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ÚVOD 
 
 
 
 
 Základnou úlohou mesta adca je zabezpe i  v�šestranný rozvoj územia mesta a potrieb jeho obyvate ov. 
Pre systematický rozvoj mesta a regiónu je potrebné spracova  rozvojovú �štúdiu zvolenej oblasti ako podporný 
prostriedok realizácie rozvojových aktivít a úloh.  na�šom prípade je takým dokumentom: 
 

�„PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA ADCA na roky 2009 - 2015�“ 
(PHSR) 

 
 Vypracovanie PHSR vyplýva zo zákona NRSR . 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. 
 

 PHSR mesta adca vypracovala Regionálna rozvojová agentúra Kysuce spolu s Mestom adca.  Na 
spracovávaní dokumentu sa podie ali  pracovníci jednotlivých oddelení v zmysle ich poslania a pracovnej 
náplne. Dokumentu poskytli údaje aj zainteresované in�štitúcie a organizácie verejnej �štátnej správy. 
 

 PHSR mesta adca obsahuje analytickú as , ktorá hodnotí sú asný stav v jednotlivých oblastiach na 
území mesta. Druhá as  �– SWOT analýza nadväzuje na analytickú as  a popisuje silné a slabé stránky 
mesta a poukazuje na príle�žitosti a riziká rozvoja mesta. Tretiu as  tvorí stratégia rozvoja, v ktorej sú 
zadefinované priority rozvoja mesta pod a jednotlivých oblastí a ich predpokladané finan né náklady. 
 

 PHSR bol vypracovávaný na základe metodiky, ktorú vydalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky. Je potrebné poznamena , �že vzh adom na rýchly vývoj v�šetkých oblastí �života 
obyvate ov Slovenska po vstupe do EÚ, bol tento dokument spracovaný ako otvorený. To znamená, �že 
v prípade ve kých systémových zmien, je mo�žné dokument upravi  a prispôsobi  na nové podmienky.       
 

 PHSR je strednodobý plánovací dokument na obdobie 5 �– 7 rokov s mo�žnos ou jeho priebe�žnej 
aktualizácie. Na jeho aktualizácii a aj samotnej realizácii by sa mala podie a  obecná samospráva, odborné 
skupiny, podnikate ská sféra a ostatné �štátne i ne�štátne in�štitúcie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Kolektív autorov  
 
                    Ing. Jozef Vra�žel, primátor mesta 
                    Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ adca 
                     

Peter Bron ek, RRA Kysuce 
                    Mgr. Marta Sláviková, RRA Kysuce 
                    Zuzana Dubovická, RRA Kysuce 
 

Ing. Katarína Ku eríková, Mesto adca 
Ing. Pavla �Šimeková, Mesto adca 
Ing. ubomír Vojár, Mesto adca 
Ing. Franti�šek �Š ury, Mesto adca 
Ing. Bo�žena Cve ková, Mesto adca 
Mgr. Pavol Pánis, Mesto adca 
PaedDr. Ján Polák, Mesto adca 
Ing. Mária Goreková, Mesto adca 
PhDr. Silivia Kajanková, Mesto adca 
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1. V�ŠEOBECNÁ ANALÝZA MESTA 
 
 

1.1 ADMINISTRATÍVNE A GEOGRAFICKÉ ZARADENIE 
 
Pod a územno-správneho usporiadania zo d a 31.12.1996 v zmysle zákona NR SR . 221/1996 Z. z. o 

územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskor�ších predpisov je okres adca 
sú as ou �Žilinského kraja. V súvislosti s lenením pod a noriem EÚ zodpovedá územie okresu svojou 
ve kos ou nomenklatúrnej jednotke lokálnej úrovne NUTS IV.  

Mesto adca pod a zákona  369/1990 Zb. o obecnom zriadení vzniklo 1. 1. 1991 
 

Mesto adca má rozlohu 57 km2, nachádza sa  v priemernej  nadmorskej vý�ške 415 metrov,  zemepisné 
súradnice 49o 26 ´ severnej zemepisnej �šírky a 18o 47 ´ východnej zemepisnej d �žky. 

Rozprestiera sa v severozápadnej asti Slovenska,  v �Žilinskom kraji. Z h adiska administratívno-
správneho lenenia je okresným mestom. adca hrani í s katastrami  obcí: Svr inovec, ierne, Skalité, 
O�š adnica, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Zákop ie, Raková a hranice sa malou as ou dotýkajú aj hraníc s 

eskou republikou. 
Mesto adca je prirodzeným strediskom Kysúc, le�ží na brehoch rieky Kysuca, je obklopená Javorníkmi  

a Kysuckými Beskydami, ktoré práve táto rieka odde uje a vytvára Kysucké Podolie. 
adca má ve mi výhodnú dopravnú polohu, preto�že v okrese sa nachádza 5 cestných hrani ných 

priechodov (4 s eskou republikou a 1s Po skom) a dva �železni né hrani né priechody, ím otvára 
symbolické brány hraníc z Po ska a eskej republiky na Slovensko a tým aj alej na juh Európy.  
 
 

1.2 PRÍRODNÉ A GEOLOGICKÉ PODMIENKY 
 
Geomorfológia 
Vzh adom na príslu�šnos  ku geomorfologickým celkom patrí adca do subprovincie Vonkaj�ších Západných 

Karpát, z geologického h adiska sú to tre ohorné fly�šové súvrstvia, striedanie pieskovcov a ílovcov. 
Podstatnú as  územia zaberá Turzovská vrchovina, z jej astí sem zasahuje na severe Kornianska brázda 

a  Predné vrchy. Do katastra zasahujú aj Javorníky a to as ou Rakovská hornatina. Tu sa nachádza aj 
najvy�š�ší vrch adce - Chotárny kopec vo vý�ške 906 metrov nad morom. al�šie geomorfologické celky, ktoré 
sem zasahujú sú Kysucké Beskydy - as ou Javorských Beskýd a ve mi malou as ou na severe Moravsko-
sliezske Beskydy. al�šou as ou je údolie  Hornokysucké Podolie �– severná ier anská as . 

 

Pôda 
Na území adce sa nachádzajú tieto dominantné pôdne jednotky: 
 Kambizeme podzolové (kultizemné podzolové), 
 Kambizeme podzolové (kultizemné podzolové) a kambizeme modálne (kultizemné) kyslé, 
 Kambizeme modálne (kultizemné) nasýtené, 
 Kambizeme pseudoglejové (kultizemné pseudoglejové) nasýtené, 
 Fluvizeme modálne (kultizemné) karbonátové, 
 Organozeme glejové. 

 

Klíma 
Vzh adom na klimatické pomery sa adca nachádza v mierne teplej oblasti s dostatkom zrá�žok (850 - 900 

mm). 
adca je sú as ou �šir�šej oblasti le�žiacej na rozhraní oceánskych vplyvov (spôsobujú vä �šiu obla nos , 

vä �šie mno�žstvo zrá�žok a astej�ší výskyt hmiel) a kontinentálnych vplyvov (prejavujú sa predov�šetkým 
zvý�šením letných teplôt a chladnej�ším zimným obdobím), teda oblasti, kde sa v priebehu roka nieko kokrát 
vystriedajú vzduchové oblasti rozli ných vlastností. Klímu adce výrazne ovplyv uje dolinová poloha mesta, 
ve ké vý�škové rozpätie medzi dnom Hornokysuckého Podolia a jeho horskou obrubou a orientáciou dolín v 
smere prevládajúcich vetrov. 
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Vodstvo 
íslo hydrologického povodia 4-21-06 

Hydrologicky le�ží územie adce  v hlavnom európskom rozvodí, k úmoria ierneho mora, povodí rieky 
Kysuca. Kysuca na území adce te ie z men�šej asti smerom na východ a v adci sa stá a na juh. Na území 

adce má Kysuca sklon 2,3 %. Najvä �ším prítokom Kysuce je ier anka. Do ier anky sa vlievajú dva vä �šie 
potoky: ade anka a Milo�šovský potok. Na území adce sa do Kysuce vlieva e�šte potok Rieka, koryto potoku 
je upravené a v závere vedené pod povrchom. Ostatné prítoky Kysuce a ier anky sú len krátke svahové 
potoky. 

Ve a zrá�žok a pomerne nízke teploty vzduchu a vplyvom toho aj nízky celkový výpar spôsobujú, �že 
vodnatos  Kysuce a jej prítokov je celkovo vysoká. Na vodu sú najbohat�šie mesiace marec a apríl a najmenej 
vody majú toky v septembri. Zrete ný pokles je aj v januári a zvý�šenie v júni a júli. Povrchový odtok z povodia 
je celkove ve ký, no zna ne nevyrovnaný. Ro ný úhr zrá�žok v meste sa dlhodobo pohybuje medzi 900-1000 
mm za rok. 

Na území adce sa vyskytuje jedna umelá vodná nádr�ž na Milo�šovskom potoku, ktorá sa zameriava na 
chov rýb, ktorej objem je 50 000 m3 a hladina má plochu pribli�žne 4 hektáre.  

Na fly�šových horninách adce sú nepriaznivé podmienky pre výskyt významných zásob podzemných vôd. 
Ak sú pramene, tak sú málo výdatné a vznikajú na styku pieskovcov s ílovcami. 

Nachádza sa tu 5 mineralizovaných prame ov. Bukovský mineralizovaný prame   je v adci najznámej�ší, 
vyhlásený za prírodnú pamiatku. Je siri itý. Prame  nad Klimkovým potokom  v Horelici  je tie�ž síri itý, i�že je 
to vajcovka. Vyviera nad osadou U Klimka. Prame  bol v roku 2006 upravený v rámci projektu Vody Kysúc. 
Prvý Vojtov  prame  �– siri itý -  vajcovka je v osada Vojty. 

Vojtovský mineralizovaný prame , nazývaný �„slaná voda�“, s pravidelným výronom plynov. Je v�šak 
významnej�ší, preto�že je  od  roku 1973 vyhlásený za prírodnú pamiatku . Nachádza  sa v údolí potoka Rieka. 
Tretí prame  na Vojtovskom vrchu je najmenej známy. Je to tie�ž vajcovka.  

 

Rastlinstvo 
Na území adce sú zastúpené preva�žne karpatské druhy rastlín.  
Pred skultúrnením krajiny najviac územia zaberali kvetnaté jed obu iny, dnes sa u�ž vyskytujú ve mi málo, 

tieto prechádzajú do kyslých bu ín. Sú to floristicky chudobné spolo enstvá. V stromovom poschodí prevláda 
buk lesný, v bylinnom poschodí sú hojne zastúpené metlica krivo aká, plavú  jed ovitý, u oriedka oby ajná. 

Zvy�šky jel�šových porastov sa zachovali najmä pozd �ž prítokov Kysuce, kde ich nachádzame a�ž do 
nadmorskej vý�šky 700 metrov. Stromové poschodie tohto spolo enstva tvorí jel�ša sivá. Sprievodnými druhmi 
sú v ba krehká a v ba biela. Najvä �šiu as  územia zaberajú sekundárne smre iny. Druhotné smre iny vznikli 
umelou výsadbou na lokalitách pôvodných bu ín a jed obu ín. Stromové poschodie tvorí v preva�žnej miere 
smrek, buk a jed a. 

 

Z h adiska prírodných podmienok a zlo�ženia fauny a flóry vy le ujeme v adci tieto biotopy: 
1. Biotop lesov  
2. Biotop polí a lúk  
3. Biotop udských sídel  
4. Biotop te úcich vôd    

�Živo í�šstvo 
Sú asné zlo�ženie fauny regiónu je výsledkom dlhého vývoja v geologických dobách, ke  sa menili 

klimatické, pôdne a vegeta né podmienky. Najmä kl ovanie lesov, úprava vodných tokov, vznik a rozvoj sídel, 
dopravy podmienili ústup, prípadne zmeny pôvodných �živo í�šnych spolo enstiev. Z h adiska prírodných 
podmienok a zlo�ženia fauny vy le ujeme v adci  biotopy lesov, polí a lúk, udských sídel, te úcich vôd, v 
ktorých majú zastúpenie v�šetky typické �živo í�šne druhy. Z chránených druhov vtáctva sa tu vyskytuje bocian 
biely  a  bocian ierny, po etné je zastúpenie spevavcov. Z  dravcov je zastúpený jastrab ve ký, jastrab 
krahulec, my�šiak hôrny a sokol s ahovavý. Z cicavcov je zastúpený vlk a medve . 
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1.3 HISTORICKÝ VÝVOJ 
 
Osídlenie mesta má svoje po iatky v období vala�šskej kolonizácie, ktorú organizovalo Budatínske panstvo. 

Prvá písomná zmienka o osade, ktorá sa stala základom mesta, je z roku 1565. Prílivom osadníkov sa z osady 
vyvinula obec. V roku 1778 pový�šila panovní ka Mária Terézia adcu na meste ko (oppidum), s právom 
kona  jarmoky. Vtedy za ína nádejný rozvoj mesta, preto�že trhy v aka výhodnej prihrani nej polohe za ali 
nav�števova  jarmo níci z Moravy, Sliezska i Po ska. Historická sídelná �štruktúra zanechala svoje stopy 
v po etných osadách (p acoch), ktorých sú na území mesta desiatky a kde sa prelínajú tradi né formy �života 
s modernými civiliza nými trendmi. Významnými kultúrno-historickými pamiatkami v týchto osadách sú 
kaplnky, krí�že rôzneho stup a zachovalosti. 

Významným historickým medzníkom v meste bol rok 1848, ke  tu v decembri po as Slovenského 
povstania bolo sídlo vedenia SNR. Pre rozvoj mesta malo historický význam otvorenie �železni ného spojenia 
smerom na Sliezsko (r. 1871) a do Po ska (r. 1885). Prvé priemyselné podniky (píly) za ali v meste pracova  
koncom 19. storo ia a od roku 1904 tu pôsobila Hornouhorská súkenná továre , ktorá zalo�žila dodnes �živú 
tradíciu textilného priemyslu. Hospodársky rozvoj mesta sa urýchlil najmä v 2. polovici 20. storo ia, ke  popri 
uvedenom textilnom priemysle za al pracova  aj strojársky priemysel s programom automobilovej výroby. 
V tom ase do�šlo aj k búrlivému rozvoju infra�štruktúry mesta v ob ianskej a technickej vybavenosti, bytovej 
výstavbe, budovaní �školských, zdravotných a kultúrnych zariadení, obchodu a slu�žieb a v neposlednom rade 
aj �športových objektov. 
 
 

1.4 DEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 
 

Neoddelite nou sú as ou hospodárskej politiky je politika zamestnanosti, ktorá je úzko spojená so 
sociálnou politikou v oblasti rozvoja udských zdrojov a so vzdelávacou politikou. Realizovaná politika 
zamestnanosti musí priebe�žne reagova  na meniace sa podmienky trhu práce. 

 

Pod a �Štatistického úradu Slovenskej republiky malo mesto adca má k 31. marcu 2008 25 701 
obyvate ov, z toho 12 707 mu�žov a 12 994 �žien. Oproti predchádzajúcemu obdobia je tento po et o 50 
obyvate ov ni�ž�ší, o dokazuje pokra ujúci negatívny vývoj populácie SR. 

 
 

TAB. 1: PO ET OBYVATE OV POD A POHLAVIA K 31.12. 
PRÍSLU�ŠNÉHO ROKA 
ROK SPOLU MU�ŽI �ŽENY 
2001 26 671 13 101 13 570 
2002 26 548 13 057 13 491 
2003 26 443 13 034 13 409 
2004 26 269 12 961 13 308 
2005 26 004 12 876 13 128 
2006 25 852 12 782 13 070 
2007 25 751 12 728 13 023 

Zdroj: �ŠÚ SR 
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TAB. 2: PRÍRASTKY OBYVATE STVA POD A POHLAVIA A ROKU V MESTE ADCA 

�ŽIVONARODENÍ ZOMRETÍ 
PRIRODZENÝ 
PRÍRASTOK 
(-ÚBYTOK) 

PRÍRASTOK 
(-ÚBYTOK) 
S AHOVANÍM 

CELKOVÝ 
PRÍRASTOK 
(-ÚBYTOK) Rok 

spolu mu�ži �ženy spol
u mu�ži �ženy spol

u mu�ži �ženy spol
u mu�ži �ženy spol

u mu�ži �ženy 

2001 238 128 110 215 111 104 23 17 6 -73 -40 -33 -50 -23 -27 

2002 240 136 104 184 92 92 56 44 12 -
179 -88 -91 -

123 -44 -79 

2003 251 142 109 252 121 131 -1 21 -22 -
104 -44 -60 -

105 -23 -82 

2004 257 126 131 219 110 109 38 16 22 -
212 -89 -

123 
-
174 -73 -

101 

2005 252 143 109 252 129 123 0 14 -14 -
265 -99 -

166 
-
265 -85 -

180 

2006 237 127 110 226 128 98 11 -1 12 -
163 -93 -70 -

152 -94 -58 

2007 259 140 119 231 136 95 28 4 24 -
129 -58 -71 -

101 -54 -47 
Zdroj: �ŠÚ SR 

 
 
 
 

TAB. 3: OBYVATE STVO MESTA ADCA POD A NÁRODNOSTI K 31. 12. 2006 
Národnos  Mu�ži �Ženy Spolu 
Slovenská 12 173 12 607 24 780 

eská 165 129 294 
Moravská 2 0 2 
Ma arská 9 5 14 
Rómska 20 17 37 
Po ská 11 16 27 
Nemecká 6 3 9 
Ukrajinská 2 4 6 
Ruská 3 1 4 
Bulharská 1 0 1 
Rakúska 1 1 2 
Vietnamská 1 0 1 
Iná, neudaná 388 287 675 
Spolu 12 782 13 070 25 852 

Zdroj: �ŠÚ SR 
 
 
 
 
 

TAB. 4: �ŠTRUKTÚRA OBYVATE STVA POD A ZÁKLADNÝCH VEKOVÝCH SKUPÍN A 
POHLAVIA K 31. 12. 2006 V % 

 Vek Mu�ži �Ženy Spolu 
Predproduktívny vek 0 - 14 17,22 14,72 15,96 

Produktívny vek 15 - 64 76,68 74,71 75,68 
Poproduktívny vek 65+ 6,10 10,57 8,36 

Zdroj: �ŠÚ SR 
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TAB. 5: PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJA V OKRESE ADCA 
veková �štruktúra (roky) 

 Obyvat. 
spolu 

z toho : 
�ženy 

podiel 
�žien 
% 0 �–14 15�–44 45�–64 65 + 

SD�Ž 
mu�ži 

SD�Ž 
�Ženy 

IS 
( % ) 

PV 
( r ) 

2008 93 072 47 239 50,76 16 
184 

44 
643 

22 
344 9 901 68,52 78,19 61,18 36,46

2010 93 178 47 404 50,87 15 
753 

44 
216 

23 
136 

10 
073 68,77 78,43 63,94 36,99

2015 93 417 47 774 51,14 15 
315 

43 
053 

23 
884 

11 
165 69,84 79,30 72,90 38,24

2020 93 428 48 025 51,40 15 
439 

40 
166 

24 
829 

12 
994 70,98 80,06 84,16 39,48

 
 

TAB 6: PREH AD PO TU 
EVIDOVANÝCH NEZAMESTNANÝCH V 
MESTE ADCA V ROKU 2007 STAV K 
31.7.2007 
 EN % 
Január 07 848 6,21 
Február 07 822 6,02 
Marec 07 753 5,51 
Apríl 07 700 5,13 
Máj 07 632 4,63 
Jún 07 665 4,87 
Júl 07 670 4,91 
August 07 691 5,06 
September 07 717 5,25 
Október 07 690 5,05 
November 07 655 4,8 
December 07 666 4,78 
 
Po et obyvate ov 2001 26 671 
Ek. aktívne obyvate stvo 
2001 13 654 

 

Preva�žnú as  obyvate stva viac ako 50,55% tvorí �ženská zlo�žka. Preva�žná as  mu�žskej populácie je 
v�šak v predproduktívnom a produktívnom veku. Zaujímavý je jav, ke  viac ako 10 % �žien mesta je 
v poproduktívnom veku. 

Demografický vývoj v meste adca ja charakterizovaný postupným spoma ovaním reprodukcie 
obyvate stva. Dôsledkom popula ných procesov neustálym zni�žovaním pôrodnosti a stagnujúcou úmrtnos ou 
obyvate stva sa zni�žujú prirodzené prírastky obyvate stva. Tento vývoj dokumentuje tie�ž klesajúci po et 
obyvate ov od roku 2001. 
 
 

1.5 CEZHRANI NÁ A MEDZIREGIONÁLNA SPOLUPRÁCA 
  

Mesto adca je svojou geografickou polohou predur ené na cezhrani nú a medziregionálnu spoluprácu vo 
v�šetkých sférach �života. adca ako prirodzené centrum regiónu Kysúc, le�ží v blízkosti hraníc s R a Po skom.  
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Mesto adca u�ž v predchádzajúcom období vytvorilo ve mi dobré podmienky pre vzájomnú spoluprácu 
a jej rozvoj na základe uzatvorenia partnerských zmlúv s mestami ZYWIEC (viac ako 25 r.), s mestom TORU  
(10r.) v PR a s mestom VALA�ŠSKÉ MEZI I Í (15r.) v R. 

Vzájomná spolupráca sa realizuje na úseku kultúry, �športu, výmenou skúseností a poznatkov, vzájomným 
poznávaním sa, ktoré u�ž vyústilo aj do osobných priate stiev. 

Celkový vývoj partnerských kontaktov ovplyvnil vstup SR do EÚ (malý pohrani ný styk, priame kontakty 
obcí, ob ianskych zdru�žení, �športovcov...).  

adca spolu s mestami a obcami okresu adca tvoria podstatnú as  lenskej základne EUROREGIÓNU 
"Beskydy" zo slovenskej strany. Mesto adca pristúpilo v rámci medziregionálnej spolupráce do prípravy 
a realizácie spolo ných projektov spolo ne s prihrani nými obcami ierne, Skalité, Svr inovec a Raková 
(projekty na realizáciu cyklotrás, turistických chodníkov a pod.). 

Doteraj�ší vývoj, rozsah a úrove  cezhrani nej a medziregionálnej spolupráce je dobrým základom pre jej 
al�ší rozvoj najmä pri vstupe SR do SCHENGENSKÉHO PRIESTORU a pri  prijatí EURA. 

 

2. ANALÝZA �ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
 

2.1 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY 
 

Enviromentálna regionalizácia 
Enviromentálna regionalizácia SR na základe komplexného zhodnotenia stavu ovzdu�šia, podzemnej 

a povrchovej vody, pôdy, horninového prostredia, bioty a al�ších faktorov vymedzila 5 stup ov kvality 
�životného prostredia. Za ohrozené oblasti územia SR z h adiska �ŽP pod a tejto enviromentálnej regionalizácie 
sa pova�žuje 4. a 5. stupe  kvality �ŽP. 

Územie adce patrí do 1. a�ž 3. stup a kvality �ŽP pod a enviromentálnej regionalizácie SR �– prostredie 
vysokej kvality, prostredie vyhovujúce a prostredie mierne naru�šené (Správa o stave �ŽP v SR za rok 2006). 

 

Ochrana prírody a krajiny 
Ochrana prírody a krajiny sa rozumie obmedzenie zásahov, ktoré mô�žu ohrozi , po�škodi  alebo zni i  

podmienky a formy �života, prírodné dedi stvo, vzh ad krajiny, zní�ži  jej ekologickú stabilitu /§ 2  ods. 1 zákona 
. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody/.   

Odbornú innos  pre výkon správy ochrany prírody zabezpe uje �Štátna ochrana prírody SR Banská 
Bystrica, pri om chránená krajinná oblas  Kysuce síce nezasahuje do územia mesta adca, ale sídlo �Štátnej 
ochrany prírody je v meste adca. 

Na územie mesta adca nezasahuje �žiadna sústava Natura 2000. 
Mesto adca le�ží na území s 1. stup om ochrany prírody a krajiny. V rie�šenom území sa nachádzajú 

prírodné pamiatky s vyhláseným 4. stup om ochrany: 
 

 PP Vojtovský prame  
 PP Bukovský prame  
 PP Mego ky. 

 

V centre mesta sa nachádzajú chránené stromy (CHS) Lipy pri kostole v adci, zapísané v �štátnom 
zozname ochrany prírody. 

PP Mego ky �– v lokalite Mego ky, v Moravsko-Sliezskych Beskydách, pri hranici s R, prírodný útvar, 
ktorý je geologickou raritou. Kamenné gule, ktoré sa vylupujú z kamenného podlo�žia o priemere 0,3 a�ž 2,6 m.  
 
 

Významné chránené rastliny: Významné chránené �živo íchy: 

 Vtáky: 

rebrovka rôznolistá - Blechnum spicant sokol my�šiar �– Falco tinunculus 
vstava ovec Fuchsov - Dactylorhiza fuchsi jastrab ve ký �– Accipiter gentilis 
vstava ovec májový - Dactylorhiza majalis my�šiak hôrny �– Buteo buteo 
rosi ka okrúhlolistá - Drosera rotundifolia my�šiak severský �– Buteo lagopus 
kru�štík mo iarny - Epipactis palustris bocian biely �– Ciconia ciconia 
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me ík �škridlicovitý - Gladiolus imbricatus bocian ierny �– Ciconia nigra 
pä prstnica hustokvetá - Gymnadenia densiflora vodnár oby ajný �– Cinclus cinclus 
sitina cibu katá - Juncus bulbosus kulík rie ny �– Charadrius dubius 
adenec barinný - Lotus uliginosus kalu�žia ik malý - Actitis hypoleuca 

plavú  oby ajný - Lycopodium clavatum sova oby ajná �– Strix aluco 
plavú  pu ivý - Lycopodium annotinum sova dlhochvostá �– Strix uralensis 
vstava  mu�žský - Orchis mascula potápa  ve ký �– Mergus merganser 
v�šivec lesný - Pedicularis sylvatica volavka popolavá �– Ardea cinerea 
 rybárik oby ajný �– Alcedo atthis 
 trasochvost biely �– Motacila alba 
 trasochvost horský �– Motacila cinerea 
 labu  ve ká �– Cygnus olor 
 Cicavce: 

 vydra rie na �– Lutra lutra 
  

 Plazy: 
 u�žovka obojková �– Natrix natrix 
 u�žovka hladká �– Coronella austriaca 
 vretenica severná �– Vipera berus 
 slepúch lámavý �– Anguis fragilis 
 ja�šterica oby ajná �– Lacerta agilis 
 ja�šterica �živorodá �– Zootoca vivipara 
  

 Oboj�živelníky: 
 skokan hnedý �– Rana temporaria 
 rosni ka zelená �– Hyla arborea 
 salamandra �škvrnitá �– Salamandra salamandra 
 mlok bodkovaný �– Triturus vulgaris 
 mlok karpatský �– Triturus montandoni 
 mlok horský �– Triturus alpestris 

 
 

Návrhy na vyhlásenie - navrhované územia európskeho významu: 
 SKÚEV 0653 Penovcové pramenisko v ade ke  
 SKÚEV 0656 Ra�šeliniská v Rakovej a Milo�šovej (lokality Pady�šákovci a Mego ky) 

 
 

 Iné vzácne a hodnotné asti prírody: 
- Prvky R-USES, najmä hydrické biokoridory a genofondové lokality, ktoré sú zahrnuté v Územnom 

pláne Mesta adca z roku 2007 
- al�šie lokality s výskytom biotopov národného aj európskeho významu, najmä podmá ané lúky, 

slatiny a prameniská (v Milo�šovej, na Sihlách v blízkosti k.ú. Raková) a zachovalé brehové porasty 
v�šetkých tokov (v bové kroviny, podhorské jase ovo-jel�šové lu�žné porasty). 

- as  takýchto lokalít sa nachádza v oblasti rozvojových zámerov mesta, kde pre investorov vyplýva 
povinnos  po íta  s náhradnými revitalizáciami alebo finan nými náhradami (bli�ž�šie v na�šom 
stanovisku k ÚPN mesta z 24. 5. 2007). 

 

Dôvodom vyhlásenia CHKO Kysuce je ochrana druhovej rozmanitosti a ekologickej stability, 
s charakteristickým vzh adom krajiny, alebo  so �špecifickými formami historického osídlenia. Preto je potrebné 
v�šetky aktivity usmerni  tak, aby nedo�šlo k naru�šeniu �ŽP, ale ani �špecifických foriem osídlenia.  
 

Na území mesta sú vybraté parcely na ú ely náhradnej výsadby: 
�Žarec:  KN 2526 o rozlohe 24 306 m2 

                 KN 2560 o rozlohe 26 261 m2 

            KN 2501 o rozlohe 2 947 m2 

Ký erka: KN 3398 o rozlohe 4 210 m2 
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                 KN 3374 o rozlohe 15 311 m2 

                 KN 1362 o rozlohe 3 343 m2 

                 KN 3291/1 o rozlohe 61 634 m2 

Spolu výmera pozemkov na náhradnú výsadbu...13,8 ha. 
 
 

2.2 OCHRANA OVZDU�ŠIA 
 
Limitnou hodnotou zne istenia ovzdu�šia  sa rozumie úrove  zne istenia ovzdu�šia ur ená s cie om 

zabráni , predchádza  alebo zní�ži  �škodlivé ú inky na  udské zdravie alebo �životné prostredie, ktoré sa má 
dosiahnu  v danom ase a do toho asu nemá by  u�ž prekro ená /§2 písmeno e zákona . 478/2002 Z.z. 
o ochrane ovzdu�šia/. 

Kvalita ovzdu�šia v meste adca je ovplyvnená ako priemyselnými  zdrojmi, lokálnymi domácimi 
kúreniskami a vo ve kej  miere i automobilovou dopravou. V zmysle vyhlá�šky 705/2002 Z.z. je územie 
�Žilinského kraja vymedzené zónou, v ktorej sa bude rie�ši  ochrana ovzdu�šia.  Takouto zónou je vyhlásený 
�Žilinský kraj,  a to pre mesta �Žilina a Ru�žomberok, pri om mesto adca nepatrí do danej zóny. 

