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1.  Ú V O D 
 

     Mesto Liptovský Mikuláš sa svojim počtom obyvateľov 32 996, v rámci hodnotenia veľkosti miest 
Slovenska podľa počtu obyvateľov (12 veľkostných kategórií), radí do 10. veľkostnej kategórie a patrí 
medzi veľké mestá. Svedčí tomu i rozsiahlosť rozpočtu a rozsah výdavkov. 
 
     Mesto Liptovský Mikuláš zostavuje už svoj druhý programový rozpočet. Pre roky 2010 až 2012 sa 
pri  príprave návrhov rozpočtov jednotlivých odborov venovala pozornosť aj analýze efektívnosti 
konkrétnych odvetvových výdavkov s cieľom, vytvoriť nástroj na následné monitorovanie a hodnotenie 
plnenia cieľov programového hospodárstva vo vzťahu k záväzkom vyplývajúcim z Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš. Situáciu v plánovaní a monitorovaní 
ovplyvňuje  pretrvávajúca finančná a hospodárska kríza a z nej vyplývajúce prognózy vývoja 
ekonomiky Slovenska, ktoré majú dopad i na ekonomiku mesta Liptovský Mikuláš. 
 
     V rámci druhého  programového obdobia budú  odbory Mestského úradu v rokoch 2010 až 2012 
okrem vlastných a dotačných zdrojov disponovať aj prostriedkami EÚ v súlade s projektmi tak, ako 
budú získavané a schvaľované. Pokračovanie tohto procesu, ktorý začal už  v roku 2008, vyvíjal sa i 
v roku 2009, pričom nezrealizované výzvy na predkladanie žiadostí sa odsúvajú na ďalšie obdobia,  
sa v rozpočte roku 2010  odráža tiež v plánovaní  financovania z týchto zdrojov, čo je zhrnuté 
v programe č. 17. Kým v roku 2009 uvažoval tento program so spolufinancovaním europrojektov len 
vo výške 20%, v roku 2010 už nastavuje 100%-ný rozpočet (financovanie z vlastných zdrojov 
i z dotačných zdrojov), čo sa odráža na celkovom zvýšení rozpočtu mesta v roku 2010 o viac ako 20 
miliónov eur. 
 
     Strategický plán mesta Liptovský Mikuláš, rozpracovaný do programového rozpočtu,  chce svojim 
obsahom prispieť k informovaniu verejnosti o tom, čo samospráva  robí, prečo to robí a ako si 
predstavuje budúcnosť mesta. Strategický plán je potrebné chápať ako živý dokument, ktorý aj 
vzhľadom na neustále zmeny prostredia, vyžaduje pravidelnú aktualizáciu. 
 
     Pre vyššiu transparentnosť výdavkov a vyššiu  informovanosť o tom, do ktorých oblastí smerujú 
zdroje mesta v súlade s  programovým rozpočtovaním, sú aj  pre roky 2010-12 rozdelené výdavkové 
sféry mesta do 18 samostatných programov. Okrem školských zariadení je na rozpočet mesta  
prepojených i  5 priamo riadených organizácií a 2 organizácie – právnické osoby, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš. Všetky tieto organizácie si  svoje plány nastavili v súlade s 
úlohami, ktoré plnia voči mestu a jeho občanom a v súlade s programovým rozpočtom mesta.  

     Dosahovanie cieľov rozpočtu bude polročne  monitorované formou samostatnej  správy, ktorá bude 
predkladaná Mestskému zastupiteľstvu a celkový ročný  rozpočet bude vyhodnotený  pri schvaľovaní 
Výročnej správy  a záverečného účtu  za rok 2010. 
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2. Východiskové rámce 
 

2.1.  Východiskové rámce makroekonomiky 
 

     Predložený návrh programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš  (MLM) na roky 2010 
až 2012 je naviazaný na programy a vyhláseniami  vlády Slovenskej republiky v oblasti fiškálnej 
politiky a vo veľkej miere je závislý od legislatívnych podmienok prerozdeľovania podielovej dane. 
Očakáva sa, že hospodárska kríza sa bude významne dotýkať obcí i v roku 2010 a z pohľadu inkasa 
príjmov bude kritický najmä I. polrok. Prerozdelenie podielovej dane nedosiahne ani pôvodne 
schválenú výšku pre rok 2009 a očakáva sa ďalší prepad do záporných porovnaní. Nárast 
ukazovateľov je očakávaný až v roku 2011. 

 Základným rámcom tvorby rozpočtu je preto obozretná rozpočtová politika a stabilita 
financovania. Na súčasnú prognózu výrazne vplýva pretrvávajúci negatívny vývoj globálnych faktorov 
- vplyv finančnej a hospodárskej krízy a makroekonomický vývoj, postavený na odhadoch vývoja 
v roku 2009.  
 
 

2.2.  Východiskové rámce  mesta  Liptovský Mikuláš      
 
     Pri tvorbe rozpočtu mesta vychádzame okrem Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
LM  aj  z aktuálnych potrieb a  vývoja ekonomiky mesta  podľa upraveného rozpočtu k 30.9.2009. 
Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na miestnej úrovni vychádza v prvom rade z prognózy výberu 
miestnych  daní a poplatkov a z očakávaných a možných príjmov v roku 2010. 
 

Pre udržanie štandardu života občanov mesta Liptovský Mikuláš bolo potrebné zamerať sa na 
efektívnosť konkrétnych výdavkových politík jednotlivých odborov, vyjadrených v 18 programoch 
rozpočtu, najmä v oblasti racionalizácie prevádzkových výdavkov. Racionalizácia sa týka i oblasti 
investičných výdavkov týchto programov. Zníženie návrhu rozpočtu nepredstavuje podfinancovanie 
uvedených oblastí, nakoľko pri zapojení zdrojov z EÚ a spolufinancovania tak bežné, ako aj kapitálové 
výdavky, medziročne rastú. 
      
