PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA GELNICA NA ROKY 2015 - 2021
Akčný plán na roky 2017 - 2019

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ

Schválené uznesením MsZ v Gelnici č. 23 zo dňa 2.3.2017

3. Prioritná oblasť (Environmentálna) - Kvalitné ţivotné prostredie a aktivity mesta a jeho občanov zabezpečujúce pozitívne vplyvy na
ţivotné prostredie
Špecifický cieľ, opatrenie,
projekt/aktivita

termín (rok)

zodpovedný

zdroj

financovanie
výška v €

indikátor

východisková
hodnota

Špecifický cieľ: Podpora aktivít a procesov pri zabezpečovaní ekologických funkcií územia
Opatrenie č. 3.1 - Aktívna podpora skvalitnenia vodozádržných,ekologických a krajinárskych funkcií územia
GELNICKÉ
LESY, s.r.o.
Gelnica
Materské
počet vyuţitých či
školy,
vydaných
Základná
propagačných
Aktivita 3.1.2 Osveta v
škola,
materiálov z
problematike ţivotného
Gymnázium,
dotácie, granty,
problematiky v rámci
prostredia
vlastné zdroje neurčená
osvety
2015 - 2017

Aktivita 3.1.3 Podpora
plánovania a realizácie
vodozádrţných opatrení v
krajine

od 2015

GELNICKÉ
LESY, s.r.o.
Gelnica

dotácie, granty,
vlastné zdroje neurčená

počet vymenených
zachytávacích
zariadení vody na
lesných cestách a
zváţniciach

plánovaná
hodnota

2

50

poznámky

Mesto by malo podporovať všetky
takéto činnosti. Materiály môţu mať
rôznu formu - tlačené, video, audio či
5 fotografické.
Spoločnosť GELNICKĚ LESY, s.r.o.
gelnica kaţdoročne vymieňajú
zachytávacie zariadenia vody na
80 lesných cestách a zváţniciach.

Opatrenie č. 3.2 - Spolupráca so všetkými relevantnými inštitúciami pre zachovanie a zlepšovanie ekologickej stability územia

Projekt 3.2.1 Vybudovanie
oddychových zón na územiach
mestského lesoparku
2015 - 2017

Aktivita 3.2.2 - Revitalizácia
verejných priestranstiev mesta
a obnova verejnej zelene
2016-2018

GELNICKÉ
LESY, s.r.o.
Gelnica

PM,
OVOŢPaSP

dotácie, granty,
vlastné zdroje cca 1 200 / rok

EÚ/ ŠR,
dotácie, granty,
vlastné zdroje, neurčená

počet objektov
lesoparku (napr.
lavičky, altánky,
rozhľadne) na území
mestského lesoparku,
údrţba existujúcich
16 objektov
chodníkov a ciest v km km

V mestskom lesoparku uţ existujú
oddychové zóny, mesto platí za
10 20 objektov starostlivosť a výmenu opotrebovaných
10 km
prvkov kaţdoročný paušál.

revitalizované sídlisko
0

Snahou je zrealizovať projekt
regenerácie verejných priestranstiev po
povodniach v sídliskovej časti mesta.
Moţnosť cez RIUS - zlepšenie
mestského prostredia - revitalizácia
1 zelene (200 tis. EUR)

Špecifický cieľ : Podpora aktivít a procesov zlepšujúcich kvalitu ţivotného prostredia
Opatrenie č. 3.3 - Aktívna podpora a realizácia efektívneho odpadového hospodárstva
Aktivita 3.3.2 Zabezpečenie
likvidácie čiernych skládok
odpadu

OVOŢPaSP,
OSMaRM

dotácie, granty,
vlastné zdroje cca 2 000/rok

počet zlikvidovaných
čiernych skládok

od 2015
Aktivita 3.3.3 Podpora a
počet vyuţitých či
realizácia osvety a propagácie
vydaných
vhodnosti separovania a
propagačných
recyklácie odpadov vo
materiálov z
všetkých kategóriách
OSMDaP,
dotácie, granty,
problematiky v rámci
obyvateľstva
OVOŢPaSP
vlastné zdroje neurčená
osvety
od 2015
Opatrenie č. 3.4 - Dobudovanie a pravidelná starostlivosť o technickú a dopravnú infraštruktúru
Aktivita 3.4.1 Obnova
miestnych komunikácii
od 2015

