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 Hlavným  cieľom  rozvojovej  stratégie  integrovaného  územného  rozvoja  územia  UMR  Mar�n  je  využiť  vlastný 
 potenciál  územia  a ľudí  v ňom  žijúcich  pre  podporu  rozvoja  takej  ekonomiky,  ktorá  pomáha  zvyšovať  kvalitu 
 života obyvateľov, pričom však minimalizuje nega�vne dopady na životné prostredie  . 

 Priority: (strategické ciele) 
 Priorita 1 – Udržateľná nízkouhlíková doprava a mobilita 
 Priorita 2 -  Adaptácia na zmenu klímy a odpadové hospodárstvo podporujúce obehovú ekonomiku 
 Priorita 3 – Inovačne založená ekonomika a vzdelávanie prepojené na potreby a potenciál územia spojené 
 s dostupnosťou služieb na úseku sociálnej inklúzie 
 Priorita 4 – Kultúrny a krea�vny priemysel ťažiaci z kultúrneho dedičstva územia 
 Priorita 5 – Využi�e miestneho potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu, rekreácie a športu 

 1.4  Návrh strategických, špecifických cieľov a kľúčových nástrojov implementácie PHRSR priradené 
 k jednotlivým prioritám (K jednotlivým cieľom budú definované aj ukazovatele v polohe kompozitných 
 ukazovateľov merateľnej zmeny ako základ pre definovanie výstupových ukazovateľov na úrovni 
 projektov) 

 Návrh strategických cieľov pre celé územie UMR Mar�n: 
 Návrh  vychádza  z platného  PHSKR  mesta  Mar�n  pre  roky  2016  –  2023  so  zohľadnením  aspektu  spolupráce 
 aktérov na napĺňaní jeho vybraných čas� v rámci celého územia UMR Mar�n a všetkých jeho členov. 

 Priorita 1 -  Udržateľná nízkouhlíková doprava a mobilita 
 Strategický cieľ 1.1: Urýchlené dobudovanie kľúčových prvkov nadradenej cestnej infraštruktúry, najmä R3 

 turčiansky úsek, tak�ež prepojenia Mar�n – Východný mestský okruh 
 Strategický cieľ 1.2: Zvýšenie atrak�vnos� a ekologickos� MHD, rozšírenie integrovanej dopravy do obcí, využi�e 

 železničnej dopravnej cesty  Príbovce-Košťany-Mar�n-Vrútky-Sučany 
 Strategický cieľ 1.3: Cyklodopravné prepojenie všetkých sídiel v území UMR Mar�n a podpora opatrení na rozvoj 

 cyklodopravy 

 Priorita 2 – Adaptácia na zmenu klímy a odpadové hospodárstvo podporujúce obehovú ekonomiku 
 Strategický cieľ 2.1: Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí 
 Strategický cieľ 2.2: Tvorba kapacít na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
 Strategický cieľ 2.3: Propagácia a osveta podporujúca obehovú ekonomiku 

 Priorita 3 - Inovačne založená ekonomika a vzdelávanie prepojené na potreby a potenciál územia spojené 
 s dostupnosťou služieb na úseku sociálnej inklúzie 
 Strategický cieľ 3.1: Modernizácia vzdelávania reflektujúceho na potreby trhu práce 
 Strategický cieľ 3.2: Podpora výskumu a vývoja a smart riešení v nosných oblas�ach ekonomiky UMR 
 Strategický cieľ 3.3: Rozvoj sociálnej ekonomiky pri rešpektovaní hlavných demografických trendov 

 Priorita 4 - Kultúrny a krea�vny priemysel ťažiaci z kultúrneho dedičstva územia 
 Strategický cieľ 4.1:  Rozvoj infraštruktúry pre uplatnenie kultúrneho a krea�vneho priemyslu 
 Strategický cieľ 4.2:  Zachovanie kultúrneho a historického dedičstva územie 

 Priorita 5 - Využi�e miestneho potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu, rekreácie a športu 
 Strategický cieľ 5.1: Podpora rozvoja strediska Mar�nské hole ako celoročného strediska turizmu a športu 

 a lesoparku Stráne 
 Strategický cieľ 5.2: Rozvoj rekreačnej a športovej infraštruktúry v línii tokov riek Turiec a Váh 
 Strategický cieľ 5.3: Rozvoj rekreačnej a športovej infraštruktúry v areáli SIM a Pltníky 
 Strategický cieľ 5.4: Rozvoj kapacít pre spoluprácu v regióne pri tvorbe a implementácii rozvojových poli�k 