     Porovnateľným východiskom rozpočtu sú výdavky v roku 2009. Úpravy rozpočtu  v priebehu 
roka 2009 boli ovplyvnené aktuálnymi potrebami mesta, zapájali sa získané dotačné príjmové zdroje, 
z ktorých sa realizovali účelové výdavky, realizovali sa presuny medzi položkami výdavkov a znižovali 
sa nenaplnené očakávania, ovplyvnené oneskoreným vyhlasovaním výziev na predkladanie žiadostí 
o čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie. Rozpočtové opatrenia sa premietli do komplexu 
úprav v počte 261 (v tom v kompetencii MsZ 20 zmien), vplyvom čoho   sa takto rozpočet mesta do 
30.9.2009 upravil tak na strane príjmov, ako i výdavkov zo sumy 30 047 604 eur na sumu 32 515 055 
eur.  Rozpočet na rok 2009 bol v priebehu roka trikrát komplexne prehodnotený, prepočítaný 
a postupne boli formou 2 Príkazných listov primátora prijaté úsporné opatrenia na strane výdavkov, 
zohľadňujúce avizované krátenie príjmov v oblasti podielových daní o cca 14%, t.j. 1,7 mil. eur, ako 
i dosiahnuteľné vlastné príjmy mesta. Vplyvom všetkých faktorov, ktoré mali v priebehu roka 2009 
vplyv na naplnenie príjmovej časti rozpočtu sa preto očakáva, že ku koncu roka sa celkový rozpočet 
nenaplní približne o 8 mil. eur (cca 20%) a bude sa pohybovať na úrovni okolo 24 mil. eur. 
 
     Finančné toky vo väzbe na úhradu výdavkov boli v roku 2009 mimoriadne starostlivo strážené 
a teda i  dostatočne zabezpečené. Hospodárenie v roku 2009 bolo začaté s disponibilnými financiami 
na bežných účtoch a v pokladnici  vo výške 2 547 631 € (pre porovnanie rok 2008 bol začatý  so 
stavom 1 497 212 €), aktuálny stav financií k 30.9.2008 dosiahol 1 950 458,45 (porovnanie - v roku 
2008 3 242 316 €). Finančná rezerva je určená i na krytie ešte nenaplnených výdavkov do konca roka  
a očakáva sa, že  tento stav sa ku koncu roka  zníži. Finančné toky výdavkov závisia od viacerých 
faktorov, ktorými sú predovšetkým termíny splatnosti záväzkov, časovanie plnenia úloh,  termíny 
vyúčtovaní, zúčtovania preddavkov, koncoročné zúčtovania a pod. Finančné toky príjmov závisia od 
úspešnosti výberu dane z príjmov FO a prevodu podielov na tejto dani zo strany Ministerstva financií 
a od úspešnosti výberu miestnych daní a poplatkov.  
 
     Úverové zaťaženie, ktoré k 1.1. 2009 dosahovalo sumu  9 119 195 €, sa k 30.9.2009 dostalo na 
úroveň 10 425 617 €. Načerpaných úverov  bolo za 1 902 019 €, splatením sa úvery znížili o 595 597 
€. Na celkovej zadĺženosti sa podieľajú i  úvery zo ŠFRB vo výške 4 562 655 € a predstavujú 43,8 
percentný podiel.   Komerčné úvery  predstavujú teda rozdiel vo výške 5 862 962 €. Z legislatívnych 
noriem vyplýva povinnosť mesta neprekročiť úverové zaťaženie 60%  voči bežným príjmom 
predchádzajúceho roka. Podľa prepočtu k 30.9.2009 je úverová zadĺženosť mesta vo výške 33,05%. 
. 

4



     Majetok mesta k 1.1.2009 vyjadrený celkovou hodnotou aktív predstavoval 77 811 027 €  
(porovnanie na stav v r. 2008: 66 939 587 € , v r. 2007: 61 110 768 €) a  do 30.9.2009 táto hodnota 
stúpla na 78 213 182 €., t.j. o 402 155  €.  Nárast  hodnoty majetku bol ovplyvnený  najmä  investičnou 
činnosťou, zápisom vysporiadaných pozemkov do majetku mesta a zvýšením podielu mesta 
v obchodných spoločnostiach. Očakáva sa, že ku koncu roka po odovzdaní ukončovaných 
investičných akcií majetok mesta ešte  vzrastie. 
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3. Programový rozpočet 
 
 
3.1. Vízia mesta Liptovský Mikuláš podľa strategického plánu: 

 
 „Mesto, ktoré žije a kde sa dobre žije“ 

 
     Liptovský Mikuláš – mesto, ktoré sa vyznačuje bohatosťou kultúrneho a prírodného dedičstva a je 
zároveň jednou z najnavštevovanejších destinácií cestovného ruchu Slovenska,   sa stane moderným, 
všestranne sa rozvíjajúcim a historicky a kultúrne bohatým mestom,  s pochopením regionálnych 
špecifík záujmového územia Liptova,  kde občania radi žijú a úspešne podnikajú a kam sa turisti 
a návštevníci radi vracajú. Stane sa mestom s trvalo udržateľným rozvojom a poskytne súčasným i 
budúcim generáciám  podmienky pre uspokojovanie profesijných, sociálnych a spoločenských potrieb, 
so zabezpečením ich osobných slobôd, ochrany ich majetku a životného prostredia. Našu  víziu 
chceme presadzovať  v súlade so  spoločenskou objednávkou občanov pri rešpektovaní, analýze a 
vyhodnocovaní všetkých názorov.  
 

