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ÚVOD
Mesto Humenné si v doterajšom období vybudovalo silné ekonomické postavenie
v rámci celého regiónu Zemplín. Stalo sa významným regionálnym centrom dochádzky za
prácou, službami a vzdelaním. S novým rokom 2008 Humenné vstupuje do novej rozvojovej
etapy.
Táto nová etapa (2007 - 2013 s výhľadom do roku 2015) bude formulovaná na
základe potrieb, požiadaviek a predstáv o smerovaní mesta. Tak ako aj v predchádzajúcich
obdobiach, aj nasledujúce obdobie by malo napĺňať ekonomické a sociálne záujmy občanov
mesta. Zároveň by malo byť v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného
celku, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, prípadne rezortnými stratégiami,
záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod.
Všetky požiadavky na rozvoj mesta, či požiadavky na získanie finančnej podpory
z verejných zdrojov musia byť zladené s rozvojovou stratégiou mesta, to vyžaduje aj zákon
o podpore regionálneho rozvoja č. 503/2001 Z. z.. Podľa tohto zákona majú mať obce
schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR).
V predchádzajúcom období bolo hlavným cieľom PHSR zabezpečiť ekonomický rast
a rozvoj mesta. Zameraním na podmienky pre veľké investície, dostupnosť mesta a rozvoj
podnikania a podnikavosti mesto Humenné si zabezpečilo dosiahnutie vytýčeného cieľa.
Na základe výberového konania vedenie pri tvorbe nového PHSR mesta Humenné
poskytuje spoločná riešiteľská skupina CENTIRE s.r.o. a RRA SARA Bardejov. Ako domáci
partneri spolupracovali na tvorbe PHSR miestne inštitúcie a organizácie, rovnako ako občania
mesta Humenné, ktorí tvorili pracovné skupiny.
Ak

predchádzajúce obdobie malo zabezpečiť ekonomický rast a rozvoj

strategickou víziou pre

mesta, tak

nasledujúce obdobie je zlepšiť a spríjemniť podmienky pre život

v meste Humenné a udržať dosiahnutý ekonomický rozvoj mesta.
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obdobie 2007 - 2013 s výhľadom
do roku 2015, ktorého cieľom je splnenie strategickej vízie, zameriava sa na štyri oblasti
rozvoja. Prvou oblasťou

je vzdelávanie, kultúra a šport, druhou zdravotnícka a sociálna

starostlivosť a riešenie problémov spojených s marginalizovanými

skupinami. Ďalšou

oblasťou je oblasť životného prostredia. Pre udržanie ekonomického rozvoja sa PHSR
zameriava taktiež na oblasť podnikania, investícií, cestovného ruchu a rozvoja infraštruktúry
mesta.
PHSR treba chápať skôr ako koncepčný než analytický dokument. Jeho základom je
jasné vymedzenie hlavných problémov, ktoré sú pre hospodársky a sociálny rozvoj daného
územia spoločné a vytýčenie opatrení, ktoré by mali prispieť k riešeniu týchto problémov.
PHSR je spracovávaný v kontexte procesu prípravy Národného strategického referenčného
rámca (NSRR), ktorý stanovuje zásady, pravidlá, ciele, priority a aktivity pre racionálne a
efektívne využitie prostriedkov zo štrukturálnych fondov (a súvisiaceho spolufinancovania)
v období 2007-2013 v oblasti regionálneho rozvoja.
PHSR je spracovaný podľa Metodickej príručky pre vypracovanie programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja z marca 2004
(ďalej len “metodická príručka”).
Prvým krokom pri tvorbe PHSR bolo spracovanie nového PROFILU MESTA
HUMENNÉ, ktorý je samostatnou prílohou č.1 tohto dokumentu a obsahuje rôzne merateľné
údaje a objektívne zistiteľné fakty. Zdrojom týchto údajov sú najmä rôzne zistenia a výsledky
štatistických zisťovaní, ktoré vykonával Štatistický úrad Slovenskej republiky. Použité však
boli aj databázy mestského úradu a rôznych iných úradov, ktoré boli pôvodne uskutočnené
pre iné účely, ako aj pôvodný profil mesta. Údaje sú spracované do tabuliek a krátkych
textov a to tak, aby v členení podľa rôznych oblastí života mesta, čo najlepšie vystihovali
situáciu v meste.
Počas získavania informácií o meste Humenné sa uskutočnilo niekoľko stretnutí na
ktorých boli stanovené kritické oblasti rozvoja Mesta Humenné a následne utvorené
pracovné skupiny ktoré sa aktívne podieľali na tvorbe tohto PHSR. DEFINOVNIE
PRACOVNÝCH SKUPÍN je taktiež samostatnou prílohou č.3 tohto dokumentu a obsahuje
samotné zadefinovanie pracovných skupín ich popis ako aj navrhované zastúpenie. Tento
dokument taktiež obsahuje zoznam členov jednotlivých skupín.
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V nasledujúcom období bola zadefinovaná ROZVOJOVÁ STRATÉGIA ( príloha č.5
tohto dokumentu), ktorá vyplynula zo SWOT analýzy ( príloha č.4 tohto dokumentu ) pre
jednotlivé kritické oblasti. SWOT analýza je analýzou silných a slabých stránok ako aj
príležitostí a ohrození (interná analýza) z hľadiska uvedených kritických oblastí.
Cieľom rozvojovej stratégie bolo definovanie strategickej vízie, ktorá je pre tvorbu PHSR
pre obdobie 2007-2013 nasledovná: „Zlepšenie a spríjemnenie podmienok pre život v meste
Humenné a udržanie dosiahnutého ekonomického rozvoja mesta.“

Nasledujúcim krokom bola tvorba akčných plánov pre každú kritickú oblasť, ktoré
pozostávajú z globálnych cieľov, zámerov ako
jednotlivé výstupy pre ich

naplnenie. Výsledky

aj

konkrétnych cieľov ktoré definujú

všetkých akčných plánov tvoria jadro

strategického dokumentu. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné bol
pripomienkovaný jednotlivými pracovnými skupinami, ktorých členovia mali možnosť uviesť
svoje záverečné pripomienky a nápady. V poslednej fáze spracovávania akčných plánov bol
uskutočnený PRIESKUM POSTOJOV PODNIKATEĽOV MESTA HUMENNÉ
( vyhodnotenie je prílohou č.2 tohto dokumentu ) a PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY A
NÁZOROV OBČIANSKEJ VEREJNOSTI MESTA HUMENNÉ ( vyhodnotenie je
prílohou č. 6 tohto dokumentu ). Informácie získané z týchto prieskumov boli použité pri
konečnom vytváraní akčných plánov.
Poslednou fázou tvorby PHSR pred pripomienkovaním a schválením Mestským
zastupiteľstvom bolo stanovenie rámcového

harmonogramu, finančného plánu ako

aj

spôsobu monitorovania.
S realizáciou tohto programu sa začne hneď po prejednaní a schválení Mestským
zastupiteľstvom, ktoré by sa malo uskutočniť 25.06. 2008.
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AKČNÝ PLÁN PROGRAMU
A

HOSPODÁRSKEHO

SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA

HUMENNÉ

2007-2013
1. oblasť:

A. VZDELÁVANIE, KULTÚRA, ŠPORT

Jedna z najlepších investícií kam môže človek, ale aj spoločnosť investovať je vzdelanie.
Rozvoj vzdelania totiž, prináša so sebou pokrok, ktorý v konečnom dôsledku posúva
dopredu celú spoločnosť a otvára spoločnosti

nové možnosti. Podpora vzdelanosti však

znamená, že je potrebné podporovať nielen dosiahnutie vysokej úrovne vzdelania, ale je
to aj podpora mobility študentov a učiteľov, akademické uznávanie diplomov a doby štúdia,
spolupráca medzi vzdelávacími zariadeniami, výmeny mládeže, rozvoj diaľkového štúdia,
podpora a zdokonaľovanie počiatočného i ďalšieho odborného výcviku a preškoľovania,
podpora a intenzifikácia spolupráce medzi vzdelávacími zariadeniami. V neposlednej rade je
to aj podpora vybavenosti zariadení v ktorých proces výučby prebieha.
Každá spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí budú vzdelaní a budú disponovať zručnosťami, ktoré
si vyžadujú nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Systém celoživotného
vzdelávania musí poskytovať žiakom a študentom možnosť osvojiť si základné kľúčové
zručnosti tak, aby sa stali na trhu práce pružnou pracovnou silou schopnou prispôsobovať
sa požiadavkám znalostnej spoločnosti. Náš hospodársky rast preto musí byť založený na
schopnosti ľudí pracovať s neustále novými informáciami, produkovať nové poznatky
a využívať ich v praxi.
Vzdelávanie sa úzko spája aj s kultúrou oblasťou spoločenského života, ktorá
rovnako

ako

šport veľmi dôležité sociálne prostredie. Toto

vytvára

prostredie je základom

jednotlivca, ale aj celej spoločnosti.
Preto sa aj mesto Humenné rozhodlo, že v rámci nasledujúceho obdobia bude aktívne
podporovať oblasť vzdelávania, kultúry a športu.

