PHSR mesta Humenné
na roky 2016-2022
2016
s
výhľadom do roku 2025

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné na roky 2016-2022
s výhľadom do roku 2025

OBSAH
ÚVOD ....................................................................................................................................................... 3
1. ANALYTICKÁ ČASŤ................................................................................................................................ 5
1.1. Analýza vnútorného prostredia .................................................................................................... 6
1.1.1. Základná charakteristika..................................................................................................... 6
1.1.2. Demografia ......................................................................................................................... 11
1.1.3. Dopravná infraštruktúra ................................................................................................... 25
1.1.4. Technická infraštruktúra .................................................................................................. 28
1.1.5. Životné prostredie ............................................................................................................. 31
1.1.6. Hospodárstvo a ekonomika .............................................................................................. 31
1.1.7. Cestovný ruch..................................................................................................................... 34
1.1.8. Sociálna a občianska vybavenosť mesta .......................................................................... 39
1.2. Analýza vonkajšieho prostredia ................................................................................................. 71
1.2.1. STEEP analýza (analýza externého prostredia) .............................................................. 76
1.3. Zhodnotenie súčasného stavu územia ....................................................................................... 92
1.3.1. Analýza SWOT .................................................................................................................... 92
1.3.2. Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja ................................................................... 103
2. STRATEGICKÁ ČASŤ .......................................................................................................................... 104
2.1. Vízia mesta Humenné............................................................................................................... 104
2.2. Strategický cieľ rozvoja mesta Humenné ................................................................................. 105
2.3. Stratégia rozvoja mesta Humenné ........................................................................................... 105
3. PROGRAMOVÁ ČASŤ ....................................................................................................................... 111
3.1 Opatrenia a aktivity, Merateľné ukazovatele ............................................................................ 113
4. REALIZAČNÁ ČASŤ............................................................................................................................ 157
4. 1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie ............................................................ 157
4.2 Plán komunikácie....................................................................................................................... 157
4.3 Systém monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHSR mesta Humenné .............................. 158
4.4 Akčný plán ................................................................................................................................. 159
5. FINANČNÁ ČASŤ............................................................................................................................... 167
5.1. Indikatívny finančný plán PHSR ................................................................................................ 167
5.2. Finančná časť ............................................................................................................................ 168
ZÁVER .................................................................................................................................................. 175

1
Verzia 1.0

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné na roky 2016-2022
s výhľadom do roku 2025

Názov:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Humenné na roky 2016 – 2022s výhľadom do roku 2025

Územné vymedzenie:

Mesto Humenné

Územný plán mesta schválený:

áno

Dátum schválenia PHSR:

29.01.2016

Dátum platnosti:

29.01.2016

Verzia

1.0

Publikovaný verejne:

na webovom sídle mesta Humenné
www.humenne.sk

Zhotoviteľ:
Mesto Humenné v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Humenné
Riešiteľský kolektív:
Ing. arch. Andrej Semanco

PhDr. Miroslav Turčan

PhDr. Jana Vaľová
Mgr. Ondrej Bartko
PhDr. Jana Andruchová, PhD.

Ing. Pavol Lopanič

Ing. Jozef Babják
Ing. Michal Druga
Anna Capová
Ing. Peter Pichoňský
Ing. Michal Kurťák
Mgr. Vladimír Grešner

zástupca primátorky mesta Humenné a predseda komisie
pre riadenie realizácie programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Humenné
vedúci odboru mestského rozvoja, cestovného ruchu a
fondov EÚ a tajomník komisie pre riadenie realizácie
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Humenné
primátorka mesta Humenné
prednosta Mestského úradu v Humennom
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny Humenné a poslankyňa MsZ v
Humennom
samostatný radca odboru cestnej dopravy a pozemných
komunikácií Okresného úradu Humenné a poslanec MsZ v
Humennom
poslanec MsZ v Humennom
riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Úradu práce sociálnych
vecí a rodiny Humenné a poslanec MsZ v Humennom
predsedníčka krajskej organizácie Únie žien Slovenska
riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Humenné
kontrolór Daňového úradu Humenné
výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Horný Zemplín a Horný Šariš a referent odboru kultúry,
športu a mládeže

Humenné, december 2015
2
Verzia 1.0

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné na roky 2016-2022
s výhľadom do roku 2025

