PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA GELNICA NA ROKY 2015 - 2021
Akčný plán na roky 2016 - 2018

HOSPODÁRSKA OBLASŤ

Schválené uznesením MsZ v Gelnici č. 22 zo dňa 9.3.2016

1. Prioritná oblasť (Hospodárska) - Rozvinutá ekonomika produkujúca ďalšie rozvojové impulzy
Špecifický cieľ, opatrenie,
projekt/aktivita

termín (rok)

financovanie

zodpovedný
zdroj

indikátor

výška v €

východisková plánovaná
hodnota
hodnota

poznámky

Špecifický cieľ: Podpora súkromného podnikania
Opatrenie 1.1 Zvýšenie atraktivity územia a počtu aktivít pre podporu mikropodnikov, malých a stredných podnikov
Aktivita 1.1.1 Aktualizácia
Územno-plánovacej
dokumentácie
cca 15 000 na
počet začatých
aktualizácií ÚPD
od 2017
OVOŽPaSP
vlastné zdroje prvú etapu
Aktivita 1.1.2 Zvýšenie intenzity
využívania Všeobecného
percento využívania
podnikateľského inkubátora
od 2015
ZPM
vlastné zdroje cca 14 000 ročne priestorov VPI

0

1

92

93

Aktivita 1.1.3 Zvýšenie intenzity
využívania Priemyselného parku od 2015

ZPM

75

80

Aktivita 1.1.4 Spracovanie
koncepcie cestovného ruchu v
meste Gelnica a jeho okolí

OKŠa VČ

0

1

0

1

0

Zabezpečenie sa plánuje prioritne
internými personálnymi i finančnými
4 zdrojmi.

vlastné zdroje

neurčená

percento využívania
priestorov PP

počet koncepčných
5,000 materiálov v CR
počet koncepčných
Aktivita 1.1.5 Spracovanie
materiálov v oblasti
marketingovej stratégie mesta
KCRaM,
vlastné zdroje,
marketingu a
Gelnica
OKŠaVČ
dotácie, granty
5,000 prezentácie
2016 -2017
Opatrenie 1.2 Definovanie foriem a spôsobov komunikácie medzi mestom a súkromnou sférou
Aktivita 1.2.1 Vytvorenie
počet stretnutí so
komunikačnej platformy mesta s
zástupcami
podnikateľmi a záujmovými
OSMaRM,
podnikateľov a
združeniami
KVPO, ZPM
záujmových združení
od 2016
vlastné zdroje neurčená
Opatrenie č. 1.3 - Zvýšenie efektivity hospodárenia a príjmov mestských organizácií a firiem
počet Podnikov
Aktivita 1.3.2 Vytvorenie Podniku
služieb v meste
služieb mesta Gelnica
Gelnica
od 2017
ZPM, PM
vlastné zdroje neurčená
2016 -2017

Projekt 1.3.3 Rekonštrukcia
nájomnej budovy na ul. Športová
14
od 2016

vlastné zdroje,
dotácia, granty

SD, OSMaRM,
OVOŽPaSP
vlastné zdroje

cca 5000 - r. 2016
cca 12 000 - r.
Zrekonštruovaná
2017
budova športová 14

0

0

V prípade možností sa plánuje využitie
aj iných ako vlastných zdrojov, napr.:
Zákon o poskytovaní dotácií č.
226/2011
Financovanie prevádzky, údržby a
rozvoja je hlavne z príjmov z prenájmu
týchto priestorov.
Financovanie prevádzky, údržby a
rozvoja je tak z príjmov z prenájmu, ako
aj vlastných zdrojov.
Plánuje sa využitie hlavne interných
finančných i personálnych zdrojov, v
prípade možností a potreby aj
externých.
Plánuje sa využitie hlavne interných
finančných i personálnych zdrojov, v
prípade možností a potreby aj
externých.

