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Ex-post hodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Strážske na roky 2016 - 2022 
 

Programová časť Programu rozvoja mesta Strážske na roky 2016 – 2022 obsahovala viacero opatrení a aktivít na dosiahnutie stanovených cieľov. Za účelom 

komplexnejšieho prehľadu a naplnenia jednotlivých cieľov prostredníctvom realizovaných opatrení sme ex – post hodnotenie PHRSR mesta Strážske na roky 

2016 – 2022 spracovali do tabuľkovej formy.  

 

Cieľ Opatrenie Projekt/Aktivita Plnenie 

1.1. Vytvárať prostredie 
podnecujúce pracovnú 
aktivitu občanov 
a vytváranie nových 
pracovných príležitosti 
v meste. 

 

1.1.1. Spoluorganizovať aktivity na 
podporu udržania pracovných 
návykov. 

1.1.1.1. Prostredníctvom nástrojov 
aktívnej politiky trhu práce 
podporovať zamestnanosť 
obyvateľov mesta pri 
zabezpečovaní špecifických úloh 
mesta. Osobitnú pozornosť 
venovať sociálne znevýhodneným 
občanom a aktivácii občanov bez 
kvalifikácie, resp. nízko 
kvalifikovaných. 
 

Realizované počas celého obdobia a pokračuje sa v aktivačnej činnosti, ak 
UoZ má splnené podmienky na UPSVR na aktivačnú činnosť.  
Stav v roku 2021 bol 10 UoZ. 
Doposiaľ nie je ukončená aktivita. Je potrebné navyšovať počet a 
podporovať UoZ v  aktivačnej činnosti. 
 

1.1.1.2. Zriadiť mestský sociálny 
podnik. 
 

Nerealizované. 
Mesto iniciuje plán na realizáciu zriadenia mestského sociálneho podniku 
pre podporu rozvoja mesta, zníženia nezamestnanosti a využitia zdrojov 
mesta. 
 

1.1.2. Trvalo zefektívňovať činnosť 
MsPS tak, aby predmetom svojej 
činnosti aktívne reagoval na 
potreby mesta, jeho obyvateľov 

 Podľa prirodzenej potreby obyvateľov a podnikateľských subjektov mesta 
na skvalitnenie a zefektívnenie činnosti MsPS  bolo zakúpených viac 
strojov profesionálnej techniky: 
V roku 2017_ Fiat Ducato – na zber separovaného odpadu 
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a miestnych podnikateľských 
subjektov. 

V roku 2020_ Matieu MC 110 – zametací stroj na zlepšenie čistoty mesta 
V roku 2020_Ford Transit – vozidlo slúžiace na prevoz zamestnancov 
V roku 2020_ Hidromek 112B – rýpadlo nakladač, slúžiaci na výkopové 
                                               práce, terénne úpravy a nakladanie materiálov 
V roku 2021_Multicar Tremo nadstavba – technika slúžiaca na zimnú 
                                   údržbu mesta - na posypanie posypovým materiálom 
V roku 2022_ Ford Transit – pohrebné vozidlo. 
 

1.2. Podporovať aktivity 
miestnych ekonomických 
subjektov. 

1.2.1. Vytvoriť podmienky pre 
vznik podnikateľského klastra 
v meste – sieť služieb, resp. 
výrobnej činnosti. 

 Nerealizované. 

1.2.2. Pravidelne poskytovať 
informácie o voľných priestoroch 
v majetku mesta vhodných na 
podnikanie. 

1.2.2.1. Prostredníctvom verejných 
informačných tabúľ a webovej 
stránky mesta aktuálne informovať 
o voľných objektoch a priestoroch 
mesta vhodných na podnikanie 
a poskytovanie služieb občanom. 
Pozornosť sústrediť na objekty – 
OD Laborec, budovu U2, požiarnu 
zbrojnicu, Kolkáreň, dvojúčelové 
zariadenie – kryt CO a A-club. 

Realizované podľa aktuálnosti voľných priestorov. Mesto pravidelne 
informuje na webovej stránke a informačných tabuliach  občanov 
o voľných priestoroch v budovách mesta vhodných na podnikanie 
a o službách na poskytovanie občanom.  
 
Je potrebné iniciovať informovanosť o voľných objektoch a priestoroch 
v meste aj v regionálnych a okresných webových stránkach a novinách 
ponúkajúceho charakteru. 

1.2.2.2. Pri vyhlasovaní ponúk na 
prenájom voľných priestorov vo 
vlastníctve mesta informovať 
o vhodnom účele ich využitia 
súlade s územným plánom mesta. 

Realizované pri informovaní o voľných priestoroch v budovách mesta. 
Informuje sa aj o vhodnom účele na využitie.  
Využitie voľných priestorov je v súlade s územným plánom mesta. 

1.2.2.3. Modernizovať mestské 
trhovisko. Vytvoriť podmienky pre 
prednostný predaj 
poľnohospodárskych 
a remeselníckych prebytkov 
občanov mesta Strážske. 

Nerealizovaná modernizácia trhoviska.  
Udržiava sa pôvodné trhovisko na predaj tovaru/ prebytkov pre občanov 
mesta. 
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2.1.Zabezpečiť moderný 
a zodpovedný prístup k potrebám 
špecifických skupín obyvateľov – 
osobitne rodín s deťmi, 
neprispôsobivým, 
nezamestnaným, osamelým, 
chorým a zdravotne postihnutým 
občanom. 

