Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča – marec 2006

Po doručení pripomienok od oslovených členov riadiacej komisie navrhujeme zmeniť, doplniť, resp. aktualizovať tieto body v PHSR mesta Levoča:

A.1.1.1.4 Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov ležiacich pod plánovanou cyklotrasou - termín plnenia posunúť na 31.12.2006
A.1.1.2.7 Vytvorenie parkovacích miest v priestoroch bývalej priekopy pod hradbami - termín plnenia posunúť na 31.12.2007
A.2.5.1.2 Vyhotovenie projektu pre výstavbu kočoviska a získanie stavebného povolenia - termín plnenia posunúť na 30.6.2007
A.2.5.1.3 Vybudovanie základnej infraštruktúry - termín plnenia posunúť na 30.6.2008
A.2.5.1.4 Stanovenie mýtneho a začiatok prevádzky - termín plnenia posunúť na 1.7.2008
A.3.1.1 Stratégia rozvoja materských škôl – ponechať termín stály
A.3.1.2 Stratégia rozvoja základných škôl a ZUŠ – ponechať termín stály 
A.3.1.2.1. Analýza nákladovosti základných škôl v závislosti od vyťaženosti a demografického vývoja a ZUŠ - termín plnenia posunúť na 31.12.2006
A.3.1.3 Plán rekonštrukcie, výstavby a obnovy škôl, ZUŠ a školských zariadení na základe potrieb – ponechať termín stály
A.3.1.3.1 Pasportizácia technického stavu a vybavenia škôl, ZUŠ a školských zariadení – ponechať termín stály
A.3.1.4. Optimalizácia prevádzky školských zariadení (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ) -- termín plnenia posunúť na 30.6.2007
A.3.1.5  Mimoškolské využitie školských zariadení – ponechať termín stály
A.3.1.9 Podporiť skvalitnenie podmienok života/vzdelávania/štúdia v meste pre študentov špecializovaných škôl – ponechať termín stály
A.3.1.10 Školský autobus – termín zmeniť na podľa potreby
A.4.1.1. Zriadenie organizácie mesta - Správa sociálnych služieb, prípadne úprava náplne práce príslušného oddelenia na MsÚ - termín plnenia posunúť na 31.12.2006
A.4.2.1.1 -- termín plnenia posunúť na 31.12.2006
A.4.2.2 - Vyhodnotenie technického stavu objektov, v ktorých sa poskytujú sociálne služby a vytvorenie plánu opráv, údržby a modernizácie – vypustiť v plnom rozsahu
A.5.1.4. Zavedenie jednotného pasu návštevníka Levoče – termín plnenia posunúť na 31.12.2006
A.5.2.1.4 Realizácia návrhu vytvorenia pešej zóny - termín plnenia posunúť na 31.12.2008
A.5.2.1.5 Slávnostné otvorenie - termín plnenia posunúť na 1.1.2008
A.5.3.1. Turisticko - náučný chodník s názvom Potulky mestom - termín plnenia posunúť na 31.12.2006
A.7.1.3. Výstavba novej polikliniky v priestoroch nemocnice – vypustiť v plnom rozsahu
A.8.2. Skultúrnenie hradieb a chodníkov centra mesta – aktuálne i naďalej, čiastočne sa bude realizovať súčasne s plánovanou prestavbou námestia – termín plnenia posunúť na 31.12.2006
A.8.3. Rekultivácia skládky TKO Dlhé Stráže - termín plnenia posunúť na 31.12.2006
A.8.4. Zriadenie mestskej kompostárne - termín plnenia posunúť na 31.12.2006
A.8.5. Separovaný zber – realizuje sa priebežne, termín plnenia posunúť na 31.12.2009
B.1.1. Vypracovanie metodiky plánovania a plnenia rozpočtového čerpania príjmov a výdavkov - termín plnenia posunúť na 31.12.2006
D.1.1.2.9. Predloženie žiadosti mesta Levoča na rozšírenie zápisu lokality „Spišský hrad a pamiatky okolia o Levoču a dielo Majstra Pavla na Spiši“ do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO – vytvoriť nový bod, termín plnenia 31.12.2006 







Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča – marec 2007

Po doručení pripomienok od oslovených členov riadiacej komisie navrhujeme zmeniť, doplniť, resp. aktualizovať tieto body v PHSR mesta Levoča:

A.1.1.1.1 Pasportizácia pozemku patriacich mestu - termín plnenia posunúť na 31.12.2007
A.1.1.1.2 Pasportizácia rozpočtových a príspevkových organizácií vo vzťahu k pozemkom - termín plnenia posunúť na 31.12.2007
A.1.1.1.3 Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod skládkou - termín plnenia posunúť na 31.12.2007
A.1.1.1.4 Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov ležiacich pod plánovanou cyklotrasou - termín plnenia posunúť na 31.12.2008
A.1.1.2.4 Oživenie existujúceho, ale nevyužitého priemyselného areálu Liehofructu s cieľom rozvoja priemyslu - termín plnenia posunúť na 31.12.2008
A.2.3.1.1 Nájdenie vhodného pozemku/nehnuteľnosti pre vybudovanie holobytov - predĺžiť termín do 31.12.2007
A.2.3.12 Vyhotovenie projektu pre výstavbu holobytov (60) a získanie stavebného povolenia  - predĺžiť termín do 28.2.2008   	
A.2.3.1.3 Vybudovanie holobytov a kolaudácia – I. fáza - predĺžiť termín do 30.9.2009
A.2.3.1.4 Začiatok prenajímania a zabezpečenie náhradného bývania (príp. usmernenia a rekonštrukcie) neprispôsobivých obyvateľov v mestskej časti Nad tehelňou a Levočské Lúky - predĺžiť termín do 1.10.2009
A.2.3.1.5 Vybudovanie holobytov a kolaudácia – II. fáza - predĺžiť termín do 31.12.2008
A.2.3.1.6 Začiatok prenajímania a zabezpečenie náhradného bývania (príp. usmernenia  a rekonštrukcie) neprispôsobivých obyvateľov v mestskej časti Nad tehelňou a Levočské Lúky - predĺžiť termín do 1.1.2009
A.2.3.1.7 Vybudovanie holobytov a kolaudácia – III. fáza - predĺžiť termín do 31.12.2009
A.2.3.1.8 Začiatok prenajímania a zabezpečenie náhradného bývania (príp. usmernenia 
a rekonštrukcie) neprispôsobivých obyvateľov v mestskej časti Nad tehelňou a Levočské Lúky - predĺžiť termín do 1.1.2010
A.2.7.1.1 Vysporiadanie sa s neplatičmi podľa A.2.3 – termín - stály
A.2.7.2.1 Stanoviť zoznam nehnuteľností, ktoré sú významné z hľadiska kultúrno-historického dedičstva a stanoviť režim ich ochrany – termín - stály
A.3.1.2.1  Analýza nákladovosti základných škôl v závislosti od vyťaženosti a demografického vývoja a ZUŠ  - termín:  priebežne
A.3.1.2.2  Energetický audit - vypustiť (prijaté projekty na zateplenie)
A.3.1.2.3  Plán kapacít škôl (pedagogický, technicko-hospodársky  personál) prispôsobiť 
reálnemu demografickému vývoju - termín:  priebežne
A.3.1.8    Vypracovanie plánu podpory mimoškolských aktivít so zameraním na kultúru
a tradície rómskeho etnika (tanec, spev, mysticizmus, veštenie a pod.) - predĺžiť termín do 31.12.2007
A.4.1.1 Zriadenie organizácie mesta - Správa sociálnych služieb, prípadne úprava náplne práce príslušného oddelenia na MsÚ
A.4.1.1.1  Plán činnosti organizácie , resp. oddelenia - predĺžiť termín do 31.12.2007
A.4.1.1.2  Vytvorenie partnerstva pri poskytovaní týchto služieb s cirkvou, mimovládnymi organizáciami a zdravotnými poisťovňami - predĺžiť termín do 31.12.2008
A.4.2.1 Prehodnotenie kvality poskytovania sociálnych služieb - predĺžiť termín do  31.12.2007
A.4.2.1.1 Analýza kvality poskytovania sociálnych služieb formou dotazníka medzi klientmi sociálneho systému a dôchodcami - predĺžiť termín do 31.12.2007
