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A. Priority mesta
1. Proporcionálny ekonomický rozvoj mesta realizovať formou podpory
zvyšovania zamestnanosti, podporou intenzívnejšieho využívania existujúcich kapacít
pri zabezpečovaní udržateľného životného prostredia a efektívneho investovania.
2. Zveľaďovať mesto - využívaním fondov EÚ a ostatných dostupných zdrojov,
lepšími podmienkami bývania, kultúrneho vyžitia a zabezpečovania všestrannej
spokojnosti občanov.
3. Mladú generáciu pokladať za pilier budúcnosti našej občianskej spoločnosti
a na jej formovanie vytvárať komplexné podmienky.
4. Rodinám s deťmi venovať výrazne vyššiu pozornosť - považovať ich za
základný prvok zdravého a všestranného rozvoja mesta.
5. Starostlivosť o seniorov - zachovávať a naďalej zlepšovať podmienky ich
života predovšetkým poskytovaním kvalitných sociálnych služieb.

B. Zvyšovanie hospodárskeho rozvoja
1. Vytvárať všestranné podmienky pre miestny ekonomický rozvoj, budovať
dlhodobé, korektné a vzájomne výhodné vzťahy Mesta s podnikateľským prostredím.
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2. Vypracovať novú marketingovú stratégiu mesta. Usilovať o príliv domácich a
zahraničných investorov, nárast návštevníkov a skvalitnenie celkovej podpory
podnikateľských aktivít v meste.
3. Vytvorením systému mestských benefitov a skvalitňovaním infraštruktúry viesť
podnikateľské subjekty k zvýšeniu investícií a vytváraniu nových pracovných
príležitostí na území mesta.
4. Vlastné nevyužívané priestory, pozemky a stavby ponúkať nájomcom na
podnikateľské alebo verejnoprospešné účely, prípadne na nové investičné zámery.
5. Zlepšiť informovanosť o podnikateľských aktivitách a poskytovaných službách
v meste a jeho okolí. Zvýšiť zapojenie podnikateľských subjektov na akciách mesta.
6. V spolupráci so zriaďovateľmi škôl, príslušnými orgánmi štátnej správy a inými
subjektmi pokračovať v programe flexibilnej rekvalifikácie ľudských zdrojov v súlade
s potrebami investorov a mesta.
7. Naďalej zvyšovať atraktivitu mesta a jeho okolia pre aktívny cestovný ruch,
participovať na regionálnom rozvoji cestovného ruchu.

C. Trvalé zlepšovanie sociálnych služieb v meste
1. Zachovať všetky doteraz vytvorené opatrenia na zlepšenie postavenia seniorov
a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím v meste (seniorkarty, daňové a poplatkové
úľavy, podpora klubov dôchodcov a pod.).
2. Zrealizovať schválené projekty na zlepšenie poskytovania sociálnych služieb
predovšetkým osamoteným osobám, starým a zdravotne postihnutým občanom
(zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľských služieb, nadstavba
a rekonštrukcia tzv. malometrážnych bytov).
3. Zabezpečiť, aby Mesto získalo do svojho vlastníctva nové nájomné byty
a prednostne ich prenajímať mladým rodinám s deťmi, zohľadňujúc pritom aj
potreby bývania sociálne odkázaných skupín.
4. Urobiť potrebné právne a vecné opatrenia k tomu, aby všetky objekty, ktoré sú
v meste využívané verejnosťou, mali bezbariérové vstupy.
5. Pripraviť projekt pomoci marginalizovaným skupinám.
6. Prednostne riešiť problémy mamičiek s malými deťmi, osobitne problémy
osamelých matiek s malými deťmi a tiež problémy mladých rodín.
7. Problémy rómskej menšiny riešiť komplexne a koncepčne v rámci schválenej
lokálnej stratégie komplexného prístupu, vrátane zapojenia samotných Rómov ako i
využitím schopností a skúseností prirodzených rómskych lídrov.
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D. Zdravotná starostlivosť pre občanov mesta
1. Vytvárať podmienky k tomu, aby sa zachovala primárna starostlivosť o všetkých
občanov mesta, aby bol dostatok všeobecných a špecializovaných ambulancií.
Naďalej pre to vytvárať podmienky aj v objektoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta.
2. Spolu s KSK sa podieľať na takých organizačných zmenách v NsP Štefana Kukuru,
ktorými sa zabezpečí zvýšenie kvality poskytovaných zdravotníckych služieb, najmä
modernizáciou zdravotníckej techniky, vylepšením lôžkovej časti pre pacienta a
nájdenia spôsobu dokončenia rozostavaného monobloku.
3. Mediálno-propagačne a osvetovo pôsobiť na občanov mesta tak, aby v životnom
štýle eliminovali rizikové faktory ohrozovania zdravia a vo väčšej miere využívali
možnosti prevencie.
4. Podporovať aktivity všetkých subjektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života
a zdravého životného štýlu.