Pod a zákona . 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdu�šia, ktorým sa  dop a zákon . 401/1998 Z.z. o poplatkoch 
za zne is ovaní ovzdu�šia v znení neskor�ších dodatkov sa zdroje zne is ovania ovzdu�šia delia do troch 
kategórií: malé, stredné a ve ké zdroje zne is ovania ovzdu�šia. V adci sa nachádza  87 malých zdrojov 
zne is ovania ovzdu�šia, 62 stredných a ve kých zdrojov zne is ovania ovzdu�šia. K najvä �ším zne is ovate om 
ovzdu�šia v meste patria SOTE, s.r.o. výhrev a Sihly, ktorá vykuruje sídlisko Ký erka a bezprostredne susedí s 
mestom adca, spa ov a nemocni ného odpadu NsP adca. 

 V sú asnej dobe subjekty na území mesta nevyu�žívajú alternatívne zdroje energie. Mesto adca prijalo 
v�šeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje vý�šku poplatkov subjektom, ktoré zní�žia emisie do ovzdu�šia 
vyu�žívaním alternatívnych zdrojov energie. Mesto adca v Koncepcii rozvoja mesta v oblasti rozvoja tepelnej 
energetiky. koncepcia obsahuje  konkrétne opatrenia na postupné zni�žovanie nákladov na výrobu tepla. 
Uva�žujeme zachova  výrobu tepla na báze uhlia s roz�šírením palivovej základne a vyu�žitím obnovite ných 
zdrojov energie biomasy �– drevenej �štiepky.  
 
 

TAB. 7: MNO�ŽSTVO EMISIÍ ZO STACIONÁRNYCH ZDROJOV V LENENÍ V OKRESE ADCA 
rok 

Okres 
merané 
emisie 
t/rok.km2 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

tuhé 
látky 0,853 0,845 0,833 0,832 0,832 0,890 

SO2 1,251 1,139 1,100 1,100 1,100 1,081 
NOx 0,349 0,317 0,318 0,318 0,318 0,377 

 adca 

CO 2,345 2,330 2,275 2,274 2,274 2,559 
Zdroj:Správa o kvalite  ovzdu�šia a podiele jednotlivých zdrojov  na jeho zne is ovaní v SR 
 
V roku 2005 bolo v adci namerané zvý�šené emisie CO a to 1 �– 5 t/km2  . 
Úrove  emisií v roku 2006 na území mesta adca: 

TZL  menej ako 2,00 t/km2  
SO2  menej ako 200 t/km2 
NOx  menej ako 1,00 t/km2 
CO  medzi 1,00 �– 5,01 t/km2  

 

U v�šetkých sledovaných základných zne is ujúcich látok mô�žeme kon�štatova  pokles ich editovaného 
mno�žstva, o je výsledkom realizovaných opatrení ako denitrifikácia, odprá�šenie ve kých zdrojov  zne istenia 
ovzdu�šia, plynofikáciou, alebo elektrifikáciou stredných a malých zdrojov ako i poklesom výroby.  

 

Imisie 
Nezanedbate ný vplyv  na územie mesta  okrem miestnych zdrojov zne is ovania ovzdu�šia majú aj 

dia kovo prená�šané imisie zne is ovate ov  z priemyselných aglomerácií z Po ska (oblas  Katowíc) a eskej 
republiky (oblas  Ostravy). 
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2.3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 

Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je ka�ždý  povinný chráni  zdravie udí a �životné 
prostredie /§ 18 ods.1 zákona .223/2001  Z.z. o odpadoch/. 

Od 1. 1. 2002 platí nová právna úprava v oblasti odpadového hospodárstva. V oblasti zara ovania 
odpadov je to vyhlá�ška M�ŽP SR . 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje  katalóg odpadov. Touto vyhlá�škou sa 
kategorizuje odpad na 2 kategórie a to  kategóriu nebezpe ný a kategóriu ostatný odpad. Pre  potrebu 
vyhodnotenia a formulovania opatrení a cie ov v oblasti odpadového hospodárstva, bol vykonaný prepo et  
mno�žstva odpadov  pod a nového katalógu. 

Celkovo mo�žno zaznamena  stúpajúci trend tvorby odpadov. Najviac odpadu bez �špecifikácie druhov 
odpadov produkujú priemyselné odvetvia a po nohospodárstvo.  
 

TAB. 8: PRODUKCIA ODPADU A NAKLADANIE ODPADU V OKRESE ADCA A V MESTE ADCA V R. 2004 

Mesto, okres, Zne�škodnen
ý odpad (t) 

Zhodnotený 
odpad (t) 

Skladovanie 
odpadu (t) 

Odovzdanie 
inej 
organizácii (t) 

Spolu (t)  

adca 8 570 267,728 0 0 8 837,728

Okres adca 14 908,9842 28 990,3716 32 38,2855 352,2555 46 024,9188
Zdroj: http://cms.enviroportal.sk/odpady/verejne-informacie.php?rok=B-2004&kr=5&kat=v 
 
 
 

Zariadenia na  zne�škod ovanie odpadov a zhodnocovanie odpadov 
Skládkovanie je v regióne najroz�šírenej�ším spôsobom nakladania s odpadmi. Na území mesta adca sa 

k 1.1.2008 nachádza celkovo 1 skládka odpadov. 
 

TAB. 9: SKLÁDKY ODPADOV NA ÚZEMÍ OKRESU ADCA 

Okres Názov  skládky Katastrálne 
územie 

Trieda 
skládky Prevádzkovate  Rok 

ukon enia 

adca adca - Podzávoz adca O JOKO, Jozef Kondek a 
syn, adca 2041 

Vysvetlivky: O - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpe ný 
Zdroj:  www.enviro.gov.sk/servlets/files/14374 
 
 

Zariadenia  na  zhodnocovanie odpadov 
V meste adca sa nenachádzajú zariadenia na zhodnocovanie odpadov, pri om mesto adca mô�že 

vyu�žíva  jestvujúce zariadenia v rámci �Žilinského samosprávneho kraja. 
V regióne �ŽSK pôsobia dve zo �štyroch najvä �ších spolo nosti, ktoré na Slovensku spracovávajú papierový 

zber TENTO, a.s. a spolo nos  Mondi Business Paper SCP, a.s. Ru�žomberok. 
Medzi al�šie subjekty, ktoré zhodnocujú odpady na území �Žilinského kraja patria: ENZO a.s. �Žilina, Lecols 

s.r.o. Rajec, A.S.A. �Žilina s.r.o., EBA s.r.o., EKOPOLIS Martin, zariadenie  na zhodnocovanie NiCd batérií 
v �ŽOS �– EKO a.s. Vrútky. a iné. 

 

V priebehu roka 2007 bolo na území mesta adca  vyprodukovaných 9 201 ton komunálnych odpadov, z 
oho vä �šina  ( 96,3 % ) bola zne�škodnená na skládke odpadu na bezpe ný  odpad a len zvy�šných 3,7 % 

odpadu bolo vyseparovaných  na al�šie zhodnotenie. Z uvedeného vyplýva, �že sú asná situácia v oblasti 
separovaného zberu v meste adca je nevyhovujúca, priam kritická. 

 
TAB. 10: MNO�ŽSTVO VYPRODUKOVANÉHO ODPADU A SPÔSOB NAKLADANIA S ODPADOM 

Nakladanie s odpadom Mno�žstvo odp. 
v tonách Mno�žstvo . Názov odpadu 
2006 2007 Spôsob 2006 2007 Firma 

1. Obaly z kovu 7,58 9,8 triedené 1,58 3,4 ZS �Žilina 
    triedené 6  I. Tóth, Vý apy 
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    triedené  5,68 TB Trojek, �Žilina 
2. Pneumatiky 8,5 5,28 triedené 8,5  Rekob, Krásno 
    spracované  5,28 VODS, KO�šice 
3. Papier a lepenka 126,87 209,93 triedené 64,84 104,83 ZS �Žilina 
    triedené 22,79 10,52 TB Trojek �Žilina 

    triedené 39,24 9,42 OSZ-Pasko, 
Bratislava 

    spracované  85,16 SAGI, s.r.o., �žilina 

4. Sklo 143,37 205,17 triedené 80,37 205,17 OSZ-Pasko, 
Bratislava 

    spracované 63  Vetropack, 
Nem�šová 

5. �Žiarivky 0,01 0,06 

triedené 
a odoslané 
na 
spracovanie 

0,01 0,04 Enzo-Veronika-
Ves, De�žerice 

    skladované  0,02 Mesto adca 

6. Batérie 1,15 1,85 triedené 1,15 0,15 Enzo-Veronika-
Ves, De�žerice 

    triedené  1,5 OSZ-Pasko, 
Bratislava 

    skladované  0,2 Mesto adca 

7. Oleje 0,03  triedené 0,03  Enzo-Veronika-
Ves, De�žerice 

8. Farby, lepidlá 0,5 0,3 triedené 0,5 0,3 Enzo-Veronika-
Ves, De�žerice 

9. 
Vyradené zar. s 
Chlórovanými 
uh ovodíkmi 

 6,5 triedené  3 Enzo-Veronika-
Ves, De�žerice 

    skladované  3,5 Mesto adca 

10 

Vyradené 
elektrické 
a elektronické 
zar. 

3,9 5 triedené 3,9 2 Enzo-Veronika-
Ves, De�žerice 

    skladované  3 Mesto adca 

11 Plasty 36,56 61,95 spracované 13,87  Slov. hodváb, 
Senica 

    triedené 10 42,23 OSZ-Pasko, 
Bratislava 

    triedené 0,46  ZS �Žilina 
    spracované 11,72 18,88 IHT-Pie�š any 

    spracované 0,51  Polyform-
Podolinec 

    spracované  0,84 Strojmast s.r.o., 
Lúky 

12 Biologický 
rozlo�žite ný odp. 17,82 230,15 spracované 17,82 9,75 TaT �Žilina 

    spracované  220,4 DZS s.r.o., adca 

13 
Zmesový 
komunálny 
odpad 

8777,84 8239,68 skládkované 7259,7  JOKO a syn, 
adca 
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    skladkované 1518,14 8239,68 Slu�žby, Kys. 
Lieskovec 

14 Objemný odpad 244 225,3 skládkované 244 225,3 JOKO a syn, 
adca 

        
 
 

2.4 OSTATNÉ ZLO�ŽKY �ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

Voda 
V rie�šenom území sa nachádzajú dva minerálnej  pramene vyhlásené za  prírodné pamiatky so  4. 

stup om ochrany:   
- prírodná pamiatka Vojtovský prame  
- prírodná pamiatka Bukovský prame  

 

Trieda kvality povrchových vôd: II. �– istá. 
isti ka odpadových vôd (pre obce Raková, Podvysoká, Ole�šná, Sta�škov, Zákop ie, Svr inovec, ierne, 

Skalité a mesto adca) 
Momentálne je dodávka pitnej vody a odkanalizovanie mesta rie�šené spolo ným projektom adca 

Dodávka pitnej vody a odkananlizovanie Horných Kysúc, investor SEVAK a.s. �Žilina  
Pôdy 
Hodnoty kontaminácie pôdy zistené pri monitorovaní kontaminácie pôdy sú posudzované pod a 

Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR o najvy�š�ších prípustných hodnotách �škodlivých látok v pôde 
. 521/1994-540. 

Územie adce patrí do kategórie A �– mierne kontaminované pôdy. 
 

Hluk 
Na zvý�šenej hladine hluku sa rozhodujúcou mierou podie a doprava, v prvom rade cestná. adcou 

prebiehajú hlavné komunika né osi , ktoré sú sú as ou európskych dopravných koridorov. Ak sa nezoh ad ujú 
parametre okolia komunikácie, predstavuje rozhodujúce kritérium hlu nosti intenzita dopravy.  

Ochrana �životného prostredia pred nadmerným hlukom z dopravy je stanovená vyhlá�škou . 14/77 zb. MZ 
SSR. 

 V  adci je najhor�šia situácia v miestnej asti Horelica a v okolí tunela Horelica.   
 
 

3. ANALÝZA HOSPODÁRSTVA 
 
 

3.1 PRIEMYSEL 
  

Dominantné postavenie v okrese adca si udr�žiava priemysel, a to predov�šetkým strojársky a textilný, ale 
tie�ž stavebníctvo a cestovný ruch. Odvetvová �štruktúra priemyslu v okrese je zastúpená hlavne. Za strategické 
zamestnávate ské subjekty v mesta adca pova�žujeme: 

- AVC a.s. , adca /stroj. výroba/ 
- Okrasa výrobné dru�žstvo, adca  /výroba viano ných  ozdôb/ 
- Vatter Slovakia , a.s., adca /výroba pan uchového tovaru/ 
- JJ Electronic, s. r. o. , adca /výroba elektrónok/ 
- Auto�škola SINEX s. r. o., adca /stavebníctvo/ 
- Kysucké pekárne a.s., adca/ výroba pekárenských  a cukrárenských výrobkov/ 
- COOP Jednota Slovensko, spotrebné dru�žstvo / ve koobchod a maloobchod s rôznym tovarom/ 
- TI - Hanil Slovakia, s.r.o., adca 

 
Medzi najvýznamnej�ších zahrani ných investorov v meste patria: Vatter Slovensko, s.r.o., Kufner Textil, 

s.r.o., Kendrion Ferrex, Billa, Lidl, Tesco. Títo investori, spolu s domácimi producentmi sídliacim nielen priamo 
na území mesta, sa vo ve kej miere podie ajú na zamestnanosti v regióne. Významnými zamestnávate mi 
ob anov mesta sú tie�ž: 
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- strojárskym a kovospracujúcim priemyslom /napr. AVC a.s. adca, KOVOMONT KRÁSNO, s. r. o. 
Krásno nad Kysucou, KIA MOTORS Slovensko, Tepli ka nad Váhom,/. 

- drevospracujúcim priemyslom /napr. TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o., Turzovka, FRACHO 
s.r.o., prevádzka O�š adnica, / ktorý má predpoklady pre rozvoj vzh adom na dostupnos  suroviny, 
tradíciu,  ale  i na výhodnú prihrani nú polohu okresu. Kysuce majú dobré predpoklady pre vybudovanie 
významného trhu i ihli natým rezivom medzinárodného významu. 

- textilným a obuvníckym priemyslom     /napr. Vatter Slovakia, a.s.,  DEN s.r.o.,  Peter Tomek - 
TODAKO, KUFNER TEXTIL, s.r.o.,/ ,   /napr. DAS spol. s r.o. Makov /. 

- stavebníctvom  / napr. Auto�škola SINEX s.r.o., TEMPRO adca, avizovaná je tie�ž plánovaná realizácia 
projektu Swedwood Slovakia, s. r. o., Krásno nad Kysucou (spracovanie smrekového dreva). 

- cestovný ruch 
 

 
 Mesto adca má v sú asnosti zastaralý priemyselný park. 
 Mesto ma zámer na výstavbu nového priemyselného parku v katastri mesta adca a obce Svr inovec na 
rozlohe 32,5 ha.   
 
 
 
 

  GRAF . 1:  PODNIKY POD A VLASTNÍCTVA  K 31. 3. 2007 
P o d n i k y  p o d a  v l a s t n í c t v a

1 %

9 9 %

v e r e jn ý

s ú k r o m n ý

 
   Zdroj: �ŠÚ SR: BULLETIN  1/2007 
 

adca podniky spolu:      920 
 V tom sektor  verejný:    11 
          súkromný:      909 
 

3.2 MALÉ A STREDNÉ PODNIKANIE 
  

V okrese adca bolo k 30.6.2007 evidovaných 1391 právnických osôb, 964 podnikov, 427 neziskových 
in�štitúcií, 7006 fyzických osôb �– podnikate ov. 
 Po tom podnikate ov predstavoval okres adca 10 % a po tom fyzických osôb - podnikate ov 12,5 % 
z celkového po tu za �Žilinský samosprávny kraj. Najviac �živnostníkov orientovalo svoje podnikate ské aktivity 
do priemyslu. 
 

TAB. 11:  PODNIKY A �ŽIVNOSTNÍCI POD A EKONOMICKÝCH INNOSTÍ K 31.03.2007      
Podnik: 
celkom 920 

�Živnostníci: 
celkom 6 613  

z toho: z toho:
Pôdohospodárstvo, rybolov 24 136
Priemysel 141 2 297
Stavebníctvo 118 1 728
Obchod 400 1 538
Hotely re�štaurácie 33 242
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Doprava, skladovanie 16 134
Finan né sprostredkovanie 6 33
Nehnute nosti, prenájom, obchodné 
innosti 100 306

�Školstvo 4 38
Zdravotníctvo, sociálna pomoc 58 5

Ostatné 20 156

Podniky pod a ekonomických inností
Po nohospodárstv o, ry bolov

Priemy sel

Stav ebníctv o

Obchod

Hotely , re�štaurácie

Doprav a, skladov anie

Finan né sprostredkov anie

Nehnute nosti, prenájom, obchodné innosti

�Školstv o

Zdrav otníctv o, sociálna pomoc

Ostatné

 

�Živnostníci pod a ekonomickej klasifikácie
Po nohospodárstv o, ry bolov

Priemy sel

Stav ebníctv o

Obchod

Hotely , re�štaurácie

Doprav a, skladov anie

Finan né sprostredkov anie

Nehnute nosti, prenájom, obchodné innosti

�Školstv o

Zdrav otníctv o, sociálna pomoc

Ostatné

 
  

Zdroj: �ŠÚ SR: BULLETIN  1/2007 
 
 
 
 
 

TAB. 12:  PODNIKY POD A PO TU ZAMESTNANCOV 
    
Ve kos  podniku pod a po tu 
zamestnancov 

Po et 
podnikov 

Z toho 
súkromné 

Z toho 
verejné 

0 - 9 718 713 5 
10 �– 19 133 129 4 
20 �– 49 43 43 0 

50 �– 249 22 21 1 
250 �– 499 0 0 0 
500 �– 999 4 3 1 

1000 a viac 0 0 0 
  Zdroj: �ŠÚ SR: BULLETIN  1/2007 
 

 

3.3 PO NOHOSPODÁRSTVO 
  

Po nohospodárska výroba bola v minulosti v adci prevládajúcim zdrojom ob�živy miestneho obyvate stva. 
Za iatkom 20. storo ia bolo po nohospodárstvo na alej hlavným odvetvím zamestnanosti. V chove preva�žoval 
chov hovädzieho dobytka, ostatné klesalo, o dokazuje, �že hovädzí dobytok a najmä kravy boli najdôle�žitej�ším 
lánkom v ob�žive obyvate stva. V sú asnosti je vä �šina pôdy v súkromných rukách. Niektorí udia pestujú 

okolo vlastných domov, ale vä �šinou u�ž po nohospodárska innos  upadá. 
 
 

 Pestuje sa hlavne: 
- zemiaky 
- ovos 
- ja me  
- ra�ž 
- atelina.  
 

 Mesto adca v rámci kompetencií vyplývajúcich z osobitných prepisov zabezpe uje na úseku samosprávy 
vyjadrenia k zámerom, návrhom a investi ným innostiam z  pôdohospodárskeho h adiska a tie�ž sa vyjadruje 
k podnikate skej innosti alebo umiestneniu prevádzkárne, ak sa dotýkajú oblasti pôdohospodárstva. 
 V al�šej innosti vedie evidenciu súkromne hospodáriacich ro níkov a vydáva osved enie samostatne 
hospodáriaceho ro níka, vrátane evidovanie súkromných hospodáriacich ro níkov /SHR/ a vykonávanie 
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agendy SHR v zmysle zákona o súkromnom podnikaní ob anov. Realizuje evidovanie a spisovanie  
záznamov s fyzickou a právnickou osobou o spôsobenej �škode divou zverou na  po nohospodárskych 
a lesných pozemkoch v zmysle zákona o po ovníctve. 

 

 Súkromne hospodáriaci ro níci:  
 V roku 2006 bolo na území mesta adce zapísaných 75 súkromne hospodáriacich ro níkov, v roku 2007 
pribudli traja a jeden SHR zru�šil svoj zápis. 
 

TAB. 13: VÝMERA PO NOHOSPODÁRSKEJ PÔDY V MESTE ADCA V M2 

VÝMERA PARCIEL V M2 
 Druh pozemku Kód Po et 

Celková Priemerná Najmen�šia Najvä �šia 
1
. Orná pôda 2 4 658 3 072 784 1 193 1 6 876

2
. Záhrady 5 2 700 1 101 043 754 2 4 673

3
. Ovocné sady 6 2 44 37 2 218 371 4 066

4
. Trvalé trávnaté porasty 7 8 304 17 815 277 4 918 1 295 191

5
. Lesné pozemky 10 626 26 060 373 103 932  860 267

6
. Vodné plochy 11 81 773 933 16 209 2 106 527

7
. Zastavané plochy a nádv. 13 8 214 5 309 072 1 365 1 50 522

8
. Ostatné plochy 14 1 430 2 654 101 4 053 3 87 737

 SPOLU  26 040 56 792 020   
 

 Po nohospodárska plocha z celkovej výmery iní 2199 35 41 m2. 
 
 
 

4. ANALÝZA TRHU PRÁCE 
 
 V minulosti patril výrobný sektor, najmä v textilnej a strojárskej oblasti k najvýznamnej�ším 
zamestnávate om ob anov mesta adca. Nástup nových trhových vz ahov v hospodárstve mal obrovský vplyv 
na zamestnanos  ob anov mesta a viedol k zmenám podielu zamestnanosti jednotlivých odvetví. Nízka 
konkurencieschopnos  domácej výroby, spojená s nedostato nou flexibilnos ou na meniace sa trhové 
podmienky spôsobili týmto zamestnávate om odbytové problémy, o malo za následok snahu o racionalizáciu 
výroby a následné zni�žovanie po tu zamestnancov, prípadne zánik týchto podnikov.  
 Zamestnanos  sa vplyvom týchto zmien presunula zo sekundárneho sektora do sektora slu�žieb a obchodu. 
Pod a �ŽO ObÚ adca tvorí oblas  slu�žieb a obchodu cca 67 % hospodárstva regiónu, kým výrobný sektor iba 
33 % hospodárstva regiónu. Pre sú asný trh práce je charakteristické postupné zni�žovanie nezamestnanosti 
ob anov nielen mesta adca, ale aj celého Slovenska. Tieto tendencie vznikli najmä v dôsledku podpory 
preva�žne zahrani ných podnikate ských subjektov, ale aj �živnostníkov v �Žilinskom kraji. Vplyvom týchto aktivít 
klesla nezamestnanos  v okrese adca oproti roku 2006 o 3,57 %, v máji 2008 bola miera nezamestnanosti 
okresu adca 4,96 %.  

 

 Zamestnanos  v meste ovplyv uje viacero faktorov. adca, ako okresné mesto je spádovým územím 
zamestnanosti ob anov aj z okolitých obcí okresu adca. Pohyb pracovných síl charakterizuje nielen mobilita 
ob anov mimo územia mesta, ale aj dochádzka za prácou z iných obcí okresu, o umo�ž uje rozvoj sektora 
slu�žieb v meste. Za strategických zamestnávate ov okresu adca mo�žno pova�žova  najmä AVC adca, a. s., 
Okrasa adca, výrobné dru�žstvo, a.s., Vatter Slovakia, a. s., JJ Electronic, s. r. o.,  Auto�škola SINEX, s. r. o., 
Kysucké pekárne, a. s. adca, COOP Jednota Slovensko, spotrebné dru�žstvo, TI �– Hanil Slovakia, s. r. o. 
a al�šie. Významným zamestnávate om ob anov mimo mesta je tie�ž krajské mesto �Žilina, ale najmä podniky 
KIA MOTORS, a INA Kysuce, a. s. a tie�ž prihrani né oblasti eskej republiky. 
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 TAB. 14 :  PODIEL UOZ MESTA ADCA  NA CELKOVOM PO TE UOZ 
V OKRESE ADCA 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
do 3 mesiacov 24,14 22,53 24,23 24,51 24,44 27,96 25,78 25,58 
3 - 6 mesiacov 35,26 36,69 32,60 37,98 33,75 29,62 28,24 31,79 
6 - 9 mesiacov 31,03 30,50 27,66 28,52 29,28 25,46 24,73 22,16 
9 - 12 
mesiacov 31,06 20,20 25,10 23,16 26,20 24,58 24,48 25,00 

12 �– 18 
mesiacov 27,43 27,41 26,16 21,80 23,06 25,49 23,73 24,06 

18 �– 24 
mesiacov 35,03 32,68 21,67 23,93 20,00 25,83 20,86 27,93 

nad 24 
mesiacov 31,64 31,17 27,98 21,20 18,96 17,40 18,33 18,22 
 

 Z tabu ky je zrejmé, �že dlhodobá nezamestnanos  v meste adca je v priemere ni�ž�šia ako celookresný 
ukazovate . 
 

 Ve kým problémom zamestnanosti mesta adca je nevyhovujúca vzdelanostná úrove  ob anov. V 
minulosti bola preva�žná vä �šina ob anov zamestnaná najmä v strojárskom a textilnom priemysle, omu 
zodpovedala aj ich vzdelanostná úrove . Zánikom týchto pracovných miest a nedostatkom vzniku nových 
pracovných príle�žitosti boli ob ania nútení zmeni  kvalifikáciu, alebo sa stávali dlhodobo nezamestnanými, ím 
stratili mnohé základné pracovné návyky. Mno�žstvo pracovných síl, najmä kvalifikovaných, bolo nútených 
odís  za prácou do zahrani ia. V sú asnosti mo�žno v�šak sledova  návrat týchto ob anov spä  na územie 
mesta, o prispieva k rozvoju trhu práce najmä s oh adom na  rozvoj podnikate ských príle�žitostí na území 
mesta adca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TAB. 15: AKTUÁLNE PO TY UOZ K 31.12. B.R. OD R. 2000 �– MESTO 
ADCA 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
do 3 mesiacov 512 501 487 536 358 364 249 209 
3 - 6 mesiacov 414 419 358 294 327 274 168 151 
6 - 9 mesiacov 332 273 221 152 154 96 70 37 
9 - 12 
mesiacov 214 180 196 110 120 73 47 40 

12 �– 18 
mesiacov 294 250 215 138 128 117 75 51 

18 �– 24 
mesiacov 331 168 132 106 64 78 34 31 

nad 24 
mesiacov 441 456 387 243 215 194 186 147 
 

 Z uvedených skuto ností vyplýva, �že najvy�š�ší podiel na celkovom po te UoZ majú dlhodobo evidovaní 
uchádza i o zamestnanie a taktie�ž krátkodobo evidovaní UoZ (v tejto kategórii sa v�šak prejavuje vplyv 
sezónnych a krátkodobých zamestnaní). 
 

 
TAB. 16: �ŠTRUKTÚRA UOZ POD A STUP A VZDELANIA (SV) V MESTE 

ADCA 
PODIEL JE RÁTANÝ K 31.12. B.R. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
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SV= 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SV= 8 1,97 1,65 2,40 2,34 1,61 2,17 4,58 5,56 
SV= 7 0,32 0,31 0,40 0,51 0,59 0,75 0,84 2,10 
SV= 6 18,32 16,42 19,14 18,24 19,91 19,23 20,51 19,52 
SV= 5 5,67 4,54 4,76 4,88 6,30 6,35 6,03 5,41 
SV= 4 10,91 11,48 11,77 10,77 10,83 12,37 11,58 13,21 
SV= 3 0,32 0,27 0,05 0,06 0,51 0,50 0,36 0,15 
SV= 2 42,59 43,97 40,38 42,75 42,17 40,64 36,91 34,83 
SV= 1 19,90 21,32 20,99 20,39 18,01 17,89 19,06 19,22 
SV = 0 0,00 0,04 0,10 0,06 0,07 0,08 0,12 0,00 
 

 Z h adiska klasifikácie zamestnaní UoZ v okrese adca prevládajú remeselníci (7), osoby bez pracovného 
zaradenia (O) a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (9). Negatívnou stránkou je neochota nízko 
kvalifikovanej pracovnej sily k zvy�šovaniu kvalifikácie. 
 
 

GRAF . 2: VÝVOJA VZDELANIA V MESTE ADCA 

Podiel (%) UoZ pod a SV k 31.12. k.r.
 Mesto adca od r. 2000
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 Najvy�š�ší podiel na celkovom po te UoZ má nízko kvalifikovaná pracovná sila /stupe  vzdelania 2 vyu ení, 
stupe  vzdelania 1 úplné základné vzdelanie/, varovným signálom je vysoký podiel UoZ so stup om vzdelania 
6 úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou/. 

 
TAB. 17: PREH AD UCHÁDZA OV O ZAMESTNANIE POD A VEKU A ICH 
PODIEL 
NA CELKOVOM PO TE UOZ 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
15 �– 19 
rokov 

12,8
1 9,69 7,86 5,04 4,70 5,00 4,61 5,27 

20 �– 24 
rokov 

18,3
9 17,77 16,76 14,15 12,27 11,99 11,69 10,44 

25 �– 29 
rokov 

10,9
5 10,92 10,85 9,84 9,91 9,61 8,37 7,86 

30 �– 34 
rokov 

11,2
9 11,16 11,62 12,11 12,11 11,22 10,45 8,51 

35 �– 39 
rokov 

11,7
2 11,42 11,69 12,26 11,94 12,96 12,19 11,50 

40 �– 44 
rokov 

11,9
4 12,60 11,44 12,95 13,45 13,10 11,85 12,19 

45 �– 49 11,2 12,29 13,29 14,94 15,26 14,95 15,73 14,88 
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rokov 8 
50 �– 54 
rokov 8,25 9,84 11,34 12,53 14,00 13,96 16,66 17,24 

55 �– 59 
rokov 3,24 4,18 4,81 5,78 5,64 6,01 6,88 10,19 

60 rokov+ 0,13 0,15 0,33 0,39 0,72 1,19 1,57 1,93 
 

 Najvy�š�ší podiel UoZ v meste adca je vo veku nad 50 rokov. Tento trend je pretrvavajúcim signálom u�ž 
z predchádzajúcich období. Takíto UoZ si nevedia vzh adom na svoj vek nájs  vhodné zamestnanie, av�šak 
nepriaznivý vývoj zamestnanosti ob anov v meste adca je zrejmý u�ž pri vekovej kategórii nad 45 rokov. 
Relatívne ve ký podiel UoZ je v produktívnom veku od 35 �– 49 rokov (takmer 40% z celkového po tu UoZ). 
Ve ký podiel UoZ v meste tvorí tie�ž skupina UoZ vo veku od 20 �– 24 rokov, títo ob ania sú preva�žne 
absolventi �škôl, prípadne �študenti, ktorí si h adajú zamestnanie a preto sa im v rámci trhu práce nevenuje 
výraznej�šia pozornos . 
 