2.1.1. Zvýšiť kvalitu posudzovania 
nárokov na sociálne služby. 

2.1.1.1. Zabezpečiť informovanosť 
prijímateľov sociálnych služieb 
o aktuálnych legislatívnych 
úpravách, vrátane zmluvných 
partnerov. 

Realizuje sa počas celého obdobia. Informovanie prijímateľov 
prostredníctvom Referátu sociálnych služieb, Terénnych sociálnych 
pracovníkov mesta Strážske a webovej stránky mesta Strážske. 

2.1.1.2. Zvýšiť adresnosť a kvalitu 
poskytovaných sociálnych služieb 
občanom mesta. 

Realizuje sa počas celého obdobia - informovanosť oprávnených osôb 
o nárokovaní na sociálne služby prostredníctvom jednotlivých nástrojov 
sociálnej pomoci, ktoré slúžia k zlepšeniu sociálnej starostlivosti 
o občanov mesta. 
 

2.1.1.3. Zlepšiť systém 
monitorovania kvality 
poskytovaných sociálnych služieb 
v meste pre konkrétne cieľové 
skupiny. 

Monitoring sociálnych služieb sa realizuje počas celého obdobia.  
 
 
 
 

2.1.1.4. Spoluvytvárať podmienky 
pri deinštitucionalizácii zariadení 
sociálnych služieb na území mesta. 

Realizuje sa počas celého obdobia. 
Je potrebné pokračovať vo vytváraní podmienok deinštitucionalizácii 
zariadení v spolupráci sociálnych služieb na území  mesta Strážske. 
 

2.1.1.5. Zlepšiť súčinnosť 
mestského úradu a poskytovateľov 
sociálnych služieb. Pravidelne 
mapovať poskytovanie sociálnych 
služieb verejnými a neverejnými 
poskytovateľmi na území mesta. 

Realizuje sa počas celého obdobia pravidelne prostredníctvom referátu 
sociálnych služieb a TSP. 

2.1.2. Zvýšiť kvalitu sociálnych 
služieb. 

2.1.2.1 Rozširovať a skvalitňovať 
opatrovateľské služby pre občanov 
mesta v súlade s ich potrebami 
a platným zákonom o sociálnych 
službách. 

Mesto poskytuje opatrovateľské služby počas celého obdobia. 
Opatrovateľská služba sa realizuje s podporou NFP a s finančnou 
podporou mesta Strážske. Mesto sa zapojilo do Národného projektu a 
Dopytovo orientovaného projektu „Podpora opatrovateľskej služby 
v meste Strážske“: 
V roku 2014-2018_Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ 
V roku 2019_Podpora opatrovateľskej služby v meste Strážske 
V roku 2021_Podpora opatrovateľskej služby v meste Strážske 2 
Od roku 2019 je počet opatrovateliek navýšený na 25. 
Počas monitorovacieho obdobia tento počet opatrovateliek postačoval. 
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2.1.2.2. Rozširovať podporné 
sociálne služby pre starých 
a osamelých občanov v meste – 
spoločné stravovanie resp. 
individuálne prostredníctvom 
rozvozu teplej stravy. 

Realizuje sa počas celého obdobia.  
 
Seniorom ale aj občanom mesta v núdzi sa poskytujú:   
 Jednorazové sociálne dávky, ktoré sú poskytované obyvateľom mesta 

v zmysle všeobecne záväzného nariadenia na preklenutie ťažkej 
životnej situácie. Dávky sú poskytované sociálne odkázaným 
občanom a občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi spravidla 
rodinám s nezaopatrenými deťmi, dôchodcom a občanom 
vyžadujúcim si osobitnú starostlivosť. 

 Finančný príspevok na stravovanie dôchodcov je určený pre osoby 
s trvalým pobytom na území mesta Strážske a poskytuje sa v zmysle 
zásad pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie 
dôchodcov. Jej cieľom je denná dostupnosť teplého jedla pre 
seniorov a tým zlepšenie životosprávy seniorov. 

 

2.1.2.3. Poskytovať odborné 
poradenstvo pre rodiny s deťmi 
a osamelých občanov. 

Mesto počas celého obdobia zabezpečuje sociálne služby v súlade so 
zákonnými úpravami a aj nad rámec zákona. Pre svojich obyvateľov 
poskytuje sociálne poradenstvo, realizuje systém terénnej sociálnej práce 
a poskytuje opatrovateľskú službu. V sociálnej oblasti mesto  
implementuje viaceré projekty sociálnej práce ako napr. Národný projekt 
„Terénna sociálna práca“  a Dopytovo orientovaný projekt „Podpora 
opatrovateľskej služby v meste Strážske“. 
Terénna sociálna práca sa poskytuje od roku 2009. Terénni pracovníci 
pomáhajú občanom mesta zmierňovať zložitú sociálnu situáciu v ich 
prirodzenom prostredí. Jej hlavným cieľom je komplexné riešenie 
sociálnej exklúzie marginalizovanej skupiny obyvateľstva žijúcej v meste. 
Cieľovými skupinami sú najmä obyvatelia separovanej a segregovanej 
rómskej komunity, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s 
nepriaznivým zdravotným stavom, seniori, občania vo výkone a po 
výkone trestu odňatia slobody, bezdomovci. Dvaja TSP a jeden asistent 
poskytujú jednoduché a odborné sociálne poradenstvo, monitorovanie 
klientov, ochranu práv a právom chránených záujmov cieľovej skupiny, 
kultúrne, spoločenské a športové aktivity pre deti a rôzne iné aktivity 
súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce.  
Opatrovateľská služba je poskytovaná od roku 2004. 
  