A.4.3.2 Zariadenie chráneného bývania - predĺžiť termín do 31.12.2008
A.4.3.2.1 Identifikácia vhodných priestorov - predĺžiť termín do 31.12.2008
A.4.3.2.2 Vytvorenie poradenského centra venujúcemu sa podpore sociálnej pomoci, 
sociálnemu poradenstvu a sledovaniu násilia v rodinách - predĺžiť termín do 31.12.2008
A.4.3.2.3 Vytvorenie chráneného bývania a kolaudácia - predĺžiť termín do 30.06.2009
A.4.3.2.4 Vytvorenie programu starostlivosti o deti z alkoholických rodín - predĺžiť termín do 31.12.2008
A.4.3.6 Hospic - predĺžiť termín do 31.12.2008
A.5.1.2.3 Vytvoriť zoznam nových návrhov kultúrnych podujatí (Karnevaly, bierfest, weinfest, LOVEPARADE, Gruľobranie, Levoča v Európe - Európa v Levoči, Silvestrovský remeselný trh, skúsme tiež RANČ, alebo tradičný salaš) - zrušiť
A.5.1.2.4 Oživiť pouličné kultúrne vystúpenia - hudobné, tanečné, divadlo, historický šerm. Cieľom je vytvorenie rušného, zaujímavého a príjemného prostredia s neopakovateľnou atmosférou – termín - stály
A.5.1.2.5 Umožniť a podporovať aj spontánne a netradičné atrakcie na námestí bez vyberania poplatku (žonglér, veštenie z kariet, živé sochy, fotenie v historickom kroji, pouliční hudobníci, jazda v koči atď.) – termín - stály
A.5.1.2.8. Definovanie podmienok pre vznik remeselných dielní – termín - stály
A.5.1.4.4. Grafický návrh pasu a obstaranie 10 000 ks pasov - predĺžiť termín do 31.12.2008
A.5.1.4.5 Distribúcia pasov- predĺžiť termín do 31.12.2008
A.5.1.5.1 Program financovania obnovy kultúrneho, historického a prírodného dedičstva – termín - stály
A.5.3.1 Turisticko – náučný chodník s názvom Potulky mestom - predĺžiť termín do 31.12.2008
A.6.2.2.1. Dobudovanie lyžiarského strediska – v rubrike Garant zmeniť SÚZ na Ski centre a.s. 
A.6.2.2.2. Vybudovať bobovú dráhu, letné využitie lyžiarskeho strediska - v rubrike Garant zmeniť SÚZ na Ski centre a.s. 
Úloha A.8.1.1.1 Zistenie environmentálneho vedomia obyvateľstva – termín - stály
Úloha A.8.1.1.2 Na základe výsledkov prieskumu podporovať vzdelávanie v tejto oblasti – termín – stály
Zámer A.8.2 Skultúrnenie hradieb a chodníkov centra mesta - zámer vypustiť, tento cieľ je riešený v zámere A.5.2 s názvom Rekonštrukcia Námestia Majstra Pavla.
Úloha A.8.3.1.1 Aktualizácia projektovej dokumentácie rekultivácie skládky TKO Dlhé Stráže - predĺžiť termín do 31.12.2007
Úloha A.8.3.1.2 Realizácia projektu rekultivácia skládky TKO Dlhé Stráže - predĺžiť termín do 31.12.2007
Úloha A.8.5.1.1 Vypracovanie projektu separovaného zberu – v texte zmeniť na „realizácia projektu separovaného zberu“, termín 31.12.2009
Úloha A.8.5.1.2 Realizácia projektu separovaného zberu – v texte zmeniť na „vypracovanie projektu dofinancovania separovaného zberu“, termín 31.12.2007
B.1.1.1.1 Stanovenie štruktúry daňových príjmov- predĺžiť termín do 31.5.2007
B.1.1.1.2 Stanovenie štruktúry nedaňových príjmov- predĺžiť termín do 31.5.2007
B.1.1.1.3 Stanovenie štruktúry ostatných príjmov- predĺžiť termín do 31.5.2007
B.1.1.2.1 Stanovenie štruktúry obligatórnych výdavkov (vyplývajúcich z legislatívy) - predĺžiť termín do 31.5.2007
B.1.1.2.2 Stanovenie štruktúry fakultatívnych výdavkov (priority rozvoja mesta) - predĺžiť termín do 31.5.2007




Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča – júl  2007

Po pracovnom rokovaní členov riadiacej komisie doporučujeme aktualizovať PHSR mesta Levoča doplnením takto:

Opatrenie: A.3.1.2 Text: Stratégia rozvoja ZŠ Cieľ: Cieľom zosúladiť efektívnosť a kvalitu vyučovacieho procesu  Úlohy: A.3.1.2.2 Text: Energetický audit
Opatrenie: A.3.1.11 Text: Multifunkčné vzdelávacie zariadenie Cieľ: Riešenie problému absencie dostatočnej kapacity výchovno-vzdelávacej infraštruktúry  pre občanov  so sociálne znevýhodnených podmienok Úlohy: A.3.1.11.1 Text: Vybudovanie multifunkčného vzdelávacieho zariadenia
Opatrenie: A.4.3.7 Text: Zriadenie  zariadenia – Misijný dom Cieľ: Uspokojiť objektívne potreby občanov a rozvinúť kvalitné služby vo výchovno-vzdelávacej, sociálnej  oblasti a oblasti zdravotníctva pre všetky skupiny občanov a najmä pre sociálne slabšie skupiny Úlohy: A.4.3.7.1 Text: Misijný dom
Opatrenie: A.5.2.1 Text: Vytvorenie pešej zóny a historického jadra ako dominanty Levoče Cieľ: Cieľom je vytvorenie pešej zóny v centre mesta a tým vytvoriť neporušenú pamiatkovú rezerváciu. Cieľom je umožniť narušenú  chôdzu, skrášlenie námestia a vytvorenie príjemnej atmosféry. Druhým cieľom rekonštrukcie je dobudovanie infraštruktúry. Umožniť bezproblémový prejazd bočnými ulicami a vytvoriť parkovacie miesta. Úlohy: A.5.2.1.1 Text: Prestavba ulíc v MPR mesta
Opatrenie: A.8.6.1 Text: Environmentálna infraštruktúra Cieľ: Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy  a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory     obnoviteľných zdrojov energie Úlohy: A.8.6.1.1 Text: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia

























Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča – marec 2008

Po doručení pripomienok od oslovených členov riadiacej komisie navrhujeme zmeniť, doplniť, resp. aktualizovať tieto body v PHSR mesta Levoča:

Zámer A 5.1.: Nadviazať na kultúrno – historické tradície mesta a vypracovanie nových nápadov s cieľom zvýšiť atraktívnosť Levoče - uvádzat MsKS, nie SÚZ
Opatrenie A 5.1.4. Zavedenie jednotného pasu návštevníka Levoče - vyňat z toho SÚZ, ponechat len mesto Levoča a MsKS









































Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča – apríl 2009

Po doručení pripomienok od oslovených členov riadiacej komisie navrhujeme zmeniť, doplniť, resp. aktualizovať tieto body v PHSR mesta Levoča:

A.1 Pozemková politika
Bez zmien

A.2 Politika bývania
Bez zmien

A.3 Politika vzdelávania
Oblasť
Zmena
Aktivita A.3.1.4.1: Analýza nákladovosti a výkonnosti jednotlivých prevádzok (kuchyňa, upratovanie, údržba, správa, účtovníctvo a pod.) v jednotlivých zariadeniach (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ)