Poslanie mesta Liptovský Mikuláš 
 

     Našim poslaním je slúžiť všetkým obyvateľom Liptovského Mikuláša, ktorým ponúkame jedinečné 
služby. Chceme vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj mesta, chrániť všetkých jeho obyvateľov, ale 
aj okolitú prírodu a jej zdroje. Obyvatelia mesta, ktorí žijú alebo pracujú v meste predstavujú pre nás 
prioritu. Aj preto vítame a podporujeme akúkoľvek spoluprácu medzi zamestnancami mesta a jeho 
obyvateľmi, ktorá prispieva k lepšej kvalite života v mesta.  
 

Hodnoty mesta Liptovský Mikuláš 
Kreatívnosť 
- hľadáme a presadzujeme inovatívne riešenia problémov, vyhľadávame možnosti využitia všetkých    
dostupných zdrojov pre ďalšie rozvíjanie hodnotného života v meste. 
Spolupráca  
-  pri našej práci sa navzájom podporujeme a pracujeme ako tím.  
Kvalita služieb 
 - pri napĺňaní zámerov a cieľov mesta sa snažíme o maximálnu účinnosť a kladieme dôraz na 
efektívnosť vynakladaných verejných zdrojov.   
Zodpovednosť 
 - umožňujeme obyvateľom mesta, aby mohli posudzovať našu prácu a kontrolovať plnenie 
stanovených cieľov.   
Úcta k prírode 
 - pri všetkých našich aktivitách máme na pamäti dopad na životné prostredie.  
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3.2. Programy mesta,  ich finančný plán a zámery  
 

Finančný plán 2010 – 2012 v € 

               Program 

2009 

Schválený 

rozpočet 

2010 

Plánovaný 

rozpočet 

2011 

Plánovaný 

rozpočet 

2012 

Plánovaný 

rozpočet 

 v € v € v € v € 

1. Plánovanie, manažment a kontrola 674 787 338 053 331 291 324 531 

2. Propagácia a prezentácia   421 248 364 010 356 730 349 450 

3. Interné služby mesta 1 350 295 762 690 645 717 632 742 

4. Klientske služby občanom   158 361 186 231 182 506 178 782 

5. Bezpečnosť, právo a poriadok 891 435 740 931 726 532 712 134 

6. Odpadové hospodárstvo 1 412 933 1 498 690 1 468 716 1 438 742 

7. Doprava 248 490 380 000 390 000 400 000 

8. Miestne komunikácie 2 264 725 2 429 586 2 286 790 2 265 348 

9. Prostredie pre život 406 194 470 266 460 861 451 456 

10. Verejné osvetlenie 286 961 282 122 282 578 297 595 

11. Vzdelávanie a mládež            7  212 843 7 129 651 6 987 059 6 844 465 

12. Šport 1 536 257 1 611 910 1 579 672 1 547 431 

13. Kultúra 1 311 898 1 274 388 1 248 900 1 223 412 

14. Bývanie 3 896 879 2 888 962 2 831 183 2 773 404 

15. Sociálna pomoc a sociálne služby 1 164 202 1 246 759 1 221 825 1 196 889 

16. Priemyselné parky 534 094 934 339 296 754 221 071 

17. Viacúčelové rozvojové projekty 4 451 446 27 097 961 9 330 000 6 100 000 

        18. Podporná  činnosť 4 292 007 3 783 539 3 447 731 3 375 841 

SPOLU 32 515 055 53 420 088 34 074 845 30 333 292 
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1. Plánovanie, manažment a kontrola 
Náš zámer: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre 
vyvážený ekonomický rozvoj v súlade  so zvyšovaním kvality spoločenského, 
kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Liptovský Mikuláš 
 

Čo robíme 
     Účinné riadenie mestského úradu, mestských organizácií, či iných subjektov pod ingerenciou 

mesta si vyžaduje dôsledné strategické a flexibilné operatívne plánovanie, vďaka ktorému môže 

vedenie mesta, zamestnanci mesta a volení predstavitelia samosprávy reagovať na aktuálne i 

dlhodobé potreby verejnosti. Jedným zo základných nástrojov mesta pre napĺňanie cieľov a zámerov 

je rozpočtová a daňová politika. Snahou samosprávy v tejto oblasti nie je len riadiť a uskutočňovať 

výber miestnych daní a poplatkov, ale najmä čo najracionálnejšie a na základe vopred pripravených 

plánov prerozdeľovať verejné prostriedky pre dosahovanie stanovených cieľov a zámerov. 

Nevyhnutnou súčasťou správneho riadenia výkonu kompetencií mesta je i dôsledná kontrola činností 

mesta a monitorovanie efektívnosti a účinnosti dosahovaných cieľov z pohľadu samosprávy a najmä 

z pohľadu občana – prijímateľa služieb.    

 

Prečo to robíme   
     Základnými reguláciami, ktoré upravujú činnosti a úlohy samosprávy a mestského úradu – ako 

výkonného aparátu mesta – je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov. Riadenie a realizovanie rozpočtovej politiky mesta upravuje napríklad zákon č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, či zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy.  Dlhodobé plánovanie zámerov mesta podlieha napríklad zákonu č. 503/2001 

Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Výkon kontroly pre zabezpečenie transparentnosti činností 

samosprávy upravuje napríklad zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, ale aj Smernica o rozpočtových pravidlách 

mesta Liptovský Mikuláš a rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto 

Liptovský Mikuláš, Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta 

Liptovský Mikuláš a Zásady obehu účtovných dokladov v meste Liptovský Mikuláš.  