Globálny cieľ:
Vytvoriť vhodné podmienky rozvoja vzdelania, kultúry a športu pre

obyvateľov mesta

Humenné.
Projekt je podporený prostredníctvom NFP z OP Základná Infraštruktúra - Opatrenie 3.3
Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky

7

Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami

Zámer A.1.: Podpora vzdelania ako aj vzdelávacích inštitúcií a organizácií

Cieľ A.1.1.: Realizovať spoločné projekty školy, rodičov a žiakov
Zodpovednosť

Realizátor projektu

Spolupráca

Mesto Humenné, škola zapojená do projektu, rodičia, žiaci

Zdroje

vlastné zdroje, rozpočet školy, rozpočet mesta, OP Vzdelávanie, sponzorské
príspevky, štrukturálne fondy EÚ, granty neziskových organizácií (GNO)

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ A.1.2.: Realizovať projekty zamerané na prevenciu záškoláctva
Zodpovednosť

Škola(y) zapojená(é) do projektu

Spolupráca

Policajný Zbor Humenné, Mesto Humenné, Mestská polícia

Zdroje

rozpočet školy, rozpočet mesta, GNO

Výstupy

- znižujúci sa počet záškolákov

Cieľ A.1.3.: Zabezpečiť lektorov cudzích jazykov
Zodpovednosť

Škola(y) zapojená(é) do projektu

Spolupráca

Mesto Humenné, zahraničné školy a organizácie, akadémie vzdelávania,
jazykové školy

Zdroje

rozpočet školy, OP Vzdelávanie, sponzorské príspevky, štrukturálne fondy
EÚ, GNO

Výstupy

-

databáza organizácii a škôl poskytujúcich lektorov cudzích jazykov

-

vytvorenie podmienok pre lektorov cudzích jazykov

-

pracovné zmluvy a dohody s lektormi cudzích jazykov
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Cieľ A.1.4.: Realizovať projekty zamerané na zabezpečenie výmenných jazykových
pobytov
Zodpovednosť

Škola(y) zapojená(é) do projektu

Spolupráca

zahraničné školy a organizácie

Zdroje

rozpočet školy, OP Vzdelávanie, sponzorské príspevky, štrukturálne fondy
EÚ

Výstupy

-

kontakty so zahraničnými školami a organizáciami

-

konkréte projekty

-

výmenné pobyty

Cieľ A.1.5.: Oceňovať najúspešnejších žiakov a študentov reprezentujúcich mesto
Humenné vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

školy

Zdroje

rozpočet mesta, sponzorské príspevky

Výstupy

- jednotlivé ocenenia

Cieľ A.1.6.: Podporiť a realizovať projekty celoživotného vzdelávania
Zodpovednosť

Realizátor projektu

Spolupráca

Mesto Humenné, školy

Zdroje

vlastné zdroje, rozpočet mesta, OP Vzdelávanie, sponzorské príspevky,
štrukturálne fondy EÚ, GNO

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ A.1.7.: Zabezpečiť v základnom školstve dostatok školských psychológov
a sociálnych pracovníkov
Zodpovednosť

školy

Spolupráca

Mesto Humenné, Vysoké školy

Zdroje

rozpočet mesta, rozpočet škôl, OP Vzdelávanie,

Výstupy

-

vytvorenie pracovných ponúk

-

vytvorenie

podmienok

pre

školských

psychológov

a sociálnych

pracovníkov
-

pracovné zmluvy a dohody
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Cieľ A.1.8.: Zväčšiť kapacitu ZŠ a MŠ Podskalka pre prvý stupeň
Zodpovednosť

ZŠ a MŠ Podskalka,

Spolupráca

Mesto Humenné

Zdroje

rozpočet školy , rozpočet mesta, OP Vzdelávanie, štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- projekt

Cieľ A.1.9.: Rekonštruovať a modernizovať školy a školské zariadenia
Zodpovednosť

Škola(y) zapojená(é) do projektu

Spolupráca

Mesto Humenné

Zdroje

rozpočet škôl , rozpočet mesta, Regionálny operačný program,
OP Vzdelávanie, štrukturálne fondy EÚ,GNO

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ A.1.10.: Zlepšiť spoluprácu stredných škôl a podnikateľských subjektov so
zreteľom na požiadavky trhu práce
Zodpovednosť

Mesto Humenné,

Spolupráca

Klub podnikateľov, Stredné školy, podnikateľské

subjekty, Úrad práce,

sociálnych vecí a rodiny
Zdroje

rozpočet škôl ,

rozpočet mesta, OP Vzdelávanie, štrukturálne fondy EÚ,

sponzorské príspevky
Výstupy

-

konkréte projekty

-

databáza požiadaviek trhu práce

Cieľ A.1.11.: Podporiť a realizovať projekty na využívanie priestorov škôl a školských
zariadení v mimo vyučovacom čase pre potreby vzdelávania, kultúry a športu
Zodpovednosť

Škola(y) zapojená(é) do projektu

Spolupráca

Mesto Humenné,

Zdroje

rozpočet škôl , rozpočet mesta, GNO

Výstupy

- konkrétne projekty
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Cieľ A.1.12.: Podporovať medzinárodné výmeny spolupráce v oblasti vzdelania, kultúry
a športu
Zodpovednosť

Škola(y) zapojená(é) do projektu

Spolupráca

Mesto Humenné, zahraničné školy a organizácie

Zdroje

rozpočet škôl , rozpočet mesta, OP Vzdelávanie, štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ A.1.13.: Podporovať zmenu tradičnej školy na modernú
Zodpovednosť

Škola(y) zapojená(é) do projektu

Spolupráca

Mesto Humenné, zahraničné školy a organizácie

Zdroje

rozpočet škôl , rozpočet mesta, OP Vzdelávanie, štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétne projekty
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Zámer A.2.: Podpora kultúry ako aj kultúrnych a spoločenských inštitúcií a organizácií

Cieľ A.2.1.: Rekonštruovať a modernizovať kultúrne zariadenia
Zodpovednosť

Kultúrne zariadenia

Spolupráca

Mesto Humenné

Zdroje

rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ, sponzorké dary, ROP

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ A.2.2.: Podporovať činnosti inštitúcií a občianskych združení pôsobiacich v oblasti
umenia a kultúry
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

OZ pôsobiace v oblasti umenia a kultúry

Zdroje

rozpočet mesta, vlastné zdroje OZ, štrukturálne fondy EÚ, sponzorké dary,
GNO

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ A.2.3.: Podporovať projekty na zachovanie regionálnych zvykov a tradícií
Zodpovednosť

Realizátor projektu

Spolupráca

Mesto Humenné,

Zdroje

vlastné zdroje, rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ, sponzorké dary, GNO

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ A.2.4.: Podporiť a realizovať projekty kultúry a umenia pre všetky vekové
kategórie
Zodpovednosť

Realizátor projektu

Spolupráca

Mesto Humenné,

Zdroje

vlastné zdroje, rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ, sponzorké dary, GNO

Výstupy

- konkrétne projekty
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Cieľ A.2.5.: Dosiahnuť a podporiť spoluprácu medzi podnikateľskými subjektmi
a inštitúciami, občianskymi združeniami pôsobiacimi v oblasti umenia a kultúry
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Klub podnikateľov, podnikateľské

subjekty, OZ a inštitúcie pôsobiace

v oblasti kultúry a umenia, RRA
Zdroje

rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ, sponzorké dary

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ A.2.6.:Prepojiť podujatia kultúrnych inštitúcií s aktivitami subjektov cestovného
ruchu
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Klub podnikateľov, podnikateľské

subjekty cestovného ruchu, OZ

a inštitúcie pôsobiace v oblasti kultúry a umenia, RRA
Zdroje

rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ, sponzorké dary

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ A.2.7.:Prepojiť aktivity kultúrnych organizácií s výchovno-vzdelávacím
programom škôl
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Školy, inštitúcie pôsobiace v oblasti kultúry a umenia

Zdroje

rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ, OP Vzdelávane

Výstupy

- konkrétne programy

Cieľ A.2.8.:Rozvíjať kontakty a spracovávať spoločné projekty s kultúrnymi
inštitúciami v zahraničí
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

inštitúcie pôsobiace v oblasti kultúry a umenia

Zdroje

rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- databáza zahraničných kontaktov inštitúcií pôsobiacich v oblasti kultúry
a umenia
- konkrétne projekty
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Zámer A.3.: Podpora športu ako aj podpora športových inštitúcií, organizácií a klubov

Cieľ A.3.1.: Personálne obsadiť samostatný úsek športu a telesnej kultúry na úrovni
samosprávy
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca
Zdroje

rozpočet mesta

Výstupy

- vytvorená pozícia na úseku športu a telesnej kultúry

Cieľ A.3.2.: Rekonštruovať a modernizovať existujúce cyklistické trasy a turistické
chodníky
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

inštitúcie pôsobiace v oblasti športu, subjekty zaoberajúce sa cestovným
ruchom

Zdroje

rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- zrekonštruované cyklistické trasy a turistické chodníky

Cieľ A.3.3.: Vybudovať dostatočný počet dopravných ihrísk
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Škola(y) zapojená(é) do projektu

Zdroje

rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ, OP Vzdelávanie

Výstupy

- konkrétny projekt

Cieľ A.3.4.: Realizovať projekty športových podujatí
Zodpovednosť

OZ a inštitúcie pôsobiace v oblasti športu

Spolupráca

Mesto Humenné

Zdroje

vlastné zdroje, rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ, sponzorké dary

Výstupy

- konkrétne projekty
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Cieľ A.3.5.: Podporovať činnosť športových klubov a občianskych združení zameraných
na šport
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

OZ a inštitúcie pôsobiace v oblasti športu

Zdroje

rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ A.3.6.: Dosiahnuť a podporiť spoluprácu medzi podnikateľskými subjektmi
a športovými klubmi, občianskymi združeniami pôsobiacimi v oblasti športu
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Klub podnikateľov, podnikateľské

subjekty, OZ a inštitúcie pôsobiace

v oblasti športu, RRA
Zdroje

rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ, sponzorké dary

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ A.3.7.: Rekonštruovať a modernizovať športoviská
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

OZ a inštitúcie pôsobiacimi v oblasti športu

Zdroje

rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ, zdroje OZ a inštitúcie pôsobiace
v oblasti športu

Výstupy

- konkrétne projekty
- zrekonštruované a modernizované športoviská
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2. oblasť:

B. ZDRAVOTNÍCKA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ,

RIEŠENIE PROBLEMATIKY MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN
Základnou a rozhodujúcou podmienkou pre dobre fungujúce a rozvíjajúce sa spoločnosti
je dobrý zdravotný

stav

obyvateľstva. Pre dosiahnutie dobrého

zdravotného stavu

obyvateľstva je potrebné aby sa zvyšovala kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čo
nie je možné bez zvyšovania štandardu zdravotníckych zariadení a zabezpečenia kvalitného
zdravotníckeho personálu. Pravdaže pre zvyšovanie kvality života je taktiež potrebné
zvyšovať zdravotné povedomie občanov.
Ďalším dôležitým sociálnym faktorom pre vývoj spoločnosti je, dostatok možností
bývania aj pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.
Starostlivosť o starých a zdravotne postihnutých občanov ale aj o iné marginalizované
skupiny obyvateľstva prechádza v súčasnom období významnými zmenami. Najdôležitejšou
koncepčnou zmenou je postupný prechod od sociálnej starostlivosti k sociálnej pomoci.
V neposlednom rade pre zlepšovanie života obyvateľov je potrebné aby, dochádzalo k
prevencii proti sociálno-patologickým javom s následkom bezpečnejšieho mesta.
Zameraním sa na uvedené zdravotno-sociálne problematiky, mesto Humenné ma zámer
v budúcom období nachádzať riešenia pre problémové situácie ktorými dosiahne zlepšenie
životných podmienok občanov mesta.

