PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA GELNICA NA ROKY 2015 - 2021
Akčný plán na roky 2018 - 2020

HOSPODÁRSKA OBLASŤ

Schválené uznesením MsZ v Gelnici č. 48 zo dňa 27.3. 2018

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
OVOŢPaSP
vlastné zdroje prvú etapu
Aktivita 1.1.2 Zvýšenie intenzity
vyuţívania Všeobecného
percento vyuţívania
podnikateľského inkubátora
od 2015
ZPM
vlastné zdroje cca 17 000 ročne priestorov VPI

0

1

92

93

Aktivita 1.1.3 Zvýšenie intenzity
vyuţívania Priemyselného parku od 2015

ZPM

vlastné zdroje

75

80

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

2016 -2018

OKŠa VČ

vlastné zdroje,
dotácia, granty neurčená

0

1

Aktivita 1.1.5 Spracovanie
marketingovej stratégie mesta
Gelnica

2016 -2018

KCRaM,
OKŠaVČ

vlastné zdroje,
dotácie, granty neurčená

0

1

0

Vytvorenie za účelom podpory
zamestnanosti, vytváranie dôstojných a
udrţateľných pracovných miest s
1 finančnou podporou od vlády.

0

Zabezpečenie sa plánuje prioritne
internými personálnymi i finančnými
4 zdrojmi.

neurčená

percento vyuţívania
priestorov PP

počet koncepčných
materiálov v CR
počet koncepčných
materiálov v oblasti
marketingu a
prezentácie

Aktivita 1.1.6 Zaloţenie
dotácie, granty,
vytvorený sociálny
sociálneho podniku
PM
vlastné zdroje neurčená
podnik
2017-2019
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
zdruţeniami
KVPO, ZPM
záujmových zdruţení
od 2016
vlastné zdroje neurčená

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

Aktivita 1.2.2 Vytvorenie
internetového portálu slúţiaceho
na elektronickú komunikáciu
partnerov a poskytovanie
informácií verejnosti
KP-SIS
od 2017
vlastné zdroje neurčená
Opatrenie č. 1.3 - Zvýšenie efektivity hospodárenia a príjmov mestských organizácií a firiem

Aktivita 1.3.1. Vytvorenie
kombinátu na spracovanie dreva
s finalizáciou výrobkov
2017-2019

PM, GL

vlastné zdroje

Aktivita 1.3.2 Vytvorenie Podniku
sluţieb mesta Gelnica
od 2017

ZPM, PM

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

SD, OSMaRM,
OVOŢPaSP
vlastné zdroje

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

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

neurčená

neurčená
cca 13000 - r.
2018

vlastné zdroje,
dotácie, granty neurčená

vlastné zdroje,
dotácie, granty cca 250 000 €
V roku 2017 vlastné zdroje, 1000 EUR na
dotácie, granty beţnú údrţbu.

vytvorenie portálu

vytvorený kombinát

počet Podnikov
sluţieb v meste
Gelnica

Zrekonštruovaná
budova športová 14

počet spracovaných
analýz
zrekonštruovaný
objekt - zníţenie en.
Náročnosti
počet opravených
oplotení

0

1

0

Aktivitu plánuje realizovať
podnikateľský subjekt WOOD STEEL,
s.r.o. Košice aj s vyuţitím zdrojov EU a
v spolupráci s Gelnickými lesmi Gelnica
1 s.r.o.

0

Od 30.6.2017 sa okres Gelnica stal
najmenej rozvinutým okresom (NRO),
do Akčného plánu NRO (ďalej len AP
NRO) mesto Gelnica dalo poţiadavku
na vytvorenie sociálneho/obecného
podniku -aj s vyuţitím regionálneho
príspevku vo výške cca 50 000 uţ v
1 roku 2018.

0

V roku 2018 sa plánuje rekonštrukcia
elktrorozvodov v celom objekte. Nutná
1 je aj výmena okien na prízemí.

0

Analýza sa realizuje priebeţne
prostredníctvom orgánov spoločností
1 (dozorná rada, VZ).

0

Aktivita zahrnutá do RIUS- OP KŢP 250 tis. EUR. V prípade výzvy moţnosť
1 získať externé zdroje.

0

1

0

Plánuje sa v prvej etape obnova veţe,
striech, fasády. Podaný projekt na MK
SR, tieţ moţnosť získania financií
prostredníctvom Regionálneho
1 príspevku NRO.

Aktivita zahrnutá do RIUS - v prípade
výzvy moţnosť predloţena ţiadosti.