 

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 
Skvalitniť podmienky pre rast a rozvoj mesta Liptovský Mikuláš  a kvalitu života obyvateľov 
mesta  

Ukazovatele: 

 % nárast cudzích nenávratných zdrojov na príjmoch mesta 

 % nárast prisťahovaných obyvateľov  

% nárast obyvateľov spokojných so životnými podmienkami v meste 
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2. Propagácia, prezentácia a cestovný ruch 
Náš zámer: Liptovský Mikuláš – mesto, ktoré žije, kde sa dobre žije, relaxuje ... 
 

Čo robíme 
Mesto  realizuje aktivity na naplnenie cieľov strategického dokumentu a PHSR v oblasti poskytovania 
služieb občanom,  propagácie a prezentácie mesta  a rozvoja cestovného ruchu. K základným 
aktivitám, ktoré realizuje mestská samospráva v oblasti propagácie, prezentácie a cestovného ruchu 
patrí :  

- kontinuálne zlepšovanie servisu pre občanov, návštevníkov  mesta  a možností trávenia 

voľného času 

- zlepšovanie procesov komunikácie s občanmi a  informovanie občanov o aktivitách 

samosprávy   o cieľoch a zámeroch mesta  ako inštitúcie, ktorá pracuje pre ľudí  

- prezentácia mesta navonok v regionálnom  a celoslovenskom meradle  

- podpora rozvoja cestovného ruchu a  budovania destinácie CR v Liptove a prezentácia  mesta 

Liptovský Mikuláš  a regiónu Liptov na Slovensku  i v zahraničí  

Prečo to robíme   

Všetky realizované aktivity smerujú k napĺňaniu strategických zámerov :  

- vytvárať pre občanov priaznivé podmienky pre život a prispievať k zvyšovaniu kvality života 

občanov    

- podporovať rozvoj cestovného ruchu vytvárať neopakovateľnú atmosféru pre návštevníkov 

a turistov, aby sa do mesta a regiónu radi vracali 

 

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 
Podporiť atraktivitu mesta pre jeho návštevníkov i pre obyvateľov a zvýšiť rozvoj podnikania v 

mestskom cestovnom ruchu v Liptovskom Mikuláši  

Ukazovatele: 

 10  % nárast návštevníkov mesta  (podľa ukazovateľa daň za ubytovanie) 

 

Zabezpečiť maximálnu možnú mieru informovanosti obyvateľov o cieľoch a zámeroch mesta 

Ukazovatele: 

 80 % spokojnosť obyvateľov s poskytovanými informáciami v mesačníku Mikuláš a na webovej 

stránke mesta.     
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3. Interné služby mesta 
Náš zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom 
efektívnych a účinných interných služieb   
 

Čo robíme 
     Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta, podnikateľom či 

návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny 

manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc 

obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie mesta pri 

súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie 

a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom mesta. Samospráva mesta Liptovský Mikuláš  

disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi. 

Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné 

len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu mesta 

a poslancom mestského zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie 

zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality 

služieb poskytovaných  samosprávou. Medzi významné činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov 

mesta – patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta a výborov mestských častí. Práve tieto 

autority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. 

prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení.  

 

Prečo to robíme   
     Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je „základným“ zákonom 

samosprávy a určuje v tomto kontexte okrem iného aj právomoci orgánov mesta, ich postavenie 

a úlohy. Ďalšími dôležitými normami, ktoré súvisia s plnením interných činností, sú napríklad zákon č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý je aplikovaný pri výkone všetkých činností mestského 

úradu, či z pohľadu správy majetku mesta zákon č.  138/1991 Zb. o majetku obcí.  

 

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 
Zvýšiť rozlohu vyporiadaných pozemkov pre investičnú činnosť mesta 

Ukazovatele: 

 % vyporiadaných pozemkov z celkovej rozlohy nevyporiadaných pozemkov  

Dobudovať metropolitnú dátovú sieť mesta Liptovský Mikuláš 

Ukazovatele: 

• počet pripojených OVzP mesta Liptovský Mikuláš 
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4. Klientske služby občanom 
Náš zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Liptovský Mikuláš  pre 
všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste 
 

Čo robíme 
     Mesto realizuje pre svojich občanov celé spektrum priamych služieb, ako sú matričné činnosti, 

osvedčovanie listín a podpisov, povoľovacie činnosti pre podnikateľov, vedenie rôznych evidencií, 

organizáciu občianskych obradov a podobne.   

 

Prečo to robíme  
     Služby ktoré samospráva vykonáva pre obyvateľov mesta, sú poskytované na základe spektra 

rôznych noriem, pričom ústrednou reguláciou je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 
Zvýšiť kvalitu klientskych služieb pre občanov mesta 

Ukazovatele: 

 % nárast spokojných klientov s poskytovanými službami 

 Počet sobášov poriadaných Matričným úradom mimo Obradnej miestnosti mesta Liptovský 

Mikuláš 
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5. Bezpečnosť, právo a poriadok 
Náš zámer: Liptovský Mikuláš  – bezpečné „Mesto pre všetkých“  
 

Čo robíme 
     Jedným zo základných predpokladov rozvoja mesta je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej 

samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. V súlade 

s poslaním mesta Liptovský Mikuláš  všetky tieto úlohy realizuje Mestská polícia. K dosiahnutiu 

zámeru - vybudovať bezpečné „Mesto pre všetkých“  - Mestská polícia vykonáva všeobecnú prevenciu 

kriminality, aktívnu ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku, pasívnu ochranu 

prostredníctvom kamerového a záznamového systému, dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou 

cestnej premávky, riešenie statickej dopravy, ako aj ochranu životného prostredia v meste. Súčasťou 

bezpečnostnej politiky mesta je aj výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.  

