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Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025
1. Úvod
Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 -2022 s výhľadom do roku 2025 je
spracovaný v súlade s odporúčanou „Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC“ z februára 2015 (podľa
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č.
309/2014 Z. z.) a zadaním objednávateľa, preto pozostáva z nasledovných častí.
Analytická časť založená na zhodnotení vonkajšieho prostredia pre rozvoj
a fungovania mesta, podrobnejšie účelovo zameranej analýze vnútorného prostredia - všetkých relevantných oblastí života v meste, vyhodnotení plnenia zámerov a úloh predchádzajúceho Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta
Čadca na roky 2009 - 2015. Sumarizácia analytických záverov je prezentovaná vo
forme SWOT analýzy.
Strategická časť ako kľúčová časť celého dokumentu, na základe predchádzajúcej analýzy formuluje rozvojovú víziu mesta a základné strategické ciele, ktoré by
k priblíženiu sa k vízie mesta mali viesť/smerovať. Samotná vízia nie je kvantitatívne definovanou cieľovou hodnotou, ktorú by mesto v aktuálnom časovom horizonte programu rozvoja mesta malo dosiahnuť, ide o želaný, ideálny cieľový stav,
ku ktorému by mesto malo smerovať a za tým účelom realizovať celý rad opatrení
a úloh v rámci strategických aj čiastkových cieľov, odvodených z vízie mesta.
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kumentu. Pri viacerých projektoch sa predpokladá viaczdrojové financovanie,
čiže aj z externých zdrojov popri rozpočte mesta. Mesto má prirodzenú ambíciu
využiť aj zdroje Európskej únie, či už cez operačné programy programovacieho
obdobia 2014 – 2020, ktoré sú súčasťou Partnerskej dohody, ale aj z programov
INTERREG, vrátane cezhraničnej spolupráce, NFM a iných externých finančných
zdrojov.
Vypracovanie Programu rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 - 2022 s výhľadom do roku
2025 je založené, rešpektuje, zohľadňuje, inšpiruje sa a vychádza z celého radu dokumentov, záväzného i nezáväzného charakteru. Medzi záväzné dokumenty patria predovšetkým:
✦ Územný plán Mesta Čadca a jeho aktualizácie
✦ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja

pre roky 2014 – 2020
Okrem nich vypracovaný program rozvoja mesta vychádza aj z ďalších dokumentov
miestnych, regionálnych, národných alebo na úrovni EÚ, medzi ťažiskové z nich sa
radia:
✦ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca na roky 2009 - 2015
✦ Program odpadového hospodárstva mesta Čadca do roku 2015
✦ Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb

Programová časť predstavuje podrobnejšie rozpracovanie strategickej časti. Pre
jednotlivé strategické ciele sú navrhnuté konkrétne (v niektorých prípadoch rámcové) opatrenia, respektíve projekty.

✦ Program rozvoja bývania mesta Čadca na roky 2009 - 2020

Realizačná časť sa venuje vymedzeniu zodpovednosti za jednotlivé navrhnuté
opatrenia – projekty, spôsob koordinácie medzi mestom a ad hoc partnermi pre
jednotlivé projekty pri ktorých je partnerstvo aktuálne. V tejto časti sa prezentuje
aj spôsob komunikácie programu rozvoja mesta vo vzťahu k vybraným rozhodujúcim cieľovým skupinám. Ďalej je tu uvedený spôsob priebežného monitorovania a hodnotenia postupu realizácie programu rozvoja mesta. Súčasť tejto kapitoly predstavuje akčný plán na rok 2016 a jeho výhľad na roky 2017 a 2018.

✦ Metodika programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC na

Finančná časť je prirodzene zameraná na indikatívnu kvantifikáciu nákladov
opatrení – projektov obsiahnutých v programe rozvoja mesta. Jedná sa o predbežný odhad nákladov, pričom presnosť, respektíve približnosť nákladov závisí
od stupňa poznatkov o podrobnostiach jednotlivých projektov – aktuálneho stavu rozpracovanosti či pripravenosti projektov alebo možností týkajúcich sa reálnosti ich nákladov. Samozrejme náklady sú vyčíslené v súčasných cenách, ktoré sa
môžu meniť v závislosti od roku realizácie a vývoja cenovej úrovne.

✦ Spoločná stratégia zachovania životného prostredia a rozvoja krajiny Mesta

Čadca a Obce Mosty u Jablunkova
základe zákona o regionálnom rozvoji
✦ Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, aktualizácia 2010
✦ Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 2010
✦ Národný program reforiem 2012
✦ Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020
✦ Národné operačné programy na programové obdobie 2014 – 2020:
●

Operačný program Kvalita životného prostredia

●

Operačný program Operačný program výskum a inovácie

●

Integrovaný regionálny operačný program

●

Operačný program integrovaná infraštruktúra

●

Operačný program ľudské zdroje

●

Operačný program efektívna verejná správa

Okrem nákladov jednotlivých opatrení sa uvádzajú aj možné zdroje financovania tak, ako sa javia pravdepodobné v súčasnosti – v čase vypracovania tohto do-
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Z nadnárodných a cezhraničných dokumentov sú v programu reflektované najmä nasledovné:
✦ Stratégia Európa 2020
✦ Spoločný strategický rámec Európskej komisie
✦ Materiály Európskej komisie k programovému obdobie 2014 – 2020 a politiky

súdržnosti
✦ Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentál-

nom akčnom programe Únie do roku 2020 s názvom“ Dobrý život v rámci možností našej planéty“
✦ INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika
✦ Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko

Pri spracovaní tohto rozvojového dokumentu boli oslovení občania dotazníkovou akciou (v elektronickej aj tlačenej forme), aby sa zohľadnili a využili aj ich názory, potreby, skúsenosti, postrehy, vnímanie problémov ako aj vnímanie rozvojových šancí mesta na skvalitnenie života v ňom.
Pre vypracovanie „Programu rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 -2022 s výhľadom
do roku 2025“ boli vytvorené tri komisie, ktoré pokrývali tri ťažiskové oblasti, a to
hospodársku oblasť, oblasť sociálnu vrátane školstva, zdravotníctva, kultúry, bývania a voľného času a oblasť technickej infraštruktúry a životného prostredia. Členmi
jednotlivých komisií boli odborní pracovníci Mestského úradu Čadca, poslanci
mestského zastupiteľstva ako aj občania, ktorí prejavili záujem na tomto procese
participovať (vrátane občianskych združení a iných organizácií tretieho sektoru).
Mesto Čadca tak ako v predchádzajúcom období ani pre aktuálny Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 -2022 s výhľadom do roku 2025 nemá trvalých
partnerov – nemá podpísanú partnerskú dohodu o spolupráci, predpokladá však
v rámci prípravy a realizácie jednotlivých opatrení – projektov spolupracovať
s prirodzenými partnermi pre daný konkrétny projekt.
V tomto dokumente nie sú uvedené projekty a opatrenia realizované národnými alebo regionálnymi inštitúciami, ako napríklad NDS v prípade diaľnice D3, Slovenská správa ciest pri ceste 1. triedy 1/11, VÚC a pod. Zameranie je na opatrenia,
ktoré sú realizovateľné mestom alebo inými organizáciami sídliacimi na území
mesta podnikateľského alebo neziskového charakteru.
Spracovanie dokumentu vychádza zo súčasného stavu poznanie a predpokladanom vývoji vnútorných aj vonkajších podmienkach rozvoja mesta. Preto je
oprávnené predpokladať, že v prípade vzniku nových, v tejto verzii programu rozvoja mesta nezohľadnených skutočností, bude dokument aktualizovaný, aby odrážal a bol v súlade s reálnym vývojom. Z toho dôvodu treba dokument chápať
ako otvorený a reagujúci na významné nové fakty v živote mesta, ako aj národné
a medzinárodné podmienky ovplyvňujúce zásadným spôsobom jeho vývoj.
6
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2. Analytická časť
2.1 Analýza vnútorného prostredia
2.1.1 Sociálna oblasť
2.1.1.1 Demografia
Vývoj počtu obyvateľov
Mesto Čadca patrí počtom obyvateľom medzi stredne veľké mestá a je na 27.
mieste v poradí všetkých 140 miest na Slovensku.
Prvé údaje o počte obyvateľov sú z roku 1784, kedy mala Čadca 2 616 obyvateľov. Počet obyvateľov od tohto obdobia neustále stúpal, na prelome storočí
v roku 1900 žilo v Čadci 5 677. Tento nárast pokračoval až do roku 2001, kedy sa
počet obyvateľov zvýšil na 26 671 (nárast 4,7 krát). Od roku 1950 až do roku 2001
počet obyvateľstva mesta Čadca narastal intenzívnejšie ako v predchádzajúcich
obdobiach zásluhou rozvoja priemyslu. Celkový prírastok za uvedené obdobie
predstavuje 18 104 osôb a priemerný ročný prírastok mal hodnotu 362 osôb za
rok. Mesto Čadca rástlo na základe vlastných prirodzených prírastkov a na základe
migrácie vidieckeho obyvateľstva podporovanej rozsiahlou novou bytovou výstavbou, vyššou úrovňou technickej a občianskej vybavenosti a širšou škálou pracovných príležitostí. Od toho obdobia sa počet obyvateľov každoročne znižuje,
v roku 2015 je úbytok 2 025 obyvateľov v porovnaní s rokom 2001, čo je v priemere za uvedené obdobie ročný pokles o 144 osôb. Index poklesu obyvateľstva
2001/2015 je 92,4.
Vývoj počtu obyvateľov v Čadci:
Rok
Počet obyvateľov
1784
2 616
1828
4 114
1869
4 456
1900
5 677
1930
8 023
1950
8 595
1961
11 620
1970
14 365
1980
19 319
1991
25 183
2001
26 671
2002
26 548
2003
26 443

Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Index 2001/2015

Počet obyvateľov
26 269
26 004
25 852
25 751
25 564
25 474
25 426
24 921
24 862
24 753
24 670
24 646
92,4

Zdroj: Štatistický úrad SR, prepočty Ústav turizmu, s.r.o.
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Vývoj počtu obyvateľov a jeho pokles od roku 2010 vidieť aj z nasledujúceho grafu:
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S celkovým starnutím populácie, zvyšovaním jej priemerného veku a nižšej
pôrodnosti z dlhodobejšieho hľadiska sa mení aj zloženie populácie z hľadiska
veku (tabuľka nižšie). Klesá podiel obyvateľov v predproduktívnom veku a mierne narastá podiel obyvateľov v produktívnom veku, ale najmä v poproduktívnom
veku aj keď v SR výraznejšie ako v Čadci. Priaznivým javom je, že Čadca má vyšší
podiel obyvateľstva v produktívnom veku a nižší v poproduktívnom ako v SR aj
v Žilinskom kraji. Menej priaznivá skutočnosť je, že má v predproduktívnom veku
nižší podiel populácie ako v SR a aj v Žilinskom kraji a tento podiel sa každoročne
znižuje.
Porovnanie vekovej štruktúry obyvateľstva (v %):
K 31.12.2014

Ku koncu roku 2014 žilo v Čadci 24 670 obyvateľov, v okrese Čadca 91 263 obyvateľov, mesto Čadca tvorí 27 % z počtu obyvateľov okresu v roku 2005 to bolo 28
% a v roku 2001 28,8 %.
Prírastky/úbytky obyvateľstva
Znižuje sa počet obyvateľov a znižuje sa aj podiel obyvateľov v rámci okresu Čadca:
✦ Znižovanie počtu obyvateľov je spôsobené predovšetkým nižším prírastkom

obyvateľov, ale najmä zvyšovaním počtu odchádzajúcich obyvateľov do iných
okresov (sťahovaním).
✦ V roku 2014 sa narodilo 226 detí, 179 zomrelo, prírastok počtu obyvateľov bol

47 obyvateľov.
✦ Prisťahovalo sa 287 obyvateľov a 403 sa vysťahovalo.
✦ Celkový úbytok obyvateľstva predstavoval 69 osôb.

Obdobne to bolo aj v predchádzajúcich rokoch. V okrese Čadca sú prírastky
obyvateľstva len v niektorých obciach (napr. Oščadnica, Raková, Skalité...). Podobne aj v okrese Čadca je záporné saldo migrácie, ktoré nastalo po roku 2003.
Napr. okres Čadca mal v roku 2005 najvyšší úbytok obyvateľstva zo všetkých okresov Žilinského kraja.
Veková štruktúra obyvateľov
Podľa Štatistického úradu SR malo mesto Čadca ku koncu roku 2014 24 670
obyvateľov, z toho 12 111 mužov a 12 559 žien. Muži predstavujú 49,1 % z celkového počtu obyvateľov, podiel mužov sa od roku 2001 nemení, aj v tomto roku
tvoril 49,1 %. Je o niečo vyšší podiel ako v celej populácii SR (48,7).
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SR

ŽSK

Čadca

muži

SR

ŽSK

Čadca

SR

ženy

ŽSK

Čadca

spolu

Predproduktívny (0-14)

16,12 16,25

15,33

14,55 14,87

13,69

15,31 15,55

14,50

Produktívny
(15-64)

72,88 71,25

76,58

68,67 69,15

72,91

70,73 71,25

74,71

Poproduktív- 11,00 13,21
ny (65+)

8,09

16,78 15,98

13,40

13,96 13,21

10,79

Zdroj: Štatistický úrad SR

Celkové starnutie populácie obyvateľstva v Čadci a zvyšovanie podielu obyvateľov v poproduktívnom veku prebieha v porovnaní s populáciou Slovenska pomalšie, čo je dané aj skutočnosťou, že priemerný vek populácie v Čadci je nižší
(37,89 rokov) ako v SR (39,87) a Žilinskom kraji (39,24) a taktiež index starnutia
zatiaľ nedosiahol hodnotu 100 ani v prípade žien, ako je to v rámci Slovenska a aj
Žilinského kraja.
Priemerný vek obyvateľov a index starnutia v roku 2014:
Ukazovateľ

Priemerný vek/Index starnutia*
SR

ŽSK

Čadca

Muži

38,24/68,23

37,69/63,61

37,10/52,77

Ženy

41,43/115,34

40,74/107,50

40,42/97,91

Spolu

39,87/91,17

39,24/84,97

38,79/74,47

*pozn.: Index starnutia je počet osôb v poproduktívnom veku (65+) k osobám v predproduktívnom veku
(0 – 14)
Zdroj: Štatistický úrad SR

Ženy sa v priemere dožívajú vyššieho veku než muži, stredná dĺžka života pri
narodení u žien na Slovensku predstavuje 80 rokov a u mužov 73,2 rokov. Výsled-
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ky ovplyvňuje napríklad množstvo manuálne náročnej fyzickej práce, cestovanie
za prácou alebo kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. V okrese Čadca je
žiaľ, najnižšia stredná dĺžka života u mužov – 69,43 rokov, u žien je to 79,3 rokov.
Najvýraznejší rozdiel v strednej dĺžke života medzi mužmi a ženami taktiež
v okrese Čadca, kde ženy žijú až o 9,9 roka dlhšie ako muži.
V roku 2004 prognóza vývoja obyvateľstva (ŠÚ SR) do roku 2025 predpokladala
nárast obyvateľstva v celom Žilinskom kraji, úbytok mal nastať až v roku 2030.
Predpoklady sa nenaplnili – recesia národného hospodárstva, obmedzená bytová
výstavba, nepriaznivý vývoj populácie sa prejavila v znížení migrácie z vidieka do
miest a v prípade mesta Čadce sa zvýšila práve migrácia do iných okresov. Predpoklad 28 tis. obyvateľov v roku 2020 sa asi nenaplní.
Prevažná väčšina obyvateľov v meste Čadca mala v roku 2014 slovenskú národnosť až 89,9%, českú národnosť má 0,9 % a 9,2 % národnosť inú alebo neuviedli.
Podobne ako v rámci SR aj v meste Čadca (podľa údajov zo sčítania v roku 2011)
najviac obyvateľov malo ukončené stredoškolské vzdelanie 58,6 % (v SR 52,6 %,
v ŽK 54,2 %). Základné vzdelanie malo 12,2 % (SR 15 %, ŽK 13,9 %), vysokoškolské
12 % (13,9 %, 13 %) zo všetkých obyvateľov. Z hľadiska medzicenzového vývoja sa
podiely obyvateľov so stredoškolským vzdelaním zvyšujú a počet obyvateľov so
základným vzdelaním klesá. Tento trend je ovplyvnený znižujúcou sa zložkou detskej populácie, ako aj úmrtnosťou obyvateľov starších ročníkov, ktoré v minulosti
výrazne ovplyvňovali počty obyvateľov s najvyšším ukončeným základným vzdelaním.
Nepriaznivé javy demografického vývoja v meste Čadca:
✦ Znižovanie počtu obyvateľov v meste trvajúce nepretržite od roku 2001
✦ Znižujúci sa podiel populácie v predproduktívnom veku a nárast populácie

v poproduktívnom veku
✦ Úbytok obyvateľstva je spôsobený najmä sťahovaním do iných okresov, predo-

všetkým za prácou alebo lepšími životnými podmienkami, nedostatok pracovných príležitostí môže mať vplyv na rozhodovanie o odchode z mesta
✦ Najnižšia stredná dĺžka života u mužov v okrese Čadca medzi všetkým okresmi

v SR
✦ Najvýraznejší rozdiel v strednej dĺžke života medzi mužmi a ženami medzi

okresmi na Slovensku

10

Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025
2.1.1.2 Zdravotníctvo
Zdravotnícke zariadenia na území mesta Čadca zabezpečujú štátne a neštátne
zdravotnícke zariadenia, ktoré nespadajú pod mesto. Mesto nemá vplyv na riadenie a prevádzku týchto zariadení.
Ústavnú zdravotnú starostlivosť zabezpečuje predovšetkým Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, lekári všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, stanica záchrannej zdravotnej starostlivosti a agentúry domácej
ošetrovateľskej starostlivosti.
Nemocnica bola postavená v roku 1967, uvedená do prevádzky v roku 1968.
Vzhľadom na vek zariadení, ich technickú zastaranosť sa postupne nemocnica rekonštruuje, v poslednom o
 bdobí chirurgický trakt, jednotka intenzívnej starostlivosti a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Rekonštrukciou sa zmodernizuje
celý operačný trakt chirurgického oddelenia a jednotka intenzívnej starostlivosti,
čím sa skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečí väčší komfort
pacientom pri a po operácii.
Kysucká nemocnica s poliklinikou je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v zmysle
platnej legislatívy na základe uzatvorených zmlúv so zdravotnými poisťovňami.
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná pre obyvateľov spádového územia okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto a v rámci slobodnej voľby lekára i iných obyvateľov.
Podľa údajov Žilinského samosprávneho kraja celkový počet lôžok v Kysuckej
nemocnici s poliklinikou Čadca je 436, z toho 326 akútnych a 110 chronických. V r.
2013 bolo hospitalizovaných 18 705 obyvateľov okresu, čo je 204,7 obyvateľov na
1 000 obyvateľov okresu. V porovnaní so Žilinským krajom, kde bolo hospitalizovaných 216,3 obyvateľov na 1 000 obyvateľov kraja, ide o mierne nižšiu hodnotu.
Priemerný ošetrovací čas hospitalizovaných pacientov bol 6,8 dní, čo je mierny
nadpriemer voči priemeru Žilinského kraja na úrovni 6,6 dňa.
Na základe údajov z eVÚC ostatnú sieť zdravotníckych zariadení reprezentuje
194 zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (z toho 94 ambulancií prvého
kontaktu), 3 lekárske služby prvej pomoci, 33 lekární. U niektorých lekárov v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci sa používa systém elektronického objednávania na vyšetrenia pod názvom „Nestoj v rade“. Prostredníctvom internetu sa
za štyri roky občania objednali na viac ako 23-tisíc vyšetrení.
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2.1.1.3 Sociálna starostlivosť
V oblasti sociálnej starostlivosti patrí do pôsobnosti mesta sociálna pomoc rodinám s maloletými deťmi, zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne ťažko postihnuté osoby a pomoc jednotlivcom vyžadujúcich osobitnú starostlivosť. Ďalšími službami sú sociálne poradenstvo, sociálno-právna ochrana,
sociálna pomoc osobám v hmotnej núdzi a peňažné príspevky na kompenzáciu.
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela sa vykonáva v zmysle zákona č.
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci opatrení na zabezpečenie ochrany práv dieťaťa mesto úzko spolupracuje so základnými a materskými školami v meste, s odborom sociálnych vecí pri ÚPSVaR, s detskými
a praktickými lekármi a často aj orgánmi činnými v trestnom konaní. V rámci preventívnej činnosti sa pracovníci úradu zameriavajú na vyhľadávanie rodín, v ktorých je zanedbávaná starostlivosť o maloleté deti
V súčinnosti s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci (orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) mesto vykonáva pravidelné sociálne
šetrenia v rodinách, v ktorých bolo okresným súdom uložené výchovné opatrenie. Dohľad bol pravidelne vykonávaný v 15 rodinách, v ktorých žije 42 detí. Sleduje sa, či deti riadne navštevujú školu, či rodičia nadmerne nepožívajú alkoholické nápoje, či sa starajú o čistotu a riadny chod domácnosti.
Ďalším opatrením v rámci sociálnoprávnej ochrany detí je vykonávanie funkcie
osobitného príjemcu na výplatu prídavku na dieťa a výplatu rodičovského príspevku. Osobitným príjemcom na výplatu prídavku na dieťa sa mesto stáva
v zmysle § 12 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v prípade, ak oprávnená osoba (najčastejšie rodičia, starí rodičia), nevyužívajú prostriedky na účel, na ktorý sú určené alebo tiež vtedy, ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku a bezdôvodne vymešká viac ako 15
vyučovacích hodín. Prídavok na dieťa v roku 2015 predstavoval sumu 23,52 EUR.
Osobitným príjemcom rodičovského príspevku sa mesto stáva v zmysle §5 zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mesačná suma rodičovského príspevku predstavuje sumu 203,20 EUR.
Funkciu osobitného príjemcu rodičovského príspevku mesto vykonávalo v roku
2015 v jednom prípade.
Mesto poskytuje sociálnu pomoc osobám v hmotnej núdzi v zmysle § 17 a 18
zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi jednorazové dávky v hmotnej
núdzi. V roku 2015 bolo vyplatené 125 žiadateľom a boli poskytnuté na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb a mimoriadne liečebné náklady.
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Mesto poskytuje aj poradenstvo pri podávaní žiadostí na úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny o poskytnutie dotácie pre deti ohrozené sociálnym vylúčením (dotácia na stravu ) a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností
(dotácia na školské pomôcky). Je určená deťom základných a materských škôl,
ktorých rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo pracujú a ich príjem nedosahuje výšku životného minima. Mesačne sa poskytovala strava v roku 2015 93
deťom. Taktiež bola poskytnutá dotácia na školské pomôcky 78 deťom. Túto dotáciu poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca a mesto financie prerozdeľuje jednotlivým základným a materským školám.
Mesto poskytuje sociálnu pomoc seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom v zmysle zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. V zmysle svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o odkázanosti na opatrovateľskú službu a na
sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Odkázanosť občana na poskytnutie sociálnej služby sa zisťuje sociálnou a lekárskou posudkovou činnosťou. Na základe
právoplatného rozhodnutia o odkázanosti môže občan požiadať o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na konkrétny druh sociálnej služby
(napr. opatrovateľskú službu, zariadenie pre seniorov a iné ).
Opatrovateľky, prostredníctvom ktorých mesto zabezpečuje opatrovateľskú
službu pre 60 opatrovaných sú s mestom v pracovnoprávnom vzťahu na plný alebo skrátený pracovný úväzok. Mesto Čadca v roku 2015 vynaložilo na realizáciu
opatrovateľskej služby cca 165 tis. EUR. V zmysle zákona o sociálnych službách za
poskytovanie sociálnej služby stanovuje mesto úhradu vo svojom všeobecne záväznom nariadení 0,80 EUR za hodinu denne poskytovania opatrovateľskej služby. Ročná úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby v roku 2015 predstavovala sumu 34 tis. EUR.
V roku 2015 sa otvorilo viacúčelové zariadenie pre seniorov, ktoré je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca. Kapacita zariadenia
je 52 osôb. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň
odkázanosti je II. až IV. Zariadenie pre seniorov zabezpečuje komplexné služby,
ako je pomoc pri odkázanosti, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť a pod. V zariadení sa poskytuje taktiež odľahčovacia
služba ŤZP osobe, ktorej cieľom je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje (poberá
príspevok za opatrovanie) nevyhnutný odpočinok za účelom udržania jej fyzického a duševného zdravia. Je poskytovaná po dobu maximálne 30 kalendárnych
dní. Ďalšou službou je poskytovanie sociálnej služby v jedálni. Zariadenie poskytuje obedy ďalším 50 seniorom a ŤZP osobám, z toho v 20 prípadoch vykonáva aj
vozenie obedov priamo do domácnosti.
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Mesto taktiež zabezpečuje aktivity v oblasti starostlivosti o seniorov mesta, ktorí sa môžu stretávať v klube dôchodcov, kde sa pre nich zabezpečuje záujmová
činnosť a poskytuje sociálne poradenstvo. Seniori sa taktiež stretávajú na kultúrno – spoločenských, športových a iných akciách usporiadaných mestom.
Mesto sa usiluje zlepšiť podmienky pre ZP občanov a v rámci rekonštrukcie
mestského úradu vybudovalo bezbariérový vstup do spoločnej úradovne mesta
Čadca.
Na území mesta Čadca poskytujú sociálnu starostlivosť aj viaceré neštátne subjekty. Mesto Čadca poskytuje prostredníctvom sociálneho oddelenia dotácie subjektom zaoberajúcim sa poskytovaním sociálnych služieb alebo pomocou ŤZP
osobám. V roku 2015 bola dotácia poskytnutá ôsmim organizáciám na zabezpečenie činnosti alebo rekondičné pobyty: Únii nevidiacich a slabozrakých, ZO Čadca, Občianskemu združeniu Klinček, Poradensko-tréningovému centru Náruč
v Čadci, Jednote dôchodcov, Mestskej organizácii v Čadci, Slovenskému zväzu telesne postihnutých, MO Čadca a OZ Stella Spei. Finančné prostriedky boli poskytnuté Slovenskému Červenému krížu, Územnému spolku v Čadci, na zabezpečenie
vývarovne pre dôchodcov a ŤZP, Diecéznej charite Žilina pre Dom sv. Gianny
v Čadci bola poskytnutá dotácia na prevádzkovanie sociálnych služieb a nocľahárne pre bezdomovcov. V roku 2005 vyčlenilo mesto priestory pre občianske
združenie Lumen – stredisko pomoci jednotlivcom, rodinám a osamelým matkám
v núdzi.
Na území mesta sú ešte tri domovy dôchodcov a sociálnych služieb, ktoré sú
rozpočtovými organizáciami Žilinského samosprávneho kraja.
✦ V súčasnosti najväčším nedostatkom v oblasti sociálnej pomoci je, že na území

mesta nie sú žiadne jasle pre deti do troch rokov. V súčasnosti o umiestnenie
detí do jasieľ majú záujem rodičia asi 30 detí.
✦ Mestu chýba zdravotnícke zariadenie pre dlhodobo chorých a zomierajúcich

ľudí v ktorom je kladený dôraz na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti typu
hospic.
✦ Mestu chýba zariadenie pre bezdomovcov, v súčasnosti tieto problémy rieši

charita.
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2.1.1.4 Školstvo
Materské školy
V pôsobnosti zriaďovateľa mesta Čadca je 7 materských škôl s 35 triedami, ktoré
navštevuje 751 detí do 6 rokov. V porovnaní rokom 2008/09 sa zvýšil počet tried
o 3 a počet detí, ktoré navštevujú škôlku o 53. Na jednu triedu pripadá približne
20 – 22 detí podľa veku a na 10 detí pripadá jedna učiteľka MŠ.
Materské školy poskytujú predškolské vzdelávanie a celodennú starostlivosť
deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, v prípade voľného miesta aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami podľa § 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole.
Obdobne, ako v celoslovenskom priemere je v súčasnosti nedostatok miest
v materských školách aj v Čadci, aj keď počet tried vzrástol. V tomto školskom roku
zostalo neumiestených 13 detí a 20 malo odloženú školskú dochádzku. Preto je
potrebné opätovne začať využívať budovu MŠ na ul. SNP mestom v minulosti prenajatú neziskovej organizácii, ktorá ju nevyužíva.
Materské školy v zriaďovacej pôsobnosti mesta Čadca 2015/16:
Materské Počet
školy
detí

Počet
tried

Rok pred Odložená škol. Zatiaľ Počet učiteškolskou do- dochádzka neprija- liek, vrátene
chádzkou
2015/16
té
riaditeľky

MŠ SNP

174

8

58

4

0

18

MŠ Hurbanova

157

7

49

4

7

16

MŠ Fraňa
Kráľa

88

4

32

5

0

9

MŠ Janka
Kráľa

174

8

54

6

0

18

MŠ
Milošová

83

4

21

0

0

8

2a

MŠ
Horelica

31

1 poldenná

15

1

0

3

MŠ
Podzávoz

44

2

20

0

6

4

751

35
a 1 pol
denná

249

20

13

76

Spolu

Zdroj: Mestský úrad Čadca
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✦ niektoré školské jedálne nevyhovujú zásadám HCCP, nevyhovujúce inventárne

vybavenie kuchýň
✦ zastarané technológie v školských kuchyniach je potrebné nahrádzať novými

zariadeniami.
Základné školy
V zriaďovacej pôsobnosti mesta Čadca je 6 základných škôl sídliacich na území
mesta. V školskom roku 2015/16 navštevuje základnú školskú dochádzku 1 980
žiakov v 102 triedach. Aj vzhľadom k demografickému vývoju počet detí v základných školách klesá. Kým v školskom roku 2007/2008 plnilo povinnú školskú dochádzku na základných školách 2 525 žiakov, v tomto školskom roku je to pokles
až o 545 žiakov. Úmerne tomu sa znížil aj počet tried na školách o 8. Pokles žiakov
bol zaznamenaný vo všetkých základných školách, to znamená, že to nesúvisí
s lepšou alebo horšou kvalitou výučby v jednotlivých školách a vzájomnými presunmi v rámci škôl, ale so znižujúcim sa počtom detí v meste. V súčasnosti je priemer 19 detí na jednu triedu. Zo všetkých žiakov je 120 integrovaných.

počet tried

počet žiakov

počet tried

hranie detí s vybavením (preliezačky, hojdačky, mini ihrisko) – napr. MŠ SNP, MŠ
Hurbanova, MŠ Janka Kráľa

počet žiakov

✦ v niektorých materských školách je potrebné modernizovať a doplniť dvor na

počet tried

júce sa skrine a šatňové skrinky pre deti, ležadlá, nábytok

počet žiakov

✦ zastarané interiérové vybavenie, nevyhovujúca podlahová krytina, rozpadáva-

počet tried

ruchové ističe, interiérové osvetlenie náročné na energiu )

počet žiakov

✦ nevyhovujúca elektroinštalácia (potrebná pasportizácia a audit osvetlenia, po-

počet tried

váva nedostatok investícií na rekonštrukciu a obnovu zastaraných objektov MŠ
(zateplenie, výmena okien, osvetlenie objektov kvôli bezpečnosti, rozpadávajúce sa vonkajšie schody, oplotenie areálov a pod.)

1.
75 4
2.
84 4
3.
60 3
4.
78 4
5.
81 3
6.
68 3
7.
80 4
8.
56 3
9.
76 4
NKS
0 0
3.roč.
Spolu 658 32

počet žiakov

✦ aj keď v niektorých MŠ sa investovalo do rekonštrukcie a obnovy, naďalej pretr-

počet tried

okná, vysoké náklady na kúrenie, vyššia spotreba vody spôsobená starými vodovodnými batériami, vysoká spotreba elektrickej energie spôsobená zastaranou elektroinštaláciou a nevhodnými osvetľovacími telesami a žiarovkami, zastaraná kotolňa na tuhé palivo – MŠ Milošová)

Ročník

✦ vysoká energetická náročnosť budov (nie sú zateplené budovy, strechy, staré

počet žiakov

období, niektoré deti zostávajú neumiestnené a rodičia musia deti voziť do MŠ
v okolitých obciach alebo riešiť starostlivosť o deti iným spôsobom

počet tried

✦ v súčasnosti nedostatok miest, aj napriek zvýšenému počtu tried v poslednom

Základné školy v zriaďovacej pôsobnosti mesta Čadca (stav k 15.12 2015):
ZŠ Rá- ZŠ J. A. Ko- ZŠ M. R. ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ Milošo- Školy
zusova menského Štefánika Podzávoz Horelica vá u Prívary celkom
počet žiakov

Hlavné problémy súvisiace s materskými školami:
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51
50
41
25
43
42
47
43
35

3
2
2
1
2
2
2
2
2

58
62
62
41
61
43
55
49
56

3
3
3
2
3
2
3
2
3

17
13
26
27
36
39
36
39
35

1
1
1
1
2
2
2
2
2

10
18
14
14
16
10
15
15
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1

16
21
14
15

1
1
1
1

227
248
217
200
237
202
233
202
208

13
12
11
10
12
10
11
10
12

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6

1

9

66

4 1980 102

383 19 487 24 268 14 118

NKS - trieda pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Popri základných školách pôsobia školské kluby detí, ktoré žiaci navštevujú
v mimoškolskom čase. Z celkového počtu 1980 školopovinných detí 509 žiakov je
zapísaných do školských klubov. Prehľad o počte detí, oddelení a pracovníkov je
v nasledujúcej tabuľke.
Školské kluby detí:
Školské kluby

Počet detí

Oddelenia

Pracovníci

ZŠ Rázusova

179

7

7x6,5 hod.