ÚVOD
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2016 – 2022
s výhľadom do roku 2025 (ďalej len „PHSR 2016 – 2022“) je aktualizáciou predchádzajúceho
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2015.
„PHSR 2016 – 2022“ je základným dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni.
Cieľom je zmapovanie sociálno-ekonomickej priestorovej štruktúry mesta a na základe výsledkov
týchto analýz vytvoriť program hospodárskeho a sociálneho rozvoja daného územia, ktorý bude
základným strednodobým programovým dokumentom na podporu regionálneho rozvoja na úrovni
mesta.
Zámerom tohto dokumentu je taktiež navrhnúť systematickú a funkčne trvalo udržateľnú rozvojovú
stratégiu, zameranú na realizáciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pri rešpektovaní
globálnych cieľov regionálneho vývoja, resp. štátnej regionálnej politiky. Stanovuje hlavné smery
rozvoja, formuluje strategické ciele a definuje úlohy a prvoradé potreby pre zabezpečenie rozvoja
uvedených oblastí.
„PHSR 2016 – 2022“ je spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, verzia 2.0, ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR v mesiaci február 2015 v nadväznosti na Zákon o podpore
regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Pri tvorbe tohto rozvojového dokumentu mesta Humenné boli zohľadnené priority Národnej
stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ako aj jej vízia regionálneho rozvoja na
Slovensku: Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región
bude využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho,
environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého, hospodársky,
politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie. Pre naplnenie dlhodobej vízie
regionálneho rozvoja SR zameranej na rozvoj obcí, miest a regiónov, zvyšovanie ich výkonnostného
potenciálu a konkurencieschopnosti Národná stratégia regionálneho rozvoja SR stanovuje strategický
cieľ: Integrovaným a výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe
využitia vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, konkurencieschopnosť
a výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a pri rešpektovaní princípov
udržateľného rozvoja.
„PHSR 2016 – 2022“ je zároveň previazaný s Územným plánom mesta Humenné, Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2015,
Programom odpadového hospodárstva mesta Humenné na roky 2011 – 2015, Koncepciou rozvoja
cestovného ruchu v regióne Horný Zemplín, so sektorovými operačnými programami vypracovanými
na základe Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014-2020, ako aj s Národnou stratégiou
regionálneho rozvoja SR z roku 2014, Koncepciou územného rozvoja Slovenska z roku 2001,
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008
- 2015, Územným plánom veľkého územného celku Prešovského kraja.
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Pri spracovaní dokumentu bol rešpektovaný princíp partnerstva a bol vykonaný participatívnym
spôsobom so zapojením zamestnancov mestského úradu, externých odborníkov a za účasti širokej
verejnosti. Výsledky prieskumu poskytli podklady pre rozhodovanie o smerovaní práce na
strategickom pláne. Prieskum zisťoval sociálnoekonomické charakteristiky respondentov, názory
miestnych obyvateľov na kvalitu života v meste, služby a samosprávu, kladné a záporné stránky
mesta, možnosti a prekážky rozvoja, predstavy o prioritných oblastiach rozvoja a zdrojoch
financovania pre realizáciu rozvojových cieľov.
PHSR 2016 - 2022 je strednodobý plánovací dokument s možnosťou jeho priebežnej aktualizácie. Je
teda otvoreným a živým dokumentom, ktorý bude podľa potreby doplňovaný a upravovaný. Jeho
význam spočíva v tom, že je základným strategickým a rozvojovým dokumentom, vypracovaným na
základe získaných poznatkov z terénneho prieskumu od relevantných miestnych aktérov, zohľadňuje
regionálne danosti a špecifiká a prispieva k efektívnemu získavaniu cudzích zdrojov na všeobecný
rozvoj mesta a to najmä zo zdrojov Európskej únie.

