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

Akčný plán na roky 2016 - 2018

Schválené uznesením MsZ v Gelnici č. 22 zo dňa 9.3.2016

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

termín (rok)

financovanie

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 - 2018

PM,
OVOŽPaSP

dotácie, granty,
vlastné zdroje neurčená

počet bytových
jednotiek nízkeho
štandardu

cca 26200 - r.
2016
cca 27 000 - r.
Projekt 2.1.2 Rekonštrukcia
2017
počet
bytových domov vo vlastníctve
SD,
dotácie, granty, cca 31600 - r.
zrekonštruovaných
mesta
OVOŽPaSP
vlastné zdroje 2018
bytových domov
od 2016
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 obyvateľstva
od 2015
Aktivita 2.3.2 Zabezpečenie
terénneho zdravotného
asistenta a vytvorenie
podmienok pre jeho prácu
2016 - 2018

KP- TSP

dotácie, granty, cca 20 179 € - r.
vlastné zdroje 2015

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

KP- TSP

dotácie, granty,
vlastné zdroje neurčená

počet osôb na pozícii
terénny zdravotný
asistent

0

0

V roku 2016 sa predpokladá začatie
prípravných prác a v prípade možností
financovania z externých zdrojov v roku
2017 aj realizácia. V prípade uvoľnenia
objektu budova s.č. 1281 (býv.
predajňa Háj)- možnosť využitia budovy
na prestupné bývanie. Zahrnuté do
10 RIUS- OP ĽZ - 500 tis. EUR.
Uvažuje sa s rekonštrukciou bytového
domu DOS, SNP 20.V roku 2016 sa
zatiaľ plánujú riešiť hlavne havarijné
stavy. Za zrekonštruovaný bytový dom
možno považovať výmenu určitej
kompletnej časti ako napr. strecha,
okná alebo celá elektroinštalácia.
Zahrnuté v RIUS: DOS - OP KŽP, 500
tis.
1

2 /0

Bude snaha o zapájanie sa do
národných projektov podporujúcich
terénnu sociálnu prácu. Čiastočne sa
budú zdroje zabezpečovať aj
prostredníctvom aktívnej politiky štátu v
oblasti zamestnanosti. Počet asistentov
TSP podmieniť výberom z komunity.
Zapojenie mesta do projektu TAKE
2 /1 AWAY; tiež v RIUS OP ĽZ (50 tis. EUR)

0

Bude snaha o zapájanie sa do
národných projektov podporujúcich tieto
1 aktivity.

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

termín (rok)

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

zodpovedný

zdroj

financovanie
výška v €

PM, OSMaRM,
OVOŽpaSP;
KS
vlastné zdroje

indikátor

neurčená

0
0

2015 - 2016

KP- TSP, KS

neurčená

počet plánov rozvoja
komunitných služieb

Aktivita 2.4.5 Vytvorenie
materského centra

od 2016

PM, Lupienok, vlastné zdroje,
o.z.
granty
neurčená

Vytvorené materské
centrum

Aktivita 2.4.9 Podpora
verejných i neverejných
počet priamo
poskytovateľov sociálnych
dotácie, granty,
podporených
služieb
vlastné zdroje cca 1000/rok
organizácii
od 2015
OF, PM
Špecifický cieľ: Zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti
Opatrenie č. 2.5 -Podpora zachovania všeobecných a špecializovaných ambulancií v meste
Doplnenie siete
špecializovaných
lekárskych ambulancií
medziročne aspoň o 1
2.5.1 Podpora doplnenia siete
ambulanciu, prípadne
špecializovaných lekárskych
zachovanie
ambulancií
existujúceho počtu.
od 2016
PM
vlastné zdroje neurčená
Špecifický cieľ: Zabezpečenie adekvátnej starostlivosti o znevýhodnené skupiny obyvateľstva
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
2015 - 2017 CVČ
vlastné zdroje neurčená

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

plánovaná
hodnota

vytvorenie vysunutého
pracoviska
komunitného centra
0

Aktivita 2.4.3 Spracovanie
Komunitného plánu rozvoja
komunitných služieb

vlastné zdroje

východisková
hodnota

1

1

poznámky

Realizácia aktivtiy je v nadväznosti na
aktivitu 2.1.1 - prestupné bývanie v
budove na Háji.
Aktivita zabezpečená internými
personálnymi i finančnými zdrojmi
1 mesta.
Aktivita bude zabezpečená občianskym
1 združením LUPIENOK.
Podpora sa uskutočňuje aj napr.
prostredníctvom zvýhodneného nájmu
priestorov. Napr. Diecéznej charite bol
udelený príspevok na potraviny vo
výške cca 2 823 € (2014), resp. 1 000 €
1 (2015).