ZŠ J. A. Komenského

110

4

4

ZŠ M. R. Štefánika

127

5

5

ZŠ s MŠ Podzávoz

53

2

2

ZŠ s MŠ Horelica

15

1

1x93 % úväzok

ZŠ Milošová, u Prívary

25

1

1

509

20

20

Spolu

V školách je zamestnaných 145 pedagogických pracovníkov, 8 asistentov učiteľa, 5 špeciálnych pedagógov a psychológ, 20 vychovávateľov. Okrem toho pracujú v školách prevádzkoví zamestnanci, administratívni pracovníci a nepedagogickí pracovníci v celkovom počte 75 osôb.
16
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Hlavné problémy súvisiace so základnými školami:
✦ redukovanie počtu tried v dôsledku znižovania počtu žiakov, prevádzka budov

pri zníženom počte tried sa stáva nákladnejšia
✦ podobne ako v materských školách aj v základných školách sa investovalo do

rekonštrukcie a obnovy, naďalej však pretrváva nedostatok investícií na rekonštrukciu a obnovu zastaraných objektov škôl (zateplenie, výmena okien, osvetlenie objektov kvôli bezpečnosti, zastarané elektroinštalácie, nevyhovujúca
vzduchotechnika, ústredné kúrenie v havarijnom stave, zatekajúce strechy, rozpadávajúce sa vonkajšie schody, oplotenie škôl a pod.)
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Školy poskytujú umelecké vzdelávanie v jednotlivých študijných odboroch,
pripravujú žiakov na štúdium na SŠ a VŠ umeleckého a umelecko - pedagogického zamerania.
Základné umelecké školy a Centrum voľného času 2015/2016:
Zariadenie

Počet detí

Počet učiteľov

725

36
(z toho 18 na skrátený úväzok)

ZUŠ M. R. Štefánika

✦ vysoká energetická náročnosť budov (nie sú zateplené budovy, strechy, staré

okná, vysoké náklady na kúrenie, chýbajú ventily na radiátoroch na reguláciu
vykurovania), vyššia spotreba vody spôsobená starými vodovodnými batériami, vysoká spotreba elektrickej energie spôsobená zastaranou elektroinštaláciou a nevhodnými osvetľovacími telesami a žiarovkami
✦ zanedbaný interiér v niektorých školách (omietky, maľovka, vybavenie miest-

okrem toho 6 nepedag. pracovníkov na skrátený úväzok
ZUŠ Jozefa Potočára
Spolu

ností)
✦ rozpadávajúce sa chodníky a cesty v areáloch škôl, oplotenie

CVČ Kukučínova

✦ v niektorých školách sú v zlom stave interiérové a exteriérové priestory na po-

hybové aktivity žiakov (telocvične, multifunkčné ihriská a pod.) a taktiež vybavenie telocvičným náradím vhodným aj pre čiastočne oslobodených od telesnej a pohybovej výchovy
✦ niektoré školské jedálne nevyhovujú zásadám HCCP, nevyhovujúce inventárne

vybavenie kuchýň je potrebné vymeniť a doplniť
✦ chýbajúce jazykové triedy na výučbu cudzích jazykov na niektorých školách
✦ chýbajúce odborné učebne na prírodovedné predmety a výchovné predme-

ty a ich vybavenie
✦ chýbajúce školské dielne na vyučovanie technickej výchovy a vybavenie po-

môckami
✦ v troch základných školách sú nevyhovujúce hygienické zariadenia, je potrebná

ich rekonštrukcia.
Okrem vyššie uvedených materských a základných škôl v pôsobnosti zriaďovateľa sú aj dve základné umelecké školy a Centrum voľného času.
V ZUŠ Jozefa Potočára sa vyučuje tanečný, výtvarný, literárno-dramatický
a hudobný odbor, najviac žiakov navštevuje hudobný a výtvarný odbor. ZUŠ M. R.
Štefánika sú tie isté odbory, pričom literárno-dramatický odbor je zameraný na
masmediálnu komunikáciu a škola disponuje koncertnou sálou so zvukovo –
technickým vybavením pre hudobníkov, zrkadlovou sieňou pre tanečníkov a výstavnou galériou pre výtvarníkov.
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873

53
(z toho 20 na skrátený úväzok)

1 598
zapísaných
1816 detí v 151
záujmových
útvaroch

12 vychovávateľov, 15 interných
a 40 externých zamestnancov

Hlavné problémy súvisiace s výučbou v ZUŠ a Centre voľného času:
✦ problémy spojené s rekonštrukciou, opravami (omietky, oplotenie, úpravami

spevnenej plochy na parkovanie, vykurovanie, strecha, okná, zateplenie)
a údržbou (revitalizácia zelene a mobiliáru v areáli školy s oplotením)
✦ problémy súvisiace s materiálnym vybavením škôl (doplnenie hudobného od-

boru novými hudobnými nástrojmi, grafický lis pre výtvarný odbor, ozvučenie
koncertnej sály
✦
chýbajúce materiálno-technické vybavenie pre voľnočasové aktivity najmä

v oblasti športu.
Na území mesta sídli 7 stredných škôl, z toho 2 cirkevné, ktorých zriaďovateľom
nie je mesto Čadca, ale patria pod Žilinský samosprávny kraj a cirkev. Ide o nasledovné školy: Gymnázium J. M. Hurbana so slovensko-anglickou bilingválnou sekciu, Stredná odborná škola Čadca, Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu,
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola technická, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Stredná odborná škola zdravotnícka sv. Františka z Assisi.
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2.1.1.5 Kultúra

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom nasledovných kultúrnych inštitúcií na
území mesta:

V Čadci sú viaceré významné kultúrno-historické objekty zapísané v zozname
pamiatkového fondu SR (ÚZPF) ako národné kultúrne pamiatky: Rímskokatolícky
kostol sv. Bartolomeja s areálom v centre mesta Čadca, v areáli kostola sú chránené lipy veľkolisté, zapísané do zoznamu chránených stromov v Žilinskom kraji.

✦K
 ysucká knižnica v Čadci - 120. tis. knižničných jednotiek, takmer 10 000 čitate-

Ako NKP sú zapísané aj viaceré meštianske domy na nám. Slobody a na Palárikovej ulici.
Okrem týchto sú v meste ďalšie pamiatky uvedené v Súpise pamiatok: administratívna budova, pôvodne Okresný úrad, mestská radnica a tri pamätne tabule
(Petrovi Jilemnickému, padlým v SNP, pamätná tabula na rok 1948).

Pre zachovanie historickej identity mesta sú dôležité aj ďalšie historicko - architektonické objekty dotvárajúce prostredie: meštianske domy v centre Čadce, sakrálne objekty (kaplnky, kríže na území mesta) a zrubové domy rozptýlené v osadách Krkoškovci, Kýčera, Lazy, Melľovci, Burdovci, Janščovci.
Na území mesta pôsobia tri farnosti a nachádzajú sa tri kostoly: farnosť a kostol
sv. Bartolomeja (centrum mesta), farnosť a kostol sv. Jozefa robotníka (sídlisko
Kýčerka) a farnosť a kostol Sedembolestnej Panny Márie (Milošová).
Objekty kultúrnych pamiatok nie sú vo vlastníctve mesta mesto nemá na ich
spravovanie vplyv.
V Čadci sa nachádzajú kultúrne inštitúcie a zariadenia, ktoré sú v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca a kultúrne inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je
Žilinský samosprávny kraj.

Mesto Čadca je zriaďovateľom nasledovných inštitúcii:
✦ Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca so sídlom v Dome kultúry
✦ Galéria Čadca – mestská galéria a Informačné centrum v Mestskom dome (or-

ganizačne patria pod Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca)
✦ Kino Čadca (organizačne spadá pod Kultúrne a informačné centrum mesta

Čadca)
✦ Palárikov dom – časť pôvodného objektu (zachovaná po požiari, v súčasnosti

nefunkčná)
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ľov
✦ Kysucké múzeum v Čadci11
✦ Kysucké kultúrne stredisko v Čadci (organizátor regionálnych, nadregionálnych

a národných súťaží, prehliadok a festivalov).
Do roku 2010 pôsobila v Čadci aj Kysucká galéria. V roku 2011 svoju činnosť
v Čadci ukončila, svoje sídlo i expozíciu má od roku 2011 v kaštieli v Oščadnici.
K ďalším organizáciám, spolkom a občianskym združeniam, ktoré na území
mesta vyvíjajú kultúrne, vzdelávacie a spoločenské aktivity patria Akadémia vzdelávania, Okresná organizácia Únie žien Slovenska, KERIC – Kysucké európske informačné centrum, Spolok priateľov Čadce, Živena, Ženy Kysúc – neinvestičný fond,
OZ Stružielka, Miestny odbor Matice slovenskej, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Jednota dôchodcov Slovenska, regionálne a miestne organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých, Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, Slovenského zväzu zrakovo postihnutých a nevidiacich a ďalšie.
Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca, so sídlom v Dome kultúry Čadca,
organizuje rôznorodú kultúrno-výchovnú činnosť a je centrom kultúrneho a spoločenského života v meste. Pôsobia v ňom mnohé umelecké súbory – tanečné,
spevácke, hudobné (komornej aj populárnej hudby), folklórne, divadelné a pod.
Viaceré súbory dosiahli významné úspechy na rôznych domácich aj zahraničných
súťažiach napríklad detský folklórny súbor Kelčovan - viacnásobný víťaz národných súťaží a prehliadok, folklórny súbor Kysučan - súbor s 50 ročnou úspešnou
tradíciou aj na medzinárodnom poli, miešaný spevácky zbor Kysuca - víťaz celoslovenskej súťaže, úspešný účastník medzinárodných festivalov spevokolov, Kysucký komorný orchester - kvalitné hudobné teleso, prispievajúce výrazne k popularizácii vážnej hudby v regióne Kysúc. Úspešné na regionálnych, krajských
i národných súťažiach a festivaloch sú aj divadelné súbory: Divadelný súbor Jána
Palárika, ktorý má už 90-ročnú tradíciu a detský divadelný súbor EVA (35 rokov trvania). V oblasti tanca sa výrazne presadil súbor moderného scénického tanca
JOJA ako aj Čadčianske mažoretky.
Mesto Čadca organizuje každoročne aj významné kultúrno-spoločenské podujatia. K najvýznamnejším a tradičným patrí Novoročný koncert spojený s odovzdávaním ocenení a čestných titulov Osobnosť Kysúc, Vianočný benefičný koncert a Veľkonočné koncerty, v rámci ktorých sa predstavuje vynikajúce domáce
umelecké kolektívy, sólisti i hostia. Mesto Čadca je jedným z hlavných organizátorov národnej súťažnej divadelnej prehliadky pôvodnej slovenskej dramatickej
tvorby Palárikova Raková. Najväčším podujatím mesta je Bartolomejský hodový
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jarmok a v jeho rámci konaný festival venovaný drotárskym tradíciám – Drôtománia Čadca. Uvedené podujatie je medzinárodnou prehliadkou kultúry mesta, ako
aj kultúry a prezentácie partnerských miest Čadce – Toruň, Žywiec, Valašské Meziříčí. Na pôde Čadce sa ako bienále koná aj najstarší slovenský medzinárodný filmový festival dokumentárnych filmov o ľudovej kultúre Etnofilm Čadca. Festival
Divadlo a deti je zameraný na deti a mládež a každoročne prináša mnohé pozoruhodné inscenácie hrané profesionálmi i amatérmi. Svoje miesto v kalendári podujatí mesta majú aj Festival komornej hudby, ktorý sa zameriava na mladé talenty,
festival duchovnej piesne Magnificat i festival Revival Night. Mesto je garantom
úspešného cyklu podujatí v predvianočnom a vianočnom období Kysucké Vianoce v Čadci, v lete garantuje cyklus podujatí Čadčianske kultúrne leto. Obľúbené sú
aj ďalšie podujatia – koncert venovaný matkám, slávnostný program venovaný
pedagógom spojený s oceňovaním pedagógov, galaprogram a ocenenie osobností mesta, cyklus Mesto deťom, Mesto otvorené umelcom či jesenné koncerty
a podujatia pre seniorov.

Mesto Čadca, prostredníctvom svojho Kultúrneho a informačného centra, dlhodobo finančne podporuje viacero umeleckých kolektívov, ktoré pracujú na amatérskej úrovni a združujú ľudí rôznych vekových kategórií i profesií. K takto podporovaným mestským umeleckým kolektívom patria: Kysucký komorný orchester,
Miešaný spevácky zbor Kysuca, FS Kysučan, DFS Kelčovan, Divadelný súbor J. Palárika, Detský divadelný súbor EVA, tanečný súbor JOJA a ďalšie.

Mesto organizuje v priebehu celého roka, v spolupráci a prostredníctvom svojho
Kultúrneho a informačného centra, desiatky ďalších podujatí a okrem toho poskytuje svoje priestory aj pre aktivity iných organizácií. Účelne tým využíva disponibilné priestory a výrazne prispieva k rozvoju kultúrneho a osvetového života v meste.
V Kultúrnom a informačnom centre mesta (v Dome kultúry) sa konajú viaceré
vzdelávacie a záujmové kurzy: jazykové, pohybové, tanečné, kreatívne a pod., rôzne divadelné, tanečné, zábavno-súťažné podujatia a filmové prestavenia pre deti
aj dospelých.
Informačné centrum, ktoré je súčasťou Kultúrneho a informačného centra mesta
Čadca, sídli v objekte Mestského domu v centre mesta. Poskytuje kompletnú ponuku informačných služieb pre obyvateľov a návštevníkov mesta Čadca a jeho
okolia. Informácie sa týkajú ubytovacích a stravovacích služieb, turistických atraktivít, spoločensko-kultúrnych podujatí, vlakových a autobusových spojení a pod.
V informačnom centre možno zakúpiť rôzne atlasy, turistické mapy, upomienkové
predmety, pohľadnice a pod., okrem toho poskytuje aj ďalšie služby.
Galéria Čadca vznikla v roku 2013 a sídli v objekte Mestského domu a spoločne
s Informačným centrom tvoria vzájomne prepojený a v symbióze fungujúci
priestor, atraktívny pre návštevníkov. V priebehu troch rokov svojej existencie pripravila 15 zaujímavých a hodnotných výstav a expozícií. Zameriava sa najmä na
tvorbu významných domácich autorov, no prezentuje aj tvorbu umelcov zo zahraničia (Česko, Poľsko) a rôzne tematické výstavy. Spolupracuje s kysuckými
umelcami a pravidelne organizuje rôzne tvorivé aktivity, workshopy, tematické
súťaže a netradičné hodiny výtvarnej výchovy pre deti a mládež, tematické podujatia pre dospelých návštevníkov, koncerty a pod. Významne prispieva k rozvoju
a skvalitňovaniu kultúrneho života v meste.
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Mesto Čadca poskytuje na základe žiadostí každoročne na kultúrnu činnosť aj
priame dotácie neziskovým organizáciám a farnostiam.
Mesto Čadca aktívne vstupuje ako partner do spolupráce s inštitúciami tretieho
sektora, záujmovými a občianskymi združeniami pri nimi organizovanými rôznorodými akciami a podujatiami. Medzi najväčšie a najznámejšie z nich patria: Kysucký maratón – významné športovo-kultúrne podujatie, Beskyd Rallye – medzinárodná prehliadka historických vozidiel, Vansovej Lomnička – súťaž v umeleckom
prednese žien, Kubánska noc – latino festival, Trabantzraz – medzinárodná prehliadka trabantov, koncerty a letný tábor Stružielky pre zdravotne postihnuté
deti, Goralmaratón, podujatia venované rozvoju a prezentácií tradičných remesiel, Mesto otvorené umelcom - symbolické otvorenie mesta verejnosti a umelcom a zároveň otvorenie novej umeleckej sezóny , Čadčianske kultúrne leto - cyklus kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, výstavy ovocia a zeleniny,
drobných zvierat a vtáctva a ďalšie.
Závery:
✦ mesto postupne rekonštruuje a modernizuje Dom kultúry, jeho priestory ponú-

kajú príležitosť aj na nové využitia ako napríklad prezentácia tradičných kysuckých remesiel podporujúca zachovanie ich bohatej tradície aj formou priestoru
pre tvorbu súčasných remeselníkov (drotárstvo, práca s drevom, kožou, atď.)
✦ obnovu si vyžaduje budova Palárikovho domu, zničená požiarom v roku 2004.

Tieto priestory v centre mesta by sa v budúcnosti dali využiť ako multifunkčný
priestor pre kultúrne, spoločenské ale aj súvisiace komerčné aktivity
✦ potreba vytvorenia a inštalovania mestského systému značenia pamiatok
✦ mestu chýba otvorený multifunkčný priestor typu amfiteáter s kinom, kde by

bolo možné usporadúvať rôzne kultúrne podujatia mestského ale aj regionálneho významu
✦ potreba rozšírenia priestorov mestskej galérie – Galéria Čadca – o výstavné

priestory, ale aj pracovné zázemie galérie
✦
pamätníky, pamätné tabule, umelecké objekty a prvky drobnej hodnotnej

a historickej architektúry v meste si vyžadujú pravidelnú starostlivosť formou
obnovy a údržby
✦ potreba kultivácie estetizácie verejných priestranstiev v meste, estetizácie ob-

jektov a zariadení na území mesta, mestského mobiliáru apod.
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2.1.1.6 Šport a voľný čas
V meste sú viaceré športové zariadenia, ktoré využívajú športové kluby, miestne
obyvateľstvo a aj návštevníci Čadce.
Pod mesto patria:
✦ Mestská plaváreň, ktorá je od r. 2014 v správe príspevkovej organizácie mesta.

Plaváreň je v meste najnavštevovanejším nielen športovým, ale aj oddychovým
priestorom. Ročne jej rôzne služby využije takmer 100 000 návštevníkov. Na
jednom mieste sú možností športového a relaxačného vyžitia, ktoré je možné
podľa potreby a záujmu kombinovať. Okrem 25 m plaveckého bazéna s 8 dráhami je k dispozícii sauna (suchá, parná), posilňovňa, solária (vertikálne, horizontálne), masáže a oddych na letnej terase. K dispozícii je aj posedenie v bufete, v príjemnom prostredí vstupnej haly. Plaváreň organizuje vlastné plavecké
kurzy a školy. V letnom období je k dispozícii aj ihrisko na plážový volejbal, malý
futbal, bedminton a ringo.
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Záverom:
✦ Okrem Mestskej plavárne, ktorá prešla prvou fázou rekonštrukcie a vyžaduje si

ďalšiu modernizáciu, sú športové objekty a ihriská v zanedbanom stave a vyžadujú si modernizáciu a obnovu.
✦ Napriek kvalitným krajinným podmienkam je málo možností pre cykloturistiku,

chýba vyznačenie ďalších nových trás a služieb pre cykloturistov tak na území
mesta ako aj prepojenie na regionálne a nadregionálne trasy.
✦ Mestu chýbajú oddychovo-rekreačné zóny pre miestne obyvateľstvo s lavička-

mi a drobnými atraktivitami pre deti a dospelých, pri rieke Kysuci nevyužitý
priestor na tento účel.
✦ V Čadci chýba, obyvateľmi veľmi žiadané letné kúpalisko s oddychovým areálom.

✦ Športový areál zahŕňajúci futbalové plochy, tenisové kurty, hokejbalové ihrisko,

skatepark, športovú halu v areáli na ul. Športovcov, v ktorej sa konajú rôzne
športové a kultúrne podujatia si žiada rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu.
✦ Viacúčelové športové areály ZŠ a telocvične, areál ZŠ Rázusova s kompletne vy-

bavenými dvomi antukovými a dvomi pieskovými ihriskami pre volejbal.
✦ Správcom športovej haly na ul. Andreja Hlinku (bývalý PRATEX) je mestský pod-

nik DOMBYT Čadca – príspevková organizácia mesta. Športovú halu ponúka
správca na prenájom športovým klubom, fyzickým a právnickým osobám. Hala
nie je v dobrom stave, potrebuje rekonštrukciu a modernizáciu.
Krytá plaváreň postavená v roku 1982 prešla v roku 2010 čiastočnou rekonštrukciou. Ostatné objekty, štadióny a športoviská v Čadci sú v značne zanedbanom stave a vyžadujú si investície na postupnú obnovu a nové projekty na modernizáciu.
V meste je viac ako 30 športových klubov, skupín a jednotlivcov s registrovanou
členskou základňou s viac ako 1 600 členmi, ktorí reprezentujú mesto regionálnych a celoslovenských športových podujatiach. Najvýznamnejšia športové kluby
v meste sú: TJ lokomotíva Čadca s viac ako 50 ročnou históriou (volejbal, turistika,
sánkovanie,...), stolnotenisový klub HCH Čadca, ŠK hádzaná ženy, futbalový klub
Čadca, ŠK nohejbal, ŠK karate ZZO Čadca, šachový klub Čadca a iné.
Jedným z najvýznamnejších športových podujatí s medzinárodnou účasťou je
Kysucký maratón - druhý najstarší maratón na Slovensku, po prestávke bol znova
obnovený. Ďalšie významné podujatia v meste sú futbalový Štefanský pohár, hokejbalový turnaj o pohár primátora mesta Čadce a volejbalový turnaj Memoriál
Maroša Gabriša, ktorého už 23. ročník sa bude konať v roku 2016.
24
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2.1.1.7 Bývanie
Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020, schválená uznesením vlády
SR č. 13 zo 7. januára 2015, vytvára určitý rámec aj pre tvorbu koncepcií bytovej
politiky na miestnej úrovni a v značnej miere formuje podmienky realizácií bytovej politiky v jednotlivých obciach a mestách.
Hlavné zásady pre oblasť bytovej politiky v uvedenom národnom dokumente
sú nasledovné.
Koncept udržateľného bývania
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✦ zabezpečenie financovania sociálneho a cenovo dostupného bývania
✦ zlepšenie prístupu k vode a základnej infraštruktúre, zlepšenie prístupu osôb so

špeciálnymi potrebami k bezbariérovému bývaniu
✦ akceptovanie kultúrnej identity konkrétneho prostredia a obyvateľov.

Zodpovednosť miestnej samosprávy v oblasti rozvoja bývania
Zodpovednosť v oblasti rozvoja bývania je tradične rozdelená medzi občana,
štát, samosprávu a súkromný sektor. Jednotliví aktéri pôsobia pri vytváraní podmienok pre rozvoj bývania previazane, ale so svojou špecifickou pôsobnosťou.

Z hľadiska posilnenia environmentálnej udržateľnosti adekvátna politika by mala zahŕňať nasledujúce princípy:

Občan je v podmienkach trhového hospodárstva nositeľom primárnej zodpovednosti za zabezpečenie vlastného bývania.

✦ znižovanie spotreby energie v sektore bývania,

Mesto je ako orgán miestnej samosprávy najbližšie k občanovi, preto má byť
jeho pôsobnosť zameraná najmä na vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj
bývania v rámci územného rozvoja sídiel, pričom je žiaduce, aby súčasťou týchto
aktivít bola úzka spolupráca so štátom pri využívaní ekonomických nástrojov rozvoja bývania.

✦ zabezpečenie zdravého bývania a okolitého prostredia,
✦ zmiernenie negatívneho vplyvu bytového sektora na životné prostredie,
✦ zlepšenie odolnosti budov voči prírodným a človekom spôsobeným katastrofám.

Z hľadiska ekonomickej udržateľnosti bývania zodpovedajúca politika štátu zahŕňa
nasledujúce princípy:
✦ podpora a stimulácia súkromných investícií do oblasti bývania, ako aj rozvoja

verejno-súkromných partnerstiev,
✦ podpora funkčného neziskového bytového sektora,
✦ zabezpečenie efektívnej správy bytového fondu,
✦
vytvorenie podmienok k dobre fungujúcemu, efektívnemu, spravodlivému,

transparentnému bývaniu a trhu s pozemkami, ktoré reagujú na rôzne typy dopytu po bývaní,
✦
stimulácia zamestnanosti prostredníctvom investícií do zelenej ekonomiky

a inovácií v oblasti technológií v oblasti bývania.
Základným cieľom sociálnej udržateľnosti bývania je zabezpečenie dôstojnej
kvality života pre každého človeka. Znamená to vytvorenie systému cenovo dostupného a kvalitného, inkluzívneho a rozmanitého (zmiešané vlastníctvo a zmiešané príjmové skupiny), bezpečného a zdravého bývania, obytných oblastí, ako aj
komunít, ktoré sú dobre integrované do širších sociálno-priestorových systémov,
ktorých bývanie je súčasťou - mestské a národné.
Z hľadiska sociálnej udržateľnosti politika bývania má zahŕňať nasledujúce zásady:
✦ zlepšenie celkového prístupu všetkých k primeranému, cenovo dostupnému,

Z hľadiska pôsobností miest patrí medzi ich primárne úlohy:
✦
obstarávanie, schvaľovanie a aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie

obce a zóny s osobitým zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, hospodárne a ekonomicky únosné využívanie pozemkov a efektivitu výstavby, a to
prioritne v rámci hraníc zastavaného územia obce
✦ vedenie databázy o aktuálnom stave bývania, bytového fondu a potrebe bytov

v obci za účelom zlepšenia bytového fondu a obytného prostredia so zreteľom
na predpokladané potreby obce vyplývajúce z ekonomického, sociálneho a demografického vývoja v obci
✦ spracovávanie, schvaľovanie a aktualizácia programu rozvoja bývania obce vrá-

tane programov obnovy bytového fondu v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, či už samostatne alebo ako súčasť komplexnejších koncepčných dokumentov obce napr. programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce
✦ vytváranie odborných útvarov na obecných, resp. mestských úradoch najmä väč-

ších miest, ktoré budú mať vo svojej pôsobnosti starostlivosť o rozvoj bývania a
poskytovanie informácií a metodickej pomoci týkajúcej sa hospodárenia s pozemkovým a bytovým fondom v obci
✦ aktívne usmerňovanie a koordinovanie účastníkov procesu rozvoja bývania pri

zabezpečení pozemkov a výstavby technickej infraštruktúry pri výstavbe bytov
✦ skvalitňovanie správy a hospodárenia s obecným bytovým fondom.

kvalitnému, zdravému a bezpečnému bývaniu
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Dôležitým nástrojom racionálneho využívania krajiny a utvárania predpokladov pre trvalý súlad všetkých činností v území je územné plánovanie. Nástroje
územného plánovania v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) stanovujú optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia.

Mesto má vypracovaný koncepčný dokument „Program rozvoja bývania mesta
Čadca na roky 2009 – 2020“. Okrem iného dokument na základe analýzy potrieb
a vonkajšieho prostredia stanovuje ciele v oblasti bytovej politiky na 10 ročné obdobie, ako aj nástroje a prostriedky na ich dosiahnutie.

Medzi nástroje, ktoré by mohli zabezpečiť kvalitnú prípravu výstavby obytného
a mestského prostredia, patria aj urbanistické a architektonické súťaže, ktoré sa
v súčasnosti využívajú iba v minimálnej miere.
Environmentálna dimenzia - Regionálna / mestská
Primerané umiestnenie a hustota obytných oblastí a prístup k infraštruktúre.
 abezpečenie technickej infraštruktúry k environmentálne bezpečným pozemZ
kom.
Ochrana ekosystémov a biodiverzity.
 odpora udržateľnej a nízko uhlíkovej mestskej infraštruktúry, verejnej dopravy
P
a bezmotorovej mobility, energetických systémov.
Odpadový manažment a recyklácia.
Ekonomická dimenzia – región / mesto
Riadenie ekonomických aktivít a rastu posilnením trhu s bývaním.
Poskytovanie dostupného bývania.
 oskytovanie potrebnej infraštruktúry a základných služieb k pozemkom pre
P
bývanie.
Posilnenie miestnych komunít, miestneho stavebného priemyslu a podnikania.
Podpora miestnych tradičných stavebných materiálov a techník.
Podpora regenerácie síl.
Sociálna dimenzia – región / mesto
Podpora integrovania komunít a posilňovanie dôvery v komunitách.
Podpora komunitných zariadení a prevencia segregácie.
 egenerácia a reintegrácia „zanedbaných“ oblastí do regionálnej, mestskej
R
štruktúry.
Zaistenie integrácie infraštruktúry bývania do širších oblastí.
Regenerácia nevyhovujúcich obydlí a chudobných štvrtí.
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Cieľom Programu rozvoja bývania mesta Čadca na roky 2009 – 2020 je zohľadniť
aktuálnu demografickú, sociálnu a bytovú situáciu a určiť predpoklad jej smerovania. Identifikovať prednosti a nedostatky doterajšieho vývoja a to aj v širších súvislostiach bývania nad rámec mesta. Na základe zistení upozorniť na rizikové oblasti
rozvoja bývania. Následne na to vymedziť ciele, ktoré by malo mesto Čadca dosiahnuť v oblasti bytovej politiky v najbližších 10 rokoch a určiť prostriedky a nástroje na
dosiahnutie týchto cieľov.
Z hľadiska demografického vývoja je vidieť stagnáciu, dokonca čiastočný pokles rastu obyvateľstva spôsobený zlou sociálnou a ekonomickou situáciou a na
druhej strane sa rozvíja vrstva obyvateľov so špecifickým nárokmi na bývanie. Aj
tieto skutočnosti sa musia zohľadňovať pri realizácií bytovej politiky v meste Čadca.
Územný plán navrhuje. Nové plochy pre rozvoj bývania sú navrhnuté pre 606
bytov v bytových domoch a 424 bytov v rodinných domoch v etape do roku 2020.
Spolu to je 1030 bytov. 440 bytov v rodinných domoch a asi 160 bytov v polyfunkčných domoch a podkroviach bude realizovaných po roku 2020. Spolu to je
600 bytov.
Mesto Čadca má vo vlastníctve spolu 320 mestských bytov, z toho:
✦ 7 bytov je po jednom byte v bytovom dome na Štúrovej 1832, Májovej 1582,

Školskej 2288, Hurbanovej 208, Gočárovej 1506, Kukučínovej 33/Q. a A. Bernoláka 2611.
✦ Moyzesova 1917 je vo vlastníctve mesta 31 bytov
✦ 17. novembra 2700

32 bytov

✦ Okružná 2685

51 bytov

✦ Okružná 2981/4B

32 bytov

✦ Okružná 2984/4D

34 bytov

✦ Okružná 3001/4C

34 bytov

✦ Okružná 148/9: byty A 78 bytov a byty B 21 bytov

Na úseku bývania Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti MsÚ kompletizuje a eviduje žiadosti o pridelenie mestských bytov. Vedie poradovník žiadateľov o pridelenie bytu a správcovi poskytuje súhlasy
s uzatváraním nájomnej zmluvy.

29

Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025
Nájomné zmluvy bytov na Okružnej ul. sú uzatvárané v zmysle zákona č.
443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a súhlasy k uzatváraniu nájomných zmlúv sú správcovi bytov poskytované vždy na jeden až 2 roky. Pri predlžovaní nájomných zmlúv je potrebné preskúmavať kritériá v zmysle Zásad pre prideľovanie nájomných bytov
spolufinancovaných z dotácie na obstarávanie nájomných bytov. Takto sledovaných je 250 nájomných bytov.

Počet osôb obývajúcich jeden byt v roku 2011:

Priebežne hore uvedené oddelenie prešetruje aj žiadosti užívateľov nájomných bytov, ktorí žiadajú o súhlas k trvalému pobytu pre rodinných príslušníkov.
Pri prideľovaní uvoľnených bytov oddelenie skúma sociálne podmienky vytypovaných žiadateľov a dohliada na schopnosť budúcich užívateľov nájomných
bytov uhrádzať platby za užívanie bytov.

Byty podľa typu budovy v roku 2011:

V roku 2014 bolo pridelených 99 nájomných bytov, z toho: 36 jednoizbových bytov, 54 dvojizbových a 9 trojizbových bytov. Z uvedeného dôvodu došlo v priebehu roku 2015 k prečíslovaniu zoznamu žiadostí o pridelenie bytov,
nakoľko bolo nutné vytriediť vybavené žiadosti a preveriť platnosť a oprávnenosť evidovaných žiadostí. Z celkového počtu 507 žiadostí bolo do konca roku
2015 evidovaných 251 žiadostí.
Z hľadiska rozvoja individuálnej bytovej výstavby považujú občania za potrebné
aj urýchlenie procesov súvisiacich s vybavovaním stavebného povolenia pri výstavbe rodinných domov.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Za posledných cca 100 rokov sa v Čadci postavilo 8 435 bytov. Najväčšie prírastky nových bytov boli zaznamenané v sedemdesiatych rokoch (2 154), v osemdesiatych (2 091) a šesťdesiatych rokov (1 570) minulého storočia. Za obdobie rokov
2001 – 2011 pribudlo približne 320 nových bytov.
V roku 2011 bolo v Čadci obývaných 7 317 bytov. Z tohto počtu 6 397 tvorili
byty obývané vlastníkmi, 350 bytov družstevných a 570 bytov bolo nájomných,
inej formy vlastníctva alebo nezistených. Podľa údajov MsÚ Čadca vo vlastníctve
mesta v roku 2015 bolo 320 bytov.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
osoba osoby osoby osoby osôb osôb osôb osôb osôb osôb
1 285 1 398 1 484 1 666

830

347

180

72

26

9

11
a viac
20

V bytových V bytových
budovách budovách
s 1 bytom

V bytových
V bytových
V nebytobudovách s 2 budovách s 3 vých budobytmi
a viac bytmi vách

Byty
spolu

7 316

509

7 317

1 856

4 951

1

Počet obyvateľov v byte v roku 2011:
1 osoba

2

3 až 5

6 až 10

11 a viac

spolu

1 285

1 398

3 980

634

20

7 317

Byty podľa počtu miestností na obyvateľa v roku 2011:
Menej 0,5
ako 0,5 – 1,0
292

1,0
1,25
1,5
2,0
2,5
3,0
– 1,25 – 1,50 – 2,0 – 2,5 – 3,0 a viac

2 452 1 842 367

891

592

73

788

neziste- spolu
né
20

7 317

Byty podľa vlastníctva v roku 2011:
Byty obývané Družstevné
vlastníkom
byty

Byty v nájme Iná forma
vlastníctva

Nezistené

Byty
spolu

6 397

169

174

7 317

350

227

Byty podľa počtu obytných miestností v roku 2011:

Väčšina bytov sa nachádza v bytových domoch s 3 a viac bytmi, celkovo až 4
951 bytov (67,7%).

1 obytná
miestnosť

Na základe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sú zostavené nasledovné tabuľkové prehľady ilustrujúce situáciu v oblasti bývania v meste Čadca.

357

2

3

4

5

6

7

8

1 097 3 785 1 236 448 199 70 42

9
nezisa viac tené
63

20

spolu
7 317
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2.1.2 Hospodárstvo a podnikanie

Byty podľa systému dodávky vody v roku 2011:
S tečúcou vodou

Bez tečúcej vody

Nezistené

Byty spolu

2.1.2.1 Priemysel a služby

6 903

76

338

7 317

Hospodárstvo v meste Čadca vychádza z tradícií predovšetkým materiálnej výroby,
ktorá sa tu rozvíjala po dlhé desaťročia predchádzajúceho obdobia. Preto stále dominuje priemysel a jeho odvetvia, resp. druhy výroby, ako:

Typ kúrenia v bytoch v roku 2011:
Centrálne kúrenie

Bez centrálneho kúrenia

nezistené

Byty spolu

6 368

493

456

7 317

✦ Textilné vlákna – ich príprava a spriadanie
✦ Spracovanie dreva a výrobky z dreva
✦ Automobilové príslušenstvo
✦ Výroba kovových konštrukcií a výrobkov z kovu

Hlavné problémy – zhrnutie:

✦ Potravinárstvo

✦ Mesto eviduje niekoľko neplatičov v mestských nájomných bytoch

✦ Z novších typov výrob – výroba plastov

✦ Mesto nedisponuje nízko štandardnými bytmi pre neplatičov

✦ Tradičná výroba vianočných ozdôb.