 1.5  Integrované inves�čné balíčky pre implementáciu IUS územia UMR Mar�n - návrh 

 Strategický inves�čný balíček 1: Udržateľná nízkouhlíková doprava a mobilita 

 1.5.1  Kľúčové - nosné projekty na úrovni UMR: 
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 -  Výmena vozového parku MHD Mar�n – Vrútky za vysokoekologické nízkopodlažné vozidlá 
 -  Modernizácia autobusového nástupiska Mar�n a zvýšenie jeho využi�a pre integrovanú dopravu 
 -  Cyklodopravná trasa Mar�n - priemyselný park- Sučany 
 -  Cyklodopravná trasa Vrútky - Lipovec (v rámci cyklodopravnej trasy Strečno – Vrútky) 
 -  Cyklodopravná trasa Lipovec - Sučany (v rámci Vážskej cyklotrasy) 
 -  Cyklodopravná trasa Mar�n - Košťany nad Turcom 
 -  Cyklodopravná trasa Mar�n - Žabokreky - Belá 
 -  Cyklodopravná trasa Tomčany -Dražkovce -Diaková 
 -  Železničná dopravná cesta Príbovce-Košťany-Mar�n-Vrútky-Sučany 

 1.5.1.1 Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom na úrovni UMR: 
 -  Modernizácia informačných systémov na zastávkach MHD a prímestskej dopravy v rámci UMR 
 -  Budovanie prvkov na zvyšovanie bezpečnos� a komfortu cestujúcich v MHD (prechody pre chodcov, 

 prestrešené autobusové zastávky, nástupné plochy rešpektujúce potreby osôb so zdravotným 
 pos�hnu�m a pod.) 

 -  Budovanie záchytných parkovísk, Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R) a inštalácia 
 systému chytrého parkovania v atrak�vnych oblas�ach miest 

 -  Budovanie cyklopruhov, cyklokoridorov, ako aj na rozšírenie doplnkovej cyklis�ckej infraštruktúry 
 (cyklostojany, cykloúschovne, odpočívadlá a pod.) 

 -  Propagácia a zvyšovanie atrak�vity cyklis�ckej dopravy ( web-portál, aktuálne cyklomapy, 
 cyklosprievodcovia ) 

 -  Jednotný integrovaný systém lístkov 

 Strategický inves�čný balíček 2: Adaptácia na zmenu klímy a odpadové hospodárstvo podporujúce obehovú 
 ekonomiku 

 1.5.2  Kľúčové - nosné projekty na úrovni UMR: 
 -  Vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie kuchynského odpadu z domácnos� 
 -  Obstaranie techniky na zber a zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnos� 
 -  Ekosystémové služby – budovanie zelených a modrých infraštruktúr v urbanizovanom prostredí 

 1.5.2.1  Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom na úrovni UMR: 
 -  Nákup nádob pre domácnos� pre rozvoj separovaného zberu 
 -  Budovanie chránených stojísk pre separovaný zber 
 -  Podpora kampaní a ekologického vzdelávania 
 -  Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov 

 Strategický inves�čný balíček 3: Inovačne založená ekonomika a vzdelávanie prepojené na potreby a potenciál 
 územia spojené s dostupnosťou služieb na úseku sociálnej inklúzie 

 1.5.3  Kľúčové - nosné projekty na úrovni UMR: 
 -  Budovanie a rekonštrukcia podporovaného bývania 
 -  Založenie sociálneho podniku  s cieľom podporiť rovnosť príležitos� a zvýšenie zamestnanos� 
 -  Budovanie a rekonštrukcia odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, 

 technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručnos�, a učební 
 IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručnos� žiakov základných škôl 

 1.5.3.1  Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom na úrovni UMR: 
 -  Popularizácia odborného vzdelávania vychádzajúceho z potrieb trhu práce 
 -  Podpora integrácie služieb sociálnej a zdravotnej starostlivos� 

 Strategický inves�čný balíček 4: Kultúrny a krea�vny priemysel ťažiaci z kultúrneho dedičstva územia 

 1.5.4  Kľúčové - nosné projekty na úrovni UMR: 
 -  Vytváranie nových objektov kultúrnej infraštruktúry ( rekonštrukcia objektu kina Moskva na nové 

 mul�funkčné centrum pre územie UMR ) 
 -  Podpora ak�vít  a činnos� kultúrnych a krea�vnych cen�er 
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 -  Zlepšenie poskytovania kultúrnych služieb a rozvoj lokálnej a regionálnej iden�ty, národnostnej 
 a menšinovej kultúry 

 1.5.4.1  Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom na úrovni UMR: 
 -  Obnova a zachovanie hmotného kultúrneho a historického dedičstva na území UMR 
 -  Budovanie a  rozvoj personálnych kapacít pre oblasť manažmentu kultúrneho turizmu 
 -  Podpora organizovania a propagácie lokálnych kultúrnych a hudobných fes�valov, historických aj nových 

 mestských jarmokov a trhov regionálneho charakteru 

 Strategický inves�čný balíček 5: Využi�e miestneho potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu, rekreácie 
 a športu 

 1.5.5  Kľúčové - nosné projekty na úrovni UMR: 
 -  Komplexné dobudovanie infraštruktúry strediska Mar�nské hole vrátane prístupovej komunikácie, 

 sta�ckej dopravy  a dopravných zariadení v stredisku a ďalšej športovej infraštruktúry; udržateľné 
 využívanie prírodných zdrojov na Mar�nských holiach prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
 infraštruktúry - kanalizácia, ČOV, vodovod 