2.1.2.4. Poskytovať odborné pre 
neprispôsobivých občanov 
v oblasti výchovy, rodičovstva 
a manželských vzťahov. 

2.1.2.5. Poskytovať odborné 
poradenstvo pre chorých 
a zdravotné postihnutých. 

2.1.2.6. Poskytovať odborné 
poradenstvo pre nezamestnaných 
občanov. 
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2.1.2.7. V prípade potreby zriadiť 
prepravnú službu ako sociálnu 
službu pre špecifickú skupinu 
odkázaných obyvateľov. 

Nerealizované. 

2.1.2.8. Vytvoriť podmienky pre 
zriadenie denného stacionára. 

Nerealizované. 

2.2. Zvýšiť efektívnosť 
financovania v poskytovaní 

sociálnych služieb 

2.2.1. Organizovať výmenu 
skúsenosti v poskytovaní 
sociálnych služieb v meste s inými 
porovnateľnými mestami. 

2.2.1.1. Organizovať výmenu 
skúsenosti v poskytovaní 
sociálnych služieb v meste s inými 
porovnateľnými mestami. 

Realizuje sa počas celého obdobia prostredníctvom NP TSP, kde sa 
pracovníčky   pravidelne zúčastňujú vzdelávacích školení. Cieľom 
vzdelávacieho procesu je skvalitnenie výkonu TSP s priamym dopadom na 
klienta, jeho rodinu a komunitu mesta Strážske.  
 

2.2.2. Pravidelne publikovať 
príklady dobrej praxe 
v poskytovaní sociálnych služieb 
v mestských a regionálnych 
informačných prostriedkoch a na 
webovej stránke mesta. 

2.2.2.1. Pravidelne publikovať 
príklady dobrej praxe 
v poskytovaní sociálnych služieb 
v mestských a regionálnych 
informačných prostriedkoch a na 
webovej stránke mesta 

Mesto Strážske sporadicky informuje v dvojmesačníku Naše mesto 
o možnostiach sociálnej pomoci pre občanov mesta.  
Príklady dobrej praxe pravidelne zasiela v rámci dopytovo orientovaných 
projektov. 

2.2.3. Zlepšiť poskytovanie 
súčinnosti MsÚ s orgánom 
zabezpečujúcim sociálno – právnu 
ochranu detí a sociálnu kuratelu. 

2.2.3.1. Zlepšiť poskytovanie 
súčinnosti MsÚ s orgánom 
zabezpečujúcim sociálno – právnu 
ochranu detí a sociálnu kuratelu. 

Mesto Strážske vykonáva súčinnosť s orgánom zabezpečujúcim sociálno - 
právnu ochranu deti a sociálnu kuratelu a to so základným cieľom 
potrebnej pomoci rodinám v meste tak, aby deti mohli vyrastať 
v starostlivosti svojich biologických rodičov. 
 

2.2.4.  Skvalitniť plánovanie 
finančných prostriedkov na 
sociálne služby v rozpočte mesta 
na roky 2016 -2023 
a skvalitňovanie sociálnych služieb 
v súlade s predpokladanými 
potrebami obyvateľov mesta.            

2.2.4. 1. Skvalitniť plánovanie 
finančných prostriedkov na 
sociálne služby v rozpočte mesta 
na roky 2016 -2023 
a skvalitňovanie sociálnych služieb 
v súlade s predpokladanými 
potrebami obyvateľov mesta.            

Mesto Strážske sa aktívne zapája do výziev a projektov na získanie dotácií 
a grantov na podporu a skvalitnenie sociálnych služieb v meste.  

2.2.5. Koncepčne a organizačne 
pripraviť riešenia pre prípady 
krízových situácii občanov mesta. 

2.2.5.1. Koncepčne a organizačne 
pripraviť riešenia pre prípady 
krízových situácii občanov mesta. 
 
 

Mesto Strážske sa aktívne zapája do výziev podporujúcich využiteľnosť 
projektov pre prípady krízových situácií občanov mesta.  
Počas realizácie NP TSP v meste Strážske sa pracovníčky zúčastňovali 
vzdelávacích aktivít. Mesto je organizačne pripravené pre prípady 
krízových situácií.   
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3.1. Zlepšiť sociálnu a technickú 
infraštruktúru. 

3.1.1. Zlepšiť infraštruktúru pre 
šport, kultúru a školstvo. 

3.1.1.1. Vybudovať prístavbu MŠ. Nerealizované. 
Mesto Strážske v roku 2019 žiadalo o NFP na projekt „ Materská škola 
Strážske – prístavba a rekonštrukcia“ v rámci operačného programu 
Ľudské zdroje. Cieľom projektu bolo zvýšenie existujúcej kapacity počtu 
detí z pôvodných 94 na 134 detí. Projekt bol schválený a zazmluvnený.  
V roku 2022 pre nárast cien stavebného materiálu mesto odstúpilo od 
zmluvy o poskytnutí NFP.  
 

3.1.1.2. Rekonštruovať pavilón „C“ 
objektu ZŠ – (stavebné úpravy 
a zateplenie strechy). 

Nerealizované. 

3.1.1.3. Vybudovať multifunkčné 
ihrisko pri ZŠ pre celoročné 
využitie (hádzaná, futbal, volejbal, 
ľadová plocha). 

Realizované v areáli školy. 