Súčasne zabezpečujeme a organizujeme činnosť dobrovoľných hasičských zborov pôsobiacich na 

území mesta Liptovský Mikuláš. 

 

Prečo to robíme   
     Pri vykonávaní svojich úloh sa mestská polícia riadi zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, 

zákonom č.372/1990 Zb. o priestupkoch, zákonom č.315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 

komunikáciách, všeobecne záväznými nariadeniami mesta, uzneseniami mestského zastupiteľstva 

a rozhodnutiami primátora mesta. Činnosti smerujúce k ochrane pred požiarmi sú definované 

zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a civilná ochrana je regulovaná zákonom č. 

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. 

 

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta Liptovský Mikuláš 

Ukazovatele: 

 % pokles výskytu protispoločenskej činnosti  

 % nárast objasnenosti prípadov  

 % nárast občanov, ktorí sa cítia v meste bezpečne  

 % pokles dopravných priestupkov  

 

Modernizovať technické prostriedky dobrovoľných hasičských zborov v meste Liptovský 
Mikuláš 

Ukazovatele: 

• Počet zakúpených, modernizovaných hasičských striekačiek 

 

 

 

 

12



6. Odpadové hospodárstvo 
Náš zámer: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci 
dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia  
 

Čo robíme 
     Mesto vykonáva úlohy, ktoré mu vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne 

záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového 

hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na 

účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich 

systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mesta  

odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných 

odpadov. Mesto zároveň vykonáva priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečuje 

údržbu infraštruktúry pre odpadové vody. Pre podporu separácie bude počet nádob na zber 

separovateľných druhov odpadov rásť.   

 

Prečo to robíme   

     V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších zmien a predpisov je mesto 

Liptovský Mikuláš povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom 

území od fyzických a právnických osôb a všetky činnosti s tým súvisiace. Fyzické a právnické osoby 

platia poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vzniká na území mesta. Mesto je 

povinné poplatok vyberať, pričom získané príjmy sa použijú  pre účel nakladania s komunálnym 

odpadom. Povinnosť platiť poplatok vyplýva z trvalého alebo prechodného pobytu fyzickej osoby na 

území mesta, resp. z oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta. Právnické osoby a fyzické 

osoby - podnikatelia sú povinné platiť poplatok z titulu vykonávania činnosti v nehnuteľnosti na území 

mesta. 

 

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 

Zvýšiť kvalitu životného prostredia v meste Liptovský Mikuláš  

Ukazovatele: 

 Nezvyšovať množstvo ukladaných komunálnych odpadov na skládku TKO 

 Neznížiť percentuálne množstvo vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov 
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7. Doprava 
Náš zámer: Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém osobnej prepravy, 
poskytujúci najvyššiu kvalitu a s orientáciou na cestujúcich 
 

Čo robíme 
     V zmysle zákona bol prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy, ktorým sa zveruje 

do pôsobnosti mesta uzatváranie zmlúv s dopravcom o výkone vo verejnom záujme a poskytovanie 

náhrady preukázanej straty dopravcovi, za účelom zabezpečenia prepravných potrieb osôb a služieb 

v prospech verejnosti. Mesto Liptovský Mikuláš uzatvára zmluvný vzťah s dopravcom so záujmom 

o dlhodobú spoluprácu pri zabezpečovaní mestskej autobusovej dopravy a zámerom upraviť právne 

a finančné vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré pri výkone vo verejnom záujme v mestskej 

autobusovej doprave vznikajú. Objednávame a kontrolujeme  dopravné výkony vo verejnom záujme a 

uhrádzame dopravcovi náhradu preukázanej straty  vzniknutej  z výkonu vo verejnom záujme. Inými 

slovami dotujeme mestskú  autobusovú dopravu v meste, aby bola finančne dostupná pre všetkých 

obyvateľov.  

Prečo to robíme   
     Mesto Liptovský Mikuláš v zmysle zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 

predpisov vykonáva štátnu správu na úseku cestnej dopravy v pôsobnosti mesta. Mesto Liptovský 

Mikuláš je objednávateľom dopravných služieb u dopravcu SAD LIORBUS a. s so sídlom v 

Ružomberku – so zámerom zabezpečiť každodennú kvalitnú a ekonomicky dostupnú a efektívnu 

mestskú  autobusovú prepravu našich obyvateľov. Pravidelná autobusová doprava – MAD sa 

vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako pravidelne opakovaná preprava vopred 

nevymedzeného okruhu cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určenými zástavkami 

na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje podľa prepravného 

poriadku, cestovného poriadku a tarify. Súčasťou pravidelnej autobusovej dopravy je preprava 

príručnej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny.  

 

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 
Zvýšiť kvalitu prepravy obyvateľov prostredníctvom mestskej autobusovej dopravy 

Ukazovatele:  

 % nárast spokojných cestujúcich obyvateľov 

 zlepšenie informovanosti cestujúcich informačnými panelmi v dôležitých uzloch MAD 

 zaraďovaním nových autobusov znižovať nepriaznivé vplyvy na životné prostredie v meste 

a zvyšovať kvalitu cestovania zatraktívnením MAD znižovať záťaž mesta individuálnou automobilovou 

dopravou 
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8. Miestne komunikácie 
Náš zámer: Bezpečné, kvalitné a podľa potreby udržované komunikácie 
 

Čo robíme 
     Príprava projektových dokumentácií pre líniové dopravné stavby, pravidelná oprava a stavebno-

technická údržba miestnych komunikácií, letná a zimná údržba,  rekonštrukcia a výstavba vybraných 

miestnych komunikácií, to všetko zahŕňajú kompetencie mesta v oblasti pozemných komunikácií. 