Zmena termínu na STÁLY
Aktivita A.3.1.4.2: Porovnanie výsledkov a odporučenie

Poznámka: aktivita v rámci Opatreniea A.3.1.4:  Optimalizácia prevádzky školských zariadení (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ)


Vypustiť
Aktivita A.3.1.4.3: Implementácia

Poznámka: aktivita v rámci Opatrenie A.3.1.4:  Optimalizácia prevádzky školských zariadení (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ)

Vypustiť
Opatrenie A.3.1.6: Zriadenie študovne
Cieľom je formou študovne otvoriť žiakom možnosť doplňovania si informácií, ktoré absorbovali počas vyučovacieho procesu

Aktivita A.3.1.6.1: Identifikácia vhodného priestoru na zriadenie študovne
Aktivita A.3.1.6.2: Vypracovanie projektu
Aktivita A.3.1.6.3: Zabezpečenie prevádzky

Vypustiť
Aktivita A.3.1.7.2: Vypísanie konkurzu a výber vhodných kandidátov

Poznámka: aktivita v rámci Opatrenia A.3.1.7: Angažovanie rómskych učiteľov / asistentov

Vypustiť
Aktivita A.3.1.8.1: Vypracovanie plánu podpory mimoškolských aktivít so zameraním na kultúru a tradície rómskeho etnika (tanec, spev, mysticizmus, veštenie a pod.)

Zmena termínu na STÁLY
Opatrenie A.3.1.10: Školský autobus
Cieľom je dopraviť deti zo vzdialenejších mestských častí Levoča ako Levočské Lúky, Závada, Levočská Dolina a tým optimalizovať náklady mesta.

Aktivita A.3.1.10.1: Vypracovanie cestovného poriadku
Aktivita A.3.1.10.2: Kalkulácia nákladov

Vypustiť







A.4 Politika sociálnych služieb
Oblasť
Zmena
Aktivita A.4.1.1.1: Plán činnosti organizácie, resp. oddelenia

Zmena termínu na STÁLY
Aktivita A.4.1.1.2: Vytvorenie partnerstva pri poskytovaní týchto služieb s cirkvou, mimovládnymi organizáciami a zdravotnými poisťovňami

Zmena termínu na PRIEBEŽNE
Aktivita A.4.2.1.1: Analýza kvality poskytovania sociálnych služieb formou dotazníka medzi klientmi sociálneho systému a dôchodcami

Zmena termínu na PRIEBEŽNE
Aktivita A.4.3.1.1: Vypracovanie projektu a jeho implementácia

Poznámka: aktivita v rámci Opatrenia A.4.3.1: Udržanie a rozšírenie funkcií existujúceho komunitného centra

Vypustiť
Aktivita A.4.3.1.2: Rozšírenie funkcií existujúceho komunitného centra

Zmena termínu na PRIEBEŽNE
Opatrenie A.4.3.2: Zariadenie chráneného bývania
Cieľom je poskytnúť sociálne poradenstvo a ochranu ohrozeným skupinám (týrané ženy, deti atď.).

Aktivita A.4.3.2.1: Identifikácia vhodných priestorov
Aktivita A.4.3.2.2: Vytvorenie poradenského centra venujúcemu sa podpore sociálnej pomoci, sociálnemu poradenstvu a sledovaniu násilia v rodinách
Aktivita A.4.3.2.3: Vytvorenie chráneného bývania a kolaudácia
Aktivita A.4.3.2.4: Vytvorenie programu starostlivosti o deti z alkoholických rodín

Vypustiť
Opatrenie A.4.3.5: Strediská osobnej hygieny
Cieľom je poskytnúť v tých oblastiach, ktoré nie sú dostatočne vybavené vodovodom a kanalizáciou spoločné priestory pre osobnú hygienu, taktiež sa môžu stavať v takých oblastiach, kde ľudia nepraktizujú základné hygienické návyky.