Začiatok prác sa predpokladá v roku
2017, ukončenie zatiaľ nie je možné
1 určiť.
V roku 2016 sa uvažuje hlavne o
pokračovaní vo výmene okien a v roku
2017 o rekonštrukcii elektroinštalácie v
1 celej budove.

Aktivita 1.3.4 Analýza efektivity a
ekonomickej náročnosti činností
vykonávaných mestskými
spoločnosťami
2016 - 2017

OF

Aktivita 1.3.5 Rekonštrukcia
Domu smútku

2016-2018

OV, TS,
OSMaRM

2016 - 2018

TS

Aktivita 1.3.6 Oprava a
rozšírenie cintorína

vlastné zdroje,
počet spracovaných
dotácie, granty cca 6 000 - r. 2017 analýz

0

zrekonštruovaný
objekt - zníženie en.
Náročnosti

0

vlastné zdroje,
dotácie, granty cca 250 000 €
v roku 2016 - na
vlastné zdroje, PD 3000 EUR,
dotácie, granty 2017 cca 25 000

počet opravených
oplotení

0

V roku 2016 by išlo hlavne o prípravu
podkladov internými kapacitami a v
roku 2017 by sa na externé posúdenie
1 hľadali zdroje z EŠIF.
Dom smútku - úpravy objektu v
rozsahu výmeny okien a zdrojov tepla,
zateplenie objektu. RIUS- OP KŽP 1 250 tis. EUR
V prípade získania finančných zdrojov z
1 MAS Hnilec. 25 tis. resp aj v rámci
RIUS.

Špecifický cieľ: Rozvoj turistickej infraštruktúry a služieb pre turistov
Opatrenie 1.4 - Rekonštrukcia a renovácia turisticky atraktívnych nehnuteľností vo vlastníctve mesta
Počet nových
Aktivita 1.4.3. Rekonštrukcia a
vlastné zdroje,
prvkov/atrakcií/upraverevitalizácia hradného kopca
od 2016
OVŽPaSP, TS dotácie, granty neurčená
ných hradieb

0

Plánuje sa upraviť areál hradného
kopca s napr. dobudovaním strážnej
1 veže apod.

Opatrenie č. 1.5 - Cielené presadzovanie a podpora pri rekonštrukcii a renovácii turisticky aktraktívnych nehnuteľností vo vlastníctve súkromných osôb
Aktivita 1.5.1 Aktívna
komunikácia s majiteľom lokality
počet stretnutí s
Turzov za účelom rekonštrukcie
vlastníkom, resp.
a využívania areálu alebo jeho
správcom lokality a
odpredaja mestu či inému
PM, PZM,
budov ; vrátane
záujemcovi
OSMaRM
mailovej komunikácie
od 2015
vlastné zdroje neurčená
Opatrenie č. 1.6 - Aktívna činnosť pri vytváraní a propagácii produktov cestovného ruchu v rámci mesta i širšieho regiónu
počet metrov
Aktivita 1.6.1 Vytvorenie
novovytvorených
náučných chodníkov a banských
OSMaRM,
vlastné zdroje,
náučných chodníkov a
trás v meste a jeho okolí
OKŠaVČ
dotácie, granty 10,650
banských trás
od 2016
Aktivita 1.6.4 Vytvorenie aktívnej
počet subjektov so
komunikačnej platformy na
sídlom v Hnileckej
spoluprácu všetkých subjektov
doline zapojených do
Hnileckej doliny v cestovnom
vlastné zdroje,
pravidelnej výmeny
ruchu
dotácie, granty neurčená
informácií
od 2017
OKŠaVČ
Aktivita 1.6.5 Aktivizovať činnosti
Aktívne zapojenie do
spojené s členstvom v
aktivít a produktov
Organizácii cestovného ruchu
vlastné zdroje,
OCR Spiš- počet
Spiš
dotácie, granty neurčená
ročne
od 2016
OKŠaVČ

0

0

10

0

Zabezpečenie sa plánuje prioritne
internými personálnymi i finančnými
4 zdrojmi.