✦ Vzhľadom na vekovú štruktúru bytov potreba ich modernizácie je veľmi aktuál-

na
✦ Potreba modernizácie sa týka aj časti bytov vo vlastníctve mesta
✦ Osobitne bytový dom mesta s 52 bytmi vyžaduje zateplenie a celkovú moder-

nizáciu
✦ Pre individuálnu bytovú výstavbu je potrebné vymedzenie plôch
✦ Súkromní investori bytovej výstavby očakávajú od mesta primeranú a zodpo-

vedajúcu podporu

Z primárneho sektoru:
Poľnohospodárstvo. Význam poľnohospodárskej výroby, ktorej v minulosti dominovala živočíšna výroba – osobitne hovädzí dobytok, postupne upadala. Pre
rastlinnú výrobu nie sú tu veľmi vhodné podmienky, pretože bonita pôdy je nízka
a klimatické podmienky málo priaznivé.
Na území mesta nie je žiadny väčší poľnohospodársky podnik iba niekoľko desiatok samostatne hospodáriacich roľníkov. Z plodín sa pestujú prevažne zemiaky, jačmeň, ovos a raž. Poľnohospodárstvo nemá potenciál hybnej sily rozvoja
miestnej ekonomiky je však dôležité v živote mesta pre svoje produkčné aj neprodukčné funkcie (krajinotvorba, zábrana povodní a erózií,...).
Stavebníctvo - relatívne vysoký podiel subjektov s predmetom činnosti stavebníctva, zamestnávajú však podproporčne malý počet pracovníkov v pomeru
k počtu týchto subjektov. Okrem sezónnosti a príležitostných zákaziek, môže to
byť ovplyvnené aj neoficiálnym zamestnávaním.
Ťažba surovín a nerastov nie je aktívna.
V meste je celkom evidovaných 1470 podnikateľských subjektov – fyzických
a právnických osôb.
Údajov o hospodárstve a podmienkach podnikania v meste Čadca je minimum,
určité priblíženie nám poskytnú údaje za okres Čadca, v rámci ktorého je mesto
dominantnou lokalitou osobitne s sekundárnom a terciárnom sektore.
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Podľa údajov štúdie „Konkurencieschopné regióny 21“ vypracovanej Podnikateľskou
alianciou Slovenska je štruktúra podnikateľského sektora (vyjadruje podiel zamestnancov danej oblasti vo firmách nad 10 zamestnancov na celkovom počte pracujúcich vo firmách s 10 a viac zamestnancami) v okrese Čadca nasledovná:

né kancelárie a cestovné agentúry, personálne agentúry, právne služby a iné). Typické pre firmy v oblasti služieb je veľký počet malých firiem s nízkym počtom
zamestnancov.

✦ Ľahký priemysel 44,6%
✦ Obchod a doprava 24,7%

Najväčší zamestnávatelia v meste spomedzi podnikateľských subjektov:

✦ Ťažký priemysel 14,5%

✦ Belfein Slovakia, a.s. – približne 685 zamestnancov

✦ Ostatné služby 6%

✦ A&T SK, s.r.o. viac ako 250 zamestnancov

✦ Stavebníctvo 5,5%

✦ TI – Hanil Slovakia, s.r.o. – viac ako 250 zamestnancov

✦ Poľnohospodárstvo 4,8%

✦ Kysucké pekárne, a.s. – približne 220 zamestnancov
✦ M&H Slovensko, s.r.o. – viac ako 200 zamestnancov

Najväčšie konkurenčné výhody okresu Čadca:
✦ Potenciál pre rozvoj turizmu
✦ Dostupnosť voľnej pracovnej sily
✦ Dostupnosť finančných a kapitálových zdrojov
✦ Motivácia zamestnancov k produktívnejšej práci
✦ Plnenie úloh úradmi

Najväčšie bariéry rozvoja podnikania:
✦ Kvalita cestnej infraštruktúry
✦ Migrácia kvalifikovanej pracovnej sily
✦ Dopad šedej ekonomiky na podnikanie
✦ Vplyv polohy okresu na podnikanie

Index regionálneho podnikateľského prostredia – okres Čadca je na 61. mieste
spomedzi 79 okresov Slovenska. Tento index vytvárajú 4 subindexy: ekonomická
aktivita (60. miesto medzi okresmi SR), verejná správa a legislatíva logicky s najmenšou váhou (47. miesto), technológie a infraštruktúra (65. miesto), vzdelávanie
a ľudské zdroje (50. miesto).
Popri priemysle sa však tak, ako v celej národnej ekonomike a vo vyspelých krajinách vôbec, zvyšuje podiel služieb, presadzujú sa činnosti menej surovinovo
a materiálne náročné. Naopak skôr založené na ľudskej činnosti (ako dominujúcom prvku „produktívnej“ spotreby), ale aj miestnych daností, ktoré sa využívajú
ale v tomto procese (pri ich dobrom využívaní) sa nespotrebovávajú – prírodné
prostredie, kultúrne pamiatky nehnuteľné, hnuteľné ale aj nehmotné kultúrne
dedičstvo). V tomto prípade sa jedná najmä o turizmus, softwarové a počítačové
služby, projekčné služby, sprostredkovateľské služby (realitné kancelárie, cestov-
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✦ JJ Electronic, s.r.o. – cca 215 zamestnancov
✦ Wood Working, s.r.o. – viac ako 100 pracovníkov
✦ OKRASA, výrobné družstvo – cca 180 zamestnancov
✦ WEBUNG, s.r.o. viac ako 150 zamestnancov
✦ Aspera – Spinn, s.r.o. s viac ako 50 zamestnancami

V meste sídli COOP Jednota Čadca, ktorá zamestnáva okolo 650 zamestnancov,
ale len menšia časť z nich pracuje na území mesta a ostatní pracujú po celých Kysuciach (okres Čadca a okres Kysucké Nové Mesto).
Okrem toho v meste zamestnávajú významné množstvo pracovníkov obchodné spoločnosti, ktoré nemajú sídlo v Čadci, ako napríklad Billa, Lidl, Tesco a ďalšie,
preto títo zamestnanci sú evidovaní v sídle týchto firiem, aj keď fyzicky pracujú
v Čadci.
Ako vidieť z uvedeného prehľadu najväčších zamestnávateľov v meste, v štruktúre miestnej ekonomiky nedominuje jeden veľký zamestnávateľ s mnoho sto
alebo niekoľko tisíc zamestnancami, ale viac stredných podnikov a podniky, ktoré
len o málo prekračujú hranice stredných podnikov z hľadiska počtu pracovníkov.
Absencia veľkých firiem má negatívny dopad aj na rozvoj služieb (subdodávky
a sociálna oblasť).
Nízka cena práce podporuje migráciu z mesta predovšetkým kvalifikovanej pracovnej sily.
Vysoký podiel zamestnanosti žien, asi aj v dôsledku odchodu mužov za prácou
do iných regiónov.
Najviac subjektov v rámci zamestnávateľského sektoru sú malé subjekty do 9
a 19 zamestnancov v súkromnom vlastníctve, tvoria viac ako 4/5 podnikov.
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2009

✦ Nízka cena práce – úroveň priemernej mzdy

2011

2012

2013

2014

Ubytovacie
zariadenia

Spolu

9

319

9

369

7

288

9

294

10

307

10

312

✦ Nedostatok pracovných príležitostí vôbec
✦ Málo pracovných príležitostí pre osoby s vyššou kvalifikáciou

2010

Počet lôžok

Hlavné problémy:

Tabuľka: Kapacity ubytovacích zariadení v Čadci:

Počet zariadení

Pre vstup ďalších investorov je v tomto čase k dispozícii asi 10 ha. Mesto rokuje
s ďalšími investormi o ich príchode do priemyselného parku. Do získavania investorov je zapojená aj národná agentúra SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu).

Počet lôžok

✦ Jozef Ilenčík, Čadca.

Počet zariadení

✦ GNOTEC-FERREX, s.r.o., Čadca

Početlôžok

✦ GALMM, s.r.o., Ružomberok

Počet zariadení

✦ K.O.S., s.r.o., Čadca

Z Čadce vedie 48 km turistických trás do blízkych hôr, 4 vyznačené horské cyklotrasy. Nachádza sa aj tu významná prírodná pamiatka kamenné gule v lokalite
Milošová – Megoňky, veľmi obľúbené miesto návštev turistov. Miesto samotné,
jeho okolie aj označenie prístupu si však vyžadujú úpravy. Na území sú viaceré minerálne pramene a kultúrne pamiatky. Vybavenosť službami však zaostáva za
možnosťami, ktoré ponúka mesto a okolie. Taktiež chýbajú informácie a označenia pamiatok a významných miest, ktoré je možné v Čadci navštíviť.

Počet lôžok

✦ Mestský podnik služieb Mesta Čadca

V súčasnosti nie sú vytvorené podmienky pre lyžiarske aktivity a nie je otvorené
ani jedno lyžiarske stredisko (Žarec, Husárik, Čadečka sú mimo prevádzky). Možnosti lyžovania sú v neďalekom lyžiarskom stredisku Snowparadise Veľká Rača
v Oščadnici a v obci Makov. V blízkosti mesta sú ešte menšie lyžiarske strediska
v Čiernom a Skalité – Serafínov ( už niekoľko rokov nefunkčné ).

Počet zariadení

V súčasnosti v priemyselnom parku má svoje prevádzky 5 subjektov:

V meste a okolí sú podmienky pre letné aj zimné aktivity: pešiu turistiku, cykloturistiku, kultúrno – poznávací turizmus, vidiecky turizmus, bežecké aj zjazdové
lyžovanie.

Počet lôžok

Priemyselný park
V záujme zvýšenia zamestnanosti v meste ale aj v okolí, mesto rozvíja priemyselný park v lokalite Podzávoz o celkovej rozlohe približne 32 ha vrátane existujúcej a pripravovanej infraštruktúry. Z tejto rozlohy asi cca 16 ha plocha je vo vlastníctve mesta (časť potrebná pre dopravnú a technickú infraštruktúru). Mesto
doteraz investovalo do priemyselného parku 1,66 mil. €, na nákup pozemkov a inžinierske siete.

Mesto Čadca je v zmysle Regionalizácie CR SR1) zaradená do Severopovažského
regiónu cestovného ruchu (v rámci neho do subregiónu Kysuce), ktorý je zaradený medzi regióny I. kategórie s medzinárodným významom pre cestovný ruch.
V samotnom meste prevláda domáci turizmus, krátkodobé pobyty a jednodenná
návštevnosť.

Počet zariadení

Najväčším zamestnávateľom v meste je Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca s takmer 1 000 zamestnancami, nejedná sa však o podnikateľský subjekt. Je
však príznačné, že najväčším zamestnávateľom je nezisková organizácia ako aj
fakt, že veľký počet zamestnancov je vo verejnej a štátnej správe – Mestský úrad
Čadca vyše 80 osôb bez pomocných prác, pomocných robotníkov, mestskej polície, opatrovateľskej služby, OÚ Čadca zamestnáva 91 osôb (bez pomocných prác).

2.1.2.2 Turizmus

Počet lôžok

Na území mesta je niekoľko sto živnostníkov, ťažko však odhadnúť koľkí z nich
ešte stále aktívne pokračujú vo vykonávaní živnosti.
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Počet zariadení
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Zdroj: ŠÚ SR

✦ Migrácia kvalifikovanej pracovnej sily osobitne mladých
✦ Nízka produktivita práce
✦ Malé zastúpenie exportne orientovaných výrobných činností
✦ Nízka pridaná hodnota – nízky stupeň sofistikovanosti výroby
✦ Nízky dopyt po službách nedostatočne stimuluje rozvoj tohto sektora.

V meste Čadca bolo v roku 2014 podľa údajov Štatistického úradu 312 lôžok v desiatich zariadeniach. Počet lôžok sa od roku 2009 výraznejšie nezmenil. Prevažná
časť lôžok je v hoteloch, menšia časť v penziónoch. Ostatné sú v turistických ubytovniach alebo na privátoch.
1) Regionalizácia CR v SR. MH SR, 2005
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Podľa aktuálnych údajov mestského úradu je v Čadci 489 lôžok, z toho 384 lôžok v hoteloch a penziónoch (78,7 %) a 105 lôžok v turistických ubytovniach alebo v súkromí.
Štruktúru ubytovacích zariadení podľa oficiálnej štatistiky možno vidieť z nasledujúceho grafu:

Napriek tomu, že Čadca má výhodnú geografickú polohu v blízkosti hraníc k ČR
a Poľsku podiel domácich návštevníkov predstavuje až 78,6 %, kým zahraničných
iba 21,4 %, pri prenocovaniach je tento podiel obdobný 78,0 : 22. V okrese Čadca
je podiel domácich návštevníkov ešte vyšší – 79,3 %. V Žilinskom kraji je 66,6%
podiel domácich návštevníkov a 33,4 % zahraničných návštevníkov.
V penziónoch predstavujú zahraniční návštevníci len 12,5 %-ný podiel.

Porovnanie využitia kapacít v ubytovacích zariadenia cestovného ruchu v roku 2014:
Využitie kapacít v %

SR

Žilinský kraj

Čadca

Spolu

24,8

23,4

16,7

Hotely

31,1

32,1

26,9

Penzióny

14,7

15,1

17,8

Zdroj: ŠÚ SR
Zdroj: ŠÚ SR, prepočty a graf Ústav turizmu, s.r.o.

Priemerná cena za ubytovanie v roku 2014 vo všetkých ubytovacích zariadeniach v Čadci bola 17,7 €. V porovnaní s priemerom Slovenska (24,5 €) a Žilinského
kraja (23,4 €) je táto suma značne nižšia, čomu však zodpovedá celkovo aj nižšia
kategória ubytovacích zariadení v meste. Priemerná cena za ubytovanie v hoteloch bola 21,3 €, túto cenu zdvíha predovšetkým hotel Husárik****, ostatné hotely v meste sú nižšej kategórie a v penziónoch len 12,8 €. Celkovo priamo v meste
chýba hotelové zariadenie strednej alebo vyššej strednej kategórie.

Využitie stálych lôžok v ubytovacích zariadeniach v meste je veľmi nízka –
16,7 %, o niečo vyššia je v hoteloch 26,9 % a penziónoch – 17,8 %. – celkové využitie znižuje najmä kategória ostatné – ide predovšetkým ubytovacie zariadenia
nižšej kategórie

Najviac zahraničných návštevníkov prichádza pochopiteľne do Čadce z Česka a Poľska ako to vidieť aj za nasledujúceho grafu:

Počet turistov a prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v roku 2014 v Čadci:
Ubytovacie
zariadenia

Počet turistov
Spolu

Počet prenocovaní

Domáci

Zahraniční

Spolu

Domáci

Zahraniční

Hotely spolu

8 603

6 441

2 162

12 746

9 355

3 391

Penzióny
spolu

1 515

1 326

189

4 337

3 671

666

891

891

0

1 385

1 385

0

11 009

8 658

2 351

18 468

14 411

4 057

Ostatné
Ubytovacie
zariadenia
spolu

Zdroj: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici
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Turisti, ktorí prichádzajú do Čadce sa nezdržia dlho, ide prevažne o krátkodobých návštevníkov s jedným alebo dvoma prenocovaniami. Tomu zodpovedá aj
priemerná doba prenocovania 1,7 nocí u domácich aj zahraničných návštevníkov.
Je to veľmi nízke v porovnaní s priemerom za SR (2,9 prenocovaní) a aj Žilinského
kraja.
Najdlhšie sa zdržia v penziónoch - 2,9 prenocovaní , kratšie v hoteloch a v ostatných ubytovacích zariadeniach - 1,5 prenocovaní.
Porovnanie priemerného počtu prenocovaní v roku 2014:
Priemerný počet prenocovaní
Spolu
Domáci turisti
Zahraniční turisti

SR
2,9
3,1
2,6

Žilinský kraj
2,9
2,8
3,2

okres Čadca
2,1
2,0
2,6

Čadca
1,7
1,7
1,7

Zdroj: ŠÚ SR

Z početnejšie zastúpených krajín majú najdlhší počet prenocovaní Poliaci a Taliani 1,9 prenocovaní, ČR 1,8, Nemecko 1,8, Ukrajina 1,2, Maďarsko 1,2.
Záverom:
✦ Turisti sa zdržia v Čadci len krátko, prevaha krátkodobých pobytov s jedným ale-

bo dvomi prenocovaniami.
✦ V meste nie sú možnosti ubytovania v hoteloch strednej kategórie a chýbajú

v nich aj ďalšie služby na predĺženie pobytov turistov
✦ Mestu chýba ucelený a premyslený koncept rozvoja turizmu a rekreácie, chýba-

jú rozvojové projekty a plány v rámci krajinného celku Čadce a okolia (možnosti turistiky, náučné chodníky, oddychové zóny, vyznačenie nových trás a cyklotrás v doline potoka Čadečanka, dolina Milošovského potoka, Husárik, Horelica
a pod.), možnosti využitia rekreácie pri rieke Kysuca
✦ Chýbajú športové a voľnočasové aktivity, ktoré sú častým motívom účastníkov

cestovného ruchu (zohruhované cyklotrasy, možnosti jazdy na koňoch, nové
športové aktivity, vyhliadkové veže a pod.).
✦ Celkové vyznačenie turistických atraktivít a pamiatok nie je v meste dostatočné.

Na www stránke mesta chýbajú základné informácie o možnostiach ubytovania, stravovania, popis kultúrno-historických pamiatok a iných zaujímavostí
v meste a tiež prepojenie na ČR a Poľska. Chýbajú informácie v rôznych jazykových mutáciách.

Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025
2.1.3 Oblasť infraštruktúry dopravy a životného prostredia
2.1.3.1 Dopravná infraštruktúra
Súčasťou základného komunikačného systému mesta sú z pozemných cestných komunikácií rýchlostné a zberné komunikácie – predovšetkým diaľnica D3
– Žilina – štátna hranica SR/PR, ďalej cesta II/487 Čadca – Turzovka – Makov, ďalej
obslužné komunikácie v centrálnej časti mesta, ako aj železničné trate na území
mesta. Predmetom tohto dokumentu sú však iba miestne komunikácie a iná dopravná infraštruktúra, ktoré sú v majetku či v správe mesta a o ktorých mesto
samo môže priamo rozhodovať.
Mesto Čadca ako regionálne centrum Kysúc, je aj dopravnou križovatkou cestnej
a železničnej dopravy. Okrem diaľničného koridoru budovanej diaľnice D3 – súčasť
koridoru TEN-T VI (Gdansk – Varšava - Katovice – Žilina), sa v meste spájajú, respektíve rozvetvujú cesta I/11 Žilina – Čadca - Svrčinovec - Ostrava a cesta II/487 Čadca
– Makov.
Doprava v meste je zásadným spôsobom ovplyvnená stavbou diaľnice D3, respektíve jej pomalým tempom výstavby – presnejšie stagnáciou. V súčasnosti je
v meste Čadca v prevádzke časť obchvatu mesta ako súčasť diaľnice D3. Jedná sa
o nasledujúce úseky: Oščadnica – Horelica v dĺžke 3,44 km, Horelica – Bukov
v dĺžke 1,6 km (vrátane tunela Horelica 0,605 km) a diaľničný privádzač do mesta
v dĺžke 1,17 km.
Zatiaľ je v prevádzke len časť obchvatu mesta (súčasť diaľnice D3) a diaľničný privádzač, ktorý vyúsťuje priamo v meste na ulicu Slobody. V dôsledku neukončenej
diaľnice celá tranzitná doprava (v trase Diaľnice D3) je vedená do mesta a nadmerne zaťažuje dopravu v meste, od križovatky s ulicou Slobody sa vytvárajú dopravné
zápchy s časovými stratami, nadmernými exhalátmi a ďalšími sprievodnými negatívnymi dopadmi.
Popri komplikáciách dopravy v meste, súčasný neukončený stav diaľnice aj pribrzďuje ekonomický rozvoj mesta, pretože súčasná dopravná infraštruktúra preň
predstavuje pomerné výraznú bariéru.
Po ukončení výstavby diaľnice D3 bude v Čadci potrebné upraviť - „humanizovať“ prostredie v susedstve križovatiek Čadca – Bukov a Čadca – Podzávoz.
Okrem toho dopravnú situáciu v meste komplikuje aj tranzitná doprava na cestách I/11 a II/487 smerujúca do Českej (cez Svrčinovec a Makov) a Poľskej republiky. Zásadným riešením tejto situácie je len dostavba diaľničného obchvatu mesta.
Dopravné komplikácie sú trvale prítomné aj na ceste druhej triedy II/487 Čadca
– Makov, prechádzajúcej cez centrálnu časť mesta (Májová ulica a Palárikova ulica).
Hustá intenzita dopravy ochromuje túto časť centra mesta a paralyzuje jeho funk-
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cie ako súčasti mestského centra. Čiastočným riešením tejto zložitej situácie by
bolo skompletizovanie vnútromestské distribučného okruhu – prepojením Palárikovej ulice s ulicou Slovenských dobrovoľníkov. Znížilo by sa tým dopravné zaťaženie Májovej ulice.

V meste absentujú komunikácie určené pre cyklistickú dopravu, či už na dochádzku do práce a vybavovanie v meste, ako aj na rekreačné účely. Mesto cyklo
cestami nie je prepojené ani na susedné a blízke lokality, čiže nie je tu vytvorená
sieť cyklo ciest atraktívna a využívaná aj v rámci turizmu.

Na území mesta sú miestne komunikácie s celkovou dĺžkou 130 km, z ktorých
viac ako 90% s asfaltovým povrchom, zostávajúce komunikácie majú betónový
povrch.
Pešie komunikácie – chodníky na území mesta v celkovej dĺžke 122 km.
Okrem mostov a dopravnej infraštruktúry v správe NDS, SSC a VÚC, zostáva v správe
mesta Čadca nasledovná dopravná infraštruktúra:
✦ 21 mostov na miestnych komunikáciách
✦ 1 dočasný most
✦ 3 nadchody a lávky pre peších
✦ priepusty v počte 39
✦ 1 podchod
✦ 4 priecestia so železnicou ŽSR - bez závor.

Viaceré z uvedených prvkov dopravnej infraštruktúry sú v stave, ktorý si vyžaduje
v krátkom čase ich rekonštrukciu.
Údržbu, opravy, rekonštrukcie, vodorovné a zvislé dopravné značenie miestnych komunikácií vykonáva na území mesta mestská príspevková organizácia
Mestský podnik služieb Čadca. Táto organizácia je poverená aj zimnou údržbou
miestnych komunikácií a zabezpečenia zjazdnosti ciest do všetkých osád v katastri mesta.
Chodníky – mesto má v správe chodníky v celkovej dĺžke 122 km. V rámci pešej
dopravy je možné uvažovať o rozšírení súvislej pešej zóny v centre mesta.
Pešie trasy bez narušenia dopravnými komunikáciami by bolo potrebné smerovať od
centra mesta aj na:
✦ železničnú stanicu
✦ autobusovú stanicu
✦ sídlisko Žiarec
✦ sídlisko III
✦ sídlisko Kýčerka
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Statická doprava – parkoviská
Prudký rozvoj individuálnej automobilovej dopravy vyvolal aj v meste Čadca
nedostatok parkovacích priestorov, a to tak v centrálnej časti mesta ale osobitne
na sídliskách, kde je časť parkovacích miest vyhradená pre jednotlivých obyvateľov ako spôsob, ktorým si zabezpečujú možnosť parkovania v blízkosti svojho
bytu.
Mesto vytvorilo a prevádzkuje v centrálnej časti mesta spoplatnený parkovací
systém s kapacitou 400 parkovacích miest, ktorý využíva priestory Matičného námestia, ulíc Rázusovej, Palárikovej, 17. novembra, Hornej, Fraňa Kráľa, Andreja
Hlinku, Pribinovej, Sládkovičovej, Hviezdoslavovej a na ulici Moyzesovej.
Okrem vyhradených spoplatnených parkovísk sú k dispozícii pre obyvateľov
a návštevníkov mesta aj parkovacie plochy pri supermarketoch Billa, Lidl, Tempo,
Tesco a Nákupné centrum. Tieto parkoviská spolu predstavujú kapacitu takmer
1 000 miest.
Celková kapacita parkovacích priestorov v meste je nasledovná:
✦ pri obchodných domoch (Lidl, Tempo, Billa, Nákupné centrum, Tesco ): 994
✦ mestský parkovací systém : 400
✦ na sídliskách 2100

Spolu: 3 494 parkovacích miest.
Nedostatok parkovacích miest ako významný problém vnímajú aj občania, ktorí
sa zapojili do dotazníkovej akcie v rámci prípravy tohto dokumentu. Práve nedostatok parkovacích plôch bol problémom, na ktorom sa zhodli všetci respondenti.
V územnom pláne mesta sa navrhuje 5 nových parkovacích domov a 10 väčších
parkovacích plôch s celkovou kapacitou približne 3 000 nových parkovacích
miest.
Mestská hromadná doprava
Mestskú hromadnú dopravu zabezpečuje SAD Žilina, a.s. formou autobusovej
dopravy za finančnej účasti mesta na tieto služby ako služby verejného záujmu.
Autobusový park ako aj infraštruktúrne vybavenie mestskej hromadnej dopravy
si vyžaduje priebežnú modernizáciu, obmenu a údržbu.
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Hlavné závery:
✦ Nadmerné zaťaženie mesta tranzitnou dopravou a potreba minimalizácie tran-

zitnej dopravy po mestských komunikáciách
✦ Potreba minimalizovať vnútromestskú dopravu v centrálnej časti mesta
✦ Potreba skompletizovania vnútromestského distribučného okruhu (úsek Palári-

kova ulica – ulica Slovenských dobrovoľníkov v dĺžke cca 250 m)
✦ Budovanie miestnych komunikácií k lokalitám novej výstavby
✦ Pozdĺž komunikácií vnútromestského okruhu vytvoriť dostatočné parkovacie

kapacity
✦ Nedostatok parkovacích miest v centre aj na sídliskách
✦ Potreba rozšírenia siete komunikácie pre peších - chodníkov
✦ Chýbajúce cyklocesty – tak vnútromestské okruhy ako aj líniové trasy spájajúce

mesto s inými lokalitami (smer Turzovka, smer Mosty u Jablunkova, smer Čierne, ...., smer Oščadnica a ďalej Bystrická dolina,....)
✦ Chýbajúce chodníky pre in-line korčuliarov.
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2.1.3.2 Životné prostredie
Komunálny odpad
Odpadové hospodárstvo na území mesta je zabezpečené v súlade s platnými
všeobecne záväznými platnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.
Do konca roku 2015 to bol zákon č. 223/2001 Z. z. a od 1.1.2016 nadobudol
účinnosť zákon č. 79 z roku 2015, niektoré je ho časti budú účinné od 1.7.2016
a niektoré od 1.1.2017. Zásadná zmena, ktorú prináša tento zákon je posun zodpovednosti od obcí na výrobcov.
Vzhľadom na skutočnosť, že na území mesta sa produkuje viac ako 100 ton komunálnych odpadov ročne (podľa nového zákona obec produkujúca viac ako 350
t odpadov alebo s viac ako 1 000 obyvateľmi) mesto Čadca má vypracovaný
„Program odpadového hospodárstva mesta Čadca na roky 2011 - 2015“ (ďalej len
POH“). POH na obdobie po roku 2015 bude vypracovaný po prijatí a schválení
POH Slovenskej republiky a POH Žilinského kraja.
Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre komunálne odpady
obec, ktorá je povinná do štyroch mesiacov od vydania programu kraja vypracovať nový program a predložiť ho príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva na schválenie.
Vznik komunálnych odpadov
V meste sa vyprodukuje cca 330 kg komunálnych odpadov na 1 obyvateľa za
rok. Mesto vedie evidenciu komunálnych odpadov, ktoré vznikajú na území mesta, podľa platných predpisov.
Vývoj vzniku komunálnych odpadov v meste Čadca za obdobie 2010 - 2015 v t/
rok je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Vznik a nakladanie s KO v meste Čadca za obdobie 2010 – 2015 ( v t/rok):
Odpady/ nakladanie
Spolu
z toho zhodnotené
% zhodnotenia
zneškodnené

Rok
2010

2011

7 795,33 7 260,33
713,03

914,79

9,15

12,6

7 082,30 6 345,54

2012

2013

7 455,65 7 981,65

2014
7 658,10

2015
7 376,
60

805,44 1 587,85 1 062,65 1 438,13
10,8

19,9

13,88

19,50

6 650,21 6 397,19 6 280,90 5 596,72

Zdroj: POH a údaje MsÚ Čadca
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Najviac komunálneho odpadov na území mesta Čadca vzniklo v roku 2013,
kedy z celkového vyprodukovaného množstva 7 981,65 t odpadov bolo 1 587,85
t odpadov zhodnotených, čo bolo najviac za celé obdobie od roku 2010.

Zber triedených komunálnych odpadov
Na území mesta Čadca sa vykonáva triedený zber: papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných obalov, pneumatík, textilu a šatstva, jedlých olejov a odpadov z elektrozariadení.

Zber a preprava odpadov

Mesto Čadca má zavedené dva systémy zberu triedených zložiek komunálnych odpadov a to:

Na území mesta je zavedený:
✦ paušálny zber komunálnych odpadov pre:
●

●

f yzické osoby – občanov, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú na území mesta Čadca oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
 odnikateľov, ktorí majú sídlo firmy alebo prevádzky na území mesta Čadca
p
a nezapoja sa do systému množstvového zberu komunálnych odpadov.

✦ množstvový zber komunálnych odpadov pre:
●

●

f yzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú oprávnené
užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, časť nehnuteľnosti ktorá sa nachádza na
území mesta Čadca, na účel podnikania;
 rávnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nacháp
dzajúcu sa na území mesta Čadca na iný účel ako na podnikanie.

Na území mesta Čadca je zavedený zber:
✦ zmesového komunálneho odpadu,
✦ triedeného odpadu

Zber komunálneho odpadu od fyzických osôb a od právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie mesto Čadca zabezpečuje prostredníctvom príspevkovej organizácie, odpady od Mestského podniku služieb Čadca,
zber komunálnych odpadov pre cca 160 subjektov zabezpečuje firma Jozef Kondek - JOKO a syn, Čadca.

Zber zmesového komunálneho odpadu
Na území mesta je rozmiestnených pri rodinných domoch 2 415 ks zberných
nádob o objeme 110 l, 120 l, 140 l a 240 l. Pri bytových domoch je umiestnených
313 ks zberných nádob o objeme 1100 l na zmesový komunálny odpad. 698 subjektov na území mesta využíva zberné nádoby o objeme 110 l, 120 l, 140 l, 240 l,
1100 l a 7000 l.
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✦ kontajnerový systém zberu - zber triedených zložiek komunálnych odpadov

(papier, sklo, plasty, kompozitné, kovy) prostredníctvom zberných nádob na
jednotlivé triedené zložky komunálnych odpadov na sídliskách;
✦ vrecový systém zberu - triedených zložiek komunálnych odpadov pre rodinné

domy.
Vytriedené zložky komunálnych odpadov – sklo, plasty, kovy a kompozitné
obaly pôvodcovia odpadu ukladajú v rodinných domoch do určených plastových
vriec farebne odlišných: plasty, kovy a kompozitné obaly – farba žltá, sklo – farba
zelená alebo do zberných nádob s farebným rozlíšením, alebo označením zbieraného druhu odpadu umiestnených na určených miestach.
Pre rodinné domy je zavedený kalendárový systém zberu vytriedených zložiek
komunálnych odpadov.
Papier z rodinných domov sa zbiera štvrťročne.
Väčšie kusy kovového odpadu sa zbierajú dvakrát ročne (jarný a jesenný zber)
objemných odpadov.
Na zber textílií a šatstva je na území mesta umiestnených celkom 26 ks špeciálnych zberných nádob. V rámci triedeného zberu textilu sa zbiera čisté a suché šatstvo, topánky a doplnky k oblečeniu.

Zber elektroodpadov z domácnosti vrátane žiariviek a svietidiel
Mesto má zavedený systém zberu elektroodpadu z domácnosti, 2 x ročne počas
jarného a jesenného zberu.
Zber žiariviek a svietidiel sa vykonáva spolu s elektroodpadom.

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Mesto Čadca zabezpečuje zber jedlých olejov od občanov. Podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (prevádzkovateľ kuchyne) zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľnými kuchynskými
a reštauračnými odpadmi, pretože nepatria medzi komunálne odpady.
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Okrem uvedených triedených zložiek komunálnych odpadov sa na území mesta
vykonáva zber BRO (zeleného odpadu) z verejných priestranstiev mesta, cintorínov
a parkov.
Na triedený zber mesto ročne vynakladalo ročne cca 200 000 €. Náklady na triedený zber tvoria položky, ktoré sú ovplyvnené mnohými parametrami. Je to napr.
hustota zbernej siete, vyťažiteľnosť a efektivita zbernej siete.
Zber objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a drobného stavebného odpadu
Mesto Čadca má zavedený systém zberu objemných odpadov a nebezpečných
odpadov.
Na zber objemných odpadov mesto poskytuje občanom veľkoobjemové 7
000 l zberné nádoby, ktoré v rámci jarného a jesenného zberu rozmiestňuje na
verejné priestranstvá.
V rámci zberu objemných odpadov vykonáva aj zber a prepravu drobného stavebného odpadu v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby. Kým
v roku 2008 bolo zozbieraných 225,3 t objemného odpadu, v roku 2009 to už bolo
538,1 t.
Zber a preprava oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom
škodlivín sa vykonáva pred jarným a jesenným zberom objemných odpadov.
Vytriedené zložky komunálnych odpadov sa odovzdávajú prevádzkovateľom
zariadení na zhodnocovanie odpadov, väčšinou sa zhodnocujú materiálovo.
Zneškodňovanie komunálnych odpadov
Komunálny odpad (kat. č. 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07), ktorý vzniká na území
mesta sa zneškodňuje na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
Čadca – Podzávoz. Odpad obsahujúci nebezpečné látky (20 01 27 ) v zariadení
ZSNP, s. r. o., Žiar nad Hronom.
Prevádzkovateľ zariadenia

Druh skládkovaného odpadu

Jozef Kondek – JOKO a syn,
Čadca

20 03 01 zmesový komunálny odpad
20 03 03 odpad z čistenia ulíc
20 03 07 objemný odpad

ZSNP s.r.o. Žiar nad Hronom

20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidla
a živice obsahujúce nebezpečné látky
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Zhodnocovanie komunálnych odpadov
Spôsob a množstvo zhodnotených odpadov od roku 2010 do roku 2015 je uvedený v tabuľke
Spôsob a množstvo zhodnotených odpadov 2010 – 2015 v t/rok:
Odpady/ zhodnocovanie

2011

2012

2013

2014

2015

713,03

914,79

805,44

1 587,85

1 062,65

1 438,13

713,03

909,87

801,04

1 580,10

1 055,59

1 413,93

0

4,78

4,4

7,75

7,06

24,2

Množstvo
zhodnoteného
odpadu
z toho
materiálovo
energeticky
Zdroj: POH

Vytriedený odpad bol väčšinou materiálovo zhodnocovaný. Nárast zhodnoteného odpadu v roku 2013 spôsobilo vykazovanie upraveného (zoštiepkovaného)
drevného odpadu, kompostovaného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a zrecyklovaného (podrveného) drobného stavebného odpadu.
Na recykláciu drevného odpadu sa využíva drvič drevnej hmoty FARMI
CH260HCF a na drobný stavebný odpad a bitúmenové zmesi mobilný čeľusťový
drvič ROCKSTER R800. Všetky tieto zariadenia boli zakúpené z prostriedkov EÚ.
Mesto Čadca odpady z údržby verejnej zelene, parkov vrátane odpadu z cintorínov kompostuje v kompostárni alebo ich odovzdáva na základe súhlasu orgánu
štátnej správy v odpadovom hospodárstve na skrmovanie a na podstielku pre
hospodárske zvieratá. Mesto usiluje získať finančné prostriedky na vybudovanie
vlastnej kompostárne.
Prevádzkovateľ
kompostárne

Druh odpadu

Jozef Kondek – 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynsky a reštaur. odpad
JOKO a syn, Čad- 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
ca
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
20 02 02 zemina a kamenivo
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 02 odpad z trhovísk

Iné zneškodnenie odpadov:
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Rok
2010

Prevádzkovateľ zariadenia

Názov odpadu

HGM Žilina s.r.o.