 -  Rozvoj športovej a rekreačnej infraštruktúry na nábreží Turca 
 -  Rozvoj športovej a rekreačnej infraštruktúry areálu SIM 
 -  Rozvoj športovej a rekreačnej infraštruktúry Pltníky 
 -       Rozvoj rekreačnej infraštruktúry lesopark Stráne 
 -       Mar�nské aquacentrum 

 1.5.5.1  Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom na úrovni UMR: 
 -  Podpora  marke�ngu, propagácie a vzdelávania ( rozvoj činnos� OOCR, vypracovanie komunikačných 

 a marke�ngových plánov, organizovanie poduja� ) 
 -  Zvyšovanie kvality služieb a tvorba produktov cestovného ruchu v cestovnom ruchu ( inova�vne 

 riešenia ) 
 -  Vybudovanie systému turis�ckého informačného značenia na území UMR 

 Viď kapitola 1.5 
 1.  Predpokladaný obsah PHRSR 

 2.1.  Charakter dokumentu 

 Strategický  dokument  má  povahu  nového  dokumentu  –  Integrovanej  územnej  stratégie  územia  udržateľného 
 mestského  rozvoja  Mar�n.  Dokument  bude  spracovávaný  takou  formou,  že  bude  zahŕňať  operácie  a  projekty 
 zmluvných  strán  v takom  rozsahu,  že  �eto  mestá  a obce  nemusia  spracovávať  osobitný  PHRSR  obce  (Plán  rozvoja 
 obce)  v  zmysle  zákona  č.  539/2008  Z.z.  o  podpore  regionálneho  rozvoja.  Ak  sa  niektorá  zo  zmluvných  strán 
 rozhodne  IUS  UMR  akceptovať  ako  svoje  PHRSR  (Plán  rozvoja  obce,  či  mesta),  musí  takýto  postup  obce,  či  mesta 
 schváliť obecné zastupiteľstvo príslušnej obce, resp. mestské zastupiteľstvo príslušného mesta. 
 2.2.  Body obsahu PHRSR (podrobnejšie viď Metodika tvorby PHRSR, UPVII 2020) 

 1.  Úvod: IÚS územia UMR Mar�n 
 2.  Analy�cké východiská 
 3.  Rozvojová stratégia 
 4.  Implementačný plán a plán monitorovania 
 5.  Riziká implementácie a ich prevencia 
 6.  Riadenie implementácie UMR 
 7.  Využité informačné zdroje 
 8.  Prílohy 
 2.3.  Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-plánovacie regióny vrátane území 

 pre stratégiu UMR. 

 IUS sa vypracúva ako spoločný strategický dokument pre administra�vne územie mesta Mar�n, mesta Vrútky 
 a obcí Bystrička, Diaková, Dražkovce, Lipovec, Žabokreky, Košťany nad Turcom, Sučany, Turčianske Kľačany 
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 3.  Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, potenciály, výzvy, problémy, ciele 

 a geografický rozmer IÚS 

 V návrhu IÚS sa neuvažuje s variantným riešením. 

 4.  Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR  a zodpovednos� za jednotlivé kroky 

 (podrobnejšie viď fázy a kroky prípravy podľa: Metodika tvorby PHRSR, UPVII 2020) 

 Fáza/ Krok  Obsah  Začiatok 

 fázy/ 

 kroku 

 Koniec 

 fázy/ 

 kroku 

 Zodpovedná 

 osoba/partner 

 Fáza 1  Iden�fikácia potreby a impulzov vypracovania IÚS 
 územia UMR Mar�n a rozhodnu�e o zača� 
 prípravných prác 

 6/2020  11/2020 

 Fáza 2  Prípravné práce, spracovanie a schválenie 
 Vstupnej správy 

 11/2020  1/2021 

 Fáza 3  Inventarizačná, analy�cká a prognos�cká fáza 
 spracovania IÚS územia UMR Mar�n 

 1/2021  5/2021 

 Fáza 4  Stanovenie strategického smerovania, priorít a 
 strategických cieľov IÚS územia UMR Mar�n 

 5/2021  7/2021 

 Fáza 5  Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, 
 postupu a nástrojov na dosiahnu�e vízie a cieľov 

 6/2021  8/2021 

 Fáza 6  Nastavenie implementácie, financovania, 
 monitorovania a vyhodnocovania IÚS územia 
 UMR Mar�n 

 8/2021  11/2021 

 Fáza 7  Prerokovanie a schvaľovanie návrhu IÚS územia 
 UMR Mar�n 

 11/2021  12/2021 

 5.  Vzťah IÚS k iným strategickým dokumentom 

 5.1.  Nadradené dokumenty - Integrovaná územná stratégia Žilinského kraja, Žilinský samosprávny kraj, 2021 - 

 2027, dokument bude integrovať strategické priority IÚS UMR Mar�n) 

 5.2.  Ostatné dokumenty  - ostatné strategické dokumenty na národnej a regionálnej úrovni, programy rozvoja 
 miest a obcí začlenených do územia UMR Mar�n 

 6.  Orgán kompetentný na prija�e IÚS 

 Kooperačná rada UMR 


