PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA GELNICA NA ROKY 2015 - 2021
SOCIÁLNA OBLASŤ

Akčný plán na roky 2019 - 2021
Schválené uznesením MsZ v Gelnici č. 117

zo dňa 16. 5. 2019

2. Prioritná oblasť (Sociálna) - Zabezpečené všetky verejné služby občanom
Špecifický cieľ, opatrenie,
projekt/aktivita

financovanie

termín (rok) zodpovedný
zdroj

indikátor

výška v €

východisková
hodnota

plánovaná
hodnota

poznámky

Špecifický cieľ: Zabezpečenie možností bývania pre všetky kategórie obyvateľov
Opatrenie č. 2.1 - Zabezpečenie dostatočných kapacít nízkoštandardného a nájomného bývania

Projekt 2.1.1 Výstavba bytov
nízkeho štandardu

2016 - 2020

Projekt 2.1.2 Rekonštrukcia
bytových domov vo vlastníctve
mesta
od 2016

PM,
OVOŽPaSP

dotácie, granty,
vlastné zdroje neurčená

počet bytových
jednotiek nízkeho
štandardu

SD,
OVOŽPaSP

cca 36 150 - r.
2018
cca 23 333 - r.
2019
dotácie, granty, cca 43 636 - r.
vlastné zdroje 2020

počet
zrekonštruovaných
bytových domov

0

V roku 2017 bola uzn. č. 239 zo dňa
20.12.2017 schválená zastavovacia
štúdia Urbanistického obvodu č. 8,
lokality č. 20, Názov lokality : Pod
Hájom. V rámci NP Take AWAY bola
predložená žiadosť na podporu
vysporiadania pozemkov v MRK pozemky v lokalite pripravovanej
10 výstavby.

0

Potrebná a nevyhnutná rekonštrukcia
bytového domu SNP 20 - DOS.
Potrebné hľadať aj iné ako vlastné
1 zdroje financovania.

0

Zabezpečenie možnosti bývania pre
1 všetky kategórie obyvateľov.

Opatrenie č. 2.2 - Zabezpečenie možností individuálnej bytovej výstavby a komplexnej bytovej výstavby
Aktivita: 2.2.1 Zabezpečenie
infraštruktúry a sietí pre
možnosti IBV v určených
lokalitách

od 2018

PM, TS ,
OVSPaŽP

vlastné zdroje,
granty, dotácie neurčená

pripravená lokality
pre IBV

Aktivita 2.2.2 Výstavba nových
PM, TS,
cca 70 000 - na
bytových domov I. a II.
externé
vlastné zdroje, spracovanie PD v spracovaná PD/ nový
kategórie
granty , ŠFRB r. 2019
bytový dom
od 2019 - 2021 inštitúcie
Špecifický cieľ: Pokračovanie a zintenzívnenie komunitnej práce
Opatrenie č. 2.3 - Zabezpečenie terénnej sociálnej práce prioritne pre Rómskych obyvateľov a zdravotne postihnutých občanov
Aktivita 2.3.1 Pokračovanie v
zabezpečovaní terénnej
sociálnej práce v Rómskej
komunite a jej rozšírenie podľa
potrieb aj na iné
znevýhodnené skupiny
dotácie, granty,
obyvateľstva
vlastné zdroje
r. 2019- 37 076 €
od 2015
KP- TSP
Aktivita 2.3.2 Zabezpečenie
terénneho zdravotného
asistenta a vytvorenie
dotácie, granty,
podmienok pre jeho prácu
vlastné zdroje neurčená
2016 - 2019 KP- TSP
Opatrenie č. 2.4 - Vytvorenie podmienok pre komunitnú prácu v meste

počet osôb na pozícii
terénny sociálny
pracovník / počet osôb
na pozícii asistent
terénneho sociálneho
pracovníka
počet osôb na pozícii
terénny zdravotný
asistent

0/0

V roku 2019 je v rozpočte mesta
vyčlenných 70 tis. EUR na spracovanie
1.1 PD

2 /0

Mesto Gelnica bude aj v r. 2019
zapojené do Národného projektu:
Terénna sociálna práca a Terénna
práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít.
Doba realizácie: 1.8.2017 - 31.10.2019;
1 /2 1 TSP a 2 terénni pracovníci.

0

V roku 2019 bude túto pozíciu
vykonávať 1 asistent prostredníctvom
1 Zdravé komunity n.o.

