia  obyvatelia a podnikatelia  

Indikátory monitoringu využívanie obchodno-informačného centra   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

9/2 

Názov projektu Púchov sa otvára EÚ  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočná prezentácia mesta v zahraničí 

Cieľ projektu  propagácia regiónu a cezhraničná spolupráca   

Výstupy zvýšená prezentácia mesta v zahraničí  

Užívatelia  obyvatelia, domáci a zahraniční podnikatelia 

Indikátory monitoringu zvýšený záujem o podnikanie v meste Púchov   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

10/1 

Názov projektu Generel dopravy 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia generelu dopravy  

Cieľ projektu  
vypracovanie podrobnej evidencie a lokalizácie dopravných značiek, vytvorenie 
moderného orientačno-informačného systému mesta   

Výstupy aktuálny generel dopravy  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov              

Indikátory monitoringu kvalita dopravnej infraštruktúry   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

10/2 

Názov projektu Rekonštrukcia hlavných mestských ulíc – Štefánikova a Komenského  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúci stav ulíc Štefánikova a Komenského  

Cieľ projektu  zlepšenie kvality Štefánikovej a Komenského ulice, zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy  

Výstupy kvalitný stav ulíc Štefánikova a Komenského  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov               

Indikátory monitoringu zlepšenie stavu miestnych komunikácií, zlepšené podmienky cestnej dopravy   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

10/3 

Názov projektu Dobudovanie infraštruktúry Dvory 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúci stav časti dopravnej infraštruktúry Dvory 

Cieľ projektu  zvýšenie kvality dopravnej infraštruktúry Dvory  

Výstupy kvalitný stav kompletnej dopravnej infraštruktúry Dvory  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov                

Indikátory monitoringu kvalita dopravnej infraštruktúry riešeného územia   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

10/4 

Názov projektu Realizácia cesty s podjazdom – časť Kéblie  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúci stav dopravnej infraštruktúry Kéblie  

Cieľ projektu  zvýšenie kvality dopravnej infraštruktúry Kéblie  

Výstupy kvalitný stav dopravnej infraštruktúry Kéblie  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov                

Indikátory monitoringu kvalita dopravnej infraštruktúry riešeného územia   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

10/5 

Názov projektu Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúci stav miestnych komunikácií a chodníkov 

Cieľ projektu  zvýšenie kvality miestnych komunikácií a chodníkov  

Výstupy kvalitný stav miestnych komunikácií a chodníkov  

Užívatelia  účastníci cestnej premávky   

Indikátory monitoringu kvalita dopravnej infraštruktúry, zníženie nehodovosti   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

10/6 

Názov projektu Rozšírenie parkovacích miest  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatočný počet parkovacích miest 

Cieľ projektu  zvýšenie počtu parkovacích miest  

Výstupy dostatok parkovacích miest  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov                

Indikátory monitoringu rast počtu parkovacích miest   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

10/7 

Názov projektu Vybudovanie parkovacieho domu  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia parkovacieho domu, nedostatok parkovacích miest  

Cieľ projektu  skvalitnenie statickej dopravy  

Výstupy parkovací dom   

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov                 

Indikátory monitoringu využiteľnosť parkovacieho domu   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

10/8 

Názov projektu Doplnenie a modernizácia verejného osvetlenia 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúci stav verejného osvetlenia 

Cieľ projektu  rozšírenie, skvalitnenie a modernizácia verejného osvetlenia  

Výstupy kvalitný stav verejného osvetlenia  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov                  

Indikátory monitoringu zníženie nákladov na prevádzku verejného osvetlenia, dostatočné pokrytie osvetlením    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

10/9 

Názov projektu Realizácia kruhového objazdu Vsetínska a Streženická ulica 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  zlá dopravná situácia na Vsetínskej a Streženickej ulici  

Cieľ projektu  zefektívnenie dopravy na Vsetínskej a Streženickej ulici  

Výstupy kruhové objazdy na Vsetínskej a Streženickej ulici  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov                   

Indikátory monitoringu kvalita dopravnej infraštruktúry riešeného územia    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

10/10 

Názov projektu Realizácia kruhového objazdu Komenského ulica 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  zlá dopravná situácia na Komenského ulici  

Cieľ projektu  zefektívnenie dopravy na Komenského ulici  

Výstupy kruhový objazd na Komenského ulici  

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov                   

Indikátory monitoringu kvalita dopravnej infraštruktúry riešeného územia    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

10/11  

Názov projektu Vybudovanie dopravných cyklotrás  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj 

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia dopravných cyklotrás 

Cieľ projektu  skvalitnenie cyklistickej dopravy   

Výstupy kvalitné dopravné cyklotrasy  

Užívatelia  cyklisti   

Indikátory monitoringu kvalita a využívanie cyklistickej dopravy   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

10/12 

Názov projektu Autobusová stanica   

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia autobusovej stanice  

Cieľ projektu  zvýšenie atraktivity mesta vybudovaním kvalitnej autobusovej stanice    

Výstupy vybudovanie autobusovej stanice 

Užívatelia  obyvatelia a návštevníci mesta Púchov                   

Indikátory monitoringu využívanie a kvalita autobusovej stanice    

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

10/13 

Názov projektu Autobusy na alternatívny pohon 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia autobusov na alternatívny pohon 

Cieľ projektu  
skvalitnenie a optimalizácia výkonu mestskej hromadnej dopravy, ochrana životného 
prostredia   

Výstupy zavedenie autobusov na alternatívny pohon 

Užívatelia  užívatelia mestskej hromadnej dopravy   

Indikátory monitoringu využívanie a kvalita mestskej hromadnej dopravy   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

11/1 

Názov projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejných budov 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nevyhovujúci stav verejných budov 

Cieľ projektu  
skvalitnenie budov pre činnosť hasičských zborov, občianskych výborov, neziskových 
organizácií  

Výstupy kvalitný stav verejných budov 

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov   

Indikátory monitoringu stav a kvalita verejných budov   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

11/2 

Názov projektu Vernostné karty  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  absencia vernostných kariet 

Cieľ projektu  vytvoriť akceptačné miesta vernostnej karty  

Výstupy zavedenie vernostných kariet  

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov   

Indikátory monitoringu využívanie vernostných kariet   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

 
 

Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

12/1  

Názov projektu Šanca na bývanie pre každého  

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  nedostatok nájomných a sociálnych bytov 

Cieľ projektu  podpora výstavby nájomných a sociálnych bytov   

Výstupy dostatok nájomných a sociálnych bytov  

Užívatelia  sociálne znevýhodnené skupiny  

Indikátory monitoringu kvalita bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny  

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     
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Číslo projektového zámeru  
(oblasť / poradové číslo)  

12/2 

Názov projektu Teplo domova 

Garant  Mesto Púchov 

Spolupráca (partneri) Trenčiansky samosprávny kraj  

Časový harmonogram 2015 – 2022 

Stav pred realizáciou  vysoká energetická náročnosť obytných domov 

Cieľ projektu  zníženie energetickej náročnosti obytných domov  

Výstupy minimálna energetická náročnosť obytných domov, finančná úspora 

Užívatelia  obyvatelia mesta Púchov    

Indikátory monitoringu znížené energetické náklady obytných domov   

Zmluvné podmienky   verejné obstarávanie – výber dodávateľa 

Riziká  predraženie zákazky, nedostatok financií   

Poznámky     

Zdroj:  vlastné spracovanie   

 
Po špecifikácií jednotlivých projektových zámerov a ich ukazovateľov je možné pristúpiť 
k zabezpečeniu realizácie programu.  
 
 
 
D. REALIZAČNÁ ČASŤ  
 
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia 
realizácie programu rozvoja mesta, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja 
mesta na základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie 
programu rozvoja mesta formou akčného plánu.  
 