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Zdroj: POH
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Občania mesta využívajú na kompostovanie BRO vlastné zariadenia, alebo využívajú biokomposter Thermoking o objeme 900 l, ktoré majú v prenájme na 7 rokov od mesta v počte 1 000 ks. Pre svoje organizácie mesto poskytlo na biologický
odpad plastové kontajnery MGB o objeme 1100 l v počte 150 ks.

Zásobovanie vodou (pitná a úžitková) a odpadové vody (kanalizácia, čiste
nie, kapacity, pokrytie)
Zásobovanie vodou

Ďalší odberatelia na zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov z územia mesta:
Prevádzkovateľ zariadenia na
zhodnocovanie odpadov
Mestský podnik služieb Čadca

Názov odpadu
drobný stavebný odpad
biologicky rozložiteľný odpad (drevo)

Zberné suroviny, a.s. Žilina

papier a lepenka, obaly z papiera a lepenky, kovy, obaly z kovu,

Kuruc Company, s.r.o. Veľké Lovce

kompozitné obaly

INTA, s. r. o., Trenčín

20 01 25 jedlé oleje a tuky

ENVIROPOL, s. r .o., Bratislava

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky, vyradené elektrické
a elektronické zariadenia

Súčasný stav
Mesto Čadca je zásobované pitnou vodou zo skupinového vodovodu Nová
Bystrica-Čadca-Žilina, vetvou Krásno nad Kysucou – Čadca profilu DN 600, ktorou
sa privádza voda do vodojemov (ďalej VDJ) Čadca I. a pokračuje vetvou Čadca –
Turzovka profilu DN 500. Trasa prívodu prechádza zastavaným územím mesta
k SOU strojárskemu, križuje osadu U Sihelníka a pokračuje do Rakovej. Okrajové
časti mesta sú zásobované pitnou vodou z malých zdrojov, ktoré sa nachádzajú
v území. Vodné zdroje v alúviu Kysuce pri Čadci sa v súčasnosti nevyužívajú a ich
ochrana bola zrušená.
Na hromadné zásobovanie sa využívajú tieto miestne vodárenské zdroje:
✦ 2 pramene U Poláka, výdatnosť Q = 1,6 l.s-1, zdroj miestneho vodovodu U Poláka

v miestnej časti Milošová,
✦ studňa U Prívary, výdatnosť Q = 0,2 l. s-1, zdroj miestneho vodovodu U Prívary

v miestnej časti Milošová,
✦ prameň U Kešňáka, výdatnosť Q = 0,15 l. s s-1 zdroj miestneho súkromného vo-

HGM Žilina s.r.o.

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť

Juraj Krajčí, Kolárovice 337

papier a lepenka

Považská cementáreň, a. s., Ladce

opotrebované pneumatiky

Mach Trade, s.r.o., Sereď

akumulátory a batérie

SAGI, s.r.o., Žilina

papier a lepenka

Zaso, s.r.o., Bratislava

obaly zo skla a obaly z plastov

IHT, s,r.o., Žilina

obaly z plastov

Strojmast, s.r.o., Lúky

obaly z plastov

Zásobovanie pitnou vodou v meste Čadca sa zabezpečuje z:

A.S.A. Slovensko, OZ Žilina

obaly z plastov

✦ verejného vodovodu mesta v správe SVS, a. s., OZ 06 Žilina;

Enwaste s.r.o., Zvolen

plasty

✦ miestnych verejných vodovodov U Poláka, U Prívary, Drahošanka v správe SVS,

Mišutka Zdeno, Zvodnica

šatstvo a textílie

Eko-LON, spol. s r.o. Nižná

odpadový plast

ŽP Eko Qelet a.s. Martin

kovy

Zdroj: POH

dovodu U Kešňákov v miestnej časti Milošová,
✦ prameň č.1, 2 ,3 U Huľany, výdatnosť Q = 0,15 l. s-1, zdroj miestneho vodovodu

U Huľany v miestnej časti Milošová,
✦ prameň Drahošanka, výdatnosť Q = 0,5 l. s-1, zdroj miestneho vodovodu v miest-

nej časti Drahošanka,
✦ prameň Kýčera, výdatnosť Q = 0,15 l. s-1 zdroj miestneho súkromného vodovo-

du v miestnej časti Kýčera.

a.s., OZ 06 Žilina;
✦ miestnych verejných vodovodov U Kadlubca a U Huľany v správe MsÚ, realizuje

sa prevod správy na SVS a.s. OZ 06 Žilina;
✦ miestnych súkromných vodovodov U Kešňáka a Kýčera.

Z VDJ Čadca I. pre I. tlakové pásmo je voda prečerpávaná do VDJ Čadca II. pre II.
tlakové pásmo. Z VDJ Čadca I. s objemom 10 800 m3 s kótami hladín 480,5/476,0
m n. m. je gravitačne zásobované I. tlakové pásmo vodovodu dvomi zásobnými
potrubiami DN 350 – jedno je trasované ulicou 17. novembra do centrálnej časti
mesta, druhé je trasované na sídlisko Kýčerka.
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V mestskej časti Podzávoz je na potrubí DN 150 rozvodnej siete I. tlakového
pásma na ľavom brehu Čierňanky čerpacia stanica, ktorá prečerpáva vodu do vodojemu Podzávoz s objemom 400 m3 s kótami hladín 492,5/487,5 m n. m. Z vodojemu je gravitačne zásobovaná miestna časť Podzávoz, časť miestnej časti Milošová a časť miestnej časti Čadečka.
Z VDJ Čadca II. s objemom 2 500 m3 s kótami hladín 522,0/516,0 m n. m. je gravitačne zásobované II. tlakové pásmo vodovodu dvomi zásobnými potrubiami :
DN 200 zásobuje sídlisko Žarec a potrubie DN 350 zásobuje sídlisko Kýčerka.
V hornej časti sídliska Kýčerka je voda dotláčaná AT stanicou.
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●

●

Sídlisko U Hluška je zásobované z prívodu skupinového vodovodu Čadca – Raková.
Rozvodnú sieť vodovodu tvoria potrubia rôznych materiálov a veku. Profily potrubí sú DN 80, 100, 150, 200, 250 a 350.
Podľa podkladov SVS a.s. OZ Čadca, správcu verejného vodovodu bolo v roku
2003 na verejný vodovod pripojených 26 292 obyvateľov, tzn. 99 %. Dĺžka vodovodu 55,2 km, 5 vodojemov (7 nádrží) so sumárnym objemom 13 300 m3, 3 čerpacie stanice s kapacitou 100 l.s-1.
Koncepcia ÚPN mesta Čadca z hľadiska zásobovania pitnou vodou:
✦ rešpektuje realizovanú stavbu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Hor-

ných Kysúc“, stavby skupinový vodovod Čadca – Skalité, Vodovod Čadca (rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete do miestnych častí Rieka a Vojty), Vodovod
Milošová a Vodovod Čadečka (napojenie vodovodu Podzávoz na prívodné potrubie Čadca – Skalité, jeho rozšírenie v MČ Milošová cez ČS U Polákov a U Kešňákov, v MČ Čadečka rozšírenie rozvodnej siete po osadu Kráľovci, zabezpečenie potrebného tlaku v sieti ČS U Hľúzov, U Marčiskov a U Skobov, rozšírenie
rozvodnej siete za železničnú trať po osadu Najdkovci cez ČS č. 1 U Najdkov, č.
2 U Liškov a č. 3 Liškov);

●

●

v okrsku Milošová – Podzávoz, rozšírenie akumulácie vo VDJ Podzávoz o druhú
komoru s objemom 400 m3 a ďalšie zásobné potrubie DN 150 z VDJ Podzávoz,
II. tlakové pásmo s využitím prameňa U Polákov (vodojem, zásobné potrubie
a rozvodná sieť) pre navrhovanú zástavbu nad hornou hranicou tlakového
pásma (časť lokality 11), ukončenie existujúceho potrubia na hornej hranici I.
tlakového pásma a rozšírenie rozvodnej siete v oboch tlakových pásmach,
v okrsku Čadečka, II. tlakové pásmo s akumuláciou pre navrhovanú zástavbu
v lokalite Michalinovci nad hornou hranicou tlakového pásma a existujúcu zástavbu v lokalite Kotyrovci (ČS, variantne využitie pripravovanej ČS U Hľúzov,
výtlačné potrubie, VDJ Michalinovci, zásobné a rozvodné potrubie), prerušenie existujúceho potrubia na hornej hranici I. tlakového pásma a rozšírenie
rozvodnej siete v oboch tlakových pásmach,
v okrsku Čadečka, predĺženie pripravovaného vodovodu po osadu Ramšovci,
resp. alternatívne riešenie so samostatnou akumuláciou v rekreačnej lokalite
Kráľovci (ČS Ramšovci, výtlačné potrubie, VDJ, zásobné potrubie a rozvodná
sieť),
v okrsku Rieka, ČS pri VDJ Čadca III. a zásobné potrubie pre rekreačnú lokalitu
Husárik.

Potreba pitnej vody v roku 2020
Potreba pitnej vody je vyčíslená podľa Úpravy MP SR č.477/99-810 z 29. 2. 2000
na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení
a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov.
Návrh predpokladá, že na verejný vodovod mesta Čadca bude pripojených 27
400 obyvateľov, tzn. 97,8 % z celkového počtu obyvateľov.
Maximálna denná potreba pitnej vody pre mesto Čadca sa predpokladá v objeme 8 636,2 m3.d-1 = 100,0 l. s-1.

✦ rešpektuje ZS „Čadca – vodovod III. tlakové pásmo“, ktoré rieši:
●

●

III. tlakové pásmo na sídlisku Kýčerka, návrh predstavuje ČS pri VDJ Čadca II.
s objemom 1 500 m3, výtlak do navrhovaného VDJ Čadca III. s objemom 2 x 400
m3, zásobné potrubie, z ktorého bude zásobovaná osada Kýčerka a cez redukčnú šachtu sídlisko Kýčerka,
rozvodnú sieť v osadách Krkoškovci a Butovci a AT stanicu pri VDJ Čadca III.,
ktorá zabezpečí pretlak v sieti,

✦ navrhuje vo väzbe na územný rozvoj rozšírenie existujúceho a vyprojektované-

ho vodovodu:
●
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v okrsku Sídlisko – Siheľník, predĺženie rozvodnej siete III. tlakového pásma pre
zástavbu nad kótou 475 m n. m. a rozšírenie rozvodnej siete v troch tlakových
pásmach,

Kanalizácia
Mesto Čadca je z väčšej časti odkanalizované jednotnou kanalizačnou sieťou,
delenú kanalizáciu má len sídlisko Kýčerka, odvádzajúcou odpadovú vodu z domácnosti, závodov ako aj dažďové vody zo spevnených plôch do ČOV Čadca.. Odkanalizovať zostáva iba okrajovú časť mesta Čadca - Horelica.
Sídlisko Kýčerka má delený systém odvádzania odpadových vôd. Splaškové
vody sú odvádzané kanalizačným zberačom K do hlavného zberača A a dažďové
vody dažďovou kanalizáciou do Gabrišovského potoka.
Gravitačná kanalizácia pre mesto Čadca, bola vybudovaná v rámci projektu odkanalizovanie Horných Kysúc, okrem miestnej časti Horelica, ktorá sa gravitačne
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nachádza pod ČOV pri Kysuci, a preto bola časť Horelica zahrnutá do aglomerácie
Stredných Kysúc – gravitačne by sa odkanalizovala do Krásna nad Kysucou.
V roku 2011 sa vytvorilo združenie Stredných Kysúc, ktoré zmenilo koncepciu
gravitačnej kanalizácie na tlakovú a nezahrnulo Horelicu do projektu. Tento projekt v objeme cca 50 mil. EUR podali do výzvy Operačného programu Životné prostredie v roku 2013. Aj keď tento projekt bol schválený, nakoniec sa nerealizoval
a bol zo strany MŽP SR zrušený. V roku 2015 SEVAK a.s. Žilina vypracoval a predložil na OP KŽP nový projekt na odkanalizovanie aglomerácie stredných Kysúc, opäť
bez Horelice. Projekt bol schválený a v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie
na výber dodávateľa stavby. Preto ak bude mesto chcieť perspektívne odkanalizovať časť mesta Horelica, tak to bude musieť riešiť buď gravitačnou kanalizáciou
s pripojením na kanalizáciu pod Oščadnicou do ČOV Krásno nad Kysucou. Alebo
sa bude musieť vypracovať samostatný projekt gravitačného odkanalizovania
Horelice s tým, že v rámci tohto projektu bude navrhnutá samostatná ČOV, alebo
sa navrhne tlakové potrubie so zaústením do existujúcej ČOV pri Kysuci, kde ústí
aj kanalizácia Horných Kysúc. Aké riešenie sa nakoniec príjme, táto otázka nie je
v súčasnosti zodpovedaná. Podľa názorov pracovníkov Severoslovenských vodárni a kanalizácií, a.s., Žilina najprijateľnejším riešením by bolo aby sa časť Horelica
odkanalizovala spätne do existujúcej ČOV pri Kysuci.
V mestských častiach, mimo centra mesta nie je vybudovaná kanalizácia a odpadové vody sú akumulované v individuálnych žumpách, septikoch, resp. vypúšťané do miestnych tokov.
Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody v roku 2020 bude množstvo splaškových
odpadových vôd: Maximálne denné: 8 636,2 m3.d-1 = 100,0 l. s-1.
Vyčíslené množstvo odpadových vôd je orientačné. Z dôvodu neznámych podkladov nie sú započítané odpadové vody z výrobných prevádzok, ktoré využívajú
a ktoré budú využívať vodu vo výrobnom procese.
Podľa existujúcich podkladov sa v súčasnosti neodoberá povrchová voda z rieky Kysuca ani z iných tokov na technologické účely.

Čistenie odpadových vôd
Mesto má zrekonštruovanú ČOV s dostatočnou kapacitou. Na existujúcej ČOV
sa čistia odpadové vody z celého mesta Čadca okrem mestskej časti Horelica.
Vzhľadom na nedoriešenú otázku odkanalizovania mestskej časti Horelica nie je
v súčasnosti známe, či budú odpadové vody z tejto mestskej časti čistené prostredníctvom ČOV Čadca, ČOV Krásno nad Kysucou alebo prostredníctvom vlastnej ČOV. V tom prípade by bola na území mesta vybudovaná ďalšia ČOV.
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Environmentálne záťaže
V katastrálnom území Čadca a v katastrálnom území Horelica sa podľa údajov Informačného systému environmentálnych záťaží eviduje niekoľko environmentálnych
záťaží:
✦ Čerpacia stanica PHM Čadca – Horelica, potvrdená environmentálna záťaž
✦ AVC Čadca, strojárska výroba, rekultivovaná lokalita
✦ AVC supermarket, strojárska výroba – pravdepodobná environmentálna záťaž

s vysokou prioritou
✦ Čadca – SAD, garáže a parkoviská autobusovej a nákladnej dopravy – pravde-

podobná environmentálna záťaž s vysokou prioritou
✦ Čadca – ŽSR depo – potvrdená environmentálna záťaž s vysokou prioritou.

Svahové deformácie – zosuvné územia, ktorým treba venovať zvýšenú ochranu.
V katastrálnom území Čadca sú oficiálne registrované potenciálne aktívne a stabilizované svahové poruchy. Tieto územia sú citlivé na antropogénne zásahy.
Ďalšou záťažou sú miesta s výskytom nízkeho až vysokého radónového rizika.
Pritom stredné a vysoké riziko môže ovplyvniť možnosti využitia takto zaťaženého
územia.
Vodné toky (čistota, povodňové riziko)
Na záujmovom území sa nachádza viacero vodných tokov:
✦ Kysuca s prítokmi: Čierňanka, Čadečanka, Milošovský potok, Rieka, Briavsky po-

tok, Gabrišovský potok.
Podľa hydrogeologickej rajonizácie SR patrí územie mesta Čadca do hydrogeologického rajónu PQ 028 Paleogén povodia Kysuce.
Celé riešené územie mesta Čadca (k. ú. Čadca a k. ú. Horelica) je súčasťou Chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy – Javorníky, ktorá bola vyhlásená NV
SSR č. 13/87.
Územie mesta Čadca patrí do čiastkového povodia rieky Váh (4-21-06). Hlavným
vodným tokom na území mesta je rieka Kysuca, ktorá preteká územím mesta
v dĺžke 9,05 km (rkm 23,15 – rkm 32,20), a ktorá tvorí kostru riečnej siete. Jej povodie je výrazne asymetrické s prevahou ľavostranných prítokov.
Riečnu sieť v území tvoria prítoky Kysuce z ktorých najvýznamnejším je ľavostranný prítok Čierňanka (4-21-06-055) s prítokmi – Čadečanka (4-21-06-056) a Milošovský potok (4-21-06-058). Z pravostranných prítokov možno uviesť toky Rieka (4-2106-061), Briavsky potok (4-21-06-044) a Gabrišovský potok (4-21-06-044).
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Režim odtoku povrchových vôd je snehovo-dažďový s akumuláciou november
– február, s vysokou vodnosťou v období marec – máj, najvyšším priemerným mesačným prietokom v apríli, mierne výrazným podružným zvýšením vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy.
Veľa zrážok, nízka teplota vzduchu a vplyvom toho aj nízky výpar spôsobujú, že
vodnatosť Kysuce a jej prítokov je vysoká. Najvyššie prietoky sú v marci a apríli
a najnižšie v septembri. Zreteľný pokles je v januári a zvýšenie v júni a júli. Povrchový odtok z povodia je celkove veľký, no značne nevyrovnaný. Ročný úhrn zrážok v meste sa pohybuje medzi 900 -1000 mm/rok.
Toky Kysuca (4-21-06-012) a Čierňanka (4-21-06-045) patria podľa vyhlášky MŽP
SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných
vodných tokov a vodárenských vodných tokov medzi vodohospodársky významné vodné toky. Kysuca je vodárenským tokom v úseku km 30,80 - km 65,60.
Kysuca je rieka prameniaca pod vrchom Hričovec (k. ú. Makov) a pri Žiline sa
vlieva do rieky Váh. Kysuca preteká celým územím regiónu Kysúc. Celková dĺžka
toku je 66,6 km, rieka odvodňuje územie s plochou približne 1 053 km², z čoho
väčšina leží na území Slovenska, malá časť leží na území Českej republiky. Hranica
rozvodia vedie po hrebeni geomorfologických celkov Moravsko-sliezske Beskydy
a Jablunkovská vrchovina, po línii Veľký Polom (1 067,3 m n. m.) - Gírová
(839,9 m n. m.) - česko-poľská štátna hranica. V tejto oblasti pramenia všetky jej
ľavostranné prítoky. Hustota riečnej siete Kysuce je priemerne 1,2 - 1,7 km/km²,
sklon koryta rieky v meste Čadca dosahuje 2,3 ‰, špecifický odtok je 17,22 l/
km²/s. Priemerný prietok dosahuje tieto hodnoty: 8,34 m³/s v Čadci, 16 m³/s v Kysuckom Novom Meste a 17,3 m³/s v ústí.
Priemerné mesačne a extrémne prietoky na toku Kysuca v m3.s-1 (2010):
Stanica I
II
III IV V
VI VII VIII IX
X
XI
XII
Tok: Kysuca

Stanica: Čadca

Rok

riečny kilometer: 29,20

Qm 4,813 7,387 14,34 9,427 37,80 16,65 5,338 7,922 22,14 4,176 7,253
Qmax 2010
282,7
Qmin 2010
1,304
Qmax 1931 - 2009
454,2
Qmin 1931 - 2009
0,320

16,72 12,86

Zdroj: SHMÚ

Čierňanka (4-21-06-045) – má dĺžku 21 km. Je to ľavostranný prítok Kysuce, je
tokom IV. rádu. Zaberá povodie 158 km², priemerný sklon toku je 14 ‰, na dolnom toku 4,6 ‰, priemerný prietok dosahuje v ústí 2,82 m³/s a špecifický odtok je
17,91 l/km²/s. Horný tok, po sútok s Čadečkou, sa často označuje ako Skaličanka.
Severná hranica povodia Čierňanky je zároveň súčasťou Hlavného európskeho
rozvodia.
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Priemerné mesačne a extrémne prietoky na toku Čierňanka v m3.s-1 (2010):
Stanica I
II
III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Rok
Tok: Čierňanka
Stanica: Čadca
riečny kilometer: 0,80
1,743 3,384 5,373 2,800 14,11 8,581 2,627 3,651 7,701 1,789 2,846 5,705
5,034
Qm
Qmax 2010
117,4
Qmin 2010
0,451
Qmax 1931 - 2009
150,4
Qmin 1931 - 2009
0,107
Zdroj: SHMÚ

Priestorové rozloženie fondu povrchových vôd v okrese Čadca je rovnomerné.
Využitie odtekajúcich vôd je malé, nakoľko ich odtok je časovo veľmi nerovnomerný. Okrem využitia vodárenskej nádrže Nová Bystrica na pitné účely (s objemom 32 mil. m3 s výdatnosťou 700 l/s využívanej len na 1/3) a povrchových odberov sa na uvedených vodárenských tokoch s výdatnosťou 37 l/s odtekajúca
voda využíva málo. Na výrobu elektrickej energie sa využíva len samostatný sanitárny prietok vodárenskej nádrže Nová Bystrica.
Geomorfologické, geologické a klimatické pomery vplývajú bezprostredne na
odtok zrážkových vôd z územia. Následkom malej retenčnej schopnosti povrchu
územia je značná rýchlosť a veľká nerovnomernosť odtoku povrchových vôd. Prevládajúci erózno-denudačný reliéf spôsobuje veľký a rýchly odtok z územia a odnos vrchných vrstiev pôdy zo svahov do dolín a tokov. Rýchlemu odtoku vôd zo
strmých strání, vodnej erózii pôdy a zmenšeniu retenčnej schopnosti územia napomáha nadmerné odlesňovanie a zásahy do pôdneho fondu pri sceľovaní pozemkov v minulosti.
Povrchové toky v okrese Čadca sú zanedbané a miestami poškodené. Nedostatočná údržba tokov sa prejavuje najmä pri veľkých vodách, po ktorých sa škody na
tokoch ešte zvyšujú.
Systematické sledovanie kvality povrchových vôd zabezpečuje od roku 1982
Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „SHMÚ).
Požiadavky na kvalitu povrchovej vody, kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah monitorovania týchto vôd je ustanovené v nariadení vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Podľa údajov SHMÚ vody v rieke Kysuca a Milošovský potok z ktorých sa vykonali odbery v roku 2012 vyhovujú požiadavkám na kvalitu vody podľa NV č.
269/2010 Z. z.
Kysuca v hornom úseku má pomerne dobrú kvalitu vody. Najväčšími zdrojmi
povrchového znečistenia vôd v okrese Čadca sú prevádzky spoločností SEVAK
Čadca, SEVAK Turzovka, SEVAK Krásno nad Kysucou, Pratex Čadca.
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Zdrojom znečistenia vôd je i verejná kanalizácia zo sídliska Kýčerka v povodí
Gabrišovského potoka, kde do dažďovej kanalizácie pritekajú aj splaškové vody,
ktorými je následne znečisťovaná voda v potoku.

má najväčšie percento pokrytia lesmi. Žilinský kraj sa radí medzi najväčších producentov tuhých emisií na Slovensku.

Ďalej sú to vodohospodársky nebezpečné skládky odpadov a malé bodové
zdroje (napr. výuste odľahčovacích stôk, septiky, žumpy s poruchou vodotesnosti a pod.).
Plošnými zdrojmi znečistenia povrchových vôd sú tiež poľnohospodárska a lesohospodárska činnosť, kanalizácia, priemyselná výroba, znečisťovanie vplyvom
dopravy a zimnej údržby ciest.
Bodovými zdrojmi sú všetky subjekty, ktoré vypúšťajú odpadové vody do povrchových tokov, vrátane obyvateľov mesta.
Na kvalitu povrchových vôd Kysuce a Čierňanky má vplyv i nedokonalé alebo
nedostatočné zneškodňovanie splaškových vôd z obcí, ktoré sa nachádzajú v povodí.
Ochrana pred povodňami
V záujmovom území sú povodňami ohrozované územia pri rieke Kysuca v miestnej časti Horelica. Inundačné územie sa nachádza aj na území zrušených vodárenských zdrojov Čadca medzi železničnou traťou č. 128 a riekou Kysuca. Pri povodniach v rokoch 1996 a 1997 nebolo toto územie zaplavené.

V priebehu 90. rokov 20. storočia bolo v dotknutom regióne zaznamenané významné zníženie koncentrácii škodlivín v prízemných vrstvách atmosféry i emisií
produkovaných zo stacionárnych zdrojov. Na celkovom zostupnom trende množstva emisií zo zdrojov znečisťovania sa vedľa postupných hospodárskych zmien
výrazne prejavil rad opatrení na zníženie emisii realizovaných prevádzkovateľmi
zdrojov a postupná zmena palivovej základne u všetkých kategórií stacionárnych
zdrojov.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. prípustnú úroveň znečisťovania ovzdušia určujú:
✦ emisné limity,

Úpravy Kysuce, Čierňanky a Rieky boli realizované na ochranu zastavaného územia mesta pred povodňami a v súvislosti s výstavbou ciest.

✦ technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov,

Kapacita upraveného koryta Kysuce v riešenom území je 540,0 - 545,0 m3/s
a Čierňanky je 210,0 a 260,0 m3/s.

✦ emisné kvóty.

Vzhľadom k zmeneným klimatickým podmienkam dochádza čoraz častejšie
k extrémnym zrážkovým pomerom. Realizovaná úprava korýt kapacitne nepostačuje na prevedenie prehodnotených prietokov Q100 ročnej vody.
Extrémne odtoky zrážkových vôd ohrozujú prípadnými záplavami v povodiach
malých tokov s nízkym podielom lesa a odlesnených svahov so sklonom väčším
ako 12°(Milošovský potok, pramenná a výustná časť Čadečanky, Briavsky potok).
Ovzdušie
Znečistenie ovzdušia je jedným z najvýraznejších problémom z hľadiska ochrany životného prostredia v dotknutom regióne.
Územie Žilinského kraja nepatrí medzi najčistejšie kraje v rámci Slovenskej republiky z hľadiska kvality ovzdušia, a to napriek skutočnosti, že zo všetkých krajov
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Na základe výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia v roku 2011 v súlade s § 9
ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. SHMÚ, ako poverená organizácia, navrhol na rok
2012 18 oblasti riadenia kvality ovzdušia v 8 zónach a v 2 aglomeráciách. Zo Žilinského kraja boli vymedzené pre riadenie kvality ovzdušia tri aglomerácie – územie mesta Martin a Vrútky, územie mesta Ružomberok a obce Likavka a územie
mesta Žilina. Územie mesta Čadca nepatrí medzi aglomerácie riadenia kvality
ovzdušia.

✦ národné emisné stropy,

Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov z hľadiska ochrany ovzdušia určujú minimálne požiadavky na prevádzku týchto zdrojov.
Kvalita ovzdušia v meste Čadca je ovplyvnená priemyselnými zdrojmi, lokálnymi domácimi kúreniskami a v značnej miere i automobilovou dopravou.
Podľa § 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, sa zdroje znečisťovania ovzdušia
členia na: stacionárne a mobilne (§ 3 ods.1) a malé zdroje, stredné zdroje a veľké
zdroje znečisťovania ovzdušia (§ 3 ods. 2).
Okres Čadca patril v roku 2008 z hľadiska ovzdušia k najzaťaženejším okresom
z hľadiska zaťaženia emisiami tuhých znečisťujúcich látok (1,54 t/rok/km2) aj napriek ich poklesu, sa stále radí medzi najväčších producentov tuhých emisií na
Slovensku.
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V meste Čadca bolo evidovaných viac ako 80 malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia, a viac ako 60 stredných zdrojov a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia. K najväčším znečisťovateľom ovzdušia v meste Čadca v roku 2012 patrila spoločnosť SOTE, s.r.o. výhrevňa Sihly, ktorá vykuruje sídlisko Kýčerka a bezprostredne
susedí s mestom Čadca.

boli uvedené konkrétne opatrenia na postupné znižovanie nákladov na výrobu
tepla. Uvažovalo sa v nej zachovať výrobu tepla na báze uhlia s rozšírením palivovej základne a využitím obnoviteľných zdrojov energie biomasy – drevenej štiepky. Okres Čadca je typickým príkladom dôsledku využívania menej kvalitných palív. Okrem priemyselných zdrojov majú nepriaznivý vplyv na kvalitu ovzdušia aj
lokálne zdroje (domáce kúreniská), v ktorých sa spaľuje rôzny nekvalitný materiál
(uhlie najnižšej kvality, uhoľné kaly, domové odpady a pod.).

Emisie zo stacionárnych zdrojov – okres Čadca v rokoch 2010 - 2013:
Názov znečisťujúcej
látky
Tuhé znečisťujúce
látky
Oxidy síry (SO2)

Množstvo

Množstvo

Množstvo

ZL(t) za rok
2010

ZL(t) za rok
2011

ZL(t) za rok
2012

Množstvo
ZL(t) za rok
2013

44,341

37,362

34,117

30,677

129,305

116,745

120,700

108,468

Oxidy dusíka (NO2)

62,307

54,789

52,421

50,408

Oxid uhoľnatý (CO)

213,126

173,467

154,637

155,878

Organické látky –
celkový organický
uhlík (COÚ)

17,335

17,028

15,980

16,119

Zdroj: NEIS

Nezanedbateľný vplyv na kvalitu ovzdušia na území mesta Čadca má aj diaľkový prenos znečisťujúcich látok z priemyselných aglomerácii z Poľska (oblasť Katowíc) a Českej republiky (oblasť Ostravy). Diaľkový prenos škodlivín spôsobuje
poškodenie predovšetkým lesných ekosystémov, a to hlavne vo vyšších exponovaných polohách.

Aj napriek tejto skutočnosti územie okresu Čadca nepatrí z hľadiska zaťaženia
koncentráciou znečisťujúcich látok v ovzduší, ktorá trvaním, frekvenciou výskytu
alebo spoločným účinkom viacerých z nich môže vyvolať vo zvýšenej miere škodlivé účinky na zdravie obyvateľstva a životné prostredie medzi územia s vysokou
koncentráciou znečisťujúcich látok v ovzduší ani medzi závadné, či ohrozené oblasti, aj keď sa nachádza v oblasti diaľkového prenosu emisií z Poľska a Českej republiky.
Hlavné zistenia:
✦ potreba zvýšenie povedomia občanov v oblasti ochrany životného prostredia,
✦ nízky podiel triedeného a následne zhodnocovaného odpadu z celkového

množstva odpadov,

Na základe informácii z SHMÚ za roky 2010 dochádzalo v okrese Čadca k poklesu
emisií tuhých znečisťujúcich látok, oxidov síry a oxidov dusíka. Mierny nárast v roku
2013 oproti roku 2012 bol zaznamenaný u oxidu uhoľnatého a celkového organického uhlíka.

✦ vznik nelegálnych skládok opusteného odpadu,

Pokles ich emitovaného množstva znečisťujúcich látok je výsledkom realizovaných opatrení ako denitrifikácia, odprášenie veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia, plynofikáciou, alebo elektrifikáciou stredných a malých zdrojov ako i poklesom výroby.

✦ neprijateľné nakladanie s opotrebovanými pneumatikami

Emisie oxidu uhoľnatého mali od roku 2010 do roku 2013 klesajúcu tendenciu,
ktorá bola pravdepodobne spôsobená najmä znížením spotreby a zmenou zloženia paliva spotrebovaného malospotrebiteľmi. Táto skutočnosť spôsobila i mierne zvýšenie emisií CO v roku 2013.

✦ nevyhnutnosť vybudovať nové zariadenia súvisiace so zberom, dotrieďovaním,

V súčasnej dobe subjekty na území mesta nedostatočne využívajú alternatívne
zdroje energie. V Koncepcii rozvoja mesta v oblasti rozvoja tepelnej energetiky
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Mesto Čadca má podľa údajov SHMÚ nevhodné rozptylové podmienky emisií
charakterizované veľkou početnosťou stavov bezvetria a malých rýchlosti vetra.
Celková ventilovanosť územia je slabá. Slabé prevetrávanie je zvyšované častými
inverznými stavmi atmosféry, ktoré zabraňujú rozptylu emisií škodlivých látok vo
vyšších vrstvách atmosféry a tieto sú vtedy koncentrované v prízemnej vrstve
ovzdušia.

