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Zhodnotenie volebného programu 2003 - 2006
Vo voľbách na funkciu primátora
mesta Gelnica v roku 2003 som dostala Vašu dôveru a stala som sa primátorkou. Teraz nadišiel čas, milí Gelničania, aby som Vás informovala o
tom, čo sa podarilo za pomoci orgánov
samosprávy, štátnej správy, EÚ a aktívnej účasti občanov urobiť.
Počas môjho pôsobenia vo funkcii
som sa snažila s Vašou pomocou a
podporou rozvíjať moje rodné mesto a
prispieť k lepšiemu životu všetkých občanov.
Počas tohto obdobia sa zrealizovala výstavba bytového domu (28 b. j.)
na Športovej ulici. Ďalej boli prevedené asfaltové kryty a ich úpravy na
uliciach - Perlová, Hlavná, Potočná a
Kováčska. Na Dome smútku sa realizuje oprava strešného plášťa, na Cintorínskej ulici prebieha výstavba oporného múru a parkoviska a na Baníckej
ulici oprava vodojemu. Po presťahovaní Gelnických lesov boli zrekonštruované priestory interiéru pre účely
MsÚ a v súčasnosti prebieha na objekte úradu výmena okien. Kompletnou rekonštrukciou prechádza aj verejné osvetlenie a mestský rozhlas.
Ďalej bola prevedená rekonštrukcia
strechy požiarnej zbrojnice a v Základnej škole v Gelnici bola v telocvični
rekonštruovaná podlaha. V centre
mesta bolo obnovené dopravné značenie, v lesoparku Turzov boli prevedené úpravy a v samotnom meste bola
vykonaná drobná architektúra mesta
ako doplnenie stojanov na koše, košov a lavičiek.
Pracujeme na vytvorení parkoviska
pri reštaurácii Tatran na Hlavnej ulici.
Pripravujeme aj projektovú dokumentáciu a realizáciu zakrytia Zimného
štadióna, resp. vytvorenia multifunkčnej haly na Športovej ulici a projektovú
dokumentáciu pre skládku inertných
materiálov Zemník. V príprave je celková rekonštrukcia Amfiteátra.
Vykonávame koordináciu regulácie
potoka v Perlovej doline po povodniach a v koordinačnej príprave je aj
regulácia Turzovského potoka po povodniach. Pred ukončením je oprava
kaplnky Svätého Jána. V tomto roku
sme z finančného daru v hodnote 400
tisíc Sk od VSE financovali dobudovanie tenisového ihriska na ulici Lyžiarskej a výstavbu detského ihriska
na ulici Športovej .
Zrealizované boli aj nasledovné akcie: výstavba staničiek kontajnerov na
TKO, oprava chodníka na Hlavnej ulici
pred Domom služieb, cestný priepust
na Perlovej ulici, rekonštrukcia oporného múru na Kukučínovej ulici, obnovili sa zastávky SAD, na Tehelnej ulici
bolo opravené schodisko, na mestskom cintoríne boli urobené chodníky,
na streche Baníckeho múzea bola vymenená krytina a vznikla nová ortofotomapa Gelnice. Kompletnou rekonštrukciou prešla aj Spoločenská
sála mesta Gelnica, obnovila sa fasáda na budove Klubu dôchodcov a
na Hlavnej ulici (pred ObÚ) sa opravil
oporný múr. V realizácii je v súčasnosti
oprava oporného múru a úprava vodojemu a vodného zdroja v časti Háj.
Prebieha prvá etapa opravy živičných
povrchov mestských komunikácií na
uliciach Hlavná, Nemocničná, SNP,
Banícka, Plynárenská, Lyžiarska, Zimná a Partizánska.
V príprave je druhá etapa opráv na
uliciach Banská, Lesná, Cintorínska a
v časti Háj. Pripravujeme taktiež výstavbu oporného múru na Vajanského

ulici, rozšírenie kanalizačného lapač a
na Hlavnej ulici, vytvorenie odvodňovacích rigolov na uliciach Potočná a
Poľná, v pláne je aj oprava časti fasády Baníckeho múzea a výmena časti
oplotenia na mestskom cintoríne.
V súčasnosti je pred ukončením
všeobecný podnikateľský inkubátor, je
spracovaná projektová dokumentácia
čističky odpadových vôd a dostavby
kanalizácie v meste Gelnica v rámci
grantovej schémy. Na základe novely
zákona č. 223/ 2001 Zb. - Zákon o odpadoch, ktorý bol novelizovaný článkom 4 zákona č. 24/ 2004 Z. z. sa
zrealizovala aj výstavba kompostoviska bioodpadov.
V súčasnej dobe máme možnosti
získavať prostriedky z fondov Európskej únie. Túto možnosť sme sa snažili
a snažíme naplno využívať, ale využívame aj čerpanie finančných prostriedkov z iných zdrojov.