Globálny cieľ:
Zabezpečiť dobrý zdravotný stav obyvateľov mesta Humenné a poskytnúť im primerané
bytové podmienky. Rovnako

aj

zlepšiť

životné

podmienky

pre obyvateľov

v dôchodkovom veku a marginalizované skupiny
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Zámer B.1.: Zlepšenie kvality zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Cieľ B.1.1.: Modernizovať a zvýšiť počet diagnostických prístrojov a zariadení
Zodpovednosť

Realizátor projektu (zdravotnícky subjekt )

Spolupráca

Mesto Humenné

Zdroje

vlastné zdroje, OP Zdravotníctvo, štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétne projekty
-nové a zmodernizované prístroje a zariadenia

Cieľ B.1.2.: Zvýšiť zdravotné povedomie občanov
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

zdravotnícke subjekty

Zdroje

rozpočet mesta, OP Zdravotníctvo, štrukturálne fondy EÚ, sponzorské dary,
GNO

Výstupy

- konkrétne projekty
– propagačné materiály

Cieľ B.1.3.: Realizovať projekty zamerané na riešenie problematiky nedostatočného
počtu poskytovateľov zdravotníckej a sociálnej starostlivosti
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

zdravotnícke subjekty a poskytovatelia soc. starostlivosti

Zdroje

OP Zdravotníctvo, štrukturálne fondy EÚ,

Výstupy

- konkrétne projekty
- noví poskytovatelia

Cieľ B.1.4.: Podporiť kooperáciu a vzájomnú spoluprácu subjektov pôsobiacich v
zdravotníckej a sociálnej oblasti
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

zdravotnícke subjekty a poskytovatelia soc. starostlivosti

Zdroje

OP Zdravotníctvo, štrukturálne fondy EÚ,

Výstupy

- konkrétne projekty
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Zámer B.2.:

Zabezpečenie dostatku nájomných bytov a podpora bývania sociálne

slabých skupín obyvateľstva

Cieľ B.2.1.: Vybudovať nové nájomné byty
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Štátny fond rozvoja bývania SR, MVaRR SR;

Zdroje

rozpočet mesta Humenné; pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR;
pôžičky z MVaRR SR;

Výstupy

- dostatočný počet nájomných bytov

Cieľ B.2.2.: Vybudovať byty odlišného štandardu
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; Úrad splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity; občianske združenia a neziskové organizácie zaoberajúce sa
prácou so sociálne slabým obyvateľstvom

Zdroje

rozpočet mesta Humenné; dotácie zo zdrojov splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity; Fond sociálneho rozvoja; Program rozvoja bývania MVRR
SR; štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

dostatočný počet bytov nižšieho štandardu pre potreby Mesta Humenné
- dostatočný počet bytov nižšieho štandardu pre rómskych spoluobčanov
realizácia kompletných inžinierskych sietí

Cieľ B.2.3.: Zriadiť zariadenie chráneného bývania
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; Úrad splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity; občianske združenia a neziskové organizácie zaoberajúce sa
prácou so sociálne slabým obyvateľstvom

Zdroje

rozpočet mesta Humenné; dotácie zo zdrojov splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity; Fond sociálneho rozvoja; Program rozvoja bývania MVRR
SR; štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétny projekt
-zariadenie chráneného bývania
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Cieľ B.2.4.: Rozšíriť kapacitu Domova osamelých rodičov
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; Úrad splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity; občianske združenia a neziskové organizácie zaoberajúce sa
prácou so sociálne slabým obyvateľstvom

Zdroje

rozpočet mesta Humenné; dotácie zo zdrojov splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity; Fond sociálneho rozvoja; Program rozvoja bývania MVRR
SR; štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétny projekt
- rozšírenie kapacity Domova osamelých rodičov

Cieľ B.2.5.: Vybudovať zariadenie pre občanov po ukončení ústavnej starostlivosti
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; občianske združenia a neziskové
organizácie zaoberajúce sa prácou so sociálne slabým obyvateľstvom

Zdroje

rozpočet mesta Humenné; Fond sociálneho rozvoja; Program rozvoja
bývania MVRR SR; štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétny projekt
-zariadenie pre občanov po ukončení ústavnej starostlivosti
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Zámer B.3.: Vytvorenie bezpečnejšieho mesta a prevencia proti sociálno-patologickým
javom

Cieľ B.3.1.: Rozšíriť kamerový systém do iných lokalít mesta
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Policajný Zbor Humenné,

Zdroje

rozpočet mesta Humenné; štrukturálne fondy EÚ, Ministerstvo

vnútra,

poisťovne
Výstupy

- projekt rozšírenia kamerového systému
- nové pokrytie kamerového systému

Cieľ B.3.2.: Realizovať projekty zamerané na prevenciu proti sociálno-patologickým
javom
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; občianske združenia a neziskové
organizácie zaoberajúce sa prácou so sociálne slabým obyvateľstvom

Zdroje

rozpočet mesta Humenné; štrukturálne fondy EÚ, dotácie z Protidrogového
fondu SR,

Výstupy

- konkrétne projekty
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Zámer B.4.: Vytvorenie lepších životných podmienok pre marginalizované skupiny

Cieľ B.4.1.: Vybudovať nový Útulok pre bezdomovcov
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; Úrad splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity; občianske združenia a neziskové organizácie zaoberajúce sa
prácou so sociálne slabým obyvateľstvom

Zdroje

rozpočet mesta Humenné; dotácie zo zdrojov splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity; Fond sociálneho rozvoja; Program rozvoja bývania MVRR
SR; štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétny projekt
- nový Útulok pre bezdomovcov

Cieľ B.4.2.: Vybudovať stredisko osobnej hygieny
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; Úrad splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity; občianske združenia a neziskové organizácie zaoberajúce sa
prácou so sociálne slabým obyvateľstvom

Zdroje

rozpočet mesta Humenné; dotácie zo zdrojov splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity; Fond sociálneho rozvoja; Program rozvoja bývania MVRR
SR; štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétny projekt
- stredisko osobnej hygieny

Cieľ B.4.3.: Vybudovať verejnú práčovňu
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; Úrad splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity; občianske združenia a neziskové organizácie zaoberajúce sa
prácou so sociálne slabým obyvateľstvom

Zdroje

rozpočet mesta Humenné; dotácie zo zdrojov splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity; Fond sociálneho rozvoja; Program rozvoja bývania MVRR
SR; štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétny projekt
- práčovňa
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Cieľ B.4.4.: Realizovať projekty zamerané na zlepšenie kvality života obyvateľov osady
Podskalka
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; Úrad splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity; občianske združenia a neziskové organizácie zaoberajúce sa
prácou so sociálne slabým obyvateľstvom

Zdroje

rozpočet mesta Humenné; dotácie zo zdrojov splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity; Fond sociálneho rozvoja; Program rozvoja bývania MVRR
SR; štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétny projekt

Cieľ B.4.5.: Zabezpečiť materiálno-technické a obsahové zabezpečenie Rómskeho
komunitného centra (RKC)
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity; občianske združenia a
neziskové

organizácie

zaoberajúce

sa

prácou

so

sociálne

slabým

obyvateľstvom
Zdroje

rozpočet mesta Humenné; dotácie zo zdrojov splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity; Fond sociálneho rozvoja; štrukturálne fondy EÚ,
sponzorské príspevky

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ B.4.6.: Realizovať projekty zamerané na riešenie problematiky nedostatočnej
vzdelanostnej úrovne rómskej komunity
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity; občianske združenia a
neziskové

organizácie

zaoberajúce

sa

prácou

so

sociálne

slabým

obyvateľstvom
Zdroje

dotácie zo zdrojov splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity; OP
Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a

Sociálna

inklúzia, Fond sociálneho

rozvoja; štrukturálne fondy EÚ, sponzorské príspevky, rozpočet mesta
Humenné;
Výstupy

- konkrétne projekty
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Cieľ B.4.7.: Eliminovať nedostatočnú informovanosť o možnosti zamestnávať občanov z
marginalizovaných skupín obyvateľstva
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity; občianske združenia a
neziskové

organizácie

zaoberajúce

sa

prácou

so

sociálne

slabým

obyvateľstvom
Zdroje

dotácie zo zdrojov splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity; OP
Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a

Sociálna

inklúzia, Fond sociálneho

rozvoja; štrukturálne fondy EÚ, sponzorské príspevky, rozpočet mesta
Humenné
Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ B.4.8.: Eliminovať intoleranciu voči marginalizovaným skupinám obyvateľstva
Zodpovednosť

občianske

združenia

a

neziskové

organizácie

zaoberajúce

sa

marginalizovanými skupinami obyvateľstva
Spolupráca

Mesto Humenné

Zdroje

dotácie zo zdrojov splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity; OP
Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a

