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Milí Levočania,
koalícia kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva a primátora mesta v komunálnych voľbách 2018
pripravila programový dokument, ktorý sa v prípade, že nám k tomu dáte dôveru a mandát, zaväzujeme plniť.
Programový dokument je súhrnom skúseností nadobudnutých počas uplynulého volebného obdobia a vízií,
ktorých napĺňanie vám ponúkame do toho nasledujúceho. Obsah dokumentu sa do svojej konečnej podoby dostával postupne počas celého tohto roka. Rodil sa v permanentných diskusiách ľudí, odhodlaných venovať svoj čas, energiu a odborné znalosti v prospech mesta. Kolektív jeho autorov sa inšpiroval aj skúsenosťami
z iných miest. Jeho ambíciou je navrhnúť a zadefinovať riešenia v najdôležitejších oblastiach správy a života
mesta.
Vytvorenie tejto koalície na čele s kandidátkou na primátorku Levoče Lýdiou Budziňákovou, sprevádzal dlhý,
avšak efektívny a konštruktívny proces. Dohodli sme sa, že hlavnou líniou tejto kandidátky nebude politická,
ale ideová príslušnosť k programu lepšieho mesta. Zhodli sme sa i na tom, že našou ambíciou je priviesť do
komunálneho diania viac nových odborne zdatných ľudí, pracujúcich v rôznych sférach a venujúcich sa rôznym
témam. Teší nás, že ponuku spolupráce prijali takmer všetci oslovení. Výsledkom je kandidátka, pozostávajúca
z doterajších úspešných poslancov, doplnená o jedenásť nových tvárí. Väčšina z kandidátov nemá žiadnu politickú príslušnosť. V súlade so základnými piliermi nášho programu je táto kandidátka postavená na symbióze
skúseností, doterajších úspechov, novej energie a nových riešení.
Áno, spojil nás program. Nazvali sme ho „Levoča 2022“, pretože obsahuje základné programové vízie, ktoré
chceme počas najbližších štyroch rokov napĺňať s cieľom, aby bola Levoča v roku 2022 moderná, múdro spravovaná, ekonomicky zdravá, kultúrna, transparentná, historicky príťažlivá, podporujúca rodiny a solidárna so
všetkými, ktorí pomoc mesta potrebujú.
Bytová politika, doprava a parkovanie, stavebný rozvoj, zamestnanosť, školstvo, zdravotníctvo, rekreácia a oddych, cestovný ruch, šport, kultúra, sociálna oblasť, životné prostredie, odpadové hospodárstvo a otvorená samospráva je 14 kapitol nášho programového dokumentu, ktorými sme sa pokúsili obsiahnuť všetky oblasti
správy mesta. Našim zámerom je rozprúdiť otvorenú, priamu a konštruktívnu diskusiu o jednotlivých návrhoch
a riešeniach. Veríme, že najlepšie riešenia je možné nájsť v dialógu a spolupráci, ku ktorým Vás všetkých pozývame.
Ďakujeme za Vašu podporu.
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BÝVANIE
•
•
•
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vytvorenie stálej ponuky stavebných pozemkov v meste
výstavba nových mestských nájomných bytov a štartovacích bytov pre mladé rodiny
rekonštrukcia mestských domov v centre na polyfunkčné objekty s bývaním

ŠKOLSTVO
•
•
•
•

udržanie a skvalitnenie prevádzky všetkých mestských škôl a školských zariadení, vrátane ZUŠ a CVČ
bilingválne triedy na elokovaných pracoviskách Materskej školy
zastavenie poklesu a zvýšenie počtov detí
rekonštrukcia elokovaného pracoviska MŠ Francisciho a G. Hermana

ZDRAVOTNÍCTVO
•
•
•

udržanie a skvalitnenie rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v meste
výstavba urgentného príjmu v nemocnici
výstavba nového centra zdravotnej starostlivosti s pracoviskom dialýzy
Pracovisko centrálneho príjmu Levoča
projektant: Ing. M. Gaňo, Ing. arch. A. Klingová, Ing. arch. P. Kling

ZAMESTNANOSŤ
•
•
•
•
•

zaplnenie priemyselného parku investormi
vytvorenie podnikateľského inkubátora
podpora malých a stredných podnikateľov v meste
oživenie prevádzky v areáloch bývalých podnikov mesta
udržanie zamestnanosti mestských organizácií a firiem