 

Prečo to robíme 
     Mesto Liptovský Mikuláš je v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov cestným správnym orgánom pre miestne komunikácie. Miestne 

komunikácie sú majetkom mesta. Mestá využívajú svoj majetok najmä na výkon samosprávy a verejný 

účel. Komunikácie sú typickým verejným statkom, z ktorého úžitok môžu čerpať všetci občania 

nerozdielne. Starostlivosť o komunikácie je jednou zo základných a nezastupiteľných úloh – služieb 

mesta, ktoré vykonáva pre občana a služba je občanovi dostupná už bez ďalšieho priameho 

spoplatnenia. 

 

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 
Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na miestnych komunikáciách  

Ukazovatele:  

 % pokles dopravných nehôd 

 % nárast súvislých celoplošných úprav vozoviek   

 % nárast parkovísk na ploche mesta  
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9. Prostredie pre život 
Náš zámer: Vyššia kvalita životného prostredia – atraktívnejšie a zdravšie mesto 
pre život, prácu a investovanie 

 
Čo robíme 
     Udržiavanie a zveľaďovanie mesta neznamená len ochranu a údržbu existujúcej verejnej zelene, 

ale aj zabránenie ďalšiemu znižovaniu podielu zelených plôch v zastavanom území mesta, ich 

rozdrobovaniu a zmysluplné riadenie výstavby a využívania územia. V súlade s touto filozofiou mesto 

každoročne zabezpečuje ošetrovanie a udržovanie cca 100 ha zelene - drevín, trávnikov, kvetinových 

záhonov. Súčasťou prostredia, v ktorom naši občania žijú, sú aj verejné priestranstvá, chodníky, 

miestne komunikácie, námestia, ktoré sú mestom čistené, ale aj detské a športové ihriská so 

zabezpečením údržby a obnovy. K ďalším činnostiam, ktoré sa podieľajú na vytváraní atraktívneho 

a zdravého prostredia patrí aj prevádzka karanténnej stanice pre zvieratá, deratizácia územia mesta, 

či správa cintorínov.   

 

Prečo to robíme 
Oblasťou, ktorá patrí medzi priority samosprávy, je udržiavanie a zveľaďovanie atraktívneho 

a zdravého prostredia  pre svojich obyvateľov. Úloha starostlivosti o životné prostredie a verejnú zeleň 

vyplýva mestu zo zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny. Mesto zároveň vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín 

v rozsahu ustanovenom zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.  

 

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 
Zvýšiť atraktivitu prostredia pre život v meste Liptovský Mikuláš 

 % nárast kvality údržby zelených plôch  mesta 

 % nárast spokojnosti obyvateľov s údržbou verejných priestranstiev  
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10. Verejné osvetlenie 
Náš zámer: Osvetlené a bezpečné mesto  
 

Čo robíme 
Významným prvkom kvality života v meste je funkčný systém verejného osvetlenia. Hlavnou úlohou 

samosprávy je v tomto kontexte rozširovať zmodernizované verejné osvetlenie,  prevádzkovať 

vybudované verejné osvetlenie a samozrejme vykonávať priebežné opravy a údržbu existujúcich 

svetelných bodov. Mesto v súčasnosti spravuje samostatne a dodávateľskou formou takmer 3.000 

svetelných bodov a jeho ambíciou je túto sieť kontinuálne a kvalitatívne rozširovať.   

 

Prečo to robíme 
Mesto Liptovský Mikuláš je v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov cestným správnym orgánom pre miestne komunikácie. Zo 

zákona o obecnom zriadení mestu vyplýva povinnosť zabezpečenia  starostlivosti a bezpečnosti 

obyvateľov mesta. Verejné osvetlenie prispieva k predĺženiu času bezpečnejšieho užívania ciest a 

chodníkov v meste obyvateľmi. Funkčné verejné osvetlenie prispieva k zvýšeniu bezpečnosti občanov 

mesta a zvýšeniu životnej úrovne.  

 

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 
Zvýšiť kvalitu života a všeobecnú bezpečnosť obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš 

 % nárast osvetlenej plochy mesta  
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11. Vzdelávanie a mládež 
Náš zámer: Liptovský Mikuláš,   centrum vzdelania regiónu Liptov  
 

Čo robíme 
Mesto Liptovský Mikuláš v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces 

v materských školách, základných školách a školských zariadeniach. Ponúka rôznorodé záujmové a 

doplnkových vzdelávacie služby v rámci voľno-časových a záujmových aktivít  pre deti a žiakov, 

prevádzkuje moderné stravovacie zariadenia, rešpektujúce zásady zdravej výživy. Mesto v súlade so 

svojim zámerom víta iniciatívy neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení s cieľom umožniť 

obyvateľom vybrať si tie najkvalitnejšie výchovno-vzdelávacie služby. Mesto Liptovský Mikuláš navyše 

priamo finančne podporuje rozvoj vysokoškolského vzdelávania na území mesta. Mesto Liptovský 

Mikuláš má zároveň vytvorenú Koncepciu práce s deťmi a mládežou, v rámci ktorej sa zameriavame 

aj na podporu práce s deťmi a mládežou v ich voľnom čase, podporu neformálneho vzdelávania, 

informácií pre mládež a participácie detí a mládeže na živote mesta. 

 

 

Prečo to robíme 
Mandát mesta v oblasti výchovy a vzdelávania vyplýva najmä zo zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl 

a školských zariadení, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a ďalších 

zákonov a vyhlášok určujúcich pravidlá v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadeniach  a z 

Koncepcie štátnej politiky voči deťom a mládeži v Slovenskej republike v nadväznosti na Bielu knihu 

o mládeži. 