Špecifický cieľ: Rozvoj turistickej infraštruktúry a služieb pre turistov
Opatrenie 1.4 - Rekonštrukcia a renovácia turisticky atraktívnych nehnuteľností vo vlastníctve mesta

1.4.1 Rekonštrukcia Baníckeho
múzea

od 2018

OVŢPaSP;
OSMaRM

vlastné zdroje,
dotácie, granty 385 349,00

Zrekonštruovaná
budova BM

1.4.2 Rekonštrukcia Domu
baníka

od 2018

Aktivita 1.4.3. Rekonštrukcia a
revitalizácia hradného kopca
od 2016
Aktivita 1.4.5 Rekonštrukcia
ostatných turisticky atraktívnych
nehnuteľností
2017-2019

OVŢPaSP;
OSMaRM

vlastné zdroje,
dotácie, granty neurčená

vlastné zdroje,
OVŢPaSP, TS dotácie, granty

PM, OKŠaVČ

vlastné zdroje,
dotácie, granty neurčená

Zrekonštruovaný dom
Baníka

Počet nových
prvkov/atrakcií/uprave5 200 ných hradieb
Počet
zrekonštruovaných
objektov

0

1 Rekonštrukcia Domu baníka
Plánuje sa upraviť areál hradného
kopca s napr. dobudovaním stráţnej
veţe apod. Plánovaný výdavok príspevok pre oz Stráţcovia pravých
1 pokladov storočí

0

Pamiatková zóna mesta si zaslúţi
3 obnovu historických budov.

0

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
Turzov za účelom rekonštrukcie
a vyuţívania areálu alebo jeho
odpredaja mestu či inému
záujemcovi
od 2015

PM, PZM,
OSMaRM

vlastné zdroje

neurčená

počet stretnutí s
vlastníkom, resp.
správcom lokality a
budov ; vrátane
mailovej komunikácie

1.5.3 Podporovať vznik a
prevádzku turistickej
podpora vzniku
infraštruktúry pre poskytovanie
turistickej
komplexných sluţieb
PM, OKŠaVČ externé zdroje neurčená
infraštruktúry
od 2018
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
cca 5000 € hlavne novovytvorených
náučných chodníkov a banských
OSMaRM,
vlastné zdroje, z externých
náučných chodníkov a
trás v meste a jeho okolí
OKŠaVČ
dotácie, granty zdrojov
banských trás
od 2016
Aktivita 1.6.2 vytvoriť zázemie a
súkromné
počet subkjektov
podmienky pre rozvoj
OSMaRM,
zdroje, dotácie,
podnikajúcich v
agroturistiky
OKŠaVČ
granty
agroturistike
od 2017
neurčená
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

Zabezpečenie sa plánuje prioritne
internými personálnymi i finančnými
4 zdrojmi.

0

Podpora aktivít externých subjektov
poskytujúcich sluţby CR, v roku 2018
najmä spolupráca pri vytvorení centra
1 SKIPARK Kojšovská Hoľa.

0

5000

0

2

10

0

Zabezpečenie sa plánuje v spolupráci s
miestnymi záujmovými zdruţeniami 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 od 2015
ruchu (napr. Terra Incognita a
Košice region turizmus)
OKŠaVČ,
OSMaRM
1.6.7 Aktívnejšie zapojenie do
existujúcich produktov
od 2018
cestovného ruchu (napr. Ţelezná
cesta a Gotická cesta)
Aktivita 1.6.8 Vytvárať nové
komplexné produkty CR
vyuţívajúc prírodné danosti a
históriu územia

PM, OKŠaVČ

vlastné zdroje,
dotácie, granty neurčená

počet predloţených
projektových zámerov
v krajských schémach
na podporu CR

vlastné zdroje,
dotácie, granty neurčená

Vyuţiť zapojenie sa
do spoločných
produktov CR, ktoré
budú tvorené v rámci
GC a ŢC

od 2017
OKŠaVČ

vlastné zdroje,
dotácie, granty neurčená

počet vytvorených
komplexných
produktov CR

Ide o aktivitu, ktorá je čiastočne vykonávaná
aj doteraz. Zabezpečenie prvotných aktivít
sa plánuje prioritne internými personálnymi i
finančnými zdrojmi. Koncom roka 2016 bola
schválený grant z nadácie VÚB vo výške
3000 EUR na baňu Jozef. Viď prepojenie s
aktivitou 1.6.1.