E. Ochrana občanov, ich majetku a majetku Mesta
1. Zefektívniť spoluprácu štátnej a mestskej polície podľa vytypovaných rizikových
faktorov.
2. Zabezpečiť čo najintenzívnejšie využitie pultu centrálnej ochrany.
3. Zlepšiť úroveň práce mestskej polície posilňovaním jej technického vybavenia
a zlepšovaním jej pracovných podmienok.
4. Zvýšiť zodpovednosť mestskej polície pri kontrole dodržiavania všeobecných
záväzných nariadení.
5. Zväčšiť podiel mestskej polície na zvyšovaní právneho vedomia občanov
dopravnou výchovou na školách a kontrolno-preventívnymi aktivitami na eliminovanie
drogových závislostí.

F. Mladá generácia - budúcnosť mesta
1. Pokračovať v rekonštrukciách školských objektov.
2. Pozitívnou motiváciou viesť žiakov všetkých škôl k zvyšovaniu ich mravnej a
vzdelanostnej úrovne.
3. Skvalitňovaním vybavenosti škôl technikou, pomôckami a iným inventárom
zlepšovať v nich podmienky výučby a vzdelania, osobitne výučby cudzích jazykov.
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4. Podporovať aktivity škôl, športových klubov a umeleckých zoskupení, ktorých
cieľom je zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov a študentov do mimotriednych
a mimoškolských záujmových činností.
5. Monitorovať a prijímať opatrenia v skupinách mladých, ktorí sú ohrozovaní
drogovou závislosťou a psychotronickými látkami. Prostredníctvom škôl a mestskej
polície a v spolupráci s odbornými partnermi venovať zvýšenú pozornosť najmä
preventívnym opatreniam.
6. Naďalej podporovať aktivity alternatívnej kultúry v meste a na tieto účely
umožňovať využívanie mestských priestorov.
7. Prijatím a dodržiavaním presných pravidiel pokračovať vo vytváraní podmienok
v školských zariadeniach a športoviskách, aby boli sprístupňované širokej verejnosti.
8. V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta naďalej vytvárať podmienky pre
aktivity v oblasti dopravnej výchovy a zdravotníckych zručností.
9. Prispievať k vytváraniu podmienok pre lepšiu prácu pobočiek vysokých škôl
etablovaných v meste.
10. Naďalej všestranne podporovať mládežnícky šport a kultúrne aktivity mladých
ľudí.
11. Podporovať výchovu mládeže k aktívnemu občianstvu.

G. Životné prostredie - základ pre prítomnosť aj
budúcnosť
1. Zvyšovať odbornú ochranu a starostlivosť o mestskú zeleň pokračovať v jej
plošnej výsadbe a využívať ju ako výrazný estetický prvok v meste.
2. Uchádzať sa o získanie externých finančných prostriedkov na realizáciu projektov
Park študentov a Nábrežie Laborca.
3. Likvidáciu odpadu realizovať najmä jeho separáciou, kompostovaním a ich
následným efektívnym využitím prípadne iným využitím pred skládkovaním.
4. Pripraviť a realizovať výstavbu novej kazety na skládke tuhého komunálneho
odpadu v Žabanoch.
5. Vytvárať predpoklady na to, aby parky a vodné plochy v meste mohli byť
dominantami s variabilným využitím.
6. Vytvárať a využívať opatrenia na úspory energií.
7. K estetizácii mesta efektívnejšie využívať kvetinovú výzdobu a mobilnú zeleň.
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8. Vytvoriť podmienky pre zriadenie útulku pre zvieratá.
9. Pokračovať v úsilí eliminovať výskyt hlodavcov v meste a v obmedzovaní
hniezdenia havranov a holubov.