 

Tab. 115: Akčný plán  

Oblasť / poradové číslo projektu 
Viazanosť na strategický program 

(oblasť.cieľ.opatrenie.aktivita) 
Názov projektu 

Časový 
harmonogram 

Koordinátor 
Finančná 

náročnosť  
v € 

Ukazovateľ výstupu 

1/1 
1.1.1.1 
Rekonštrukcia budovy SOV na komplexné 
komunitné centrum sociálnej starostlivosti 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 

komplexné komunitné 
centrum sociálnej 

starostlivosti 

1/2 
1.1.2.7 
Sociálny taxík 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa ponuky 
zriadenie služby 

sociálneho taxíka 

1/3 
1.1.2.7 
Požičovňa zdravotníckych pomôcok 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
aktuálnych 

cien 

zriadenie požičovne 
zdravotníckych 

pomôcok   
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1/4 
1.2.2.3 
Terénna forma sociálnej služby – rozvoz teplej 
stravy   

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

25 000 
zavedenie sociálnej 

služby rozvozu teplej 
stravy  

1/5 
1.2.2.6 
Projekt „náramky záchrany“ – väčšia šanca na 
život 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

60 000 
zavedenie sociálnej 

služby „náramky 
záchrany“ 

1/6 
1.2.3.1 
Život bez bariér 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

50 000 
vybudovanie 

bezbariérových 
prístupov 

1/7 
1.2.4.1 
Domov pre všetkých 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

50 000 
ubytovňa pre 

marginalizované 
skupiny  

1/8 
1.2.4.3 
Vybudovanie sociálneho obchodu 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

5 000 sociálny obchod   

1/9 
1.3.1.2 
Dôstojný posledný odpočinok 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

60 000 

cintoríny v kvalitnom 
stave a s dostatočným 

počtom hrobových 
miest   

1/10 
1.3.1.2 
Urnový háj 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

50 000 
vytvorenie urnového 

hája   

2/1 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ na Gorazdovej 
ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

685 000 
moderný a kvalitný stav 
ZŠ na Gorazdovej ulici  

2/2 
2.1.1.3 
Dobudovanie športového areálu ZŠ na 
Gorazdovej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

200 000 
kvalitný stav 

športového areálu ZŠ 
na Gorazdovej ulici  

2/3 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ na 
Komenského ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

862 000 
moderný a kvalitný stav 
ZŠ na Komenského ulici  

2/4 
2.1.1.3 
Obnova a rekonštrukcia športového areálu ZŠ 
na Komenského ulici  

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

150 000 
kvalitný stav 

športového areálu ZŠ 
na Komenského ulici  

2/5 
2.1.1.3 
Obnova a rekonštrukcia športového areálu ZŠ 
na Mládežníckej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

50 000 
kvalitný stav 

športového areálu ZŠ 
na Mládežníckej ulici  

2/6 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ a MŠ na 
Slovanskej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

580 000 
moderný a kvalitný stav 
ZŠ a MŠ na Slovanskej 

ulici 

2/7 
2.1.1.3 
Obnova a rekonštrukcia športového areálu ZŠ 
a MŠ na Slovanskej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

100 000 

kvalitný stav 
športového areálu ZŠ 
a MŠ na Slovanskej 

ulici  

2/8 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy 
Požiarna 1292 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

150 000 
moderný a kvalitný stav 

MŠ Požiarna 1292 

2/9 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy 
Požiarna 1291 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

150 000 
moderný a kvalitný stav 

MŠ Požiarna 1291 

2/10 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy 
ulica 1. mája 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

150 000 
moderný a kvalitný stav 

MŠ ulica 1. mája 
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2/11 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy 
Chmelinec 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

150 000 
moderný a kvalitný stav 

MŠ Chmelinec 

2/12 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy 
Mládežnícka 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

150 000 
moderný a kvalitný stav 

MŠ Mládežnícka 

2/13 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy 
Nosice 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

150 000 
moderný a kvalitný stav 

MŠ Nosice 

2/14 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia ZUŠ 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

150 000 
moderný a kvalitný stav 

ZUŠ 

2/15 
2.1.2.1 
Škola hrou ZŠ na Gorazdovej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

45 000 
zabezpečenie 

a modernizácia učební, 
pomôcok  

2/16 
2.1.2.1 
Škola hrou ZŠ na Komenského ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

80 000 
zabezpečenie 

a modernizácia učební, 
pomôcok 

2/17 
2.1.2.1 
Škola hrou ZŠ na Mládežníckej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

67 000 
zabezpečenie 

a modernizácia učební, 
pomôcok 

2/18 
2.1.2.1 
Škola hrou ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

45 000 
zabezpečenie 

a modernizácia učební, 
pomôcok 

2/19 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ Požiarna 1292 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

4 500 
zabezpečenie 

a modernizácia učební, 
pomôcok 

2/20 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ Požiarna 1291 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

4 500 
zabezpečenie 

a modernizácia učební, 
pomôcok 

2/21 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ ulica 1. mája 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

4 500 
zabezpečenie 

a modernizácia učební, 
pomôcok 

2/22 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ Chmelinec 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

4 500 
zabezpečenie 

a modernizácia učební, 
pomôcok 

2/23 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ Mládežnícka 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

4 500 
zabezpečenie 

a modernizácia učební, 
pomôcok 

2/24 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ Nosice 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

4 500 
zabezpečenie 

a modernizácia učební, 
pomôcok 

2/25 
2.2.1.6 
Múdra mládež ZŠ na Gorazdovej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

5 000 
moderná školská 

knižnica ZŠ na 
Gorazdovej ulici  

2/26 
2.2.1.6 
Múdra mládež ZŠ na Komenského ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

5 000 
moderná školská 

knižnica ZŠ na 
Komenského ulici  

2/27 
2.2.1.6 
Múdra mládež ZŠ na Slovanskej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

3 500 
moderná školská 

knižnica ZŠ na 
Slovanskej ulici  

2/28 
2.2.1.6 
Múdra mládež ZŠ na Mládežníckej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

10 000 
školská knižnica ZŠ na 

Mládežníckej ulici  

3/1 
3.1.1.3 
Pasportizácia zelene 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

5 000 
aktuálny pasport 

zelene  

3/2 
3.1.1.1 
Rozkvitnuté mesto 
 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

200 000 
rozkvitnuté 

a zazelenené mesto 
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3/3 
3.1.1.1 
Výstavba a revitalizácia vnútroblokov mestskej 
zástavby 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

270 000 
zvýšenie atraktivity 

vnútroblokov 

3/4 
3.1.2.1 
Dobudovanie verejnej splaškovej kanalizácie 
v mestských častiach 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 

maximálne pokrytie 
kanalizáciou 

3/5 
3.1.4.2 
Dobudovanie verejných vetiev vodovodu 
v mestských častiach 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 

maximálne pokrytie 
vodovodom 

3/6 
3.1.4.2 
Osadenie pitných fontán 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

5 000 
zriadenie pitných 

fontán 

3/7 
3.2.1.1 
Efektívny separovaný zber 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

90 000 
aktívna podpora 

separovaného zberu 

3/8 
3.2.1.1 
Prístrešky a ostrovčeky pre odpadové 
hospodárstvo 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

20 000 
rozšírenie 

a skvalitnenie 
separovaného zberu  

3/9 
3.2.1.1 
Zber a likvidácia kuchynského odpadu a olejov 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa ponuky 
separácia kuchynského 

odpadu a olejov  

3/10 
3.2.2.1 
Vybudovanie mestského ekocentra 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

5 000 
informovanie verejnosti 

o separovaní odpadu 

3/11 
3.3.1.2 
Bezpečné mesto 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

100 000 

rozšírenie 
a skvalitnenie 
kamerového 

a rozhlasového systému 

3/12 
3.3.3.1 
Mesto bez čiernych skládok 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa lokality 
a rozsahu 

zamedziť vznik čiernych 
skládok 

3/13 
3.3.3.5 
Pes – priateľ človeka 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

10 000 
priestranstvo na 

kynologické účely 

3/14 
3.3.3.6 
Rekonštrukcia a modernizácia separačnej haly 
a triediacej linky 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 

kvalitný stav separačnej 
haly a linky 

3/15 
3.3.3.6 
Vybudovanie bazáru nepoužívaných 
a funkčných vecí 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

10 000 
bazár nepoužívaných 

a funkčných vecí 

3/16 
3.3.3.7 
Dobudovanie kompostárne 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
kvalitná kompostáreň 