V druhom polroku 2003 boli schválené
nasledovné projekty. Projekt pod názvom "Skvalitnenie bývania rómskych
občanov v meste Gelnica", prínos pre
mesto Gelnica predstavoval sumu
150.000,- Sk. Spoluúčasť na projekte
"Podrobná stratégia ekonomického
rozvoja Hnileckej doliny", výsledkom
ktorého bolo vydanie informačnej knihy o Hnileckom regióne.
Ďalej bol schválený projekt "Skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych
služieb v Nemocnici s poliklinikou v
Gelnici", prostredníctvom ktorého
mesto získalo novú sanitku v hodnote
cca 900.000,- Sk. Zrealizovaná bola
druhá fáza projektu "Municipal library
in Gelnica", finančný prínos pre mesto
bol 66.758,- Sk.
V roku 2004 sa nám podarilo získať
finančné prostriedky na projekty:
"Knižnica - brána k vzájomnému porozumenie, k aktívnejšej spoločnosti, k
občanovi", finančný prínos bol 45 tisíc
Sk na nákup kníh.
"Projekt ďalšieho vzdelávania zamestnancov samospráv a učiteľov", finančný prínos bol 1.735.500,- Sk.
"Centrum pre podporu regionálneho rozvoja v meste Gelnica (Všeobecný podnikateľský inkubátor)", finančný prínos 2.827.500,- Sk - technická projektová dokumentácia.
"Oprava zastrešenia objektu Baníckeho múzea v Gelnici", finančný prínos 150.000,- Sk.
"Kniha - nenahraditeľný prameň
poznania, vedomostí a krásy", finančný prínos 30.000,- Sk na nákup nových kníh.
"Budovanie informačnej kancelárie
mesta Gelnica", finančný prínos
1.923.870,- Sk.
"Všeobecný podnikateľský inkubátor v meste Gelnica", finančný prínos
36.832.300,- Sk, KSK vstúpil do spolufinancovania implementácie projektu sumou 350.000,- Sk.
"Európska dobrovoľnícka služba",
finančný prínos 32.000,- Sk.
V roku 2005 boli schválené projekty
"Vytvorenie strategických dokumentov pre správny, regionálny a územný
rozvoj mesta Gelnica", finančný prínos
1.439.900,- Sk a projekt "Knihy sú
cibrením ducha, pilníkom súdnosti, zrkadlom cudzích a vodidlom našich
myšlienok a činov", finančný prínos
40.000,- Sk.
V grantovej výzve na podporu
miestnych a regionálnych projektov z
prostriedkov PHARE sme získali finančné prostriedky na ČOV a dostavbu kanalizácie v meste Gelnica vo

výške 3.291.850,- Sk - technická projektová dokumentácia.
Na odškodnenie povodní, ktoré
postihli mesto v roku 2004, sme získali
od ZMOS 100.000,- Sk, od KSK
120.000,- Sk, od Zväzu obcí okresu
Karviná 31.300,- Sk, od slovenských
miest Topoľčany, Nová Baňa, Pezinok, Kežmarok a Martin 31.000,- Sk
a zo štátneho rozpočtu sumu
1.265.000,- Sk.
Prostredníctvom projektu "Vytvorenie
verejne prístupných bodov k internetu
v regionálnych knižniciach KSK" získala mestská knižnica tri počítače s
možnosťou pripojenia na internet, ktoré budú slúžiť všetkým návštevníkom
knižnice.
Úspešným projektom s názvom
"Vytvorenie cezhraničnej spolupráce s
dôrazom na rozvoj geoturizmu" získalo mesto sumu 14.480.938,- Sk na
celkovú rekonštrukciu gelnického amfiteátra.
V štádiu riešenia sú ešte projekty
"Zachovanie baníckych tradícií v meste Gelnica", "Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu", "Obnova historickej budovy Mestského
úradu v Gelnici", "Projekt inštalovania
kamerového systému v meste Gelnica", "Zakrytie Zimného štadióna Gelnica", "Projekt rekonštrukcie Futbalového štadióna v meste Gelnica", "Dom
charity - zachovanie služieb v meste
Gelnica", "Zvýšenie kvality trhu práce
v gelnickom okrese", "Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra pre trávenie voľného času", "Príprava Rozvojového programu priorít verejných prác
na roky 2006 až 2008".
Myslím si, že súčasťou života občanov mesta je aj kultúra a príjemné
trávenie voľného času. Pravidelne pripravujeme kultúrno-spoločenské podujatia ako Oslobodenie mesta, Oslavy sviatku práce a víťazstva nad fašizmom, SNP, Reprezentačný ples
mesta, Slávnostná akadémia venovaná Dňu učiteľov, Deň matiek, Gelnický kľúč - prehliadka komornej hudby neprofesionálnych detských i dospelých hudobných telies, Deň detí, Prijatie žiakov a študentov gelnických
škôl a ocenenie za reprezentáciu mesta, Gelnický jarmok - kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Gelnického
jarmoku (vystúpenie hudobných skupín a záujmových klubov, dielne starých majstrov), Na baňu klopajú - banícky pochod a oživenie baníckych tradícií, Mesiac úcty k starších - slávnostná akadémia venovaná mesiacu
úcty k starším, Pamiatka zosnulých pietna spomienka venovaná pamiatke
zosnulých, Vianočný koncert v Rímskokatolíckom kostole v Gelnici a Vianočné trhy.