H. Zlepšovanie úrovne infraštruktúry - jeden zo
základných faktorov spokojnosti občanov
1. Pokračovať v rekonštrukciách ciest, chodníkov, parkovísk, zelene a detských ihrísk,
a to na ucelených mestských celkoch.
2. Budovať chýbajúce úseky ciest a chodníkov v meste.
3. Kvalitu verejného osvetlenia v meste zvýšiť vybudovaním nových svetelných bodov
v tých častiach mesta, kde chýbajú, alebo tam, kde je ich počet nepostačujúci.
4. Vytvárať podmienky pre cyklo prepravu na území mesta s prepojením na
Zemplínsku šíravu. Využiť v tomto smere predovšetkým možnosti na brehoch
Laborca.
5. Pokračovať v rekonštrukcii vodovodnej a kanalizačnej siete, elektrických rozvodov,
systému tepelného hospodárstva a dobudovať rozvody optických káblov.
6. Pripraviť projekt vytvorenia centrálneho parkoviska v priestore pri Daňovom úrade,
VÚB a MsÚ.
7. Spracovať nový generel dopravy mesta s prihliadnutím na diaľničný privádzač,
ktorého súčasťou bude aj generel cyklotrás.
8. Pokračovať v hľadaní možností vyžívania geotermálnej energie a pripraviť návrhy
na možné využitie iných alternatívnych zdrojov energie v tepelnom hospodárstve
Mesta.
9. Realizovať kruhový objazd na Vinianskej ceste, urobiť kroky k tomu, aby štát
rekonštruoval objekt nadjazdu a aby sa pritom riešilo prepojenie Močarianskej ulice
s Humenskou cestou.
10. Naďalej rokovať so SAD o výstavbe nového autobusového nástupišťa
a o uvoľnení Kostolného námestia.
11. Zlepšiť kvalitu a zvýšiť efektivitu mestskej hromadnej dopravy s hľadaním
možností jej nižšej ekonomickej náročnosti
12. Realizovať výstavbu nového cintorína.
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CH. Kultúra - významný spolutvorca kvality života
občanov
1. Naďalej podporovať existujúce umelecké súbory a skupiny, ktoré pracujú v meste
a reprezentujú ho doma i v zahraničí.
2. Poskytnúť finančnú a materiálnu podporu vznikajúcim kultúrnym skupinám.
3. Využitím moderných prvkov dotvoriť celomestský informačný systém s ďalším
skvalitňovaním činnosti turisticko - informačnej kancelárie.
4. Zvyšovať úroveň tradičných mestských kultúrnych podujatí.
5. Vytvoriť tradíciu nového kultúrneho podujatia minimálne regionálneho významu,
ktoré by do Michaloviec prilákalo návštevníkov zo širokého okolia.
6. Pokračovať v spolupráci so všetkými cirkvami v meste, pripravovať s nimi spoločné
podujatia a podporovať aktivity jednotlivých cirkví.

I. Zlepšovanie podmienok pre aktívny šport a
pohybové aktivity občanov - základ pre zdravý
životný štýl občanov
1. Rekonštruovať mestskú plaváreň s postupným vytváraním malého vodného sveta.
2. Výstavbou umelého osvetlenia
rekonštrukciu futbalového štadióna.