GRAF . 3: PODIEL (%) UOZ K 31. 12. K.R. OD R. 2000 �– MESTO ADCA 
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 V posledných rokoch sa na trhu práce výraznej�šie prejavuje nová skupina ob anov ohrozených 
nezamestnanos ou, kde najmä osamelé matky starajúce sa o deti sú rizikovou skupinou. V grafe je zobrazená 
�štruktúra UoZ pod a rodinného stavu. Po et rozvedených UoZ v posledných rokoch výrazne stúpa. 
 
 
 
 
 
 

Graf . 4: �Štruktúra UoZ v meste adca, 
pod a rodinného stavu 1997 - 2007
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 GRAF . 5: PODIEL V %-ÁCH UOZ POD A RODINNÉHO STAVU V MESTE ADCA 
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Priemerné zastúpenie UoZ pod a rodinného stavu.
Mesto adca od r.1997 do 2007, 

podiel segmentu v % - ách.
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V oblasti zamestnanosti sa mesto adca v spolupráci s Úradom práce a sociálnych vecí na udr�žiavaní 

základných pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných ob anov, ako aj podpora pri získavaní 
pracovných skúseností mladých ob anov, ktorý e�šte neboli zamestnaní, osobitnú pozornos  je treba venova  
zamestnávaniu, resp. udr�žiavania zamestnanosti ob anov nad 45 rokov. 

Z h adiska dlhodobého vývoja je potrebné roz�širova  sie  pred�školských zariadení, najmä s oh adom na 
samostatne �žijúcich rodi ov, ktorí sú výrazne ohrození nezamestnanos ou. 

Z h adiska priamej podpory by malo mesto adca podporova  najmä rozvoj podnikate ského sektora, 
vytvorením podnikate ských inkubátorov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ANALÝZA TERCIÁLNEJ SFÉRY 
 
 

5.1 ÚRADY A IN�ŠTITÚCIE, ORGANIZOVANÉ OB IANSKE INICIATÍVY 
  

V meste adca, ako okresného mesta, pôsobí 17 in�štitúcii verejnej správy: Obvodný lesný úrad adca, 
Obvodný pozemkový úrad adca, Obvodný úrad �životného prostredia adca, Obvodný úrad pre cestnú 
dopravu a pozemkové komunikácie adca, Da ový úrad adca, MV RR �– �Štátny archív v Byt i, pobo ka 

adca, Správa katastra adca, �Školský úrad adca, Colný úrad �Žilina �– pobo ka adca, Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v adci, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v adci �– Odbor slu�žieb 
zamestnanosti, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v adci �– Odbor sociálnych vecí, Okresný súd adca, 
Okresná prokuratúra adca, Okresné riadite stvo hasi ského a záchranného zboru v adci, Sociálna 
pois ov a adca, Obvodný úrad adca �– Odbor krízového riadenia, Odbor odvetvových inností a vnútornej 
prevádzky, Odbor v�šeobecnej vnútornej správy, Odbor �živnostenského podnikania, Mestská polícia v adci, 
Okresné riadite stvo policajného zboru v adci.  
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 Samosprávu v meste adca zabezpe uje Mestský úrad v adci, ktorý vykonáva agendu pre ob anov na 8 
oddeleniach úradu: oddelenie organiza no-administratívne, oddelenie ekonomické a správy majetku, právne 
oddelenie, oddelenie �životného prostredia a odpadového hospodárstva, oddelenie dopravy, územného 
plánovania a stavebného poriadku, oddelenia investi nej výstavby a RR, oddelenie slu�žieb a starostlivosti 
o ob anov, oddelenie kultúry, �školstva, mláde�že a �športu. Mesto je tie�ž zria ovate om viacerých 
príspevkových organizácii medzi, ktoré sa zara uje: Informa né centrum mesta adce, DOMBYT adca, 
obecný podnik, MESTSKÝ PODNIK SLU�ŽIEB, Mestské kultúrne stredisko.  

 

 Mesto je tie�ž sídlom viacerých in�štitúcií, ktoré vyvíjajú aktivity v oblasti kultúry. V zria ovate skej pôsobnosti 
�Žilinského samosprávneho kraja pôsobí Kysucké múzeum v adci, Kysucká galéria adca, Kysucké osvetové 
stredisko a Kysucká kni�žnica v adci. V rámci mesta pôsobí Mestské a kultúrne stredisko v adci a Dom 
kultúry adca. V rámci týchto in�štitúcií pôsobí v meste viacero folklórnych, hudobných a divadelných súborov. 

 

 V meste adca má sídlo aj Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Kysuce, nezisková in�štitúcia, ktorá 
napomáha hospodárskemu a sociálnemu rozvoju regiónu. Úloha agentúry spo íva najmä v poskytovaní 
informácií a konzulta nej innosti pre podporu regionálneho rozvoja, príprave stanovísk k návrhom 
pripravovaných MVRR SR a VÚC, podpore spolupráce a sú innosti lenov, organizácii podujatí a pod. 
 Integrovaná sie  RRA, ktorej je RRA Kysuce lenom, má v regiónoch Slovenska plni  úlohy vyplývajúce z 
potreby integrovaného a efektívneho vyu�žívania prostriedkov od �štátu, samospráv a Európskej únie. 

 

 Na území mesta pôsobí tie�ž viacero spolo enských organizácií, ako �Živena, Jednota dôchodcov, zväzy 
záhradkárov, v elárov, mláde�žnícke organizácie, zdravotne postihnutých, Slovenský ervený krí�ž a pod.; ako 
ja viacero ob ianskych zdru�žení: Akadémia vzdelávania, Spolok priate ov adce, Zdru�ženie kres anských 
spolo enstiev mláde�že, Miestny odbor Matice slovenskej, �Ženy Kysúc �– neinvesti ný fond, Náru  �– pomoc 
de om v kríze, ob ianske zdru�ženie Klin ek �– zdru�ženie pacientov s onkologickými ochoreniami a pod. 

 

Okrem mno�žstva in�štitúcii verejnej správy má na území mesta svoje pobo ky aj mno�žstvo súkromný 
in�štitúcii, ktoré poskytujú v�šeobecné aj �špecializované slu�žby, najmä v oblasti bankovníctva a pois ovníctva. V 
meste pôsobí 8 pobo iek bánk: SOB, a. s., Dexia banka Slovensko, a. s., OTP banka, a. s., udová banka, 
a. s., Slovenská sporite a, a. s., Tatra banka, a. s., UniCredit Bank, a. s. a VÚB a. s., viacero komer ných 
pois ovní ako: Alianz �– Slovenská pois ov a, Kooperatíva pois ov a, a.s., ING �Životná pois ov a, Uniqa 
pois ov a, Generali Pois ov a, Komunálna pois ov a, a. s., W stenrot pois ov a, Prvá esko-slovenská 
pois ov a Rapid, OTP Garancia pois ov a. 

 

 Na území mesta tie�ž pôsobí 7 zariadení sociálnej starostlivosti, Kysucká nemocnica s poliklinikou  adca 
a mno�žstvo v�šeobecných aj praktických lekárov, 2 pobo ky zdravotných pois ovní: V�šeobecná zdravotná 
pois ov a a. s., a APOLLO zdravotná pois ov a, a. s. 
 Tieto in�štitúcie poskytujú nielen slu�žby verejného aj súkromného charakteru pre ob anov okresu mesta, ale 
sú tie�ž významným zamestnávate om v okrese. Udr�žiavanie vysokej úrovne slu�žieb verejnej správy napomáha 
rozvoju a skvalitneniu oblastí hospodárstva v meste. 
 

5.2 OBCHOD A SLU�ŽBY 
  

Rozvoj  podnikania je jedným zo základných predpokladov ekonomického vývoja mesta, i u�ž v oblasti 
výroby a slu�žieb, ako aj v oblasti zamestnanosti pri vytváraní nových pracovných príle�žitostí. Je tu vysoká 
intenzita po tu fyzických osôb - podnikate ov. 
 Na území mesta je dostatok pracovných síl, ale nie je dostatok pracovných miest. Región slú�ži ako 
potenciálny zdroj pracovnej sily pre prihrani né okresy ako aj okres �Žilina, resp. Kysucké Nové Mesto. 

 

 Za posledné roky boli na území mesta vybudované nákupné objekty, kde sa získalo: 
- v roku 2005 u 9 objektov cca 7 930 m2 predajnej a skladovej plochy 
- v roku 2006 u 11 objektov cca 5 180 m2 predajnej a skladovej plochy. 

 

 Zrealizovala sa výstavba obchodných jednotiek v 3 objektoch na Pribinovej ulici v adci, s celkovou 
podlahovou plochou 3 551 m2, ím sa vytvorili i nové pracovné príle�žitosti. 
 V roku 2006 bolo vydané rozhodnutie na odstránenie stavby asti areálu AVC a.s., adca. Následne bolo 
vydané územné rozhodnutie, ktorým bola na uvo nenom pozemku umiestnená stavba hypermarketu TESCO a 
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polyfunk ný areál. Realizáciou stavby mesto získalo cca 5 755 m2 predajnej a skladovej plochy, ako aj al�šie 
pracovné miesta. TESCO hypermarket bol uvedený do prevádzky 26.6.2008. 
 

V preh ade je uvedená situa ná analýza obchod a slu�žby v meste adca: 
 

Prevádzky �– obchodného charakteru Po et 
prevádzok 

Re�štaurácie 105
Potraviny 125
Cukrárne 9
Textil, obuv 134
Rozli ný tovar 39
Striebro, zlato, bi�žutéria 10
Drogéria, farby - laky 13
Ve kosklady 14
Kvety 16
Drobnochov 4
Domáce a záhradkárske potreby 77
Knihy, novinové stánky, papiernictva 30
Elektro priem., výpo . technika, autodiey 44
 
 

Prevádzky - slu�žby Po et 
prevádzok 

Kraj írstva 15
Kozmetické salóny, soláriá, masá�že, 
fitnes 37

Kaderníctva 30
Autoservis, stanice emisných kontrol 23
Plynoservis 2

erpacie stanice 4
Cestovné kancelárie - agentúry 11
Stávkové kancelárie 16
Po�ži ovne /DVD , svadob. �šaty, a pod./ 16
Zálo�žne, zmenárne, banky 44
Telekomunika né, internetové kluby 9
Slu�žby/oprava obuvi, výroba k ú ov, 
a pod./ 39

O ná optika 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 CESTOVNÝ RUCH 
 
Mesto adca má dobrú perspektívu pre rozvoj cestového ruchu hlavne z h adiska jeho polohy. Kultúrne 

a historické pamiatky, udová architektúra a tradície, ale najmä prírodné danosti a �športovo-rekrea né 
mo�žnosti vytvárajú vhodné podmienky pre dlhodobý aj krátkodobý pobyt náv�števníkov v adci po as celého 
roka.  

Mesto adca le�ží blízko hrani nej oblasti. V okolitých obciach sú 4 hrani né prechody s eskou republikou 
a 1 hrani ný prechod s Po skom. Táto poloha dáva mo�žnos  mestu vyu�žíva  prechádzajúcich turistov a upúta  
ich s cie om al�šieho návratu. Krátkodobá náv�števa zahrani ných turistov mô�že prispie  k rozvoju regiónu.  
Poloha okresu adca, jeho prírodné a klimatické podmienky dávajú tejto oblasti vysoký potenciál na zimné 
�športy - be�žecké i  zjazdové ly�žovanie, turistiku, cykloturistiku, agroturistiku a pod. 
 Cestovný ruch na Kysuciach mô�že ma  rôzne formy, nako ko rekrea ný potenciál okresu je ve ký. Svojimi 
prírodnými krásami a masívnymi horstvami ponúka horský turizmus. Jeho vyu�žitie je v rámci celoro ného 
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záberu, kde v zime dominujú ly�žiarske �športy a v lete turistika  a cykloturistika. Od ahlé doliny so zachovalými 
dedinami a hospodárstvom je mo�žné vyu�ži  na vidiecky turizmus. Najvýznamnej�šou prírodnou pamiatkou na 
na�šom území sú kamenné gule v lokalite Milo�šová �– Mego ky, ktoré sú svetovou raritou. Na území sa 
nachádzajú �štyri minerálne pramene, po etné mokra ové spolo enstvá a desiatky významným stromov. 
  Snahu o systémovú koordinovanos  inností v tomto smere vyvíja Zdru�ženie turizmu �– región Kysuce 
a Kultúrne a informa né centrum mesta adca. V rámci neho pracuje informa ná kancelária mesta adca, 
ktorá do budúcnosti chystá informa né turistické balí ky, ktoré predstavia mo�žnosti pobytov v na�šom regióne. 
Taktie�ž plánujú zavies  centrálny rezerva ný systém ubytovacích zariadení v regióne Kysúc.  
 

Letná turistika 
Na území katastra mesta sa nachádzajú zna kované letné turistické trasy. Mestom prechádza 44 km 

cyklotrás spolu v rámci Kysuckej cyklomagistrály.  
Celé územie adce patrí medzi tzv. �„mokré kúty Slovenska�“. Priemerný ro ný úhrn zrá�žok je 800 �– 900 

mm. V zimnom období je to kvalitný predpoklad dobrých snehových podmienok. V  letnom období sú tu 
jedine né mo�žnosti rybolovu v stojatých vodách (rybník v Milo�šovej) a te úcich vodách (Kysuca a jej prítoky), 
po ovníctva a zberu lesných plodín, najmä u uriedok a húb. 

Hlavným letným �športovým podujatím je Kysucký maratón. 
 
Zimná turistika 
V sú asnosti nie je v prevádzke ani jedno zo zimných ly�žiarskych stredísk. Strediska �Žarec, Husárik, 

ade ka a Kyzkov potok majú zastaralú techniku ly�žiarskych  vlekov a sú mimo prevádzky. Mesto adca a�ží 
z polohy medzi dvoma ve kými ly�žiarskymi strediskami Snowparadise O�š adnica - Ve ká Ra a a LS v obci 
Makov. Taktie�ž sa v blízkosti mesta nachádza nieko ko men�ších ly�žiarskych stredísk v okolitých obciach: 
Raková-Korchá , Ski areál ierne, Skalité �–Serafínov a mnohé al�šie. 

Be�žecké ly�žiarske trasy sú vedené v okolí mesta po Javorníkoch a Beskydoch. Vnútromestské ly�žiarske 
trasy absentujú, s výnimkou 1 km okruhu v okolí Jurp�šáku. Významným zimným turistickým podujatím je 
prechod Javorníkmi.  
     

Vývoj �štandardu ubytovacích a stravovacích zariadení v poslednom období má stúpajúcu tendenciu. 
Niektoré zariadenia boli rekon�štruované a prispôsobili sa potrebám náv�števníkov, alebo vznikli nové 
a poskytujú slu�žby, ktoré doposia  neboli v ponuke. Ubytovanie v súkromí za ína nadobúda  masovej�ší 
charakter a je ve kým prínosom pre obyvate ov v blízkosti významných stredísk. Pre náro nej�ších sa postupne 
dobudovali luxusnej�šie zariadenia so slu�žbami a nad�štandardným vybavením. Pre zabezpe enie rozvoja 
cestového ruchu je treba bra  do úvahy hlavne nasledovné fakty: prírodné podmienky, vybavenos  slu�žbami, 
dostupnos  dopravnými prostriedkami aj nepriaznivé vplyvy. Pre ná�š cestovný ruch sú  najvýznamnej�šie 
dlhodobé pobyty v turisticky atraktívnych oblastiach, ktoré podporujú kvalitné slu�žby.  
 
 
 
 
 
 

TAB. 18: KAPACITA A VÝKONY UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ CESTOVNÉHO RUCHU ZA ROK 2006 

Územie Ubyt. zariadenia Izby Lô�žka spolu Náv�števníci 
domáci 

Náv�števníci 
zahrani ní 

Náv�števníci 
spolu 

adca 48 498 1 508 11 511 9 908 21 419 
   Zdroj: http:// portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5540 
 
 

TAB. 19: KAPACITA A VÝKONY UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ CESTOVNÉHO RUCHU ZA I. KVARTÁL 2007 

Územie Ubyt. zariadenia Izby Lô�žka spolu Náv�števníci 
domáci 

Náv�števníci 
zahrani ní 

Náv�števníci 
spolu 

adca 49 512 1 549 3 286 5 027 8 313 
   Zdroj: �ŠÚ SR: BULLETIN  1/2007 
 

TAB. 20: ZOZNAM UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ MESTA ADCA 
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 Názov Po et lô�žok Po et prísteliek 
1. Hotel Lipa 51 34 
2. Penzión Astra 14  
3. Hotel Husárik 77 21 
4. Penzión Centrum 14 6 
5. Ubytov a �„U m a�“ 12 3 
6. Ubytov a Domes 47  
7. Horská turistická ubytov a HUGO 18  
8. Penzión U Jozefka 20 6 
9. Penzión Pohoda 20  
1 Penzión Medea 20  
1 Chata Tri kopce 24  
1 Turistická ubytov a (na �štadióne) 37  
1 Ubytovanie, Horelica 53 9  
1 Ubytovanie, Slo. cesta 1679  17  
1 Ubytovanie G-M-G �Šport 4 1 
1 Ubytovanie, Horelica 470 12  
1 Chata Husárik 6 1 
 
 

Re�štaura ných zariadení je pomerne dos , ale chýba osobitos  a rôznorodos  ponuky týchto zariadení 
v dostato nej kvalite. 

V prípade v asného a správneho investovania do atrakcií, podnikate skej infra�štruktúry podporujúcich 
cestovný ruch a cieleného marketingu ako aj skvalitnenia slu�žieb je mo�žné v strednodobom výh ade dosiahnu  
výrazné prírastky, o sa týka denných náv�števníkov ako aj náv�števníkov s noc ahom. 
 
 Tranzitný cestovný ruch 
 Tranzitný cestovný ruch sa prejavuje dvoma spôsobmi, a to: 

- prechodom cez Slovensko 
- alebo cie om (východiskom) na Slovensku. 

 

 V prvom prípade ide o isto zahrani ných, v druhom aj o domácich ú astníkov.  U oboch druhov 
tranzitného cestovného ruchu je cie om rozvoja cestovného ruchu v regióne Kysúc dosiahnu  preru�šenie cesty 
- i u�ž náv�števou pozoruhodných lokalít rekrea ného, alebo aj záujmového cestovného ruchu, alebo a�ž 
prenocovaním. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 5.4 KULTÚRA A KULTÚRNA INFRA�ŠTRUKTÚRA 
 
 

TAB. 21: PREH AD KULTÚRNYCH ORGANIZÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA 
ADCA POD A ZRIA OVATE OV 

  
�Žilinský samosprávny 
kraj: Kysucké osvetové stredisko 

 Kysucká kni�žnica 
 Kysucké múzeum 
 Kysucká galéria 
  
Mesto adca: Mestské kultúrne stredisko 
 Dom kultúry adca 
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Ob ianske zdru�ženia: Akadémia vzdelávania 
 �Ženy Kysúc - neinvesti ný fond 
 Kysucké európske informa né centrum 
 Spolok priate ov adce 

 Zdru�ženie  kres anských spolo enstiev 
mláde�že 

 Miestny odbor Matice Slovenskej 
 

  
Z uvedeného je zrejmé, �že v meste adca pôsobí nieko ko organizácií a in�štitúcií s tromi spôsobmi ich 

zria ovania. Jedinou príspevkovou organizáciou mesta adca je  Mestské kultúrne stredisko, ktoré vykonáva 
svoju mnohorakú kultúrno-výchovnú innos  v Dome kultúry v adci. Je centrom záujmového vzdelávania, 
amatérskej umeleckej tvorivosti a kultúrno-spolo enského �života mesta. Mestské súbory dosiahli mnohé 
významné úspechy na domácich a zahrani ných sú a�žiach, prehliadkach i umeleckých zájazdoch. Spomenú  
treba Detský folklórny súbor Kel ovan - viacnásobný ví az národných sú a�ží a prehliadok, ví az Svetových 
hier detí vo francúzskom Mathe a al�ších ocenení v rôznych �štátoch Európy, Folklórny súbor Kysu an - súbor 
s 50 ro nou úspe�šnou tradíciou aj na medzinárodnom poli, Mie�šaný spevácky zbor Kysuca - ví az 
celoslovenskej sú a�že, úspe�šný ú astník medzinárodných festivalov spevokolov v Rakúsku, �Španielsku, 
Taliansku, kde v�šade sa umiestnil medzi najlep�šími zbormi, Kysucký komorný orchester - kvalitné hudobné 
teleso prispievajúce výrazne k popularizácii vá�žnej hudby v regióne Kysúc, známe aj za hranicami, zvlá�š  po 
úspe�šných nieko koro ných pravidelných koncertných turné v Taliansku. Kvalitné sú aj al�šie súbory, ako je 
súbor moderného tanca JOJA, detský divadelný súbor EVA a ad ianske ma�žoretky. Tieto súbory 
reprezentujú Slovensko a sú známe svojimi vynikajúcimi výkonmi. 
 Mesto adca usporadúva ka�ždý rok aj významné kultúrno-spolo enské podujatia. Treba spomenú  
Novoro ný koncert spojený s ude ovaním ocenení Osobnos  Kysúc za uplynulý rok. alej je 
spoluorganizátorom národnej prehliadky inscenácií pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova 
Raková. Dni adce v rámci Bartolomejského jarmoku sú medzinárodnou prehliadkou kultúry mesta, ako aj 
partnerských miest v Po sku a R. Divadlo de om je názov divadelného festivalu, na ktorom ú inkujú 
divadelné súbory profesionálov, ale aj amatérske hrajúce inscenácie venované de om a mláde�ži. V adci sa 
ako bienále koná aj medzinárodný festival filmov o udovej kultúre Etnofilm v adci. Aj festival duchovnej 
piesne katolíckej mláde�že Kysúc Magnificat je u�ž dlhoro nou sú as ou kultúrneho �života mesta. Mesto je 
garantom úspe�šného cyklu kultúrnych podujatí v predviano nom a viano nom období pod názvom Kysucké 
Vianoce v adci. Mestské kultúrne stredisko usporiada ro ne vy�še 500 podujatí, ktoré nav�štívi viac ako 100 
000 náv�števníkov. 

 

Záujem o kultúru, vedomosti a poznanie je v adci primeraný, aj ke  v ostatnom období nepriaznivá 
sociálna situácia vä �šiny rodín spôsobila pomerne výrazný úbytok divákov na podujatiach, zvlá�š  
profesionálnych umelcov, filmových predstavení a zní�žil sa záujem aj o spolo enské podujatia, ako je ú as  na 
plesoch a pod. 

 

Moderná Kysucká kni�žnica v adci je strediskom náv�števníkov, ktorí sa permanentne vzdelávajú a takých, 
ktorí sa venujú itate skej zá ube. Denne ju nav�štívi priemerne viac ako 400 itate ov a ro ne má vy�še 430 000 
výpo�ži iek. Vzh adom na cenu kníh je kni�žnica v tomto oh ade nezastupite ná. 

 

Rovnako Kysucké múzeum a Kysucká galéria zvlá�š  svojou výstavnou innos ou obohacujú kultúrny �život 
v meste. Kysucké osvetové stredisko výraznou mierou prispieva ako hlavný organizátor i spoluorganizátor k 
vysokej úrovni regionálnych, nadregionálnych, národných i medzinárodných sú a�ží a prehliadok. 

 

 Významnú úlohu v celkovom kultúrnom dianí zohrávajú v na�šom meste dve základné umelecké �školy. 
Stovky mladých udí �študujú v nich hru na hudobné nástroje, spev, pohybovú výchovu, dramatickú výchovu a 
výtvarnú výchovu. Ich výsledky sú výrazné. Zvlá�š  je treba oceni  výsledky ZU�Š I., ktorá významne 
spolupracuje s miestnou kultúrou zvlá�š  v oblasti vá�žnej hudby, folklóru a dramatickej výchovy pri výchove 
lenov súborov záujmovej umeleckej innosti v adci. 
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5.5 �ŠKOLSTVO 
  

�Školský systém v meste adca, ako aj v okrese adca ovplyv uje najmä demografický vývoj. Kým 
v �školskom roku 2007/2008 nastúpilo do základných �škôl 2 525 �žiakov v �školskom roku 2008/2009 to bolo 2 
338 �žiakov, teda pokles o 187 �žiakov.  

Druhým vá�žnym problémom systému �školstva v okrese adca, tak ako v celej Slovenskej republike je stále 
pretrvávajúci problém s nedostatkom financií, zastaralé �školské vybavenie a budovy, ktoré si vy�žadujú 
náro nú rekon�štrukciu. 

V �školskom roku 2008/2009 sa za ala uplat ova  reforma �školstva po prijatí zákona 245/2008 o výchove a 
vzdelávaní. Novinkou je zní�ženie po tu �žiakov v triedach v 1. ro níku na 22, v 2. �–4. ro níku na 25 a v 5. �– 9. 
ro níku na 28 �žiakov.  Mesto je zria ovate om 6 základných �škôl sídliacich na území mesta.  

 
TAB. 22: ZÁKLADNÉ �ŠKOLY V ZRIA OVACEJ PÔSOBNOSTI MESTA ADCA 

Po et �žiakov/tried v �šk. roku 2007/08 

Ro ní
k Z�Š 

Rázusová 
Z�Š a M�Š 
Podzávoz 

Z�Š a M�Š 
Horelica 

Z�Š M. R. 
�Štefánika 

Z�Š 
Komenskéh
o 

Z�Š 
Milo�šová  
U  Prívary 
 

0 0 0 0 0 9/1 0 
1 83/4 28/2 13/1 62/3 51/3 15/1 
2 83/3 28/2 19/1 62/2 54/3 12/1 
3 74/4 23/1 13/1 58/2 56/3 13/1 
4 94/4 37/2 17/1 51/2 67/3 12/1 
5 78/4 59/2 16/1 67/3 62/2 0 
6 64/3 52/2 22/1 65/3 58/2 0 
7 93/4 49/2 16/1 58/2 66/3 0 
8 101/4 41/2 24/1 62/2 84/4 0 
9 140/5 70/3 18/1 60/2 59/3 0 
�Š. tr. 0 0 0 0 7/1 0 
Spolu  810/35 387/17 158/9 545/21 573/28 52/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAB. 23: ZÁKLADNÉ �ŠKOLY V ZRIA OVACEJ PÔSOBNOSTI MESTA ADCA 
Po et �žiakov/tried v �šk. roku 2008/09 

Ro ní
k Z�Š 

Rázusová 
Z�Š a M�Š 
Podzávoz 

Z�Š a M�Š 
Horelica 

Z�Š M. R. 
�Štefánika 

Z�Š 
Komenského 

Z�Š Milo�šová  
U Prívary 
 

0 0 0 0 0 0 0 
1 70/4 24/2 12/1 63/3 53/3 16/1 
2 88/4 28/2 11/1 63/3 50/3 15/1 
3 76/4 28/1 20/1 61/3 55/3 12/1 
4 70/4 26/1 13/1 55/2 54/3 13/1 
5 83/4 46/2 16/1 51/2 67/3 0 
6 80/4 60/3 17/1 65/3 60/2 0 
7 61/3 53/2 22/1 60/3 54/2 0 
8 92/4 49/2 17/1 53/2 68/3 0 
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9 85/4 42/2 22/1 59/2 74/3 0 
�Š. tr. 0 0 0 0 6/1 0 
Spolu  705/35 356/17 150/9 530/23 541/25 56/4 

 
V zria ovacej pôsobnosti mesta adca je 7 materských �škôl, do ktorých v �školskom roku 2007/2008 

nastúpilo 718 detí a v �šk. roku 2008/2009  698 detí do 6 rokov. M�Š sú rozdelené do 32 tried s celodennou 
starostlivos ou a 2 tried s poldennou prevádzkou. Po ty detí v triedach sa zmenili aj v materských �školách. 
Z doteraj�šieho maxima 28 sú upravené na 20 �– 22 �žiakov v závislosti od ich veku. V sú asnosti je kapacita 
mestských materských �škôl vyu�žitá takmer na 100 %. Vo ná kapacita je len v prímestskej M�Š adca �– 
Milo�šová. Rezervu máme vytvorenú aj v M�Š adca �– SNP 742, nako ko sa v sú asnej dobe vyu�žíva len jeden 
pavilón.  

Aj napriek racionalizácii materských �škôl v roku 2004, neustále pretrváva problém s financovaním týchto 
zariadení. Ve kým obmedzením v tejto oblasti sú predov�šetkým obmedzujúce normatívy po tu �žiakov 
v triedach materských �škôl. Napriek týmto problém je systém materského �školstva prínosom predov�šetkým 
z poh adu kvalifikovanej pred�školskej prípravy detí, ktorou tieto získavajú základné vedomosti, zru nosti 
a návyky pre budúce vzdelávanie. Nie málo významný je tie�ž vplyv pred�školského vzdelávania pre trh práce, 
ke �že toto vzdelávanie umo�ž uje mladým rodi om, predov�šetkým matkám nastúpi  do pracovného pomeru. 

Okrem tradi ných základných �škôl sú v meste zriadené 2 základné umelecké �školy �– ZU�Š J. Poto ára 
a ZU�Š M. R. �Štefánika, ktoré zabezpe ujú vzdelávanie pre deti a mláde�ž v oblasti hudobného, výtvarného 
a dramatického umenia. V �školskom roku 2007/2008 nav�števovalo tieto �školy 1182 �žiakov a v �šk. roku 
2008/2009 1279 �žiakov. 