10

Snaha o udržanie existujúcich
odborných ambulancií a doplnenie
siete; napr. RTG pracovisko v Dome
11 zdravia.

45

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

Projekt 2.9.1 Dokončenie
rekonštrukcie zimného
štadióna

od 2016

Projekt 2.9.2 Rekonštrukcia
futbalového štadióna, úprava a
viacúčelové využitie jeho okolia
ako športového areálu (príp.
prepojenie s areálom zimného
štadióna)
2015 - 2018
Aktivita 2.9.3 Vysporiadanie
vlastníctva a obnova
lyžiarskeho areálu na
Šibeničnom vrchu
od 2016
Aktivita 2.9.4 - Rekonštrukcia
existujúcich a výstavba nových
multifunkčných športových
plôch
od 2016

Aktivita 2.9.8 Podpora aktivít
športových klubov a združení
Aktivita 2.10.2: Zatraktívniť
areál Amfiteátra pre
organizovanie kultúrnych
podujatí a podpora ich
organizátorov

Aktivita 2.10.3 Založenie
detského folklórneho súboru

PM,
OVOŽPaSP,
KMaŠ

cca 4500 - bežná
údržba v roku
2016;
cca
1.811.659,33 €
potrebných na
celkové
dokončenie
dotácie, granty,
vlastné zdroje

PM,
OVOŽPaSP,
KMŠ, OKŠaVC vlastné zdroje

PM, PZM,
OKŠaVČ

cca 8150 - r. 2016,
cca 500 r. 2017
cca 500 - r. 2018;
z EÚ zatieľ
nešpecifikované

dotácie, granty, cca 18800 v r.
vlastné zdroje 2016

počet plne
zrekonštruovaných
zimných štadiónov

0

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

0

fungujúci lyžiarsky
areál

0

V roku 2016 je naplánovaná oprava
vnútorných priestorov, dokončenie
tribúny. Okrem rozpočtu mesta aj v
RIUSe - OP KŽP - zníženie
100 energetickej náročnosti - FŠ/80 000.
Mesto sa pravidelne zaujíma o aktuálny
stav v tejto lokalite. Plánuje sa oprava
cesty do lokality; kúpa detského lyž.
0 Vleku

4

V roku 2016 sa plánuje oplotenie
multifunkčného ihriska a údržba exist.
5 resp. nové detské ihrisko
Mesto pravidlene podporuje tieto kluby
(MFK, HK Slovan Gelnica, AŠK, TJ
Slovan Gelnica, Lyžiarsky klub) a to
hlavne priestorovo (zvýhodnený nájom),
personálne (práca zamestnancov
mesta) či materiálne (údržba priestorov,
5 práca správcov, atď.).

cca 11 500 € na
PM, OSMaRM,
oplotenie r. 2016; počet opravených
OVOŽPaSP;
dotácie, granty, cca 5000 na
resp. vybudovaných
KMŠ
vlastné zdroje detské ihriská
športovísk

od 2015

dotácie, granty,
KMŠ, OKŠaVČ vlastné zdroje cca 2000 r. 2016

počet podporovaných
športových klubov a
združení

3

od 2016

PM, SD,
OKŠaVČ;
OSMaRM,

počet organizovaných
podujatí na Amfiteátri
ročne

3

od 2015

CVČ, MŠ, ZUŠ vlastné zdroje

počet detí pôsobiacich
vo folklórnom súbore

13

vlastné zdroje,
dotácie, granty neurčené

neurčená

0

Celková suma investičnej akcie je cca
3.165.147,12 €, z toho bolo doteraz
preinvestovaných 1.353.487,79 € (z
toho 301.960,17 € zo štátneho
rozpočtu). V roku 2015 sa zo zdrojov
mesta zakúpili mantinely. V rokoch 2016
a 2017 by sa mohlo pokračovať v
rekonštrukcii, ale až po získaní financií z
externých zdrojov. Aktuálne platí
dodatok ku zmluve o zastavení prác až
do získania finančných zdrojov.
Možnosť cez RIUS - OP KŽP 300 tis.
EUR

Okrem letného kina sa plánuje využitie
6 Amfiteátra na koncerty apod.
V šk. roku 2015/2016 už bol takýto
súbor založený. Mesto jeho činnosť
podporuje prostredníctvom učiteľa zo
20 ZUŠ a v rámci krúžku v MŠ.

Aktivita 2.10.5 Podpora aktivít
organizácií pôsobiacich v
oblasti kultúry

2015 - 2017

OKŠaVČ

dotácie, granty,
vlastné zdroje neurčená

počet podporovaných
kultúrnych organizácií
a združení

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

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

4

Podpora mesta je skôr symbolická a
spočíva hlavne v poskytovaní
mestských priestorov podľa potreby a
5 dohody.