3.1.1.4. Rekonštruovať Kolkáreň 
ako súčasť areálu športovo – 
relaxačného centra mesta. 

Rekonštrukcia Kolkárne bola realizovaná v rámci projektu „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske“ 
v roku 2020 s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja. 

3.1.1.5. Rekonštruovať zimný 
štadión. 

„Obnova klziska v Strážskom“ bola zrealizovaná v 2020 s finančnou 
podporou Úradu predsedu vlády SR a vlastných finančných zdrojov.  
 

3.1.1.6. Rekonštruovať mestskú 
telocvičňu. 

Čiastočne realizované.  
V rámci čiastočnej rekonštrukcie mestskej telocvične došlo k výmene 
okien, vstupných dverí a palubovky. 
 

3.1.1.7. Pokračovať v budovaní 
športovísk a detských ihrísk ako 
zón aktívneho oddychu na 
sídliskách a na Krivoštianskej ulici. 

Mesto sa počas celého obdobia aktívne zapája do projektov na získanie 
finančnej podpory na budovanie športovísk, detských ihrísk ako aj zón 
aktívneho oddychu. 
Zrealizované projekty:  
Detské ihrisko v medziblokovom priestore ul. Komenského – projekt 
ukončený, realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR. 
Detské ihrisko v parku – žiadosť o NFP schválená v roku 2022, projekt 
bude realizovaný  s finančnou podporou PPA OP Program rozvoja vidieka 
2014 - 2020. 
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Údržba futbalového miniihriska - projekt ukončený, realizovaný 
s finančnou podporou Úradu vlády SR. 
Obnova klziska - projekt ukončený, realizovaný s finančnou podporou 
Úradu vlády SR. 
Vybudovanie zavlažovacieho systému a úprava druhej hracej plochy na 
ul. Mládeže – projekt ukončený, realizovaný s finančnou podporou 
Slovenského futbalového zväzu. 
Multifunkčné ihrisko – projekt ukončený, realizovaný s finančnou 
podporou Úradu vlády SR. 

3.1.1.8. Rozširovať sieť turistických 
chodníkov a cyklotrás v meste. 
Pokračovať v ich údržbe smerom 
na Krivošťanku a Kríž. Skvalitňovať 
napojenie lokálnych trás na 
regionálne trasy (cyklotrasa A, 
resp. turistická trasa po 
Pozdišovskej pahorkatine 
a budovanú Švejkovu cyklotrasu.) 

Počas celého obdobia mesto Strážske spolupracuje s Klubom slovenských 
turistov, ktorí pôsobia a vykonávajú údržbu turistických chodníkov na 
území mesta v prospech rozvoja územia mesta.  
Pripravujú turistické akcie a služby obyvateľom mesta, ktoré sú vo 
verejnom záujme.  
 

3.1.2. Zlepšovať technickú 
infraštruktúru mesta s dôrazom na 
bezpečnosť, bývanie a služby 
obyvateľom. 

3.1.2.1. Rozširovať existujúcu 
kanalizačnú sieť západnej časti 
mesta – 3. etapa stoka A – 
vybudovať kanalizáciu na Lipovej, 
Brezovej, Agátovej, Gaštanovej 
a časti ulice Mierovej a Za 
záhradami. 

Realizované s finančnou podporou Envirofondu a Operačného programu  
Životné prostredie. 

3.1.2.2. Pokračovať v rekonštrukcii 
verejného osvetlenia. 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia bola realizovaná v 
roku 2011 z nenávratného finančného príspevku. Došlo k výmene 
rozvádzačov, ako aj poistkovej a svorkovnicovej výzbroje jednotlivých 
oceľových stožiarov a káblové vedenia v zemi. V rokoch 2017-2020 mesto 
postupne vykonalo výmenu 77 ks z 334 ks svietidiel za LED osvetlenie z 
vlastných zdrojov, typ svietidla SGS254 SON – T400W K I. V súčasnosti je 
142 ks LED o výkone 30W a 118 ks dvojtrubicových svietidiel o výkone 
36W. 

3.1.2.3. Modernizovať mestský 
kamerový systém. Rozšíriť pokrytie 
verejných priestranstiev mesta 

Realizované v  rámci  projektu prevencie kriminality "Doplnenie 
kamerového systému l. etapa - Strážske"  na ktoré mesto získalo finančné 
prostriedky z MVSR. 
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bezpeč. kamerovým systémom 
a zabezpečením celodennej služby. 

Vzhľadom na vek kamier, zastaranosť technológie a rozlíšiteľnosť 
záznamov  je potrebné  modernizovať a rozšíriť osadenie kamier. 
 

3.1.2.4. Minimalizovať činnosť 
s negatívnym dopadom na sociálne 
slabšie skupiny obyvateľstva ( 
výherné automaty, hazardné hry 
a iné závislosti). 

Prijatím zákona v roku 2019 sa minimalizoval počet hracích automatov 
v meste čo malo pozitívny dopad na sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. 

3.1.3. Zlepšiť prístup ľudí 
z marginalizovanej rómskej 
komunity k sociálnej 
infraštruktúre. 

3.1.3.1. Zriadiť Komunitné centrum 
v meste. 

Nerealizované. 

3.1.3.2. Výstavba skladu paliva pri 
20 b.j., ulica Laborecká. 

Nerealizované. 

3.1.3.3. Úpravy vstupných 
priestorov 20 b.j., ulica Laborecká. 
 

Nerealizované. 

3.2. Zvýšiť atraktívnosť verejných 
priestranstiev 

3.2.1. Obnoviť a zvýšiť príťažlivosť 
verejných priestranstiev. Iniciovať 
obnovu a modernizáciu budov, 
v ktorých sú poskytované služby 
občanom. 