4/1 
4.1.1.6 
Bližšie k občanom 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa ponuky 
vysoko kvalitná 
pracovná sila 

5/1 
5.1.2.1 
Vytvorenie turistických chodníkov 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

20 000 
vybudovanie 

turistických chodníkov 

5/2 
5.1.2.1 
Malé oddychové zóny v meste a jeho okolí 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

50 000 
dostatok malých 
oddychových zón 

5/3 
5.1.5.3 
Vybudovanie turisticko-informačného centra 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

5 000 
informovanie 

o možnostiach 
cestovného ruchu 

5/4 
5.1.5.4 
Vybudovanie turistických cyklotrás 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

50 000 
vybudovanie 

turistických cyklotrás 
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5/5 
5.1.5.11 
Oddychový areál – Odhánky 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 

vybudovanie 
oddychového areálu – 

Odhánky 

5/6 
5.1.5.11 
Rekreačno-oddychový areál – Nábrežie Váhu 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 

vybudovanie relaxačno-
oddychového areálu – 

Nábrežie Váhu 

6/1 
6.1.2.2 
Detské ihriská a pieskoviská v meste 
a v mestských častiach 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

130 000 
dostatok kvalitných 

detských ihrísk 
a pieskovísk 

6/2 
6.1.2.2 
Výstavba multifunkčných ihrísk 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

200 000 
dostatok 

multifunkčných ihrísk 

6/3 
6.1.3.1 
Modernizácia a zatraktívnenie letného 
kúpaliska 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

200 000 
moderný stav letného 

kúpaliska 

6/4 
6.1.3.1 
Znižovanie energetickej náročnosti športových 
zariadení 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 

minimálna energetická 
náročnosť  

športových zariadení 

6/5 
6.1.3.1 
Modernizácia športových zariadení, kompletná 
revitalizácia športových areálov 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 

moderný stav 
športových areálov 

a zariadení 

7/1 
7.2.1.1 
Stop alergénom 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

50 000 
podpora ochrany pred 

alergénmi 

8/1 
8.1.1.1 
Modernizácia a rekonštrukcia – Amfiteáter 
Púchov 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

200 000 
moderný a atraktívny 

stav amfiteátra 

8/2 
8.1.1.1 
Kultúrny komplex 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 

vybudovanie 
širokospektrálneho 

kultúrneho komplexu 

8/3 
8.1.1.1 
Mestská galéria 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 

vybudovanie mestskej 
galérie 

8/4 
8.1.2.2 
Knižnica – kultúrne dedičstvo 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 

kvalitný stav a široká 
ponuka mestskej 

knižnice 

9/1 
9.1.1.4 
Vytvorenie obchodno-informačného centra 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

5 000 
informovanie 

o možnostiach v oblasti 
priemyslu a služieb 

9/2 
9.2.5.5 
Púchov sa otvára EÚ 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

35 000 
zvýšená prezentácia 

mesta v zahraničí 

10/1 
10.1.1.1 
Generel dopravy   

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

15 000 
aktuálny generel 

dopravy 

10/2 
10.1.1.1 
Rekonštrukcia hlavných mestských ulíc – 
Štefánikova a Komenského 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

500 000 
kvalitný stav 

ulíc Štefánikova 
a Komenského 

10/3 
10.1.1.1 
Dobudovanie infraštruktúry Dvory 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

250 000 
kvalitný stav dopravnej 

infraštruktúry Dvory 

10/4 
10.1.1.1 
Realizácia cesty s podjazdom – časť Kéblie 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

100 000 
kvalitný stav dopravnej 

infraštruktúry Kéblie 

10/5 
10.1.1.1 
Výstavba a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií a chodníkov 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

700 000 
kvalitný stav miestnych 

komunikácií 
a chodníkov 
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10/6 
10.1.1.2 
Rozšírenie parkovacích miest  

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

150 000 
dostatok parkovacích 

miest 

10/7 
10.1.1.2 
Vybudovanie parkovacieho domu 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
parkovací dom 

10/8 
10.1.1.3 
Doplnenie a modernizácia verejného 
osvetlenia 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 

kvalitný stav verejného 
osvetlenia 

10/9 
10.1.2.1 
Realizácia kruhového objazdu Vsetínska 
a Streženická ulica 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

500 000 
kruhové objazdy na 

Vsetínskej 
a Streženickej ulici 

10/10 
10.1.2.1 
Realizácia kruhového objazdu Komenského 
ulica 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

250 000 
kruhový objazd na 
Komenského ulici 

10/11 
10.1.3.1 
Vybudovanie dopravných cyklotrás 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 

kvalitné dopravné 
cyklotrasy 

10/12 
10.2.1.1 
Autobusová stanica  

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 

vybudovanie 
autobusovej stanice 

10/13 
10.2.1.2 
Autobusy na alternatívny pohon 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

300 000 
zavedenie autobusov 
na alternatívny pohon 

11/1 
11.1.1.2 
Rekonštrukcia a modernizácia verejných budov 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

700 000 
kvalitný stav verejných 

budov 

11/2 
11.2.1.1 
Vernostné karty 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa ponuky 
zavedenie vernostných 

kariet 

12/1 
12.1.1.1 
Šanca na bývanie pre každého 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 

dostatok nájomných 
a sociálnych bytov 

12/2 
12.1.3.1 
Teplo domova 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 

minimálna energetická 
náročnosť obytných 

domov 

Zdroj:  vlastné spracovanie   

 
 
 
Administratívne, organizačné a inštitucionálne zabezpečenie  
 
V úvodnej fáze prípravy dokumentu bol vypracovaný i dotazník, ktorý bol samosprávou distribuovaný 
do domácností, elektronicky zasielaný podnikateľom a tretiemu sektoru a ktorý bol tiež zverejnený 
na web stránke mesta ako on-line formulár. Obyvatelia, podnikatelia a tretí sektor boli aj takto 
prizvaní do procesu spracovania dokumentu. Na spracovaní PHSR mali možnosť sa podieľať 
prostredníctvom pracovných skupín – komisií aj poslanci MsZ a zamestnanci MsÚ.  
 
Vypracovaním a schválením tohto programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja plní mesto jeden zo 
základných princípov regionálnej politiky, ktorým je princíp programovania. Implementácia 
navrhovaných projektov a aktivít si bude vyžadovať  konkrétnych ľudí, ktorí budú tieto projekty – 
aktivity uskutočňovať od začiatku do konca a ktorí za ne budú aj zodpovední. Administratívne 
zabezpečenie tohto programu je nevyhnutnou podmienkou jeho plnenia.  
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Realizácia si bude vyžadovať pravidelnú systematickú prácu. Z uvedeného dôvodu sa odporúča 
rozšíriť kompetencie ekonomickej komisie tak, aby táto fungovala ako poradný orgán, ktorého 
úlohou by bolo vypracovať a posúdiť správu o realizácii PHSR, stav finančného čerpanie prostriedkov, 
podieľať sa na určovaní priorít realizácie PHSR a zúčastňovať sa dôležitých stretnutí týkajúcich sa 
rozvoja mesta. V prípade potreby by táto komisia mala za úlohu prehodnotiť plán na ďalšie obdobie, 
eventuálne doplniť úlohy a opatrenia, ktoré neboli uvedené v tomto programe, pretože Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov je živým dokumentom. 
 
Proces realizácie PHSR mesta Púchov sa začne po jeho schválení mestským zastupiteľstvom.  
 
Jednotlivé ciele programu budú realizované pomocou bežných postupov a procedúr mestského 
úradu a ďalších zúčastnených inštitúcií, pričom rozhodujúcim pre úspech bude monitorovanie 
a koordinácia týchto úloh uskutočnená určeným oddelením mestského úradu alebo príslušnými 
zodpovednými osobami.  
 