a

malých

tréningových

plôch

dokončiť

3. Pokračovať v rekonštrukcii školských športových areálov a vytvárať podmienky pre
ich využívanie verejnosťou.
4. Pripraviť projekt zlepšenia technických podmienok športových zariadení a ich
okolia v okrajových častiach mesta.
5. Podporovať tradičné športové súťaže a zároveň vytvárať podmienky na
organizáciu nových súťaží pre všetky vekové kategórie.
6. Pokračovať v rekonštrukcii mestskej športovej haly a zimného štadióna.
7. Budovať športové a detské ihriská na mestských sídliskách a v častiach IBV.
8. Pokračovať vo všestrannej podpore mládežníckeho športu vo všetkých športových
kluboch v meste.
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J. Zvýšenie kvality práce MsÚ, TaZS, MsKS a
ostatných organizácií zriadených mestským
zastupiteľstvom
1. Pokračovať v skvalitňovaní činnosti zamestnancov mestského úradu zvyšovaním
ich odborných a komunikačných schopností.
2. Naďalej zvyšovať využívanie moderných informačných technológií v práci všetkých
mestských inštitúcií.
3. Na mestskom úrade vytvoriť klientske centrum.
4. Zlepšiť a modernizovať vybavenie TaZS technickými prostriedkami.
5. Zlepšovať stav pracovného prostredia pre zamestnancov Mesta.

K. Zahraničná spolupráca ako jeden z
prostriedkov propagácie mesta
1. Zachovať jestvujúce partnerské vzťahy s mestami v zahraničí a v prípade
obojstranného záujmu vytvoriť partnerstvá aj s inými mestami.
2. Do súčasných partnerských vzťahov intenzívnejšie zapájať aj iné subjekty
partnerských miest.
3. Väčšiu pozornosť venovať vzájomnej propagácii partnerských miest s primeranou
informovanosťou o dianí v nich.

L. Priority jednotlivých volebných obvodov
I. volebný obvod
1. Ukončiť rekonštrukciu ulíc patriacich do centrálnej mestskej zóny a nadstavbu
k malometrážnym bytom.
2. V spolupráci so spoluvlastníkmi nehnuteľností riešiť priestory priľahlé k ulici prof.
Hlaváča.
3. V spolupráci s VVS zlepšiť úroveň starostlivosti o kanalizačný systém.
4. Pripraviť rekonštrukciu priestorov ulíc Kuzmányho a Markušova.
5. V spolupráci so spoluvlastníkmi nehnuteľností riešiť priestory priľahlé k Námestiu
osloboditeľov.
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6. Vypracovať štúdiu rekonštrukcie medziblokových priestorov na Ulici kpt. Nálepku.
7. Riešiť dopravnú situáciu v priestore Kostolné námestie – križovatka ulíc Hollého –
Užhorodská.
8. Pripraviť projekt rekonštrukcie medziblokových priestorov Kukorelliho – Verbovčík.
9. V IBV rekonštruovať cesty a chodníky.
10. Vyvinúť maximálne úsilie v pôsobení na vlastníkov nehnuteľností v CMZ s cieľom
zlepšenia ich starostlivosti o svoj majetok.
11. Pokračovať v rokovaní so SAD o uvoľnení Kostolného námestia a o výstavbe
novej autobusovej stanice.
12. Pokračovať v rokovaní s vlastníkmi lesoparku „Kerta“o jeho možnom využití ako
oddychovej zóny mesta.
13. Zlepšiť stav objektov VIII. základnej školy.
14. Zrealizovať prístavbu a rekonštrukciu zariadenia pre seniorov, Hollého 9.
15. Vybudovať nové svetelné body verejného osvetlenie na Ulici Markušovej
a Kuzmányho.
16. Vytvoriť lepšie podmienky pre divákov počas podujatí organizovaných na tribúne
na Námestí osloboditeľov.

II. volebný obvod
1. Dokončiť rekonštrukciu sídliska Východ.
2. Pokračovať v opravách a rekonštrukciách III. a VII. ZŠ a MŠ na Leningradskej
ulici.
3. Vytvoriť podmienky na výstavbu garáží vo vybraných lokalitách.
4. Vytvoriť podmienky pre možnú výstavbu kruhovej križovatky Hollého –
Užhorodská.
5. Vytvárať podmienky pre správcov bytových domov k estetizácii bytových domov a
ich okolia.