Výchovno �– vzdelávacu, záujmovú a rekrea nú innos  detí, rodi ov  ainých osôb do veku 30 rokov v ich 
vo nom ase zabezpe uje centrum vo ného asu, ktoré v meste pôsobí. Po et záujmových útvarov v CV  je 
248 a po et lenov CV  v �šk. roku 2008/2009 je 3735.  

Stredné �školy v meste zabezpe ujú vzdelávanie �študentov nielen mesta adca, ale aj �študentov z celého 
okresu adca a iasto ne aj okresu Kysucké Nové Mesto. Pri om mno�žstvo �študentov odchádza za 
vzdelaním aj do iných miest, najmä Krásna nad Kysucou (Stredná odborná �škola drevárska), Kysuckého 
Nového Mesta (Gymnázium, Stredná priemyselná �škola, Obchodná akadémia) a �Žilina. 

Financovanie stredného �školstva je zabezpe ované z prostriedkov Krajského �školského úradu alebo 
�Žilinského samosprávneho kraja.  

Na území mesta sídli 5 stredných �škôl, ktoré sú financované z prostriedkov Krajského �školského úradu 
a �Žilinského samosprávneho kraja a dve cirkevné stredné �školy, ktoré pripravujú mláde�ž pre al�šie �štúdium, 
ako aj povolanie: Gymnázium J. M. Hurbana so slovensko-anglickou bilingválnou sekciu, Stredná odborná 
�škola adca, Obchodná akadémia Du�šana Metoda Janotu, , Stredná odborná �škola obchodu a slu�žieb a 
Stredná odborná �škola technická, Pedagogická a Sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Stredná odborná �škola 
zdravotnícka sv. Franti�ška z Assisi. 

Vzh adom na klesajúci po et �študentov týchto �škôl v budúcnosti nie je potrebné roz�širova  po et stredných 
�škôl na území mesta. Pre budúcnos  stredného �školstva je dôle�žitá najmä orientácia stredných �škôl na trh 
práce, ke �že v sú asnosti stúpa po et absolventov stredných �škôl, ktorí nemô�žu nájs  uplatnenie v oblasti 
svojho vzdelania. Ide najmä o rozvoj vzdelávania v oblasti strojárskeho priemyslu, informa ných technológii, 
remeselníckych prác a výu by cudzích jazykov. 

Na území mesta adca nesídli �žiadna vysoká �škola ani univerzita. V meste v�šak v poslednej dobe narastá 
po et deta�šovaný pracovísk vysokých �škôl z iných miest, ako Vysokej �školy ekonómie a mana�žmentu verejnej 
správy Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava �– Fakulta mana�žmentu, Katolícka univerzita 
Ru�žomberok �– Pedagogická fakulta, Dubnický technologický in�štitút Dubnica nad Váhom, Univerzita Matej 
Bela Banská Bystrica �– Fakulta prírodných vied, Vysoká �škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Al�žbety 
v Bratislave. �Študenti tak mô�žu získa  vysoko�školské vzdelanie, pri om v �šk. roku 2007/08 nav�števovalo tieto 
vysoké �školy cca 1500 �študentov. Mno�žstvo vysoko�školský �študentov tie�ž odchádza za �štúdiom do iných 
miest, o prispieva k zvy�šovaniu úrovne kvalifikácie v meste. 
 

5.6 �ŠPORT A REKREÁCIA 
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V meste adca pôsobí viac ako 30 �športových klubov, skupín a jednotlivcov s registrovanou  lenskou 

základ ou 1 642 lenov. Z uvedeného po tu je 15 �športových klubov, ktoré vykonávajú celoro nú pravidelnú 
innos , sú registrované v jednotlivých slovenských zväzoch a sú a�žia v najvy�š�ších celoslovenských 

sú a�žiach, európskych a celosvetových sú a�žiach, kde dosahujú významné �športové výsledky. 
 

 Jedná sa o : 
- FUTBALOVÝ KLUB ADCA 
- KLUB KYSUCKÉHO MARATÓNU 
- KLUB BENFICA GEMM 
- KLUB KARATE ZZO 
- MSK CERESIT ADCA 
- KYSUCKÁ HOKEJBALOVÁ ÚNIA 
- TJ LOKOMOTÍVA  
- TJ SLÁVIA ADCA 
- FLORBALOVÁ LIGA 
- �ŠKOLSKÉ �ŠPORTOVÉ STREDISKO KARATE �ŽAREC 
- ATLETICKÝ KLUB ZZO 
- �ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE 
- HÁDZANÁRSKY KLUB PRATEX 
- �ŠACHOVÝ KLUB CAISSA 
- NOVOVYTVORENÝ �ŽIACKY FK GOOL ADCA  

 

 Jedným z najvýznamnej�ších �športových podujatí s medzinárodnou ú as ou je KYSUCKÝ MARATÓN. 
Kysucký maratón je druhým najstar�ším maratónom na Slovensku, bol zalo�žený v roku 1953. Po 17 ro nej 
prestávke bol znovu úspe�šne obnovený. Je zaradený do slovenskej be�žeckej ligy a svojím významom sa 
zara uje medzi najvýznamnej�šie �športové, ale aj spolo enské a kultúrne podujatia mesta adca a celých 
Kysúc. 
 al�šie významné mestské �športové podujatia sú Futbalový �Štefánsky pohár, Hokejbalový turnaj o pohár 
primátora mesta adca.  

Organizovanú �športovú innos  koordinuje Slovenské zdru�ženie telesnej kultúry �– oblastný útvar adca.  
 Pre spreh adnenie innosti a al�šiu finan nú podporu �športu v meste adca sa re�štrukturalizuje TJ ZZO 

adca. 
 Základnú ponuku dop a sie  �športovo-rekrea ných zariadení, najmä krytý 25 m bazén so saunou 
a fitcentrom, nekrytý a v sú asnosti nefunk ný zimný �štadión, ktorý sa vyu�žíva na hokejbal, �športová hala, 
futbalové ihriská �– 2 trávnaté, 1 �škvarové, tenisové kurty pri �štadiónoch na Ul. �Športovcov a na sídlisku �Žarec, 
futbalové ihrisko pri Z�Š M.R. �Štefánika. Vonkaj�šie �školské �športové areály pri Z�Š Rázusova, Komenského, 
�Žarec, A. Hlinku, Podzávoz sú bu  nedokon ené alebo schátrané. To isté sa dá hovori  o nedokon enom 
ihrisku pri Obchodnej akadémii v adci. V�šetky spomenuté objekty si vy�žadujú zna né investície, aby dosiahli 
po�žadovaný �štandard. Mesto sa pokú�ša získa  pozemky pre výstavbu �športovísk pre hokejbal prípadne 
multifunk ný areál. Mesto má zámer v zimných mesiacoch  sprevádzkova  v priestoroch teraj�šieho 
hokejbalového ihriska adovú plochu. 
 
 

6. ANALÝZA INFRA�ŠTRUKTÚRY 
 
 

6.1 ZDRAVOTNÍCTVO 
  

Zdravotnú starostlivos  v meste adca zabezpe uje Nemocnica s poliklinikou v adci, lekári v�šeobecnej 
a �špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ne�štátne zdravotnícke zariadenia, stanice záchrannej zdravotnej 
a starostlivosti, zariadenia �štátnej a ne�štátnej lekárenskej slu�žby a agentúry domácej o�šetrovate skej  
starostlivosti. 
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 �Štátna Nemocnica s poliklinikou v adci bola postavená v roku 1967, a v sú asnosti je príspevkovou 
organizáciou �Žilinského samosprávneho kraja. Disponuje 461 lô�žkami pre cca 126 800 ob anov v spádovom 
území okresov adca a Kysucké Nové Mesto, pre ktorých poskytuje slu�žby cca 86 lekárov. Oddelenia 
nemocnice tvoria okrem lekárov �špeciálnej ambulantnej starostlivosti aj nemocni né oddelenie, spolo né 
vy�šetrovacie a lie ebné zlo�žky, nefrológia - dialýza a �štátna lekáre , ktoré poskytujú slu�žby ob anov nielen 
mesta adce, ale aj okolitých obcí v okresoch. 
 V meste adca sa nachádza 10 ambulancií praktických lekárov pre dospelých, 7 ambulancií praktických 
lekárov pre deti a dorast, 17 ambulancií stomatológov, 12 ambulancií zubných  technikou, 6 ambulancií 
gynekológov, 3 psychiatrické ambulancie, 3 ambulancie interného lekárstva, 3 ambulancie otorinolaryngológie, 
3 ambulancie lekárskej imunológie a alergológie, 3 ambulancie oftalmológie, 2 ambulancie ortopédie, 2 
ambulancie neurológie, 1 ambulancia detskej psychiatrie, ambulancia reumatológie, ambulancia dietológie 
a poruchy látkovej premeny, ambulancia urológie, ambulancia pneumológie a ftizeológie, ambulancia detskej 
kardiológie, ambulancia chirurgie, ambulancia kardiológie a ambulancia dermatovenerológie. Zna ný podiel 
týchto �štátnych aj ne�štátnych ambulancií sídli v priestoroch nemocnice s poliklinikou v adci.   
 Na území mesta sa nachádza aj viacero ne�štátny zdravotníckych zariadení, ako Agentúra domácej 
o�šetrovate skej starostlivosti Sestri ka, s. r. o., REHÁKOVCI, s.r.o., ARGO s.r.o, MEDIREO, s.r.o., 
DIAGNOSTIKA VK, s.r.o., KAMIEN, s. r. o.. 
 Pohotovostnú lekárenskú slu�žbu na území mesta zabezpe uje 11 súkromných lekárni a 1 �štátna lekáre  
v priestoroch NsP adca. 
 V meste sa nachádzajú 1 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci a 1 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, 
pri om spolupracuje zo stanicami záchrannej zdravotnej slu�žby v meste Turzovka, a obciach Makov a Nová 
Bystrica. Leteckú záchrannú zdravotnú slu�žbu pre okres adca zabezpe uje REGIONAL HELI SERVICE, s. r. 
o. so sídlom v �Žiline. 
 Na území mesta adca majú svoje pobo ky iba 2 zo 6 zdravotných pois ovní �– V�šeobecná zdravotná 
pois ov a, a. s. a Zdravotná pois ov a APOLLO, a. s., o do ur itej mieri ovplyv uje zdravotnícke slu�žby 
poskytované ob anom mesta adca, ako aj obyvate ov obcí v tomto okrese. 
 Celková zdravotná starostlivos  v meste je sústredená do Nemocnice s poliklinikou v adci. Ke �že je 
budova nemocnice stará 40 rokov, a jej vybavenie je zna ne zastaralé, je potrebné vykona  základnú 
rekon�štrukciu.  
 Mesto adca sa v najbli�ž�šom období bude usilova  o prevod NsP do zria ovate skej pôsobnosti mesta. 
 
 

6.2 SOCIÁLNA STAROSTLIVOS  A SLU�ŽBY 
  

Mesto adca na svojom území zabezpe uje sociálne slu�žby v zmysle zákona NR SR . 195/1998 
o sociálnej pomoci v platnom znení. Sociálne slu�žby sú jednou z foriem rie�šenia hmotnej a sociálnej núdze 
ob anov. al�šími formami sociálnej starostlivosti sú sociálne poradenstvo, sociálnoprávna ochrana, dávka 
sociálnej pomoci, sociálne slu�žby a pe a�žné príspevky na kompenzáciu. 
 Sociálnymi slu�žbami sú opatrovate ská slu�žba, organizovanie spolo ného stravovania, prepravná slu�žba, 
starostlivos  v zariadeniach sociálnych slu�žieb a sociálna pô�ži ka. 

 

 Opatrovate skú slu�žbu poskytuje mesto ob anom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú 
pomoc inej osoby pri zabezpe ovaní nevyhnutných �životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo 
kontaktu so spolo enským prostredím. Opatrovate skú slu�žbu mo�žno poskytnú  aj die a u av�šak najneskôr do 
skon enia povinnej �školskej dochádzky. Financovanie opatrovate skej slu�žby je hradené z rozpo tu mesta 
a z úhrad opatrovaných ob anov za poskytované slu�žby. 
 Mesto na innos  opatrovate skej slu�žby zamestnáva 95 �– 100 opatrovateliek, vä �šinou na skrátený 
pracovný úväzok. Tieto opatrovate ky poskytujú slu�žby pre pribli�žne 120 ob anov mesta adca. 
 Opatrovate skú slu�žbu tie�ž poskytuje Charitatívno �– sociálne centrum v adci, a to prednostne v bytoch 
osamelých ob anov, ktorí sa nachádzajú v sociálnej núdzi. Centrum zamestnáva 2 pracovní ky na plný 
pracovný úväzok a realizuje svoju innos  predov�šetkým pomocou dobrovo ných pracovníkov. 

 

 Organizovaním spolo ného stravovania na území mesta sa zaoberá Územný spolok Slovenského 
erveného krí�ža pre ob anov, ktorých stravovanie nie je mo�žné zabezpe i  iným spôsobom a ktorí sú 
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poberate mi starobného dôchodku alebo pre svoj zdravotný stav sú odkázaní na spolo né stravovanie. Mesto 
adca ka�ždoro ne prispieva ÚS S K na vývarov u jedla pre ob anov mesta. 

 

 Starostlivos  v zariadeniach sociálnych slu�žieb 
 Starostlivos  mo�žno poskytnú  ob anovi, ktorému nemo�žno poskytova  inú sociálnu slu�žbu, alebo ak 
poskytnutie inej sociálnej slu�žby dostato ne nerie�ši hmotnú núdzu alebo sociálnu núdzu tohto ob ana. 

Na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych slu�žieb obec a príslu�šný orgán zria uje tieto 
zariadenia sociálnych slu�žieb: domov sociálnych slu�žieb, domov dôchodcov, zariadenie chráneného bývania, 
detský domov, domov pre osamelých rodi ov, stanicu opatrovate skej slu�žby, zariadenie pestúnskej 
starostlivosti, útulok, krízové stredisko, resocializa né stredisko, rehabilita né stredisko, zariadenie 
opatrovate skej slu�žby, alej klub dôchodcov, jedále  pre dôchodcov, stredisko osobnej hygieny, prá ov u. 

 

 Na území mesta adca sa nachádzajú 3 domovy dôchodcov: Domov dôchodcom a domov sociálnych 
slu�žieb M. R. �Štefánika 2533, Domov dôchodcov a domov sociálnych slu�žieb, Hviezdoslavova 918 a Domov 
dôchodcov a domov sociálnych slu�žieb, Horelica 107. Tieto domovy poskytujú slu�žby ob anom, ktorí 
potrebujú celodennú starostlivos  a túto im nemo�žno poskytnú  v domácom prostredí. Sú rozpo tovými 
organizáciami �Žilinského samosprávneho kraja. 
 Kapacita domovou dôchodcov je 380 lô�žok pre dospelých mu�žov a �ženy. Ubytovanie v zariadeniach je 
poskytované �štandardne v 1-2 poste ových izbách. O obyvate ov sa tu stará pribli�žne 175 zamestnancov. 
 Tieto domovy dôchodcov slú�žia tie�ž ako zariadenia sociálnych slu�žieb pre dospelých. Vo v�šetkých 
zariadeniach sa ob anom poskytuje nevyhnutná starostlivos , ktorou je stravovanie, bývanie a zaopatrenie, 
ako aj roz�širujúca starostlivos  v podobe poradenstva, záujmová innos , kultúrna a rehabilita ná innos , 
pracovná terapia a pod. 
 Starostlivos  de om a dospelým ob anom s telesným postihnutím, du�ševnými poruchami a poruchami 
správania zabezpe uje Domov sociálnych slu�žieb pre deti a dospelých, Horelica 18, adca. Jeho kapacitou je 
48 lô�žok. Zria ovate om zariadenia je �Žilinský samosprávny kraj. 

 

 Na území mesta adca poskytujú sociálnu pomoc aj viaceré ne�štátne subjekty. 
 Diecézna charita Nitra pôsobí na území mesta prostredníctvom Charitatívno-sociálneho centra adca. 
Zabezpe uje opatrovate skú slu�žbu a Denné azylové centrum pre udí bez domova, ktorí sa nachádzajú 
v hmotnej núdzi. V rámci centra je v prevádzke stredisko osobnej hygieny, prá ov a, �šatník. V spolupráci 
s vývarov ou Územného spolku S K tie�ž poskytuje jedno teplé jedlo denne pre ob anov v hmotnej núdzi. Na 
innosti centra sa mesto adca podie a aktívnou metodickou spoluprácou a ka�ždoro nou finan nou dotáciou. 

 Ako krízové stredisko, domov pre osamelých rodi ov a výkon sociálno-právnej ochrany detí a mláde�že 
slú�ži ne�štátna organizácia Stredisko pomoci �– LUMEN. o. z. Pomáha  cca 30 týraným, zneu�žívaným 
a zanedbávaným de om z regiónu Kysuce. Poskytuje im lie ebno-výchovnú starostlivos , sociálne 
poradenstvo, bývanie, stravovanie, zaopatrenie, záujmovú a kultúrnu innos , tie�ž psychologickú, sociálnu 
a zdravotnú diagnostiku. 
 Ob ianske zdru�ženie Náru  �– Pomoc de om v kríze zriadilo na území mesta Poradensko-tréningové 
centrum Náru  za ú elom pomoci obetiam domáceho násilia. Zdru�ženie poskytuje pomoc pre týrané �ženy 
a rodiny ohrozené domácim násilím. V stálej starostlivosti centra je cca 140 týraných �žien, a mnoho al�ších, 
ktorí vyu�žívajú jednorazové slu�žby zdru�ženia. Klientom sú poskytované sociálne, psychologické a právne 
poradenstvo, ako aj zastupovanie klientov na súdoch a osobná asistencia. 

 

 V katastri mesta pôsobí viacero zdru�žení ob anov s telesným postihnutím: Únia nevidiacich 
a slabozrakých, Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Slovenský zväz telesne postihnutých, zdru�ženie 
pacientov s onkologickým ochorením Ob ianske zdru�ženie Klin ek, Slovenský zväz telesne postihnutých, 
okresné centrum adca. Tieto zdru�ženia poskytujú predov�šetkým poradenskú innos , pomoc pri za le ovaní 
sa do spolo nosti, ale najmä pomoc pri výbere vhodných kompenza ných pomôcok.  

 

 Klub dôchodcov mesta adca sídli v bezbariérovej bytovke a vytvára podmienky na udr�žiavanie fyzickej 
a psychickej aktivity jeho lenov, na rozvíjanie záujmovej a kultúrnej innosti. Stretávajú sa v om lenovia, 
poberatelia starobného dôchodku alebo ob ania s nepriaznivým zdravotným stavom. 
 Hlavným problémom v oblasti sociálnej starostlivosti je nedostato ná kapacita týchto zariadení pre 
ob anov, ktorí túto starostlivos  nevyhnutne potrebuje. Je to nielen organiza ne, ale aj finan ne náro ná 
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innos , tak�že mesto adca sa podie a na poskytovaní sociálnej starostlivosti ob anom v sociálnej a hmotnej 
núdzi iba minimálne. Preva�žná as  poskytovanie takejto starostlivosti je v kompetencii �Žilinského 
samosprávneho kraja a mimovládnych dobrovo níckych organizácii.  

 

 Na území mesta sa nenachádza �žiadne zariadenie chráneného bývania, detský domov, stanica 
opatrovate skej slu�žby, zariadenie pestúnskej starostlivosti, útulok. 
 
 

6.3 DOPRAVA 
 

 Dopravná sie , uzly, obslu�žnos  územia 
 

 Mesto adca je centrom regiónu Kysúc, je kri�žovatkou ciest I . a  II. triedy a �železni ných tratí . 127 �– 
�Žilina - adca �–Mosty ( R), .128 �– adca �–Makov a . 129 adca �– Skalité �– Zwardo  (PR).  
 Územím mesta vedie navrhovaná trasa Multimodálneho dopravného koridoru . VI. Transeurópskych sietí 
a Transeurópskej magistrály (TEM) v smere sever �– juh (potvrdené závermi Paneurópskej konferencie 
v Helsinkách v r. 1997). 
 Výstavba dia nice D3 v trase európskeho multimodálneho koridoru . VI v úseku �Žilina �– adca �– Skalité - 
�štátna hranica SR/PR je dlhodobou slovenskou prioritou v oblasti rozvoja cestnej infra�štruktúry, a to nielen vo 
vz ahu k Po skej republike, ale aj v kontexte �šir�šieho medzinárodného h adiska. Výstavba rýchlostnej cesty 
smerujúcej z Pobaltských krajín cez územie Po skej republiky, SR a Ma arskej republiky a�ž na juh Európy 
bude mobilizova  rozvojové stimuly pre zainteresované regióny, ktoré dnes tvoria východnú hranicu Európskej 
únie. 
 Národná dia ni ná spolo nos  toho asu pokra uje v príprave stavby D3 v úseku Bukov - Svr inovec. Na 
úsek, ktorý sa bude realizova  v plnom profile prebieha územné konanie. Realizácia je plánovaná z fondov 
EÚ. Sú as ou tejto stavby je napojenie mesta  kri�žovatkami Bukov a Podzávoz. Realizáciou tejto stavby sa 
dopravne napojí areál plánovaného priemyselného parku adca - Svr inovec. Odovzdanie stavby do 
prevádzky závisí od rozhodnutia Vlády SR o termíne za atia stavby.  Poloha Kysúc je predur ená na 
cezhrani nú spoluprácu s pri ahlými regiónmi na moravskej a po skej strane Beskýd. Prostredníctvom 
dopravných prepojení dia nicou D3 a cestou I/11 sa regiónu Kysúc ponúka mo�žnos  akcelerova  svoj 
hospodársky a spolo ensky rozvoj.  

 

V sú asnosti je v meste adca v prevádzke as  obchvatu mesta ako sú as  dia nice D3. Jedná sa 
o nasledujúce úseky: 

- O�š adnica �– Horelica  v d �žke 3,44 km 
- Horelica �– Bukov  v d �žke 1,6 km ( v tom tunel Horelica 0,605 km) 
- privádza  do mesta v d �žke 1,17 km 

 

 V sú asnom období zlo�žitú dopravnú situáciu v meste e�šte viac s a�žuje tranzitná doprava na cestách I. a II. 
triedy smerujúca do eskej a Po skej republiky.  
 Výrazným spôsobom mô�že sú asnú situáciu zmeni  len pokra ovanie budovania obchvatu mesta (dia nica 
D3). iasto né zlep�šenie dopravnej situácie v meste adca prinesie výstavba prelo�žky cesty I/11 z centra 
mesta (vybudovanie komunikácie od privádza a okolo �žel. trate �Žilina �– adca po sídlisko �Žarec �– malý 
obchvat). V sú asnosti je  vydané stavebné povolenie. Realizácia stavby sa predpokladá  v rokoch 2008-2010. 
 al�šou problematickou dopravnou komunikáciou je cesta II/487 adca �– Raková, ktorá prechádza 
centrálnou as ou mesta (Palárikova a Májová ulica). Intenzita za a�ženia spôsobuje dopravné kolízie 
a komplikuje nap anie funkcií centrálnej mestskej zóny. Rie�šením mô�že by  len vy atie dopravného koridoru 
mimo centrálnu as .  
 Z h adiska vyrie�šenia dopravy v meste adca je dôle�žité dobudova  vnútorný okruh - prepojenie ul. 
Slovenských dobrovo níkov a Palárikovej ulice popod budovu Okresnej kni�žnice a budovu OR PZ SR adca. 
V roku 2008 bola vypracovaná technická dokumentácia k prepojeniu ulíc 17. novembra a ul. . Podjavorinskej, 
popod cintorín. 

 

 Na území mesta sú cesty rozdelené nasledovne: 
 

 I. trieda �– cesta I/11,obchvat mesta v d �žke 5,964km 
 I. trieda �– cesta I/11, prie ah mestom od O�š adnice po Svr inovec v d �žke 8 km 
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 II. trieda �– cesta II/487  adca�– Raková v d �žke 4 km 
 III. trieda  ( adca �– Milo�šová a adca�– ade ka) v d �žke �– 13 km 
 Miestne komunikácie  (ulice) �–   28 km 
 Prístupové komunikácie          - 104 km 
 
 

                             TAB. 24: MIESTNE KOMUNIKÁCIE I. - IV. TRIEDA 
  Po et D �žka(v 

km) Plocha (m2) 

Miestne komunikácie I. �–IV. triedy  132 570 500
I.   trieda  28 250 000
II. trieda  8 48 000Z toho  
III. trieda  63 189 000
betónové  10 33 000Z toho  asfaltové  122 537 500

chodníky pre cestách a miest. komunikáciách 
(vrátane schodov  104 189 320
z toho chodníky pri ceste I.-III. triedy  32 69 200
Námestia 2  11 500
Parkoviská 47  46 300
z  toho nespevnené 0  
 
 

  
Mosty a dopravná infra�štruktúra 

 

 Mosty  a cesty v správe organizácií: 
 Národná dia ni ná spolo nos ,a.s: 

�– cestný obchvat Horelica, stakády (�št. cesta I. triedy stav) �– nový 
 Slovenská správa ciest: 

�– most ade ka, cesta 1/11, stav zlý 
�– most cez Kysucu pri Kysuckom  múzeu, cesta 1/11, stav dobrý 
�– nadjazd ponad Kysucu, cesta 1/11, stav  pred rekon�štrukciou 
�– prie ah mestom od O�š adnice po Svr inovec (�štátna cestu I. triedy) 

 VÚC: 
�– most cez Kysucu, na ulici Májová, stav po rekon�štrukcii 
�– most cez ier anku, na Milo�šovej, stav dobrý 
�– most do ade ky (priepust), stav nevyhovujúci 
�–   �štátne cesty  II. a III. triedy �– majú v sú asnosti zlé stavebno-technické parametre. Na týchto 

cestách sa robia iba minimálne opravy a stav sa ka�ždoro ne zhor�šuje z dôvodu nedostatku 
finan ných prostriedkov. V sú asnosti sa realizuje stavba �„ Zásobovanie vodou 
a odkanalizovanie Horných Kysúc�“. Trasa vodovodu a kanála je vedená takmer v celom úseku 
v telese ciest III. triedy. Po ukon ení stavby budú povrchy vozoviek obnovené novým AB 
kobercom. Pod a klimatických podmienok je taktie�ž náro ná zimná údr�žba. 

 Mesto adca: 
- mosty  na miestnych komunikáciách, v po te  21, z toho v stave vyhovujúcom 20 a most 
v Rieke U Rebro�ša  je pred rekon�štrukciou (v rámci regulácie potoka), z 21 miestnych mostov je 
15 betónových a �železobetónových a 6 oce ových 
- do asné mosty v po te 1 
- nadchody a lávky pre pe�ších v po te 3, z toho v stave vyhovujúcom 1 a lávky nad �železnicou 
pri hlavnej stanici a na Podzávoze sú v rekon�štrukcii 
- priepusty v po te 39 
- podchody v po te 1, na ul. A. Hlinku, stav pred rekon�štrukciou priecestia so �železnicou �ŽSR 
v po te 4 (v�šetky bez závor) 
- miestne komunikácie �–  opravy, rekon�štrukcie, vodorovné a zvislé dopravné zna enie v meste 

adca zabezpe uje mestská príspevková organizácia Mestský podnik slu�žieb adca. Mesto 
zabezpe uje zimnú údr�žbu do v�šetkých osád pod a mestského opera ného plánu zimnej údr�žby 
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(pod a �šírkového usporiadania sa do niektorých osád sa zabezpe uje zimná údr�žba len 
iasto ne). 

 
 

Chodníky �– mesto má v správe chodníky v celkovej d �žke 104 km, dve lávky ponad �železni nú tra  
a podchod pod �železni nou tra ou.  
 V meste absentujú komunikácie ur ené pre cyklistickú dopravu. 
 

 Statická doprava �– parkoviská 
 V poslednom období je ve ký nárast automobilovej dopravy. V centre mesta adca a hlavne na sídliskách 
je nedostatok parkovacích miest. Na sídliskách sú parkovacie miesta vyhradené pre jednotlivých obyvate ov.  
 V meste adca je zavedený parkovací systém na vybraných parkoviskách:Ul. A. Hlinku, Ul. Horná, Ul. 
Fra a Krá a, Ul. 17. novembra, Ul. Palárikova, Ul. Rázusova, Mati né námestie, Ul. Moyzesova, parkovisko na 
�železni nej  stanici a Ul. Pribinovej. 
 Okrem platených parkovísk umo�ž ujú parkovanie v �šir�šom centre mesta aj parkovacie plochy pri 
supermarkete TERNO (210 parkovacích miest) a pri supermarkete BILLA (80 parkovacích miest). V súvislosti 
s otvorením supermarketu TESCO (bývalý areál AVC) bolo vytvorených 260 parkovacích miest. 
 

 Autobusová doprava 
 Prímestskú autobusovú dopravu a MHD prevádzkuje SAD, a.s. �Žilina. V MHD v meste adca je 5 
autobusových liniek so 144 spojmi. V blízkej budúcnosti sa neuva�žuje so zni�žovaním autobusových liniek 
a bude zabezpe ená obslu�žnos  územia. Územím mesta prechádzajú dia kové a medzinárodné linky. SAD 
a.s. postupne obnovuje zastaraný vozový park. V roku 2006 boli zakúpené 2 autobusy a v roku 2007 pribudli 

al�šie 2 autobusy. 
 

 SAD �Žilina, a.s., prevádzka adca zabezpe uje v sú innosti s mestom adca prevádzku miestnej 
hromadnej dopravy. Jedná sa o 4 pravidelné linky 

1. 502104 adca,ul.A.Hlinku - adca, Milo�šová, Mego ky (10 km) 
2. 502103 adca,ul.A.Hlinku �– adca, Sídl.III - adca, Vojty (14 km) 
3. 502108 adca, Vojty �– adca, nemocnica �– adca - adca,ul.A.Hlinku  (14 km) 
4. 505107 adca,ul.A.Hlinku - adca, ade ka, U Králi (14 km) 
5. 502106 adca- Svr inovec �– Závr�šie (7 km) 
6. adca, A. Hlinku �– Draho�šanka 
7. adca, A. Hlinku �– U Krko�šky (cintorín) 

 

 Preprava je zabezpe ená 8 autobusmi vo vlasníctve SAD �Žilina, a.s. Autobusy boli zaradené do dopravy 
v rokoch 1985, 1987, 1989, 2006 a 2007 roku. Po et prepravených osôb za rok sa v posledných rokoch 
pohybuje okolo 1 mil. osôb.  
 Mesto adca pod a zákona . 168/1996 Z.z. vykrýva straty vo výkonoch vo verejnom záujme v MHD. 
 