3.2.1.1.Uskutočniť celkovú 
revitalizáciu a rekonštrukciu 
Námestia A. Dubčeka. 

Mesto Strážske plánuje rekonštrukciu a revitalizáciu námestia koncom 
roka 2022. V monitorovacom období prebiehalo verejné obstarávanie na 
výber zhotoviteľa. 

3.2.1.2. Vybudovať osvetlenie 
priechodov pre chodcov. 

Realizované cez projekt s pomocou finančných prostriedkov Rady vlády 
SR pre prevenciu kriminality v rámci projektu „Osvetlenie priechodov pre 
chodcov v Strážskom“. 

3.2.1.3. Pravidelne mapovať stav 
miestnych komunikácií 
a dopravného značenia. Na 
základe významu, zaťažiteľnosti 
a kvality vozovky postupovať v ich 
rekonštrukcii, resp. riešiť potreby 
výstavby nových miestnych 
komunikácií. 

Mesto Strážske priebežné monitoruje počas celého obdobia a podľa 
potreby rekonštruuje. Udržiava stav vozovky vo funkčnom stave. 

3.2.1.4. Súbežne s výstavbou 
cestného obchvatu mesta 
vypracovať analýzu dopravného 
systému v meste, parkovacích 
kapacít osobitne na sídliskách 
z dopadom na bezpečnosť a kvalitu 

Mesto Strážske má vypracovanú analýzu dopravného systému v meste, 
ktorá súvisí s výstavbou cestného obchvatu.  
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života obyvateľov. V súlade 
s výsledkami analýzy a Územným 
plánom mesta pristúpiť k realizácii 
opatrení na zlepšenie stavu. 

3.2.1.5. Zlepšiť technické 
vybavenie mestského kúpaliska – 
vybudovať nové vodné atraktivity 
a sociálne zariadenie. 

Nerealizované. 

3.2.1.6. Pokračovať v obnove 
infraštruktúry pre chodcov, 
vrátane chodníka smer Brekov. 

Mesto Strážske pokračuje v obnove chodníkov priebežne podľa 
finančných možnosti a podľa stavu chodníkov. Chodník v smere Brekov 
nebol rekonštruovaný, ale okolie chodníka bolo upravené a vyčistené od 
krovia zasahujúceho do chodníka.  

3.2.2. Revitalizovať mestský park. 

3.2.2.1. Rekonštruovať amfiteáter 
vrátane jeho prekrytia. 

Realizované v roku 2022 s finančnou podporou MIRRI, pomocou projektu 
„ Prestrešenie amfiteátra v parku“. 

3.2.2.2. Dobudovať drobnú 
infraštruktúru v parku (detské 
ihrisko, lavičky a pod.) výsadba 
drevín a kvetov. 

Mesto Strážske sa počas celého obdobia aktívne zapájalo do výziev na 
získanie finančných prostriedkov na detské ihrisko v parku, doplnenie 
lanovej dráhy v rámci mestského ihriska a výmenu lavičiek v historickom 
parku.  
Žiadosť na detské ihrisko v parku bola podporená v roku 2022. Realizácia 
výstavby bude prebiehať v roku 2022/2023. Ostatné žiadosti neboli 
podporené. 

3.3. Zvýšiť efektívnosť využívania 
majetku mesta 

3.3.1. Zlepšiť infraštruktúru pre 
šport, kultúru a školstvo. 

3.3.1.1. Znížiť energetickú 
náročnosť objektu Mestského 
úradu v Strážskom 
prostredníctvom stavebných úprav 
a zateplenia objektu (zateplenie 
strechy, výmena okien a vstupných 
dverí, zateplenie obvodovej steny). 

Realizované v roku 2019 s finančnou podporou Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci  projektu „ Zvyšovanie energetickej 
účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom, stavebné úpravy a 
zateplenie objektu“. 

3.3.1.2. Znížiť energetickú 
náročnosť objektu Laborec 
prostredníctvom stavebných úprav 
a zateplenia, výstavba 
podkrovných bytov. 

Realizované v roku 2022 z vlastných zdrojov.  Nerealizovala sa výstavba 
podkrovných bytov. 
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3.3.1.3. Zabezpečiť výstavbu, 
rekonštrukciu a modernizáciu 
rozvodov tepla. 

V roku 2018 došlo k zmene poskytovateľa služieb výroby, dodávky a 
distribúcie tepla z CZT zo spoločnosti Domspráv s.r.o. Michalovce na 
spoločnosť KOOR Východ s.r.o. V roku 2022 bola aktualizovaná 
„Koncepcia rozvoja mesta Strážske v tepelnej energetike“, ktorej  úlohou  
je vytvorenie   podmienok pre  systémový rozvoj sústav tepelných   
zariadení na území   mesta s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť 
dodávky tepla, hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na 
princípe trvalo udržateľného rozvoja, s dôrazom na ochranu životného 
prostredia a v súlade so zámermi energetickej politiky Slovenskej 
republiky a záväznými legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky.  
 

3.3.2. Zabezpečiť bezbariérový 
prístup do všetkých verejných 
budov v meste vrátane verejných 
priestranstiev. Požadovať od 
vlastníkov, resp. prevádzkovateľov 
zabezpečenie bezbariérových 
prístupov do všetkých 
zdravotníckych,  športových, 
kultúrnych a sociálnych zariadení. 