Aktivita: 2.4.1 Zakúpenie,
prenájom alebo výstavba
priestorov pre komunitné
centrum

od 2018

Aktivita 2.4.2 Identifikovanie a
zakúpenie či prenájom
menších priestorov v rámci
celého mesta ako vysunutých
pracovísk komunitného centra od 2016

Aktivita 2.4.3 Spracovanie
Komunitného plánu rozvoja
komunitných služieb
od 2015
Aktivita: 2.4.4 Podpora
prevádzky existujúcej a
vytvárania nových chránených
dielní/pracovísk
od 2017
Aktivita: 2.4.6 Rekonštrukcia
strediska Mária Huta

od 2018

Aktivita 2.4.7. Rekonštrukcia a
modernizácia Obradnej
miestnosti na MsÚ
od 2017

PM, KS

PM, KS; KPEO

granty, dotácie,
vlastné zdroje neurčená

vytvorenie
komunitného centra

vlastné zdroje

vytvorenie
vysunutého pracoviska
komunitného centra
0

KP- EO, KS

vlastné zdroje

PM, KS

dotácie, granty,
vlastné zdroje

PM, KP EO

vlastné zdroje

PM, OVSPaŽP vlastné zdroje

neurčená

počet plánov rozvoja
komunitných služieb

neurčená

0

zrekonštruovaná
10600 budova
zrekonštruovaná
obradná miestnosť na
neurčená MsÚ

od 2019

PM, KP - EO;
KS

vlastné zdroje,
dotácia

počet priamo
podporených
organizácii

cca 600 EUR

zrekonštruovaná
budova KD

1

Komunitný plán sociálnych služieb
Mesta Gelnica na roky 2018 -2024 s
výhľadom do roku 2026 bol spracovaný
v r. 2018. Bude sa vyhodnocovať
1 každoročne.
V roku 2017 sa vytvorilo chránené
pracovisko - obsluha kamerového
systému- 1 zamestnanec na 3,75 hod..
aj v r. 2019.
1 Pracovisko
V roku 2019bude
sa plánuje
údržba

0

priestorov prenajímaných pre Atletický
ŠK Mária Huta (10 000 €) a údržba
1 Klubu dôchodcov - 600 EUR..

0

1

Doplnenie siete
špecializovaných
2.5.1 Podpora doplnenia siete
lekárskych ambulancií
špecializovaných lekárskych
medziročne aspoň o 1
ambulancií
ambulanciu, prípadne
zachovanie
existujúceho počtu.
od 2016
PM
vlastné zdroje neurčená
Špecifický cieľ: Zabezpečenie adekvátnej starostlivosti o znevýhodnené skupiny obyvateľstva
Opatrenie 2.6: Podpora práce domovov dôchodcov, denných stacionárov a ďalších služieb pre dôchodcov
PM, OSMaRM,
Aktivita: 2.6.1 Rekonštrukcia
OVOŽPaSP;
Domu osobitného určenia/
externé
vlastné zdroje,
Dom opatrovateľskej služby
od 2018
inštitútie
dotácia
neurčené
Zrekonštruovaný DOS 0

2.6.4 Rekonštrukcia budovy
Klubu dôchodcov a rozšírenie
možností jeho služieb

Realizácia aktivtiy je v nadväznosti na
aktivitu 2.1.1 - prestupné bývanie v
1 budove na Háji.

0

počet chránených
5352 pracovísk

Aktivita 2.4.9 Podpora
verejných i neverejných
poskytovateľov sociálnych
dotácie, granty, 6500 EUR v roku
služieb
vlastné zdroje 2019
od 2015
OF, PM
Špecifický cieľ: Zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti
Opatrenie č. 2.5 -Podpora zachovania všeobecných a špecializovaných ambulancií v meste

Realizácia aktivtiy je v nadväznosti na
aktivitu 2.1.1 - nová výstavba v lokalite
Háji, kde sa uvažuje aj s výstavbou
1 komunitného centra.

0

Prestavba obradnej miestnosti na
1 modernú.
Podpora sa uskutočňuje aj napr.
prostredníctvom zvýhodneného nájmu
priestorov. V roku 2019 sa uvažuje s
príspevkom pre Diecéznu charitu vo
výške 6 000 EUR. Ocenenia
1 jednotlivcom 500 EUR.

Snaha o udržanie existujúcich
odborných ambulancií a doplnenie
siete.

10

11

V roku 2019 sa plánuje bežná údržba
1 DOS.