DOPRAVA
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

riešenie situácie s parkovaním v centre mesta a na sídliskách, zabezpečenie parkovania pre rezidentov
výstavba záchytného parkoviska v hradobnej priekope pri Košickej bráne
podpora výstavby kruhovej križovatky pri Košickej bráne
podpora dopravy verejnými dopravnými
prostriedkami
rekonštrukcia budovy autobusovej stanice s čakárňou a sociálnymi zariadeniami,
rekonštrukcia autobusových zastávok
nákup nových nízkoemisných a nízkopodlažných autobusov MHD
regulácia doby zásobovania prevádzok
v centre
zavedenie pešej zóny v centre mesta po
rekonštrukcii námestia a výstavbe záchytného parkoviska
podpora rekonštrukcie cyklotrasy od
Dolinského mosta do Ľubice
výstavba ďalších etáp cyklochodníka na Levočskú Dolinu
výstavba nabíjacích staníc pre elektromobily
projektová príprava a majetkoprávne vysporiadanie dopravného napojenia Plantáží a Mariánskej
hory od štátnej cesty pri Slovnafte
podpora bezemisnej mobility

Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva – parkovisko pri hradobnej priekope I. etapa.
Projektant: Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

STAVEBNÝ ROZVOJ
•
•
•
•
•
•
•
•
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zabezpečenie vypracovania územného plánu pre územie bývalého vojenského obvodu Javorina
zabezpečenie výstavby inžinierskych sietí k pozemkom pre výstavbu rekreačných chát na Levočskej
Doline
zavedenie systému pravidelného ročného vyčlenenia objemu finančných prostriedkov na opravy
a údržbu ulíc, chodníkov a schodísk
rekonštrukcia Námestia Majstra Pavla a komunikácií v centrálnej mestskej zóne
rekonštrukcia Sadovej ulice
podpora pokrytia bielych miest optickou sieťou
zavedenie systému pravidelného vyčlenenia finančných investícií do mestských častí – Závada,
Levočská Dolina, Fedorkin jarok, Nový Dvor, Levočské Lúky
dobudovanie chodníkov na Mestskom cintoríne

REKREÁCIA A ODDYCH
•
•
•
•
•

vybudovanie novej oddychovej zóny so športovými zariadeniami pre mládež a dospelých na sídl. Rozvoj
revitalizácia lesoparkov na území mesta – Schiessplatz, nemocnica, park za hradbami
rekonštrukcia a rozšírenie detského ihriska na Sídl. Pri prameni, výstavba detského ihriska na Sídl. Pod
vinicou, rekonštrukcia Detského raja
výstavba oddychovej plochy pri vodnej nádrži s rekonštrukciou chaty
klubovňa pre mladých
Vodná nádrž Levoča – Revitalizácia prírodno-ekologického centra, žabia cesta
projektant: Ing. arch. M. Čutková, Ing. arch. Richard Bučko, Ing. arch. Marián Čutka, Ing. Veronika Keruľová Slowiková
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CESTOVNÝ RUCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zvýšenie propagácie mesta na Slovensku i v zahraničí
trvalé sprístupnenie veže baziliky sv. Jakuba a ďalších pamiatok v meste
podpora výstavby rozhľadne v Levočských vrchoch
vypracovanie koncepcie trvalo udržateľného rozvoja turizmu a cestovného ruchu
aktívna účasť mesta v oblastných organizáciách cestovného ruchu
marketing služieb cestovného ruchu s prepojením na región
starostlivosť o hnuteľné a nehnuteľné pamätihodnosti mesta
tvorba zážitkových programov pre návštevníkov
zavedenie systému pravidelného ročného vyčlenenia objemu finančných prostriedkov na rozvoj cestovného ruchu

Interiér veže Baziliky sv. Jakuba v Levoči bude po rekonštrukcii slúžiť ako miesto pre turistov, s predajom vstupeniek na vežu, suvenírov a s
možnosťou oddychu a získania informácii. Autor návrhu: Ing. arch. Mgr. art. Stanislava Slaninová Hollóvá

ŠPORT
•
•
•
•
•
•

Výstavba krytého bazéna s parametrami pre plavecké výcviky škôl v meste
podpora výstavby tréningového centra pre tzv. „suchú“ prípravu športovcov
podpora výstavby bežeckých a cyklistických tratí v okolí Levoče
podpora všetkých športových klubov na území mesta
zavedenie systému pravidelného ročného vyčlenenia objemu finančných prostriedkov na činnosť
športových klubov na území mesta
revitalizácia existujúcich športovísk

Centrum plávania-vizualizácia
autor stavby: Slavomír Zombek, technická infraštruktúra stavby: Vladimír Krajňák a kol.
Projekt bol vypracovaný pre o.z. ogi&landep v spolupráci s mestom Levoča.