3.3.2.1. Zabezpečiť bezbariérový 
prístup do všetkých verejných 
budov v meste vrátane verejných 
priestranstiev. Požadovať od 
vlastníkov, resp. prevádzkovateľov 
zabezpečenie bezbariérových 
prístupov do všetkých 
zdravotníckych,  športových, 
kultúrnych a sociálnych zariadení. 

Čiastočná realizácia počas celého obdobia v rámci projektov 
realizovaných na zníženie energetickej náročnosti budov. 

 

3.3.3. Rekonštrukcia nehnuteľnosti 
v majetku mesta a výstavba 
nových. 

3.3.3.1. Riešiť technické vybavenie 
k IBV ul. Za záhradami (plyn, voda, 
miestna komunikácia a chodníky). 

Mesto Strážske plánuje realizáciu v druhej polovici roku 2022 z vlastných 
zdrojov. 

3.3.3.2. Rekonštruovať požiarnu 
zbrojnicu 

Realizovala sa základná údržba strechy.  

3.3.3.3. Rekonštruovať okolie 
spevnenej plochy pred zbrojnicou 
a upraviť okolie. 

Nerealizované. 

3.3.3.4. Vybudovať sociálne 
a hygienické zariadenie na hlavnej 
autobusovej zastávke. 

Nerealizované. 

3.3.3.5. Oplotiť autobusovú 
stanicu. 

Nezrealizované. 
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4.1. Zlepšiť stav ŽP 

4.1.1. Zabezpečiť obnovu kvality 
životného prostredia v meste 

4.1.1.1. uskutočniť pasportizáciu 
zelene mesta, osobitne sídlisk, 
okolia škôl a verejných 
priestranstiev. Na základe 
spracovaného plánu zabezpečiť ich 
revitalizácie a obnovu. Pripraviť 
koncepčné riešenie ošetrovania 
(orezávanie) mestskej zelene 
odborne spôsobilou osobou. 

Inventarizácia drevín bola vykonaná na: 
- „starom sídlisku“ v rámci projektu „ Regenerácia vnútro 

blokového priestoru Okružná – Družstevná, Strážske“, vrátane 
návrhu výrubu a novej výsadby. Mesto požiadalo o NFP 
Ministerstvo regionálneho operačného rozvoja programu. 
Prebieha odborné hodnotenie žiadosti. 

- Na námestí v rámci projektu „Rekonštrukcia námestia 
a chodníkov, Strážske“, vrátane návrhu výrubu a novej výsadby. 
Realizáciu projektu mesto hradí z vlastných zdrojov. 

Koncepčné riešenie ošetrovania mestskej zelene bude vypracované 
v dokumentácií ochrany prírody a krajiny „ Dokument starostlivosti 
o dreviny“, ktorá sa v súčasnosti tvorí. 

4.1.1.2. Pokračovať v revitalizácii 
pagaštanovej aleje. 

V rámci revitalizácie pagaštanovej aleje bolo v roku 2021  vyrúbaných 16 
ks stromov pagaštan konský a 2 ks stromov orech kráľovský. V aleji bolo 
vysadených 14 ks stromov pagaštan pleťový. 

4.1.1.3. Pokračovať v organizovaní 
environmentálnych kampaní 
medzi obyvateľstvom a osobitne 
mládežou s dôrazom na význam 
separovaného zberu, likvidácie 
biologicky rozložiteľného odpadu 
a starostlivosť o zeleň. 

Osvetová činnosť zameraná na propagáciu triedeného zberu bola 
pravidelne vykonávaná formou článkov v novinách Naše mesto, 
informáciami zverejňovanými na internetovej stránke mesta, letákmi 
distribuovanými do všetkých domácnosti, napr. Zodpovedný občan triedi 
odpady; Ako správne triediť kuchynský odpad v Strážskom; 
Kompostovanie a pod. 

4.1.1.4. Vytvoriť organizačno – 
technické podmienky pre zvýšenie 
efektívnosti triedenia 
komunálnych odpadov. 

Mestský podnik služieb mesta Strážske počas celého obdobia má 
vytvorené organizačno – technické podmienky tak, aby občanom mesta 
nič nebránilo v efektívnom triedení odpadov. Mesto je zabezpečené 
dostatočným počtom kontajnerov aj intenzitou vyvážania odpadu.  

4.1.2. Iniciovať a požadovať 
riešenia problémov ovplyvňujúcich 
život v meste patriacich do 
kompetencie iných subjektov 

4.1.2.1. Iniciovať riešenie 
centrálnej križovatky v meste 
vybudovaním kruhového objazdu. 
Systémovo komunikovať 
s kompetentnými orgánmi štátu 
a KSK o riešení hlavnej cestnej 
križovatky. Predložiť návrh riešenia 
a požadovať skoré riešenie. 

Mesto Strážske intenzívne iniciuje riešenie centrálnej križovatky v meste 
vybudovaním kruhového objazdu. 
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4.1.2.2. Iniciovať vytvorenie 
strategickej aliancie na riešenie 
likvidácie PCB látok v meste. 

Zástupca mesta Strážske bol členom Rady projektu „ Príprava zberu 
a zneškodnenia odpadov Kontaminovaných PCB vo vybraných lokalitách 
okresu Michalovce“, ktorého nositeľom bol Košický samosprávny kraj. 
V rámci projektu bola vypracovaná informačná publikácia s názvom 
„Polychlórované bifenyly a ich obsah v životnom prostredí regiónu 
Zemplín“.   