Snaha získať dotáciu resp. iné cudzie
zdroje na rekonštrukciu budovy, čím by
1 sa vytvorili aj ďalšie možnosti využitia.

vytvorené podmienky
2.6.5 Vytvorenie zázemia pre
pre poskytovateľov
poskytovanie sociálnych
PM, KP - EO; vlastné zdroje,
soc. Služieb - podpora
služieb
od2019
KS
dotácia
neurčené
poskytovateľov
0
Opatrenie č. 2.7 - Podpora práce organizácii pracujúcich s telesne a duševne postihnutými občanmi

Aktivita 2.7.3 Podpora
záujmových združení
zaoberajúcich sa prácou s
telesne a duševne
Počet podporených
postihnutými osobami
od 2018
PM, KP, FO
vlastné zdroje neurčená
združení
Opatrenie č. 2.8 - Podpora práce organizácii pracujúcich s ostatnými znevýhodnenými skupinami obyvateľstva
počet osôb zo
znevýhodnených
Aktivita 2.8.1 Realizácia aktivít
skupín obyvateľov
pre prácu so znevýhodnenými
pravidelne sa
skupinami v Centre voľného
zúčastňujúcich aktivít
času
CVČ
od 2015
CVČ
vlastné zdroje neurčená

Naviazanosť tejto aktivity na aktivitu
2.4.9.

1

V súčasnosti sú združenia podporované
formou zvýhodneného nájmu:
Združenie na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím; Slovenský zväz
zdravotne postihnutých, ako aj
podporou aktivít združení v rámci
2 reprezentačných výdavkov.

45

Centrum voľného času je financované
aj zo zdrojov mesta. Pravidelná účasť
na aktivitách je aspoň 12 krát za rok. V
CVČ pôsobí Otvorený klub Rómov;
Country klub pre dôchodkyne; Baby
50 klub.

0

V roku 2019 sa použije dotácia ÚV SR
vo výške 15 000 EUR. Splácanie
kapitálového výdavku - UNISTAV - 153
288 EUR. Plánuje sa kúpa rolby vo
1 výške 30 000 EUR.

Špecifický cieľ: Podpora a rozvoj ďalších oblastí občianskeho života
Opatrenie č. 2.9 - Podpora a rozvoj športu

Projekt 2.9.1 Dokončenie
rekonštrukcie zimného
štadióna

od 2016

PM,
OVOŽPaSP,
KMaŠ

153 288 EURsplátky/chladenie,
15000 EUR počet plne
dotácia ÚV SR
dotácie, granty,
zrekonštruovaných
28 000 EUR-rolba
vlastné zdroje
zimných štadiónov

Projekt 2.9.2 Rekonštrukcia
futbalového štadióna, úprava a
viacúčelové využitie jeho
okolia ako športového areálu
(príp. prepojenie s areálom
zimného štadióna)
2015 - 2018

PM,
OVOŽPaSP,
vlastné zdroje,
KMŠ, OKŠaVC dotácie, granty

Aktivita 2.9.3 Vysporiadanie
vlastníctva a obnova
lyžiarskeho areálu na
Šibeničnom vrchu

PM, PZM,
OKŠaVČ

od 2016

35 000 EUR vlastné zdroje;
8 000 EUR

neurčené, cca
dotácie, granty, 8000 EUR na
vlastné zdroje detský vlek

Podlahová plocha
zrekonštruovaných
vnútorných priestorov
(šatne, sprchy, WC,
kancelária) v m2

0

fungujúci lyžiarsky
areál

0

V roku 2019 je naplánovaná oprava
šatní zo zdrojov mesta (35000EUR).
Kapitálové výdavky vo výške 8 000
100 EUR
Mesto sa pravidelne zaujíma o aktuálny
stav v tejto lokalite. Mesto plánuje
zakúpiť detský vlek a v spol. s
Lyžiarskym klubom Gelnica zabezpečiť
0 jeho využitie.

4

V roku 2019 sa plánuje údržba
existujúcich detských ihrísk (Marina
Park, Športová 22, Tehelná, FŠ,
5 WorkOut, Mária Huta, športová 1/3)

Aktivita 2.9.4 - Rekonštrukcia
existujúcich a výstavba nových
multifunkčných športových
plôch
od 2016

PM, OSMaRM,
OVOŽPaSP;
dotácie, granty,
KMŠ
vlastné zdroje

Aktivita 2.9.5 Využiť areál
Základnej školy na výstavbu
športovísk pre deti a mládež

ZŠ

vlastné zdroje,
dotácie, granty neurčená

vybudované
športoviská v areáli ZŠ

0

V roku 2019 sa plánuje využívanie
2 dopravného ihriska v areáli ZŠ.