 
Stručný popis komunikačnej stratégie  
 
Súčasťou pripravovaných a realizovaných projektov PHSR budú, či už z dôvodu povinného 
informovania a publicity (najmä pri projektoch financovaných z európskych štrukturálnych fondov) 
alebo v rámci komunikácie medzi mestom a cieľovými skupinami pri príprave a realizácii projektov, 
rôzne formy komunikácie. V podmienkach samosprávy prebieha komunikácia predovšetkým 
osobným stykom verejnosti a záujmových skupín s jej volenými orgánmi a zamestnancami MsÚ. 
Významným komunikačným kanálom najmä pre mladšie a stredné vekové kategórie obyvateľstva je 
webová stránka mesta. Staršie vekové kategórie uprednostňujú najmä Púchovské noviny a úradnú 
tabuľu. Ďalším nástrojom komunikácie budú pozvánky na priamu účasť verejnosti na zasadnutiach 
mestského zastupiteľstva. Prostredníctvom uvedených komunikačných kanálov bude až do ukončenia 
platnosti PHSR prebiehať neustála komunikácia s obyvateľmi týkajúca sa náležitostí a realizácie tohto 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.  
 
 
Systém monitorovania a hodnotenia  
 
Cieľom systému monitorovania a hodnotenia je získavanie informácií o reálnom plnení PHSR a o jeho 
prípadnom negatívnom vývoji. Dôsledkom dobrého nastavenia systému monitorovania a hodnotenia 
bude prípadná zmena spôsobu realizácie, podľa potreby aj definovanie a prijatie nových opatrení. 
Monitorovanie PHSR sa teda bude vykonávať priebežne počas celého trvania PHSR až do ukončenia 
jeho platnosti. Výstupom monitorovanie PHSR bude monitorovacia správa za príslušný rok. Za 
prípravu monitorovacej správy PHSR bude zodpovedať samospráva, či už prostredníctvom primátora, 
poslancov, ekonomickej komisie, zamestnancov MsÚ, prípadne inej poverenej osoby.  
 
 
 
E. FINANČNÁ ČASŤ  
 
Jednou z kľúčových otázok programu rozvoja je schopnosť mesta v priebehu jeho realizácie zaistiť 
zdroje potrebné na jeho financovanie. Je potrebné hľadať najvhodnejšie zdroje financovania, 
uvedomiť si, či je možné navrhnuté projekty financovať mobilizáciou vnútorných zdrojov, ktoré 
projekty budú ziskové a ktoré bude potrebné dlhodobo financovať.  
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Finančné zdroje potrebné pre naplnenie projektov uvedených v Programe hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Púchov na roky 2015 – 2022 budú plynúť z viacerých zdrojov, a to najmä:  
 

- štátne dotácie z účelových fondov (napr. Environmentálny fond, ŠFRB), 
- financovanie z národných projektov (napr. ÚPSVaR),  
- rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja,  
- európske štrukturálne a investičné fondy,  
- nadácie, neinvestičné fondy,  
- sponzorské dary podnikateľov, súkromných osôb, neziskového sektora a podobne, 
- vlastné zdroje (rozpočet obce).   

 
Niektoré projekty budú mať viaczdrojové financovanie.  
 
 

Tab. 116: Finančný plán  

Oblasť / poradové číslo projektu 
Viazanosť na strategický program 

(oblasť.cieľ.opatrenie.aktivita) 
Názov projektu 

Finančná 
náročnosť  

v € 

Verejné zdroje 

Súkromné 
zdroje 

EÚ 

 

Štát 

 

VÚC 

 

Mesto 

 

SPOLU 

1/1 
1.1.1.1 
Rekonštrukcia budovy SOV na 
komplexné komunitné centrum 
sociálnej starostlivosti 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

1/2 
1.1.2.7 
Sociálny taxík 

podľa ponuky    100 % 100 %  

1/3 
1.1.2.7 
Požičovňa zdravotníckych pomôcok 

podľa 
aktuálnych 

cien 
   100 % 100 %  

1/4 
1.2.2.3 
Terénna forma sociálnej služby – 
rozvoz teplej stravy   

25 000 80 % 15 %  5 % 100 %  

1/5 
1.2.2.6 
Projekt „náramky záchrany“ – väčšia 
šanca na život 

60 000  50 % 40 % 10 % 100 %  

1/6 
1.2.3.1 
Život bez bariér 

50 000 95 %   5 % 100 %  

1/7 
1.2.4.1 
Domov pre všetkých 

50 000   85 % 15 % 100 %  

1/8 
1.2.4.3 
Vybudovanie sociálneho obchodu 

5 000    100 % 100 %  

1/9 
1.3.1.2 
Dôstojný posledný odpočinok 
 

60 000    100 % 100 %  

1/10 
1.3.1.2 
Urnový háj 
 

50 000  85 %  15 % 100 %  

2/1 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ na 
Gorazdovej ulici 

685 000 95 %   5 % 100 %  
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2/2 
2.1.1.3 
Dobudovanie športového areálu ZŠ 
na Gorazdovej ulici 

200 000 95 %   5 % 100 %  

2/3 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ na 
Komenského ulici 

862 000 95 %   5 % 100 %  

2/4 
2.1.1.3 
Obnova a rekonštrukcia športového 
areálu ZŠ na Komenského ulici  

150 000 95 %   5 % 100 %  

2/5 
2.1.1.3 
Obnova a rekonštrukcia športového 
areálu ZŠ na Mládežníckej ulici 

50 000 95 %   5 % 100 %  

2/6 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ 
a MŠ na Slovanskej ulici 

580 000 95 %   5 % 100 %  

2/7 
2.1.1.3 
Obnova a rekonštrukcia športového 
areálu ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

100 000 95 %   5 % 100 %  

2/8 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia 
materskej školy Požiarna 1292 

150 000 95 %   5 % 100 %  

2/9 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia 
materskej školy Požiarna 1291 

150 000 95 %   5 % 100 %  

2/10 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia 
materskej školy ulica 1. mája 

150 000 95 %   5 % 100 %  

2/11 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia 
materskej školy Chmelinec 

150 000 95 %   5 % 100 %  

2/12 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia 
materskej školy Mládežnícka 

150 000 95 %   5 % 100 %  

2/13 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia 
materskej školy Nosice 

150 000 95 %   5 % 100 %  

2/14 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia ZUŠ 

150 000 95 %   5 % 100 %  

2/15 
2.1.2.1 
Škola hrou ZŠ na Gorazdovej ulici 

45 000  85 %  15 % 100 %  

2/16 
2.1.2.1 
Škola hrou ZŠ na Komenského ulici 

80 000  85 %  15 % 100 %  

2/17 
2.1.2.1 
Škola hrou ZŠ na Mládežníckej ulici 

67 000  85 %  15 % 100 %  

2/18 
2.1.2.1 
Škola hrou ZŠ a MŠ na Slovanskej 
ulici 

45 000  85 %  15 % 100 %  



193 

 

2/19 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ Požiarna 1292 

4 500  85 %  15 % 100 %  

2/20 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ Požiarna 1291 

4 500  85 %  15 % 100 %  

2/21 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ ulica 1. mája 

4 500  85 %  15 % 100 %  

2/22 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ Chmelinec 

4 500  85 %  15 % 100 %  

2/23 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ Mládežnícka 

4 500  85 %  15 % 100 %  

2/24 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ Nosice 

4 500  85 %  15 % 100 %  

2/25 
2.2.1.6 
Múdra mládež ZŠ na Gorazdovej ulici 

5 000  85 %  15 % 100 %  

2/26 
2.2.1.6 
Múdra mládež ZŠ na Komenského 
ulici 

5 000  85 %  15 % 100 %  

2/27 
2.2.1.6 
Múdra mládež ZŠ na Slovanskej ulici 

3 500  85 %  15 % 100 %  

2/28 
2.2.1.6 
Múdra mládež ZŠ na Mládežníckej 
ulici 

10 000  85 %  15 % 100 %  

3/1 
3.1.1.3 
Pasportizácia zelene 

5 000  85 %  15 % 100 %  

3/2 
3.1.1.1 
Rozkvitnuté mesto 

200 000    100 % 100 %  

3/3 
3.1.1.1 
Výstavba a revitalizácia vnútroblokov 
mestskej zástavby 

270 000 95 %   5 % 100 %  

3/4 
3.1.2.1 
Dobudovanie verejnej splaškovej 
kanalizácie v mestských častiach 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

3/5 
3.1.4.2 
Dobudovanie verejných vetiev 
vodovodu v mestských častiach 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