Sociálna

inklúzia, Fond sociálneho

rozvoja; štrukturálne fondy EÚ, sponzorské príspevky, rozpočet mesta
Humenné;
Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ B.4.9.: Realizovať projekty zamerané na rozvoj terénnej sociálnej práce
s marginalizovanými skupinami obyvateľstva
Zodpovednosť

občianske

združenia

a

neziskové

organizácie

zaoberajúce

sa

marginalizovanými skupinami obyvateľstva
Spolupráca

Mesto Humenné

Zdroje

dotácie zo zdrojov splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity; OP
Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a

Sociálna

inklúzia, Fond sociálneho

rozvoja; štrukturálne fondy EÚ, sponzorské príspevky, rozpočet mesta
Humenné;
Výstupy

- konkrétne projekty
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Cieľ B.4.10.: Realizovať projekty zamerané na odstraňovanie architektonických bariér
v meste
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

občania mesta

Zdroje

rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ,

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ B.4.11.: Zriadiť chránené dielne
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

občianske združenia a neziskové organizácie zaoberajúce sa prácou so
sociálne slabým obyvateľstvom

Zdroje

OP Zamestnanosť a Sociálna inklúzia, Fond sociálneho rozvoja; štrukturálne
fondy EÚ, sponzorské príspevky, rozpočet mesta Humenné

Výstupy

- konkrétny projekt
-chránené dielne
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Zámer B.5.: Zlepšenie starostlivosti a životných podmienok obyvateľov
v dôchodkovom veku

Cieľ B.5.1.: Vytvoriť zariadenie opatrovateľskej služby –Denný stacionár pre
dôchodcov
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; občianske združenia a neziskové
organizácie zaoberajúce sa prácou so sociálne slabým obyvateľstvom

Zdroje

rozpočet mesta Humenné; Fond sociálneho rozvoja; štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétny projekt
-zariadenie Denného stacionára

Cieľ B.5.2.: Vybudovať Domov - Penzión pre dôchodcov
Zodpovednosť

Realizátor projektu

Spolupráca

Mesto Humenné, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; občianske združenia a
neziskové

organizácie

zaoberajúce

sa

prácou

so

sociálne

slabým

obyvateľstvom
Zdroje

vlastné zdroje, rozpočet mesta Humenné; Fond sociálneho rozvoja; Program
rozvoja bývania MVRR SR; štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- projekt
- Domov -Penzión pre dôchodcov

Cieľ B.5.3.: Zriadenie jedálne dôchodcov
Zodpovednosť

Realizátor projektu

Spolupráca

Mesto Humenné, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; občianske združenia a
neziskové

organizácie

zaoberajúce

sa

prácou

so

sociálne

slabým

obyvateľstvom
Zdroje

vlastné zdroje, rozpočet mesta Humenné; Fond sociálneho rozvoja; Program
rozvoja bývania MVRR SR; štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- projekt
-jedáleň pre dôchodcov
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Cieľ B.5.4.: Zriadiť nové kluby pre dôchodcov
Zodpovednosť

Realizátor projektu

Spolupráca

Mesto Humenné, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; občianske združenia a
neziskové

organizácie

zaoberajúce

sa

prácou

so

sociálne

slabým

obyvateľstvom
Zdroje

vlastné zdroje, rozpočet mesta Humenné; Fond sociálneho rozvoja;
štrukturálne fondy EÚ, sponzorské príspevky

Výstupy

- projekty
- nové kluby pre dôchodcov

Cieľ B.5.5.: Zväčšiť kapacitu existujúceho Domova dôchodcov a Domova sociálnych
služieb
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; občianske združenia a neziskové
organizácie zaoberajúce sa prácou so sociálne slabým obyvateľstvom

Zdroje

rozpočet mesta Humenné; Fond sociálneho rozvoja; štrukturálne fondy EÚ,
Program rozvoja bývania MVRR SR

Výstupy

- konkrétny projekt
-zväčšenie kapacít
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Zámer B.6.: Podpora opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie
a odstraňovanie negatívnych vplyvov

Cieľ B.6.1.: Realizovať projekty podporujúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií.
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; občianske združenia a neziskové
organizácie zaoberajúce sa prácou so sociálne slabým obyvateľstvom, RRA

Zdroje

rozpočet mesta Humenné; Fond sociálneho rozvoja; štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétny projekt

Cieľ B.6.2.: Realizovať projekty podporujúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú
psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; občianske združenia a neziskové
organizácie zaoberajúce sa prácou so sociálne slabým obyvateľstvom, RRA

Zdroje

rozpočet mesta Humenné; Fond sociálneho rozvoja; štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétny projekt
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3. oblasť:

C. PODNIKANIE, INVESTÍCIE, CESTOVNÝ RUCH

A INFRAŠTRUKTÚRA
Dobré podnikateľské prostredie a správne vybudovaná infraštruktúra je základom pre rozvoj
samotného podnikania a prílev nových investícií. Dobre prosperujúce podnikanie na
určitom území ako aj prílev investícií je hybnou silou pre rozvoj všetkých oblastí života
na danom území.
Mesto Humenné v predchádzajúcom období dokázalo vytvoriť takéto vhodné prostredie.
Nasledujúcom období

je potrebné udržať a ďalej rozvíjať tento nastúpený trend rozvoja

a naďalej vhodne podporovať sféru podnikania, cestovného, ruchu a investícií. Rovnako
dôležité je pokračovať v budovaní infraštruktúry.
Jedným z ďalších smerovaní rozvoja mesta bude aj vytvorenie inkluzívnej informačnej
spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky, čím sa
prispeje k dosahovaniu cieľa strategickej priority Vedomostná ekonomika, ktorým je rozvoj
zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti
priemyslu a služieb

Globálny cieľ:
Udržať a rozvinúť doteraz vybudované podnikateľské prostredie, infraštruktúru a zabezpečiť
prílev nových investícií.
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Zámer C.1.: Podpora rozvoja podnikateľského prostredia

Cieľ C.1.1.: Vytvoriť vedecko – technologické centrum pre uvádzanie vedeckých
poznatkov do praxe
Zodpovednosť

RRA

Spolupráca

Mesto Humenné, Chemes a.s. Humenné, Združenie podnikateľov

Zdroje

vlastné zdroje, rozpočet mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast, OP Informatizácia spoločnosti, štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétny projekt
- vedecko - technologické centrum

Cieľ C.1.2.: Vytvoriť centrum excelentnosti
Zodpovednosť

RRA

Spolupráca

Mesto Humenné, Chemes a.s. Humenné, Združenie podnikateľov

Zdroje

vlastné zdroje, rozpočet mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast, OP Informatizácia spoločnosti, štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétny projekt
- centrum excelentnosti

Cieľ C.1.3.: Zriadiť podnikateľský inkubátor
Zodpovednosť

RRA

Spolupráca

Mesto Humenné, Chemes a.s. Humenné, Združenie podnikateľov

Zdroje

vlastné zdroje, rozpočet mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast, OP Informatizácia spoločnosti, štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- konkrétny projekt
- podnikateľský inkubátor
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Cieľ C.1.4.: Podporiť a realizovať projekty zamerané na rozvoj nových priemyselných
odvetví a služieb
Zodpovednosť

Realizátor projektu

Spolupráca

Mesto Humenné, RRA, Združenie podnikateľov, podnikateľské subjekty

Zdroje

rozpočet mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, štrukturálne
fondy EÚ

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ C.1.5.: Podporiť informovanosť o existujúcich možnostiach financovania
podnikateľských aktivít
Zodpovednosť

RRA

Spolupráca

Mesto Humenné, Združenie podnikateľov, podnikateľské subjekty

Zdroje

rozpočet mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, štrukturálne
fondy EÚ

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ C.1.6.: Podporiť informovanosť o možnostiach financovania podnikateľských
aktivít využitím štátnych a EÚ zdrojov
Zodpovednosť

RRA

Spolupráca

Mesto Humenné , Združenie podnikateľov, podnikateľské subjekty

Zdroje

rozpočet mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, štrukturálne
fondy EÚ

Výstupy

- konkrétne projekty
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Cieľ C.1.7.: Podporovať a realizovať organizovanie vzdelávacích aktivít zameraných
na podnikanie
Zodpovednosť

RRA

Spolupráca

Mesto Humenné, Združenie podnikateľov,

Zdroje

rozpočet

mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP

Vzdelávanie, OP Informatizácia spoločnosti , štrukturálne fondy EÚ
Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ C.1.8.: Vytvoriť ponuku priestorov a lokalít vhodných na podnikanie
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

RRA, Klub podnikateľov, vlastníci pozemkov, podniky

Zdroje

vlastné zdroje, rozpočet mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast, štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- vytvorenie databázy
- vytvorenie ponúk
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Zámer C.2.: Vytváranie príležitostí pre nové investície

Cieľ C.2.1.: Podporiť a realizovať projekty zamerané na propagáciu mesta Humenné
ako vhodného prostredia pre nové investície
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

RRA

Zdroje

rozpočet mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, štrukturálne
fondy EÚ

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ C.2.2.: Rozšíriť existujúce priemyselné parky
Zodpovednosť

Majitelia parkov

Spolupráca

RRA, Chemes a.s. Humenné, Klub podnikateľov,

Zdroje

rozpočet mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, štrukturálne
fondy EÚ, investície podnikateľských subjektov

Výstupy

- projekty rozšírenia priemyselných parkov
- realizácia projektov
- ponuka priestorov a plôch

Cieľ C.2.3.: Vybudovať nové priemyselné parky
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

RRA, Chemes a.s. Humenné, Klub podnikateľov,

Zdroje

rozpočet mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, štrukturálne
fondy EÚ, investície podnikateľských subjektov

Výstupy

- projekty výstavby nových priemyselných parkov
- realizácia projektov
- ponuka priestorov a plôch

Projekt je podporený prostredníctvom NFP z OP Základná Infraštruktúra - Opatrenie 3.3
Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky

32

Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami

Zámer C.3.: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Cieľ C.3.1.: Vytvoriť združenie "KLUB" cestovného ruchu.
Zodpovednosť

RRA

Spolupráca

Mesto Humenné, turistické zariadenia, cestovné kancelárie, organizácie a
združenia zaoberajúce sa cestovným ruchom,

Zdroje

rozpočet mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, štrukturálne
fondy EÚ, investície subjektov zaoberajúce sa cestovným ruchom, ROP

Výstupy

- utvorenie klubu
- formalizácia klubovej činnosti

Cieľ C.3.2.: Podporiť a realizovať projekty zamerané na zlepšenie služieb v cestovnom
ruchu
Zodpovednosť

Realizátor projektu - turistické zariadenia, cestovné kancelárie, organizácie a
združenia zaoberajúce sa cestovným ruchom

Spolupráca

Mesto Humenné, RRA, školy

Zdroje

vlastné investície subjektov zaoberajúce sa cestovným ruchom, rozpočet
mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, štrukturálne fondy EÚ,
ROP

Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ C.3.3.: Podporiť a realizovať projekty zamerané na propagáciu mesta Humenné
ako centra turistického ruchu Zemplínu
Zodpovednosť

RRA

Spolupráca

Mesto Humenné, turistické zariadenia, cestovné kancelárie, organizácie a
združenia zaoberajúce sa cestovným ruchom

Zdroje

rozpočet mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, štrukturálne
fondy EÚ, ROP

Výstupy

- konkrétne projekty
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Cieľ C.3.4.: Podporiť a realizovať projekty zamerané na tvorbu a údržbu turistických,
cykloturistických a náučných chodníkov
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

inštitúcie pôsobiacimi v oblasti športu, subjektoy zaoberajúce sa cestovným
ruchom, RRA

Zdroje

rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ, sponzorské príspevky

Výstupy

- vytvorenie nových cyklistických trás, turistických chodníkov a náučných
chodníkov

Cieľ C.3.5.: Rekonštruovať južnú časť Námestia slobody - Centrum
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

RRA

Zdroje

rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ, sponzorské príspevky

Výstupy

- zrekonštruované Námestie slobody
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Zámer C.4.: Udržiavanie a rozvoj infraštruktúry mesta

Cieľ C.4.1.: Elektrifikovať železničnú trať Humenné - Bánovce nad Ondavou
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Mestá a obce na trati, ŽSR, Prešovský a Košický kraj

Zdroje

OP Doprava, finančné zdroje ŽSR, rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- projekt elektrifikácie
- elektrifikácia trate

Cieľ C.4.2.: Podporovať a realizovať projekty na dobudovanie nových a úpravu
miestnych komunikácií
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Infraštruktúrne spoločnosti,

Zdroje

OP Doprava, rozpočet mesta, dotácie z MŽP SR a MDPaT SR, štrukturálne
fondy EÚ

Výstupy

-

analýza kritických miest
priority a harmonogram odstraňovania závad
projekty dobudovania nových a úpravu miestnych komunikácií
dohoda o postupe financovania a realizácie s investormi

Cieľ C.4.3.: Dobudovanie vodovodných, kanalizačných a energetických sieti
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Infraštruktúrne spoločnosti,

Zdroje

rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ, ROP

Výstupy

-

analýza kritických miest
priority a harmonogram dobudovania
projekty dobudovania nových vodovodných, kanalizačných
a energetických sieti
dohoda o postupe financovania a realizácie s investormi
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Cieľ C.4.4.: Rozšíriť mestský cintorín
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

zastupitelia cirkvi

Zdroje

rozpočet mesta, sponzorské príspevky

Výstupy

- projekt a jeho realizácia

Cieľ C.4.5.: Podporiť rozvoj letiska
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Obec Kamenica nad Cirochou, Aeroklub, RRA, veľké podniky, Ministerstvo
obrany, vnútra, dopravy

Zdroje

rozpočet mesta, OP Doprava, sponzorské príspevky

Výstupy

- projekt a jeho realizácia
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Zámer C.5.: Rozvoj informatizácie verejnej správy a spoločnosti

Cieľ C.5.1.: Vypracovať Koncepciu rozvoja informačných systémov
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

RRA, Orgány verejnej správy

Zdroje

rozpočet

mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP

Vzdelávanie, OP Informatizácia spoločnosti , štrukturálne fondy EÚ
Výstupy

- Koncepcia rozvoja

Cieľ C.5.2.: Podporiť elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

RRA, Orgány verejnej správy

Zdroje

rozpočet

mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP

Vzdelávanie, OP Informatizácia spoločnosti , štrukturálne fondy EÚ
Výstupy

- konkrétne projekty

Cieľ C.5.3.: Vybudovať a rozvíjať informačné systémy verejnej správy
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

RRA, Orgány verejnej správy

Zdroje

rozpočet

mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP

Vzdelávanie, OP Informatizácia spoločnosti , štrukturálne fondy EÚ
Výstupy

- Informačný systém verejnej správy

Cieľ C.5.4.: Zvýšiť prístupnosť verejnosti k širokopásmovému internetu
Zodpovednosť

RRA

Spolupráca

Mesto Humenné

Zdroje

rozpočet

mesta, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP

Vzdelávanie, OP Informatizácia spoločnosti , štrukturálne fondy EÚ
Výstupy

- možnosti pripojenia a pokrytie mesta širokopásmovým internetom
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4. oblasť:

D. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to jediné
prostredie pre život, ktoré máme a preto jeho osud nemôže byť nikomu ľahostajný. Logickou
nevyhnutnosťou teda je chrániť ho a zveľaďovať.
V tomto duchu je povinnosťou každého chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne
dedičstvo vo svojom bezprostrednom okolí.
Je dôležité, aby sme sa tejto problematike venovali už dnes a nie keď bude neskoro. Ľudia si
dnes kladú vysoké nároky na seba a na okolie. Nie je zlé, že sa chce ľudstvo vyvíjať, ale je
potrebné aby sa vyvíjalo na úkor životného prostredia?
Vláda v súlade s environmentálnym právom Európskej únie a medzinárodnými dohovormi
považuje starostlivosť o životné prostredie za rozhodujúci nástroj zabezpečovania trvalo
udržateľného rozvoja.
Humenné by

malo výrazne posilniť zlepšovanie ekologickej kvality prostredia mesta a

rozvoja environmentálne vhodných a bezpečných podnikateľských zámerov. Taktiež je
potrebné podporiť ochranu životného prostredia, znižujúcu ohrozenie človeka a životných
podmienok, najmä živelnými pohromami a haváriami.
Pre zveľaďovanie a ochranu životného prostredia bude nutné zvyšovanie environmentálneho
vedomia obyvateľstva a jeho informovanosť o environmentálnej situácii. To podmieňuje
rozvoj

školskej

i

mimoškolskej

výchovy

a

vzdelávania,

environmentalistiky,

environmentálnej regionalizácie, etiky, osvety a propagácie a environmentálne prospešných
aktivít mládeže a občanov.

Globálny cieľ:
Docieliť vysokú kvalitu základných zložiek životného prostredia - ovzdušia, vody, pôdy,
horninového prostredia a organizmov, čoho predpokladom je minimalizácia negatívnych
vplyvov a garancia funkčných a efektívnych systémov na jeho ochranu a využívanie.
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Zámer D.1.: Riešenie starých ekologických záťaží a minimalizácia zdrojov znečistenia
a živelných pohrôm

Cieľ D.1.1.: Uzavrieť skládku TKO Myslina
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

vedenie skládky TKO Myslina

Zdroje

rozpočet mesta, OP Životné prostredie, štrukturálne fondy EÚ, dotácia
z MŽP SR

Výstupy

- projekt a jeho realizácia

Cieľ D.1.2.: Likvidovať divoké skládky odpadu
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca
Zdroje

rozpočet

mesta, OP Životné

prostredie, štrukturálne fondy EÚ, dotácia

z MŽP SR, ObÚ ŽP, ŠOP SR, OZ pôsobiace v oblasti ochrany ŽP
Výstupy

- čisté mesto a jeho okolie

Cieľ D.1.3.: Vybudovať obchvat pre tranzitnú dopravu
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Infraštruktúrne spoločnosti,

Zdroje

rozpočet mesta, OP Doprava, OP Životné prostredie, štrukturálne fondy EÚ

Výstupy

- projekt a jeho realizácia

Cieľ D.1.4.: Vytvoriť povodňové opatrenia drobných tokov
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) š.p., povodie Laborca a Cirochy

Zdroje

rozpočet mesta, OP Životné prostredie, štrukturálne fondy EÚ, rozpočet SVP
š.p. Povodie Laborca a Cirochy, Štátny vodohospodársky fond,

Výstupy

- projekt a jeho realizácia
- komplexné protipovodňové opatrenia
- predchádzanie povodniam
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Zámer D.2.: Vytvorenie funkčných a efektívnych systémov na zlepšenie a ochranu
životného prostredia

Cieľ D.2.1.: Rekultivovať skládku TKO Myslina
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

vedenie skládky TKO Myslina

Zdroje

rozpočet mesta, OP Životné prostredie, štrukturálne fondy EÚ, dotácia
z MŽP SR

Výstupy

- projekt a jeho realizácia

Cieľ D.2.2.: Vybudovať kompostovací dvor Lackovce
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

vedenie kompostovacieho dvora

Zdroje

rozpočet mesta, OP Životné prostredie, štrukturálne fondy EÚ, dotácia
z MŽP SR

Výstupy

- projekt a jeho realizácia

Cieľ D.2.3.: Vybudovať zberný dvor
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Vedenie zberného dvora

Zdroje

rozpočet

mesta, OP Životné

prostredie, štrukturálne fondy EÚ, dotácia

z MŽP SR
Výstupy

- projekt a jeho realizácia

Cieľ D.2.4.: Vybudovať separačné stredisko
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Vedenie separačného strediska