III. volebný obvod
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1. Pokračovať v opravách a rekonštrukciách IV. ZŠ a MŠ na Okružnej, Fraňa Kráľa
a Komenského.
2. Zrealizovať rekonštrukciu parkovísk, detských ihrísk, zelene a komunikácií na
sídlisku Juh.
3. Vybudovať chodník pred garážami na Okružnej ulici.
4. V IBV rekonštruovať cesty a chodníky.
5. Vyvinúť maximálne úsilie v pôsobení na vlastníkov nehnuteľností v obvode
s cieľom zlepšiť ich starostlivosť o svoj majetok.
6. Odstrániť problém neodtekania povrchových vôd na ulici Fraňa Kráľa a pred
blokom H2.
7. Vytvoriť podmienky pre výstavbu kruhovej križovatky Špitálska – Okružná.
IV. volebný obvod
1. Pokračovať v opravách a rekonštrukciách I., II. ZŠ a MŠ na ulici Vajanského a J.
Švermu.
2. Pripraviť projekt rekonštrukcie medziblokových priestorov na sídlisku Západ,
vrátane rozšírenia parkovacích plôch.
3. Naďalej vytvárať podmienky na obnovenie činnosti amfiteátra, podporovať aktivity
vlastníkov k skultúrneniu lesoparku Hrádok a vytvoreniu oddychovej zóny.
4. Rekonštruovať cesty a chodníky.
5. Vybudovať nové svetelné body verejného osvetlenia na ulici Hviezdoslavovej.
V. volebný obvod
1. Pripraviť projekt rekonštrukcie medziblokových priestorov na sídlisku SNP a na
sídlisku Nad Laborcom.
2. Pokračovať v rekonštrukcii V. ZŠ a MŠ na Ulici školskej.
3. Rekonštruovať objekt
opatrovateľskej služby.

bývalej

MŠ

na

Borovicovej

ulici

na

zariadenie

4. Rekonštruovať cesty a chodníky.
5. Pokračovať vo výstavbe nového mestského cintorína na Bielej hore.
6. Vybudovať nové osvetlenie chodníka popri Laborci.
9

7. V spolupráci s VVS zlepšiť úroveň starostlivosti o kanalizačný systém.
8. Pokračovať v rekonštrukcii športových zariadení – zimného štadióna, mestskej
športovej haly.
9. Zrealizovať výstavbu detských ihrísk na sídliskách Nad Laborcom a SNP.
10. Zatraktívniť priestory oddychovej zóny „Baňa“.
11. Naďalej sa v rokovaní s vlastníkmi usilovať o premenu lesa osobitného určenia
Biela hora na lesopark.
VI. volebný obvod - Časť Močarany
1. Zrekonštruovať cestu k miestnemu kostolu a futbalovému ihrisku.
2. Opraviť poškodené úseky chodníkov.
3. V spolupráci s nájomníkom zrealizovať rekonštrukciu detského ihriska v areáli
bývalej MŠ.
4. V spolupráci s miestnym občianskym združením a náboženským spoločenstvom
organizovať pravidelné podujatia Močarianska paráda a slávnosti Gorazda
Zvonického.
5. Zrekonštruovať miestne verejné osvetlenie.
6. Iniciovať odstránenie náletových drevín v blízkosti cesty nachádzajúcej sa na
Močarianskej ulici.

VI. volebný obvod - Časť Topoľany
1. Zrekonštruovať cestu na Letnej ulici.
2. Opraviť chodník a dobudovať chýbajúci úsek chodníka smerom k Petrovciam nad
Laborcom.
3. Osadiť nové autobusové čakárne.
4. Podporiť vznik tradície organizovania miestnych podujatí.
VI. volebný obvod - Časť Kapušianska - Vrbovská
1. Urobiť opatrenia na opravu cesty na Meďovskej ulici.
2. Zrekonštruovať chodník na Vrbovskej ulici.
10

3. V spolupráci so správcami komunikácií a štátnymi orgánmi hľadať dopravné
riešenie na križovatke ulíc Sobranská – Kapušianska.
4. Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov inštalovaním kamerového systému.
5. Realizovať aktivity schválenej Lokálnej stratégie komplexného prístupu v časti
Mlynská ulica.
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