 

  
 
 

Taxislu�žba 
 Mesto adca v zmysle zákona . 168/1996 Z.z. o cestnej doprave ur uje stanovi�štia pre vozidlá 
prevádzkujúce taxislu�žbu. Vyhradené priestory pre vozidlá taxislu�žby sú: Ul. Horná (9 miest), Ul. Palárikova (3 
miesta) a parkovisko pri �železni nej stanici (17 miest). 
 
 
 

 �Železni ná doprava 
 Mesto adca je kri�žovatkou �železni ných tratí �Žilina �– . T �šín, adca �– Skalité �– Zwardo  a adca �– 
Makov. Tra  �Žilina �– adca �– Skalité �– Zwardo  je elektrifikovaná a je sú as ou koridoru VI. sever-juh. Tra  

adca �– Skalité �– Zwardo  bola zrekon�štruovaná v r. 2002. Táto tra  je vyu�žívaná na osobnú a nákladnú 
prepravu. V budúcnosti bude preferovaná nákladná doprava a medzinárodná osobná preprava (rýchliky). 
 �Železni ná stanica adca bolo zmodernizovaná  a dobudovaná ako výmenná stanica v rokoch 1996-2002. 
Vybudovali sa podchody pre cestujúcich, nové ústredné stavadlo, roz�šírilo sa ko ajisko a zmodernizovalo sa 
zabezpe ovacie zariadenie.  
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 Pripravuje sa modernizácia tra ového úseku �Žilina �– adca na rýchlos  160 km/hod. Pod a Opera ného 
programu Doprava 2007 �– 2013 zo 06.12.2006 sa v r. 2007 za ala modernizácia trate �Žilina �– Krásno nad 
Kysucou v d �žke 18,82 km v rozpo tových nákladoch 120 395 tis. EUR. V roku 2008 sa za alo 
s modernizáciou trate Krásno nad Kysucou  - adca v d �žke 11,21 km v rozpo tových nákladoch 171 053 tis. 
EUR. 
    

6.4 TECHNICKÁ INFRA�ŠTRUKTÚRA 
 

 Voda 
 Mesto adca je v preva�žnej asti zásobované pitnou vodou zo skupinového vodovodu Nová Bystrica-

adca-�Žilina. V�šetky verejné vodovody sú v správe vodárenskej spolo nosti SEVAK a.s.. V roku 2001 bolo 
v meste adca napojených na verejný vodovod 82 % obyvate ov. Dokon ením rozostavanej stavby 
Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc a realizáciou pripravovaného zámeru 
Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Stredných Kysúc sa podiel obyvate ov napojených na verejné 
vodovody e�šte výrazne zvý�ši (bude takmer 100 %). 
 Na kanaliza nú sie  bolo v tom istom roku napojených 74 % obyvate ov mesta. Najvä �ší podiel obyvate ov 
napojených na verejné rozvody vody a kanalizácie sa nachádza v centrálnej asti mesta a kompaktných 
sídliskách hromadnej bytovej výstavby. Okrajové mestské asti ade ka, Milo�šová, Podzávoz, Draho�šanka, 
Horelica, Rieka a Sihe ník nie sú napojené na kanalizáciu vôbec a majú ve mi nízky podiel napojenia aj na 
verejné vodovody.  Situáciu mô�že zmeni  len realizácia vy�š�šie uvedenej stavy. 
 Da�ž ové vody v jadrovej asti mesta okrem obytného súboru Ký erka sú odvedené jednotnou kanalizáciou 
v správe SEVAK-u, a.s.. Obytný súbor Ký erka má samostatnú da�ž ovú kanalizáciu v správe Mesta. Táto 
kanaliza ná sie  od jej vybudovania vykazuje celý rad nedostatkov, ktoré sa v predchádzajúcom období 
nepodarilo vyrie�ši  (netesnos , zanesené úseky, po�škodené objekty a pod.). 
 iastkové da�ž ové kanalizácie v správe Mesta sú aj v mestských astiach Horelica a Podzávoz 
vybudované v rámci chodníkových úprav pri ceste I/11. 
 

 Plyn 
 Kompaktné územie mesta adca je v sú asnosti splynofikované takmer na 70 %. Neplynofikovaná je len 
as  ade ky od Klie�š a po záver údolia (4 200 m), záver Milo�šovej (200 m), Bukov �– Capkov (1 100 m) 

a men�šia as  Horelice (500 m). Plynofikácia mestských astí s charakterom rozptýleného osídlenia sa za 
sú asných ekonomických kritérií platných pre posudzovanie rentability stavieb javí ako vysoko neefektívna. 
 Kapacita plynárenských zariadení na území mesta je posta ujúca na sú asný stav odberu zemného plynu 
a nie je potrebná jej zásadná prestavba resp. zvy�šovanie jej prepravnej mo�žnosti. 
 Spotreba ze mného plynu v rámci mesta sa bude zvy�šova  na základe doplynofikácie mestských astí, ale 
aj dostavby bytového fondu v kategóriách hromadnej a individuálnej bytovej výstavby ako aj rastu priemyslu 
a podnikate skej sféry. Pod a územnoplánovacích zámerov mesta je uva�žované s plynofikáciou rozvojovej 
plochy priemyselného parku Podzávoz s predpokladaný odberom zemného plynu 730 m3/hod. 
 Sú asný STL plynovod v dotknutom území tento odber neumo�ž uje, preto je potrebné vybudovanie VTL 
prípojky DN 80 PN 40 v d �žke cca 4,5 km s regula nou stanicou VTL/STL o kapacite 1 200 m3/hod. 
 Vysoký potenciál plynofikácie predstavuje bytový fond v obytných domoch (6 057 bytov). 
 

  
Teplo 

 Vo výrobe a zásobovaní teplom v meste adca má dominantné postavenie Mestská teplárenská 
spolo nos  a.s. adca (MTS a.s.). Objemom cca 67% výroby tepla a cca 97% v rozvode tepla v meste adca 
výrazne ovplyv uje úrove  zásobovania teplom. 
 MTS a.s. výrobu tepla uskuto uje vo vlastných kotolniach a cca 30% tepla nakupuje od spolo nosti SOTE 
s.r.o., ktorá vyrába teplo na báze spa ovania hnedouho ných prachov v zdroji tepla V- Sihly  Raková. Rozvod 
tepla zabezpe uje prenajatými rozvodmi tepla, ktoré má prenajaté na základe dlhodobej zmluvy od Mesta 

adca. MTS a.s. vykonáva podnikate skú innos  19  kme ovými zamestnancami v trvalom pracovnom 
pomere. Pre zabezpe ovanie riadnej a spo ahlivej výroby a dodávky tepla a TÚV pre kone ných spotrebite ov 
má spolo nos  vytvorené v�šetky predpoklady a to o do  rozsahu potrebného materiálno-technického 
vybavenia, finan ného zabezpe enia a potenciálu udských zdrojov.  
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Priestorovo je rozvod tepla MTS a.s. rozdelený do troch tepelných okruhov:  
 

1. Okruh PK III  
Teplo je vyrábané v tepelnom zdroji PK III na Sídlisku III. V zdroji tepla sú  osadené 4 kotlové jednotky 

VHP ka�ždá o výkone 2,9 MW. Celkový in�štalovaný výkon tepelného zdroja PK III je 11,6 MW. Teplo zo zdroja 
tepla je privádzané primárnym horúcovodom do výmenníkových staníc VS III, VS u Hlu�ška a VS 1506, 
v ktorých je odovzdávané pre potreby vykurovania a prípravy TÚV. Teplo pre vykurovanie z výmenníkových 
staníc je kone ným spotrebite om na Sídlisku III a sídlisku U Hlu�ška dodávané sekundárnymi rozvodmi tepla. 
TÚV je dodávaná samostatným rozvodom TÚV. 

 

 2. Okruh sídlisko Ký erka 
Teplo je vyrábané v zdroji tepla V-Sihly Raková. Zdroj tepla prevádzkuje firma SOTE, s.r.o., od ktorej je 

teplo nakupované. Vyrobené teplo je privádzané primárnym horúcovodom do �štyroch výmenníkových staníc 
VS-A, VS-B, VS-C a VS-D Ký erka, v ktorých je odovzdávané pre potreby vykurovania a prípravy TÚV. Teplo 
pre vykurovanie z výmenníkových staníc je kone ným spotrebite om na sídlisku Ký erka dodávané 
sekundárnymi rozvodmi tepla. TÚV je z výmenníkových staníc dodávaná samostatným rozvodom TÚV. 

 

 3. Okruh sídlisko �Žarec a centrálna mestská as  - SDCK  
      Teplo je vyrábané v 13 nízkotlakových plynových kotolniach  (NTK)  PK - 4, PK - 5, PK -7, PK - 9, , PK -
17, PK- PQR, PK - OÚ, PK - MÚ, PK - Polícia, PK - 2481, PK �– Plaváre , PK -Gymnázium a PK - Obchodná 
akadémia).  
 Teplo pre vykurovanie aj dodávka TÚV  pre kone ných spotrebite ov sídliska �Žarec sa uskuto uje 
tepelnými  rozvodmi tepla a rozvodmi TÚV priamo z NTK  PK 4, PK 5, PK 7, PK 9. Rovnako je to aj z NTK PK 
17, ktorá je v centrálnej mestskej asti.  Ostatné NTK sú umiestnené priamo v objektoch spotreby tepla.  
 Monitorovanie a regulácia NTK a výmenníkových staníc je zabezpe ovaná prostredníctvom rádio-
modemového spojenia na centrálny dispe ing, ktorý  je umiestnený v priestoroch kotolne PK III. 
 
 

 Elektrická energia 
 Územie mesta adca je napájané elektrickou energiou z transformovne 110/22 kV umiestnenej na 
Podzávoze napojenej vedeniami 110 kV z Varína a No�šovíc / R/. Kapacita transformovne umo�ž uje aj al�ší 
rozvoj mesta /priemyselný park, bytová výstavba/. Pre napojenie priemyselného parku s potrebou cca 3,80 
MW bude potrebné vybudova  samostatné 22 kV káblové vedenie so zaústením do samostatnej 22 kV 
trafostanice. Pre al�šie areály priemyselných závodov uva�žovaných na ju�žnom okraji rie�šeného územia 
priemyselného parku je uva�žované s novou trafostanicou a napojením 22 kV káblovou prípojkou z linky . 233. 
Sídlisko HBV+IBV Sihly má na hranici rie�šeného územia kapacitné rozvody 22 kV, na ktoré budú napojené 
nové trasformovne  a rozvodne. 
 Územím mesta adca prechádzajú koridory jestvujúcich liniek 400 kV do R a PR  a 110 kV vedení. 
Jestvujúca linka 400 kV . 404 do No�šovíc / R/ tvorí v urbanizovanej polohe mesta výraznú bariéru 
a znemo�ž uje plynulé vyu�žitie rozvojovej plochy Sihly. V zmysle aktualizácie ÚPN VÚC �Žilinského kraja 
a ÚPN mesta adca je uva�žované s výstavbou novej 2x 110 kV linky a nahradenie jestvujúcej 400 kV linky . 
404 novou 2x 400 kV. Trasovanie nových koridorov cez územie mesta adca je navrhnuté mimo rozvojovej 
plochy mesta.  
 

 Verejné osvetlenie 
 Verejné osvetlenie v meste adca je v zlom technickom stave. V jeho sústave s d �žkou vedenia 90,93 km 
je 2 108 svetelných bodov z toho na samostatných podperných bodoch 1 186. 
 V rie�šení je projekt rekon�štrukcie verejného osvetlenia. 
 

 Komunika né siete 
 Okrem televíznych káblových rozvodov v obytných súboroch �Žarec, Ký erka, U Hlu�ška a Sídliska III nie sú 
na území mesta vybudované �žiadne rozvody moderných komunika ných sietí. Internet sa vyu�žíva v rámci 
poskytovaných slu�žieb operátorov T- COM a ORANGE. 
 
 

6.5 BYTOVÝ FOND 
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 Oblas  bytovej politiky 
 Koncepcia �štátnej bytovej politiky do roku 2005 s výh adom do roku 2010 prijatá v roku 2000 vládou SR, 
predstavuje rámcový dokument stanovujúci ciele  v rozvoji bývania, postupové kroky na ich dosiahnutie, 
formuluje pôsobnos  �štátu, obcí, ob anov  súkromného sektoru pri zabezpe ovaní bývania s cie om dosiahnu  
vytvorenie vyvá�ženého trhu s bytmi a uspokojenie potrieb obyvate stva. 
 Ke �že príprava výstavby bytov a jej realizácia má dlhodobý charakter a vy�žaduje kontinuálne innosti, je 
potrebné tento proces zabezpe ova  so systémovým prístupom, plánovito a z týchto dôvodov je nevyhnutné, 
aby ka�ždé mesto malo vypracovaný a zastupite stvom schválený programový dokument zameraný na rozvoj 
bývania, t.j. �„Koncepcia miestnej bytovej politiky s dlhodobým asovým horizontom na obdobie cca 5 rokov�“. 
 Koncepcia bytovej politiky mesta adca  pre roky 2008 a�ž 2020 by  sa mala odvíja  od Koncepcie �štátnej 
bytovej politiky, zameriava  sa na miestne problémy v bývaní, stanovenie priorít, cie ov novej bytovej výstavby, 
opráv a obnovy existujúceho bytového fondu so �špeciálnym dôrazom na úsporu energie a odstra ovanie 
statických nedostatkov bytových domov. 
 

 Z h adiska demografického vývoja je vidie  stagnáciu, dokonca iasto ný pokles rastu  obyvate stva 
spôsobený zlou sociálnou a ekonomickou situáciou a na druhej strane sa rozvíja vrstva obyvate ov so 
�špecifickým nárokmi na bývanie. tieto ukazovatele musia by   zoh adnené pri koncepcií bytovej politiky 
v meste adca. 
 

Bytový fond mesta 
 Bytová výstavba je realizovaná formou individuálnej výstavby rodinných domov, ako aj bytových domov. 
Obytné domy na jednotlivých sídliskách boli budované formou �štátnej, podnikovej a dru�žstevnej výstavby. 
 Po et trvalo obývaných bytov v obytných domoch predstavuje 69,5 %. �Štandardné byty resp. byty so 
�štandardným vybavením /byty I. a II. kategórie/ predstavujú 94,8 %. Vä �šina bytového fondu bola vybudovaná 
v 70. a 80. rokoch 20. storo ia ako sú as  komplexnej bytovej výstavby sídlisk. Byty v centre mesta sú star�šie. 
 
 

TAB. 25: PREH AD BYTOVÝCH JEDNOTIEK MESTA K 31.12.2001 
Ukazovate  Po et bytov Kategória 

  I. II. III. IV. 
Rodinné domy 2 218 1 654 233 46 285
Bytové domy 5 112 4 978 82 3 49
Ostatné 
budovy 24 19 5 0 0

Spolu: 7 354 6 651 320 49 334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAB. 26: PREH AD BYTOV POD A SPRÁVCOV �– K 31.12.2006 
Správca bytového 
fondu Po et bytov Po et izieb v byte 

 rok 
Vo 
vlastníctve 
správcu 

V osobnom 
vlastníctve Garsónky 1-izbový 2-izbový 3-izbový 4-

izbový 5- izbový 

200
6 187 2 591 Byty adca, 

s.r.o. 200
7 198 2 580 

196 266 592 1 596 127 0

200
6 407 2 006 

OSBD 200
7 355 2 058 

70 68 482 1 598 187 8
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200
6 0 16 Spol. 

Hurbanova 
2290 200

7 0 16 
0 0 7 2 7 0

200
6 0 86 Nemocnica 

s polikliniko
u 

adca 
200
7 0 86 

0 75 9 2 1 0

200
6 0 108  Zákop an 

adca  200
7 0 108 

0 2 14 84 8 0

Po et bytov celkom 5 401 266 411 1 104 3 282 330 8
 Zdroj: interné materiály MsÚ 
 

 Na území mesta bytový fond v bytových domoch, t.j. 5401 bytov spravujú 5 správcovia: 
- Byty adca s.r.o., 
- Okresné stavebné bytové dru�žstvo, Go árova 1508, adca, 
- Spolo enstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov: �„Obytný dom 2290�“, Hurbanova 2290, 

 adca,  
- Nemocnica s poliklinikou, adca, 
- Bernard Zákop an �– opravy a slu�žby, �Štúrova 2273, adca 
 

 

  TAB. 27: PO ET SKOLAUDOVANÝCH INDIVIDUÁLNYCH BYTOVÝCH JEDNOTIEK ZA POSLEDNÉ OBDOBIE V ADCI 
Rok 1999 200

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Po et postavených rodinných domov     24 13 14 23 16 
Po et odovzdaných nových 
nájomných  mestských bytov 32   51      

 Zdroj: interné materiály MsÚ 
 
 

 Financovanie tvorby a obnovy bytového fondu 
 Nástrojmi podpory financovania bývania v zmysle Koncepcie �štátnej bytovej politiky sú predov�šetkým: 
 

 �štátny rozpo et:  
- príspevky na výstavbu nájomných bytov s limitovaným plo�šným a cenovým �štandardom,  ur ených 
na bývanie sociálne slab�ších skupín obyvate stva, 
- príspevky na výstavbu technickej infra�štruktúry podmie ujúcej výstavbu a u�žívanie nových bytov, 
- príspevky na odstra ovanie systémových porúch bytových domov  nezaprí inených u�žívate mi, 
- �štátnu prémiu k stavebnému sporeniu, 
- dotácie �Štátnemu fondu rozvoja bývania, z prostriedkov ktorého bude podpora poskytovaná 
predov�šetkým ob anom s ni�ž�šími príjmami a na výstavbu nájomných bytov, ako aj obnovu  bytových 
domov, 
- �štátny príspevok k rozvoju hypotekárneho financovania formou úhrady asti úroku k  hypotekárnym 
úverom, 
- odkupovanie hypotekárnych zálo�žných listov �štátom po dobu, kým túto funkciu nebudú schopné 
prevzia  poistné a dôchodkové fondy, 
- realizáciu programu podpory rozvoja bytovej výstavby formou poskytovania bankových záruk za 
úvery na výstavbu bytových domov,  
 úvery zo stavebných sporite ní, 
 hypotekárne úvery, 
 vlastné prostriedky mesta, 
 prostriedky právnických a fyzických osôb, 
 eurofondy. 

 

 Výstavba bytov v meste za  posledné obdobie bola financovaná zdru�ženými prostriedkami, a to: 
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- technická infra�štruktúra �– rozpo et mesta a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 
prostredníctvom smerníc, 
- nájomné byty - rozpo et mesta a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 
prostredníctvom smerníc a �ŠFRB, 
- byty do vlastníctva �– �ŠFRB a stavebné sporite ne, rodinné domy - �ŠFRB a stavebné sporite ne. 

 

 Rekon�štrukcia bytového fondu v bytových domoch 
 V meste bolo ku d u s ítania (rok 2001)  4,5 % bytov postavených do roku 1945. Z toho viac ako 
storo ných bolo 1,3 %. Najviac bytov bolo postavených v rokoch 1971 a�ž 1990, a to 59,2 %. V rokoch 1991 �– 
2001 bolo postavených len 7,5 % bytov. 
 Na základe uvedenej analýzy vyplýva, �že odpad bytového fondu v návrhovom období predstavuje 64 
bytov, o je 0,87 % z celkového po tu trvalé obývaných bytov, generálnu opravu bude vy�žadova  270 bytov, 
o je 3,67 % a be�žnú opravu bude vy�žadova   6 468 bytov, o je 87,9 %. 

 
 

                                                          TAB. 28: PRIEMERNÝ VEK BYTOVÉHO FONDU V MESTE ADCA 
Obdobie Priemerný 

vek Po et bytov 

  Celko
m RD Bytové 

domy 
Ostatné 
budovy 

do 1899 100 rokov 64 61 0 3
1900 - 
1919 90 rokov 33 29 4 0

1920 - 
1945 70 rokov 237 228 8 1

1946 - 
1970 45 rokov 2 120 1 095 1 016 9

1971 - 
1980 25 rokov 2 150 421 1 720 9

1981 - 
1990 15 rokov 2 198 203 1 994 1

1991 - 
2001  5 rokov 552 181 370 1

Spolu:  7 354 2 218 5 112 24
 

  
Ako bolo vy�š�šie spomenuté, zna ná as  bytového fondu mesta je skôr postavená, a preto vy�žaduje 
rekon�štrukciu �– prispôsobenie sú asným technickým a tepelno-technickým normám. Z tohto dôvodu boli 
v rokoch 90-tych rokoch minulého storo ia z vlastných prostriedkov a prostriedkov Ministerstva financií SR 
zatep ované bytové domy stavebného typu PV2, ktorý je zastaraný. 
 Statické nedostatky zase vykazujú balkóny stavebného systému ZTB, ktoré sú rozmiestnené po celom 
meste, odpadávajú z nich kusy betónu a dla�ždice, zhrdzavená je nosná kon�štrukcia, ím je ohrozená 
bezpe nos . Tieto balkóny sú rekon�štruované z vlastných prostriedkov a prostriedkov MVaRR SR. 
 
 
 

         TAB. 29: PO TY REKON�ŠTRUOVANÝCH BYTOV 
Rok 91 92 93 9

4 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 

Po et zateplených, 
s asti zateplených 
bytov 

32 230 232 9
6 32 32 0 33 0 0 87 0 0 54 1

6 
5
6 

   Zdroj: interné materiály MsÚ 
 

 Pod a odborných odhadov vo vyspelých �štátoch Európy cez 400 bytov na tisíc obyvate ov, v Slovenskej 
republike v sú asnosti je okolo 1 700 000 trvalo obývaných bytov, t.j. na 1 000 obyvate ov pripadá cca 310 
trvalo obývaných bytov.  
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 �Štandard bytového fondu na území mesta na základe údajov �Štatistického úradu SR v porovnaní s údajmi 
okresu, kraja a SR je uvedený v preh adnej tabu ke. Koeficient obývanosti bytov v roku 1961 bol na území 
mesta 4,96, v roku 1981 �– 4,02 a v roku 2001 �– 3,63. 
 Ako z porovnania aj al�ších ukazovate ov vyplýva i na alej je �štandard bytového fondu na území mesta 
pod úrov ou priemerných ukazovate ov koeficientu obývanosti kraja aj SR. 
 
                                   

      TAB. 30: KOEFICIENT OBÝVANOSTI BYTOVÉHO FONDU MESTA ADCA 
Územná jednotka mesto adca okres adca �Žilinský 

kraj SR 

Po et obyv. / 1 byt 3,63 3,69 3,42 3,22 
Po et obyv. / obyt. miest. 1,17 1,09 1,05 0,99 
Po et obyv. / cenzovná 
domácnos  2,94 2,85 2,79 2,61 

Po et obyv. / hospod. 
domácnos  3,30 3,28 3,07 2,85 
 

 Plo�šný �štandard bytového fondu na území mesta, okresu, kraja a SR na základe údajov �Štatistického 
úradu je uvedený v preh adnej tabu ke. 
 V meste adca v porovnaní s dostupnými údajmi a aj na základe jednotlivých ukazovate ov je plo�šný 
�štandard bytového fondu pod úrov ou priemerných plo�šných ukazovate ov �Žilinského kraja aj SR.  
 
     

      TAB. 31: PLO�ŠNÝ �ŠTANDARD BYTOVÉHO FONDU 
Územná jednotka 
Ukazovatele 

mesto 
adca 

okres 
adca 

�Žilinský 
kraj SR 

m2 obyt. plochy / 1 
osobu  13,9 15,1 16,3 17,6 

m2 obyt. plochy / 1 byt 49,2 55,0 55,1 56,1 
m2 celkovej plochy / 1 
byt 73,0 84,6 83,1 83,9 

obyt. miest. / 1 byt 3,02 3,35 3,22 3,21 
 

 Z analýzy a porovnania koeficientov obývanosti a plo�šných ukazovate ov  vyplýva, �že  po et trvalo 
obývaných bytov v meste adca vo vz ahu k po tu obyvate ov je nedostato ný. Dosiahnu  priemerné 
ukazovatele na úrovni �Žilinského kraja i SR sa dá rie�ši  spôsobom zvý�šenia po tu bytov alebo zní�ženia po tu 
obyvate ov v meste. 
 Na území mesta adca je bytovom fonde najviac zastúpených trojizbových bytov, v porovnaní s údajmi 
�Žilinského kraja a SR je neporovnate ne vy�š�šie. V porovnaní s percentuálnym zastúpením jednotlivých 
ve kostných skupín bytov �Žilinského kraja a SR sa javí v meste adca potreba bytov jednoizbových a �štvor 
a pä izbových.  
 

                      TAB. 32: PODIE  BYTOVÉHO FONDU V MESTE ADCA POD A VE KOSTI BYTU 
Územná 
jednotka mesto adca okres adca kraj �Žilinský SR 

Ve kos  bytu po et % po et % po et % po et % 
1-izbový 498 6,8 1 341 5,3 14 722 7,3 123 396 7,4 
2-izbový 1 306 17,8 4 183 16,7 43 193 21,3 37 605 19,7 
3-izbový 4 029 54,8 10 589 42,2 78 153 38,6 689 584 41,4 
4-izbový 969 13,2 4 895 19,5 78 153 17,5 689 584 17,0 
5-izbový 552 7,4 4 100 16,3 30 959 15,3 240 695 14,5 

Spolu: 7354 100,0 25 108 100,0 245 
180 100,0 1 780 

864 100,0 
 

 Z h adiska schopnosti ob anov úhrad za u�žívanie bytov sa v sú asnom období javí potreba men�ších bytov  
1 - 2 izbových. 
 
 

 Tvorba bytového fondu 
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 Potreba výstavby bytov v meste adca rie�ši a  Územný plán mesta adca. 
 Pod a ÚPM a po�žiadaviek sa v nasledujúcom období uva�žuje s prípravou území a výstavbou v týchto 
lokalitách i s rezervami do al�šieho obdobia. Skuto ná  potreba pozemkov pre výstavbu RD , ako i 
hromadného bývania bude v�šak do zna nej miery závislá od ekonomických mo�žností a schopností 
obyvate stva. 
 Pri  formovaní obytnej zóny je potrebné pre zástavbu vyu�žíva  v prvom rade stavebné medzery a 
jednostranne obstavané ulice a a�ž po naplnení týchto rezerv sa orientova  na plochy nadmerných záhrad a 
nové plochy. Pri výstavbe nových rodinných domov - sólo domky, uva�žova  s výmerou pozemkov 8 - 10 árov, 
progresívne formy bývania 4 - 6 árov. Je potrebné kon�štatova , �že k záberu plôch pre potreby IBV mimo 
zastavaného územia sa mô�že pristúpi  po vy erpaní mo�žností v hranici zastavaného územia. 
 

 Navrhované rie�šenie pou�žíva 3 formy bytovej výstavby:  
 1) forma individuálnej bytovej výstavby (IBV), 
 2) forma hromadnej bytovej výstavby (HBV), 
 3) forma polyfunk nej málo podla�žnej výstavby. 
 

 Mesto adca predpokladá výstavbu nových nájomných bytov formou rekon�štrukcie starých objektov 
(budova Z�Š na ul. A. Hlinku). Pokra ovanie v HBV -  600 bytov v hromadnej bytovej výstavbe na sídlisku Sihly.  
V tejto a na al�ších lokalitách mesto vytvára podmienky pre mo�žnos  výstavby HBV a IBV pre súkromných 
investorov (príprava in�žinierskych sietí). Taktie�ž výstavbu nad�štandardných a nízko�štandardných bytov vo 
vybranej lokalite. alej rekon�štrukciu zastaraných bytov a prestavbu nebytových priestorov na byty. 
 

 ÚPN mesta predpokladá s umiestnením individuálnej bytovej výstavby (IBV) najmä v lokalite Sihly (smer 
Raková) �– 200 bytov. 
 

6.6 ZABEZPE ENIE PORIADKU A PREVENCIA KRIMINALITY V MESTE 
 

Na území mesta adca pôsobí celý rad subjektov ako aj ob anov  aktivistov, podie ajúcich sa na 
zabezpe ení kriminálnej, dopravnej, resp. enviromentájnej bezpe nosti. 
Na úseku represie ide najmä o Policajný zbor, Úrad justi nej polície PZ, �Železni nú políciu, Mestskú políciu 
mesta adca, súkromné bezpe nostné slu�žby a vlastné ochrany právnických subjektov, lesnú strá�ž, po nú 
strá�ž, rybársku strá�ž. Ochranu nehnute ností vykonávajú aj prípadní domovníci bytových domov, i �školníci 
základných, stredných �škôl a u ilí�š . Po�žiarnu ochranu zabezpe uje Hasi ský a záchranný zbor a 
bezpe nostné enviromentálne slu�žby zabezpe ujú aj útvary civilnej ochrany. Na území mesta sídli Okresné 
riadite stvo policajného zboru v adci. 

Na úseku prevencie v rámci u ebných osnov na základných a stredných �školách pôsobia u itelia a 
ostatní pedagogicko-psychologický pracovníci. Adoptovaný policajno-bezpe nostný program na základných 
�školách realizuje Policajný zbor. Mestská polícia realizuje preventívno-bezpe nostné programy nielen na 
základných, ale i stredných �školách a u ili�štiach. Na úseku výchovy a morálky nezastupite nú úlohu vykonáva 
cirkev. Na úseku pomoci rizikovým skupinám v meste adca pôsobia charitatívne organizácie. Verejnú mienku 
na úseku prevencie výrazne ovplyv uje tla  a elektronické média. 