Zdroje

rozpočet

mesta, OP Životné

prostredie, štrukturálne fondy EÚ, dotácia

z MŽP SR
Výstupy

- projekt a jeho realizácia
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Cieľ D.2.5.: Predhrievať vodu tepelnými čerpadlami na kúpalisku v Humennom
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

Vedenie kúpaliska

Zdroje

rozpočet

mesta, OP Životné

prostredie, štrukturálne fondy EÚ, dotácia

z MŽP SR
Výstupy

- projekt a jeho realizácia

Cieľ D.2.5.: Podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov
Zodpovednosť

Realizátor projektu

Spolupráca

Mesto Humenné, RRA

Zdroje

Vlastné zdroje, rozpočet mesta, OP Životné prostredie, štrukturálne fondy
EÚ, dotácia z MŽP SR

Výstupy

- projekty a ich realizácia
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Zámer D.3.: Vybudovanie oddychových zón, výsadba zelene a obmedzenie sukcesných
zmien pôvodnej krajiny

Cieľ D.3.1.: Vysadiť zeleň v častiach mesta s jej nedostatkom
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca
Zdroje

rozpočet

mesta, OP Životné

prostredie, štrukturálne fondy EÚ, dotácia

z MŽP SR, ObÚ ŽP, TS mesta Humenné
Výstupy

- projekt a jeho realizácia

Cieľ D.3.2.: Zveľadiť a upraviť existujúcu zeleň mesta
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca
Zdroje

rozpočet

mesta, OP Životné

prostredie, štrukturálne fondy EÚ, dotácia

z MŽP SR, ObÚ ŽP, TS mesta Humenné
Výstupy

- projekt a jeho realizácia

Cieľ D.3.3.: Vytvoriť oddychové zóny
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca
Zdroje

rozpočet

mesta, OP Životné

prostredie, štrukturálne fondy EÚ, dotácia

z MŽP SR, ObÚ ŽP, TS mesta Humenné
Výstupy

- projekt a jeho realizácia
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Zámer D.4.: Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľstva

Cieľ D.4.1.: Masmediálne informovať obyvateľov Humenného o stave a vývoji
životného prostredia
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

RRA, organizácie zaoberajúce sa životným prostredím

Zdroje

rozpočet

mesta, OP Životné

prostredie, štrukturálne fondy EÚ, dotácia

z MŽP SR
Výstupy

- projekt a jeho realizácia

Cieľ D.4.2.: Organizovať výstavy s tematikou životného prostredia
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

organizácie zaoberajúce sa životným prostredím

Zdroje

rozpočet

mesta, OP Životné

prostredie, štrukturálne fondy EÚ, dotácia

z MŽP SR
Výstupy

- projekt a jeho realizácia

Cieľ D.4.3.: Organizovať semináre a školenia s tematikou životného prostredia pre deti,
mládež a dospelú populáciu mesta Humenné.
Zodpovednosť

Mesto Humenné

Spolupráca

organizácie zaoberajúce sa životným prostredím

Zdroje

rozpočet

mesta, OP Životné

prostredie, štrukturálne fondy EÚ, dotácia

z MŽP SR
Výstupy

- projekty a ich realizácia
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FINANČNÝ PLÁN
Pre väčšinu zámerov uvádzaných v rámci dokumentu PHSR nie je v súčasnosti možné
vyčísliť výšku nákladov, resp. výdavkov, ktoré by si vyžadovala ich príprava a realizácia
(Mesto ani iné inštitúcie a organizácie v meste nie sú bez prípravnej fázy jednotlivých
zámerov schopní kvalifikovane odhadnúť výšku nákladov/výdavkov týchto zámerov).
Finančný plán preto neuvádza predpokladanú výšku výdavkov na realizáciu jednotlivých
zámerov a možné zdroje financovania s ohľadom na túto výšku. Obsahuje však pripravenú
formu na zachytenie výšky predpokladaných výdavkov realizácie formulovaných zámerov
v jednotlivých oblastiach, ak sa tieto výdavky zistia alebo ich bude možné odhadnúť neskôr –
po schválení PHSR. Tieto informácie budú dopĺňané priebežne v tejto pripravenej forme.
Finančný plán vychádza z filozofie, že zámery, ktoré je možné realizovať s podporou
štrukturálnych či iných podporných fondov budú prioritne financované z takýchto zdrojov a
spolufinancované z ďalších zdrojov ako je uvedené nižšie.
Táto filozofia je daná finančnou situáciou v meste, keď Mesto ako subjekt možno považovať
za finančne zdravé, avšak z hľadiska potreby investícii jednoznačne podkapitalizované
(v podobnej situácii je mnoho iných miest na Slovensku). Mesto – či už priamo ako subjekt
alebo prostredníctvom iných subjektov v ňom pôsobiacich – nemá veľa iných možností
získania potrebného kapitálu pre realizáciu väčších investičných zámerov, pretože drvivú
väčšinu z nich tvoria investície pre verejné služby – neziskového charakteru – a teda pre
súkromný sektor nezaujímavé investície.
Ostatné zdroje sú uvádzané ako sekundárne, čiže v tomto prípade skôr náhradné riešenie pri
financovaní zámerov financovateľných zo štrukturálnych fondov či iných podporných fondov
(napr. v prípade neschválenia žiadosti o NFP, či objektívnych príčin, prečo nie je možné
žiadosť predložiť).
Zámery, ktoré nie sú financovateľné zo štrukturálnych fondov, budú – s ohľadom na výšku
potrebných výdavkov na realizáciu – financované z iných podporných programov.
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Niektoré zámery by nebolo efektívne financovať zo štrukturálnych alebo iných fondov či
podporných programov, napriek tomu, že je to prakticky možné. Ide najmä o zámery s nižšími
nárokmi na výdavky, pri ktorých by náklady na prípravu žiadostí o nenávratný či iný finančný
príspevok a náklady na administratívu pri realizácii dosahovali výšku výdavkov realizácie
celého zámeru, príp. sa tejto výške približovali. Tieto zámery budú financované z iných
zdrojov, najmä rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov mesta, združených prostriedkov,
príspevkov od iných organizácii (pôsobiacich v meste) či občanov mesta, súkromných
zdrojov a podobne.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja nie je dokumentom Mesta ako subjektu ale
mesta ako územia, urbanistického celku, v ktorom žijú ľudia. PHSR prezentuje predstavy
v meste žijúcich a/alebo pracujúcich občanov, v meste pôsobiacich podnikateľských
a všetkých iných subjektov o jeho rozvoji v budúcnosti. Preto tento dokument obsahuje aj
zámery, ktoré nebude realizovať mesto či jeho podriadené inštitúcie a organizácie, ale aj iné
subjekty (či už súkromné spoločnosti, združenia, rôzne subjekty v partnerstvách, štátne
inštitúcie, neformálne združenia a podobne).
· Rozpočtové zdroje (mesta, mestských organizácii, vyššieho územného celku a jemu
podriadených organizácii, štátnych orgánov a organizácii a iných organizácií)
· Štátny rozpočet
· Mimorozpočtové zdroje mesta
· Súkromné zdroje (podnikateľov, občanov a pod.)
· Zdroje nadácií, občianskych združení a iných mimovládnych organizácii
· Úverové zdroje z komerčných bánk
· Úverové zdroje z EBRD(Európska banka pre obnovu a rozvoj), IBRD
(Medzinárodná banka pre rekonštrukciu a vývoj)
· Dlhopisy alebo iné emitované cenné papiere
· Štrukturálne fondy EÚ
· Iné fondy EÚ
· Štátne podporné programy
· Bilaterálna spolupráca (Finančný mechanizmus EHP (EHP – Európsky

hospodársky

priestor) a Nórsky finančný mechanizmus), iné medzivládne dohody
· Iné miestne, regionálne, nadregionálne, štátne, medzinárodné zdroje
· PPP - Public Private Partnership- Projekty verejno-súkromného partnerstva
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GLOBÁLNY CIEĽ

AP

ZÁMER

CIEĽ

Vytvoriť vhodné

A.1.: Podpora vzdelania,

A.1.1.: Realizovať spoločné projekty školy,

podmienky rozvoja
vzdelania, kultúry
a športu pre obyvateľov
mesta Humenné.

ako aj vzdelávacích
inštitúcií a organizácií

rodičov a žiakov
A.1.2.: Realizovať projekty zameraných
na prevenciu záškoláctva
A.1.3.: Zabezpečiť lektorov cudzích jazykov
A.1.4.: Realizovať projekty zameraných
na zabezpečenie výmenných jazykových pobytov
A.1.5.: Oceňovať najúspešnejších žiakov a študentov
reprezentujúcich mesto Humenné vo vedomostných,
umeleckých a športových súťažiach
A.1.6.: Podporiť a realizovať projekty
celoživotného vzdelávania
A.1.7.: Zabezpečiť v základnom školstve dostatok
školských psychológov a sociálnych pracovníkov
A.1.8.: Zväčšiť kapacitu ZŠ a MŠ Podskalka
pre prvý stupeň
A.1.9.: Rekonštruovať a modernizovať školy
a školské zariadenia
A.1.10.: Zlepšiť spoluprácu stredných škôl
a podnikateľských subjektov
so zreteľom na požiadavky trhu práce
A.1.11.: Podporiť a realizovať projekty na využívanie
priestorov škôl a školských zariadení
v mimo vyučovacom čase pre potreby vzdelávania,
kultúry a športu
A.1.12.: Podporovať medzinárodné výmeny
spolupráce v oblasti vzdelania, kultúry a športu
A.1.13.: Podporovať zmenu tradičnej školy na modernú

A.2.: Podpora kultúry
ako aj kultúrnych
a spoločenských inštitúcií
a organizácií

A.2.1.: Rekonštruovať a modernizovať
kultúrne zariadenia
A.2.2.: Podporovať činnosti inštitúcií a občianskych
združení pôsobiacich v oblasti umenia a kultúry
A.2.3.: Podporovať projekty na zachovanie