2

6
Lepšia propagácia mesta Gelnica ako
súčasti GC a ŢC v rámci spracovaných
propagačných materiálov resp. produktov
CR.

2

2
V rokoch 2016/ 2017 sa sprístupnila Baňa
Jozef pre verejnosť, ako aj banský náučný
chodník. Pre oţivenie CR je potrebné
vytvoriť ďalšie ucelené produkty CR.

1

3

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

MŠ Hlavná
MŠ Slovenská vlastné zdroje,
OVOŢPaSP
dotácie, granty

Aktivita 1.7.2 Dokončenie
rekonštrukcie Základnej školy, jej
telocvične, bazéna a areálu

vlastné zdroje,
dotácie, granty neurčené

od 2017

ZŠ Gelnica

2017 - 2020

MŠ Hlavná
MŠ Slovenská
OVOŢPaSP,
NFP, vlastné
OF, OSMaRM zdroje

Aktivita 1.7.3 Rozšírenie kapacít
MŠ

386 442,15 - MŠ
Hlavná;
249 809 - MŠ
Slovenská

386 442,15 - MŠ
Hlavná;
249 809 - MŠ
Slovenská

Počet
zrekonštruovaných
budov materských
škôl

Ročné úspory energie
v GJ/ rok
počet m2 nových
spevnených plôch
Nárast počtu detí: MŠ
Hlavná ul. 117;
MŠ Slovenská 49

V roku 2017 bola v rámci výzvy IROP
schválená ţiadosť o NFP na
rekonštrukciu MŠ Hlavná, realizácia v r.
2018. V rámci OP ĽZ bola schválená
ţiadosť o NFP na MŠ Slovenská zač. r.
2 2018- realizácia 2018-2020.

1

100
300
0

105
55

Plánuje sa vybudovanie nových
spevnených plôch, príp. zabezpečenie
vyregulovania vykurovacej sústavy,
rekonštrukcia bazénu; rekonštrukcia
telocvične z vlastných aj externých
zdrojov.
Pozri komentár k Aktivite 1.7.1.
Očakáva sa nárast detí v MŠ Hlavná o
115 10 detí a v MŠ Slovenská o 20 detí.
75

Aktivita 1.7.4 Zriadenie a
vybavenie odborných učební na
Základnej škole
2017 - 2018
Aktivita 1.7.5 Pokračovanie v
podpore vytvárania miest pre
asistentov učiteľa a ich činností
na všetkých stupňoch škôl

od 2015

ZŠ, OF,
OSMaRM

NFP, vlastné
zdroje

Materské školy,
Základná škola,
Špeciálna ZŠ,
Gymnázium

dotácie, granty,
neurčená
vlastné zdroje

cca 200 000

V roku 2017 bola predloţená ŢoNFP
prostredníctvom IROP na zriadenie
odborných učebnív ZŠ Gelnica. V
štádiu odborného hodnotenia.

Zriadenie odborných
učební - jazyková,
polytechnická, bio/che,
školská kniţnica

počet asistentov
učiteľa v MŠ a ZŠ

dotácie, granty,
vlastné zdroje;
počet nových odborov
od 2018
zdroje
neurčená
PM, KSK,
na strednej škole
Gymnázium
zriaďovateľa
Gelnica
Gymnázia GL
Opatrenie č. 1.8 - Využívanie a podpora realizácie neformálneho vzdelávania vo všetkých vekových kategóriách
1.7.6 Podpora rozšírenia počtu
odborov v stredoškolskom
vzdelávaní

1.8.1 Rekonštrukcia a prístavba
Centra voľného času a doplnenie
jeho interiérového a
exteriérového vybavenia
od 2018

PM, CVČ,
externé
inštitúcie

Aktivita 1.8.3 Výstavba
dopravného ihriska
od 2017
1.8.4 Rekonštrukcia priestorov a
rozšírenie aktivít Základnej
umeleckej školy
od 2018

ZŠ, MŠ
Hlavná, PM
PM, ZUŠ,
Evanjelická
cirkev

Aktivita 1.8.5 Podporovať
záujmové zdruţenia poskytujúce od 2015
neformálne vzdelávanie
CVČ a iné

1

5

5

Ide o všetky typy asistentov učiteľa, t.j.
7 pre MRK aj pre zdravotne
znevýhodnených ţiakov.