Aktivita A.4.3.5.1: Vytipovať oblasti, kde je potrebné vybudovať strediská osobnej hygieny
Aktivita A.4.3.5.2: Vypracovanie projektu a stavebné povolenie
Aktivita A.4.3.5.3: Výstavba stredísk a kolaudácia (10 stredísk)
Aktivita A.4.3.5.4: Správa

Vypustiť
Opatrenie A.4.3.6: Hospic
Cieľom je vybudovať zariadenie pre ľudí v terminálnom štádiu chorôb pri rešpektovaní ich požiadavky na dôstojnú smrť.

Aktivita A.4.3.6.1: Identifikácia vhodných priestorov pre hospic (reprofilácia časti nemocnice)
Aktivita A.4.3.6.2: Vypracovanie projektu a stavebné povolenie
Aktivita A.4.3.6.3: Výstavba hospicu a kolaudácia
Aktivita A.4.3.6.4: Správa
Vypustiť
Opatrenie A.4.3.7: Zriadenie zariadenia – Misijný dom
Uspokojiť objektívne potreby občanov a rozvinúť kvalitné služby vo výchovno-vzdelávacej, sociálnej oblasti a oblasti zdravotníctva pre všetky skupiny občanov a najmä pre  sociálne slabšie skupiny
Aktivita A.4.3.7.1: Misijný dom

Vypustiť






A.5 Politika kultúry
Oblasť
Zmena
V rámci Opatrenie A.5.1.1: Identifikácia kultúrno – historických tradícií

Aktivita A.5.1.1.4 Posilnenie cezhraničnej spolupráce pri vytvorení spoločných kultúrnych, turistických a tradičných remeselných produktov.

V rámci Opatrenia A.5.1.2: Spracovať návrh rozšírenia ponuky
Cieľom je obohatiť tradičnú ponuku o nové formy, eventy a atrakcie s ambíciou vyplnenia hluchých období a prilákania nových cieľových skupín.

Aktivita A.5.1.2.9 Obnova pamätného miesta stretávania štúrovcov v oblasti KOHLWALD – UHLISKÁ, stanoviť spôsob jej ochrany a údržby
Opatrenie A.5.1.4: Zavedenie jednotného pasu návštevníka Levoče
Zahŕňa kompletné vstupné, parkovné, zľavy na jedenie, zľavy na suveníry, na to nadväzuje aj pečiatkovanie pasu, že skutočne na tom mieste bol. Pas si návštevník necháva ako suvenír.

Aktivita A.5.1.4.1: Identifikácia všetkých subjektov služieb, ktoré majú byť naviazané na pas návštevníka Levoče
Aktivita A.5.1.4.2: Stretnutie s partnermi (mesto, cirkev, SNM, podnikatelia) a dohoda o spoločnom postupe, financovaní, stanovení cenovej politiky a prerozdelení výnosov
Aktivita A.5.1.4.3: Dohoda s cestovnými kanceláriami a informačnou kanceláriou o distribúcii a predávaní pasov
Aktivita A.5.1.4.4: Grafický návrh pasu a obstaranie 10 000 ks pasov
Aktivita A.5.1.4.5: Distribúcia pasov

Vypustiť

Opatrenie A.5.2.1: Vytvorenie pešej zóny a historického jadra ako dominanty Levoče

Vytvorenie pešej zóny v historickom jadre ako dominanty Levoče


A.6 Politika športu
Oblasť
Zmena
V rámci Opatrenia A.6.2.2: Dobudovanie a modernizácia existujúcich športových zariadení 
Aktivita A.6.2.2.8 Dovybavenie, modernizácia, rekonštrukcia existujúcich ihrísk

Aktivita A.6.2.2.1: Dobudovanie lyžiarskeho strediska
Aktivita A.6.2.2.2: Vybudovať bobovú dráhu, letné využitie lyžiarskeho strediska

Poznámka: aktivity v rámci Opatrenia A.6.2.2: Dobudovanie a modernizácia existujúcich športových zariadení