4.1.2.3. V súčinnosti 
s Východoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou riešiť výstavbu ČOV. 

Mestská ČOV bola rekonštruovaná v roku 2013. Platnosť súčasného 
povolenia na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z ČOV do recipientu 
Laborec je do 30.6.2026 s podmienkou pre prevádzkovateľa, 
Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Košice, vypracovať 
projektovú dokumentáciu na novú ČOV, alebo realizáciu technických 
úprav, ktorými by sa komplexne riešili aktuálne problémy na ČOV 
Strážske. 

4.1.2.4. Iniciovať obnovu 
a modernizáciu budov 
v súkromnom vlastníctve, 
v ktorých sú poskytované služby 
obyvateľom mesta. 

Mesto Strážske iniciuje obnovu a modernizáciu budov v súkromnom 
vlastníctve a vynakladá snahu byť dobrým príkladom v starostlivosti 
o budovy, ktoré sú vo vlastníctve mesta. 

4.2. Zlepšiť nakladanie 
a zabezpečiť likvidáciu biologicky 

rozložiteľného komunálneho 
odpadu 

4.2.1. Zlepšiť nakladanie 
s biologicky rozložiteľným tzv. 
zeleným odpadom z údržby 
verejnej zelene (z verejných 
priestranstiev a z domácnosti). 

4.2.1.1. Zaviesť efektívny systém 
zberu BRKO od občanov a vytvoriť 
podmienky na zmysluplné 
nakladanie s ním. 

Pre občanov, ktorí bývajú v rodinných domoch a záhradkárov ZO Sihoť 
boli v roku 2020 rozdané kompostéry o objeme cca 1 liter na 1 m2 zelenej 
plochy s individuálnym kompostovaním bez vývozného cyklu, ktoré mesto 
zabezpečilo v rámci projektu „ Predchádzanie vzniku BRKO  obstaraním 
záhradných kompostérov v meste Strážske“. 
BRKO, ktorý občania nemôžu kompostovať vo svojich kompostéroch sú 
povinní odovzdať na zberných miestach ( pri vstupe do ZO Sihoť, za ulicou 
Zámočníckou a pri technických službách). 
Okrem toho MsPS zabezpečuje mobilný sezónny zber biologicky 
rozložiteľného odpadu pristavením veľkoobjemových kontajnerov 
najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období. 

4.2.1.2. Zabezpečiť výstavbu 
kompostoviska a kompostovanie 
vyzbieraného BRKO. 

Mesto Strážske v roku 2022 opakovane žiadalo o NFP na projekt „ 
Výstavba kompostoviska v meste Strážske“ v rámci operačného 
programu Kvalita životného prostredia. V súčasnom období prebieha 
odborné hodnotenie žiadosti. 
Projekt zahŕňa aj nákup potrebnej techniky na prevádzku kompostoviska 
a tiež zariadenie na drvenie konárov. 

4.2.1.3. Zabezpečiť potrebnú 
techniku na prevádzkovanie 
kompostoviska, napr. prekopávač 
kompostu na prekopávanie 
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základky, bubnovú triedičku na 
preosievanie kompostu, traktor na 
manipuláciu s prívesnými 
zariadeniami. 

4.2.1.4. Zabezpečiť miešací a rezací 
voz (napr. SEKO) s nakladacím 
ramenom a výsypným pásom na 
zber, drvenie a odvoz. 
 

4.2.2. Zabezpečiť triedený zber 
biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu z domácich 
kuchýň a reštaurácií 

4.2.2.1. Vypracovať štúdiu s cieľom 
zabezpečiť čo najefektívnejší 
systém zberu biologicky 
rozložiteľného kuchynského 
a reštauračného odpadu pre 
domácnosti. 

Mesto Strážske zabezpečilo od septembra 2021 zber biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu pre domácnosti v bytových domoch. 
Každá domácnosť dostala od mesta informačný leták a praktické pomôcky 
na triedenie – kompostovateľné vrecká a kôš na bioodpad. V meste boli 
inštalované nové hnedé nádoby, do ktorých sa odpad umiestňuje. 
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 
z domácností v bytových domoch zabezpečuje na základe zmluvy 
spoločnosti FÚRA, s.r.o. Rozhanovce na svojej prevádzke v Sobranciach.  

4.2.2.2. Zaviesť systém zberu 
biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného 
odpadu pre domácnosti – nádoby, 
čistenie nádob, zvoz, zneškodnenie 
vyzbieraného odpadu. 

4.2.2.3. Zabezpečiť technologické 
zariadenie na zneškodnenie 
biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného 
odpadu z domácnosti, vrátanie 
hygienizačnej jednotky 

Mesto nemôže zabezpečiť zariadenie na zhodnotenie biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti v bytových domoch, 
lebo hygienizačné jednotky, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu, 
potrebujú pre svoju správnu a efektívnu činnosť viac odpadu, ako sa 
v meste vyzbiera. Okrem toho sú cenovo náročné a pri mestskej produkcii 
tohto druhu odpadu je zabezpečenie ich financovania z fondov 
nepriechodné. 
 

5.1. Zlepšiť občiansku participáciu 
a komunikáciu o veciach verejných 

a spoločenských aktivitách. 

5.1.1. Zriadiť pamätnú izbu 
o histórii mesta a jeho významných 
rodákoch. 

5.1.1.1. Zriadiť pamätnú izbu 
o histórii mesta a jeho významných 
rodákoch. 

Nerealizované. 