0

Vybudovanie regionálneho IT centra 1 Gymnázium Gelnica - zaradené aj do
Akčného plánu NRO.

dotácie, granty,
vlastné zdroje neurčená

rekonštrukcia
priestorov CVČ

1

2

Predpokladá sa pokračovanie v
rekonštrukcii interiéru CVČ (sociálne
zariadenia- r. 2017).

vlastné,
dotácie, granty neurčená

počet dopravných
ihrísk

0

2

Moţnosť vybudovania dopravných
ihrísk v areáli materských škôl.

dotácie, granty,
vlastné zdroje neurčená

nové materiálne
vybavenie ZUŠ

1

x

Plánuje sa rekonštrukcia pódia v
koncertnej sále ZUŠ.

dotácie, granty,
vlastné zdroje neurčená

počet útvarov/ počet
osôb zapojených do
neformálneho
vzdelávania

30/250

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

30/200

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
sluţieb MsÚ poskytovaných
občanom elektronicky

od 2015

KP - SIS

dotácie, granty,
neurčená
vlastné zdroje

počet sluţieb MsÚ
poskytovaných
občanom elektronicky
6

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

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

Aktivita 1.10.1 Zapojenie sa do
projektov elektronizácie sluţieb
samosprávy (napr. Dátové
centrum obcí a miest)

od 2015

KP- SIS

dotácie, granty,
vlastné zdroje neurčená

1.10.2 Zabezpečiť školenia
zamestancov MsÚ a
podriadených organizácii pre
prácu s informačnými
technológiami a moţnosťami
poskytovanými MsÚ pre občanov

Mesto Gelnica,
externé
dotácie, granty,
inštitúcie
vlastné zdroje neurčená
od 2018
Opatrenie č. 1.11 - Zlepšenie komunikačnej a IT infraštruktúry
Aktivita 1.11.1 Modernizácia
výpočtovej a kancelárskej
techniky na MsÚ a v mestských
organizáciach
od 2015

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

1.11.3 Zabezpečenie prevádzky
od 2018
verejnej Wi-Fi siete v centre
mesta

KP - SIS

MsP,
OSMaRM

dotácie, granty,
vlastné zdroje cca 2000-r.2018

dotácie, granty, cca 10 000 - r.
vlastné zdroje 2018

Mesto Gelnica
Správca IS;
dotácie, granty,
neurčená
externé
vlastné zdroje
inštitúcie

Špecifický cieľ: Zlepšenie ekonomickej kondície mesta
Opatrenie č. 1.12 - Realizácia opatrení na aktívne znižovanie zadĺženosti mesta
Aktivita 1.12.1 Konsolidácia
výdavkov mesta
od 2015
PM, OF
vlastné zdroje neurčená
Aktivita 1.12.2 Odpredaj
prebytočného majetku (staršie
prenajímané budovy)
od 2017
PM, OSMaRM 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

od 2015

OSMDaP

vlastné zdroje

počet projektov
elektronizácie, do
ktorých sa mesto
zapojilo

Počet školení, do
ktorých sa zapájajú
zamestnanci

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

počet kamier v
kamerovom systéme
mesta

počet verejne
prístupných bodov

percento zadĺţenosti
mesta
počet odpredaných
budov

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

1

Mesto Gelnica sa dňom 2.9.2015 stalo
súčasťou národného projektu Dátové
centrum obcí a miest, ktorý pokrýva
2 tieto aktivity.

8

Okrem beţných školení pracovníkov sa
prehodnotí moţnosť zapojiť sa aj do
väčšieho projektu napr. z EU fondov
10 (OP ĽZ)

38

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 výpoţičky.

5

V roku 2017 podaná ţiadosť o
rozšírenie a modernizáciu KS na Radu
vlády SR pre prevenciu kriminality9 vyhodnotenie v roku 2018. Uvaţuje sa
pouţitie vlastných zdrojov - vynútená
investícia (uloţenie opt. káblov do
zeme)

0

V roku 2017 bol v spolupráci s
partnerským mestom na Ukrajine
spracovaný a predloţený projekt v
rámci ENI - cezhraničná spolupráca
3
HUSKROUA, v ktorom sa uvaţuje s
vytvorením free wifi zón; informačné a
školiace centrum pre mládeţ i
seniorov, smart lavičky apod.

43,33

0

91

Cieľ je zniţovať zadĺţenosť aj
30,00 optimalizovať výdavky mesta.
Napr.: budova na Háji, sklad obalov 3 bývalé SUPAKO; vodojemy)

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

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

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.
Gelnické lesy 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
program technickej pomoci; (European Local Energy Assistance)