CVČ, PM

vlastné zdroje,
dotácie, granty neurčená

oprava tenisového
kurtu v areáli CVČ

0

1 Bežná údržba tenisových kurtov.

od 2017

Aktivita 2.9.6 Oprava, údržba
existujúcich a výstavba nových
tenisových kurtov
od 2017

počet opravených
resp. vybudovaných
3 000 EUR športovísk

Aktivita 2.9.8 Podpora aktivít
športových klubov a združení

od 2015

8000 EUR HK a
Rebellion; 6000
dotácie, granty, MFK; TJ - 1500
KMŠ, OKŠaVČ vlastné zdroje EUR

Opatrenie č. 2.10 - Podpora a rozvoj kultúry
Aktivita 2.10.2: Zatraktívniť
areál Amfiteátra pre
organizovanie kultúrnych
PM, SD,
podujatí a podpora ich
OKŠaVČ;
organizátorov
OSMaRM,
od 2016

Aktivita 2.10.3 Založenie
detského folklórneho súboru

počet podporovaných
športových klubov a
združení

3

počet organizovaných
podujatí na Amfiteátri
ročne

3

neurčená

počet detí pôsobiacich
vo folklórnom súbore

13

vlastné zdroje, cca 2000 Eur
dotácie, granty ročne

od 2015

CVČ, MŠ, ZUŠ vlastné zdroje

od 2018

PM, ZŠ, MŠ,
ZUŠ, CVČ

vlasstné
zdroje, dotácie neurčená

počet zatraktívnených
objektov

Aktivita 2.10.5 Podpora aktivít
organizácií pôsobiacich v
oblasti kultúry
2015 - 2017

OKŠaVČ

dotácie, granty,
vlastné zdroje 3500 v r. 2019

Aktivita 2.10.6 Rekonštrukcia
mestskej knižnice

OKŠaVČ

vlastné zdroje,
dotácie, granty 10000 € - r. 2019

2.10.4 Koordinácia
zatraktívňovania prostredia
mesta prostredníctvom
grafických prvkov

OVOŽPaSP
ZPM
OKŠaVČ
OSMaRM
PM
SD
OF
ZŠ
KP - SIS
OSMDaP
KP- EO
CVČ
TS
KCRaM
KVPO
MŠ
KS
PZM
KMŠ
ZUŠ
RIUS
ELENA

od 2017

Mesto pravidlene podporuje tieto kluby
(MFK, HK Slovan Gelnica, TJ Slovan
Gelnica, a to hlavne priestorovo
(zvýhodnený nájom), materiálne
(údržba priestorov, práca správcov,
atď.). Finančne - poskytnuté príspevky
5 klubom.

Okrem letného kina sa plánuje využitie
6 Amfiteátra na koncerty apod.
V šk. roku 2015/2016 už bol takýto
súbor založený v MŠ Hlavná ul.- detský
folkórny súbor Srdiečko. V rámci ZUŠ
pôsobí DFS Barborka, ktorý má 32
35 členov

1

V roku 2018 sa zrealizoval projekt ZŠ
Graffiti Gelnica- grafitmi skrášlená
2 stena plavárne ZŠ GL (50 m2).

počet podporovaných
kultúrnych organizácií
a združení

4

Podpora o.z.: Zapadnutý kút; Strážcovia
pravých pokladov storočí; Banícky
4 spolok Gelnica;

zrekonštruované
priestory knižnice

1

1 Bežná údržba knižnice.

Skratky
oddelenie výstavby, ochrany životného prostredia a stavebného poriadku
zástupca primátora mesta
oddelenie kultúry, športu a voľného času
oddelenie správy majetku a rozvoja mesta
primátor mesta
Správa domov Gelnica,s.r.o.
oddelenie finančné
Základná škola Gelnica
kancelária primátora, správca informačných systémov
oddelenie správy miestnych daní a poplatkov
kancelária primátora, evidencia obyvateľstva
Centrum voľného času Gelnica
Technické služby mesta Gelnica
komisia cestovného ruchu a marketingu
Komisia výberová, podnikateľská a obchodu
Materská škola
Komisia sociálna
právna zástupkyňa mesta
Komisia mládeže a športu
Základná umelecká škola
Regionálna integrovaná územná stratégia
Program technickej pomoci; (European Local Energy Assistance)