V rámci zabezpe ovania poriadku prevádzkuje Policajný zbor a Mestská polícia v adci pult 
centralizovanej ochrany. Kamerový systém vyu�žívajú aj niektoré al�šie subjekty predov�šetkým banky. 
Ochrane bezpe nosti a prevencii kriminality slú�ži tie�ž kamerový systém, ktorý prevádzkuje mesto adca. 

V rámci prevencie a kriminality má mesto adca vypracovaný zámer bezpe nostnej komunálnej politiky 
na roky 2006 �– 2015 pod názvom Bezpe né mesto adca.  

 
TAB. 33: REKAPITULÁCIA VÝVOJA TRESTNEJ INNOSTI (2003-2007), PERCENTUÁLNY PODIE  POD A KATEGÓRIÍ 
PÁCHATE OV 

Mladiství �Ženy Recidivisti uznaní 
súdom Kraj Rok 

Celkový 
po et 
odsúdených po et % po et % po et % 

ZA 2003 3 232 228 7,05 320 9,90 205 6,34 
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2004 3 282 228 6,95 283 8,62 255 7,77 
2005 3 031 208 6,86 299 9,86 176 5,81 
2006 2 672 151 5,65 275 10,29 104 3,89 
2007 2 938 177 6,02 304 10,35 4 0,13 
2003 27 177 2 447 9,00 3 062 11,27 2 771 10,20 
2004 26 806 2 023 7,55 3 207 11,96 2 970 11,08 
2005 27 729 1 932 6,97 3 607 13,01 2 831 10,21 
2006 25 764 1 584 6,15 3 611 14,01 1 892 7,34 

SR 

2007 27 067 1 923 7,10 3 560 13,15 1 339 4,95 
Zdroj: www.justice.gov.sk/�štatistika/ 
V rámci zabezpe ovania bezpe nej dopravy má mesto adca pripravené projekty kruhových kri�žovatiek, 

projekty dobudovania prelo�žiek ciest 1/11, cesty 487, ím by sa odbremenil stred mesta. Taktie�ž je pripravený 
projekt obchvatu smerom na obec Svr inovec, smer eská republika. Budujú sa cykloturistické trasy. Mestská 
polícia reguluje dopravnú premávku na prechodoch pre chodcov v blízkosti �škôl. Na základných �školách sa 
pestuje pozitívny vz ah �žiakov k prírode. Sú vypracované programy innosti civilnej ochrany v prípade 
ekologických havárií. 

 
Mestská polícia v adci 
Zria ovate om mestskej polície je mesto adca. Mestská polícia je poriadkovým útvarom mesta 

pôsobiacim pri zabezpe ovaní verejného poriadku, ochrane majetku obce a ob anov, ochrane �životného 
prostredia v meste a plnení al�ších úloh vyplývajúcich zo zák. SNR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskor�ších zmien a doplnkov, zák. . 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskor�ších zmien a 
doplnkov, VZN, uznesení MsZ v adci a rozhodnutí primátora. V roku 2008 sa o bezpe nos  ob anov v meste 
staralo 23 príslu�šníkov mestskej polície. 
  

Úlohou mestskej polície je predovšetkým: 
- zabezpe ova  verejný poriadok v meste, spolupôsobi  pri ochrane jej obyvate ov a iných osôb v meste 

pred ohrozením ich �života a zdravia,  
- spolupôsobi  s príslu�šnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku ob anov, ako aj 

iného majetku v meste pred po�škodením, zni ením, stratou alebo pred zneu�žitím i s vyu�žitím ústrední 
zabezpe ujúcich signalizáciu a iných zabezpe ovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),  

- dba  o ochranu �životného prostredia v meste,  
- dba  o dodr�žiavanie poriadku, istoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne 

prístupných miestach,  
- vykonáva  v�šeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupite stva, a rozhodnutia 

primátora,  
- uklada  a vybera  v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tie�ž za 

priestupky proti bezpe nosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý 
vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými zna kami alebo dopravnými zariadeniami, 
objas ova  priestupky, ak tak ustanovuje zákon,  

- oznamova  príslu�šným orgánom poru�šenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých 
rie�šenie nepatrí do pôsobnosti mesta,  

- plni  úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom,  
- mesto mô�že vymedzi  mestskej polícii aj al�šie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony. 
 

Mestská polícia ka�ždoro ne realizuje mno�žstvo preventivných aktivit predov�šetkým  formou interaktívnych 
predná�šok, rád, besied, stretnutí, poradenstva a sú a�ží. Tieto aktivity sú zamerané najmä na prácu s de mi, 
mláde�žou a seniormi, ako aj vybranými komunitami a �šir�šou verejnos ou. Aktivity sú zamerané na pôsobenie 
v oblasti sociálnej, viktua nej a situa nej prevencie. 

 
TAB. 34: PRIESTUPKY (ZÁKON SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY . 372/1990 ZB. O PRIESTUPKOCH V ROKU 2008) 
  § 47- 48 § 49 § 50 § 22 VZN obce Ostatné Spolu 



 46 

1 
Celkový po et zistených 
priestupkov vlastnov 
innos ou 

74 2 15 1211 565 71 1938 

2 
Celkový po et oznámených 
priestupkov na útvar obecnej 
polície 

11 11 38 42 48 0 150 

3 Celkový po et ulo�žený 
priestupkov 0 0 9 0 0 0 9 

4 Celkový po et odlo�žených 
priestupkov 1 0 19 0 15 0 35 

5 Celkový po et odovzdaných 
priestupkov 0 0 0 2 0 0 2 

6 
Celkový po et oznámených 
priestupkov príslu�šnému 
orgánu 

0 7 5 0 0 0 12 

Celkový po et priestupkov 
prejednaných v blokovom 
konaní 

85 9 48 1097 538 71 1848 
7 

Vý�ška finan nej hotovosti (Sk) 20.900,00 5.200,00 11.600,00 407.900,00 142.300,00 38.600,00 626.500,00

Celkový po et priestupkov 
prejednaných v blokovom 
konaní vydaním bloku na 
pokutu nezaplatenú na mieste 

8 1 17 58 42 15 141 
8 

Vý�ška finan nej hotovosti (Sk) 2.400,00 500 10.300,00 37.900,00 26.400,00 8.400,00 85.900,00 
Zdroj: Mestská polícia v adci 
 

 

6.7 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE 
  

Mesto adca má z poh adu republikových rozvojových a územnoplánovacích dokumentov (Koncepcia 
územného rozvoja Slovenska II a ÚPN Ve kého územného celku �Žilinského kraja) významné postavenie. Ako 
administratívno-správne centrum horných Kysúc a významný dopravný uzol v prihrani nej oblasti sa toti�ž 
nachádza na hlavnej rozvojovej osi �žilinsko-martinského osídlenia celo�štátneho a medzinárodného významu a  
ako jedno z troch centier tohto osídlenia, spolu s Liptovským Mikulá�šom a Ru�žomberkom, mô�že plni  okrem 
regionálnych aj nadregionálne a celo�štátne funkcie. Na svojom území mô�že ma  zariadenia verejnej správy 
vy�š�šieho významu s nadregionálnou a�ž celo�štátnou pôsobnos ou, zariadenia vysoko�školského vzdelávania a 
vy�š�šieho systému vzdelávania, technologické centrá a priemyselné parky, zdravotnícke a sociálne zariadenia 
s funkciou nadregionálneho poskytovania �špecifických slu�žieb, kultúrne zariadenia �– múzeá, galérie a pod., 
nákupné a obchodné centrá a zariadenia cestovného ruchu, rekreácie, �športu a vo ného asu. 
 Aj napriek s ubným predpokladom perspektívneho rozvoja mesta v celo�štátnom kontexte je z poh adu 
reálnych podmienok hlavným rozvojovým determinantom ve kos  a vyu�žite nos  jeho katastrálnych území. 
Zlo�žitá geomorfologická �štruktúra, nadradené mestotvorné faktory a podmie ujúce prírodné a in�žiniersko�–
technické podmienky vytvárajú spolu s nárokmi na perspektívny rozvoj zlo�žitý komplex urbaniza ných 
problémov, ktoré sa museli rie�ši  komplexnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta. 
 Nový územný plán mesta adca, vypracovaný Ing. Arch. Mariánom Pivar im, ktorý bol schválený na 
júlovom zasadnutí Mestského zastupite stva tohto roku a vstúpil do platnosti 15.8.2007 má ambíciu vytvára  
predpoklady pre propor ne vyvá�žený rozvoj mesta s dop aním absentujúcich alebo nedostato ne pokrytých 
mestotvorných funkcií a so skvalit ovaním mestského a prímestského prostredia nielen pre obyvate ov ale aj 
pre náv�števníkov mesta.  
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Z h adiska priestorového usporiadania a funk ného vyu�žívania sa rie�šené územie lení na:  
 A �– Jadrová as  mesta 
 B �– Urbanizované údolia dolín a osady 
 C �– Rekrea né priestory  
 D �– Súvislé lesné masívy 
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II. SWOT ANALÝZA 
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1. POLOHA, PRÍRODNÝ POTENCIÁL, �ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 
- územie v blízkosti hraníc PL a R  
- centrálna poloha okresného mesta v rámci okresu 

 
- dostatok zrá�žok 

 
- ve ká as  územia pokrytá lesom 
- dostatok zelene priamo v centre  
- prírodné pamiatky v území 
- nie sú v meste ani v blízkosti ve ké zdroje 

zne is ovania 
- napojenie na zdroj pitne vody z Vodne nádr�že 

Nová Bystrica 
- hustá sie  povrchových tokov 
- dostato ná kapacita isti ky odpadových vôd 
- zavedený systém separovaného odpadu  

 

 
- nízky celkový ro ný úhrn teplôt 
- asté hmly (a�ž 20% dní v roku) 
- lesy zlo�žené prevá�žne z nepôvodných  

smrekových kultúr 
- chýbajúca oddychová zóna s príslu�šným 

vybavením 
- absencia kontinuálneho merania zne is ovania 

zlo�žiek �ŽP v meste 
- nedostato ná separácia odpadu 
- hlu nos  dopravy 
- nevyu�žívanie obnovite ných zdrojov energie 
- slabá uvedomelos  ob anov k ochrane �ŽP 

 

PRÍLE�ŽITOSTI OHROZENIA 
 
- vytvorenie prírodného lesného ekosystému 

zmie�šaných lesov 
- dobudovanie systému monitorovania zlo�žiek �ŽP 
- vyu�žitie obnovite ných zdrojov energie 
- podpora enviro vzdelávania a osvety 
- vybudovanie triedi ka odpadov  rámci sociálneho 

podniku 
- mo�žnos  vyu�žívania dota ných, grantových 

systémov  
 

 
- devastácia prírodných ekosystémov 
- roz�širovanie invazných rastlín a burín 
- zne istenie rieky Kysuce a jej prítokov 
- zvy�šovanie imisného za a�ženia (doprava aj 

priemysel) 
- nízka podpora vyu�žívania alternatívnych zdrojov 

energie 
- nízke enviro povedomie a nezáujem ob anov 
- zatajovanie a z ah ovanie priestupkov vo i �ŽP 
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2. UDSKÉ ZDROJE, TRH PRÁCE, SOCIÁLNA OBLAS , ZDRAVOTNÍCTVO 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 
- rozvinuté slu�žby zamestnanosti  
- stabilizujúca situácia na trhu práce 
- potenciál nových pracovných príle�žitosti 

v súvislosti s rozvojom mesta a blízkeho okolia 
- priaznivá veková �štruktúra obyvate ov 
- dostatok stredných �škôl 
- vysoká miera ekonomickej aktivity �žien 
- vysoká miera a ochota mobility obyvate ov za 

prácou 
 
- tradícia doopatroavania starých rodi ov rodinnými 

príslu�šníkmi   
- aktívna innos  dobrovo ných ob ianskych 

zdru�žení, organizácií a spolokov 
- aktívny prístup mesta pri rie�šení sociálnej 

starostlivosti 
 
- dostupná zdravotná starostlivos  v�šeobecného aj 

odborného typu (ambulancie, NsP) 
- v�šeobecne dobrý dosah rýchlej zdravotnej pomoci 

 

 
- vysoká úrove  dlhodobej nezamestnanosti 
- vysoká úrove  nezamestnanosti osôb s nízkym 

stup om a extrémne nízkym stup om vzdelania 
- nízky podiel vysoko�školsky vzdelaných osôb 

(migrácia) 
- chýbajúca sie  vzdelávania dospelých 
- absencia poradenských centier  a vzdelávacích 

slu�žieb pre oblas  podnikania 
- nedostato ná efektívnos  súkromného sektora 
- existencia znevýhodnených skupín s tendenciou 

ich sociálneho vylú enia 
- slabé motiva né prostredie pre pracovnú 

reintegráciu skupín ohrozených sociálnou 
exklúziou 

- nízka cena práce v regióne 
- nepriaznivý demografický vývoj  
- chýbajúca burza pracovných príle�žitostí 
- nedostato ná prispôsobivos  zamestnancov na 

nové zamestnanie z dôvodu tradície dlhodobého 
zamestnania na jednom mieste 

- rozdiely v odme ovaní mu�žov a �žien 
 
- absencia útulku alebo azylového domu pre 

ob anov bez prístre�šia 
- nedostato ná vybavenos  zariadení pre zdravotne 

postihnuté osoby 
- architektonické bariéry v meste pre zdravotne 

postihnutých udí 
- absencia hospicu  
- absencia detských jaslí 

 
- zastaralé zariadenie nemocnice a chýbajúce 

finan né prostriedky na jej modernizáciu  
 

PRÍLE�ŽITOSTI OHROZENIA 
 
- spolupráca s UPSVaR v adci 
- podpora nových zdrojov zamestnania v regióne 
- rozvoj samozamestnania 
- podpora malých a stredných podnikate ov 
- rastúci záujem výrobných zahrani ných investorov 
- vznik nových pracovných miest, zvy�šovanie 

kúpnej sily, príle�žitosti pre poskytovate ov slu�žieb  
- pred �ženie aktívneho pracovného �života 
- predl�žovanie �života prinesia aj nové pracovné 

príle�žitosti v slu�žbách pre seniorov  
- zvy�šovanie dopytu po celo�životnom vzdelávaní 
 
- zmena zria ovate a  NsP 

 

 
- prehlbovanie nerovnováhy na trhu práce a rast 

dlhodobej nezamestnanosti 
- malá ponuka pracovných príle�žitostí  
- zní�ženie kvality odborného vzdelávania a prípravy  
- starnutie obyvate stva 
- odchod mladých a odborne zdatných udí 

z regiónu �– trvalá migrácia  
 
- zhor�šujúca s sociálna situácia niektorých skupín 

obyvate ov 
- dlhodobo sa zhor�šujúci a�žko rie�šite ný �„rómsky�“ 

problém 
- prenos kompetencií  verejnej správy (napr. aj zo 

soc. oblasti) na samosprávu bez dostato ného 



 51 

finan ného krytia 
 
- mo�žný nárast po tu osamotených udí z dôvodu 

nárastu rozvodovosti a naru�šenia sociálnych 
vz ahov v rámci rodiny  

- tendencia odchodu mladých udí za prácou do 
zahrani ia 

- nedostato né finan né prostriedky pre 
zabezpe enie opatrovate skej slu�žby 

- prehlbovanie sociálnej exklúzie 
- pretrvávanie nízkeho stup a uvedomovania si 

rovnosti medzi mu�žmi a �ženami 
- rast sociálne �– patologických javov 
- sociálne a ekonomické prehlbovanie rozdielov 
-  zvy�šujúci sa po et Z P ob anov 
-  zni�žovanie výdavkov  �štátu na  
- Zdravotníctvo 
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3. HOSPODÁRSKY ROZVOJ, INFRA�ŠTRUKTÚRA, BYTOVÝ FOND, ÚZEMNÉ 
PLÁNOVANIE, CESTOVNÝ RUCH 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 
Infra�štruktúra 
- prechádzajúce medzinárodné dopravné koridory, 

cestné aj �železni né 
- vybudovaná telekomunika ná infra�štruktúra 
- dobré pokrytie terestriálnym a digitálnym signálom 
- dostato ná kapacita zdrojov a rozvodov 

infra�štruktúry (voda, plyn, elektrická energia, 
teplo)  

 
- tradícia priemyselnej výroby  
- tradícia  po nohospodárskej  najmä �živo í�šnej 

malovýroby 
- prítomnos  priemyselných podnikov  
- potenciál pre rozvoj aktivít v oblasti IT technológií 

(blízkos  �Žilinskej univerzity) 
- kvalitná a kapacitne dostato ná pracovná sila 

 
- tepláre : vý�ška vlastného imania  
- moderná tepláre  
- spolo nos  je finan ne stabilizovaná  
- dobrá surovinová základ a pre drevospracujúci 

priemysel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- absencia podnikate ského inkubátora 
- finan né zá a�že na majetku mesta 
- nedobudovaná dia nica D3 
- nedobudovaná komunikácia k ulici Podjavorinska 

�– malý obchvat mesta 
- chýbajúce záchytné parkoviská a parkovacie 

miesta na sídliskách  
- schátralé hlavné autobusové nástupi�šte, bez 

akéhoko vek ozna enia 
- zanedbané vlakové stanice 
- neestetické ozna ovanie parkovacích miest  
- nevybudované cyklochodníky, rýchlostné 

komunikácie  
- centrum mesta bez jednotného imid�žu   
- miest na sídliskách  
- skladba bytového fondu �– chýbajúce malé 

(jednoizbové) a ve ké (5-izbové, nad�štandartné) 
byty  

- zlý technický stav vä �šiny komunikácií 
 
- úbytok po nohospodárskej výroby, pribúdanie 

neobrábaných (nekosených) plôch 
- vysoký podiel výroby z nízkou pridanou hodnotou  
- nedostatok investi ného kapitálu a vlastných 

zdrojov 
- nerozvinutý systém poradenstva pre MSP 
- nedostato ná informovanos  a spolupráca medzi 

MSP a mestom  
- chýba spolo ná propagácia mesta a firiem 
- chýbajúce podnikate ské zdru�ženie ako 

reprezentant pre spoluprácu s mestom 
- chýba nový priemyselný areál 
- nevyu�žitý starý priemyselný areál 
- nedostato ná finan ná kapacita mesta na výkup 

pozemkov a budovanie technickej infra�štruktúry 
mesta 

 
- vek a lokalizácia rozvodov  
- náro nos  na uskuto ovanie obsluhy 

a odstra ovanie porúch plynových kotolní 
tepelného okruhu sídliska �Žarec a centrálne 
mestskej asti 

-  nevyhovujúce a neestetické vzdu�šné VN a NN 
rozvody el. energie v centre mesta  
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Cestovný ruch 
- hodnotný prírodný a udský potenciál pre rozvoj 

turistiky 
- kultúrne dedi stvo, udová architektúra, folklór, 

tradície drotárstva 
- organizácia podujatí zameraných na podporu 

a propagáciu tradi ných remesiel 
- nadregionálne a medzinárodné dopravné 

spojenie, výhodná poloha (PL, R) 
- blízkos  známych stredísk cestovného ruch 

(O�š adnica, Makov)  
- mo�žnosti vyu�žitia prírodného potenciálu pre CR 

star�ších a imobilných osôb   
- existujúce kontakty so zahrani nými partnerskými 

mestami   
- len zdru�ženia Euroregión Beskydy 
- existencia Informa nej kancelárie mesta adca  

 

 
- relatívne slabé podnikate ské prostredie 
- nedostato ná propagácia mesta, regiónu 
- malý záujem o podnikanie v CR 
- nedostatok vzdelávacích programov pre oblas  

cestovného ruchu 
- slabá jazyková vybavenos  obyvate ov 
- nedostato ná ponuka doplnkových slu�žieb 

cestovného ruchu 
- chýbajúce kapacity a rôznorodos  ubytovania 

a slu�žieb pre náv�števníkov 
- absencia prepojeného rezerva ného systému 

ubytovania (v celom regióne) 
- nespolupráca podnikate ov v oblasti CR 
- zlý stav �športovísk a kultúrnych zariadení  

 

PRÍLE�ŽITOSTI OHROZENIA 
 
Infra�štruktúra 
- strategická dopravná poloha 
- modernizácia �železníc 
- dobudovanie dia nic 
- mo�žnosti pre vyu�žívanie obnovite ných zdrojov 

energie 
-  doplnenie a vylep�šenie sie ovej infra�štruktúry 

(opto káble) 
 
- rozvoj odvetví, ktoré generujú vysokú pridanú 

hodnotu výroby 
- rozvoj výroby zameraný na spracovanie domácich 

surovín s vy�š�ším stup om finanlizácie 
- potenciál budovania priemyselných parkov 
- prebiehajúce prípravy pre priemyselný park 
- vstup nových investorov 
- rozvoj sieti poskytujúcich právne, ekonomické, 

vzdelávacie slu�žby 
- výstavby hromadných gará�ží 

 
- rekon�štrukcia verejného osvetlenia 
- cyklistická doprava 
- pokra ovanie bytovej výstavby v súlade s ÚPM 

 
- vyu�žívanie podpory fondov EÚ  
- realizácia technických rie�šení zameraných na 

efektívnej�šiu výrobu a dopravu tepla  
- vzh adom ku kapacitným mo�žnostiam 

transformovne 110/22 kV a prístupov k vyu�žitiu 
zemného plynu je mo�žnos  rozvíja  priemyselné 
parky a ostatné stavby v meste 

 
 
 

 
- nízka inova ná aktivita firiem  
- pre a�ženos  komunikácií s rizikom astých 

dopravných nehôd 
- posunutie za iatku výstavby dia nice D3 
- nedostatok finan ných prostriedkov na 

dobudovanie a modernizáciu inra�štruktúry (najmä 
dopravnej) 

- nezahrnutie nárokov cyklistickej dopravy pri 
rie�šení dopravnej situácie v meste  

- technologické a poznatkové zaostávanie 
- nemotivujúce podnikate ské prostredie, absencia 

systémov nástrojov podpory 
- odliv kvalifikovaných síl z mesta a regiónu  
- finan ná náro nos  prístupu k informa ným 

sie am 
- nedorie�šené vlastnícke vz ahy pozemkov v meste 
- nedorie�šené vlastnícke vz ahy budov 

a infra�štruktúry 
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Cestovný ruch 
- nové pracovné miesta 
- o�živenie udových tradícií, remesiel 
- budovanie �športovísk, rekrea ných a kultúrnych 

zariadení  
- roz�šírenie siete turistických a cyklotrás 
- vyu�žitie prírodného potenciálu (aj pre seniorov) 

 

- nevyu�žitý potenciál ly�žiarskeho strediska Husárik 
a al�šieho prírodného a infra�štruktúrneho  
potenciálu pre CR 

- sezónnos  cestovného ruchu 
- nedorie�šený problém starostlivosti o infra�štruktúru 

CR 
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4. KULTÚRA, �ŠPORT, �ŠKOLSTVO, SPOLUPRÁCA 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 
Kultúra 
- kultúrne dedi stvo, udová architektúra a tradície 
- kultúrne in�štitúcie s kvalitným personálom 
- tradi né kultúrne podujatia 
- výrazné lokálne a národné povedomie 
- tradícia remesiel 
- rôznorodé skupiny záujemcov o kultúru 
 
 
 
�Šport 
- vybudovaná základná �športová infra�štruktúra �– 

futbal, tenis, klzisko, plaváre  
- prírodné podmienky pre horskú turistiku, 

cykloturistiku, zjazdové a be�žecké ly�žovanie  
- blízkos  ve kých ly�žiarskych stredísk 
- tradi né �športové podujatia 
 
 
 
 
�Školstvo 
- dostatok základných a stredo�školských zariadení 
- existencia u ovského �školstva 
- existencia centra vo ného asu a záujmových 

zdru�žení pre deti 
- postupný rozvoj vysokého �školstva v meste  

 
 
Spolupráca 
- mesto je len Zdru�ženia Euroregión Beskydy 
- mesto je len ZMOK 
- blízkos  po skej a eskej hranice 
- rozvinutá a funk ná spolupráca s partnerskými 

mestami v R a Po sku 
 

 
 
- chýbajúca letná scéna a variabilný amfiteáter 
- nedostatok finan ných prostriedkov na údr�žbu, 

rekon�štrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok 
a kultúrnych zariadení zo strany mesta aj �štátu  

- chýbajú informa né tabule pri hodnotných 
miestach 

- slabé pokrytie územia mestským rozhlasom 
 
 
- infra�štruktúra pre �šport v zlom technickom stave 
- chýbajúce druha zariadení pre vo ný as 
- neudr�žiavané turistické trasy 
- nevybudované ly�žiarske be�žecké trasy 

a cyklotrasy (v intra aj extraviláne mesta) 
- chýbajúce zázemie pre rozvoj �športových 

talentov 
- nedostatok malých ihrísk na sídliskách 
 
 
- zlý stav �školských budov 
- zlý stav zariadenia a vybavenia �škôl 
- nedostatok �špecializovaných pedagógov pre 

výu bu cudzích jazykov a IT technológií 
 
 
 
 
 
- nedostatok udských zdrojov na budovanie 

aktívneho partnerstva 
  

PRÍLE�ŽITOSTI OHROZENIA 
 
Kultúra 
- vyu�žitie podporných európskych fondov 
- o�živenie udových remesiel a tradícií 
- mo�žnosti cezhrani nej spolupráce 
- rozvoj sponzorovania kultúry 
- fond mikroprojketov mesta  

 
 
 
 
�Šport 
- rastúci záujem o cykloturistiku a be�žecké 

ly�žovanie  
- aktivizácia mláde�že k �športovaniu, organizácia 

atraktívnych podujatí 

 
 
 
 

- zmena ekonomickej výkonnosti regiónu 
- finan ná náro nos  na modernizáciu kultúrnych 

ustanovizní a innos  kultúrnych spolkov 
- nezáujem obyvate ov o aktívnu prácu v kultúrnych 

spolkoch 
- trávenie neaktívneho vo ného asu �–televízia, 

po íta  
- zlá ekonomická situácia asti obyvate stva 

 
 
 

- nezáujem o �športové aktivity medzi mláde�žou 
- zhor�šovanie technického stavu �športovej 

infra�štruktúry a jeho vybavenia �športovou 
technikou 
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- mo�žnos  upravi  breh rieky Kysuce ako aktívnu 
oddychovú zónu  

 
 
�Školstvo 
- rastúci dopyt po celo�životnom vzdelávaní 
- nárast ne�štátneho �školstva 

 
 
 
 
Spolupráca 
- nadviazanie nových partnerstiev pre projekty zo 

�štrukturálnych fondov EÚ zameraných na 
cezhrani nú spoluprácu 

 

- chýbajúce finan né prostriedky pre výstavbu 
nových a rekon�štrukciu existujúcich �športovísk   

 
 
 
 
 

- pokles po tu detí 
- nedostato né finan né ohodnotenie pedagógov, 

neatraktívnos  tohto povolania 
- zhor�šovanie technického stavu �školských objektov 
- nezachytenie trendu modernizácie IT 

 
 

 
- neochota udí zdru�žova  sa a koordinova  aktivity 
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III. STRATÉGIA ROZVOJA MESTA 
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1. EENNVVIIRROONNMMEENNTTÁÁLLNNAA  IINNFFRRAA�Š�ŠTTRRUUKKTTÚÚRRAA  AA  �Ž�ŽIIVVOOTTNNÉÉ  PPRROOSSTTRREEDDIIEE 
 
 

Cie  1.1 ZLEP�ŠENIE STAVU �ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, SKVALITNENIE ENVIROMENTÁLNEJ INFRA�ŠTRUKÚRY 
A RACIONÁLNE VYU�ŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV 

 
 
 

1.1.1. ZABEZPE ENIE PITNEJ VODY A ODKANALIZOVANIE ÚZEMIA 
 

1.1.1.1. DOBUDOVANIA VEREJNÉHO VODOVODU A ODKANALIZOVANIE MESTA A OKOLITÝCH OBCÍ V RÁMCI PROJEKTU 
DODÁVKA PITNEJ VODY A ODKANALIZOVANIE HORNÝCH KYSÚC 

Úlohy: Dokon enie projektu 
Finan né zdroje Fondy EÚ, M�ŽP SR, SEVAK a.s. 
Náklady mimo rozpo tu mesta  
Termín realizácie 2009 

 

1.1.1.2. DOBUDOVANIE ISTI KY ODPADOVÝCH VÔD 
Úlohy: Dobudovania a modernizácia OV 
Finan né zdroje M�ŽP SR, Fondy EÚ 
Náklady mimo rozpo tu mesta  
Termín realizácie 2011 

 
 
 

1.1.2. PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV 
 

1.1.2.1. VYBUDOVANIE AREÁLU NA ZHODNOCOVANIE VYSEPAROVANÉHO ODPADU V RÁMCI SOCIÁLNEHO PODNIKU 
(TRIEDI KA ODPADOV) 

Úlohy: Dobudovanie technológií 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, Envirofond, Recykla ný fond SR 
Náklady 20 000 000,- Sk 663 878,- EUR 
Termín realizácie 2009-2011 

 

1.1.2.2. ROZ�ŠÍRENIE SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA CELÉ ÚZEMIE MESTA 
Úlohy: Roz�šírenie separovaného zberu odpadov na celé územie mesta 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, Envirofond, Recykla ný fond SR 
Náklady 67 000 000,- Sk 2 223 992,- EUR 
Termín realizácie 2009-2013 

 

1.1.2.3. ZABEZPE ENIE SPRACOVANIA TRIEDENÝCH ODPADOV 

Úlohy: Vybudovanie zariadenia na dotrie ovanie separovaného zberu, vybudovanie dvora pre zber 
nebezpe ného odpadu a autovrakov  

Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, Envirofond, Recykla ný fond SR 
Náklady 28 000 000,- Sk 929 430,- EUR 
Termín realizácie 2009-2013 

 

1.1.2.4. KONTINUÁLNE ZABEZPE ENIE KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD 
Úlohy: Zabezpe enie kontajnerov  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, Envirofond, Recykla ný fond SR 
Náklady 3 500 000,- Sk 116 179,- EUR 
Termín realizácie 2009-2015 

 