CELKOVÉ NÁKLADY
NÁKLADY MESTA

OSTATNÉ TERMÍN
ZDROJE REALIZÁCIE
od 2008
5%
95% do 2013
*
od 2007
5%
95% do 2013
*
od 2009
100% do 2013
od 2009
100% do 2013
*

100%
5%

95%

5%

95%

5%

95%

5%

95%

100%

5%
5%

od 2008
do 2013
od 2009
do 2013
od 2009
do 2013
od 2008
do 2013
od 2008
do 2013
od 2008
do 2009

od 2008
100% do 2013
od 2008
100% do 2013
od 2008
100% do 2013
od 2008
95% do 2013
od 2008
95% do 2013
od 2008

*

**
**
**

***

*
*
**
*

A.3.: Podpora športu
ako aj podpora
športových inštitúcií,
organizácií a klubov

regionálnych zvykov a tradícií
A.2.4.: Podporiť a realizovať projekty kultúry
a umenia pre všetky vekové kategórie
A.2.5.: Dosiahnuť a podporiť spoluprácu
medzi podnikateľskými subjektami a inštitúciami,
občianskymi združeniami pôsobiacich
v oblasti umenia a kultúry
A.2.6.: Prepojiť podujatia kultúrnych inštitúcií
s aktivitami subjektov cestovného ruchu
A.2.7.: Prepojiť aktivity kultúrnych organizácií
s výchovno-vzdelávacím programom škôl
A.2.8.: Rozvíjať kontakty a spracovávať spoločné
projekty s kultúrnymi inštitúciami v zahraničí
A.3.1. : Personálne obsadiť samostatný úsek športu
a telesnej kultúry na úrovni samosprávy
A.3.2.: Rekonštruovať a modernizovať existujúce
cyklistické trásy a turistické chodníky
A.3.3.: Vybudovať dostatočný počet dopravných ihrísk

5%
5%

95% do 2013
od 2008
95% do 2013

100%
5%

95%

5%

95%

5%

95%

100%
5%

95%

5%

95%

5%

95%

5%

95%

A.3.4.: Realizovať projekty športových podujatí
A.3.5.: Podporovať činnosť športových klubov
a občianskych združení zameraných na šport
A.3.6.: Dosiahnuť a podporiť spoluprácu
medzi podnikateľskými subjektami a športovými klubmi,
občianskymi združeniami pôsobiacich v oblasti športu
A.3.7.: Rekonštruovať a modernizovať športovíská

100%
5%

Zabezpečiť dobrý
zdravotný stav obyvateľov
mesta Humenné
a poskytnúť im primerané
bytové podmienky.
Rovnako aj zlepšiť životné
podmienky pre obyvateľov
v dôchodkovom veku
a marginalizované skupiny

B.1.: Zlepšenie kvality
zdravotnej a sociálnej
starostlivosti

B.1.1.: Modernizovať a zvýšiť počet diagnostických
prístrojov a zariadení
B.1.2.: Zvýšiť zdravotné povedomie občanov
100%
B.1.3.: Realizovať projekty zamerané na riešenie
problematiky nedostatočného počtu poskytovateľov
zdravotníckej a sociálnej starostlivosti
B.1.4.: Podporiť kooperáciu a vzájomnú spoluprácu
subjektov pôsobiacich v zdravotníckej a sociálnej oblasti

5%
100%

od 2008
do 2009
od 2008
do 2013
od 2008
do 2013
od 2008
do 2013
od 2008
do 2013
od 2008
do 2013
od 2008
do 2012
od 2008
do 2013
od 2008
do 2013

od 2008
do 2009
od 2008
95% do 2013
od 2008
100% do 2013
od 2008
do 2010
od 2008
95% do 2013
od 2008
do 2009

*
*

***
**
**
**

**
**
**
*

***
**
**
*

***

B.2.: Zabezpečenie
dostatku nájomných bytov
a podpora bývania sociálne
slabých skupín
obyvateľstva

B.2.1.: Vybudovať nové nájomné byty

od 2008
5%

B.2.2.: Vybudovať byty odlišného štandardu
5%
B.2.3.: Zriadiť zariadenie chráneného bývania

5%

5%

od 2008
95% do 2013

5%
5%
5%
B.3.2.: Realizovať projekty zamerané na prevenciu
proti sociálno-patologických javov
B.4.1.: Vybudovať nový Útulok pre bezdomovcov

5%
5%

B.4.2.: Vybudovať stredisko osobnej hygieny
5%
B.4.3.: Vybudovať verejnú práčovňu
5%
B.4.4.: Realizovať projekty zamerané na zlepšenie
kvality života obyvateľov osady Podskalka
B.4.5.: Zabezpečiť materiálno-technické a obsahové
zabezpečenie Rómskeho komunitného centra (RKC)
B.4.6.: Realizovať projekty zamerané na riešenie
problematiky nedostatočnej vzdelanostnej úrovne
rómskej komunity
B.4.7.: Eliminovať nedostatočnú informovanosť
o možnosti zamestnávať osoby
z marginalizovaných skupín obyvateľstva
B.4.8.: Eliminovať intoleranciu voči marginalizovaným
skupinám obyvateľstva
B.4.9.: Realizovať projekty zameranéna rozvoj
terénnej sociálnej práce
s marginalizovanými skupinami obyvateľstva
B.4.10.: Realizovať projekty zamerané
na odstraňovanie architektonických bariér v meste

95%
od 2008
95% do 2012
od 2008
95% do 2012
od 2008
95%
od 2008
95% do 2009
od 2008
95% do 2013
od 2008
95% do 2012
od 2008
95% do 2010
od 2008
95% do 2009
od 2008
95% do 2013
od 2008
95% do 2009

5%

B.2.5.: Vybudovať zariadenie pre občanov
po ukončení ústavnej starostlivosti
B.3.1.: Rozšíriť kamerový systém do iných lokalít mesta

**
od 2008

B.2.4.: Rozšíriť kapacitu Domova osamelých rodičov

B.3.: Vytvorenie
bezpečnejšieho mesta
a prevencia proti
sociálno-patologickým javom
B.4.: Vytvorenie lepších
životných podmienok
pre marginalizované skupiny

95%

5%

5%
5%

5%
5%

od 2008
95% do 2013
od 2008
95% do 2013
od 2008
95% do 2013
od 2008
95% do 2013

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*

**

**
**

**
**

B.4.11.: Zriadiť chránené dielne

5%

od 2008
95% do 2010
od 2008
95% do 2010
od 2008
95%
od 2008
95% do 2011
od 2008
95% do 2009
od 2008
95% do 2011
od 2008
95% do 2013

5%

od 2008
95% do 2013

**

od 2008
do 2011
od 2008
do 2012
od 2008
do 2009
od 2008
do 2013
od 2008
do 2013

**

5%
B.5.: Zlepšenie starostlivosti
a životných podmienok
o obyvateľov
v dôchodkovom veku

B.5.1.: Vytvoriť zariadenie opatrovateľskej služby
–Denný stacionár pre dôchodcov
B.5.2.: Vybudovať Domov - Penzión pre dôchodcov

5%
5%

B.5.3.: Zriadenie jedálne dôchodcov
5%
B.5.4.: Zriadiť nové kluby pre dôchodcov
5%

B.6.: Podpora opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
na predchádzanie vzniku
krízových situácií v rodine
a na obmedzenie a odstraňovanie
negatívnych vplyvov

Udržať a rozvinúť doteraz
vybudované podnikateľské
prostredie, infraštruktúru
a zabezpečiť prílev
nových investícií.

C.1.: Podpora rozvoja
podnikateľského prostredia

B.5.5.: Zväčšiť kapacitu existujúceho Domova
dôchodcov a Domova sociálnych služieb
B.6.1.: Realizovať projekty podporujúce opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
na predchádzanie vzniku krízových situácií
B.6.2.: Realizovať projekty podporujúce opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov,
ktoré ohrozujú psychický vývin,
fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa
a plnoletej fyzickej osoby
C.1.1.: Vytvoriť vedecko – technologické centrum
pre uvádzanie vedeckých poznatkov do praxe
C.1.2.: Vytvoriť centrum excelentnosti

5%

100%
100%

C.1.3.: Zriadiť podnikateľský inkubátor
100%
C.1.4.: Podporiť a realizovať projekty zamerané
na rozvoj nových priemyselných odvetví a služieb
C.1.5.: Podporiť informovanosť o existujúcich
možnostiach financovania podnikateľských aktivít
C.1.6.: Podporiť informovanosť o možnostiach
financovania podnikateľských aktivít
využitím štátnych a EU zdrojov
C.1.7.: Podporovať a realizovať organizovanie
vzdelávacích aktivít zameraných na podnikanie
C.1.8.: Vytvoriť ponuku priestorov

5%
50%

50%
50%

50%

od 2008
50% do 2013
od 2008
50% do 2013

**
**
**
**
*
**
**

**
**

C.2.: Vytváranie príležitostí
pre nové investície

a lokalít vhodných na podnikanie
C.2.1.: Podporiť a realizovať projekty zamerané
na propagáciumesta Humenné ako vhodného prostredia
pre nové investície
C.2.2.: Rozšíriť existujúce priemyselné parky

100%

100%
5%

C.2.3.: Vybudovať nové priemyselné parky
5%
C.3.: Podpora rozvoja
cestovného ruchu

C.4.: Udržiavanie
a rozvoj infraštruktúry mesta

od 2008
do 2018
od 2008
95% do 2018
od 2008
95% do 2018

**
**
**

C.3.1.: Vytvoriť združenie "KLUB" cestovného ruchu.
C.3.2.: Podporiť a realizovať projekty zamerané
na zlepšenie služieb v cestovnom ruchu
C.3.3.: Podporiť a realizovať projekty zamerané
na propagáciu mesta Humenné
ako centra turistického ruchu Zemplínu
C.3.4.: Podporiť a realizovať projekty zamerané
na tvorbu a údržbu turistických, cykloturistických
a náučných chodníkov
C.3.5.: Rekonštruovať južnú časť
Námestia slobody - Centrum
C.4.1.: Elektrifikovať železničnú trať Humenné Bánovce nad Ondavou
C.4.2.: Podporovať a realizovať projekty na
dobudovanie nových a úpravu miestnych komunikácií
C.4.3.: Dobudovanie vodovodných,
kanalizačných a energetických sieti
C.4.4.: Rozšíriť mestský cintorín

100% do 2009
od 2008
100% do 2013

80%

5%
min 50 mil.