KULTÚRA
•
•
•
•
•
•
•
•
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vypracovanie koncepcie kultúrnych podujatí zohľadňujúcej požiadavky obyvateľov
pokračovanie v organizovaní kultúrnych podujatí v meste (Dni Majstra Pavla, Karpatský remeselný trh,
Tajomná Levoča, Levočské babie leto, Musica Sacra, ...)
zavedenie klimatizácie a výmena podlahy v Kongresovej sále Mestského divadla
zriadenie regionálnej knižnice v meste
zavedenie systému pravidelného ročného vyčlenenia objemu finančných prostriedkov na kultúru
podpora kultúrnych telies pôsobiacich na území mesta (Levočan, Chorus minor, divadelníci, dychovka, patchwork, atď.)
podpora komunitných projektov (napr. OZ Pramienok, Deň rodiny, Mládežnícky parlament a pod.)
zabezpečenie prevádzky, kina, divadla, galérie

SOCIÁLNA OBLASŤ
•
•
•

•
•
•
•

•

zriadenie Zariadenia pre seniorov
zavedenie príspevku mesta pri narodení dieťaťa rodičom, ktorí majú
vysporiadané záväzky voči mestu
zavedenie príspevku pri zápise dieťaťa do predškolského zariadenia
a do základnej školy rodičom, ktorí majú vysporiadané záväzky voči
mestu
posilnenie rozsahu opatrovateľskej služby
rekonštrukcia detských jaslí
podpora zriadenia denného stacionára pre zdravotne znevýhodnených obyvateľov
vytesnenie a prevencia vzniku závislostí obyvateľov na hazardných
hrách, drogách a iných návykových látkach, ktoré spôsobujú sociálny
prepad rodín
mesto priateľské k zdravotne znevýhodneným

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
•
•
•
•
•
•
•
•

znižovanie energetickej náročnosti verejných budov
Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky
zavedenie tzv. „zeleného“ verejného obstarávania
ochrana existujúcej mestskej zelene a systematické a odborné zakladanie nových zelených plôch
zavedenie systému kontroly realizácie náhradnej výsadby
rozvoj mestskej infraštruktúry, zohľadňujúci priestorové potreby drevín
ochrana a šetrenie zdrojov vody, využívaním zachytenej zrážkovej vody na zavlažovanie mestskej
zelene, polievanie komunikácií, parkovísk a chodníkov
zavedenie koncepcie kosenia trávnatých plôch v závislosti od ich funkčného určenia
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ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vypracovanie stratégie nakladania s komunálnym odpadom v našom meste do roku 2026
zníženie miery skládkovania komunálneho odpadu
zavedenie opatrení zameraných na zvýšenie miery triedenia a recyklácie komunálneho odpadu
zavedenie systému množstevného zberu odpadu (pay as you throw)
zavedenie systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu na celom území
mesta
zvyšovanie informovanosti obyvateľov a všetkých subjektov pôsobiacich
v odpadovom hospodárstve o inováciách v oblasti odpadového hospodárstva
pokračovanie v aktívnom zapájaní sa do výziev na dotácie v oblasti odpadového hospodárstva
pokračovanie v modernizácii zberného dvora a vozového parku TSML
zdokonalenie systému evidencie a kontroly tvorby odpadu u právnických
osôb

OTVORENÁ SAMOSPRÁVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

čo nie je tajné, je verejné
všetky informácie a dáta týkajúce sa správy mesta zverejňovať podľa princípu „zverejniť všetko, čo sa
zverejniť dá“
nová kvalitnejšia a prehľadnejšia internetová stránka mesta a mestských firiem
prehľadné a ľahko dostupné zverejňovanie rozpočtu mesta a záverečného účtu a hospodárskych
výsledkov mestských firiem
prehľadné a ľahko dostupné zverejnenie materiálov predkladaných na rokovanie orgánov mesta
a zápisníc z ich rokovaní
priamy prenos zo zasadnutí mestského zastupiteľstva prostredníctvom informačných kanálov mesta
uprednostňovanie verejných obstarávaní formou elektronických aukcií v prípadoch, v ktorých to
bude pre mesto výhodné
zavedenie elektronických aukcií pri predaji a prenájme majetku mesta v prípadoch, v ktorých to bude
pre mesto výhodné
obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov otvoreným výberovým konaním, súčasťou
ktorých bude verejné vypočutie uchádzačov o pracovnú pozíciu
zavedenie maximálnych možností elektronickej komunikácie s mestom
aktívne zapájanie mesta do grantových schém a výziev na čerpanie dotácií pre mesto
grantová schéma mesta na predkladanie žiadostí mládeže na dotáciu mesta na realizáciu ich projektov
Smart city – efektívne riadené mesto – rozhodovanie založené na systematickom zbere a vyhodnocovaní dát
digitálne mesto – mesto, ktoré počúva, informuje a komunikuje
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ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU

PRE VÁS

a pre Levoču
Lýdia BUDZIŇÁKOVÁ

kandidátka na primátorku