1.1.2.5. OSVETA V OBLASTI TRIEDENIA ODPADOV 
Úlohy: Letáky, informácie v novinách a v lokálnej televízií  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, Envirofond, Recykla ný fond SR 
Náklady 3 000 000,- Sk 99 582,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 
 

1.1.2.6. DOBUDOVANIE MESTSKÉHO KOMPOSTOVISKA 
Úlohy: Dovybavenie technológiou 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, Envirofond 
Náklady 45 000 000,- Sk 1 493 726,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2010 
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1.1.3. PODPORA OBNOVITE NÝCH ZDROJOV ENERGIE 
 

1.1.3.1. AKTÍVNA PODPORA MESTA OB ANOM A SPOLO NOSTIAM V OBLASTI VYU�ŽÍVANIA OBNOVITE NEJ ENERGIE 
Úlohy: Poradenstvo, ú avy a vytvorenie koncep ného materiálu  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, M�ŽP SR 
Náklady 4 500 000,- Sk 149 373,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 
 
 
 

1.1.4. ZACHOVANIE PÔVODNÝCH RASTLINNÝCH A �ŽIVO Í�ŠNYCH SPOLO ENSTIEV 
 

1.1.4.1. DOBUDOVANIE SYSTÉMU MONITOROVANIA ZLO�ŽIEK �ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Úlohy: Zavedenie celoro ného monitoringu zlo�žiek �ŽP na území mesta  
Finan né zdroje Fondy EÚ, OP �Životné prostredie, Mesto adca, M�ŽP SR 
Náklady 3 000 000,- Sk 99 582,- EUR 
Termín realizácie 2009 -2015 

 

1.1.4.2. VYTVORENIE PRÍRODNÉHO LESNÉHO EKOSYSTÉMU ZMIE�ŠANÝCH LESOV 
Úlohy: Aktualizácia generelu zelene mesta, postupné dozele ovanie  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, M�ŽP SR 
Náklady 3 000 000,- Sk 99 582,- EUR 
Termín realizácie 2010 - 2015 

 

1.1.4.3. OCHRANA PRÍRODNÝCH VÝTVOROV 
Úlohy: Ochrana chránených stromov a minerálnych prame ov 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, M�ŽP SR, nadácie 
Náklady 3 500 000,- Sk 116 179,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 

1.1.4.4. DOBUDOVANIE NÁU NÉHO CHODNÍKA V ASTI MEGO KY, S PREPOJENÍM NA KORCHÁ  - KLOKO OV 
Úlohy: Realizácia náu ného chodníka a PR aktivity 
Finan né zdroje Fondy EÚ, ROP, Mesto adca, M�ŽP SR 
Náklady 3 000 000,- Sk 99 582,- EUR 
Termín realizácie 2009 -2014 

 

1.1.4.5. VYBUDOVANIE LESOPARKU JURO�ŠÁK 
Úlohy: Realizácia lesoparku, oddychových zón 
Finan né zdroje ROP, Mesto adca, M�ŽP SR 
Náklady 4 800 000,- Sk 159 331,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 

1.1.4.6. BUDOVANIE ZDR�ŽÍ NA PRÍTOKOCH RIEKY KYSUCE 
Úlohy: Generálna oprava brehov, zvý�šenie reten nej schopnosti rieky Kysuca 
Finan né zdroje Fondy EÚ �– OP �Životné prostredie, Mesto adca, M�ŽP SR 
Náklady Mimo rozpo tu mesta  
Termín realizácie 2010 -2013 

 

1.1.4.7. ISTENIE RIEKY KYSUCA 
Úlohy: Drobná infra�štruktúra na brehoch rieky Kysuce, podpora aktivistov v oblasti �ŽP 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, M�ŽP SR, nadácie 
Náklady 800 000,- Sk 26 555,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 

1.1.4.8. VYTVORENIE PROGRAMU KOMPLEXNEJ OCHRANY A TRVALO UDR�ŽATE NÉHO �ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V MESTE 
ADCA 

Úlohy: Koncep ný materiál k postupe inností na komplexnú ochranu �ŽP  a VZN o ochrane  a trvalej 
udr�žate nosti �ŽP v meste 

Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, M�ŽP SR 
Náklady 2 000 000,- Sk 66 388,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2011 
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1.1.5. PODPORA ENVIRO VZDELÁVANIA A OSVETY 
 

1.1.5.1. PODPORA PODNIKATE OV S EKOLOGICKÝMI PROBLÉMAMI 
Úlohy: Podpora, poradenstvo pre podnikate ov 
Finan né zdroje Mesto adca, M�ŽP SR 
Náklady 3 600 000,- Sk 119 498,- EUR 
Termín realizácie 2009 -2015 

 

1.1.5.2. VYDÁVANIE LETÁKOV S ENVIRO INFORMÁCIAMI PRE OBYVATE OV 
Úlohy: Letáky, lánky, oznamy v tla i a miestnej a regionálnej televízií  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, M�ŽP SR 
Náklady 1 300 000,- Sk 43 152,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 
 
 

REKAPITULÁCIA CIE A 1 
 

AKTIVITA NÁZOV CELKOM SK (TIS) CELKOM EURO 
1.1.1. ZABEZPE ENIE PITNEJ VODY A ODKANALIZOVANIE ÚZEMIA 0,00 0,00 
1.1.2. PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV 166 500,00 5 526 787,00 
1.1.3. PODPORA OBNOVITE NÝCH ZDROJOV ENERGIE 4 500,00 149 373,00 
1.1.4. ZACHOVANIE PÔVODNÝCH RASTLINNÝCH A �ŽIVO Í�ŠNYCH 

SPOLO ENSTIEV 20 100,00 667 198,00 
1.1.5. PODPORA ENVIRO VZDELÁVANIA A OSVETY 4 900,00 162 650,00 

CIE  1 SPOLU: 196 000,00 6 506 008,00 
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2. UUDDSSKKÉÉ  ZZDDRROOJJEE  AA  SSOOCCIIÁÁLLNNAA  IINNFFRRAA�Š�ŠTTRRUUKKTTÚÚRRAA 
 
 

Cie  2.1 FORMOVA  A PODPOROVA  UDSKÝ KAPITÁL VYTVORENÍM PODMIENOK PRE DOSTUPNOS  VZDELÁVANIA 
VHODNÉHO PRE TRH PRÁCE, S PODPOROU RODINY A KVALITNEJ A DOSTUPNEJ SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ 
STAROSTLIVOSTI 

 
 
 

2.1.1. PODPORA ZAMESTNANOSTI A RIE�ŠENIE NEZAMESTNANOSTI 
 

2.1.1.1. AKTÍVNA PODPORA SAMOZAMESTNÁVANIA 
Úlohy: Podpora slu�žieb zamestnanosti spolo ne s ÚPSVaR 
Finan né zdroje MPSVaR SR, OP Zamestnanos  a sociálna inklúzia, Mesto adca 
Náklady 500 000,- Sk 16 597,- EUR 
Termín realizácie priebe�žne 

 

2.1.1.2. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S IN�ŠTITÚCIAMI VEREJNÉHO SEKTORA A PODPORA PODNIKATE SKÉHO SEKTORA 
Úlohy: Vytvorenie priestorových podmienok a komplexnej inf. pre podnikate ské aktivity 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 1 000 000,- Sk 33 194,- EUR  
Termín realizácie priebe�žne 

 
 
 

2.1.2. PODPORA CELO�ŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 
 

2.1.2.1. VYTVÁRANIE PRIAZNIVÝCH PODMIENOK PRE INNOS  �ŠTÁTNYCH A SÚKROMNÝCH VZDELÁVACÍCH IN�ŠTITÚCIÍ 
Úlohy: Vytvorenie priestorových  a technických podmienok pre vzdelávacie in�štitúcie 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 500 000,- Sk 16 597,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 
 
 

2.1.3. DOBUDOVANIE SOCIÁLNEJ INFRA�ŠTRUKTÚRY PRE OB ANOV OHROZENÝCH SOCIÁLNYM VYLÚ ENÍM 
 

2.1.3.1. MODERNIZÁCIA MPS A VYBUDOVNIE BYTOV  
Úlohy: Pres ahovanie MPS a prestavba MPS na nájomné byty 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 8 500 000,- Sk 282 148,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2010 

 

2.1.3.2. VYBUDOVANIE SOCIÁLNEHO PODNIKU 
Úlohy: Vybudovanie podniku  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 20 000 000,- Sk 663 878,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2010 

 

2.1.3.3. VYBUDOVANIE ÚTULKU PRE OSOBY BEZ DOMOVA 
Úlohy: Vybudovanie prechodného zariadenie pre bezdomovcov 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, �ŽSK, charity 
Náklady 2 000 000,- Sk 66 388,- EUR 
Termín realizácie 2010 - 2011 

 

2.1.3.4. VYBUDOVANIE BEZBARIÉROVÉHO PRÍSTUPU PRE ZP OB ANOV V RÁMCI REKON�ŠTRUKCIE MSÚ 
Úlohy: Dobudovanie bezbarierového prístupu v rámci rekon�štrukcie MsÚ v adci 
Finan né zdroje Mesto adca 
Náklady 2 500 000,- Sk 82 985,- EUR 
Termín realizácie 2009 

 

2.1.3.5. TRANSFORMOVANIE ASTI PRIESTOROV DDADSS NA UL. M.R. �ŠTEFÁNIKA, NA HVIEZDOSLAVOVEJ UL. A NA 
HORELICI NA ZARIADENIA POSKYTUJÚCE STAROSTLIVOS  FORMOU DENNÝCH A TÝ�ŽDENNÝCH POBYTOV 

Úlohy: Prestavba u�ž existujúceho zariadenia 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, MPSVaR SR, �ŽSK 
Náklady 700 000,- Sk 23 236,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2010 
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2.1.4. PODPORA RODINY 
 

2.1.4.1. VYBUDOVANIE STÁLEHO CENTRA PRE OSAMELÉ MATKY S DE MI 
Úlohy: Vybudovanie zariadenia pre osamelé matky s de mi   
Finan né zdroje OP Zamestnanos  a sociálna inklúzia, Mesto adca, �ŽSK, charity 
Náklady 5 000 000,- Sk 165 970,- EUR 
Termín realizácie 2010 

 
 
 

2.1.5. SKVALITNENIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
 

2.1.5.1. PREVZATIE NSP V ADCI POD SPRÁVU MESTA 
Úlohy: Prevzatie NsP v adci do správy mesta 
Finan né zdroje  
Náklady bez rozpo tu  
Termín realizácie predbe�žný zámer 

 

2.1.5.2. VYBUDOVANIE HOSPICU 
Úlohy: Prebudovanie asti MsP adca na zariadenie typu hospic  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, �ŽSK 
Náklady predbe�žne 50 000 000,- Sk 1 659 700,- EUR 
Termín realizácie 2014 - 2015 

 
 
 

REKAPITULÁCIA CIE A 2 
  

AKTIVITA NÁZOV CELKOM SK (TIS) CELKOM EURO 
2.1.1. PODPORA ZAMESTNANOSTI A RIE�ŠENIE NEZAMESTNANOSTI 1 500,00 49 791,00 
2.1.2. PODPORA CELO�ŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 500,00 16 597,00 
2.1.3. DOBUDOVANIE SOCIÁLNEJ INFRA�ŠTRUKTÚRY PRE OB ANOV 

OHROZENÝCH SOCIÁLNYM VYLÚ ENÍM 33 700,00 1 118 635,00 
1.1.4. PODPORA RODINY 5 000,00 165 970,00 
1.1.5. SKVALITNENIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 50 000,00 1 659 696,00 

CIE  SPOLU: 90 700,00 3 010 688,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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3. VVYYBBAAVVEENNOOSS   MMEESSTTAA,,  VVÝÝRROOBBNNÁÁ  IINNFFRRAA�Š�ŠTTRRUUKKTTÚÚRRAA,,  CCEESSTTOOVVNNÝÝ  RRUUCCHH,,  ÚÚZZEEMMNNÉÉ  
PPLLÁÁNNOOVVAANNIIEE 

 
 

Cie  3.1 ROZVOJ ZDROJOV TRVALO UDR�ŽATE NÉHO EKONOMICKÉHO RASTU MESTA, ZVÝ�ŠENIE 
KONKURENCIESCHOPNOSTI PRIEMYSLU A SLU�ŽIEB, BUDOVANIE INFORMA NEJ SPOLO NOSTI 
A OB IANSKEJ VYBAVENOSTI 

  
 
 

3.1.1. PODPORA INOVÁCII V OBLASTI PRIEMYSLU A SLU�ŽIEB 
 

3.1.1.1. PODPORA INVESTOROV S VY�Š�ŠOU PRIDANOU HODNOTOU VÝROBY 
Úlohy: Pomoc pri vstupe strategických investorov do mesta  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca  
Náklady 1 000 000,- Sk 33 194,- EUR 
Termín realizácie priebe�žne 

 

3.1.1.2. VÝSTAVBA NOVÉHO PRIEMYSELNÉHO PARKU ( ADCA �– SVR INOVEC) 
Úlohy: Výkup pozemkov, potrubie strednotlakého plynu, in�žinierske siete, stavebné úpravy  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 250 000 000,- Sk 8 298 480,- EUR 
Termín realizácie 2010 - 2015 

 

3.1.1.3. REKON�ŠTRUKCIA STARÉHO PRIEMYSELNÉHO PARKU - PRATEX 
Úlohy: Rekon�štrukcia priemyselného parku  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 25 000 000,- Sk 829 848,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 

3.1.1.4. AKTUALIZÁCIA ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ADCA 
Úlohy: Povinná aktualizácia ÚPM 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 500 000,- Sk 16 597,- EUR 
Termín realizácie 2008, 2012 

 
 
 

3.1.2. PODPORA SPOLO NÝCH SLU�ŽIEB PRE PODNIKATE OV 
 

3.1.2.1. VYBUDOVANIE PODNIKATE SKÉHO INKUBÁTORA 
Úlohy: Vybudovanie  priestorového a poradenského zázemia pre za ínajúcich podnikate ov 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca,  
Náklady 1 000 000,- Sk 33 194,- EUR 
Termín realizácie 2011-2013 

 

3.1.2.2. ROZVOJ SIETÍ POSKYTUJÚCICH PRÁVNE, EKONOMICKÉ A VZDELÁVACIE SLU�ŽBY 
Úlohy: Priestorové a infra�štruktúrne zázemie   
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 1 000 000,- Sk 33 194,- EUR 
Termín realizácie 2008 - 2013 

 
 
 

3.1.3. ELEKTRONIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY A ROZVOJ ELEKTRONICKÝCH SLU�ŽIEB 
 

3.1.3.1. ZLEP�ŠENIE DOSTUPNOSTI OB ANOV K �ŠIROKOPÁSMOVÉMU INTERNETU(OPTO KÁBEL) 
Úlohy: Pokrytie 30% mesta sie ou opto kábla  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 150 000 000,- Sk 4 979 088,- EUR 
Termín realizácie 2009 -  

 

3.1.3.2. DIGITALIZÁCIA OBSAHU PAMÄ OVÝCH A FONDOVÝCH IN�ŠTITÚCIÍ 
Úlohy: Digitalizácia obsahu pamä ových a fondových in�štitúcií 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 4 000 000,- Sk 132 776,- EUR 
Termín realizácie 2010-  
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3.1.3.3. ZAVEDENIE INFORMA NÉHO SYSTÉMU V SAMOSPRÁVE 

Úlohy: Vypracovanie koncepcie KRIS, zakúpenie a sprevádzkovanie ISS, serveru a príslu�šenstva, konverzia 
dát,  

Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 3 900 000,- Sk 129 456,- EUR 
Termín realizácie 2009 

 
 
 

3.1.4. ZLEP�ŠENIE DOPRAVNEJ INFRA�ŠTRUKTÚRY, ZVÝ�ŠENIE BEZPE NOSTI DOPRAVY 
 

3.1.4.1. VÝSTAVBA DIA NICE D3 ADCA - BUKOV �– SVR INOVEC 
Úlohy: Vybudovanie dia nice 
Finan né zdroje rozpo et SR 
Náklady mimo rozpo tu mesta 
Termín realizácie 2010 - 2015 

 

3.1.4.2. VYBUDOVANIE RADIÁLNEHO OKRUHU OKOLO CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY PREPOJENÍM ULÍC SLOVENSKÝCH 
DOBROVO NÍKOV A PALÁRIKOVEJ ULICE 

Úlohy: Vybudovanie komunikácie 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 50 000 000,- Sk 1 659 696,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 

3.1.4.3. PREPOJENIE UL. 17. NOVEMBRA A UL. PODJAVORINSKEJ 
Úlohy: Vybudovanie cestného prepojenia okruhu v meste 
Finan né zdroje Mesto adca, Fondy EÚ,  
Náklady 30 000 000,- Sk 995 817,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2011 

 

3.1.4.4. DOBUDOVANIE PARKOVACÍCH MIEST NA SÍDLISKÁCH 
Úlohy: Dobudovanie vonkaj�ších parkovacích miest a parkovacích domov  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, súkromný investor 
Náklady 52 000 000,- Sk 1 726 084,- EUR 
Termín realizácie 2010 - 2015 

 

3.1.4.5. REKON�ŠTRUKCIA AUTOBUSOVEJ STANICE 
Úlohy: Rekon�štrukcia a modernizácia hlavnej autobusovej stanice a jej okolia 
Finan né zdroje SIRS, s.r.o. �Žilina 
Náklady mimo rozpo tu mesta 
Termín realizácie 2010 - 2015 

 

3.1.4.6. PODPORA  MHD V MESTE   
Úlohy: Nákup nových autobusov pre MHD s príspevkami z rozpo tu mesta  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 133 000,- Sk 4 415,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 20015 

 

3.1.4.7. DOBUDOVANIE CESTNEJ KOMUNIKÁCIE K HORSKÉMU HOTELU HUSÁRIK 
Úlohy: Rekon�štrukcia povrchu a okrajov komunikácie, drobná infra�štruktúra 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 3 000 000,- Sk 99 582,- EUR 
Termín realizácie 2010 - 2012 

 

3.1.4.8. OBNOVA VOZOVIEK MIESTNYCH KOMUNIKÁCII PO ULO�ŽENÍ IN�ŽINIERSKYCH SIETÍ 
Úlohy: Renovácia povrchov vozoviek miestnych komunikácií 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 150 000 000,- Sk 4 979 088 EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 
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3.1.4.9. DOBUDOVANIE CHÝBAJÚCICH CHODNÍKOV A REKON�ŠTRUKCIA EXISTUJÚCICH CHODNÍKOV 
Úlohy: Dobudovanie chodníkov, ich rekon�štrukcia a údr�žba. 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 20 000 000,- Sk 663 878,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 

3.1.4.10. VÝSTAVBA PRELO�ŽKY CESTY II/487 (V SPRÁVE �ŽSK) 
Úlohy: Výstavba novej cesty ako prelo�žky II/487 
Finan né zdroje Fondy EÚ, �ŽSK 
Náklady Mimo rozpo tu mesta (830 000 000,- Sk) 
Termín realizácie 2010 - 2012 

 

3.1.4.11. VÝSTAVBA PRELO�ŽKY CESTY I/11 (INVESTOR SSC SR) 
Úlohy: Výstavba novej cesty ako prelo�žky cesty I/11 
Finan né zdroje  SSC, �štátny rozpo et 
Náklady Mimo rozpo tu mesta 
Termín realizácie 2010 - 2011 

 

3.1.4.12. ROZ�ŠÍRENIE PE�ŠEJ ZÓNY NÁMESTIA SLOBODY (V NADVÄZNOSTI NA PRELO�ŽKU CESTY I/11) 
Úlohy: Roz�šírenie a dobudovanie pe�šej zóny Námestia slobody 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady bez rozpo tu 
Termín realizácie Projektový zámer 

 

3.1.4.13. REKON�ŠTRUKCIU MOSTA NA CESTE I/11 NAD �ŽELEZNI NOU TRA OU (PODZÁVOZ) 
Úlohy: Rekon�štrukcia mostnej kon�štrukcie  
Finan né zdroje SSC, �štátny rozpo et 
Náklady Mimo rozpo tu mesta 
Termín realizácie 2012 - 2015 

 

3.1.4.14. REKON�ŠTRUKCIA MOSTA V RIEKE U REBRO�ŠA 
Úlohy: Rekon�štrukcia mostnej kon�štrukcie a prístupu  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 15 000 000,- Sk 497 909,- EUR 
Termín realizácie 2010 - 2011 

 
 

3.1.5. ZVÝ�ŠENIE ÚROVNE OB IANSKEJ VYBAVENOSTI 
 

3.1.5.1. REKON�ŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA 
Úlohy: Modernizácia verejného osvetlenia so zameraním na úspory el. energie a nákladov 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 130 000 000,- Sk 4 315 209,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 

3.1.5.2. VÝSTAVBY HROMADNÝCH GARÁ�ŽÍ (CMZ) 
Úlohy: Výstavba hromadných gará�ží v centre mesta 
Finan né zdroje Súkromný investor 
Náklady Mimo rozpo tu mesta 
Termín realizácie 2011 - 2015 

 

3.1.5.3. PRÍPRAVA POZEMKOV PRE BYTOVÚ VÝSTAVBU 
Úlohy: Vysporiadanie pozemkových práv a dobudovanie infra�štruktúry a in�žinierskych sietí  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 30 000 000,- Sk 995 818,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 

3.1.5.4. POKRA OVANIE BYTOVEJ VÝSTAVBY V SÚLADE S ÚPN MESTA ADCA 
Úlohy: Výstavba 500 bytov hromadnej a individuálnej bytovej výstavby 
Finan né zdroje Súkromný investor, individuálne 
Náklady Mimo rozpo tu mesta (750 000 000,- Sk) 
Termín realizácie Priebe�žne 
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3.1.5.5. REKON�ŠTRUKCIA ZASTARALÝCH BYTOV 
Úlohy: Rekon�štrukcia bytov a bytových jadier  
Finan né zdroje Súkromný investor, vlastníci bytov 
Náklady Mimo rozpo tu mesta 
Termín realizácie priebe�žne 

 

3.1.5.6. PRESTAVBA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA BYTY 
Úlohy: Prestavba NP na malometrá�žne byty pre problémových nájomníkov 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 10 000 000,- Sk 331 939,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 

3.1.5.7. ZABEZPE ENIE PREH ADNOSTI TRVALÝCH PARKOVACÍCH MIEST 
Úlohy: Zabezpe enie ozna ovania parkovacích miest na sídliskách  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 5 000 000,- Sk 165 970,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2010 

 

3.1.5.8. REKON�ŠTRUKCIA TEPLOVODNÝCH ROZVODOV NA SÍDLISKU �ŽAREC, STRED, NA TEPELNOM OKRUHU PK III 
Úlohy: Rekon�štrukcia rozvodov tepla 
Finan né zdroje Fondy EÚ, MTS, a.s. 
Náklady Mimo rozpo tu mesta 
Termín realizácie 2010 - 2015 

 

3.1.5.9. VYBUDOVANIE HORÚCOVODNÉHO PREPOJENIA MEDZI ZDROJOM TEPLA PK III A ZDROJOM TEPLA V-SIHLY 
Úlohy: Dobudovanie a modernizácia horúcovodných prepojení  
Finan né zdroje Fondy EÚ, MTS, a.s. 
Náklady Mimo rozpo tu mesta 
Termín realizácie Projektový zámer 

 

3.1.5.10. REKON�ŠTRUKCIA TEPLÁRENSKÝCH ZDROJOV 
Úlohy: Rekon�štrukcia teplární 
Finan né zdroje Fondy EÚ, MTS, a.s. 
Náklady Mimo rozpo tu mesta 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 

3.1.5.11. DOPLYNOFIKOVANIE MESTSKÝCH ASTÍ ADE KA (II. ETAPA), MILO�ŠOVÁ (III. ETAPA), HORELICA (III. ETAPA), 
BUKOV, U �ŠEVCA 

Úlohy: Dobudovanie plynových rozvodov v okrajových astiach mesta 
Finan né zdroje Fondy EÚ, SPP, a.s. 
Náklady Mimo rozpo tu mesta 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 

3.1.5.12. VÝSTAVBA CYKLISTICKÝCH CHODNÍKOV 
Úlohy: Návrhy a vybudovanie cyklistických okruhov   
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady  3 500 000,- Sk 116 179,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2011 

 

3.1.5.13. REKON�ŠTRUKCIA VZDU�ŠNÝCH VN A NN ROZVODOV V CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE A ICH ULO�ŽENIE V ZEMI 
Úlohy: Prekládka vzdu�šných el. rozvodov do zeme (v centre mesta)  
Finan né zdroje Fondy EÚ, SEZ a.s. 
Náklady Mimo rozpo tu mesta 
Termín realizácie priebe�žne 

 

3.1.5.14. VÝSTAVBA NOVÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV 
Úlohy: Výstavba nájomných bytov 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 170 000 000,- Sk 5 642 966,- EUR 
Termín realizácie 2008 -2010 
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3.1.6. PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU 
 

3.1.6.1. STRATEGICKÝ MATERIÁL K ROZVOJU CESTOVNÉHO RUCHU 
Úlohy: Vypracovanie strategického dokumentu k rozvoju cestovného ruchu v meste a regióne 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 200 000,- Sk 6 639,- EUR 
Termín realizácie 2010 

 

3.1.6.2. MODERNIZÁCIA INFORMA NÉHO CENTRA MESTA ADCA 
Úlohy: Zabezpe enie nového  technického  vybavenia 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 800 000,- Sk 26 555,- EUR 
Termín realizácie 2009 �– 2013 

 

3.1.6.3. SKVALITNENIE SLU�ŽIEB INFORMA NÉHO CENTRA 
Úlohy: Roz�šírenie ponuky slu�žieb  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 500 000,- Sk 16 597,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2010 

 

3.1.6.4. PROPAGÁCIA MESTA A REGIÓNU V RÁMCI NÁRODNÝCH A MEDZINÁRODNÝCH VE TRHOV 
Úlohy: Aktívna ú as  mesta na ve trhoch CR 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 700 000,- Sk 23 236,- EUR 
Termín realizácie priebe�žne 

 

3.1.6.5. VYTVORENIE JAZYKOVÝCH MUTÁCII WEB-STRÁNKY MESTA ADCA 
Úlohy: Vytvorenie a aktualizácia web stránky mesta v po skom a anglickom jazyku  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 170 000,- Sk 5 643,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 

3.1.6.6. VÝSTAVBA DVOCH VYHLIADKOVÝCH VE�ŽÍ NA KOPCOCH V OKOLÍ MESTA 
Úlohy: Výstavby vyhliadkových ve�ží 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 400 000,- Sk 13 278,- EUR 
Termín realizácie 2010- 2013 

 
 
 

REKAPITULÁCIA CIE A 3 
 

AKTIVITA NÁZOV CELKOM SK (TIS) CELKOM EURO 
3.1.1. PODPORA INOVÁCII V OBLASTI PRIEMYSLU A SLU�ŽIEB 276 500,00 9 178 118,00 
3.1.2. PODPORA SPOLO NÝCH SLU�ŽIEB PRE PODNIKATE OV 2 000,00 66 388,00 
3.1.3. ELEKTRONIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY A ROZVOJ ELEKTRONICKÝCH 

SLU�ŽIEB 157 900,00 5 241 320,00 
3.1.4. ZLEP�ŠENIE DOPRAVNEJ INFRA�ŠTRUKTÚRY, ZVÝ�ŠENIE BEZPE NOSTI 

 
320 133,00 10 626 469,00 

3.1.5. ZVÝ�ŠENIE ÚROVNE OB IANSKEJ VYBAVENOSTI 348 500,00 11 568 081,00 
3.1.6. PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU 2 770,00 91 947,00 

CIE  3 SPOLU: 1 107 803,00 36 772 323,00 
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4. KKUULLTTÚÚRRAA,,  �Š�ŠPPOORRTT,,  �Š�ŠKKOOLLSSTTVVOO,,  SSPPOOLLUUPPRRÁÁCCAA  
 
 

Cie  4.1 SKVALITNENIE INFRA�ŠTRUKTÚRY A ORGANIZÁCIA PODUJATÍ PRE KULTÚRNE, �ŠPORTOVÉ A VO NO ASOVÉ 
AKTIVITY, PODPORA VZDELÁVANIA A ROZVOJ SPOLUPRÁCE NA REGIONÁLNEJ A CEZHRANI NEJ ÚROVNI 

  
  

4.1.1. DOBUDOVANIE KULTÚRNEJ INFRA�ŠTRUKTÚRY A ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ 
 

4.1.1.1. REKON�ŠTRUKCIA DOMU KULTÚRY V ADCI A MODERNIZÁCIA JEHO TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 
Úlohy: Komplexná rekon�štrukcia a modernizácia objektu s funk nými úpravami 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 45 000 000,- Sk 1 493 726,- EUR 
Termín realizácie 2011 - 2014  

 

4.1.1.2. VÝSTAVBA VIACÚ ELOVÉHO VONKAJ�ŠIEHO AMFITEÁTRA A H ADISKA SLÚ�ŽIACEHO PRE KULTÚRNE PODUJATIA 
Úlohy: Výstavba amfiteátra 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 40 200 000,- Sk 1 334 396,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2012 

 

4.1.1.3. ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ 

Úlohy: Organiza né zabezpe enie rôznych kultúrnych podujatí a zabezpe enie atraktívnej ponuky kultúrnych 
podujatí 

Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, �ŽSK, nadácie 
Náklady 14 000 000,- Sk 464 715,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 

4.1.1.4. OSADENIE INFORMA NÝCH TABÚ  PRI VÝZNAMNÝCH MIESTACH 
Úlohy: Vybranie a ozna enie historicky, prírodne, pamiatkovo významných miest  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, �ŽSK, nadácie 
Náklady 700 000,- Sk 23 236,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2014 

 

4.1.1.5. PODPORA CELONÁRODNÝCH A MEDZINÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PODUJATÍ 
Úlohy: Podpora a garancia celonárodných a medzinárodných kultúrnych podujatí v regióne  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, �ŽSK, nadácie 
Náklady 3 000 000,- Sk 99 582,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 