Na oživenie geoturizmu v regióne
sme v spolupráci s Technickou univerzitou BERG v Košiciach zorganizovali v máji 2005 podujatie pod názvom "Stretnutie nemeckých a slovenských baníkov a banských spolkov", ktorého sa zúčastnil aj bývalý
prezident SR pán Rudolf Schuster.
Pre občanov mesta, ale aj celej Hnileckej doliny, sme sa snažili organizovať vystúpenia slovenských aj
zahraničných hudobných skupín. Návštevníci mohli zažiť koncert slovenskej
kapely NO NAME, SENZUS, Ščamba,
Otta Weitera, finalistov Slovensko hľadá Superstar, Petra Stašáka, českých
spevákov Michala Davida, Františka
Nedvěda, Honzy Nedvěda a ďalších.V
lete tohto roku sme opäť obnovili

podujatie Gelnica ROCK FEST 2006,
na ktorom sa okrem domácich skupín
prestavila aj známa slovenská skupina DESMOD. Pri príležitosti Dňa detí
sa konalo mestské kolo speváckej súťaže NAJ STAR a tanca chtivých Gelničanov určite zaujalo vystúpenie tanečnej skupiny Merlin. V spolupráci s
KSK sa vytvorilo detašované pracovisko Spišského osvetového strediska.
V rámci skvalitnenia služieb pre
obyvateľov sa Mestská knižnica presťahovala do väčších priestorov na
Slovenskej ulici, zakúpilo sa mnoho
nových kníh a pribudli tri počítače
zapojené na internet, ktoré sú prístupné pre všetkých návštevníkov knižnice. Pre rozvoj cestovného ruchu a
ľahší prístup k informáciám bola vytvorená nová internetová stránka mesta Gelnica. Taktiež sme zabezpečili
nový propagačný materiál o našom
meste.
Neodmysliteľnou časťou mojej práce boli aj dlhé hodiny jednaní a rokovaní s potencionálnymi investormi,
ktorých cieľom bolo vytvorenie nových
pracovných príležitostí pre občanov
mesta. Niekedy však výsledok nebol
taký, aký by sme si želali. Ale aj
napriek týmto zlým skúsenostiam je
mojou snahou naďalej vytvárať ďalšie
pracovné miesta, ktoré by znížili počet
nezamestnaných v meste Gelnica.
Jedným z úspechov je vytvorenie cca
50 pracovných miest nemeckým investorom pánom Winnfriedom Grimmom, firma Lewien Verbindungstechnik (firma sa zaoberá káblovou
konfekciou).
Naplno sa rozbehla aj pracovná činnosť vo firme ELEKTROCONNECT,
s.r.o., v jednej časti z priestorov bývalého SUPAKA. Po ukončení implementácie projektu v máji 2006 by sa
mala rozšíriť prevádzka do oboch hál.
Po rekonštrukcii tretej haly na vlastné
náklady sa výhľadovo do roku 2007
vytvorí v tejto firme cca 250 pracovných miest. V administratívnej budove
areálu bývalého SUPAKA sa vytvoria
nájomné priestory pre začínajúcich
podnikateľov v rámci Hnileckého regiónu.
V súčasnosti prebiehajú rokovania
s ďalšími zahraničnými firmami, ktoré
chcú v našom meste vytvoriť svoje
prevádzky.
Po prechode kompetencií v oblasti
školstva na mestá a obce sa mesto
Gelnica stalo zriaďovateľom základnej
školy, základnej umeleckej školy a materských škôl. Vzhľadom na zlú finančnú situáciu a nedostatok financií v
tomto rezorte sa podarilo vybaviť navýšenie mimo plánovaného rozpočtu pre
všetky školy a školské zariadenia z
Ministerstva školstva SR. V roku 2004
to bola čiastku 1.200.000,- Sk, v originálnych kompetenciách 400.000,Sk a v roku 2005 financie vo výške
450.000,- Sk. Zabezpečili sme financie z Ministerstva financií SR na kapitálové výdavky - riešenie havarijného stavu strechy bazénu ZŠ v Gelnici
vo výške 1.300.000,- Sk. Okrem toho
sme na rôzne aktivity pre mesto získali
sponzorské dary vo výške 129.000,Sk. Je potrebné spomenúť aj finančné
prostriedky, ktoré nám pridelila vláda
SR z navýšených zdrojov štátneho
rozpočtu, ktoré budú použité na prvú
etapu zastrešenia Zimného štadióna v
Gelnici. Ide o sumu 4.000.000,- Sk.
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