8760

Zabezpečenie sa plánuje v spolupráci s
miestnymi záujmovými združeniami a
krajskou iniciatívou Terra Incognita.

Zabezpečenie prvotných aktivít sa
plánuje prioritne internými personálnymi
40 i finančnými zdrojmi.

2

Aktivita 1.6.6 Rozšíriť aktivity a
zdieľanie informácií v rámci
krajských produktov cestovného 2015 - 2017
ruchu (napr. Terra Incognita a
Košice region turizmus)
OKŠaVČ,
OSMaRM

vlastné zdroje,
dotácie, granty neurčená

počet predložených
projektových zámerov
v krajských schémach
na podporu CR

Ide o aktivitu, ktorá je čiastočne vykonávaná
aj doteraz. Zabezpečenie prvotných aktivít sa
plánuje prioritne internými personálnymi i
finančnými zdrojmi. Napr. v roku 2015 bol
predložený projekt na banský chodník a
sprístupnenie štôlne Jozef cez Krajskú
organizáciu CR KSK - Terra Incognita (na 10
650 €). Viď prepojenie s aktivitou 1.6.1.

2

6

Špecifický cieľ: Posilnenie kvality a možností formálneho i neformálneho vzdelávania
Opatrenie č. 1.7 - Zabezpečenie dostatočných kapacít a moderného vybavenia priestorov v predškolskom, školskom i stredoškolskom vzdelávaní

Aktivita 1.7.1 Rekonštrukcia
budov oboch materských škôl

od 2015

cca 11 000 - r.
2015;
cca 10 000 - r.
2016
cca 10 000 - r.
MŠ Hlavná
2017; + EU MŠ Slovenská vlastné zdroje,
nevyčíslené
OVOŽPaSP
dotácie, granty

Aktivita 1.7.2 Dokončenie
rekonštrukcie Základnej školy, jej
telocvične, bazéna a areálu
od 2017
Aktivita 1.7.5 Pokračovanie v
podpore vytvárania miest pre
asistentov učiteľa a ich činností
na všetkých stupňoch škôl

2015 - 2017

ZŠ Gelnica
Materské školy,
Základná škola,
Špeciálna ZŠ,
Gymnázium

Počet
zrekonštruovaných
budov materských škôl

vlastné zdroje,
dotácie, granty cca 20000

Ročné úspory energie
v GJ/ rok
počet m2 nových
spevnených plôch

dotácie, granty,
neurčená
vlastné zdroje

počet asistentov
učiteľa v MŠ a ZŠ

V roku 2015 ide hlavne o čiastočnú
opravu strechy na MŠ Hlavná; v roku
2016 hlavne o dokončenie výmeny
okien na MŠ Hlavná + opravy chodníka
a podláh na MŠ Slovenská a v roku
2017 pôjde hlavne o údržbu objektov.
2 RIUS - IROP resp. RIUS OP KŽP

1

100
300
0

5

Plánuje sa vybudovanie nových
spevnených plôch, príp. zabezpečenie
vyregulovania vykurovacej sústavy,
rekonštrukcia bazénu;z vlastných aj
externých zdrojov.
Ide o všetky typy asistentov učiteľa, t.j.
7 pre MRK aj pre zdravotne
znevýhodnených žiakov.

Opatrenie č. 1.8 - Využívanie a podpora realizácie neformálneho vzdelávania vo všetkých vekových kategóriách
Aktivita 1.8.5 Podporovať
záujmové združenia poskytujúce od 2015
neformálne vzdelávanie
CVČ a iné

dotácie, granty,
vlastné zdroje neurčená

počet osôb
zapojených do
neformálneho
vzdelávania

30

Ide o všetky druhy a formy
neformálneho vzdelávania pre všetky
vekové kategórie obyvateľstva. V
súčasnosti hlavne zastrešované CVČ
35 (jazykové vzdelávanie, Pc kurzy)

Špecifický cieľ: Rozvoj informatizácie a elektronizácie mesta
Opatrenie č. 1.9 - Realizácia opatrení otvorenej verejnej správy využívajúcej moderné informačné prostriedky