4.1.1.6. PODPORA A ZACHOVANIE MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA, PODPORA KULTÚRNYCH A UMELECKÝCH 
AKTIVÍT NAJMÄ MLADÝCH UDÍ 

Úlohy: Dobudovanie mestského kultúrneho strediska a podpora umeleckých aktivít   
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, �ŽSK, nadácie 
Náklady 53 000 000,- Sk 1 759 278,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 

4.1.1.7. SPOLUPRÁCA S IN�ŠTITÚCIAMI TRETIEHO SEKTORA, ZÁUJMOVÝMI A OB IANSKYMI ZDRU�ŽENIAMI V OBLASTI 
ORGANIZOVANIA KULTÚRNYCH AKCIÍ A PODUJATÍ 

Úlohy: Akcie organizované v spolupráci s tretím sektorom 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, �ŽSK, nadácie 
Náklady 5 300 000,- Sk 175 928,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 

4.1.1.8. PODPORA ZACHOVANIA A ROZVOJA TRADI NÝCH REMESIEL 
Úlohy: Podpora remeselníkov usporiadaním rôznych podujatí  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, �ŽSK, nadácie 
Náklady 1 550 000,- Sk 51 451,- EUR 
Termín realizácie priebe�žne 
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4.1.1.9. OBNOVA BUDOVY PALÁRIKOVHO DOMU 
Úlohy: Obnova budovy Palárikovho domu 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, �ŽSK, PPP projekt 
Náklady 80 000 000,- Sk 2 655 514,- EUR 
Termín realizácie 2010 -2012 

 

4.1.1.10. MESTSKÝ TELEVÍZNY SYSTÉM 
Úlohy: Spustenie mestského televízneho vysielania 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 11 600 000,- Sk 385 049,- EUR 
Termín realizácie 2009 -2013 

 

4.1.1.11. MESTSKÝ ROZHLAS SPOLO NE S INTERNETOM   
Úlohy: Dobudovanie mestského rozhlasu v okrajových astiach mesta spolo ne s rozvodom internetu 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 1 000 000,- Sk 33 194,- EUR 
Termín realizácie 2010 -2013 

 

4.1.1.12. INFORMA NÝ SPRAVODAJ SAMOSPRÁVY 
Úlohy: Informa ný buletin mesta  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 1 700 000,- Sk 56 430,- EUR 
Termín realizácie 2010 -2012 

 
 

4.1.2. DOBUDOVANIE �ŠPORTOVEJ INFRA�ŠTRUKTÚRY A ORGANIZÁCIA �ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 
 

4.1.2.1. REKON�ŠTRUKCIA �ŠPORTOVEJ HALY 
Úlohy: Rekon�štrukcia mestskej �športovej haly 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 12 000 000,- Sk 398 327,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2011 

 

4.1.2.2. VYBUDOVANIE �ŠPORTOVO-REKREA NÉHO KOMPLEXU V KYZKOVOM POTOKU 
Úlohy: Vybudovanie �športovo-rekrea ného komplexu  v Kyzkovom potoku 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 1 100 000,- Sk 36 513,- EUR  
Termín realizácie 2009 - 2012 

 

4.1.2.3. VÝSTAVBA LETNÉHO KÚPALISKA A �ŠPORTOVO-REKREA NEJ ZÓNY PRI PLAVÁRNI A REKON�ŠTRUKCIA BUDOVY 
KRYTEJ PLAVÁRNE A TECHNICKÉHO VYBAVENIA KRYTEJ PLAVÁRNE 

Úlohy: Výstavba letného kúpaliska, jeho areálu a rekon�štrukcia krytej plavárne 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 90 000 000,- Sk 2 987 453,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2011 

 

4.1.2.4. VÝSTAVBA DETSKÝCH IHRÍSK A PIESKOVÍSK 
Úlohy: Výstavba detských ihrísk a pieskovísk 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 600 000,- Sk 19 916,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2011 

 

4.1.2.5. VÝSTAVBA MULTIFUNK NÉHO �ŠPORTOVÉHO AREÁLU NA SÍDLISKU �ŽAREC 
Úlohy: Výstavba multifunk ného areálu na sídlisku �Žarec 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 600 000,- Sk 19 916,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2011 

 

4.1.2.6. DOBUDOVANIE ZIMNÉHO STREDISKA HUSÁRIK 
Úlohy: Dobudovanie ly�žiarskeho areálu 
Finan né zdroje Súkromný investor 
Náklady Mimo rozpo tu mesta 
Termín realizácie 2010 - 2015 
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4.1.2.7. DOBUDOVANIE LY�ŽIARSKYCH BE�ŽECKÝCH TRÁS A CYKLOTRÁS 
Úlohy: Dobudovanie ly�žiarskych a be�žeckých trás a cyklotrás v katastri mesta 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 1 400 000,- Sk 46 471,- EUR 
Termín realizácie 2009 �– 2013 

 

4.1.2.8. ORGANIZOVANIE �ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 
Úlohy: Organizácia �športových podujatí 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, �ŽSK, nadácie 
Náklady 600 000,- Sk 19 916,- EUR 
Termín realizácie priebe�žne 

 

4.1.2.9. ROZVOJ �ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE DETI A MLÁDE�Ž 
Úlohy: Organizácia �športových podujatí so zameraním na mláde�ž 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, �ŽSK, nadácie 
Náklady 600 000,- Sk 19 916,- EUR 
Termín realizácie priebe�žne 

 

4.1.2.10. PODPORA CELONÁRODNÝCH A MEDZINÁRODNÝCH �ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 
Úlohy: Organizácia a garancia celonárodných a medzinárodných �športových podujatí  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, �ŽSK, nadácie 
Náklady 5 000 000,- Sk 165 970,- EUR 
Termín realizácie priebe�žne 

 

4.1.2.11. REKON�ŠTRUKCIA ZIMNÉHO �ŠTADIÓNA S ÚPRAVOU MO�ŽNOSTI VYU�ŽITIA INÝCH �ŠPORTOV 
Úlohy: Rekon�štrukcia zimného �štadióna  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 7 000 000,- Sk 232 357,- EUR 
Termín realizácie 2010 - 2013 

 
 
 

4.1.3. DOBUDOVANIE �ŠKOLSKEJ INFRA�ŠTRUKTÚRY 
 

4.1.3.1. REKON�ŠTRUKCIA �ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 
Úlohy: Rekon�štrukcia �školských zariadení (mimo vybraných ) 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 5 000 000,- Sk 165 970,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015  

 

4.1.3.2. ROZVOJ AKTIVÍT CENTRA VO NÉHO ASU V ADCI (REKON�ŠTRUKCIA PRIESTOROV V BÝVALEJ Z�Š NA 
HLINKOVEJ UL.) 

Úlohy: Rekon�štrukcia priestorov bývalej Z�Š na Hlinkovej ul. na CV  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 10 000 000,- Sk 331 939,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2011 

 

4.1.3.3. ZEFEKTÍVNENIE SIETE PRED�ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 
Úlohy: �Štúdia vyu�žite nosti a rekon�štrukcia siete pred�školských zariadení 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 2 300 000,- Sk 76 346,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 
 
 

4.1.3.4. PRESTAVBA A REKON�ŠTRUKCIA Z�Š RÁZUSOVA 
Úlohy: Rekon�štrukcia Z�Š Rázusova 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, Rezerva vláda SR 
Náklady 57 000 000,- Sk 1 892 053,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2010 
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4.1.3.5. TELOCVI A Z�Š NA KOMENSKÉHO UL. 
Úlohy: Rekon�štrukcia telocvi ne Z�Š na Komenského ul. 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, M�Š SR  
Náklady 25 000 000,- Sk 829 848,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2010 

 

4.1.3.6. REKON�ŠTRUKCIA INFRA�ŠTRUKTÚRY Z�Š A M�Š V ADCI  
Úlohy: Rekon�štrukcia �školských budov, zariadení a ich vybavenia  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, M�Š SR 
Náklady 25 000 000,- Sk 829 848,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 
 
 

4.1.4. ROZVOJ AKTIVÍT V RÁMCI MIESTNEJ, REGIONÁLNEJ A CEZHRANI NEJ SPOLUPRÁCE 
 

4.1.4.1. ROZVOJ SPOLUPRÁCE S PRIHRANI NÝMI ESKÝMI A PO SKÝMI REGIÓNMI 
Úlohy: Koncep ný materiál a nadviazanie intenzívne spolupráce 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, �ŽSK, nadácie 
Náklady 1 150 000,- Sk 38 173,- EUR 
Termín realizácie priebe�žne 

 

4.1.4.2. 
REKON�ŠTRUKCIA PRIESTOROV BÝVALEJ Z�Š NA HLINKOVEJ UL. (ALEBO V INEJ VHODNEJ LOKALITE) NA 
PRIESTORY VHODNÉ NA STRETÁVANIE SA RÔZNYCH SPOLKOV, OB IANSKYCH ZDRU�ŽENÍ, PRIESTORY PRE 
SOCIÁLNE PORADENSTVO KULTÚRNU INNOS  SO ZAMERANÍM NA CEZHRANI NÝ ROZMER 

Úlohy: Vybudovanie priestorov pre spolky a ob ianske zdru�ženia 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, �ŽSK, nadácie 
Náklady 25 000 000,- Sk 829 848,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2013 

 

4.1.4.3. ZLEP�ŠENIE SPOLUPRÁCE SAMOSPRÁVY S OBYVATE MI MESTA �– GRANTOVÝ SYSTÉM MESTA ADCA PRE 
OBYVATE OV A NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE 

Úlohy: Zapojenie obyvate ov do zlep�šovania �životných podmienok v meste 
Finan né zdroje Mesto adca 
Náklady 1 500 000,- Sk 49 791,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2013 

 
 
 

REKAPITULÁCIA CIE A 4 
 

AKTIVITA NÁZOV CELKOM SK (TIS) CELKOM EURO (TIS) 
4.1.1. DOBUDOVANIE KULTÚRNEJ INFRA�ŠTRUKTÚRY A ORGANIZÁCIA 257 050,00 8 532 499,00 
4.1.2. DOBUDOVANIE �ŠPORTOVEJ INFRA�ŠTRUKTÚRY A ORGANIZÁCIA 118 900,00 3 946 755,00 
4.1.3. DOBUDOVANIE �ŠKOLSKEJ INFRA�ŠTRUKTÚRY 124 300,00 4 126 004,00 

4.1.4. ROZVOJ AKTIVÍT V RÁMCI MIESTNEJ REGIONÁLNEJ A CEZHRANI NEJ 
SPOLUPRÁCE 27 650,00 917 812,00 

CIE  4 SPOLU: 527 900,00 17 523 070,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

5. CCEELLKKOOVVÁÁ  RREEKKAAPPIITTUULLÁÁCCIIAA  
 
 

 
 

AKTIVITA NÁZOV CELKOM SK (TIS) CELKOM EUR (TIS) 
 CIE  1 196 000,00 6 506 008,00 
 CIE  2 90 700,00 3 010 688,00 
 CIE  3 1 107 803,00 36 772 323,00 
 CIE  4 527 900,00 17 523 070,00 

SPOLU: 1 922 403,00 63 812 089,00 
. 
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6. VVÍÍZZIIAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  RROOZZVVOOJJAA  MMEESSTTAA  
 
 

     Mesto adca bude moderným priemyselným centrom regiónu Kysúc s progresívnou infra�štruktúrou 
a �širokou paletou slu�žieb.  
     adca bude mesto 

 s trvale udr�žiavaným �životným prostredím chrániacim a zve a ujúcim bohaté prírodné a kultúrne 
dedi stvo 

 isté a bezpe né 
 ktorého samospráva bude efektívne slú�ži  obyvate om 
 s vyvá�ženými podmienkami pre harmonický �život v�šetkých kategórií obyvate ov 
 s mo�žnos ami celo�životného vzdelávania a bohatého kultúrneho a �športového vy�žitia 
 ktoré na základe spolo ného konsenzu obyvate ov, podnikate ov, in�štitúcií a samosprávy bude 

realizova  stanovené ciele v prospech kvality �života svojich ob anov 
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IV. HLAVNÉ FAKTORY ROZVOJA 
A K Ú OVÉ DISPARITY, 
VRÁTANE INDIKÁTOROV 
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1. ENVIRONMENTÁLNA INFRA�ŠTRUKTÚRA A �ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 
 

Faktory rozvoja Indikátor 
Dobudovanie verejného vodovodu a odkanalizovanie 
mesta, zlep�šenie stavu istenia odpadových vôd 

 po et km nového verejného vodovodu 
 po et domácnosti pripojených na vodovod 
 km novej kanalizácie 
 po et domácnosti pripojených na kanalyzáciu 

Fungujúci systém odpadového hospodárstva  po et separujúcich domácností 
 mno�žstvo vyseparovaného odpadu 
 produkcia odpadu na 1 obyvate a 
 % druhotne spracovaného odpadu 
 mno�žstvo kompostovaného odpadu  

Vyu�žívanie alternatívnych a obnovite ných zdrojov 
energie 

 mno�žstvo vy�žitej energie z alternatívnych 
a obnovite ných zdrojov v meste 

Ochrana prírody a krajiny    pokrytie monitorovaného územia 
 pokrytie územia mesta parkovou zele ou 
 km náu ného chodníka 
 po et propaga ných materiálov 

s enviroinformáciami pre obyvate ov 
K ú ové disparity Indikátory 
Nedostato né pokrytie kanalizáciou a nízka 
technologická úrove  u�ž existujúcich OV  

 % obyvate ov s dostupnou kanalizáciou 
 po et modernizovaných OV 

Nezáujem o ochranu �ŽP  po et nezapojených domácnosti do triedenia 
odpadu 

Nedostato ná podpora rozvoja enviromentálnych 
technlógií, vyu�žívania obnovite ných zdrojov energie 

 rozloha zne isteného územia 
 miera vyu�žívania obnovite ných zdrojov energie 
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2. UDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNA INFRA�ŠTRUKTÚRA 
 
 
 

Faktory rozvoja Indikátor 
Slu�žby zamestnanosti  po et partnerstiev a projektov na podporu 

zamestnania a samozamestnania  
Kvalita vzdelávania pracovne sily   po et absolventov stredných �škôl 

 po et absolventov vysokých �škôl 
 po et kurzov pre celo�životné vzdelávanie 

Zlep�šenie postavenia ob anov ohrozených sociálnym 
vylú ením 

 po et pracovných miest v sociálnom podniku 
 po et umiestnených udí (prenocovaní) v útulku 

pre udí bez domova 
 po et nájomníkov v novovybudovaných 

nájomných bytoch 
 po et miest v dennom stacionári  
 po et miest v centre pre osamelé matky s de mi 

K ú ové disparity Indikátory 
Vysoká nezamestnanos  pracovnej sily s nízkym 
stup om vzdelania na celkovom po te 
nezamestnaných 

 podiel nezamestnaných s nízkym vzdelaním na 
celkovom po te nezamestnaných 

Podiel  dlhodobo nezamestnaných na celkovo po te 
nezamestnaných  

 podiel  dlhodobo nezamestnaných na celkovo 
po te nezamestnaných 

Odchod za prácou do zahrani ia    
slabá podpora za ínajúcich rodín  vyhradené fin. prostriedky na podporu mladých 

rodín 
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3. VYBAVENOS  MESTA, VÝROBNÁ INFRA�ŠTRUKTÚRA, CESTOVNÝ RUCH, ÚZEMNÉ 
PLÁNOVANIE 

 
 
 
 

Faktory rozvoja Indikátor 
Rozvoj priemyslu a slu�žieb  po et nových zahrani ných investorov  

 km2 nového priemyselného parku 
 km2 zrekon�štruovaného starého priemyselného 

parku 
 po et uskuto nených slu�žieb pre za ínajúcich 

podnikate ov 
Vyu�žívanie IKT  po et nových u�žívate ov IKT 

 zrýchlenie a roz�šírenie slu�žieb samosprávy 
pomocou nových IKT 

Skvalitnenie priepustnosti dopravnej infra�štruktúry   km nových dia nic 
 km nových miestnych komunikácií 
 km zrekon�štruovaných miestnych komunikácií 
 km nových chodníkov 
 po et nových parkovacích miest 
 po et zrekon�štruovaných mostov, lávok a 

podchodov 
 pokles po tu dopravných nehôd 

Zvý�šenie ob ianskej vybavenosti  po et miest v hromadných gará�žach 
 po et pripravených stavebných parciel a ich 

rozloha 
 po et bytov v IBV 
 po et bytov v HBV 
 po et rekon�štruovaných bytov  
 úspory nákladov na teplo po rekon�štrukcií 

teplárne a jej zariadení 
Komplexné vybudovanie infra�štruktúry pre oblas  CR  po et domácich náv�števníkov mesta 

 po et zahrani ných náv�števníkov mesta 
 po et realizovaných prístupov na oficiálne 

webové stránky mesta 
 po et ve trhov CR, na ktorých  bolo mesto 

prezentované 
K ú ové disparity Indikátory 
Nízka úrove  výdavkov na inovácie  vý�ška erpania finan nej podpory z fondov UE 
Nedobudovaná komunika ná a informa ná 
infra�štruktúra 

 pokrytie územia 

Zvy�šujúca sa dopravná za a�ženos  cestných 
komunikácií 

 za a�ženos  komunikácií  

Spomalenie dobudovania dia ni ných a cestných 
prepojení 

 km nových dia nic a cestných prepojení  

Nedostato né vyu�žívanie ekologických 
a alternatívnych druhov dopravy 

  

Nevyhovujúci technický stav budov, bytov 
a rodinných  domov  

 po et zrekon�štruovaných budov, bytov 
a rodinných domov 

Nekomplexná �štruktúra stredísk CR  druhy slu�žieb poskytovaných v strediskách CR 
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4. KULTÚRA, �ŠPORT, �ŠKOLSTVO, SPOLUPRÁCA 
 
 
 

Faktory rozvoja Indikátor 
Kultúra v meste  vý�ška preinvestovaných prostriedkov na 

rekon�štrukciu kultúrnej infra�štruktúry 
 po et kultúrnych akcií 
 po et náv�števníkov kultúrnych podujatí 

�Šport v meste  po et rekon�štruovaných a novopostavených 
zariadení pre �šport a vo ný as 

 km ly�žiarskych be�žeckých trás 
 po et �športových podujatí s medzinárodnou 

ú as ou 
 po et �športových podujatí zameraných na mláde�ž 

a rodiny 
Rozvoj �školstva  vý�ška preinvestovaných prostriedkov z fondov 

EU 
Kvalitná sie  M�Š, Z�Š, S�Š a V�Š 
 toto do �školstva 

 % nárastu �žiakov M�Š vzh adom na demografický 
prírastok 

 % nárastu �žiakov Z�Š vzh adom na demografický 
prírastok 

 % nárastu �žiakov S�Š vzh adom na demografický 
prírastok 

 % nárastu �žiakov V�Š vzh adom na demografický 
prírastok 

Zapojenie ob anov do rozvoja mesta  po et zapojených neziskových organizácií do 
spolo nej práce v meste 

Rozvoj cezhrani nej spolupráce  po et realizovaných spolo ných projektov 
na nadnárodnej úrovni 

K ú ové disparity Indikátory 
Zní�ženie �štátnych dotácií na kultúru  po et podporených kultúrnych akcií 
Nedostatok finan ných prostriedkov z príslu�šných 
�štátnych rezortov 

 po et novovzniknutých �športových oddielov  

Nedostato ná previazanos  medzi �školským 
systémom a potrebami trhu 

 po et zamestnaných absolventov 

Zmen�šenie záujmu pre prácu v komunitách  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. PHSR V KONTEXTE 
PROGRAMOVÝCH DOKUMENTOV 
SR 



 80 

  
 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta adca, strednodobý programový dokument, ktorý mesto 

adca vypracováva v súlade so zákonom NRSR . 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. 
 
 

Východiskové dokumenty pre vypracovanie PHSR 
 Programovacie dokumenty jednotlivých oddelení MsÚ v adci vo vä �šine len vo forme 

informatívnych správ a realiza ných zámerov, 
 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, AUREX, december 2001, 
 Národný rozvojový plán, marec 2003, 
 PHSR �Žilinského samosprávneho kraja, �ŽSK, október 2007 
 Územný plán mesta adca, Ing. arch. Marián Pivar i, �Žilina, júl 2007  
 Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike, Weiss,P., Kostorský, D., a kol., MH SR, 

Bratislava, 2005 
 
 

�Štatistické informácie a stanoviská pre PHSR  
 �Štatistický úrad SR, 
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
 Úrad �Žilinského samosprávneho kraja, 
 Okresné riadite stvo policajného zboru v adci, 
 Príslu�šné oddelenia MsÚ v adci, 
 Iné právnické a fyzické osoby. 

 
 

Prerokovanie a schva ovanie PHSR 
 Pod a zákona 503/2001 Z.z. mesto adca prerokováva a schva uje PHSR. Prerokovávanie sa realizuje 
v týchto etapách: 

 na úrovni jednotlivých pracovísk MsÚ v adci, 
 na úrovni vedúcich pracovníkov MsÚ v adci, 
 na úrovni Mestskej rady v adci, 
 na úrovni komisií MZ v adci, 
 na úrovni MZ v adci. 

 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta adca schva uje mestské zastupite stvo. 
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Záver 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta adca je strednodobý programovací dokument 
s asovým horizontom 5-7 rokov. Bol spracovaný ako podporný dokument pre stanovenie priorít a opatrení 
rozvoja mesta adca. 
 

Z h adiska �štruktúry bol roz lenený na �štyri základné asti. V prvej a druhej asti je podrobne analyzovaný 
skutkový stav jednotlivých oblastí územia mesta. Druhá as  je vlastná SWOT analýza. Dôle�žitou as ou je 
tretia as  �– Rozvojová stratégia, v ktorej sú zadefinované hlavné priority a opatrenia rozvoja mesta  na toto 
programovacie obdobie.  
 

Vykonate nos  jednotlivých opatrení, a tým dosiahnutie stanovených cie ov bude závisie  od mnohých 
faktorov. Najkritickej�ším prvkom je finan ná náro nos  jednotlivých priorít. Taktie�ž dôle�žitým faktorom sú 
komplikované vlastnícke vz ahy. Realizátormi PHSR nie je len mesto, ale aj �štátna správa a podnikate ské 
subjekty, preto popri financovaní z rozpo tu mesta sa pri jednotlivých opatreniach po íta s viac zdrojovým 
financovaním. 
 

Schválený PHSR je otvorený dokument, ktorý sa mô�že dop a  o nové aktivity a opatrenia, resp. mô�žu sa 
niektoré aktivity a opatrenia ru�ši . PHSR mesta adca je rozvojový dokument  mesta. PHSR schva uje MsZ 
v adci. Za vykonate nos , kontrolu, monitorovanie a hodnotenie realizuje MsÚ v adci.  
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PPRREEDDMMEETT  DDOOPPLLNNKKUU  ..11  

  

  

            Predmetom Doplnku . 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta adca na   roky 
2009 �– 2015 je doplnenie  
 

- stratégie rozvoja .2 UDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNA INFRA�ŠTRUKTÚRA  
- asti 2.1.3. DOBUDOVANIE SOCIÁLNEJ INFRA�ŠTRUKTÚRY PRE OB ANOV 

OHROZENÝCH SOCIÁLNYM VYLÚ ENÍM  vrátane REKAPITULÁCIE CIE A 2 
- asti 5 CELKOVÁ REKAPITULÁCIA 

  
o zámer . 2.1.3.6. VYBUDOVANIE ZARIADENIA PRE SENIOROV 
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2. UUDDSSKKÉÉ  ZZDDRROOJJEE  AA  SSOOCCIIÁÁLLNNAA  IINNFFRRAA�Š�ŠTTRRUUKKTTÚÚRRAA 
 
 

Cie  2.1 FORMOVA  A PODPOROVA  UDSKÝ KAPITÁL VYTVORENÍM PODMIENOK PRE DOSTUPNOS  VZDELÁVANIA 
VHODNÉHO PRE TRH PRÁCE, S PODPOROU RODINY A KVALITNEJ A DOSTUPNEJ SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ 
STAROSTLIVOSTI 

 
 
 

2.1.1. PODPORA ZAMESTNANOSTI A RIE�ŠENIE NEZAMESTNANOSTI 
 

2.1.1.1. AKTÍVNA PODPORA SAMOZAMESTNÁVANIA 
Úlohy: Podpora slu�žieb zamestnanosti spolo ne s ÚPSVaR 
Finan né zdroje MPSVaR SR, OP Zamestnanos  a sociálna inklúzia, Mesto adca 
Náklady 500 000,- Sk 16 597,- EUR 
Termín realizácie priebe�žne 

 

2.1.1.2. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S IN�ŠTITÚCIAMI VEREJNÉHO SEKTORA A PODPORA PODNIKATE SKÉHO SEKTORA 
Úlohy: Vytvorenie priestorových podmienok a komplexnej inf. pre podnikate ské aktivity 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 1 000 000,- Sk 33 194,- EUR  
Termín realizácie priebe�žne 

 
 
 

2.1.2. PODPORA CELO�ŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 
 

2.1.2.1. VYTVÁRANIE PRIAZNIVÝCH PODMIENOK PRE INNOS  �ŠTÁTNYCH A SÚKROMNÝCH VZDELÁVACÍCH IN�ŠTITÚCIÍ 
Úlohy: Vytvorenie priestorových  a technických podmienok pre vzdelávacie in�štitúcie 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 500 000,- Sk 16 597,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2015 

 
 
 

2.1.3. DOBUDOVANIE SOCIÁLNEJ INFRA�ŠTRUKTÚRY PRE OB ANOV OHROZENÝCH SOCIÁLNYM VYLÚ ENÍM 
 

2.1.3.1. MODERNIZÁCIA MPS A VYBUDOVNIE BYTOV  
Úlohy: Pres ahovanie MPS a prestavba MPS na nájomné byty 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 8 500 000,- Sk 282 148,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2010 

 

2.1.3.2. VYBUDOVANIE SOCIÁLNEHO PODNIKU 
Úlohy: Vybudovanie podniku  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 20 000 000,- Sk 663 878,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2010 

 

2.1.3.3. VYBUDOVANIE ÚTULKU PRE OSOBY BEZ DOMOVA 
Úlohy: Vybudovanie prechodného zariadenie pre bezdomovcov 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, �ŽSK, charity 
Náklady 2 000 000,- Sk 66 388,- EUR 
Termín realizácie 2010 - 2011 

 

2.1.3.4. VYBUDOVANIE BEZBARIÉROVÉHO PRÍSTUPU PRE ZP OB ANOV V RÁMCI REKON�ŠTRUKCIE MSÚ 
Úlohy: Dobudovanie bezbarierového prístupu v rámci rekon�štrukcie MsÚ v adci 
Finan né zdroje Mesto adca 
Náklady 2 500 000,- Sk 82 985,- EUR 
Termín realizácie 2009 

 

2.1.3.5. TRANSFORMOVANIE ASTI PRIESTOROV DDADSS NA UL. M.R. �ŠTEFÁNIKA, NA HVIEZDOSLAVOVEJ UL. A NA 
HORELICI NA ZARIADENIA POSKYTUJÚCE STAROSTLIVOS  FORMOU DENNÝCH A TÝ�ŽDENNÝCH POBYTOV 

Úlohy: Prestavba u�ž existujúceho zariadenia 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, MPSVaR SR, �ŽSK 
Náklady 700 000,- Sk 23 236,- EUR 
Termín realizácie 2009 - 2010 
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2.1.3.6. VYBUDOVANIE ZARIADENIA PRE SENIOROV 
Úlohy: Prestavba existujúceho objektu a jeho prístavba 
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca 
Náklady 58 745 700,- Sk 1 950 000,- EUR 
Termín realizácie 2011 - 2012 

 
 

2.1.4. PODPORA RODINY 
 

2.1.4.1. VYBUDOVANIE STÁLEHO CENTRA PRE OSAMELÉ MATKY S DE MI 
Úlohy: Vybudovanie zariadenia pre osamelé matky s de mi   
Finan né zdroje OP Zamestnanos  a sociálna inklúzia, Mesto adca, �ŽSK, charity 
Náklady 5 000 000,- Sk 165 970,- EUR 
Termín realizácie 2010 

 
 
 

2.1.5. SKVALITNENIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
 

2.1.5.1. PREVZATIE NSP V ADCI POD SPRÁVU MESTA 
Úlohy: Prevzatie NsP v adci do správy mesta 
Finan né zdroje  
Náklady bez rozpo tu  
Termín realizácie predbe�žný zámer 

 

2.1.5.2. VYBUDOVANIE HOSPICU 
Úlohy: Prebudovanie asti MsP adca na zariadenie typu hospic  
Finan né zdroje Fondy EÚ, Mesto adca, �ŽSK 
Náklady predbe�žne 50 000 000,- Sk 1 659 700,- EUR 
Termín realizácie 2014 - 2015 

 
 
 

REKAPITULÁCIA CIE A 2 
  

AKTIVITA NÁZOV CELKOM SK (TIS) CELKOM EURO 
2.1.1. PODPORA ZAMESTNANOSTI A RIE�ŠENIE NEZAMESTNANOSTI 1 500,00 49 791,00 
2.1.2. PODPORA CELO�ŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 500,00 16 597,00 
2.1.3. DOBUDOVANIE SOCIÁLNEJ INFRA�ŠTRUKTÚRY PRE OB ANOV 

OHROZENÝCH SOCIÁLNYM VYLÚ ENÍM 92 446,00 3 068 635,00 
2.1.4. PODPORA RODINY 5 000,00 165 970,00 
2.1.5. SKVALITNENIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 50 000,00 1 659 696,00 

CIE  SPOLU: 149 446,00 4 960 688,00 
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5. CCEELLKKOOVVÁÁ  RREEKKAAPPIITTUULLÁÁCCIIAA  
 
 

 
 

AKTIVITA NÁZOV CELKOM SK (TIS) CELKOM EUR (TIS) 
 CIE  1 196 000,00 6 506 008,00 
 CIE  2 149 446,00 4 960 688,00 
 CIE  3 1 107 803,00 36 772 323,00 
 CIE  4 527 900,00 17 523 070,00 

SPOLU: 1 981 149,00 65 762 089,00 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