3/6 
3.1.4.2 
Osadenie pitných fontán 

5 000    100 % 100 %  

3/7 
3.2.1.1 
Efektívny separovaný zber 

90 000  100 %   100 %  

3/8 
3.2.1.1 
Prístrešky a ostrovčeky pre odpadové 
hospodárstvo 

20 000  85 %  15 % 100 %  

3/9 
3.2.1.1 
Zber a likvidácia kuchynského 
odpadu a olejov 

podľa ponuky    100 % 100 %  
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3/10 
3.2.2.1 
Vybudovanie mestského ekocentra 

5 000    100 % 100 %  

3/11 
3.3.1.2 
Bezpečné mesto 

100 000 95 %   5 % 100 %  

3/12 
3.3.3.1 
Mesto bez čiernych skládok 

podľa lokality 
a rozsahu 

 85 %  15 % 100 %  

3/13 
3.3.3.5 
Pes – priateľ človeka 

10 000    98 % 98 % 2 % 

3/14 
3.3.3.6 
Rekonštrukcia a modernizácia 
separačnej haly a triediacej linky 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

3/15 
3.3.3.6 
Vybudovanie bazáru nepoužívaných 
a funkčných vecí 

10 000    100 % 100 %  

3/16 
3.3.3.7 
Dobudovanie kompostárne 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

4/1 
4.1.1.6 
Bližšie k občanom 
 

podľa ponuky 95 %   5 % 100 %  

5/1 
5.1.2.1 
Vytvorenie turistických chodníkov 

20 000 95 %   5 % 100 %  

5/2 
5.1.2.1 
Malé oddychové zóny v meste a jeho 
okolí 

50 000   85 % 15 % 100 %  

5/3 
5.1.5.3 
Vybudovanie turisticko-
informačného centra 

5 000    100 % 100 %  

5/4 
5.1.5.4 
Vybudovanie turistických cyklotrás 
 

50 000 95 %   5 % 100 %  

5/5 
5.1.5.11 
Oddychový areál – Odhánky 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

5/6 
5.1.5.11 
Rekreačno-oddychový areál – 
Nábrežie Váhu 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

6/1 
6.1.2.2 
Detské ihriská a pieskoviská v meste 
a v mestských častiach 

130 000 95 %   5 % 100 %  

6/2 
6.1.2.2 
Výstavba multifunkčných ihrísk 

200 000 95 %   5 % 100 %  

6/3 
6.1.3.1 
Modernizácia a zatraktívnenie 
letného kúpaliska 

200 000 95 %   5 % 100 %  

6/4 
6.1.3.1 
Znižovanie energetickej náročnosti 
športových zariadení 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  
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6/5 
6.1.3.1 
Modernizácia športových zariadení, 
kompletná revitalizácia športových 
areálov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

7/1 
7.2.1.1 
Stop alergénom 

50 000    100 % 100 %  

8/1 
8.1.1.1 
Modernizácia a rekonštrukcia – 
Amfiteáter Púchov 

200 000 95 %   5 % 100 %  

8/2 
8.1.1.1 
Kultúrny komplex 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

8/3 
8.1.1.1 
Mestská galéria 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

8/4 
8.1.2.2 
Knižnica – kultúrne dedičstvo 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

9/1 
9.1.1.4 
Vytvorenie obchodno-informačného 
centra 

5 000    100 % 100 %  

9/2 
9.2.5.5 
Púchov sa otvára EÚ 

35 000   85 % 15 % 100 %  

10/1 
10.1.1.1 
Generel dopravy   

15 000 95 %   5 % 100 %  

10/2 
10.1.1.1 
Rekonštrukcia hlavných mestských 
ulíc – Štefánikova a Komenského 

500 000 95 %   5 % 100 %  

10/3 
10.1.1.1 
Dobudovanie infraštruktúry Dvory 

250 000 95 %   5 % 100 %  

10/4 
10.1.1.1 
Realizácia cesty s podjazdom – časť 
Kéblie 

100 000 95 %   5 % 100 %  

10/5 
10.1.1.1 
Výstavba a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií a chodníkov 

700 000 95 %   5 % 100 %  

10/6 
10.1.1.2 
Rozšírenie parkovacích miest  

150 000 95 %   5 % 100 %  

10/7 
10.1.1.2 
Vybudovanie parkovacieho domu 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

10/8 
10.1.1.3 
Doplnenie a modernizácia verejného 
osvetlenia 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

10/9 
10.1.2.1 
Realizácia kruhového objazdu 
Vsetínska a Streženická ulica 

500 000  100 %   100 %  

10/10 
10.1.2.1 
Realizácia kruhového objazdu 
Komenského ulica 

250 000 95 %   5 % 100 %  
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10/11 
10.1.3.1 
Vybudovanie dopravných cyklotrás 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

10/12 
10.2.1.1 
Autobusová stanica  

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

10/13 
10.2.1.2 
Autobusy na alternatívny pohon 

300 000 95 %   5 % 100 %  

11/1 
11.1.1.2 
Rekonštrukcia a modernizácia 
verejných budov 

700 000 95 %   5 % 100 %  

11/2 
11.2.1.1 
Vernostné karty 

podľa ponuky    100 % 100 %  

12/1 
12.1.1.1 
Šanca na bývanie pre každého 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
 60 %  40 % 100 %  

12/2 
12.1.3.1 
Teplo domova 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
 60 %  40 % 100 %  

Zdroj:  vlastné spracovanie   

 
 
Indikatívny rozpočet – sumarizácia je celkovým prehľadom plánovaných finančných prostriedkov 
počas celej platnosti schváleného PHSR.  
 
 

Tab. 117: Indikatívny rozpočet – sumarizácia   

Politika – prioritná oblasť Obdobie 2015 – 2022 

Hospodárska politika – oblasť Ľudské zdroje, Priemysel a služby, 
Cestovný ruch, Doprava   

2 930 000 EUR 
+ podľa projektovej dokumentácie 

Sociálna politika – oblasť Sociálna oblasť, Zdravotníctvo, Školstvo, Šport, 
Kultúra, história, tradícia, Občianska spoločnosť, Rozvoj bývania 

5 744 500 EUR 
+ podľa projektovej dokumentácie 

Environmentálna politika – oblasť Životné prostredie  
715 000 EUR 

+ podľa projektovej dokumentácie 

Zdroj:  vlastné spracovanie   

 
 
Indikatívny rozpočet má priamy vzťah k rozpočtu mesta a rešpektuje princípy zodpovedného 
finančného manažmentu.  
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ZÁVER  
 
Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov v súlade s legislatívou je 
posledným krokom jeho prípravy, ale prvým krokom jeho realizácie v nasledujúcom období.  
 
Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov je rozvojový dokument mesta 
– vyjadruje víziu rozvoja mesta založenú na výsledkoch strategického plánovania.  
 
PHSR mesta Púchov je strednodobý programovací dokument s časovým horizontom 7 rokov. Tento 
programovací dokument bol spracovaný ako podporný dokument pre stanovenie prioritných 
rozvojových oblastí, strategických cieľov, priorít, opatrení a aktivít rozvoja mesta Púchov. 
 
Z hľadiska štruktúry PHSR mesta Púchov je rozčlenený na päť základných častí: 

- v prvej časti je podrobne analyzovaný reálny stav jednotlivých oblastí územia mesta Púchov, 
- druhá časť je strategická, obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jeho vnútorných 

špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej 
politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia, 

- tretia časť je programová, obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov, 
konkrétne projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a opatreniam,  

- štvrtá časť programového dokumentu je realizačná časť, ktorá je zameraná na popis postupov 
inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja mesta, táto časť 
obsahuje aj akčný plán rozvoja mesta Púchov,  

- posledná je finančná časť, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít 
programu rozvoja mesta.  

 
Vykonateľnosť jednotlivých opatrení a tým dosiahnutie stanovených cieľov bude závisieť od mnohých 
faktorov. Najkritickejším prvkom je finančná náročnosť jednotlivých priorít. Taktiež dôležitým 
faktorom sú komplikované vlastnícke vzťahy.  
 