 

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 
Udržať vysoký štandard výchovy a vzdelávania detí a žiakov v zariadeniach zriadených 

mestom 

 90 % nárast spokojných rodičov so vzdelávaním  

 7,5 % nárast žiakov zapísaných z iných školských obvodov mimo mesta 

 10 % nárast organizovanosti detí a mládeže v ich voľnom čase 

 50 % nárast detí a mládeže, ktorým boli poskytnuté informačné a poradenské služby 
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12. Šport 
Náš zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní 
a preferencií obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš 
 

Čo robíme 
Mesto vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a obyvateľov mesta, 

ako najvhodnejšiu prevenciu proti drogám a civilizačným chorobám. V rámci tejto filozofie samospráva 

organizuje alebo podporuje celý rad rekreačných a športových aktivít. Súčasťou politiky mesta je 

subvencovanie športových klubov a telovýchovných jednôt prostredníctvom dotácií z rozpočtu mesta. 

Samospráva v plnej miere financuje prevádzku hokejového štadióna, mestskej plavárne, ako aj 

prevádzku viacúčelovej športovej haly. Finančne sa podieľa i na financovaní prevádzky ďalších 

športovísk na území mesta 

. 

Prečo to robíme 
Mandát na podporu rekreačného a výkonnostného športu v meste vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, zákona č. 28/2009 Z.z. o telesnej kultúre, zákona č. 479/2008 Z.z. 

o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí, zákona 

č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu v znení neskorších zmien a doplnkov, Všeobecne 

záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš či koncepčných 

a strategických dokumentov prijatých mestským zastupiteľstvom. Vytváranie vhodného prostredia pre 

rekreačný a výkonnostný šport z peňazí daňovníkov, je jednou z ciest tvorby a prezentácie dobrého 

mena mesta. Vhodné podmienky pre šport a ponuka verejných športovísk sú súčasťou 

konkurenčného boja miest o lepšie podmienky pre život. Prínosy z financovania a podpory športu na 

území mesta sa prejavia vo forme zdravšieho života obyvateľov, zvýšeného záujmu o bývanie 

v meste, v náraste členských základní podporovaných športov. Budovanie profesionálneho športu 

v meste je  súčasne predpokladom pre zvýšenie turistického ruchu a nástrojom pre prezentáciu 

Liptovského Mikuláša na celoštátnej i nadnárodnej úrovni. O správnosti smerovania mesta v oblasti 

podpory športu svedčia i výsledky Mestského hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš, a.s., ktorého 

mesto je tiež akcionárom. Klub je dlhoročným členom extraligovej súťaže a dosahuje v súčasnosti 

vynikajúce športové úspechy za veľkej finančnej podpory mesta. Rovnako Mestský futbalový klub 

AOS Liptovský Mikuláš dosiahol vynikajúci postup do 1. futbalovej ligy. 

 

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 
Skvalitniť podmienky pre zdravý život obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš  

Ukazovatele:  

 zabezpečovať údržbu a rekonštrukciu existujúcich športových areálov mesta Liptovský Mikuláš 

 budovať infraštruktúru v oblasti športu – nové športové areály a športoviská 

 zvyšovať % obyvateľstva využívajúceho športovú infraštruktúru mesta 
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13. Kultúra a spoločenské aktivity 
Náš zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého 
 

Čo robíme 
Mesto Liptovský Mikuláš v súlade so svojim zámerom každoročne organizuje kultúrne podujatia 

celomestského charakteru, pre obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš zabezpečuje programy 

profesionálnych scén, vydavateľské a vysielacie služby, správu pohrebísk, cintorínov a domov 

smútku,  občianske obrady, prevádzkuje múzeum a zabezpečuje opravy a údržbu kultúrnych pamiatok 

na území mesta. Súčasťou kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či 

jednotlivcov. Snahou mesta je udržiavať bohatý kultúrno-spoločenský život nielen v centrálnej časti 

mesta, ale aj v jednotlivých mestských častiach, čo sa prejavuje podporou kultúrno-výchovnej činnosti 

v mestských častiach. . 

 

Prečo to robíme 
Rámec pre činnosť a  aktivity samosprávy mesta je v oblasti kultúry tvorený najmä  

 zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  

 zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností  z orgánov štátnej správy na obce a 
na vyššie územné celky,  

 zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,  

 zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti,  

 zákonom 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách,  

 zákonom č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 183/2000 Z. z. 

 zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, 

 zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách. 

  

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 
Zvýšiť kvalitu kultúrnej ponuky pre obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš  

Ukazovatele: 

 % nárast spokojných obyvateľov s ponukou kultúry 

 % nárast účastníkov podujatí  
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14. Bývanie a občianska vybavenosť 
Náš zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta 
 

Čo robíme 
Dôležitou úlohou mesta je vytvárať podmienky pre rozvoj bytovej výstavby a v tejto súvislosti mesto 

Liptovský Mikuláš zabezpečuje prideľovanie nájomných bytov na základe žiadostí občanov zo zdrojov 

vlastnej bytovej výstavby aj komplexnú administráciu žiadostí obyvateľov., ktorí sa rozhodli využiť 

financovanie bytovej výstavby zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorá zahŕňa príjem žiadostí na 

pridelenie pôžičky, vyhodnocovanie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zasielanie spisov 

na ústredie ŠFRB, kontrolu a sledovanie čerpania finančných prostriedkov, overovanie faktúr, kontrolu 

dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru a samozrejme aj konzultačná činnosť. V rámci 

služieb obyvateľom v tejto oblasti samospráva realizuje aj poradenstvo pre občanov, ktorí majú bytové 

problémy a poskytuje im podľa svojich možnosti mestské byty a ubytovanie v ubytovni.  Mesto  ako  

vlastník – v súčasnosti spravuje  a udržiava 480  nájomných bytov a jednu ubytovňu. 