Aktivita 1.9.1 Zvýšenie počtu
služieb MsÚ poskytovaných
občanom elektronicky

od 2015

KP - SIS

dotácie, granty,
neurčená
vlastné zdroje

počet služieb MsÚ
poskytovaných
občanom elektronicky
6

Opatrenie č. 1.10 - Vytvorenie podmienok na aktívne využívanie elektronických služieb samosprávy

V súčasnosti sú poskytované
elektronicky hlavne služby matriky,
ŠFRB, podateľne, mestského
rozhlasu, podnikateľské, stavebného
úradu. Plánujú sa rozšíriť o
elektronické služby pre miestne dane a
8 poplatky.

Aktivita 1.10.1 Zapojenie sa do
projektov elektronizácie služieb
dotácie, granty,
samosprávy (napr. Dátové
vlastné zdroje neurčená
centrum obcí a miest)
2015 - 2017 KP- SIS
Opatrenie č. 1.11 - Zlepšenie komunikačnej a IT infraštruktúry
Aktivita 1.11.1 Modernizácia
výpočtovej a kancelárskej
techniky na MsÚ a v mestských
organizáciach
2015 - 2017

Aktivita 1.11.2 Modernizácia a
rozšírenie kamerového systému 2015 - 2018
v meste

KP - SIS

MsP,
OSMaRM

dotácie, granty, cca 7000-r.2016,
vlastné zdroje cca 7000- r. 2017

2015 - 2017

OSMDaP

počet počítačových
pracovných staníc, na
MsÚ, ktoré nie sú
staršie ako 5 rokov

počet kamier v
dotácie, granty, cca 2 000 - r. 2016
kamerovom systéme
vlastné zdroje cca 8 000 - r. 2017
mesta

Špecifický cieľ: Zlepšenie ekonomickej kondície mesta
Opatrenie č. 1.12 - Realizácia opatrení na aktívne znižovanie zadĺženosti mesta
Aktivita 1.12.1 Konsolidácia
výdavkov mesta
2015 - 2017 PM, OF
vlastné zdroje neurčená
Opatrenie č. 1.13 - Zvýšenie výberu miestných daní a poplatkov
Aktivita 1.13.1 Realizácia
opatrení na zvýšenie prijmov
mesta prostredníctvom
zlepšeného výberu miestnych
daní a poplatkov

počet projektov
elektronizácie, do
ktorých sa mesto
zapojilo

vlastné zdroje

percento zadĺženosti
mesta

cca 43 488 / rok
percento efektívnosti
na zabezpečenie výberu miestnych daní
činnosti oddelenia a poplatkov

Skratky
OVOŽPaSP
ZPM
OKŠaVČ
OSMaRM
PM
SD
OF
ZŠ
KP - SIS
OSMDaP
KP- EO
CVČ

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

1

38

5

43.33

91

Mesto Gelnica sa dňom 2.9.2015 stalo
súčasťou národného projektu Dátové
centrum obcí a miest, ktorý pokrýva
2 tieto aktivity.
Časť výpočtovej techniky pre potreby
MsÚ získalo Mesto v roku 2015 z
projektu Dátové centrum obcí a miest v
rozsahu 25 pracovných staníc v zmysle
Zmluvy o pripojení k IS DCOM do
35 výpožičky.
V roku 2015 boli inštalované 2
vonkajšie rýchlootočné Full HD
kamerové jednotky. Pri budovaní
7 moderného kamerového systému v
meste sa plánujú využiť aj zdroje z
dotácií Rady vlády SR pre prevenciu
kriminality.

Cieľ je znižovať zadĺženosť aj výdavky
41.00 mesta.

Na zabezpečenie tejto aktivity bolo
zriadené nové oddelenie miestnych
93 daní a poplatkov.

TS
KCRaM
KVPO
MŠ
KS
PZM
KMŠ
ZUŠ
RIUS
ELENA

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)