Vypustiť
V rámci Opatrenia A.6.3.2: Aktívny marketing v prospech podpory športu
Aktivita A.6.3.2.8 Posilnenie cezhraničnej spolupráce v organizovaní spoločných športových podujatí a podpory rozvoja športu 

A.7 Politika zdravotníctva
Bez zmien

A.8 Politika životného prostredia
Oblasť
Zmena
V rámci Opatrenia A.8.5.1: Separovaný zber
Aktivita A.8.5.1.3 Modernizácia infraštruktúry a technického vybevenia pre účely skvalitnenia separovaného zberu


A.9 Politika bezpečnosti
Bez zmien
B.1 Prognóza rozpočtu mesta a súvisiacich organizácii
Bez zmien
B.2 Personálny a procesný audit
Bez zmien
C.1 Strategický plán rozvoja a podpory priemyslu a služieb
Bez zmien
C.2 Podmienky pre investovanie
Bez zmien
D.1 Politika PR
Bez zmien



Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča – máj 2011

Po doručení pripomienok od oslovených členov riadiacej komisie navrhujeme zmeniť, doplniť, resp. aktualizovať tieto body v PHSR mesta Levoča:

	A. 1 Pozemková politika

Aktivita A.1.1.2.8: Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v lokalite Voliareň za účelom rozšírenia rekreačnej zóny Fedorkin jarok.
Aktivita A.1.1.2.9: Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pri železničnej stanici za účelom vybudovania parkovacích miest a služieb.

	A. 5 Politika kultúry

Aktivita A.5.1.2.10: Zmena účelu využitia existujúcich priestorov radnice – vytvoriť adekvátny priestor pre Galériu (miesto pre výstavy, vernisáže, prezentáciu remesiel a pod.). Zadefinovať správu, údržbu a ochranu.

	A. 6 Politika športu

Opatrenie 6.2.4: Vybudovanie objektu hydroterapie a voľno časových aktivít v línii zelenej architektúry
Cieľom je prispieť k rozvoju a rozšíreniu možnosti organizovaných a voľnočasových aktivít v oblasti hydroterapie, podpora a zlepšenie pohybového vývoja a zdravotného stavu obyvateľstva.
Aktivita 6.2.4.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie.
Aktivita 6.2.4.2 Stavebné povolenie.
Aktivita 6.2.4.3 Výstavba centra a kolaudácia.
Aktivita 6.2.4.4  Prevádzka centra (údržba, realizácia hydroterapie, plaveckej gramotnosti, voľnočasových aktivít, získavanie partnerských vzťahov a pod).

Opatrenie 6.2.5: Vybudovanie lyžiarsko - bežeckých tratí, ako aj cyklo - turistických tratí -Nordic centrum.
Cieľom je vytvoriť nadregionálne celoročne využiteľné komplexné športové centrum pre beh na lyžiach, biatlon, v lete na individuálne športové aktivity ( cyklo turistiku, pešiu turistiku) a voľno časové aktivity.
Aktivita 6.2.5.1 Majetkové vysporiadanie lokality. 
Aktivita 6.2.5.2 Vypracovanie projektovej dokumentácie.
Aktivita 6.2.5.3 Stavebné povolenie.
Aktivita 6.2.5.4 Úprava terénnu, vybudovanie športového centra.
Aktivita 6.2.5.5 Zabezpečenie prevádzky a údržby centra.

	A. 8 Politika životného prostredia
Špecifický cieľ A.8.6: 
Realizácia protipovodňových opatrení pre extravilán a intravilán mesta Levoča

Opatrenie A.8.6.1: Realizácia protipovodňových opatrení pre extravilán a intravilán mesta Levoča
	Cieľom je systémové riešenie komplexnej ochrany a zníženie rizík pred povodňami.
Aktivita A.8.6.1.1 Zameranie a kategorizácia lokality
Aktivita A.8.6.1.2 Vypracovanie projektovej dokumentácie
Aktivita A.8.6.1.3 Realizácia aktivít (úprava terénu a pod.)
Aktivita A.8.6.1.4 Zabezpečenie údržby a ochrany.