 

Prečo to robíme 
Mesto v zmysle zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania využíva ponuku finančných 

prostriedkov na zabezpečenie bývania pre nízkopríjmové  rodiny a súčasne realizuje administráciu 

žiadostí obyvateľov o finančné príspevky. Prideľovanie mestských bytov mesto realizuje v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2001 v znení zmien a doplnkov. 

 

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 
Kontinuálne zlepšovať podmienky pre rozvoj bytovej výstavby na území mesta  

 % nárast počtu bytov na 1000 obyvateľov 

 % nárast zregenerovaných verejných priestranstiev na sídliskách Staré mesto, Podbreziny a 

Nábrežie 

 % nárast malých bytov na celkovom objeme bytového fondu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21



15. Sociálna pomoc a sociálne služby 
Náš zámer: Komplexná starostlivosť orientovaná na všetky handicapované skupiny 
obyvateľov. 
 

Čo robíme 
Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi 

rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi poskytujeme jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Pre  ťažko 

zdravotne postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská 

služba a financovanie Zariadenia opatrovateľskej služby. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých 

činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre udržiavanie 

spoločenských väzieb seniorov mesto Liptovský Mikuláš dotuje chod 9 klubov dôchodcov. 

Samospráva významným spôsobom subvencuje aj pobyt seniorov v Zariadení pre seniorov a 

domove sociálnych služieb pre dospelých. Prevádzkovaním detských jaslí, ktoré zabezpečujú 

komplexnú starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 3 rokov veku, mesto zvyšuje šance mladých rodičov 

uplatniť sa na trhu práce. Mesto Liptovský Mikuláš vykonáva niektoré opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately a taktiež zabezpečuje starostlivosť o osoby pozbavené spôsobilosti 

na právne úkony. Do portfólia služieb patrí aj starostlivosť o bezprístrešných občanov v zariadení 

Nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne. Komunitné centrum – Nový svet Hlboké 

zabezpečuje cieľavedomú a systematickú výchovno-vzdelávaciu činnosť a terénnu sociálnu prácu.  

Prečo to robíme 
Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení, počnúc ústavou 

Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. 

o rodine, zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomocii 

v hmotnej núdzi, zákonom č. 305/2005 Z. z.  o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami  mesta. Mesto 

Liptovský Mikuláš považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených 

priorít. 

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 
Zabezpečiť dôstojnú starobu v prirodzenom rodinnom prostredí a v zariadeniach sociálnych 
služieb   

Ukazovatele: 

 % nárast kapacity domova dôchodcov  

 % pokles bezprístrešných obyvateľov  

Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta   

Ukazovatele: 

 % nárast spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou  
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16. Priemyselné parky 
Náš zámer: Optimálne podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie 
zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta  
 

Čo robíme 

Základnou úlohou samosprávy je rozvoj územia mesta a zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov. 

Všeobecne uznávaným nástrojom pre miestnu hospodársku politiku je budovanie priemyselných zón. 

Mesto Liptovský Mikuláš v súlade s touto filozofiou pripravuje vybudovanie dvoch priemyselných 

parkov: Priemyselný park Liptovský Mikuláš – Okoličné a Priemyselný park Liptovský Mikuláš – 

skleníky. 

 

Prečo to robíme 

Príprava priemyselných parkov vytvára vhodné podmienky pre pôsobenie strategických investorov 

a tým zvyšuje konkurencieschopnosť mesta v regióne Liptova.  Investovanie na pripravených 

plochách priemyselných parkov znamená zvýšenie zamestnaneckých príležitostí pre obyvateľov 

mesta  a tým  aj  kvality ich života.  

 

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 

Vybudovať priemyselný park v lokalite Liptovský Mikuláš – Okoličné z fondov EÚ 

 Vytvoriť 240 pracovných miest  
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17. Viacúčelové rozvojové programy 
Náš zámer: Zabezpečenie všestranného rozvoja mesta prostredníctvom realizácie 
strategických zámerov financovaných z externých zdrojov v záujme dosiahnutia 
spokojnosti občanov,  turistov a podnikateľov 

 
Čo robíme 
Jedným zo základných cieľov samosprávy je usmerňovať a metodicky riadiť rozvoj mesta v záujme 

plnenia dlhodobo udržateľných cieľov so zámerom zvyšovania kvality života občanov, turistov 

a podnikateľov realizujúcich svoje aktivity na území mesta.  

 
Prečo to robíme 
Rámec pre činnosť a  aktivity samosprávy mesta je  tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a ďalšími zákonmi, bližšie špecifikovanými v programoch 1 až 18. Takmer 

v každej oblasti je potrebné prienikovo riešiť strategické zámery mesta, rozširovať, zachovávať 

a zveľaďovať majetok mesta a vytvárať podmienky pre kvalitný  život v meste. K naplneniu týchto 

cieľov vedie kvalitná príprava  projektov, ktorá umožní získať pre mesto zdroje financovania 

z externých zdrojov, ktoré odbremenia rozpočet mesta od financovania náročných investičných akcií. 

Program č. 17 Viacúčelové rozvojové programy tvorí zoznam strategických projektov, ktorých 

realizáciu plánuje mesto financovať z externých zdrojov, prioritne zo zdrojov Európskej únie. Hlavným 

cieľom uvedeného programu sú činnosti súvisiace s kvalitou prípravou, podaním žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok a zabezpečením implementácie schválených projektov z externých zdrojov. .  

 

Čo chceme dosiahnuť do roku 2012 
Zabezpečiť realizáciu strategických projektov  

 % úspešnosti predkladaných žiadostí  

 % prínosu financií pre rozpočet mesta 
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