Schválený PHSR mesta Púchov je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, 
opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť.  
 
PHSR mesta Púchov schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Púchove.  
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PRÍLOHY  
 
Príloha č. 1 
Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a ostatných osôb zapojených do spracovania 
PHSR  
 
 
Zoznam členov riadiaceho tímu:  
 
JUDr. Eva Kvocerová, prednostka mestského úradu  
Ing. Daniela Lacková, referent grantových projektov a administratívnych prác 
Mgr. Bc. Radoslav Machan, vedúci právno-organizačného oddelenia  
 
 
Zoznam členov pracovných skupín:  
 
1. HOSPODÁRSKA  

a) predseda:  
- Ing. Daniel Lako, poslanec mestského zastupiteľstva  

b) členovia:  
- Ing. Ján Riško, poslanec mestského zastupiteľstva 
- Ing. Lukáš Raník, poslanec mestského zastupiteľstva 
- JUDr. Jarmila Andreánska, poslanec mestského zastupiteľstva 
- Bc. Cyril Crkoň, poslanec mestského zastupiteľstva 
- Ing. Peter Žiačik, poslanec mestského zastupiteľstva 
- Ing. Lucia Pružinská, vedúca ekonomického oddelenia  
- Ing. Petr Sehnal, zástupca verejnosti  
- Ing. Kamil Kudlej, zástupca verejnosti  

 
2. SOCIÁLNA  

a) predseda:  
- Irena Kováčiková, poslanec mestského zastupiteľstva 

b) členovia:  
- Mgr. Roman Špaček, poslanec mestského zastupiteľstva 
- Peter Prešnajder, poslanec mestského zastupiteľstva 
- Mgr. Hedviga Šulcová, poslanec mestského zastupiteľstva 
- Mgr. Viera Češková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí  
- Mgr. Ivana Vančová, zamestnankyňa oddelenia školstva a sociálnych vecí  
- PhDr. Ľudmila Hanuliaková, PhD., zástupca odbornej verejnosti  

 
3. ENVIROMENTÁLNA  

a) predseda: 
- PaedDr. Miroslav Kubičár, poslanec mestského zastupiteľstva 

b) členovia:  
- Miroslav Rosina, poslanec mestského zastupiteľstva 
- MUDr. Viliam Bršiak, MPH, poslanec mestského zastupiteľstva 
- Ing. arch. Daniela Šicová, vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia  
- Ing. Jana Vondrová, referent grantových projektov a administratívnych prác 
- Mgr. Martina Knížatová, zamestnankyňa oddelenia výstavby a životného prostredia 
- Ing. Ján Krajčovič, konateľ spoločnosti Podnik technických služieb mesta, s.r.o.  
- Richard Pekara, zástupca odbornej verejnosti 
- Miroslav Hlúbik, zástupca verejnosti  
- Ing. Iveta Kmošenová, zástupca verejnosti 
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- Ing. Gabriela Támová, zástupca verejnosti 
- Ivan Čvirik, zástupca verejnosti  

 
4. KULTÚRA A ŠPORT   

a) predseda:  
- Mgr. Miroslav Bučko, poslanec mestského zastupiteľstva 

b) členovia:  
- Roman Hvizdák, poslanec mestského zastupiteľstva 
- Ivan Sadloň, poslanec mestského zastupiteľstva 
- Rudolf Marman, poslanec mestského zastupiteľstva 
- Mgr. Peter Bílik, poslanec mestského zastupiteľstva 
- Ivan Kubiš, poslanec mestského zastupiteľstva 
- Ľubomír Luhový, konateľ spoločnosti MŠK Púchov, s.r.o. 
- Mgr. Milada Vargová, riaditeľka Domu kultúry Púchov 
- Marián Chovanec, zástupca verejnosti   

 
 
 
Ostatné osoby zapojené do spracovania PHSR:  
 
Do spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov na roky 2015 – 2022 sa 
zapojili občania, podnikatelia aj tretí sektor, a to formou vyplnenia dotazníka v rámci dotazníkového 
prieskumu. Výsledky dotazníkového prieskumu boli najdôležitejším podkladom pre spracovanie 
strategickej časti dokumentu.  
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Príloha č. 2 
Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR   
 
 
Mestský úrad Púchov, 2014 – 2015  
Štatistický úrad SR, 2014 
Štatistický úrad SR – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 
Úrad informácií a prognóz školstva, 2014  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 2015  
Ministerstvo vnútra SR, 2015  
HYDROLOGICKÁ ROČENKA POVRCHOVÉ VODY 2010 
Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2013 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2013 – 2023  
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov, 2007   
Metodika na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce / obcí / VÚC, 2015  
Dotazníkový prieskum pre verejnosť, 2015 
Dotazníkový prieskum pre podnikateľov, 2015 
Dotazníkový prieskum pre tretí sektor, 2015  
  
http://www.puchov.sk  
http://slovak.statistics.sk  
http://census2011.statistics.sk 
http://www.uips.sk  
http://www.minv.sk  
http://www.ives.sk/registre/startoz.do  
http://www.ives.sk/registre/startrnd.do  
http://www.finstat.sk  
http://www.shmu.sk  
http://www.nczisk.sk  
https://www.envipak.sk  
https://www.upsvar.sk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.puchov.sk/
http://slovak.statistics.sk/
http://census2011.statistics.sk/
http://www.uips.sk/
http://www.minv.sk/
http://www.ives.sk/registre/startoz.do
http://www.ives.sk/registre/startrnd.do
http://www.finstat.sk/
http://www.shmu.sk/
http://www.nczisk.sk/
https://www.envipak.sk/
https://www.upsvar.sk/
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Príloha č. 3 
Zoznam skratiek použitých v PHSR    
 
a.s. akciová spoločnosť  
a pod. a podobne  
atď. a tak ďalej  
CVČ Centrum voľného času 
CR cestovný ruch  
ČR Česká republika  
č.   číslo  
EÚ   Európska únia  
EŠIF   Európske štrukturálne a investičné fondy  
ha   hektáre  
k.ú.   katastrálne územie  
km   kilometre  
m³/s   kubický meter za sekundu 
MŠ   materská škola  
max. maximálne  
m. č. mestská časť  
MHD mestská hromadná doprava  
MsZ mestské zastupiteľstvo  
MsÚ Mestský úrad  
m   metre  
m.n.m.   metre nad morom  
mg/l miligram na liter 
mil. milión  
MVO mimovládne neziskové organizácie  
min. minimálne  
napr.  napríklad  
PHSR Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
PD projektová dokumentácia  
resp. respektíve  
SODB Sčítanie obyvateľov, domov a bytov  
SR   Slovenská republika  
s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným  
SŠ   stredná škola  
°C   stupeň Celzia 
ŠZŠ a PŠ špeciálna základná škola a praktická škola  
ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky   
Tab.   tabuľka  
tzv. takzvane  
tis. tisíc  
t.j.   to jest  
TnUAD Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
TSK Trenčiansky samosprávny kraj  
tr. tráv. porasty  trvalé trávne porasty  
UoZ   uchádzač o zamestnanie  
ul. ulica  
UIPS Úrad informácií a prognóz školstva  
ÚPSVaR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
VÚC vyšší územný celok  
ZŠ základná škola  
ZUŠ základná umelecká škola  
Z.z.   Zbierka zákonov  
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Príloha č. 4 
Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky     
 

Oblasť / poradové číslo projektu 
Viazanosť na strategický program 

(oblasť.cieľ.opatrenie.aktivita) 
Názov projektu 

Časový 
harmonogram 

Koordinátor Ukazovateľ výstupu 
Finančná 

náročnosť 
v € 

Verejné zdroje 

Súkromné 
zdroje 

EÚ 

 

Štát 

 

VÚC 

 

Mesto 

 