✦ nedostatočné zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, potreba vy-

budovať kompostáreň
✦ neprijateľné nakladanie so stavebným odpadom,
✦ nedostatočné podmienky na zber elektroodpadu
✦ nedostatočné podmienky na zber batérií a akumulátorov
✦ nedostatočné podmienky na zber objemných odpadov

spracovaním a zhodnocovaním komunálnych odpadov
✦ potreba dokončiť odkanalizovanie zostávajúcich miestnych častí,
✦ výskyt environmentálnych záťaží, v troch prípadoch s vysokou prioritou rieše-

nia lokality
✦ miesta s aktívnymi potenciálnymi a stabilizovanými svahovými deformáciami
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✦ výskyt miest s radónovým rizikom
✦ potrebná revitalizácie vodných tokov na území mesta,
✦ potreba realizácie protipovodňových opatrení,
✦ vypracovať súbor nástrojov na propagovanie a motivovanie občanov k ochrane

životného prostredia
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2.2 Ex-post hodnotenie PHSR Mesta Čadca na roky 2009 – 2015
Environmentálna infraštruktúra a životné prostredie
V tejto oblasti bolo v programe zaradených 19 projektov, z toho 11 bolo v uplynulom období aj zrealizovaných a významne prispelo k zlepšeniu situácie v oblasti životného prostredia a jeho infraštruktúry v meste.

Ďalšia technická infraštruktúra
Mesto je plynofikované s výnimkou niektorých okrajových častí, v ktorých je
plynofikácia – zavedenie rozvodov plynu - aktuálnou úlohou v ďalšom období.
Mohlo by sa tým znížiť aj zaťaženie ovzdušia vysokým počtom vykurovacích miest
využívajúcich malo kvalitné hnedé uhlie ako palivo.
Vzhľadom na vek a technický stav je v blízkej budúcnosti aktuálna aj rekonštrukcia teplárenských rozvodov.
Katastrálnym územím mesta je plánovaný koridor pre výstavbu medzištátneho
vedenia zvlášť vysokého napätia 2 x 400 kV na trase Varín – hranice SR/ČR – Nošovice.

Nezrealizovaných bolo 8 projektov:
✦ Vybudovanie areálu na zhodnocovanie vyseparovaného odpadu v rámci sociál-

neho podniku (triedička odpadov)
✦ Vybudovanie mestskej kompostárne
✦ Aktívna podpora mesta občanom a spoločnostiam v oblasti využívania obnovi-

teľnej energie
✦ Dobudovanie systému monitorovania zložiek životného prostredia - celoročný

monitoring na území mesta
✦ Vytvorenie prírodného lesného ekosystému zmiešaných lesov - aktualizácia ge-

nerelu zelene mesta, postupné dozeleňovanie
✦ Dobudovanie náučného chodníka k v časti Megoňky, s prepojením na Korcháň

- Klokočov
✦ Vybudovanie lesoparku Jurošák
✦ Podpora podnikateľov s ekologickými problémami.

Väčšina hore uvedených nezrealizovaných projektov ako aj čiastočne zrealizované
projekty a projekty vyžadujúce priebežné alebo dlhodobé plnenie zostáva aktuálnych
aj pre obdobie 2016 – 2022:
✦ Odkanalizovanie mesta - časť Horelica
✦ Ochrana prírodných výtvorov
✦ Rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov na celé územie mesta
✦ Zabezpečenie spracovania triedených odpadov
✦ Kontinuálne zabezpečenie kontajnerov na triedený odpad
✦ Osveta v oblasti triedenia odpadov
✦ Budovanie zdrží na prítokoch rieky Kysuce
✦ Čistenie rieky Kysuca.
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Ľudské zdroje a sociálna infraštruktúra

Prehľad nezrealizovaných projektov:

Celkom 12 projektov obsahoval Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca v predchádzajúcom období za oblasť ľudských zdrojov a sociálnej infraštruktúry. V sledovanom období sa úspešne zrealizovali 3 projekty (bezbariérový
prístup do spoločnej úradovne MsÚ Čadca, vybudovanie zariadenia pre seniorov,
vybudovanie centra pre osamelé matky s deťmi) a všetky sa týkali sociálnej infraštruktúry. To znamená, že menej pozornosti bolo venovaných formovaniu a podpore ľudského kapitálu vytvorením podmienok pre dostupnosť vzdelávania
vhodného pre trh práce.

✦ Vybudovanie podnikateľského inkubátora
✦ Vybudovanie radiálneho okruhu okolo centrálnej mestskej zóny prepojením

ulíc Slovenských dobrovoľníkov a Palárikovej ulice
✦ Prepojenie ul. 17 novembra a Ul. Podjavorinskej
✦ Rozšírenie pešej zóny Námestia slobody (v nadväznosti na preložku cestu I/11)
✦ Výstavby hromadných garáží (CMZ)
✦ Rekonštrukcia teplárenských zdrojov
✦ Doplynofikovanie mestských častí Čadečka, Milošová, Horelica, Bukov, U Ševca

Z 9 nezrealizovaných projektov sú viaceré stále aktuálne a uvažuje sa s ich naplnením
v ďalších rokoch:
✦ Aktívna podpora samozamestnávania
✦ Aktívna spolupráca s inštitúciami verejného sektora a podpora podnikateľské-

ho sektora
✦ Vytváranie priaznivých podmienok pre činnosť štátnych a súkromných vzdelá-

vacích inštitúcii

✦ Výstavba cyklistických chodníkov
✦ Vytvorenie jazykových mutácii WEB-stránky Mesta Čadca
✦ Výstavba dvoch vyhliadkových veží na kopcoch v okolí mesta

Aktuálne sú naďalej aj projekty úspešne alebo čiastočne realizované v rokoch 2009 až
2015:
✦ Podpora investorov s vyššou pridanou hodnotou výroby

✦ Modernizácia MPS a vybudovanie bytov

✦ Aktualizácia územného plánu mesta Čadca

✦ Vybudovanie sociálneho podniku

✦ Rozvoj sietí poskytujúcich právne, ekonomické a vzdelávacie služby

✦ Vybudovanie útulku pre osoby bez domova

✦ Zlepšenie dostupnosti občanov k širokopásmovému internetu (opto kábel)

✦ Transformovanie časti priestorov DDaDSS na Ul. M.R. Štefánika, na Hviezdosla-

✦ Zavedenie informačného systému v samospráve

vovej ul. a na Horelici na zariadenia poskytujúce starostlivosť formou denných
a týždenných pobytov
✦ Prevzatie NsP v Čadci pod správu mesta
✦ Vybudovanie hospicu.

Z uvedených projektov bol prehodnotený ako neaktuálny zámer prevzatie nemocnice s poliklinikou od VÚC do správy v mesta a od tohto zámeru mesto odstúpilo.

✦ Dobudovanie parkovacích miest na sídliskách MPS
✦ Rekonštrukcia autobusovej stanice
✦ Podpora MHD v meste
✦ Dobudovanie cestnej komunikácia k Horskému hotelu Husárik
✦ Dobudovanie chodníkov, ich rekonštrukcia a údržba MPS
✦ Príprava pozemkov pre bytovú výstavbu
✦ Pokračovanie bytovej výstavby v súlade s ÚPN mesta Čadca
✦ Rekonštrukcia zastaraných mestských bytov

Vybavenosť mesta, výrobná infraštruktúra, cestovný ruch, územné plánovanie
V PHSR na obdobie 2009 -2015 bolo navrhnutých na realizáciu 42 projektov za
takto široko vymedzenú oblasť. Celkovo bolo realizovaných 31 projektov, aj niektoré z realizovaných projektov zostávajú aktuálne aj pre ďalšie obdobie, ide
o projekty priebežného, dlhodobého a v niektorých prípadoch aj trvalého charakteru.
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✦ Prestavba nebytových priestorov na byty
✦ Zabezpečenie prehľadnosti trvalých parkovacích miest
✦ Rekonštrukcia teplovodných rozvodov na sídlisku Žarec, Stred, Na tepelnom

okruhu PK III
✦ Výstavba nájomných bytov
✦ Propagácia mesta a regiónu v rámci národných a medzinárodných veľtrhov
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Kultúra, šport, školstvo, spolupráca
V tejto oblasti bolo zaradených do plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 32 projektov, aj pre ďalšie obdobie sú aktuálne najmä nasledovné z nich:
✦ Výstavba amfiteátra
✦ Organizácia kultúrnych podujatí
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2.3 Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja mesta
Tak ako v minulosti aj v budúcom období sa mesto bude rozvíjať pod vplyvom
vnútorných ale aj vonkajších faktorov, podmienok vonkajšieho prostredia vytvárajúcich rámec poskytujúci možnosti a niekedy aj bariéry rozvoja, ktoré sa prelínajú s aktivitami, úsilím a podmienkami vnútorného prostredia.

✦ Dobudovanie a rozšírenie mestskej galérie „Galéria Čadca“
✦ Obnova budovy Palárikovho domu
✦ Mestský televízny systém
✦ Dobudovanie mestského rozhlasu spoločne s internetom
✦ Rekonštrukcia športovej haly
✦ Vybudovanie športovo-rekreačného komplexu v Kyzkovom potoku
✦ Výstavba letného kúpaliska a športovo-rekreačnej zóny pri plavárni
✦ Výstavba multifunkčného športového areálu na sídlisku Žarec
✦ Dobudovanie lyžiarskych bežeckých trás a cyklotrás
✦ Rozvoj športových aktivít pre deti a mládež
✦ Podpora celonárodných a medzinárodných športových podujatí
✦ Rekonštrukcia zimného štadióna s úpravou možnosti využitia iných športov
✦ Rekonštrukcia školských zariadení
✦ Rozvoj spolupráce s prihraničnými českými a poľskými regiónmi
✦ Rekonštrukcia infraštruktúry ZŠ a MŠ v Čadci
✦ Zlepšenie spolupráce samosprávy s obyvateľmi mesta – grantový systém mesta

Čadca pre obyvateľov a neziskové organizácie.

Ako vonkajšie faktory s najväčším potenciálnym vplyvom na rozvoj mesta možno pre
najbližšie roky identifikovať nasledovné:
✦ Politická situácia vo svete, v EÚ a na Slovensku
✦ Ekonomický vývoj v krajinách Európskej únie, osobitne v krajinách nášho naj-

väčšieho exportu (Nemecko), ekonomická situácia na Slovensku – tempo hospodárskeho rastu a s tým spojená zamestnanosť, vývoj miezd, vyrovnávanie
alebo zachovávanie medziregionálnych rozdielov v hospodárskom rozvoji (pracovné príležitosti a mzdová úroveň), výmenný kurz EU k českej korune a poľskému zlotému ako aj vývoj v oblasti daní, odvodového zaťaženia a iných podmienok kľúčových pre podnikanie.
✦ Životné prostredie – vývoj jeho jednotlivých zložiek (osobitne vzduch – limity

emisií, odpad a nakladanie s jeho jednotlivými druhmi, ochrana prírodného
prostredia), záväzky z medzinárodných dohôd, legislatíva týkajúca sa zložiek životného prostredia a náklady s tým spojené.
✦ Vývoj techniky a technológií a ich dostupnosť, rýchlosť zavádzania do produkč-

ných oblasti (výroba a služby, spracovanie odpadu). Nové technológie s vplyvom na spôsob komunikácie medzi ľuďmi, postupujúca robotizácia a jej dopady na zamestnanosť. Vplyv nových technológií na život človeka
v mimopracovnej sfére.
✦ Vývoj v oblasti hodnotovej orientácie a spôsobu života. Dopad zmien v horeu-

vedených oblastiach na spôsob života, veľkosť rodiny, zmeny v štruktúre spotreby, využívanie voľného času a iné aspekty života.
✦ Klimatická zmena, najmä v prípade jej postupného urýchľovania.

Pôsobenie vonkajších faktorov predstavuje v prípade ich pozitívneho vývoja
vytváranie príležitostí pre priaznivý rozvoj mesta. Opačný prípad negatívny vývoj
a s tým spôsobené vplyvy predstavujú ohrozenia pre hospodársky a sociálny rozvoj mesta v nasledujúcich rokoch.
Vplyv vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v meste
V prípade Európskej únie je dôležitý výsledok referenda vo Veľkej Británii ohľadne jej zotrvania, respektíve vystúpenia z tohto integračného zoskupenia, ktoré
v prípade rozhodnutia o vystúpení sa negatívne prejaví na ekonomike členských
krajín.
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Jednotný trh krajín EÚ - recesia alebo konjunktúra, miera inflácie, úvery a úroková miera, úroveň dopytu a konkurenčná ponuka z tretích krajín (ako Čína, USA,
Brazília, juhovýchodná Ázia,....). Veľmi dôležitý je vývoj ekonomiky v Nemecku, našej hlavnej exportnej krajiny. Dopyt na tomto trhu významne ovplyvňuje ekonomiku Slovenska, a to nielen priamych exportérov ale sprostredkovane celú národnú ekonomiku.

Pri súčasných možnostiach voľného pohybu tovaru, služieb, osôb a kapitálu,
blízkosť Českej republiky a Poľska, najmä väčších miest, môže byť tak príležitosťou
ako aj ohrozením, v závislosti aké podmienky pre podnikanie a život budú vytvárané v Čadci a aké v susedných krajinách ale aj iných mestách na Slovensku.

Pre miestnu ekonomiku v Čadci je dôležitý aj vývoj minimálnej mzdy na Slovensku. Pretože v Čadci prevažujú ekonomické aktivity a produkcia založená na jednoduchej a preto menej platenej práci, môže rýchly rast minimálnej mzdy negatívne pôsobiť na hospodárske výsledky podnikov na území mesta, vrátane straty
ich rentabilnosti a následného utlmenia výroby. Snahy a ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy na Slovensku sú aktuálne, napriek tomu, že jej úroveň je vyššia ako
vo väčšine susedných krajín.
Za hlavné príležitosti vytvárané vonkajším prostredím pre rozvoj mesta možno
považovať dobudovanie diaľnice D3, investičný dopyt po lokalite, rast domáceho
i zahraničného dopytu, potenciál spolupráce ponúkaný susednými regiónmi
v Česku a Poľsku.
Príležitosťou a súčasne aj možnými východiskami z nepriaznivej situácie sú
z vonku prichádzajúce investície so sofistikovanejšou výrobou prinášajúce pracovné príležitosti pre mladých s vyšším vzdelaním, využitie externých finančných
zdrojov zo Štrukturálnych fondov a iných fondov Európskej únie pre podporu
hospodárskeho rastu a kvality života v meste.
Medzinárodné programy spolupráce okrem priamych benefitov môžu vytvárať
aj príležitosti pre realizáciu mladých vzdelaných ľudí.
Pre vývoj mesta je dôležité aj rozhodnutie akým spôsobom sa bude uberať deklarovaná finančná podpora vlády samosprávam.
Medzi významné potenciálne ohrozenia treba zaradiť – prípadnú ekonomickú
recesia, pokles zamestnanosti, zníženie domáceho dopytu v rámci národnej ekonomiky, ďalej nedokončenie alebo významné omeškanie ukončenia diaľnice D3,
ako aj meškanie opravy horelického mosta na štátnej ceste I. triedy číslo 11.
Zhoršujúce sa postavenie Čadce vo vzťahu k iným mestám a regiónom Slovenska z hľadiska atraktívnosti pracovných príležitostí (mzdová úroveň, kariérne
možnosti, druh práce) a celkových životných podmienok (sociálnych, kultúrnych,
ekonomických, bytových,....). To by mohlo posilniť už aj tak dlhodobo prebiehajúcu migráciu, ktorá sa týka mladých ľudí s vyššou kvalifikáciou, teda tých, ktorí sú
v meste potrební pre jeho progresívne zmeny.
Podmienky pre investorov vytvárané v Českej republike a v Poľsku, ktoré môžu
viesť k poklesu investícií a presunutiu aktivít za blízku hranicu.
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2.4 Zhodnotenie súčasného stavu územia
SWOT analýza
S – SILNÉ STRÁNKY
Oblasť hospodárstva a podnikania
✦ Vybudovaný priemyselný park s kapacitami pre ďalšie investície
✦ Tradícia textilnej a strojárskej výroby
✦ Dostatok voľných pracovných síl motivovaných k produktívnej práci
✦ Vysoký podiel pracovných síl s ukončeným stredoškolským vzdelaním
✦ Poloha vhodná pre intenzívnu cezhraničnú hospodársku spoluprácu
✦ Priaznivé podmienky – potenciál pre rozvoj turizmu
Oblasť sociálna
Demografia
✦ V meste (zatiaľ ešte) vyšší podiel obyvateľov v produktívnom veku v porovnaní so SR ako celkom a Žilinským samosprávnym krajom
✦ Vysoký podiel obyvateľov s ukončeným stredoškolským vzdelaním (vyšší ako
priemer za SR aj Žilinský samosprávny kraj
Sociálna starostlivosť
✦ Nové viacúčelové zariadenie pre seniorov s komplexnými službami
✦ Fungujúce služby sociálnej starostlivosti
✦V
 iaceré neštátne subjekty (s dotáciou mesta) poskytujú služby v oblasti sociálnej
starostlivosti
✦ Dobre fungujúca sieť materských škôl – 7 zariadení s 35 triedami s celkovou
kapacitou cca 750 detí
✦D
 obre fungujúca sieť základných škôl, priemerný počet žiakov v triede je tesne
pod 20 žiakov
✦ Významné investície do školských budov a vybavenia v predchádzajúcich rokoch
Kultúra
✦ Významný počet kultúrnych podujatí organizovaných v meste v priebehu
roka
✦ Dobré možnosti občanov pre zapojenie sa a pestovanie kultúrno-záujmových
činností rôzneho druhu – kluby, súbory, spolky,.....
✦ Existencia a pôsobenie špičkových amatérskych umeleckých telies
✦ Galéria Čadca ako nový a významný kultúrny priestor v meste
✦ Postupná rekonštrukcia Domu kultúry – zrealizované fázy, ktoré situáciu výrazne zlepšili
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✦ Pamiatkový fond nie je v kritickom stave
Šport a voľný čas
✦ Viac ako 30 športových klubov s registrovanou členskou základňou vyše 1 600
členov
✦ Krytá plaváreň k dispozícii pre rekreačné využívanie v priebehu celého roku
✦ Dve kryté športové haly a ďalšie športové zariadenia
✦ Prírodné prostredie v meste a jeho okolí predstavuje dobré možnosti turistiky
a oddychu v prírode
Bývanie
✦ Relatívne dobrá situácia vo vybavenosti obyvateľov bytmi
✦ Prevažne uspokojivá situácia kvalitatívnej štruktúry bytového fondu
✦ Mesto disponuje 320 nájomnými bytmi
✦ ÚP vymedzuje priestory pre výstavbu nových bytov IBV a bytových domov

Oblasť technickej infraštruktúry, životného prostredia
✦ Zavedený triedený zber odpadu
✦ Vysoký podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejného vodovodu
✦ Vysoký podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu a ČOV
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W - SLABÉ STRÁNKY
Oblasť hospodárska a podnikania
✦ Vysoká a dlhodobo pretrvávajúca nezamestnanosť
✦ Nedostatok pracovných príležitostí vôbec
✦ Nedostatok príležitostí pre mladých s vyššou kvalifikáciou
✦ Migrácia mladých s najvyššou kvalifikáciou
✦ Prevládajú produkčné činnosti s nízkou pridanou hodnotou
✦ Nízka cena práce – úroveň priemernej mzdy
✦ Nízka produktivita práce
✦ Malé zastúpenie exportne orientovaných výrobných činností
✦ Nízka pridaná hodnota – nízky stupeň sofistikovanosti výroby
✦ Nízky miestny dopyt po službách nedostatočne stimuluje ich rozvoj

Turizmus
✦ Nízka vybavenosť službami pre turistov a návštevníkov
✦ Ubytovacie kapacity po dlhšiu dobu stagnujú – signál nízkeho dopytu
✦ Nízke priemerná cena za ubytovanie – svedčí o nízkom dopyte, type návštev-

níkov, ako aj nízkom štandarde služieb

✦ Absencia zdravotníckeho zariadenia pre dlhodobo chorých a zomierajúcich

ľudí typu hospic

✦ Mestu chýba zariadenie pre bezdomovcov, v súčasnosti tieto problémy rieši

charita

✦ Nedostatok zariadení pre seniorov osobitne vzhľadom na demografický vývoj.

Školstvo
✦ Nedostatočná kapacita predškolských zariadení – materských škôlok
✦ Rastúca jednotková nákladovosť pri poklese počtu tried v základných školách

v dôsledku znižovania počtu žiakov

✦ Vysoká energetická náročnosť budov a nadmerná spotreba vody v budovách

školských a predškolských zariadeniach

✦ Zlý stavebno-technický stav komunikácií v areáloch škôl a škôlok, oplotenia,

nedostatok parkovacích miest, chýbajúce dvory, ihriská a záhrady

✦ V niektorých školách zlý stav interiérových a exteriérových priestorov na pohy-

bové aktivity žiakov (telocvične, multifunkčné ihriská a pod.)

✦ Školské a predškolské jedálne nevyhovujú zásadám HCCP, nevyhovujúce

technológie a inventárne vybavenie kuchýň

✦ Absencia odborných učební (jazykové laboratória, prírodovedné predmety,

výtvarná výchova a technická výchova) na niektorých školách

✦ V centrálnej časti mesta chýba „dobrý“ hotel vyššieho štandardu (nie luxusný)

✦ Vo viacerých školách nevyhovujúce hygienické zariadenia

✦ Nízky podiel zahraničných návštevníkov napriek polohe mesta pri hraniciach

Kultúra

s ČR a PR

✦ Nízke využitie ubytovacích kapacít a krátka priemerná doba pobytu turistov
✦ Nedostatočná informovanosť a absencia marketingu na úrovni mesta, na regi-

onálnej úrovni len veľmi nedostatočný – rozsahom aj profesionalitou

Oblasť sociálna
Demografia
✦ Pokles počtu obyvateľov v meste trvajúci nepretržite od roku 2001
✦ Klesajúci podiel populácie v predproduktívnom veku a nárast populácie v po-

produktívnom veku

✦ Najnižšia stredná dĺžka života mužov v okrese Čadca medzi všetkým okresmi

na Slovensku

✦ Najvýraznejší rozdiel v strednej dĺžke života medzi mužmi a ženami medzi

okresmi na Slovensku

✦ Nižší podiel obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním v porovnaní so SR a ŽSK

Sociálna starostlivosť
✦ Na území mesta nie sú žiadne jasle pre deti do troch rokov napriek záujmu ro-

dičov o takéto zariadenie
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✦ Zlý stav budovy Palárikovho domu po požiari v roku 2004, plánovaného na

využitie ako multifunkčný priestor pre kultúrne a iné spoločenské aktivity

✦ Chýbajúci systém priestorového orientačného značenia pamiatok
✦ Absencia otvoreného veľkokapacitného multifunkčného priestoru typu amfi-

teáter s možnosťou usporadúvania rôznych kultúrnych podujatí mestského
ale aj regionálneho charakteru.
Šport a voľný čas
✦ Modernizácia mestskej krytej plavárne zrealizovaná len čiastočne
✦ Športové objekty a ihriská v zanedbanom stave a vyžadujú si modernizáciu

a obnovu.

✦ Napriek kvalitným krajinným podmienkam absencia osobitných komunikácií

pre cyklistov a in-line korčuliarov

✦ Nedostatok oddychovo-rekreačných zón pre miestne obyvateľstvo s lavičkami

a drobnými atraktivitami pre deti a dospelých

✦ Absencia letného kúpaliska s oddychovým areálom.

Bývanie
✦ Neuspokojený dopyt obyvateľov po nájomných bytoch
✦ Pretrvávajúci problém neplatičov v mestských nájomných bytoch
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✦ Mesto nedisponuje nízko štandardnými bytmi pre neplatičov

O - PRÍLEŽITOSTI

✦ Vzhľadom na vekovú štruktúru bytov potreba ich modernizácie je veľmi aktu-

Oblasť hospodárska a podnikania

álna

✦ Osobitne bytový dom mesta s 52 bytmi vyžaduje zateplenie a celkovú moder-

nizáciu

Oblasť technickej infraštruktúry, životného prostredia
Doprava
✦ Nadmerné zaťaženie mesta tranzitnou dopravou a potreba minimalizácie tran-

zitnej dopravy po mestských komunikáciách

✦ Potreba minimalizovať vnútromestskú dopravu v centrálnej časti mesta

✦ Rast hospodárstva v EÚ a na Slovensku
✦ Záujem investorov investovať v Čadci
✦ Možnosti získania externých nenávratných finančných zdrojov zo ŠF EÚ v ob-

dobí 2014-2020 OP V a I, OP ĽZ

✦ Programy INTERREG v období 2014 - 2020
✦ Posilnenie českej koruny po ukončení intervencií ČNB
✦ Využitie členstva v MAS subjektmi sídliacimi na území mesta

✦ Neukončený vnútromestský distribučný okruh (úsek Palárikova ulica – ulica

Oblasť sociálna

✦ Nedostatok parkovacích miest v centre aj na sídliskách

✦ Ekonomické a spoločenské zmeny vedúce k spomaleniu urbanizácie a koncen-

Slovenských dobrovoľníkov v dĺžke cca 250 m)

✦ Nedostatočná sieť komunikácií pre peších - chodníkov
✦ Chýbajúce cyklocesty – tak vnútromestské okruhy ako aj líniové trasy spájajú-

ce mesto s inými lokalitami

✦ Zmiernenie negatívnych trendov demografického vývoja na Slovensku vôbec

trácie obyvateľstva vo veľkých mestách

✦ Využitie ŠF EÚ v období 2014-2020, osobitne OP ĽZ
✦ Postupujúcou elektronizáciou fyzické miesto práce sa stáva menej významné

✦ Chýbajúce chodníky pre in-line korčuliarov.

Životné prostredie

Oblasť technickej infraštruktúry, životného prostredia

✦ Nízke povedomie občanov v oblasti ochrany životného prostredia, nízke moti-

✦ Dostavba diaľnice D3

vovanie občanov k ochrane životného prostredia

✦ Nízky podiel triedeného a následne zhodnocovaného odpadu
✦ Nedostatočné zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, chýbajúca

kompostáreň

✦ Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry prechádzajúcej mestom v správe SSC

a VÚC

✦ Využitie ŠF EÚ v období 2014-2020 (OP KŽP, a ďalších)
✦ Programy INTERREG v období 2014 - 2020

✦ Neprijateľné nakladanie so stavebným odpadom a opotrebovanými pneuma-

tikami

✦ Nedostatočné podmienky na zber elektroodpadu, zber batérií a akumulátorov
✦ Vznik divokých skládok,
✦ Kapacitne nedostatočné zariadenia súvisiace so zberom komunálnych odpa-

dov

✦ Niektoré miestne časti nie sú odkanalizované (vrátane Horelice)
✦ Výskyt miest s environmentálnymi záťažami
✦ Potrebná revitalizácia prítokov Kysuce na území mesta
✦ Riziko povodní - potreba realizácie protipovodňových opatrení.

Ďalšia technická infraštruktúra
✦ Okrajové časti mesta bez plynofikácie
✦ Stav teplárenských rozvodov vyžaduje rekonštrukciu v blízkej budúcnosti.
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T - OHROZENIA

Odhad budúceho možného vývoja

Oblasť hospodárska a podnikania

Budúci možný vývoj sa bude pohybovať medzi tromi možnými scenármi rozvoja
mesta:
Optimistickým (vonkajšie faktory ako aj vnútorný vývoj v meste – využitie príležitostí a efektívne využívanie zdrojov, manažment mesta a spolupráca a spolupôsobenie subjektov na jeho území) sa budú vyvíjať v súlade s najpriaznivejšími (ale
nie nerealistickými) očakávaniami a predpokladmi
Pesimistickým – ktorý je opakom optimistického scenára – (vonkajšie faktory ako
aj vnútorný vývoj v meste – využitie príležitostí a efektívne využívanie zdrojov,
manažment mesta a spolupráca a spolupôsobenie subjektov na jeho území) sa
budú vyvíjať v súlade s nepriaznivými (ale nie katastrofickými) očakávaniami
a predpokladmi
Najpravdepodobnejší, realistický variant, založený na predpokladoch vývoja
medzi optimistickým a pesimistickým variantom, očakávajúci pokračovanie vývoja avšak s postupným zlepšovaním tak prebiehajúcich procesov ako aj dosahovaných výsledkov v porovnaní s doterajším stavom a vývojom. Mesto postupne
bude zmierňovať tempo migrácie mladých ľudí, naštartuje aj keď nie masový ale
predsa len rast nových pracovných príležitostí, podmienky života obyvateľov
v najširšom zmysle sa budú zlepšovať a zmierňovať veľkosť rozdielov voči mestám
a regiónom v súčasnosti viac rozvinutým.

✦ Konkurencia iných miest a regiónov pre lokalizovanie investícií
✦K
 onkurencia iných miest a regiónov posilňujúca migráciu mladých ľudí s vyš-

ším vzdelaním

✦ Pokles dopytu na slovenskom trhu a zahraničných trhoch, osobitne nemec-

kom

✦ Zákonný rast minimálnej mzdy pre miestnu ekonomiku prevažne s nízkou pri-

danou hodnotou

✦ Oslabenie poľského zlotého vo vzťahu k Euru
✦ Rozpad Schengenu – obnovenie kontroly na hraniciach EÚ

Oblasť sociálna
✦ Pokračujúci nepriaznivý trend reprodukčného správania sa obyvateľstva na

Slovensku

✦ Pokles verejných zdrojov do školstva
✦ Finančná decentralizácia meniace kritériá v prospech veľkých miest

Oblasť technickej infraštruktúry, životného prostredia
✦ Meškanie ukončenia diaľnice D3
✦ Kritický stav mosta na štátnej ceste 1. triedy číslo 11

Nosnými odvetviami priemysel (textil a strojárstvo) spojené s rastom podielu
a významu služieb v miestnej ekonomike. Postupná, pomalá zmena v demografickom vývoji najmä z pohľadu migračného salda.

✦ Neriešenie komunikácií v rámci mesta v správe SSC a VÚC
✦ Výrobcovia tepla a vykurovanie domov využívajú vo veľkej miere nízko kvalit-

né uhlie
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3. Strategická časť
3.1 Vízia mesta
Vízia mesta predstavuje základné smerovanie, nie presne časovo a ukazovateľmi definovaný cieľ, ale želaný ideálny stav rozvoja mesta, ku ktorému by mesto
malo trvalo smerovať a od tejto vízie odvodzovať ďalšie ciele na hierarchicky nižšej úrovni, ktorých napĺňanie by mesto približovalo smerom k jeho vízii.
Rozvojová vízia mesta Čadca vychádza z celého radu dokumentov, podkladových informácií a názorov miestnych obyvateľov, poslancov, predstaviteľov mesta a iných odborníkov.
Približovanie sa k tejto vízii cez strategické ciele a ich podciele – čiastkové ciele,
je založené na rozvoji ľudských zdrojov a zabráneniu ich nadmernej migrácii,
miestnych tradícií, dosiahnutom stupni rozvoja, geografickej polohe, prírodných
podmienkach, kultúrnom dedičstve (v hmotnom i nehmotnom zmysle), osvojených si zručnostiach i skúsenostiach,..... spolupráci a intenzívnej komunikácii so
slovenskými ale aj susednými poľskými a českými regiónmi a inými partnermi
v zahraničí.
Vývoj mesta musí reagovať aj na aktuálne, ambiciózne výzvy ako sú inovácie,
inteligentné riešenia, konkurencieschopnosť v najširšom slova zmysle, flexibilita,
udržateľnosť, ....

Vízia:
Postupné a trvalé zlepšovanie podmienok pre rast kvality života miestnych
obyvateľov (všetky vekové skupiny), na základe rastu miestnej ekonomiky (aj
nové investície) a tvorby nových pracovných miest (aj sofistikovanejších vyžadujúcich vyššiu kvalifikáciu), lepších podmienok v sociálnej a vzdelávacej oblasti ako
aj možností pre voľný čas.
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konkurencieschopnosti a tvorbu nových pracovných miest bez realizácie opatrení v oblasti dopravnej infraštruktúry, vzdelávania a podobne. Z pohľadu previazanosti a vzájomnej súvislosti je potrebné pristupovať k navrhnutým projektom
(opatreniam) a pri ich realizácii rešpektovať silné väzby medzi jednotlivými cieľmi
a projektmi ako aj projektmi navzájom. Čiže navrhnuté strategické ciele, špecifické ciele a projekty (opatrenia) predstavujú celok, systém pri ktorom treba rešpektovať vnútorné väzby medzi jeho jednotlivými prvkami, ako aj vzťah prvkov systému k jeho vonkajšiemu prostrediu. V tejto celistvosti chápaný a implementovaný
systém priblíži mesto k jeho vízii.

Formulácia stratégie
K zlepšeniu kvality života obyvateľov by mali viesť štyri strategické ciele:
✦ Rozvoj hospodárstva (miestnej ekonomiky) a zamestnanosti
✦ Využitie ľudského potenciálu a jeho rozvíjanie
✦ Skvalitňovanie infraštruktúry ako základne pre rozvoj všetkých oblastí života

mesta

✦ Kvalitná verejná správa - samospráva mesta.
Tieto strategické ciele sú štruktúrované do špecifických cieľov, ktorých dosiahnutie má zabezpečiť realizácie konkrétnych opatrení, ktorými sú jednotlivé projekty.

Strategické ciele a ich dekompozícia na špecifické ciele
1. Strategický cieľ: Rozvoj hospodárstva – miestnej ekonomiky a zamestnanosť bude
realizovaný prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov:
●

●
●

●

Zdôvodnenie vízie:
Rast kvality života miestnych obyvateľov je konečný, syntetický cieľ, ku ktorému
vedú/prispievajú mnohé ďalšie ciele stanovené vo vymedzených/parciálnych oblastiach – agregovaných do štyroch základných skupín podľa ich charakteru a príbuznosti (ekonomika, technická infraštruktúra, sociálna oblasť a prierezová oblasť).
Kvôli operatívnosti, manažovaniu a prehľadnosti sú strategické ciele, čiastkové
ciele a jednotlivé opatrenia – projekty tematicky rozdelené, ale reálne je medzi
nimi silná previazanosť a podmienenosť. Nemožno si napríklad predstaviť rast
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Š pecifický cieľ: Podpora rastu konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov v meste
Špecifický cieľ: Zvyšovanie atraktívnosti mesta pre investície
Š pecifický cieľ: Podpora podnikateľských aktivít s vyššou pridanou hodnotou
(vrátane inovácií)
Špecifický cieľ: Rozvoj turizmu

2. Strategický cieľ: Využitie ľudského potenciálu a jeho rozvíjanie by sa mal naplňovať
cez sedem špecifických cieľov:
●

Špecifický cieľ: Rozvoj zamestnanosti

●

Špecifický cieľ: Rozvoj vzdelávania

●

Špecifický cieľ: Sociálna starostlivosť

●

Špecifický cieľ: Kultúra

●

Špecifický cieľ: Rozvoj bývania
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●

Špecifický cieľ: Zabezpečenie rovnosti príležitostí

●

Špecifický cieľ: Voľný čas a šport

3. Strategický cieľ: Skvalitňovanie infraštruktúry ako základne pre rozvoj všetkých oblastí života mesta (technická infraštruktúra, dopravy a životného prostredia) pozostáva z nasledovných špecifických cieľov:
●

●

●

Š pecifický cieľ: Úprava vodných tokov – protipovodňové opatrenia, estetizácia
a využitie ako súčasť voľnočasových areálov
Š pecifický cieľ: Zvyšovanie podielu obyvateľov napojených na verejný vodovod a kanalizáciu
Špecifický cieľ: Zvyšovanie podielu zhodnocovaných odpadov

●

Špecifický cieľ: Zmiernenie dopadov zmeny klímy a obnoviteľné zdroje energie

●

Špecifický cieľ: Ochrana prírodného prostredia

●

4. Programová časť
O smerovanie k vízii mesta a naplnenie strategických cieľov sa bude v nasledovných rokoch mesto usilovať prostredníctvom navrhnutých opatrení – projektov.
Tie sú podľa jednotlivých oblastí nasledovné.