5%
5%
5%
5%

min. 50 mil.

5%

C.4.5.: Podporiť rozvoj letiska
5%
C.5.: Rozvoj informatizácie
verejnej správy a spoločnosti

do 2008

C.5.1.: Vypracovať Koncepciu rozvoja
informačných systémov
C.5.2.: Podporiť elektronizáciu verejnej správy
a rozvoj elektronických služieb
C.5.3.: Vybudovať a rozvíjať informačné systémy
verejnej správy
C.5.4.: Zvýšiť prístupnosť verejnosti

5%
5%
5%

od 2008
20% do 2013
od 2008
95% do 2013
od 2008
95% do 2011
od 2009
95%
od 2008
95% do 2013
od 2008
95% do 2011
od 2008
95% do 2011
od 2008
95% do 2013
95% do 2008
od 2008
95% do 2013
od 2008
95% do 2011
od 2008

*

**

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Docieliť vysokú kvalitu
základných zložiek životného
prostredia - ovzdušia, vody,
pôdy, horninového
prostredia a organizmov,
čoho predpokladom
je minimalizácia negatívnych
vplyvov a garancia
funkčných a efektívnych
systémov na jeho ochranu
a využívanie.

D.1.: Riešenie starých
ekologických záťaží
a minimalizácia zdrojov
znečistenia a živelných pohrôm

k širokopásmovému internetu
D.1.1.: Uzavrieť skládku TKO Myslina

5%
min.20 mil

5%

95% do 2013
od 2008
95% do 2009
od 2008
do 2013
od 2008
95% do 2012
od 2008
95% do 2009
od 2012
95%
od 2011
95% do 2013
od 2008
95% do 2009
od 2008
95% do 2009
od 2008
95% do 2012
od 2008
95% do 2013
od 2008
95% do 2009
od 2008
95% do 2008
od 2008
95% do 2013
od 2008
95% do 2013
od 2008
95% do 2013

5%

od 2008
95% do 2013

5%

D.1.2.: Likvidovať divoké skládky odpadu
100%
D.1.3.: Vybudovať obchvat pre tranzitnú dopravu
5%
D.1.4.: Vytvoriť povodňové opatrenia drobných tokov
5%

D.2.: Vytvorenie funkčných

D.2.1.: Rekultivovať skládku TKO Myslina

a efektívnych systémov
na zlepšenie a ochranu
životného prostredia

D.2.2.: Vybudovať kompostovací dvor Lackovce

min.25 mil

5%

min.21 mil

5%

D.2.3.: Vybudovať zberný dvor
5%
D.2.4.: Vybudovať separačné stredisko
D.2.5.: Predhrievať vodu tepelnými čerpadlami
na kúpalisku v Humennom
D.2.5.: Podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov

min. 49 mil.

5%

14 mil.

5%
5%

D.3.: Vybudovanie
oddychových zón, výsadba
zelene a obmedzenie sukcesných
zmien pôvodnej krajiny

D.3.1.: Vysadiť zeleň v častiach mesta s jej nedostatkom
5%
D.3.2 .: Zveľadiť a upraviť existujúcu zeleň mesta
5%
D.3.3.: Vytvoriť oddychové zóny
5%

D.4.: Zvýšenie
environmentálneho
povedomia obyvateľstva

D.4.1.: Masmediálne informovať obyvateľov
Humenného o stave a vývoji životného prostredia
D.4.2.: Organizovať výstavy
s tématikou životného prostredia
D.4.3.: Organizovať semináre a školenia s tématikou
životného prostredia pre deti, mládež
a dospelú populáciu mesta Humenné.

5%

**
**

**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
**
*
*

*

Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami

Z tabuľky finančného plánu vyplýva potreba riešenia spôsobu financovania malých
rojektov, pri ktorých sa predpokladajú taktiež náklady z mestského rozpočtu. Navrhovaným
riešením je, aby žiadatelia o finančnú podporu mesta svoju žiadosť predkladali Humenskej
Komunitnej Nadácii.

*

Akčné plány spadajúce do tejto navrhovanej kategórie sú označené " ".

**" sa percento nákladov môže

Pri akčných plánoch označených "

zmeniť na základe

požiadaviek stanovených v podmienkach spôsobu čerpania finančných prostriedkov.
Pri akčných plánoch označených "

***"

neodporučame

čakať na výzvy OP prípadne

granty ale uskutočniť úlohy akčného plánu.
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MONITORING REALIZÁCIE PROGRAMU
HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA
2007-2013 (s výhľadom do roku 2015)
Medzi tvorbou PHSR a jeho realizáciou je zásadný rozdiel. Príprava PHSR je kreatívnym
procesom, ktorý vyžaduje zapojenie čo najširšieho okruhu občanov s potrebnými znalosťami
a skúsenosťami a s rozdielnymi pohľadmi na budúcnosť mesta. Na druhej strane zaistenie
realizácie plánu je manažérskou úlohou, ktorá vyžaduje podrobný dohľad nad aktivitami
mnohých jednotlivcov, súkromných aj verejných organizácií. Na tieto účely je treba vybrať
menšiu skupinu dobre organizovaných jednotlivcov, ktorí sú odhodlaní realizáciu plánu
presadiť a zaistiť.
Touto skupinou bude Komisia pre riadenie realizácie PHSR (Komisii pre riadenie realizácie KRR). KRR bude mať takú veľkosť, aby bola dostatočne operatívna a mali by v nej byť
zastúpené všetky dôležité osoby z verejného aj súkromného sektora, ktoré sa podieľajú na
tvorbe PHSR. KRR doporučuje, aby bol v KRR primátor mesta, predseda KRR, predsedovia
pracovných skupín, poslanci MsZ a najaktívnejší členovia KRR /pracovných skupín. KRR
bude monitorovať realizáciu PHSR, a tiež zaoberať sa stratégiami v ďalších oblastiach života
mesta, ktoré neboli v rámci tohto plánu riešené ako kritické oblasti.
Proces strategického plánovania vytvoril určité odhodlanie medzi ľuďmi, ktorí boli členmi
KRR alebo jej rôznych pracovných tímov. Tento entuziazmus predstavuje veľmi cenný zdroj
a podpornú základňu pre realizáciu PHSR. Mnohí z účastníkov procesu si chcú byť istí, že čas
a úsilie, ktoré investovali do tohto projektu, bude spôsobovať pozitívne ekonomické zmeny,
ktoré prinesie práve realizácia PHSR.
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Riadenie realizácie musí mať dve zložky – (a) vedúcu (politickú), ktorá bude predstavovať
vôľu na uskutočnenie zmien, bude prijímať rozhodnutia a ukladať úlohy; (b) výkonnú, ktorá
bude tieto úlohy plniť. Komisia pre strategický rozvoj navrhuje zastupiteľstvu nasledujúci
postup:
1. KRR (primátor) predloží PHSR zastupiteľstvu mesta Humenné na prejednanie na jeho
zasadnutí 25.06.2008. Prijatie PHSR zastupiteľstvom vyrieši otázku splnenia cieľov, ktoré
sú v kompetencii a v silách mesta, a zároveň vyjadrí vôľu Humenného podieľať sa na
plnení úloh, ktoré presahujú pôsobnosť samosprávy.
2. Zastupiteľstvo mesta schváli predanie dielčej zodpovednosti za riadenie a kontrolu plnenia
PHSR Komisii pre riadenie realizácie, ktorá bude zaisťovať vyššie uvedenú "politickú"
zložku riadenia, bude uskutočňovať pravidelný dohľad nad plnením jednotlivých akčných
plánov a bude navrhovať opatrenia v prípade, ak sa zmenia podmienky a niektoré ciele už
nebudú aktuálne alebo nebudú môcť byť splnené.
3. Jednotlivé úlohy PHSR budú plnené pomocou bežných postupov a procedúr mestského
úradu a ďalších zúčastnených inštitúcií (RRA), pričom rozhodujúcim pre úspech bude
monitorovanie a koordinácia týchto úloh uskutočňovaná určeným oddelením mestského
úradu alebo príslušnými zodpovednými osobami.
4. KRR sa bude schádzať pravidelne, minimálne raz za štvrťrok, aby reagovala na aktuálnu
situáciu. Bude podávať raz za rok správy o stave realizácie cieľov plánu mestskému
zastupiteľstvu, aby bolo zaistené, že všetky ciele budú splnené včas. Na svojom prvom
jednaní KRR pridelí zodpovednosť (hlavnú garanciu) za monitorovanie jednotlivých
cieľov všetkých akčných plánov svojim jednotlivým členom.
5. Doporučuje sa, aby bola s plánom zoznámená čo možno najširšia verejnosť vrátane
vysvetlenia, že sa dosiahol konsenzus predstaviteľov verejného a súkromného sektora v
meste. Publikovaním rozhodujúcich častí PHSR (zámery a ciele) v miestnej tlači a
vytvorením Internetovej prezentácie získa PHSR podporu a možnosť participácie ďalších
občanov, inštitúcií a podnikov v meste.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné je živým dokumentom.
Realizácia musí byť dôsledne sledovaná a PHSR musí byť podľa potreby doplňovaný a
upravovaný. Zodpovednosťou Komisie pre riadenie realizácie a všetkých občanov mesta,
ktorí sa na PHSR podieľali, bude zaistiť, že zámery a ciele zostanú dôveryhodné a relevantné
a tiež zaistiť, že budú zrealizované.
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