SPOLU 

1/1 
1.1.1.1 
Rekonštrukcia budovy SOV na komplexné 
komunitné centrum sociálnej starostlivosti 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

komplexné komunitné 
centrum sociálnej 

starostlivosti 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

1/2 
1.1.2.7 
Sociálny taxík 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zriadenie služby 
sociálneho taxíka 

podľa ponuky    100 % 100 %  

1/3 
1.1.2.7 
Požičovňa zdravotníckych pomôcok 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zriadenie požičovne 
zdravotníckych 

pomôcok   

podľa 
aktuálnych 

cien 
   100 % 100 %  

1/4 
1.2.2.3 
Terénna forma sociálnej služby – rozvoz 
teplej stravy   

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zavedenie sociálnej 
služby rozvozu teplej 

stravy  
25 000 80 % 15 %  5 % 100 %  

1/5 
1.2.2.6 
Projekt „náramky záchrany“ – väčšia šanca 
na život 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zavedenie sociálnej 
služby „náramky 

záchrany“ 
60 000  50 % 40 % 10 % 100 %  

1/6 
1.2.3.1 
Život bez bariér 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

vybudovanie 
bezbariérových 

prístupov 
50 000 95 %   5 % 100 %  

1/7 
1.2.4.1 
Domov pre všetkých 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

ubytovňa pre 
marginalizované 

skupiny  
50 000   85 % 15 % 100 %  

1/8 
1.2.4.3 
Vybudovanie sociálneho obchodu 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

sociálny obchod   5 000    100 % 100 %  

1/9 
1.3.1.2 
Dôstojný posledný odpočinok 
 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

cintoríny v kvalitnom 
stave a s dostatočným 

počtom hrobových 
miest   

60 000    100 % 100 %  
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1/10 
1.3.1.2 
Urnový háj 
 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

vytvorenie urnového 
hája   

50 000  85 %  15 % 100 %  

2/1 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ na 
Gorazdovej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

moderný a kvalitný stav 
ZŠ na Gorazdovej ulici  

685 000 95 %   5 % 100 %  

2/2 
2.1.1.3 
Dobudovanie športového areálu ZŠ na 
Gorazdovej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

kvalitný stav 
športového areálu ZŠ na 

Gorazdovej ulici  
200 000 95 %   5 % 100 %  

2/3 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ na 
Komenského ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

moderný a kvalitný stav 
ZŠ na Komenského ulici  

862 000 95 %   5 % 100 %  

2/4 
2.1.1.3 
Obnova a rekonštrukcia športového areálu 
ZŠ na Komenského ulici  

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

kvalitný stav 
športového areálu ZŠ na 

Komenského ulici  
150 000 95 %   5 % 100 %  

2/5 
2.1.1.3 
Obnova a rekonštrukcia športového areálu 
ZŠ na Mládežníckej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

kvalitný stav 
športového areálu ZŠ na 

Mládežníckej ulici  
50 000 95 %   5 % 100 %  

2/6 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ a MŠ na 
Slovanskej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

moderný a kvalitný stav 
ZŠ a MŠ na Slovanskej 

ulici 
580 000 95 %   5 % 100 %  

2/7 
2.1.1.3 
Obnova a rekonštrukcia športového areálu 
ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

kvalitný stav 
športového areálu ZŠ 

a MŠ na Slovanskej ulici  
100 000 95 %   5 % 100 %  

2/8 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia materskej 
školy Požiarna 1292 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

moderný a kvalitný stav 
MŠ Požiarna 1292 

150 000 95 %   5 % 100 %  

2/9 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia materskej 
školy Požiarna 1291 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

moderný a kvalitný stav 
MŠ Požiarna 1291 

150 000 95 %   5 % 100 %  
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2/10 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia materskej 
školy ulica 1. mája 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

moderný a kvalitný stav 
MŠ ulica 1. mája 

150 000 95 %   5 % 100 %  

2/11 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia materskej 
školy Chmelinec 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

moderný a kvalitný stav 
MŠ Chmelinec 

150 000 95 %   5 % 100 %  

2/12 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia materskej 
školy Mládežnícka 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

moderný a kvalitný stav 
MŠ Mládežnícka 

150 000 95 %   5 % 100 %  

2/13 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia materskej 
školy Nosice 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

moderný a kvalitný stav 
MŠ Nosice 

150 000 95 %   5 % 100 %  

2/14 
2.1.1.3 
Modernizácia a rekonštrukcia ZUŠ 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

moderný a kvalitný stav 
ZUŠ 

150 000 95 %   5 % 100 %  

2/15 
2.1.2.1 
Škola hrou ZŠ na Gorazdovej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 

pomôcok  
45 000  85 %  15 % 100 %  

2/16 
2.1.2.1 
Škola hrou ZŠ na Komenského ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 

pomôcok 
80 000  85 %  15 % 100 %  

2/17 
2.1.2.1 
Škola hrou ZŠ na Mládežníckej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 

pomôcok 
67 000  85 %  15 % 100 %  

2/18 
2.1.2.1 
Škola hrou ZŠ a MŠ na Slovanskej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 

pomôcok 
45 000  85 %  15 % 100 %  

2/19 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ Požiarna 1292 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 

pomôcok 
4 500  85 %  15 % 100 %  

2/20 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ Požiarna 1291 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 

pomôcok 
4 500  85 %  15 % 100 %  

2/21 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ ulica 1. mája 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 

pomôcok 
4 500  85 %  15 % 100 %  
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2/22 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ Chmelinec 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 

pomôcok 
4 500  85 %  15 % 100 %  

2/23 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ Mládežnícka 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 

pomôcok 
4 500  85 %  15 % 100 %  

2/24 
2.1.2.1 
Škola hrou MŠ Nosice 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zabezpečenie 
a modernizácia učební, 

pomôcok 
4 500  85 %  15 % 100 %  

2/25 
2.2.1.6 
Múdra mládež ZŠ na Gorazdovej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

moderná školská 
knižnica ZŠ na 

Gorazdovej ulici  
5 000  85 %  15 % 100 %  

2/26 
2.2.1.6 
Múdra mládež ZŠ na Komenského ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

moderná školská 
knižnica ZŠ na 

Komenského ulici  
5 000  85 %  15 % 100 %  

2/27 
2.2.1.6 
Múdra mládež ZŠ na Slovanskej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

moderná školská 
knižnica ZŠ na 

Slovanskej ulici  
3 500  85 %  15 % 100 %  

2/28 
2.2.1.6 
Múdra mládež ZŠ na Mládežníckej ulici 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

školská knižnica ZŠ na 
Mládežníckej ulici  

10 000  85 %  15 % 100 %  

3/1 
3.1.1.3 
Pasportizácia zelene 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

aktuálny pasport 
zelene  

5 000  85 %  15 % 100 %  

3/2 
3.1.1.1 
Rozkvitnuté mesto 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

rozkvitnuté 
a zazelenené mesto 

200 000    100 % 100 %  

3/3 
3.1.1.1 
Výstavba a revitalizácia vnútroblokov 
mestskej zástavby 
 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zvýšenie atraktivity 
vnútroblokov 

270 000 95 %   5 % 100 %  

3/4 
3.1.2.1 
Dobudovanie verejnej splaškovej kanalizácie 
v mestských častiach 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

maximálne pokrytie 
kanalizáciou 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

3/5 
3.1.4.2 
Dobudovanie verejných vetiev vodovodu 
v mestských častiach 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

maximálne pokrytie 
vodovodom 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  
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3/6 
3.1.4.2 
Osadenie pitných fontán 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zriadenie pitných 
fontán 

5 000    100 % 100 %  

3/7 
3.2.1.1 
Efektívny separovaný zber 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

aktívna podpora 
separovaného zberu 

90 000  100 %   100 %  

3/8 
3.2.1.1 
Prístrešky a ostrovčeky pre odpadové 
hospodárstvo 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

rozšírenie a skvalitnenie 
separovaného zberu  

20 000  85 %  15 % 100 %  

3/9 
3.2.1.1 
Zber a likvidácia kuchynského odpadu 
a olejov 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

separácia kuchynského 
odpadu a olejov  

podľa ponuky    100 % 100 %  

3/10 
3.2.2.1 
Vybudovanie mestského ekocentra 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

informovanie verejnosti 
o separovaní odpadu 

5 000    100 % 100 %  

3/11 
3.3.1.2 
Bezpečné mesto 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

rozšírenie a skvalitnenie 
kamerového 

a rozhlasového systému 
100 000 95 %   5 % 100 %  

3/12 
3.3.3.1 
Mesto bez čiernych skládok 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zamedziť vznik čiernych 
skládok 

podľa lokality 
a rozsahu 

 85 %  15 % 100 %  

3/13 
3.3.3.5 
Pes – priateľ človeka 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

priestranstvo na 
kynologické účely 

10 000    98 % 98 % 2 % 

3/14 
3.3.3.6 
Rekonštrukcia a modernizácia separačnej 
haly a triediacej linky 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

kvalitný stav separačnej 
haly a linky 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