5.1.2. Spracovať stratégiu 
marketingu mesta a zabezpečiť 
jeho implementáciu. 

5.1.2.1. Spracovať stratégiu 
marketingu mesta a zabezpečiť 
jeho implementáciu. 

Nerealizované. 
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5.1.3. Vytvoriť podmienky pre 
zriadenie klubovne pre mladých. 

5.1.3.1. Vytvoriť podmienky pre 
zriadenie klubovne pre mladých. 

Nerealizované. 

5.1.4. Zvýšiť zapojenie občanov do 
aktivít organizovaných v meste. 

5.1.4.1. Zvýšiť zapojenie občanov 
do aktivít organizovaných v meste. 

Realizované prostredníctvom klubov a spolkov, ktoré sú v pôsobnosti 
mesta. 

5.1.5. Realizácia poradenských 
činnosti – komunitná sociálna 
práca. 

5.1.5.1. Realizácia poradenských 
činnosti – komunitná sociálna 
práca. 

Mesto realizuje počas celého obdobia  prostredníctvom TSP. 

5.1.6. Pokračovať v organizovaní 
tradičných kultúrnych, športových 
a spoločenských aktivitách 
a podujatiach ako napr. Dni Mesta, 
Beh oslobodenia, Stražčanský 
jarmok, fašiangové slávnosti 

5.1.6.1. Pokračovať v organizovaní 
tradičných kultúrnych, športových 
a spoločenských aktivitách 
a podujatiach ako napr. Dni Mesta, 
Beh oslobodenia, Stražčanský 
jarmok, fašiangové slávnosti 

Realizované počas celého obdobia s výnimkou rokov 2020 a 2021, kedy sa 
kultúrne a športové podujatia organizovali v rámci možnosti 
pandemických opatrení platných v SR.   

5.1.7. Zabezpečiť osadenie 
propagačných tabúľ mesta a ich 
údržbu. 

5.1.7.1. Zabezpečiť osadenie 
propagačných tabúľ mesta a ich 
údržbu. 

Nerealizované. 

5.1.8. Zabezpečiť funkčnosť 
mestského rozhlasu a jeho 
rozšírenie tak, aby jeho signálom 
boli pokryté všetky obytné zóny 
ako i priestranstvá so zvýšenou 
koncentráciou občanov. 

5.1.8. Zabezpečiť funkčnosť 
mestského rozhlasu a jeho 
rozšírenie tak, aby jeho signálom 
boli pokryté všetky obytné zóny 
ako i priestranstvá so zvýšenou 
koncentráciou občanov. 

Čiastočne realizované – nebola realizovaná modernizácia mestského 
rozhlasu. 

5.2. Zvýšiť participáciu občianskych 
združení a komunít a na rozvoji 

mesta 

5.2.1. Vytvárať podmienky pre 
plnohodnotný spoločenský život 
sociálne odkázaných obyvateľov 
mesta 

5.2.1.1.Podpora sociálnej inklúzie 
osôb ohrozených sociálnym 
vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom 
rozvoja služieb starostlivosti 
s osobným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity 
v meste. 

Realizované počas celého obdobia prostredníctvom referátu sociálnych 
vecí a rodiny a prostredníctvom TSP. 

5.2.1.2. Realizovať osvetovú 
zdravotnú činnosť pre občanov, 
obzvlášť pre sociálne slabých 
a znevýhodnených. 

Realizované počas celého obdobia. 
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5.2.2.Podporovať aktivity 
občianskych združení 
a záujmových organizácií 
v aktivitách spojených s rozvojom 
mesta, resp. službami pre 
občanov. 

5.2.2.1. Podporovať aktivity 
občianskych združení 
a záujmových organizácií 
v aktivitách spojených s rozvojom 
mesta, resp. službami pre občanov 

Realizované počas celého obdobia. 

 

 
Okrem vyššie zrealizovaných aktivít si mesto Strážske v priebehu rokov 2016 – 2022 určilo aj iné priority za účelom rozvoja mesta. Mesto Strážske sa počas celého obdobia aktívne zapájalo do 

výziev na získanie finančných prostriedkov pre zatraktívnenie, modernizáciu a zlepšenie klímy v meste.  

Ide o tieto projekty: 

 Budovanie WiFi sietí v meste Strážske 

 Vodozadržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste Strážske 

 Regenerácia vnútroblokového priestoru Okružná – Drustevná, Strážske 

 Zvýšenie kvality hygienického štandardu Viacúčelovej sály v meste Strážske 

Za účelom podpory vzdelávania a zlepšenia kvality prostredia v školských zariadeniach sa mesto zapojilo do projektov: 

 Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ (projekt ukončený v roku 2021) – jedná sa zlepšenie stavu učební pre žiakov ZŠ 

 Zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v rannom detstve ( projekt ukončený v roku 2021) – jedna sa o zakúpenie nábytku a vynovenie časti kuchynského 

zariadenia. 

Niektoré aktivity, ktoré neboli zrealizované, budú zapracované do nového PHRSR mesta Strážske na roky 2023 – 2030, iné sa v priebehu uplynulých rokov javia ako neefektívne vo vzťahu k 

rozvoju mesta a mesto od ich realizácie sa upustilo.   

 

Zoznam skratiek: 

MIRRI Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

NFP Nenávratne finančné príspevky 

NP Národný program 

NP TSP Národný program Terénne sociálne pracovníčky 

PHRSR  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

TSP Terénne sociálne pracovníčky 

UoZ Uchádzač o zamestnanie 

ÚPSVR Úrad práce sociálnych veci a rodiny 
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