Š pecifický cieľ: Modernizácia, rozvoj a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry
(cestnej, pasívnej dopravy, cyklo a pešie komunikácie)

●

●
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4.1 Hospodárstvo a zamestnanosť
Podpora rastu konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov v meste
Číslo

Opatrenie - projekt Popis opatrenia

Termín
Stav rozprarealizácie covanosti

1.1.1

Zvýšenie konkurencieschopnosti
malých a stredných
podnikov

Informačné a poradenské služby, využívanie e-podnikania,
alternatívne formy
podnikania, kreatívny
priemysel

2016 2022

Projektový
zámer

1.1.2

Podpora podnikania – využívanie
nových nápadov
a podpora zakladania nových firiem
- vybudovanie
podnikateľského
Inkubátora

Vytvorenie priestorov 2016 a poradenského servi- 2022
su pre začínajúcich
podnikateľov – podnikateľský inkubátor

Projektový
zámer

1.1.3

Pravidelná komuni- Vytvorenie systému
kácia mesta s pod- pravidelnej komuninikateľskými subkácie
jektmi

2016 2022

Projektový
zámer

1.1.4

Zvýšenie exportné- Nové obchodné moho potenciálu MSP dely, účasť na veľtrhoch, marketingová
podpora na vonkajších trhoch

2016 2022

Projektový
zámer

Š pecifický cieľ: Zlepšenie mestského prostredia, estetizácia verejných priestorov
Špecifický cieľ: Zlepšenie technickej infaštruktúry

4. Strategický cieľ: Kvalitná verejná správa – samospráva zahŕňa aj prierezové oblasti
a nástroje a na podporu rozvoja. Založený je na piatich špecifických cieľoch:
●

Špecifický cieľ: Lepšia a dostupnejšia verejná správa pre občana

●

Špecifický cieľ: Efektívne využívanie vlastných aj externých finančných zdrojov

●

●
●
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Š pecifický cieľ: Medzinárodná spolupráca so zameraním na strategické ciele
rozvoja mesta
Špecifický cieľ: Rozvoj občianskych aktivít a tretí sektor
Š pecifický cieľ: Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva

81

Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025

1.1.5

1.1.6

Zvýšenie inovačnej
kapacity MSP v digitálnej ekonomike
prostredníctvom
zdieľaných služieb

Poskytovanie cloudo- 2016 vých služieb, komuni- 2022
kačnej platformy
a elektronického doručovania, platformy pre
e-learning, platformy
AAA a PKI infraštruktúry

Zlepšenie prístupu Rozvody optických
MSP k informáciám sietí po celom území
a komunikačným
mesta
technológiám

2016 2022

Projektový
zámer

Projektový
zámer
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Zvyšovanie atraktívnosti mesta pre investície
Číslo Opatrenie
– projekt

Popis opatrenia

Termín
Stav rozprarealizácie covanosti

1.2.1 Skvalitňovanie
podmienok v priemyselnom parku
Čadca - Podzávoz

Realizácia dodatočných
investícií pre potreby
zlepšenie podmienok
pre investorov

2016 –
2022

Projektový
zámer

1.2.2 Iniciatívy smerom
k potenciálnym
investorom

Informačné akcie a mate- 2016 –
riály pre oslovenie po2022
tenciálnych investorov

Projektový
zámer

1.2.3 Informačný servis
a poradenstvo pre
záujemcov o podnikanie v meste

Priebežné poskytovanie
aktuálnych informácií
súvisiacich s príchodom
a podnikaním na území
mesta

2016 –
2022

Projektový
zámer

1.2.4 Prezentácia mesta
a jeho ekonomického potenciálu
na medzinárodných veľtrhoch

Účasť na
medzinárodných
veľtrhoch, aktívna
prezentácie investičných
možností a podmienok,
rokovania
s vytypovanými
potenciálnymi
investormi

2016 –
2022

Projektový
zámer

Podpora podnikateľských aktivít s vyššou pridanou hodnotou (vrátane inovácií)
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Číslo

Opatrenie - projekt

Popis opatrenia

Termín
realizácie

Stav rozpracovanosti

1.3.1

Podpora inovácií
v produkčných odvetviach

Oceňovanie, súťaže,
úľavy na miestnych
daniach

2016 2022

Projektový
zámer

1.3.2

Spolupráca s inštitú- Zapojenie organizácií
ciami podporujúcimi ako SARIO, SOPK, priinvestičné aktivity
vátne špecializované
firmy do procesov získavania investorov

2016 2022

Projektový
zámer

1.3.3

Spracovanie štúdie
využiteľnosti starých
priemyselných
a skladových areálov

Obnova brownfieldov 2016 pre pokiaľ možno so- 2022
fistikované produkčné
aktivity

Projektový
zámer
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Rozvoj turizmu
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Číslo

Opatrenie
– projekt

Popis opatrenia

Termín
realizácie

Stav rozpracovanosti

1.4.1

Prehodnotenie
konceptu rozvoja turizmu
v meste

Vypracovanie praktického dokumentu zameraného na kľúčové kroky
rozvoja turizmu v meste

2016 2022

Projektový
zámer

1.4.2

Marketing na
úrovni mesta

Vytvorenie a implemen- 2016 tovanie marketingu mes- 2022
ta ako turistickej destinácie

Projektový
zámer

1.4.3

Spolupráca
subjektov pôsobiacich v turizme

Vytvorenie systému permanentnej a systematickej spolupráce všetkých
aktérov v turizme

2016 2022

Projektový
zámer

1.4.4

Rozvoj ponuky Na základe analýzy trhu
– šírka a kvalita príprava služieb a zariadení pre reálny dopyt

2016 2022

Projektový
zámer

1.4.5

Organizovanie
podujatí pre
zvýšenie návštevnosti mesta

Ročný kalendár a realizá- 2016 cia podujatí, ktoré vyvo- 2022
lávajú návštevnosť mesta
spojenú s prenocovaním

Projektový
zámer

1.4.6

Príprava pracovníkov v turizme

Poskytnutie získania kľúčových kompetencií, vedomostí a zručností pre
pracovníkov v turizme

2016 2022

Projektový
zámer

1.4.7

Vybudovanie
vyhliadkovej
veže

Skonštruovanie vyhliadkovej veže ako súčasť
zámeru zvýšenia návštevnosti

2016 2022

Projektový
zámer
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4.2 Ľudské zdroje a sociálna oblasť (sociálna starostlivosť, školské a pred
školské zariadenia, kultúra, zdravotníctvo)
Rozvoj zamestnanosti
Číslo

Opatrenie
– projekt

Popis opatrenia

Termín
realizácie

Stav rozpracovanosti

2.1.1

Zlepšiť prístup
k zamestnaniu

Investičné a neinvestičné opatrenia na
lepší prístup k zamestnaniu na území
mesta

2016 2022

Projektový
zámer

2.1.2

Zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť dlhodobo
nezamestnaných,
nízko kvalifikovaných, starších
a zdravotne postihnutých

Poskytovanie personalizovaných služieb
zamestnanosti, rozvoj
zručností v oblasti IKT,
Pestovanie pracovných návykov a sociálnych zručností, zavedenie pracovného
a sociálneho poradenstva

Projektový
zámer

2.1.3

Podpora integrácie mladých ľudí
na trhu práce

Programy pre ukonče- 2016 nie základnej alebo
2022
strednej školy, stáže,
podpora zručností
v enviro sektore (zelené profesie), prispôsobenie kvalifikácii potrebám trhu práce

Projektový
zámer

2.1.4

Udržateľná zamestnanosť
a nové pracovní
miesta v kultúrnom a kreatívnom
priemysle

Zriadenie kreatívneho 2016 centra poskytujúceho: 2022

Projektový
zámer

- služby otvoreného
ateliéru - s lužby kreatívneho inkubátora pre
tvorbu zamestnanosti
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Rozvoj vzdelávania
Číslo

Opatrenie
– projekt

Popis opatrenia

2.2.1

Investovanie do
vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania

Materiálno- technické
2016 vybavenie základných 2022
škôl, ktoré umožní ich
využívanie na efektívne
a účelné CŽV zamerané
na kľúčové kompetencie, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Projektový
zámer
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2.2.6

Skvalitnenie vyučovacieho procesu na základných
umeleckých školách

Vytvorenie špeciálnych 2016 –
učební s potrebným vy- 2022
bavením (pre výuku
hudby, tanca,...)

Projektový
zámer

2.2.7

Zníženie energetickej náročnosti
budov školských
a predškolských
zariadení

Zateplenie obvodových plášťov a striech,
výmena okien a dverí,
modernizácia vykurovacieho systému

2016 2022

Projektový
zámer

2.2.8

Obnova technológie a vybavenia
v školských jedálňach

Obstaranie novej technológie a vybavenia
v súlade s HACCP

2016 2022

Projektový
zámer

Termín
Stav rozprarealizácie covanosti

2.2.2

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký
prístup ku kvalitnému vzdelávaniu

Aktivity vedúce k vyrovnávaniu znevýhodnených žiakov. Zabezpečenie učebných
pomôcok. Vzdelávacie
programy na podporu
inkluzívneho vzdelávania

2016 2022

Projektový
zámer

2.2.3

Modernizácia budov školských
a predškolských
zariadení

Investičné aktivity do
zariadení budov a ich
vybavenia základných
škôl a materských škôl

2016 –
2022

Projektový
zámer

2.2.4

Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania
pre všetky deti zvýšenie kapacity
materských
škôlok

Prístavbou riešiť rozšírenie kapacít materských škôl na úroveň,
keď všetky deti ktorých
rodičia prejavia záujem
sú umiestnené

2016 –
2022

Projektový
zámer,

Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov základných škôl - skvalitnenie vyučovacieho procesu na
základných školách

Vytvorenie špecializovaných učební na technické a prírodovedné
predmety, IKT, jazykové laboratóriá a telocvične vrátane ich vybavenia

2016 –
2022

2.2.5
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Stavebné
povolenie
na jedno
zariadenie
Projektový
zámer
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Sociálna starostlivosť
Opatrenie – projekt

2.3.1

Zníženie energetickej Zateplenie obvodových plášťov
náročnosti v budoa striech, výmena
vách /priestoroch
zariadení sociálnych okien a dverí, modernizácia vykuroslužieb
vacieho systému
Zvýšenie kapacity
Rozšírenie a nové
zariadení sociálnych zariadenia domoslužieb
vov pre seniorov
Rozvoj služieb staZriadenie detských
rostlivosti o dieťa do jaslí - nové zariade3 rokov
nia pre deti od 6
mesiacov do 3 rokov
Vytvorenie hospicu
Vytvorenie zariadenia pre dlhodobo
chorých, prípadne
umierajúcich, ktoré
zabezpečuje slušné
a dôstojné podmienky
Útulok pre
Zriadenie zariadebezdomovcov
nia na prechodný
pobyt osôb bez domova
Útulok pre týrané
Vytvorenie priestoosoby
rov pre dočasný pobyt osôb vystavených domácemu
násiliu
Vytvorenie komunit- Zriadenie komunitného centra ako ná- ného centra a jeho
stroja sociálneho za- vybavenie
čleňovania
Vzdelávanie zamest- Vytváranie podmienancov a dobrovoľní- nok pre aktívnu činnosť odborných zakov v oblasti sociálnych služieb
mestnancov

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8
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2.3.9

Číslo

2.3.2
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Popis opatrenia

Termín
realizácie
2016 2022

Stav rozpracovanosti
Projektový
zámer

Podpora terénnej
sociálnej práce/služieb

2.3.10 Rozvoj ambulantných sociálnych služieb
2016 2022

Projektový
zámer

2017 2022

Projektový
zámer

2016 2022

Projektový
zámer

2016 2022

Projektový
zámer

2016 2022

Projektový
zámer

2016 2022

Projektový
zámer

2016 2022

Projektový
zámer

Mobilné odborné
jednotky – odborné
tímy s technickým
vybavením pre služby osobám odkázaným na pomoc
Vytváranie denných
centier, rehabilitačných centier a pod.

2016 2022

Projektový
zámer

2016 2022

Projektový
zámer
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Rozvoj bývania

Kultúra
Číslo
2.4.1
2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

Opatrenie - projekt
Dom kultúry

Popis opatrenia

Ďalšia fáza rekonštrukcie
a modernizácie
Obnova budovy Dostavba budovy v časti
Palárikovho
zničenej požiarom a jej
domu
vybavenosť na multifunkčné priestory
Kultúrno záujPodpora organizácií pomová činnosť
skytujúcich možnosti kulobyvateľov
túrno záujmovej činnosti
pre obyvateľov
Organizovanie
Podpora organizátorov
tradičných pod- tradičných podujatí a fesujatí a festivalov tivalov
Výstavba amfite- Vytvorenie letného, otvoátra
reného zariadenia pre
koncerty, kultúrne podujatia, premietanie filmov,
spoločenské akcie a pod.
Spolupráca s tre- Podporovať a spolupracovať s týmito organizátím sektorom,
ciami pri usporadúvaní
záujmovými
kultúrnych podujatí výa občianskymi
združeniami, pri znamných pre obyvateľov mesta
organizovaní
kultúrnych akcií
a podujatí
Finančná podpora, gaPodpora výrancie, záštita
znamných kultúrnych podujatí
národného
a medzinárodného charakteru
Kultúrne a infor- Podpora kultúrnych
mačné centrum a umeleckých aktivít obmesta Čadca
čanov, najmä mladých
Tradičné remeslá Podpora, zachovanie

2.4.10 Rozvoj Galérie
Čadca
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Rozšírenie priestorov
a podpora aktivít galérie

Termín
realizácie
2016 –
2022
2016 –
2022

2016 –
2022

Stav rozpracovanosti
Projektový
zámer
Projektový
zámer

Číslo

Opatrenie - projekt

Popis opatrenia

2.5.1

Výstavba nízko
štandardných bytov

Vybudovanie nízko štan- 2017 dardných bytov pre ne- 2022
platičov v nájomných
mestských bytoch

Projektový
zámer

2.5.2

Zvýšenie energetickej efektívnosti
bytových domov

Zatepľovanie, výmena
2016 okien a dverí, moderni- 2022
zácia vykurovacích systémov a ďalšie opatrenia

Projektový
zámer

2.5.3

Využívanie zdrojov
obnoviteľnej energie na nájomných
bytových domoch

Inštalácia zariadení na
produkciu elektriny
a tepla z obnoviteľných
zdrojov

2016 2022

Projektový
zámer

2.5.4

Príprava plôch pre
IBV a bytové domy

Vymedzenie nových
plôch pre bytovú výstavbu v súlade s potrebami

2016 2022

Projektový
zámer

Projektový
zámer

2016 –
2022

Projektový
zámer

2016 2022

Projektový
zámer

2016 –
2022

Projektový
zámer

2016 –
2022

Projektový
zámer

2016 –
2022

Projektový
zámer

2016 –
2022
2016 2022

Projektový
zámer
Projektový
zámer

Termín
Stav rozprarealizácie covanosti
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Voľný čas a šport

Zabezpečenie rovnosti príležitostí
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Číslo Opatrenie - projekt

Popis opatrenia

Termín
Stav rozprarealizácie covanosti

Číslo Opatrenie - projekt

Popis opatrenia

2.6.1

Prevencia a eliminácie všetkých foriem diskriminácie

Investičné aj neinvestičné opatrenia s vplyvom
na elimináciu diskrimi
nácie

2016 2022

Projektový
zámer

2.7.1 Rozvoj masového športu

Výstavba, rekonštrukcia
2016 a modernizácia ihrísk a za- 2022
riadení pre masové a rekreačné športové aktivity

Projektový
zámer

2.6.2

Sociálna inklúzia
marginalizovaných
rómskych komunít

Zvyšovanie vzdelanosti,
zamestnanosti a finančnej gramotnosti MRK

2016 2022

Projektový
zámer

Projektový
zámer

2.6.3

Rovnosť príležitostí
medzi mužmi a ženami a zosúladenie
pracovného a súkromného života

Vytváranie podmienok
pre neobmedzené zapojenie žien do pracovného aj spoločenského života

2016 2022

Projektový
zámer

2.7.2 Tvorba oddycho- Vytváranie priestorov v in- 2016 vých lokalít
traviláne mesta s ponu2022
kou relaxu, odpočinku,
prechádzok
2.7.3 Rekonštrukcia
športovej haly
Pratex

2.6.4

Vzdelávanie druhej Vzdelávacie aktivity špešance pre margina- ciálne pripravené pre
lizované skupiny
túto cieľovú skupinu

2016 2022

Projektový
zámer

2.6.5

Zvýšenie účasti
znevýhodnených
a ohrozených osôb
v spoločnosti, vrátane trhu práce

2016 2022

Projektový
zámer

Praktické opatrenia
umožňujúce tejto skupine obyvateľov všestranne sa zúčastňovať a zapájať do života v meste

Termín
realizácie

Stav rozpracovanosti

Zmodernizovanie krytej
športovej haly a jej sprístupnenie pre výkonnostný aj rekreačný šport

2017 –
2022

Projektový
zámer

2.7.4 Výstavba letného Vybudovanie letného kúkúpaliska
paliska v časti mesta vyhradenom pre športové
zariadenia

2016 –
2022

Projektový
zámer

2.7.5 Krytá plaváreň –
pokračovanie
postupnej modernizácie

Budova a technické vybavenie

2016 2022

Projektový
zámer

2.7.6 Národné a mePodpora, garancia, záštita
dzinárodné športové podujatia

2016 2022

Projektový
zámer

2.7.7 Centrum voľného času

2016 2022

Projektový
zámer

Obstaranie vybavenia pre
CVČ v priestoroch ZŠ
J.A.Komenského
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4.3 Infraštruktúry dopravy, životného prostredia a technická infraštruktúra
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3.1.8

Prepojenie mesta
cyklocestami s okolitými lokalitami

Aj vybavenosť cyk2016 lociest – odpočívad- 2022
la, zber odpadkov,
stojany, mapy, informačné značenie

Projektový
zámer

3.1.9

Modernizácia zastávok, obratiská autobusov, vyhradené
pruhy, prehodnotenie hustoty spojov

2016 2022

Projektový
zámer

Modernizácia, rozvoj a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry (cestnej, pasívnej dopravy, cyklo a pešie komunikácie)
Číslo

Opatrenie - projekt

Popis opatrenia

3.1.1

Plán udržateľnej
mestskej mobility

Komplexný strate2016 gický dokument pre 2022
oblasť dopravy, vrátane nemotorovej

Projektový
zámer

Zatraktívnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti mestskej hromadnej
verejnej dopravy

3.1.2

Skompletizovanie
mestského distribučného okruhu

Vybudovanie komu- 2016 nikácie medzi ulicou 2022
Slovenských dobrovoľníkov a Palárikovou ulicou

Projektový
zámer

3.2.10 Rekonštrukcia a modernizácia mostov,
lávok a podchodov
v meste

Rekonštrukcia vybraných zariadení,
ktorých stav si vyžaduje obnovu

2016 2022

Projektový
zámer

Rekonštrukcia
2016 a skvalitňovanie
2022
miestnych komunikácií a budovanie
nových k priestorom
novej výstavby

Projektový
zámer

3.2.11 Budovanie prvkov
upokojovania dopravy

Tvorba peších zón,
zóny vylúčenia dopravy s výnimkou
VOD

2016 2022

Projektový
zámer

3.1.4

Prestavba križovatiek Vybudovanie kruho- 2016 s vysokou nehodových objazdov
2022
vosťou

Projektový
zámer

3.1.5

Zlepšenie podmienok statickej dopravy
v centre i na sídliskách

Projektový
zámer

3.1.3

94

Modernizácia a rozširovanie siete miestnych komunikácií

Termín
Stav rozprarealizácie covanosti

Vytvorenie nových
parkovacích miest
v centrálnej mestskej časti a na sídliskách

2016 2022

Rekonštrukcia existujúcich a výstavba
nových chodníkov
pre peších

Úprava vodných tokov – protipovodňové opatrenia, estetizácia a využitie ako súčasť
voľnočasových areálov

3.1.6

Riešenie peších komunikácií v intraviláne mesta

2016 2022

Projektový
zámer

3.1.7

Riešenie cyklistickej
Kompaktná sieť cyk- 2016 2022
dopravy v rámci mes- lotrás v meste vytvárajúca lepšie
ta
podmienky pre mobilitu obyvateľov

Projektový
zámer

Číslo Opatrenie – projekt

Popis opatrenia

3.2.1 Aktívne a pasívne Generálna oprava brevodozádržné
hov, zvýšenie retenčnej
opatrenia na prí- schopnosti
tokoch rieky Kysuce

Termín
Stav rozprarealizácie covanosti
2016 2022

Projektový
zámer

3.2.2 Čistenie Kysuce

Pravidelné čistene koryta 2016 a najmä brehov rieky
2022
s dôvodov hygienicko-estetických ako aj zachovania nezníženej
prietočnosti

Projektový
zámer

3.2.3 Úprava nábreží
na rekreačné
a oddychové
aktivity

Využitie cenných nábrež- 2016 ných priestorov na vytvo- 2022
renie možností pre oddychové športovo-rekreačné aktivity obyvateľov

Projektový
zámer
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Zvyšovanie podielu obyvateľov napojených na verejný vodovod a kanalizáciu
Číslo Opatrenie - projekt
3.3.1

3.3.2

3.3.3

Popis opatrenia

Odkanalizovanie časti Vybudovanie
Horelica
kanalizácie a napojenie na ČOV

Stav rozpracovanosti

Číslo Opatrenie - projekt

Popis opatrenia

2016 2022

Projektová dokumentácia
a vydané stavebné povolenie

3.5.1 Stabilizácia svahov
v časti Rieka

Stabilizovať svahy
2016 po ich zosuve v loka- 2022
lite Rieka

Projektový
zámer

3.5.2 Využívanie energie
Inštalovanie zariade- 2016 z obnoviteľných zdro- ní – zdrojov obnovi- 2022
jov vo verejných ob- teľnej energie
jektoch/priestoroch

Projektový
zámer

3.5.3 Aktívna podpora
mesta občanom
a spoločnostiam
v oblasti využívania
obnoviteľnej energie

Projektový
zámer

2016 2022

Zvýšenie podielu obyvateľov napojených
na verejný vodovod
– dodávka pitnej vody
pre všetky časti obce

2016 2022

Projektový zámer
Projektový zámer

Odpadové hospodárstvo a zvyšovanie podielu zhodnocovaných odpadov
Číslo Opatrenie
– projekt
3.4.1 Dobudovanie
mestského zberného dvora
a kompostárne
3.4.2 Kontinuálne zabezpečenie kontajnerov na triedený odpad
3.4.3 Osveta v oblasti
triedenia odpadov
3.4.4 Eliminácia vzniku divokých skládok

Popis opatrenia

Obstaranie nového technologického vybavenia
a vybudovanie kompostárne
Zabezpečovať rozmiestnenie dostatočného počtu kontajnerov pre účely
triedeného zberu odpadu
Zvyšovanie povedomia
a neformálne vzdelávanie
občanov
Priebežné odstraňovanie
divokých skládok a osveta zameraná na zabránenie ich vzniku
3.4.5 Zvýšenie kapacít Vybudovanie areálu na
dotrieďovanie, spracovasúvisiacich so
zberom komunál nie a zhodnocovanie konych odpadov
munálnych odpadov
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Zmiernenie dopadov zmeny klímy, úspora energií obnoviteľné zdroje energie

Termín
realizácie

Zvýšenie podielu oby- Vybudovanie
vateľov napojených
kanalizácie a nana kanalizáciu
pojenie na ČOV
Vybudovanie verejného vodovodu do častí obce
doteraz bez dodávok pitnej
vody
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Termín
realizácie
2016 2019

Stav rozpracovanosti
Vydané stavebné povolenie

2016 2022

Projektový
zámer

2016 2022

Projektový
zámer

2016 2022

Projektový
zámer

2017 2022

Projektový
zámer

Termín
realizácie

Vytvorenie koncepč- 2016 ného dokumentu – 2022
ciele, nástroje
a opatrenia

3.5.4 Spracovanie energe- Vypracovanie auditických auditov verej- tov oprávnenými
ných budov a budov osobami
vo vlastníctve mesta

Stav rozpracovanosti

2016 2022

Projektový
zámer

3.5.5 Zníženie energetickej
náročnosti verejných
budov a budov vo
vlastníctve mesta

Investičné opatrenia 2016 – zateplenie budov, 2022
výmena okien a dverí a ďalšie

Projektový
zámer

3.5.6 Rozvoj zelenej infraštruktúry – adaptácia
mestského prostredia
na zmenu klímy

2016 Budovanie parkov,
zelených stien a plo- 2022
tov, alejí, zberných
jazierok a nádrží na
dažďovú vodu, vsakovacie plochy,
ochladzovacie koridory

Projektový
zámer

3.5.7 Koncepcia mesta
v oblasti tepelnej
energetiky

Aktualizácia strategického dokumentu
mesta zameraný na
výrobu a distribúciu
tepelnej energie
s dôrazom na obnoviteľné zdroje a znižovanie emisií

Projektový
zámer

2016 2022
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Ochrana prírodného prostredia
Číslo
3.6.1

3.6.2
3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8
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Opatrenie
– projekt
Revitalizácia
PP Kamenné
gule v Megoňkách

Popis opatrenia

Úprava geologického
náleziska cielená na
záchranu pamiatky ako aj
jej využitie ako turistickej
atrakcie
Starostlivosť
Chránené stromy na
o chránené
území mesta pravidelne
stromy
ošetrovať a popularizovať
Prírodné paRealizácia potrebných
miatky Bukov- technických a terénnych
ský minerálny úprav pre zachovanie a reprameň a Voj- kreačné využívanie oboch
tovský mine- prameňov
rálny prameň
Zachovanie
Podpora aktívneho
typických
a funkčného poľnohospohodnôt kraji- dárstva v tradičnej podony
be, zabránenie nekontrolovaným sukcesným
procesom, rešpektovanie
pôvodnej štruktúry organizácie krajiny
Obnova pôIntrodukcia miešaných
vodnej štruk- porastov, druhovo, vekotúry lesov
vo a priestorovo diferencovaných pozostávajúcich
z pôvodných drevín.
Údržba lúk pravidelným
Zachovanie
kosení a spásaním
nezalesnených plôch na
svahoch
Údržba biokoridorov (aj
Starostlivosť
hydrických), výsadba
o prvky
pôvodných druhov na
Územného
miestach bez zelene,
systému
ochrana hodnotnej
ekologickej
verejnej zelene.
stability
Vytvorenie útulku (koterStarostlivosť
ce, voliéry) pre zvieratá
o zranené
a zatúlané
zvieratá

Termín
realizácie
2016 2022

Stav rozpracovanosti
Vykonávací
projekt

2016 2022

Pripravený na
realizáciu

2016 2022

Pripravený na
realizáciu

2016 2022

2016 2022

Projektový
zámer
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Zlepšenie mestského prostredia, estetizácia verejných priestorov, vrátane verejnej
zelene
Číslo

Opatrenie - projekt

Popis opatrenia

Termín
Stav rozprarealizácie covanosti

3.7.1

Postupná uplatnenie konceptu
udržateľného
urbanizmu
v meste

Vypracovanie programu
udržateľného urbanizmu
mesta a jeho postupná
realizácia

2016 2022

Projektový
zámer

3.7.2

Zníženie znečistenia ovzdušia
a hladiny hluku

Protihlukové bariéry a po- 2016 stupné znižovanie spotre- 2022
by uhlia na vykurovanie

Projektový
zámer

3.7.3

Fyzická regenerácia mestského
územia

Revitalizácie verejnej zele- 2016 ne, vytváranie kľudových 2022
a promenádnych zón

Projektový
zámer

3.7.4

Vybudovanie lesoparku Jurošák

Vytvorenie lesoparku ako
oddychovej rekreačnej
zóny pre miestne obyvateľstvo

2017
-2022

Ideový zámer

3.7.5

Vytvorenie príAktualizácia generelu zerodného lesného lene mesta, postupné doekosystému
zeleňovanie
zmiešaných lesov

2016 2022

Projektový
zámer

Projektový
zámer

Technická infraštruktúra
2016 2022
2016 2022

2016
-2022

Projektový
zámer

Číslo

Opatrenie - projekt

Popis opatrenia

Termín
realizácie

Stav rozpracovanosti

3.8.1

Plynofikácia častí
mesta Čadečka, Milošová, Horelica, Bukov,
U Ševca

Vybudovanie rozvodov plynu
v okrajových častiach mesta

2016 - 2022

Projektový
zámer

3.8.2

Rekonštrukcia teplárenských rozvodov
(Žarec, Stred, PK III)

Rekonštrukčné
práce rozvodov
tepla

2016 - 2022

Projektový
zámer

Projektový
zámer

Projektový
zámer
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4.4 Verejná správa a prierezová oblasť
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Efektívne využívanie vlastných aj externých finančných zdrojov
Číslo Opatrenie - projekt

Popis opatrenia

Termín
Stav rozprarealizácie covanosti

4.2.1 Vytváranie kooperačných partnerstiev
a štruktúr pre miestny
a regionálny rozvoj

Vytvorenie alebo
začlenenie sa do
existujúcej Miestnej akčnej skupiny

2016 2017

Projektový
zámer

4.2.2 Posilňovanie kapacít
útvarov zodpovedných
za miestny rozvoj, rozvojové projekty a čerpanie externých zdrojov

Podporovať rast
2016 kvalifikačnej úrov- 2022
ne a znalostí pracovníkov pripravujúcich projekty na
spolu- financovanie
z fondov EÚ a iných
externých zdrojov
– formou školení,
stáží, zapojenie do
spolupráce s partnermi

Projektový
zámer

4.2.3 Vytvorenie MAS s okolitými obcami alebo pristúpenie k existujúcej

Možnosti pre im2016 plementáciu straté- 2022
gií CLLD - MRVK

Projektový
zámer

Lepšia a dostupnejšia verejná správa pre občana
Číslo Opatrenie - projekt

Popis opatrenia

4.1.1 Posilňovanie kapacít
- zvýšenie kompetencie zamestnancov samosprávy – modernizované ľudské zdroje

Systém celoživotné- 2016 ho vzdelávania, zjed- 2022
nodušenie administratívnych procedúr,
znižovanie regulačného zaťaženia

Projektový
zámer

4.1.2 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
samosprávy IKT prostriedkami – rozšírenie poskytovaných
elektronických služieb

Informatizácia samo- 2016 správy – rozšírenie
2022
elektronizácie, eliminácie prekážok v prístupe k službám, znižovanie byrokracie

Projektový
zámer

4.1.3 Dobudovanie optickej
siete po celom území
mesta – zvýšenie %
obyvateľov s prístupom k širokopásmovému internetu

Pokládka siete optických káblov na nepokrytých častiach
mesta

2016 2022

Projektový
zámer

4.1.4 Skvalitnené systémy
Služby zamerané na 2016 a optimalizované pro- napĺňanie potrieb
2022
cesy samosprávy
ich prijímateľov, zlepšenie prístupu k informáciám, zavedenie prieskumov
spokojnosti klientov
ako prvok systému

Projektový
zámer

4.1.5 Aktualizácia územné- Vypracovanie aktuaho plánu mesta Čadca lizácie ÚPD riešiace
aktuálne potreby
rozvoja mesta

2016
-2022

Projektový
zámer

Nové spôsoby komu- 2017 nikácie a zlepšenie
2022
súčasných kanálov
komunikácie

Projektový
zámer

4.1.6 Posilnenie komunikácie mesta a občana
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Termín
Stav rozprarealizácie covanosti
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Medzinárodná spolupráca so zameraním na strategické ciele rozvoja mesta
Číslo Opatrenie - projekt

Popis opatrenia

Termín
Stav rozprarealizácie covanosti

4.3.1 Prehĺbenie spolupráce
s partnerskými mestami aj o účasť v programoch ETS Interreg

Diskusia a vytýčenie 2016 spoločných záuj2022
mov a cieľov realizovateľných v rámci
programov Európskej územnej spolupráce

Pripravený
na realizáciu

4.3.2 Rozvoj spolupráce
s prihraničnými českými a poľskými obcami
a regiónmi

Definovanie spolupráce a postupu
v oblastiach spoločného záujmu

Projektový
zámer

4.3.3 Nadväzovanie vzťahov
s mestami a organizáciami v rámci Európy
pre zapojenie sa do
projektov EÚS

Cieľavedomé vyhľadávanie partnerov
pre projekty ETS,
ktoré sú zaujímavé
a užitočné pre
mesto

2016 2022

Projektový
zámer

Rozvoj občianskych aktivít a tretí sektor
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Číslo Opatrenie - projekt Popis opatrenia

Termín
realizácie

Stav rozpracovanosti

4.4.1 Poskytnutie
priestorov v multifunkčnom objekte
Palárikovho domu

Priestory pre činnosť
a aktivity občianskych
združení

2016 2022

Projektový
zámer

4.4.2 Zapojenie občanov do samosprávy

Prizývanie zástupcov
2016 tretieho sektora do pra- 2022
covných komisií k problémom rozvoja mesta

Prehĺbenie
a zlepšenie
súčasného
stavu

4.4.3 Zlepšenie spolupráce samosprávy
s obyvateľmi mesta

Grantový systém mesta
Čadca pre obyvateľov
a neziskové organizácie

Projektový
zámer

2017
-2022
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Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho dedičstva
Číslo Opatrenie - projekt

Popis opatrenia

Termín
Stav rozprarealizácie covanosti

4.5.1

Starostlivosť
o NKP na území
mesta

Rekonštrukcia a obnova
2016 NKP na území mesta za2022
chovávajúca ich umelecké
a historické hodnoty

Vykonávací
projekt

4.5.2

Starostlivosť
o objekty vykazujúce historicko-architektonické hodnoty
a dotvárajúce
historickú identitu mesta

Rekonštrukcia a obnova
objektov zachovávajúca
ich architektonické a historické hodnoty

2016 –
2022

Projektový
zámer

4.5.3

Starostlivosť
o drobnú architektúru v krajine

Rekonštrukcia a obnova
2016 –
objektov ako kríže, božie 2022
muky, napájadlá a iné prvky drobnej architektúry

Projektový
zámer

4.5.4

Nehmotné kultúrne dedičstvo

Aktivity spojené so zacho- 2016 –
vaním ľudových zvykov,
2022
tancov, piesní a tradičných podujatí

Projektový
zámer
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5. Realizačná časť
Mestský úrad a jeho špecializované útvary ako hlavný nositeľ a koordinátor realizácie Programu rozvoja mesta. Mesto nemá partnerov na celú realizáciu programu rozvoja mesta, ale pre realizáciu jednotlivých projektov bude spolupracovať
s prirodzenými partnermi toho-ktorého konkrétneho projektu.

Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025
Ustanovenia zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve
Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
Regionálny ekologický systém ekologickej stability okresu Čadca a jeho aktualizácia z roku 2013

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
Hlavným garantom a nositeľom úloh programu rozvoja je samotné mesto prostredníctvom Mestského úradu Čadca. Mesto bude celý proces riadiť, organizovať, priebežne monitorovať, pravidelne vyhodnocovať, navrhovať a prijímať korekčné opatrenia ako aj potrebnú aktualizáciu v závislosti od vývoja rozhodujúcich
vnútorných aj vonkajších podmienok.
Komunikácia, koordinácia, kooperácia
Z predchádzajúceho textu vyplýva, že mesto bude zabezpečovať aj komunikáciu programu rozvoja mesta v priebehu jeho realizácie. Znamená to informovať
o príprave a realizácii jednotlivých projektov, diskutovať s občanmi a zainteresovanými organizáciami. Pre účely komunikácie bude mesto využívať svoje obvyklé
kanály ako je webová stránka mesta, oznamy na vývesných tabuliach, článkami
v regionálnych novinách, verejné zhromaždenia a stretnutia s občanmi. Významnú úloha tak pri komunikácii ale aj pri koordinácii aktivít budú zohrávať aj vecne
príslušné komisie mestského zastupiteľstva. Do spolupráce bude v rámci jednotlivých projektov prizývané osoby a organizácie, ktoré sú prirodzenými partnermi
pre konkrétny projekt alebo sa o danú problematiku zaujímajú.
Právne a iné záväzné podmienky realizácie projektov
Mesto ako subjekt zodpovedný za realizáciu programu rozvoja mesta na roky
2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025 bude prísne a dôsledne rešpektovať všetky
platné právne normy ako aj stanoviská dotknutých subjektov. Osobitne ide o:
Ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a vyhlášky
FMD č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách

Požiadavky protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúce z platných predpisov na
úseku ochrany pred požiarmi a ďalšie záväzné normy a dokumenty.
Monitorovanie a hodnotenie
Monitorovanie a hodnotenie postupu plnenie programu rozvoja bude vykonávané na základe ukazovateľov uvedený v nasledovnom tabuľkovom prehľade. Pre
každé opatrenie je stanovený ukazovateľ alebo ukazovatele, aby proces monitorovania a hodnotenia bol založený na presných kvantifikovaných údajoch. Na základe monitorovanie ukazovateľov budú každoročne vypracované ročné hodnotiace správy o postupe plnenia programu rozvoja mesta. Tento dokument bude
základom aj pre prípadné korekcie a aktualizácie programu rozvoja mesta.

Zoznam ukazovateľov pre monitoring a hodnotenie Programu rozvoja mesta Čadca
Číslo
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Ukazovateľ

1.1.1

Zvýšenie konkurencieschopnosti ma- Počet akcií na podporu MSP
lých a stredných podnikov

1.1.2

Podpora podnikania – využívanie no- Počet funkčných inkubátorov
vých nápadov a podpora zakladania
nových firiem - vybudovanie podnikateľského Inkubátora

1.1.3

Pravidelná komunikácia mesta s pod- Počet zavedených komunikačnikateľskými subjektmi
ných nástrojov

1.1.4

Zvýšenie exportného potenciálu MSP Počet účastí na veľtrhoch, výstavách

Ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane
pred povodňami a STN 752102 Úpravy riek a potokov
Smernicu č. 2000/60/ES ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia
spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva

Opatrenie - projekt

Počet iných marketingových
akcií
1.1.5

Zvýšenie inovačnej kapacity MSP
v digitálnej ekonomike prostredníctvom zdieľaných služieb

Počet poskytovaných zdieľaných druhov služieb
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Číslo

Opatrenie - projekt

Ukazovateľ

1.1.6

Zlepšenie prístupu MSP k informáciám a komunikačným technológiám

Dĺžka rozvodov v km

1.2.1

Skvalitňovanie podmienok v priemyselnom parku Čadca - Podzávoz

Počet vylepšení

1.2.2

Iniciatívy smerom k potenciálnym
investorom

Počet akcií

1.2.3

Informačný servis a poradenstvo pre
záujemcov o podnikanie v meste

Počet potenciálnych investorov, ktorým boli poskytnuté
informácie

Prezentácia mesta a jeho ekonomického potenciálu na medzinárodných
veľtrhoch

Počet účastí

1.3.1

Podpora inovácií v produkčných odvetviach

1.3.2

Spolupráca s inštitúciami podporujúcimi investičné aktivity

1.3.3

Spracovanie štúdie využiteľnosti sta- Vypracovaná štúdia
rých priemyselných a skladových areálov

1.4.1

Prehodnotenie konceptu rozvoja turizmu v meste

Vypracovaný strategický dokument

1.4.2

Marketing na úrovni mesta

Marketingový akčný plán

1.2.4

Číslo

Ukazovateľ

Zlepšiť prístup k zamestnaniu

Počet opatrení/akcií

2.1.2

Zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých

Počet osôb ktorým bola poskytnutá služba

2.1.3

Podpora integrácie mladých ľudí na
trhu práce

Počet podporených osôb

2.1.4

Udržateľná zamestnanosť a nové pra- Počet poskytovaných druhov
covní miesta v kultúrnom a kreatívslužieb
nom priemysle

2.2.1

Investovanie do vzdelania, zručností
a celoživotného vzdelávania

Počet podporených škôl
a učební

Počet podporných akcií

2.2.2

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup
ku kvalitnému vzdelávaniu

Počet osôb - prijímateľov

Počet spolupracujúcich organizácií

2.2.3

Modernizácia budov školských
a predškolských zariadení

Počet modernizovaných ZŠ

2.2.4

Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti - zvýšenie kapacity materských škôlok

Prírastok kapacít v MŠ / počet
detí

2.2.5

Počet zrealizovaných marketingových akcií

Zlepšenie kľúčových kompetencií žia- Počet novovybavených špekov základných škôl - skvalitnenie
cializovaných učební v ZŠ
vyučovacieho procesu na základných
školách

2.2.6

Skvalitnenie vyučovacieho procesu
na základných umeleckých školách

Počet nových špeciálnych
učební v ZUŠ

2.2.7

Zníženie energetickej náročnosti budov školských a predškolských zariadení

Počet zariadení/budov

2.2.8

Obnova technológie a vybavenia
v školských jedálňach

Počet školských jedální s novou technológiou a vybavením

2.3.1

Počet zariadení/budov so zníženou energetickou náročnosťou

Spolupráca subjektov pôsobiacich
v turizme

Vytvorené partnerstvo/združenie

1.4.4

Rozvoj ponuky – šírka a kvalita

Počet nových služieb pre turistov
Počet služieb so zásadne zvýšenou kvalitou

Organizovanie podujatí pre zvýšenie
návštevnosti mesta

Počet podujatí

1.4.6

Príprava pracovníkov v turizme

Počet účastníkov

Zníženie energetickej náročnosti
v budovách /priestoroch

1.4.7

Vybudovanie vyhliadkovej veže

Vyhliadková veža

zariadení sociálnych služieb
2.3.2
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Opatrenie - projekt

2.1.1

1.4.3

1.4.5
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Zvýšenie kapacity zariadení sociálnych služieb

Počet účastníkov školení/workshopov

Počet modernizovaných MŠ

Prírastok kapacít v počte osôb
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Číslo
2.3.3

Opatrenie - projekt
Rozvoj služieb starostlivosti o dieťa
do 3 rokov

Počet nových zariadení

2.3.4

Vytvorenie hospicu

Počet miest v detských jasliach
Počet zariadení

2.3.5

Útulok pre bezdomovcov

Počet miest v hospici
Počet zariadení

Útulok pre týrané osoby

Počet miest v útulku
Počet zariadení

2.3.6
2.3.7

Vytvorenie komunitného centra ako
nástroja sociálneho začleňovania

2.3.8

Vzdelávanie zamestnancov a dobrovoľníkov v oblasti sociálnych služieb
2.3.9 Podpora terénnej sociálnej práce/
služieb
2.3.10 Rozvoj ambulantných sociálnych služieb
2.4.1 Modernizácia Domu kultúry
2.4.2

2.4.3
2.4.4
2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8
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Ukazovateľ

Obnova budovy Palárikovho domu

Kultúrno záujmová činnosť obyvateľov
Organizovanie tradičných podujatí
a festivalov
Výstavba amfiteátra

Spolupráca s tretím sektorom, záujmovými a občianskymi združeniami,
pri organizovaní kultúrnych akcií
a podujatí
Podpora významných kultúrnych
podujatí národného a medzinárodného charakteru
Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca

Počet miest v útulku
Počet zariadení
Počet miest
Počet účastníkov vzdelávania
Počet nových mobilných jednotiek
Počet nových centier
Počet modernizačných opatrení
Realizovaná obnova
Obnovou získaná úžitková
plocha
Počet podporených organizácií
Počet zapojených osôb
Počet podujatí
Nové zariadenie
Kapacita zariadenia v počte
osôb
Počet spolupracujúcich organizácií

Počet podujatí
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Číslo
2.4.9

Opatrenie - projekt
Tradičné remeslá

Ukazovateľ
Počet akcií

2.4.10 Rozvoj Galérie Čadca

Počet remeselníkov
Nová plocha v m2

2.5.1
2.5.2

Počet akcií
Počet bytov
Počet domov

2.5.3

2.5.4
2.6.1
2.6.2
2.6.3

2.6.4
2.6.5

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.7.7

Výstavba nízko štandardných bytov
Zvýšenie energetickej efektívnosti
bytových domov

Počet bytov
Počet nájomných domov

Využívanie zdrojov obnoviteľnej
energie na nájomných bytových do- Počet bytov
moch
Príprava plôch pre IBV a bytové domy Kapacita plochy v počte bytových jednotiek
Prevencia a eliminácie všetkých foPočet zrealizovaných opatrení
riem diskriminácie
Sociálna inklúzia marginalizovaných Počet zúčastnených osôb
rómskych komunít
Rovnosť príležitostí medzi mužmi
Novo vytvorené podmienky
a ženami a zosúladenie pracovného
a súkromného života
Vzdelávanie druhej šance pre margi- Počet vzdelávacích aktivít
nalizované skupiny
Zvýšenie účasti znevýhodnených
Počet opatrení
a ohrozených osôb v spoločnosti, vrá- Počet osôb využívajúcich
tane trhu práce
opatrenia
Rozvoj masového športu

Počet nových zariadení

Tvorba oddychových lokalít
Rekonštrukcia športovej haly Pratex
Výstavba letného kúpaliska

Počet obnovených zariadení
Počet nových priestorov
Zrekonštruovaná hala
Nové kúpalisko

Krytá plaváreň – pokračovanie postupnej modernizácie
Národné a medzinárodné športové
podujatia
Centrum voľného času

Kapacita v počte návštevníkov
Počet modernizačných opatrení
Počet podujatí
Novo vybavené centrum

Počet akcií
Počet zúčastnených
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Číslo

Opatrenie - projekt

Ukazovateľ

3.1.1

Plán udržateľnej mestskej mobility

Vypracovaný a posúdený dokument

3.1.2

Skompletizovanie mestského distribučného okruhu

Dĺžka komunikácií v m

Modernizácia a rozširovanie siete
miestnych komunikácií

Dĺžka rekonštruovaných komunikácií

3.1.3
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Číslo

Opatrenie - projekt

3.3.3

Zvýšenie podielu obyvateľov napojených na verejný vodovod – dodávka
pitnej vody pre všetky časti obce

% obyvateľov novo napojených na verejný vodovod

3.4.1

Dobudovanie mestského zberného
dvora a kompostárne

Kapacita novej technológie

3.4.2

Kontinuálne zabezpečenie kontajnerov na triedený odpad

Počet nových kontajnerov

3.4.3

Osveta v oblasti triedenia odpadov

Počet osvetových akcií

3.4.4

Eliminácia vzniku divokých skládok

Počet zlikvidovaných skládok

3.4.5

Zvýšenie kapacít súvisiacich so zberom komunálnych odpadov

Počet nových areálov na spracovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov

Stabilizácia svahov v časti Rieka

Vykonaná stabilizácia

Dĺžka nových komunikácií
3.1.4

Prestavba križovatiek s vysokou nehodovosťou

Počet križovatiek

3.1.5

Zlepšenie podmienok statickej dopravy v centre i na sídliskách

Počet nových parkovacích
miest

3.1.6

Riešenie peších komunikácií v intravi- Dĺžka obnovených chodníkov
láne mesta
Dĺžka nových chodníkov

3.5.1

3.1.7

Riešenie cyklistickej dopravy v rámci
mesta

3.5.2

3.1.8

Prepojenie mesta cyklocestami s oko- Dĺžka nových ciest pre cyklislitými lokalitami
tickú dopravu
Zatraktívnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti mestskej hromadnej
verejnej dopravy

3.1.9
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Dĺžka nových ciest pre cyklistickú dopravu

Počet nových dopravných prostriedkov

3.2.10 Rekonštrukcia a modernizácia mostov, lávok a podchodov v meste

Počet rekonštruovaných objektov

3.2.11 Budovanie prvkov upokojovania dopravy

Plocha nových peších zón

3.2.1

Budovanie zdrží na prítokoch rieky
Kysuce

Počet realizovaných opatrení
na tokoch

3.2.2

Čistenie Kysuce

Dĺžka vyčisteného toku

3.2.3

Úprava nábreží na rekreačné
a oddychové aktivity

Dĺžka upravených nábreží

3.3.1

Odkanalizovanie časti Horelica

Nová kanalizácia v m

3.3.2

Zvýšenie podielu obyvateľov napojených na kanalizáciu

% obyvateľov novo napojených na kanalizáciu

Dĺžka komunikácií s obmedzenou motorovou dopravou

Plocha upravená na rekreáciu
a oddych

Kapacita/objem kompostárne

Stabilizovaná plcha v m2
Využívanie energie z obnoviteľných
zdrojov vo verejných objektoch/
priestoroch

Počet inštalovaných zariadení

3.5.3

Aktívna podpora mesta občanom
a spoločnostiam v oblasti využívania
obnoviteľnej energie

Vypracovaný, posúdený a odsúhlasený dokument

3.5.4

Spracovanie energetických auditov
Počet auditov / počet auditoverejných budov a budov vo vlastníc- vaných objektov
tve mesta

3.5.5

Zníženie energetickej náročnosti ve- Počet budov
rejných budov a budov vo vlastníctve
mesta

3.5.6

Rozvoj zelenej infraštruktúry – adap- Počet zrealizovaných objektov
tácia mestského prostredia na zmenu Kapacita zrealizovaných obklímy
jektov

3.5.7

Koncepcia mesta v oblasti tepelnej
energetiky

Vypracovaná/aktualizovaná
koncepcia

3.6.1

Revitalizácia PP Kamenné gule v Megoňkách

Zrevitalizovaný areál

3.6.2

Starostlivosť o chránené stromy

Počet ošetrených stromov

3.6.3

Prírodné pamiatky Bukovský minerál- Počet úprav
ny prameň a Vojtovský minerálny prameň

Počet nových zastávok
Počet obnovených zastávok

Ukazovateľ

Výkon inštalovaných zariadení
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Číslo

Opatrenie - projekt

Ukazovateľ

3.6.4

Zachovanie typických hodnôt krajiny

Počet realizovaných opatrení

3.6.5

Obnova pôvodnej štruktúry lesov

Počet opatrení
Plocha s obnovenými porastami

3.6.6
3.6.7

Zachovanie nezalesnených plôch na
svahoch

Počet opatrení

Starostlivosť o prvky ÚSES

Počet opatrení

Opatrenie - projekt

Ukazovateľ

4.1.1

Posilňovanie kapacít - zvýšenie kompetencie zamestnancov samosprávy
– modernizované ľudské zdroje

Počet pracovníkov

4.1.2

Umožnenie modernizácie a racionalizácie samosprávy IKT prostriedkami
– rozšírenie poskytovaných elektronických služieb

Počet realizovaných modernizácií

4.1.3

Dobudovanie optickej siete po celom Počet obyvateľov s novým príúzemí mesta – zvýšenie % obyvatestupom
ľov s prístupom k širokopásmovému
internetu

Starostlivosť o zranené a zatúlané
zvieratá

Počet zariadení

3.7.1

Postupná uplatnenie konceptu udržateľného urbanizmu v meste

Vypracovaný, prediskutovaný
a odsúhlasený dokument

4.1.4

Skvalitnené systémy a optimalizované procesy samosprávy

Počet novo zavedených služieb

3.7.2

Zníženie znečistenia ovzdušia a hladi- Počet kúrenísk, ktoré prestali
ny hluku
používať uhlie

4.1.5

Aktualizácia územného plánu mesta
Čadca

Počet aktualizácií

3.7.3

Fyzická regenerácia mestského územia

Plocha obnovenej verejnej zelene

4.1.6

Posilnenie komunikácia mesta a občana

Počet nových kanálov komunikácie

Plocha novej verejnej zelene

4.2.1

Vytváranie kooperačných partnerstiev a štruktúr pre miestny a regionálny rozvoj

Počet partnerstiev (v rôznych
formách)

4.2.2

Posilňovanie kapacít útvarov zodpo- Počet zúčastnených pracovnívedných za miestny rozvoj, rozvojové kov
projekty a čerpanie externých zdrojov

3.7.4

Vybudovanie lesoparku Jurošák

Kapacita zariadenia – počet
miest pre zvieratá

Nová areál
Plocha nového areálu

3.7.5

3.8.1

3.8.2
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Číslo

Plocha v starostlivosti
Plocha v starostlivosti

3.6.8
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Vytvorenie prírodného lesného ekosystému zmiešaných lesov

Počet opatrení

Plynofikácia okrajových častí mesta

Dĺžka rozvodov plynu

4.2.3

Členstvo v MAS

% obyvateľov s novozavedenou dodávkou plynu

Vytvorenie MAS s okolitými obcami
alebo pristúpenie k existujúcej

4.3.1

Prehĺbenie spolupráce s partnerskými mestami aj o účasť v programoch
ETS Interreg

Počet partnerských miest

4.3.2

Rozvoj spolupráce s prihraničnými
českými a poľskými obcami a regiónmi

Počet partnerov

4.3.3

Nadväzovanie vzťahov s mestami
a organizáciami v rámci Európy pre
zapojenie sa do projektov EÚS

Počet partnerov

Rekonštrukcia teplárenských rozvodov

Plocha s aplikovanými opatreniami

Dĺžka rekonštruovaných rozvodov
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Číslo

Opatrenie - projekt

4.4.1

Poskytnutie priestorov v multifunkčnom objekte Palárikovho domu

Ukazovateľ
Počet organizácií ktorým bol
priestor poskytnutý
Počet dní v ktorých bol
priestor poskytnutý

4.4.2

Zapojenie občanov do samosprávy

Počet zapojených organizácií
Počet zapojených osôb (nie
členov organizácií)

4.4.3

Zlepšenie spolupráce samosprávy
s obyvateľmi mesta

Počet poskytnutých grantov

4.5.1

Starostlivosť o NKP na území mesta

Počet obnovených objektov

4.5.2

Starostlivosť o objekty vykazujúce
historicko-architektonické hodnoty
a dotvárajúce historickú identitu
mesta (vrátane umeleckých objektov
a pamätných tabúľ)

Počet obnovených objektov

4.5.3

Starostlivosť o drobnú architektúru
v krajine

Počet obnovených objektov

4.5.4

Nehmotné kultúrne dedičstvo

Počet podporených podujatí
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Návrh akčného plánu na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018
V súčasnosti je väčšina navrhovaných projektov vo fáze projektového zámeru.
To znamená, že v najbližšom období do vlastnej realizácie pôjdu len niektoré projekty, ale súčasne sa v najbližších rokoch bude intenzívne pracovať na rozpracovaní projektových zámerov (projektová dokumentácie, stavebné povolenie a jemu
predchádzajúce povolenia, žiadosti o externé zdroje, vysporiadanie pozemkov,
atď.), aby sa tieto projekty mohli realizovať v horizonte tohto programového dokumentu.
Návrh akčného plánu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018
Číslo

Rok
začatia

Finančné zdroje

Realizácia projektov so zahájením v roku 2016
1.1.3

Počet podporených organizácií/združení

1.2.2
2.2.3
2.4.3
2.4.4

Pravidelná komunikácia mesta s podnikateľskými subjektami
Iniciatívy smerom k potenciálnym investorom
Modernizácia budov školských a predškolských zariadení
Kultúrno záujmová činnosť obyvateľov

2016

Mesto Čadca

2016

OP V a I, Mesto
Čadca
IROP, Mesto
Čadca
Organizátori,
Mesto Čadca
Organizátori,
Mesto Čadca
Mesto Čadca

2016
2016

2.4.9

Organizovanie tradičných podujatí a festivalov
Spolupráca s tretím sektorom, záujmovými a občianskymi združeniami, pri organizovaní kultúrnych akcií a podujatí
Podpora významných kultúrnych podujatí národného a medzinárodného charakteru
Kultúrne a informačné centrum mesta
Čadca
Tradičné remeslá

2.7.1
2.7.3
3.2.2
3.4.1

Rozvoj masového športu
Rekonštrukcia športovej haly Pratex
Čistenie Kysuce
Vybudovanie mestského kompostoviska

2016
2016
2016
2016

3.4.2

Kontinuálne zabezpečenie kontajnerov
na triedený odpad

2016

2.4.6

2.4.7

2.4.8
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Opatrenie

2016
2016

2016

Organizátori,
Mesto Čadca

2016

Mesto Čadca

2016

Organizátori,
Mesto Čadca
Mesto Čadca
Mesto Čadca
Mesto Čadca
OP KŽP, SEVAK,
Mesto Čadca
Mesto Čadca
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Číslo

Opatrenie

3.4.3

Osveta v oblasti triedenia odpadov

3.5.4

Spracovanie energetických auditov verejných budov a budov vo vlastníctve mesta
Koncepcia mesta v oblasti tepelnej energetiky
Posilňovanie kapacít - zvýšenie kompetencie zamestnancov samosprávy – modernizované ľudské zdroje
Vytváranie kooperačných partnerstiev
a štruktúr pre miestny a regionálny rozvoj
Posilňovanie kapacít útvarov zodpovedných za miestny rozvoj, rozvojové projekty a čerpanie externých zdrojov
Vytvorenie MAS s okolitými obcami alebo
pristúpenie k existujúcej
Prehĺbenie spolupráce s družobnými mestami aj o účasť v programoch ETS Interreg
Rozvoj spolupráce s prihraničnými českými a poľskými obcami a regiónmi
Nadväzovanie vzťahov s mestami a organizáciami v rámci Európy pre zapojenie sa
do projektov EÚS
Zapojenie občanov do samosprávy
Nehmotné kultúrne dedičstvo

3.5.7
4.1.1

4.2.1
4.2.2

4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

4.4.2
4.5.4

Rok
začatia
2016
2016

2016

Finančné zdroje
OP KŽP, Mesto
Čadca
OP KŽP, Mesto
Čadca
OP KŽP, Mesto
Čadca
OP EVS, Mesto
Čadca
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Číslo

Mesto Čadca

2016

Mesto Čadca

1.2.4

1.3.1

1.3.3
1.4.2
2016

Mesto Čadca

2016

Mesto Čadca

2016

Mesto Čadca

2016

Mesto Čadca

2016
2016

Mesto Čadca
Mesto Čadca,
MVO

Prezentácia mesta a jeho ekonomického
potenciálu na medzinárodných veľtrhoch
a wokshopoch
Podpora inovácií v produktívnych odvetviach
Spolupráca i inštitúciami podporujúcimi
investičné aktivity
Štúdia využiteľnosti starých
priemyselných a skladových areálov
Marketing na úrovni mesta

Finančné zdroje

2017

OP V a I, Mesto
Čadca

2017

Mesto Čadca

2017

OP V a I, Mesto
Čadca
IROP, Mesto
Čadca
Podnikatelia
v turizme, Mesto
Čadca, OOCR
Podnikatelia
v turizme, Mesto
Čadca, OOCR
Mesto Čadca
IROP, Mesto
Čadca

2017
2017

1.4.3

Spolupráca subjektov pôsobiacich v turiz- 2016
me

1.4.7
2.2.4

2.3.9

Vybudovanie vyhliadkovej veže
Zvýšenie dostupnosti predprimárneho
vzdelávania pre všetky deti - zvýšenie kapacity materských škôlok
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
základných škôl - skvalitnenie vyučovacieho procesu na základných školách
Zníženie energetickej náročnosti budov
školských a predškolských zariadení
Zníženie energetickej náročnosti v budovách
/priestoroch zariadení sociálnych služieb
Rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do 3
rokov
Podpora terénnej sociálnej práce/služieb

2.3.10

Rozvoj ambulantných sociálnych služieb

2018

2.4.1
2.4.10

Dom kultúry
Rozvoj Galérie Čadca

2018
2017

2.5.1

Výstavba nízko štandardných bytov

2018

2.2.5

2.2.7
2.3.1
2.3.3
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Rok
začatia

Výhľad realizácie projektov so zahájením v rokoch 2017 a 2018

1.3.2
2016

Opatrenie

2018
2017

2018

IROP, Mesto
Čadca

2017

OP KŽP, Mesto
Čadca
OP KŽP, Mesto
Čadca
OP ĽZ, Mesto
Čadca
OP ĽZ, Mesto
Čadca
OP ĽZ, Mesto
Čadca
Mesto Čadca
Mesto Čadca,
sponzori
Mesto Čadca,
ŠFRB

2018
2017
2017
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Číslo

Opatrenie

2.5.2

Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov
Prevencia a eliminácie všetkých foriem
diskriminácie
Rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami a zosúladenie pracovného a súkromného života
Centrum voľného času
Modernizácia a rozširovanie siete miestnych komunikácií
Zlepšenie podmienok statickej dopravy
v centre i na sídliskách
Riešenie peších komunikácií v intraviláne
mesta

2.6.1
2.6.3

2.7.7
3.1.3
3.1.5
3.1.6

3.1.7
3.1.8

2017
2017

2017

Mesto Čadca

2018

Mesto Čadca

2018

Mesto Čadca

2018

IROP, Mesto
Čadca, INTERREG
OP KŽP, SEVAK,
Mesto Čadca
Mesto Čadca
OP KŽP, Mesto
Čadca
OP KŽP, Mesto
Čadca

3.4.4
3.5.2

Eliminácia vzniku divokých skládok
Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných objektoch/priestoroch
Aktívna podpora mesta občanom a spoločnostiam v oblasti využívania obnoviteľnej energie
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov a budov vo vlastníctve mesta
Koncepcia mesta v oblasti tepelnej energetiky
Starostlivosť o prvky ÚSES

2017
2017

3.6.7

4.1.5
4.5.1

Aktualizácia územného plánu mesta Čadca
Starostlivosť o NKP na území mesta

Číslo

2017

1.1.1
1.1.2

1.1.4
1.1.5

1.4.6
2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.1.4

2.2.1
2017
2017
2017

2017
2017

OP KŽP, Mesto
Čadca
OP KŽP, Mesto
Čadca
Mesto Čadca,
majitelia pozemkov
Mesto Čadca
Vlastníci objektov, Mesto Čadca

Opatrenie

Rok
začatia

Finančné zdroje

Príprava projektových zámerov na realizáciu projektov

1.4.4
1.4.5

2018

3.5.7

OP KŽP, Mesto
Čadca
OP ĽZ, Mesto
Čadca
OP ĽZ, Mesto
Čadca
Mesto Čadca
Mesto Čadca

Odkanalizovanie časti Horelica

3.5.5

Finančné zdroje

2017
2018

3.3.1

3.5.3
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Riešenie cyklistickej dopravy v rámci
mesta
Prepojenie mesta cyklocestami s okolitými lokalitami

Rok
začatia
2018
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2.2.2
2.2.6
2.2.8
2.3.2
2.3.7

Zvýšenie konkurencieschopnosti malých
a stredných podnikov
Podpora podnikania – využívanie nových
nápadov a podpora zakladania nových
firiem - vybudovanie podnikateľského
Inkubátora
Zvýšenie exportného potenciálu MSP
Zvýšenie inovačnej kapacity MSP v digitálnej ekonomike prostredníctvom zdieľaných služieb
Rozvoj ponuky – šírka a kvalita
Organizovanie podujatí pre zvýšenie
návštevnosti mesta
Príprava pracovníkov v turizme
Zlepšiť prístup k zamestnaniu
Zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť
dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých
Podpora integrácie mladých ľudí na trhu
práce
Udržateľná zamestnanosť a nové pracovní miesta v kultúrnom a kreatívnom priemysle
Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania
Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu
Skvalitnenie vyučovacieho procesu na
základných umeleckých školách
Obnova technológie a vybavenia v školských jedálňach
Zvýšenie kapacity zariadení sociálnych
služieb
Vytvorenie komunitného centra ako nástroja sociálneho začleňovania

2016

Mesto Čadca

2017

Mesto Čadca

2016
2018

Mesto Čadca
Mesto Čadca

2017
2017

Mesto Čadca
Mesto Čadca

2017

Mesto Čadca

2017
2017

Mesto Čadca
Mesto Čadca

2016

Mesto Čadca

2018

Mesto Čadca

2017

Mesto Čadca

2017

Mesto Čadca

2018

Mesto Čadca

2017

Mesto Čadca

2018

Mesto Čadca

2018

Mesto Čadca
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Číslo

Opatrenie

2.3.8

Vzdelávanie zamestnancov a dobrovoľníkov v oblasti sociálnych služieb
Využívanie zdrojov obnoviteľnej energie
na nájomných bytových domoch
Príprava plôch pre IBV a bytové domy
Vzdelávanie druhej šance pre marginalizované skupiny
Zvýšenie účasti znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane trhu
práce
Tvorba oddychových lokalít
Výstavba letného kúpaliska
Krytá plaváreň – pokračovanie postupnej
modernizácie
Plán udržateľnej mestskej mobility
Zatraktívnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti mestskej hromadnej verejnej dopravy
Budovanie prvkov upokojovania dopravy
Úprava nábreží na rekreačné a oddychové
aktivity
Zvýšenie podielu obyvateľov napojených
na kanalizáciu
Zvýšenie podielu obyvateľov napojených
na verejný vodovod – dodávka pitnej
vody pre všetky časti obce
Zvýšenie kapacít súvisiacich so zberom
komunálnych odpadov
Stabilizácia svahov v časti Rieka
Rozvoj zelenej infraštruktúry – adaptácia
mestského prostredia na zmenu klímy
Starostlivosť o chránené stromy
Zachovanie typických hodnôt krajiny
Obnova pôvodnej štruktúry lesov
Zachovanie nezalesnených plôch na svahoch
Postupná uplatnenie konceptu udržateľného urbanizmu v meste
Fyzická regenerácia mestského územia

2.5.3
2.5.4
2.6.4
2.6.5

2.7.2
2.7.4
2.7.5
3.1.1
3.1.9

3.1.11
3.2.3
3.3.2
3.3.3

3.4.5
3.5.1
3.5.6
3.6.2
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.7.1
3.7.3

120

Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025

Rok
začatia
2017

Finančné zdroje

Číslo

Mesto Čadca

3.7.4
4.1.2

2017

Mesto Čadca

2017
2018

Mesto Čadca
Mesto Čadca

2017

Mesto Čadca

2018
2018
2018

Mesto Čadca
Mesto Čadca
Mesto Čadca

2017
2018

Mesto Čadca
Mesto Čadca

2017
2018

Mesto Čadca
Mesto Čadca

2018

Mesto Čadca

2018

Mesto Čadca

2017

Mesto Čadca

2017
2017

Mesto Čadca
Mesto Čadca

2017
2018
2018
2018

Mesto Čadca
Mesto Čadca
Mesto Čadca
Mesto Čadca

2017

IROP, Mesto
Čadca
IROP, Mesto
Čadca

2017

4.1.4
4.1.6
4.5.2

4.5.3

Opatrenie

Rok
začatia
Vybudovanie lesoparku Jurošák
2018
Umožnenie modernizácie a racionalizácie 2017
samosprávy IKT prostriedkami – rozšírenie poskytovaných elektronických služieb
Skvalitnené systémy a optimalizované
2017
procesy samosprávy
Posilnenie komunikácie mesta a občana
2017
Starostlivosť o objekty vykazujúce histo2017
ricko-architektonické hodnoty a dotvárajúce historickú identitu mesta (vrátane
umeleckých objektov a pamätných tabúľ)
Starostlivosť o drobnú architektúru v kra- 2018
jine

Finančné zdroje
Mesto Čadca
Mesto Čadca

Mesto Čadca
Mesto Čadca
Mesto Čadca

Mesto Čadca
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6. Finančná časť

Pri rozhodovaní o zaradení projektov do realizácie sa budú zohľadňovať aj nasledovné kritéria, aby výber a rozhodovanie bolo objektivizované:

Vyčíslené náklady navrhovaných projektov sú vo väčšine prípadov odhadovanou hodnotou, nakoľko prevažná časť týchto projektov je vo fáze projektového
zámeru, projektovej idey a budú sa upresňovať v procese prípravy projektu na ich
realizáciu.