3/15 
3.3.3.6 
Vybudovanie bazáru nepoužívaných 
a funkčných vecí 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

bazár nepoužívaných 
a funkčných vecí 

10 000    100 % 100 %  

3/16 
3.3.3.7 
Dobudovanie kompostárne 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

kvalitná kompostáreň 
podľa 

projektovej 
dokumentácie 

95 %   5 % 100 %  

4/1 
4.1.1.6 
Bližšie k občanom 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

vysoko kvalitná 
pracovná sila 

podľa ponuky 95 %   5 % 100 %  
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5/1 
5.1.2.1 
Vytvorenie turistických chodníkov 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

vybudovanie 
turistických chodníkov 

20 000 95 %   5 % 100 %  

5/2 
5.1.2.1 
Malé oddychové zóny v meste a jeho okolí 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

dostatok malých 
oddychových zón 

50 000   85 % 15 % 100 %  

5/3 
5.1.5.3 
Vybudovanie turisticko-informačného 
centra 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

informovanie 
o možnostiach 

cestovného ruchu 
5 000    100 % 100 %  

5/4 
5.1.5.4 
Vybudovanie turistických cyklotrás 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

vybudovanie 
turistických cyklotrás 

50 000 95 %   5 % 100 %  

5/5 
5.1.5.11 
Oddychový areál – Odhánky 
 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

vybudovanie 
oddychového areálu – 

Odhánky 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

5/6 
5.1.5.11 
Rekreačno-oddychový areál – Nábrežie 
Váhu 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

vybudovanie relaxačno-
oddychového areálu – 

Nábrežie Váhu 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

6/1 
6.1.2.2 
Detské ihriská a pieskoviská v meste 
a v mestských častiach 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

dostatok kvalitných 
detských ihrísk 

a pieskovísk 
130 000 95 %   5 % 100 %  

6/2 
6.1.2.2 
Výstavba multifunkčných ihrísk 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

dostatok 
multifunkčných ihrísk 

200 000 95 %   5 % 100 %  

6/3 
6.1.3.1 
Modernizácia a zatraktívnenie letného 
kúpaliska 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

moderný stav letného 
kúpaliska 

200 000 95 %   5 % 100 %  

6/4 
6.1.3.1 
Znižovanie energetickej náročnosti 
športových zariadení 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

minimálna energetická 
náročnosť  

športových zariadení 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

6/5 
6.1.3.1 
Modernizácia športových zariadení, 
kompletná revitalizácia športových areálov 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

moderný stav 
športových areálov 

a zariadení 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  
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7/1 
7.2.1.1 
Stop alergénom 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

podpora ochrany pred 
alergénmi 

50 000    100 % 100 %  

8/1 
8.1.1.1 
Modernizácia a rekonštrukcia – Amfiteáter 
Púchov 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

moderný a atraktívny 
stav amfiteátra 

200 000 95 %   5 % 100 %  

8/2 
8.1.1.1 
Kultúrny komplex 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

vybudovanie 
širokospektrálneho 

kultúrneho komplexu 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

8/3 
8.1.1.1 
Mestská galéria 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

vybudovanie mestskej 
galérie 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

8/4 
8.1.2.2 
Knižnica – kultúrne dedičstvo 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

kvalitný stav a široká 
ponuka mestskej 

knižnice 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

9/1 
9.1.1.4 
Vytvorenie obchodno-informačného centra 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

informovanie 
o možnostiach v oblasti 

priemyslu a služieb 
5 000    100 % 100 %  

9/2 
9.2.5.5 
Púchov sa otvára EÚ 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zvýšená prezentácia 
mesta v zahraničí 

35 000   85 % 15 % 100 %  

10/1 
10.1.1.1 
Generel dopravy   

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

aktuálny generel 
dopravy 

15 000 95 %   5 % 100 %  

10/2 
10.1.1.1 
Rekonštrukcia hlavných mestských ulíc – 
Štefánikova a Komenského 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

kvalitný stav 
ulíc Štefánikova 
a Komenského 

500 000 95 %   5 % 100 %  

10/3 
10.1.1.1 
Dobudovanie infraštruktúry Dvory 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

kvalitný stav dopravnej 
infraštruktúry Dvory 

250 000 95 %   5 % 100 %  

10/4 
10.1.1.1 
Realizácia cesty s podjazdom – časť Kéblie 
 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

kvalitný stav dopravnej 
infraštruktúry Kéblie 

100 000 95 %   5 % 100 %  

10/5 
10.1.1.1 
Výstavba a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií a chodníkov 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

kvalitný stav miestnych 
komunikácií 
a chodníkov 

700 000 95 %   5 % 100 %  
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10/6 
10.1.1.2 
Rozšírenie parkovacích miest  

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

dostatok parkovacích 
miest 

150 000 95 %   5 % 100 %  

10/7 
10.1.1.2 
Vybudovanie parkovacieho domu 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

parkovací dom 
podľa 

projektovej 
dokumentácie 

95 %   5 % 100 %  

10/8 
10.1.1.3 
Doplnenie a modernizácia verejného 
osvetlenia 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

kvalitný stav verejného 
osvetlenia 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

10/9 
10.1.2.1 
Realizácia kruhového objazdu Vsetínska 
a Streženická ulica 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

kruhové objazdy na 
Vsetínskej 

a Streženickej ulici 
500 000  100 %   100 %  

10/10 
10.1.2.1 
Realizácia kruhového objazdu Komenského 
ulica 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

kruhový objazd na 
Komenského ulici 

250 000 95 %   5 % 100 %  

10/11 
10.1.3.1 
Vybudovanie dopravných cyklotrás 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

kvalitné dopravné 
cyklotrasy 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

10/12 
10.2.1.2 
Autobusová stanica  

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

vybudovanie 
autobusovej stanice 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
95 %   5 % 100 %  

10/13 
10.2.1.2 
Autobusy na alternatívny pohon 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zavedenie autobusov 
na alternatívny pohon 

300 000 95 %   5 % 100 %  

11/1 
11.1.1.2 
Rekonštrukcia a modernizácia verejných 
budov 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

kvalitný stav verejných 
budov 

700 000 95 %   5 % 100 %  

11/2 
11.2.1.1 
Vernostné karty 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

zavedenie vernostných 
kariet 

podľa ponuky    100 % 100 %  

12/1 
12.1.1.1 
Šanca na bývanie pre každého 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

dostatok nájomných 
a sociálnych bytov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
 60 %  40 % 100 %  

12/2 
12.1.3.1 
Teplo domova 

2015 – 2022 
Mesto 
Púchov 

minimálna energetická 
náročnosť obytných 

domov 

podľa 
projektovej 

dokumentácie 
 60 %  40 % 100 %  
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Príloha č. 5 
Dohoda o partnerstve – vzor  
 
 

Názov dokumentu  Dohoda o partnerstve pri príprave a realizácii PHSR mesta Púchov   
 

Obdobie platnosti  Dohoda je platná na obdobie 2015 – 2022, t.j. na obdobie realizácie 
PHSR   
 

Predmet dohody  Projekt turistické cyklotrasy  
 

Účastníci dohody  Mesto Púchov  
Obec Nimnica  
Obec Beluša  
Obec Dohňany  
Obec Streženice  
 

Riadenie procesu  Realizácia projektu turistické cyklotrasy bude prebiehať v úzkej 
súčinnosti mesta Púchov, obce Nimnica, obce Beluša, obce 
Dohňany a obce Streženice. Za jednotlivých účastníkov dohody 
budú konať zástupcovia účastníkov.  
 

Financovanie  Financovanie bude zabezpečené podľa finančného plánu 
jednotlivých projektov.  
 

     
 