OVOŢPaSP,
OSMaRM

dotácie, granty,
vlastné zdroje

Aktivita 3.4.2 Rekonštrukcia
rozvodov tepla a teplej vody

Aktivita 3.4.3 Modernizácia
vozového parku Technických
sluţieb mesta Gelnica
Aktivita 3.4.4 - Rekonštrukcia
plynových kotolní
3.4.6 Koncepčné rozšírenie
parkovacích plôch v meste

2015-2017

SD, OVOŢPaSP, dotácie, granty,
OSMaRM
vlastné zdroje

od 2017

TS, PM

2016 -2018

SD, OVOŢPaSP, dotácie, granty,
OSMaRM
vlastné zdroje
dotácie, granty,
OVOŢPaSP, TS vlastné zdroje

od 2016

vlatné zdroje,
dotácie, granty

cca 15 500 EUR/rok

vykonaná údrţba/obnova
miestnych komunikácií
(číslo 1 znamená
vykonanú údrţbu)

počet bm
r. 2017 - 7721 EUR zrekonštruovaných
ďalšie roky neurčená rozvodov

neurčená

počet zakúpených nových
vozidiel/techniky

počet opravených striech
v r. 2017 neurčená
kotolní
cca v r. 2017: 20000 počet nových
€
parkovacích miest

2

Mesto pravidelne odstraňuje vzniknuté čierne
skládky odpadu, čo hradí zo zdrojov rozpočtu
3 vyčlenených na odpadové hospodárstvo.

1

Mesto by malo podporovať všetky takéto
činnosti. Materiály môţu mať rôznu formu 2 tlačené, video, audio či fotografické, web.

Táto aktivita sa rieši pravidelne kaţdý rok ale
pre nedostatok zdrojov je to len havarijná
údrţba.
1

0

0

0
0

1
Táto aktivita sa rieši pravidelne kaţdý rok ale
pre nedostatok zdrojov je to len havarijná
údrţba. Celková rozvinutá dĺţka rozvodu K1
je 2708 m; rozvodu K2 je 3022 m. V roku
2016 realizovaná výmena rozvodu ku MŠ
Hlavná v celkovej sume 7721 EUR 200 uhradená v r. 2017
Nevyhnutné zakúpiť novú techniku pe TS
1 Gelnica.
Nutná opravy striech kotolní. Zahrnuté do
2 RIUS - OP KŢP - 500 tis. EUR
Riešenie tejto problematiky je priamo
20 spojené s riešením aktualizácie ÚPD.

Táto aktivita sa rieši pravidelne kaţdý rok,
ale pre nedostatok zdrojov nie je moţné riešiť
ju koncepčne. Indikátorom bude celková
spotreba elektrickej energie a plynu v
budovách a zariadeniach vo vlastníctve
mesta. RIUS OP KŢP - napr. kniţnica.
Zahrnuté do RIUS - cez OP KŢP na napr.
kniţnicu - 250 tis. EUR. Nutné tieţ spracovať
Koncepciu rozvoja mesta Gelnica v oblasti
tepelnej energetiky, resp. aktualizácia
existujúcej. Táto aktivita bude čiastočne
poriešená v prípade schválenia ţiadosti o
NFP na MŠ Hlavná.

3.4.7 Zvyšovanie energetickej
efektívnosti budov a zariadení vo
vlastníctve mesta

od 2015

SD, OVOŢPaSP, dotácie, granty,
OSMaRM
vlastné zdroje

počet MWh
spotrebovanej elektrickej
3000 EUR - r. 2017 - energie / počet MWh
Koncepcia
spotrebovaného plynu

Skratky
OVOŢPaSP
ZPM
OKŠaVČ
OSMaRM
PM
SD
OF
ZŠ
KP - SIS
OSMDaP
KP- EO
CVČ
TS
KCRaM
KVPO
MŠ
KS
PZM
KMŠ
ZUŠ
RIUS
OP KŢP

oddelenie výstavby, ochrany ţivotného 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 sluţby mesta Gelnica
komisia cestovného ruchu a marketingu
Komisia výberová, podnikateľská a obchodu
Materská škola
Komisia sociálna
právna zástupkyňa mesta
Komisia mládeţe a športu
Základná umelecká škola
Regionálna integrovaná územná stratégia
Operačný program Kvalita ţivotného prostredia

500/850

480/800