✦ Vplyv projektu na strategický cieľ – príspevok k jeho naplneniu

Pri financovaní jednotlivých projektov sa predpokladá v maximálne možnej miere využiť externé finančné zdroje ako sú:

✦ Vplyv na pracovné miesta

✦ Štrukturálne fondy EÚ

✦ Vplyv na kvalitu života

●

OP Výskum a inovácie

●

Integrovaný regionálny operačný program

●

OP Ľudské zdroje

●

OP Kvalita životného prostredia

●

OP Integrovaná infraštruktúra

●

OP Efektívna verejná správa

✦ Pripravenosť projektu na realizáciu
✦ Pravdepodobnosť úspešnej realizácie
✦ Pokrytie finančnými zdrojmi (podiel externých zdrojov)
✦ Vplyv na ŽP
✦ Väzba na iné strategické ciele, vplyv na iné projekty – vzájomná podmienenosť

✦ Program rozvoja vidieka
✦ Programy cezhraničnej spolupráce s ČR a Poľskom
✦ Iné programy INTERREG umožňujúce spoluprácu s partnermi v Európe
✦ Nórsky finančný mechanizmus
✦ Švajčiarsky finančný mechanizmus
✦ Štátny fond rozvoja bývania
✦ Recyklačný fond
✦ ERASMUS +, Horizon 2020, COSME a iné komunitárne programy
✦ Iné zahraničné alebo domáce grantové programy

Mesto sa bude usilovať prostriedky zo svojho rozpočtu kombinovať aj s inými
zdrojmi, napríklad formou finančnej podpory záujmových združení a iných neziskových organizácií, ale aj podnikateľských subjektov, aby sa maximalizovali prínosy plynúce tak z aktivít mesta ako aj aktivít organizovaných inými subjektmi, ktoré
pôsobia v Čadci.
Počet navrhovaných projektov je pomerne veľký, aby projekty pokrývali všetky
potreby súčasného a uvažovaného obdobia, ako aj umožňovali čerpanie z dostupných externých zdrojov. O zaradení jednotlivých projektov do realizácie bude
rozhodovať Mesto Čadca s využitím svojich kapacít (zamestnanci MÚ, mestské zastupiteľstvo, jednotlivé komisie) a s rešpektovaním požiadaviek a názorov občanov a občianskych združení.
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6.1 Hospodárstvo a zamestnanosť
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1.2 Zvyšovanie atraktívnosti mesta pre investície

Prehľad predpokladaných odhadovaných nákladov na jednotlivé projekty v oblasti hospodárstva a zamestnanosti

Číslo

Opatrenie/projekt

1.2.1

Skvalitňovanie podmienok v priemyselnom parku Čadca Podzávoz

1.2.2

Iniciatívy smerom
k potenciálnym investorom

30 000 EŠIF OP V a I,
Mesto Čadca

3 000

1.2.3

Informačný servis
a poradenstvo pre
záujemcov o podnikanie v meste

3 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

3 000

1.2.4

Prezentácia mesta
a jeho ekonomického potenciálu na medzinárodných veľtrhoch

60 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

6 000

1.1 Podpora rastu konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov v meste
Číslo

Opatrenie/projekt

1.1.1

Predpokladané zdroje

Vlastné zdroje /
rozpočet mesta v €

Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných
podnikov

50 000 EÚ ŠF OP
V a I, Mesto
Čadca

5 000

1.1.2

Podpora podnikania
– využívanie nových
nápadov a podpora
zakladania nových
firiem - vybudovanie
podnikateľského Inkubátora

70 000 EÚ ŠF OP
V a I, Mesto
Čadca

7 000

1.1.3

Pravidelná komunikácia mesta s podnikateľskými subjektmi

5 000 Mesto Čadca

500 000 Mesto Čadca, SeVaK,
a.s. Žilina,
SSE, a.s.

150 000

1.3 podpora podnikateľských aktivít s vyššou pridanou hodnotou (vrátane inovácií)
Číslo Opatrenie/projekt

Zvýšenie exportného potenciálu MSP

50 000 EÚ ŠF OP
V a I, Mesto
Čadca

5 000

1.1.5

Zvýšenie inovačnej
kapacity MSP v digitálnej ekonomike
prostredníctvom
zdieľaných služieb

250 000 EÚ ŠF OP II,
Mesto Čadca

25 000

Zlepšenie prístupu
MSP k informáciám
a komunikačným
technológiám

Vlastné zdroje /
rozpočet mesta v €

5 000

1.1.4

1.1.6
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Predpokladané náklady v €

Predpoklada- Predpoklané náklady v € dané zdroje

8 000 000 EÚ ŠF OP II,
Mesto Čadca

400 000

Predpokladané Predpoklanáklady v €
dané zdroje

Vlastné zdroje /
rozpočet mesta v €

1.3.1 Podpora inovácií
v produkčných odvetviach

20 000 Mesto
Čadca

20 000

1.3.2 Spolupráca s inštitúciami podporujúcimi
investičné aktivity

20 000 Mesto
Čadca

20 000

1.3.3 Spracovanie štúdie
využiteľnosti starých
priemyselných
a skladových areálov

40 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

4 000
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1.4 Rozvoj turizmu
Číslo Opatrenie/projekt

6.2 Ľudské zdroje a sociálna oblasť (sociálna starostlivosť, školské a pred
školské zariadenia, kultúra, zdravotníctvo)
2.1 Rozvoj zamestnanosti

1.4.1 Prehodnotenie konceptu rozvoja turizmu
v meste

30 000 Mesto Čadca,
Podnikatelia
v turizme

30 000

Číslo Opatrenie/projekt

1.4.2 Marketing na úrovni
mesta

50 000 Podnikatelia
v turizme,
Mesto Čadca

20 000

2.1.1

Zlepšiť prístup k zamestnaniu

1.4.3 Spolupráca subjektov
pôsobiacich v turizme

10 000 Podnikatelia
v turizme,
Mesto Čadca

5 000

2.1.2

100 000 EÚ ŠF OP ĽZ,
Mesto Čadca

5 000

1.4.4 Rozvoj ponuky – šírka
a kvalita

Podnikatelia
v turizme

1.4.5 Organizovanie podujatí pre atrahovanie
návštevnosti mesta

80 000 Podnikatelia
v turizme,
Mesto Čadca

20 000

Zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť dlhodobo nezamestnaných,
nízko kvalifikovaných, starších
a zdravotne postihnutých

2.1.3

30 000 Podnikatelia
v turizme,
Mesto Čadca

1 500

Podpora integrácie
mladých ľudí na
trhu práce

80 000 EÚ ŠF OP ĽZ,
Mesto Čadca

8 000

1.4.6 Príprava pracovníkov
v turizme

2.1.4
5 000

200 000 ŠF EÚ IROP,
Mesto Čadca

20 000

50 000 Mesto Čadca

Udržateľná zamestnanosť a nové pracovní miesta v kultúrnom
a kreatívnom priemysle

1.4.7 Vybudovanie vyhliadkovej veže
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Predpokla- Predpokladané Vlastné zdroje /
dané názdroje
rozpočet mesta
klady v €
v€
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Predpokladané Predpokladané Vlastné zdroje
náklady v €
zdroje
/rozpočet
mesta v €
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2.2 Rozvoj vzdelávania
Číslo Opatrenie/projekt

2.3 Sociálna starostlivosť
Predpokladané zdroje

Vlastné zdroje
/rozpočet
mesta v €

Číslo

Opatrenie/projekt

2.2.1 Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania

200 000 EÚ ŠF IROP,
OP ĽZ, Mesto
Čadca

20 000

2.3.1

Zníženie energetickej
náročnosti v budovách/
priestoroch

2.2.2 Zvýšiť inkluzívnosť
a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu

25 000 EÚ ŠF OP ĽZ,
Mesto Čadca

2 500

2.2.3 Modernizácia budov
školských a predškolských zariadení

5 000 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

500 000

2.2.4 Zvýšenie dostupnosti
predprimárneho
vzdelávania pre všetky deti - zvýšenie kapacity materských
škôlok

150 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

15 000

2.2.5 Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov
základných škôl skvalitnenie vyučovacieho procesu na základných školách

250 000 EÚ ŠF IROP,
Mesto Čadca

2.2.6 Skvalitnenie vyučovacieho procesu na základných umeleckých
školách

80 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

2.2.7 Zníženie energetickej
náročnosti budov
školských a predškolských zariadení

1 500 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

150 000

120 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

12 000

2.2.8 Obnova technológie
a vybavenia v školských jedálňach
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Predpokladané náklady v €

25 000

8 000

Predpokla- Predpokladané nádané zdroje
klady v €

Vlastné zdroje /rozpočet
mesta v €

800 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

80 000

zariadení sociálnych služieb
2.3.2

Zvýšenie kapacity zariadení sociálnych služieb

350 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

35 000

2.3.3

Rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do 3 rokov

500 000 EÚ ŠF IROP,
Mesto Čadca

50 000

2.3.4

Vytvorenie hospicu

500 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

50 000

2.3.5

Útulok pre bezdomovcov

70 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

7 000

2.3.6

Útulok pre týrané osoby

100 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

5 000

2.3.7

Vytvorenie komunitného
centra ako nástroj sociálneho začleňovania

80 000 EÚ ŠF IROP,
Mesto Čadca

8 000

2.3.8

Vzdelávanie zamestnancov a dobrovoľníkov
v oblasti sociálnych služieb

30 000 EÚ ŠF IROP,
Mesto Čadca

3 000

2.3.9

Podpora terénnej sociálnej práce/služieb

30 000 EÚ ŠF IROP,
Mesto Čadca

3 000

2.3.10

Rozvoj ambulantných
sociálnych služieb

50 000 EÚ ŠF IROP,
Mesto Čadca

5 000
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2.5 Rozvoj bývania

2.4 Kultúra
Číslo

Opatrenie/projekt

2.4.1

Dom kultúry

2.4.2
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Predpokla- Predpokladané nádané zdroje
klady v €

Vlastné zdroje /rozpočet
mesta v €

400 000 Mesto Čadca

400 000

Obnova budovy Palárikovho domu

2 000 000 Mesto Čadca

2 000 000

2.4.3

Kultúrno záujmová činnosť
obyvateľov

120 000 Mesto Čadca

60 000

2.4.4

Organizovanie tradičných
podujatí a festivalov

40 000 Mesto Čadca

20 000

2.4.5

Výstavba amfiteátra

1 500 000 Mesto Čadca

1 500 000

2.4.6

Spolupráca s tretím sektorom, záujmovými a občianskymi združeniami, pri
organizovaní kultúrnych
akcií a podujatí

Mesto Čadca

2.4.7

Podpora významných kultúrnych podujatí národného a medzinárodného charakteru

100 000 Mesto Čadca

50 000

2.4.8

Kultúrne a informačné
centrum mesta Čadca

50 000 Mesto Čadca

50 000

2.4.9

Tradičné remeslá

50 000 Organizátori,
Mesto Čadca, sponzori

20 000

2.4.10 Rozvoj Galérie Čadca
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Číslo Opatrenie/projekt

Predpokladané náklady v €

Predpokladané zdroje

Vlastné zdroje /rozpočet
mesta v €

2.5.1 Výstavba nízko štandardných bytov

650 000 Mesto Čadca, ŠFRB

350 000

2.5.2 Znižovanie energetickej
náročnosti bytových domov

300 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

15 000

2.5.3 Využívanie zdrojov obnoviteľnej energie na nájomných bytových domoch

300 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

15 000

20 000 Mesto Čadca

20 000

2.5.4 Príprava plôch pre IBV
a bytové domy
2.6 Zabezpečenie rovnosti príležitostí

100 000 Mesto Čadca, sponzori

70 000

Číslo

Opatrenie/projekt

Predpokla- Predpokla- Vlastné zdroje
dané nádané zdroje /rozpočet mesklady v €
ta v €

2.6.1

Prevencia a eliminácie
všetkých foriem diskriminácie

30 000 EÚ ŠF OP
ĽZ, Mesto
Čadca

3 000

2.6.2

Sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít

35 000 EÚ ŠF OP
ĽZ, Mesto
Čadca

3 500

2.6.3

Rovnosť príležitostí medzi
mužmi a ženami a zosúladenie pracovného a súkromného života

150 000 EÚ ŠF OP
ĽZ, Mesto
Čadca

15 000

2.6.4

Vzdelávanie druhej šance
pre marginalizované skupiny

25 000 EÚ ŠF OP
ĽZ, Mesto
Čadca

2 500

2.6.5

Zvýšenie účasti znevýhodnených a ohrozených
osôb v spoločnosti, vrátane trhu práce

20 000 EÚ ŠF OP
ĽZ, Mesto
Čadca

2 000
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6.3 Infraštruktúry dopravy, životného prostredia a technická infraštruktúra

2.7 voľný čas a šport
Číslo Opatrenie/projekt

132

Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025

Predpokladané náklady v €

Predpoklada- Vlastné zdroje
né zdroje
/rozpočet
mesta v €

2.7.1 Rozvoj masového športu

200 000 Mesto Čadca

200 000

2.7.2 Tvorba oddychových lokalít

150 000 ŠF EÚ, Mesto
Čadca

15 000

2.7.3 Rekonštrukcia športovej
haly Pratex

1 000 000 Mesto Čadca

2.7.4 Výstavba letného kúpaliska

3.1 Modernizácia, rozvoj a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry (cestnej, pasívnej dopravy, cyklo a pešie komunikácie)
Číslo

Opatrenie/projekt

Predpokladané náklady v €

Predpokladané zdroje

1 000 000

3.1.1

Plán udržateľnej mestskej mobility

3 000 000 Mesto Čadca

3 000 000

3.1.2

2 000 000 Mesto Čadca,
VÚC

2 000 000

2.7.5 Krytá plaváreň – pokračovanie postupnej modernizácie

500 000 Mesto Čadca

500 000

Skompletizovanie mestského distribučného
okruhu

3.1.3

400 000 Mesto Čadca

400 000

2.7.6 Podpora národných a medzinárodných športových
podujatí

100 000 Mesto Čadca,
organizátori
podujatia

50 000

Modernizácia a rozširovanie siete miestnych
komunikácií

3.1.4

300 000 Mesto Čadca

????

2.7.7 Centrum voľného času vybavenie

100 000 ŠF EÚ, Mesto
Čadca

10 000

Prestavba križovatiek
s vysokou nehodovosťou

3.1.5

Zlepšenie podmienok
statickej dopravy v centre i na sídliskách

1 500 000 Mesto Čadca

1 500 000

3.1.6

Riešenie peších komunikácií

500 000 Mesto Čadca

500 000

3.1.7

Riešenie cyklo dopravy
v rámci mesta

1 000 000 Mesto Čadca

100 000

3.1.8

Prepojenie mesta cyklocestami s okolitými lokalitami

1 000 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

100 000

3.1.9

Zatraktívnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti mestskej hromadnej verejnej dopravy

150 000 EÚ ŠF, SAD
Žilina, a.s.,
Mesto Čadca,

10 000

3.1.10

Rekonštrukcia a modernizácia mostov, lávok
a podchodov v meste

400 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

20 000

3.1.11

Budovanie prvkov upokojovania dopravy

200 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

10 000

50 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

Vlastné zdroje /rozpočet
mesta v €
5 000
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3.2 Úprava vodných tokov – protipovodňové opatrenia, estetizácia a využitie ako súčasť voľnočasových areálov
Číslo Opatrenie/projekt

Predpokla- Predpokladané nádané zdroje
klady v €

Vlastné zdroje /rozpočet
mesta v €

3.2.1 Aktívne a pasívne vodozádržné opatrenia na prítokoch rieky Kysuce

70 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

7 000

3.2.2 Čistenie Kysuce

15 000 Mesto Čadca

15 000

120 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

1 200

3.2.3 Úprava nábreží na rekreačné
a oddychové aktivity

3.3 Zvyšovanie podielu obyvateľov napojených na verejný vodovod a kanalizáciu
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Číslo

Opatrenie/projekt

Predpokla- Predpoklada- Vlastné zdrodané náné zdroje
je /rozpočet
klady v €
mesta v €

3.3.1

Odkanalizovanie časti Horelica

5 000 000 EÚ ŠF, SEVAK,
Mesto Čadca

20 000

3.3.2

Zvýšenie podielu obyvateľov napojených na kanalizáciu – odkanalizovanie
ďalších častí mesta (okrem
Horelice)

500 000 EÚ ŠF, SEVAK,
Mesto Čadca

10 000

3.3.3

Zvýšenie podielu obyvateľov napojených na verejný
vodovod – dodávka pitnej
vody pre všetky časti mesta

500 000 EÚ ŠF, SEVAK,
Mesto Čadca

5 000

Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025
3.4 Odpadové hospodárstvo a zvyšovanie podielu zhodnocovaných odpadov
Číslo

Opatrenie/projekt

Predpokla- Predpokladané
dané názdroje
klady v €

3.4.1

Dobudovanie mestského kompostoviska

1 000 000 ŠF EÚ OP KŽP,
Mesto Čadca

50 000

3.4.2

Kontinuálne zabezpečenie kontajnerov na
triedený odpad

150 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

15 000

3.4.3

Osveta v oblasti triedenia odpadov

100 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

5 000

3.4.4

Eliminácia vzniku divokých skládok

3.4.5

Zvýšenie kapacít súvisiacich so zberom komunálnych odpadov

60 000 Mesto Čadca,
Environmentálny fond
500 000 ŠF EÚ OP KŽP,
Mesto Čadca

Vlastné zdroje /rozpočet
mesta v €

1 000

40 000
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3.6 Ochrana prírodného prostredia

3.5 Klimatické zmeny, úspora energií obnoviteľné zdroje energie
Číslo

Opatrenie/projekt

3.5.1

Stabilizácia svahov
v časti Rieka

500 000 EÚ ŠF OP KŽP,
Mesto Čadca

3.5.2

Využívanie energie
z obnoviteľných zdrojov vo verejných objektoch/priestoroch

400 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

Aktívna podpora mesta
občanom a spoločnostiam v oblasti využívania obnoviteľnej energie

150 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

3.5.4

Spracovanie energetických auditov verejných
budov a budov vo vlastníctve mesta

100 000 EÚ ŠF OP KŽP,
Mesto Čadca

10 000

3.5.5

Zníženie energetickej
náročnosti verejných
budov a budov vo
vlastníctve mesta

1 400 000 EÚ ŠF OP KŽP,
Mesto Čadca

80 000

Rozvoj zelenej infraštruktúry – adaptácia
mestského prostredia
na zmenu klímy

350 000 EÚ ŠF OP KŽP
a IROP, Mesto
Čadca

18 000

Koncepcia mesta v oblasti tepelnej energetiky

25 000 EÚ ŠF OP KŽP,
Mesto Čadca

2 500

3.5.3

3.5.6

3.5.7
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Predpokladané náklady v €

Predpokladané zdroje
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Vlastné zdroje
/rozpočet
mesta v €

Číslo

Opatrenie/projekt

50 000

3.6.1

Revitalizácia PP Kamenné gule v Megoňkách

40 000

3.6.2

Predpokla- Predpokladadané nákla- né zdroje
dy v €

Vlastné zdroje
/rozpočet
mesta v €

250 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

25 000

Starostlivosť o chránené stromy

25 000 Mesto Čadca

25 000

3.6.3

Prírodné pamiatky Bukovský minerálny prameň a Vojtovský minerálny prameň

30 000 Mesto Čadca,
KST, Sponzori

10 000

3.6.4

Zachovanie typických
hodnôt krajiny

nevyčíslené Vlastníci lesov, PRV,
Mesto Čadca

3.6.5

Obnova pôvodnej
štruktúry lesov

nevyčíslené Vlastníci lesov, PRV,
Mesto Čadca

3.6.6

Zachovanie nezalesnených plôch na svahoch

nevyčíslené Vlastníci lesov, PRV,
Mesto Čadca

3.6.7

Starostlivosť o prvky
ÚSES

nevyčíslené Vlastníci pozemkov, PRV,
Mesto Čadca

3.6.8

Starostlivosť o zranené
a zatúlané zvieratá

15 000

50 000 Mesto Čadca,
MVO

10 000
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3.7 Zlepšenie mestského prostredia, estetizácia verejných priestorov, vrátane verejnej
zelene

6.4 Verejná správa a prierezová oblasť – (verejná správa, nástroje na podpo
ru rozvoja)

Číslo

3.7.1

Opatrenie/projekt

Predpokla- Predpokladané
dané názdroje
klady v €

Postupná uplatnenie konceptu udržateľného urbanizmu
v meste

3.7.2

Zníženie znečistenia ovzdušia a hladiny hluku

3.7.3

Fyzická regenerácia
mestského územia

3.7.4

Vybudovanie lesoparku Jurošák

3.7.5

Vytvorenie prírodného lesného ekosystému zmiešaných lesov

60 000 EÚ ŠF IROP, Mesto
Čadca

200 000 EÚ ŠF, podniky na
území mesta,
Mesto Čadca

Vlastné zdroje /rozpočet
mesta v €
6 000
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Opatrenie/projekt

4.1.1

Posilňovanie kapacít zvýšenie kompetencie
zamestnancov samosprávy – modernizované ľudské zdroje

120 000 EÚ ŠF OP EVS,
Mesto Čadca

6 000

4.1.2

Umožnenie modernizácie a racionalizácie samosprávy IKT prostriedkami – rozšírenie
poskytovania elektronických služieb

180 000 EÚ ŠF OP Integrovaná
Infraštruktúra, Mesto
Čadca

18 000

4.1.3

Dobudovanie optickej
siete po celom území
mesta

5 000 000 EÚ ŠF OP II,
Mesto Čadca

100 000

4.1.4

Skvalitnené systémy
a optimalizované procesy samosprávy

60 000 EÚ ŠF OP EVS,
Mesto Čadca

3 000

4.1.5

Aktualizácia územného
plánu mesta Čadca

80 000 Mesto Čadca

80 000

4.1.6

Posilnenie komunikácie
mesta a občana

60 000 EÚ ŠF OP
EVS,Mesto
Čadca

70 000

nevyčísle- Vlastníci lesov, EÚ
né PRV, Mesto Čadca

3.8 Technická infraštruktúra
Číslo

Číslo

10 000

nevyčísle- EÚ ŠF, Mesto Čadné ca
200 000 EÚ ŠF, Mesto Čadca

4.1 Lepšia a dostupnejšia verejná správa pre občana

Opatrenie/projekt

Predpokladané náklady v €

Predpokladané zdroje

3.8.1

Plynofikácia častí mesta
Čadečka, Milošová, Horelica, Bukov, U Ševca

nevyčíslené SPP, Mesto
Čadca

3.8.2

Rekonštrukcia teplárenských rozvodov (Žarec,
Stred, PK III)

nevyčíslené MTS, a.s.,
Mesto Čadca

Vlastné zdroje /rozpočet
mesta v €

Predpokladané náklady v €

Predpoklada- Vlastné zdroné zdroje
je /rozpočet
mesta v €

5 000
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4.2 Efektívne využívanie vlastných aj externých finančných zdrojov
Číslo

Opatrenie/projekt

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.4 Rozvoj občianskych aktivít a tretí sektor

Predpokla- Predpokladadané náné zdroje
klady v €

Vlastné zdroje
/rozpočet
mesta v €

Číslo

Opatrenie/projekt

Vytváranie kooperačných partnerstiev
a štruktúr pre miestny
a regionálny rozvoj

20 000 Mesto Čadca

20 000

4.4.1

Poskytnutie priestorov v multifunkčnom objekte Palárikovho domu ……

12 000 Mesto
Čadca

12 000

4.4.2
35 000 EÚ ŠF, Mesto
Čadca

15 000

Zapojenie občanov do samosprávy

5 000 Mesto
Čadca

5 000

Posilňovanie kapacít
útvarov zodpovedných
za miestny rozvoj, rozvojové projekty a čerpanie
externých zdrojov

4.4.3

Zlepšenie spolupráce samosprávy s obyvateľmi mesta

12 000 Mesto
Čadca

12 000

Vytvorenie MAS s okolitými obcami alebo pristúpenie k existujúcej

30 000 EÚ ŠF IROP,
Mesto Čadca

5 000

4.3 Medzinárodná spolupráca so zameraním na strategické ciele rozvoja mesta
Číslo

Opatrenie/projekt

4.3.1

Prehĺbenie spolupráce
s družobnými mestami aj
o účasť v programoch ETS
Interreg

30 000 Mesto
Čadca

30 000

4.3.2

Rozvoj spolupráce s prihraničnými českými a poľskými
obcami a regiónmi

15 000 Mesto
Čadca

15 000

Nadväzovanie vzťahov
s mestami a organizáciami
v rámci Európy pre zapojenie sa do projektov EÚS

10 000 Mesto
Čadca

10 000

4.3.3
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Predpokladané náklady v €

Predpokladané
zdroje

Vlastné zdroje
/rozpočet
mesta v €

Predpokla- Predpodané nákladané
klady v €
zdroje

Vlastné zdroje /rozpočet
mesta v €

4.5 Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho dedičstva
Číslo

Opatrenie/projekt

Predpokla- Predpoklada- Vlastné zdroje
dané nákla- né zdroje
/rozpočet
dy v €
mesta v €

4.5.1

Starostlivosť o NKP na
území mesta

500 000 Vlastníci NKP,
Mesto Čadca

70 000

4.5.2

Starostlivosť o objekty
vykazujúce historicko-architektonické
hodnoty a dotvárajúce
historickú identitu
mesta (vrátane umeleckých objektov a pamätných tabúľ)

100 000 Vlastníci objektov, Mesto
Čadca

25 000

4.5.3

Starostlivosť o drobnú
architektúru v krajine

20 000 Mesto Čadca

20 000

4.5.4

Nehmotné kultúrne
dedičstvo

30 000 Mesto Čadca,
záujmové
organizácie

15 000
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7. Záver
Program rozvoja mesta Čadca na roky 2016 -2022 s výhľadom do roku 2025 bol
vypracovaný v komunikácii s občanmi mesta, ktorí k nemu vyjadrovali svoje návrhy, námety a pripomienky formou dotazníka v elektronickej aj tlačenej verzii, aby
bol k dispozícii čo najširšiemu okruhu občanov žijúcich v meste.

Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025
Príloha č. 1
Zoznam členov riadiaceho tímu a zoznam pracovných skupín zapojených do
spracovania Programu rozvoja mesta Čadca
Zoznam členov riadiaceho tímu:
Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca

Na príprave materiálu sa podieľali aj tri pracovné skupiny, a to vo fáze prípravy
materiálu aj vo fáze jeho kompletizácie - posudzovaním jeho predfinálnej verzie.

PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora

Veľmi užitočné bolo zapojenie odborných pracovníkov mesta za jednotlivé oblasti obsiahnuté v programe rozvoja mesta, ktorí pre spracovanie programu poskytli množstvo aktuálnych údajov ako aj konzultácií k riešenej problematike.

Ing. Anna Zbojanová, prednosta MsÚ

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol, že strategický dokument „Program rozvoja mesta Čadca na roky 2016 -2022 s výhľadom
do roku 2025“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo svojom rozhodnutí Okresný úrad Čadca vzniesol niekoľko pripomienok a požiadaviek, ktoré boli rešpektované pri tvorbe finálnej verzie tohto dokumentu.
Dokument PRM Mesta Čadca bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta
Čadca
Dokument bol spracovaný na základe stavu poznania a reálnej situácie v meste
v dobe jeho vypracovania. Vychádzalo sa pritom aj zo stavu a predpokladaného
vývoja externých aj vnútorných podmienok relevantných pre fungovanie a rozvoj
mesta. Preto je oprávnené počítať s tým, že ak nastanú zmeny, či už vnútorných
alebo vonkajších podmienok, vyvolávajúce nové potreby a následné opatrenia,
reakcie zo strany mesta, bude sa Program rozvoja mesta aktualizovať a následne
opäť schvaľovať miestnym zastupiteľstvom. Z týchto dôvodov treba tento dokument chápať ako nie nemenný, ale reagujúci na zásadné zmeny z dôvodu jeho
aktuálnosti ako strategického dokumentu pre rozvoj mesta.

Ing. František Prívara, zástupca primátora

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., Mestský úrad v Čadci
Ing. František Ščúry, Mestský úrad v Čadci
Ing. Božena Cvečková, Mestský úrad v Čadci
PaedDr. Ján Polák, Mestský úrad v Čadci
Ing. Pavla Šimeková, Mestský úrad v Čadci
Mgr. Katarína Šulganová, Mestský úrad v Čadci
Ing. Emília Ďuranová, Mestský úrad v Čadci
Ing. František Gonščák, , Mestský úrad v Čadci
Zoznam pracovných skupín:
Pre vypracovanie „Programu rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 -2022 s výhľadom do roku 2025“ boli vytvorené tri pracovné skupiny - komisie, ktoré pokrývali
tri ťažiskové oblasti, a to hospodársku oblasť, oblasť sociálnu a oblasť technickej
infraštruktúry a životného prostredia. Členmi jednotlivých komisií boli odborní
pracovníci Mestského úradu Čadca, poslanci mestského zastupiteľstva ako aj občania, ktorí prejavili záujem na tomto procese participovať (vrátane občianskych
združení a iných organizácií tretieho sektoru).
1. Pracovná skupina: Poľnohospodárstvo, lesníctvo, stavebníctvo, priemyselné
odvetvia, komerčné služby
2. Pracovná skupina: Zamestnanosť, sociálna starostlivosť, zdravotníctvo, školstvo, kultúra, bývanie, rovnosť príležitostí, voľný čas a šport
3. Pracovná skupina: Doprava, technická infraštruktúra (dopravná, zásobovanie
elektrina, plyn, telekomunikácie a internet), životné prostredie (odpady, povrchové vody, vodovody a kanalizácie, emisie, hluk, pôda, klimatická zmena,
úspora energie, obnoviteľné zdroje energie, ochrana prírody, vzhľad verejných priestorov)
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Príloha č. 2

•

Program rozvoja bývania mesta Čadca na roky 2009 – 2020

Zoznam hlavných informačných zdrojov

•

Program rozvoja vidieka 2014 - 2020

•

Regionálna analýza trhu práce, sociálnych vecí a rodiny v okrese Čadca,
ÚPSVaR v Čadci, 2012

•

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 s názvom“ Dobrý život v rámci
možností našej planéty“

•

Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 2011. Fakty o zmenách obyvateľstva SR,
Žilinský samosprávny, ŠÚ SR

•

Bilancia pohybu obyvateľstva v SR v rokoch 2010 - 2014, ŠÚ SR

•

Bilancia obyvateľstva podľa národnosti v obciach podľa okresov, ŠÚ SR

•

Hlavné trendy populačného vývoja v regiónoch SR. Demografia a sociálna
štatistika 2015, ŠÚ SR

•

Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

•

Kapacity a výkony ubytovacích zariadení v SR 2009 - 2013, ŠÚ SR

•

Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb,
Mesto Čadca, 2010

•

Spoločná stratégia životného prostredia a rozvoja krajiny Mesta Čadca a
Obce Mosty u Jablunkova, 2014

•

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

•

Spoločný strategický rámec Európskej komisie

•

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, aktualizácia 2010

•

Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2014, ŠÚ SR

•

Konkurencieschopné regióny 21, Podnikateľská aliancia Slovenska, 2011

•

Stratégia Európa 2020

•

Materiály Európskej komisie k programovému obdobie 2014 – 2020 a politiky
súdržnosti

•

Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2015, ŠÚ SR

•

Štatistický lexikon obcí SR, ŠÚ SR, 2011

•

Metodika programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC na
základe zákona o regionálnom rozvoji

•

Územný plán mesta Čadca a Doplnky č. 1, 2, 3

•

Vekové zloženie obyvateľstva 2014, ŠÚ SR

•

Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 2010

•

Žilinský kraj v číslach 2013 - 2015, ŠÚ SR

•

Národný program reforiem 2012

•

Údaje a podklady z Mestského úradu Čadca

•

Návštevníci v ubytovacích zariadeniach SR 2009 - 2013, ŠÚ SR

•

Operačný program Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 - 2020

http://census2011.statistics.sk/tabulky.html

•

Operačný program Operačný program výskum a inovácie pre programové
obdobie 2014 - 2020

http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx

•

Operačný program integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

•

Operačný program ľudské zdroje 2014 2020

•

Operačný program efektívna verejná správa 2014 - 2020

•

Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020

http://sodb.infostat.sk/scitanie/sk/2001/format.htm

•

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca na roky 2009 – 2015

http://www.mestocadca.sk/

•

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja
pre roky 20014 – 2020

http://www.sodbtn.sk/obce/

•

Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025, Infostat, 2008

•

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Česká
republika

•

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovensko - Poľsko

http://www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-zakladnych-skol

•

Program odpadového hospodárstva mesta Čadca do roku 2015

http://w ww.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2015.
html?page_id=467299

http://demogeografia.webinfo.sk/zobraz.php?akce=obec&id=509132
http://naseobce.sk/mesta-a-obce/2373-cadca
http://sodb.infostat.sk/scitanie/sk/2001/format.htm

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population/indicators/
http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---zakladne-skoly
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Príloha č. 3

Príloha č. 4

Zoznam skratiek použitých
CMZ
Centrálna mestská zóna
ČNB
Česká národná banka
ČOV
Čistiareň odpadových vôd
ČS
Čerpacia stanica
DDaDSS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
DFS
Detský folklórny súbor
EÚ
Európska únia
FS
Folklórny súbor
HACCP Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov
(Hazard Analysis and Critical Control Points)
IROP
Integrovaný regionálny operačný program
KIC
Kultúrne a informačné centrum
KST
Klub slovenských turistov
MAS
Miestna akčná skupina
MČ
Miestna časť
MHD
Mestská hromadná doprava
MsÚ
Mestský úrad
MŠ
Materská škola
MVO
Mimovládna organizácia
NDS
Národná diaľničná spoločnosť
NKP
Národná kultúrna pamiatka
NsP
Nemocnica s poliklinikou
OOCR
Oblastná organizácia cestovného ruchu
OP EVS Operačný program Efektívna verejná správa
OP II
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP Operačný program Kvalita životného prostredia
OP ĽZ
Operačný program Ľudské zdroje
OP V a I Operačný program Výskum a inovácie
OZ
Občianske združenie
PHSR
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
POH
Program odpadového hospodárstva
PRM
Program rozvoja mesta
PRV
Program rozvoja vidieka
SAD
Slovenská autobusová doprava
SEVAK
Severoslovenské vodárne a kanalizácie
SHMÚ
Slovenský hydrometeorologický ústav
SSC
Slovenská správa ciest
SSE
Stredoslovenská energetika
ŠF
Štrukturálne fondy
ŠFRB
Štátny fond rozvoja bývania
ÚPN
Územný plán
ÚSES
Územný systém ekologickej stability
VDJ
Vodojem
VÚC
Vyšší územný celok
ZŠ
Základná škola
ŽP
Životné prostredie
ŽSR
Železnice Slovenskej republiky

Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky
Návrh akčného plánu na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018 je uvedený vo
vlastnom dokumente „Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025“ na stranách 115 až 121.
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Príloha č. 5
Dohoda o partnerstve
Mesto Čadca nemá pre aktuálny Program rozvoja Mesta Čadca na roky
2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025 podpísanú partnerskú dohodu o spolu
práci.
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