Formulár č. Ú 2 - Harmonogram spracovania PHSR
Harmonogram spracovania PHSR
Termín
(rok 2015)
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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1. ANALYTICKÁ ČASŤ
Analytická časť založená na databáze informácií a ukazovateľov obsahuje komplexné hodnotenie a
analýzu východiskovej situácie mesta Humenné s väzbami na širšie územie a odhad budúceho vývoja
s dôrazom na možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce relevantné stratégie a koncepcie a
využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja územia mesta Humenné.
Komplexná analýza súčasného stavu územia mesta Humenné je zostavená na základe získaných
dostupných informácií z rôznych relevantných zdrojov, najmä štatistických databáz (ŠÚ SR, RegDat,
Infostat, Finstat a pod.), interných prieskumov, komunikácie s jednotlivými odbormi mestského
úradu, organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, členmi jednotlivých komisií pôsobiacich pri
mestskom zastupiteľstve, či zástupcami inštitúcií a organizácií pôsobiacich na území mesta Humenné.
Analytická časť obsahuje:
- kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a
kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a
hospodárskej situácie,
- ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných
investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku),
- analýzu silných a slabých stránok územia,
- identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),
- ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných
investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej, príp. regionálnej úrovni k
31. 12. príslušného roku),
- ex-ante hodnotenie – stav projektovej pripravenosti investícií k termínu vypracovania PHSR
- analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov z
hľadiska príležitostí a ohrození),
- analýzu väzieb územia,
- SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),
- analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,
- identifikáciu východísk a možných riešení,
- odhad budúceho možného vývoja.
Riadiaci tím preto spracoval analýzu vnútorného a vonkajšieho prostredia mesta, uskutočnil prieskum
medzi verejnosťou, vyhodnotil plnenie predošlého PHSR mesta Humenné na roky 2007 – 2013
s výhľadom do roku 2015, projektovú pripravenosť investícií k termínu vypracovania PHSR a súhrnné
zhodnotenie súčasného stavu mesta Humenné.
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1.1. Analýza vnútorného prostredia
1.1.1. Základná charakteristika
Mesto Humenné sa nachádza v severovýchodnej časti východného Slovenska. Je vymedzené
hranicami katastrálneho územia Humenné, katastrálneho územia Myslina, katastrálneho územia
Kochanovce. Mesto Humenné má výmeru 2 863 ha. Je situované na sútoku riek Laborec a Cirocha v
nadmorskej výške 157metrov nad morom v geomorfologickom celku Beskydské predhorie.
V dnešnej dobe má Humenné približne 33 525 tisíc obyvateľov a patrí medzi úspešne sa rozvíjajúce
okresné mestá Slovenska. Humenné charakterizuje rozvinutý priemysel, stavebníctvo, energetika,
vodné hospodárstvo, telekomunikácie, doprava a ďalší ekonomický a ľudský potenciál. Význam mesta
Humenné pre okolie je preto značný. Z hľadiska územnosprávneho členenia SR patrí mesto na úrovni
NUTS 3 do Prešovského samosprávneho kraja, na úrovni NUTS 4 do okresu Humenné. Humenné plní
funkciu okresného mesta.
Tab. č. 1: Základné charakteristiky mesta Humenné
Základná charakteristika
Kód obce
Názov okresu
Názov kraja
Štatút obce
PSČ
Telefonické smerovacie číslo
Prvá písomná zmienka o meste - rok
Nadmorská výška obce (v metroch nad morom)
Celková výmera územia mesta (m2)
Počet obyvateľov
Hustota obyvateľstva na km2

520004
Humenné
Prešovský
mesto
066 01
057
1317
157
28 631 700
33 525
1 170,97

Zdroj: ŠÚ SR, MsÚ Humenné 2015

1.1.1.1. Geologické a geomorfologické pomery
Podľa regionálneho geologického členenia Západných Karpát (Vass, 1988) sa územie nachádza na
rozhraní chmeľovsko-beňatínskehopaleogénu Nízkych Beskýd a šarišského úseku bradlového pásma.
Na geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimenty kvartéru a paleogénného podložia.
Kvartér je v záujmovom území zastúpený fluviálnymi holocénnymi hlinami, štrkmi a pieskami údolnej
nivy rieky Laborec. Nivnú pokrývku tvorí vrstva hlinitých, hlinitopiesčitých a ílových povodňových
sedimentov. Predpokladaná mocnosť kvartéru je 5-8 m. Paleogén je zastúpený ílovcovopieskovcovým súvrstvím centrálno-karpatského paleogénu (eocén).
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Z hľadiska geologického územia budujú sedimenty mezozoika a kvartéru. Mezozoické sedimenty tvorí
Bradlové pásmo z obdobia vrchnej jury až vrchnej kriedy. Ide o pestré sliene a slieňovce púchovského
vývoja (miestami šedé sliene a lavice silne vápnitých pieskovcov prechodného vývoja). Kvartérne
sedimenty zastupujú fluviálne sedimenty rieky Laborec. Tvoria ich íly, piesky a štrky. Povrch areálu
tvorí antropogénna navážka.
Narazená hladina podzemnej vody leží v hĺbke 4,60 – 4,80 m a ustálená v hĺbke 4,15 – 4,45 m pod
terénom. Hladina podzemnej vody je v úzkej spojitosti s hladinou rieky Laborec. Lokalita leží v
pririečnej zóne.
Na základe nízkej energie rovinatého reliéfu sa v hodnotenom území geodynamické javy nevyskytujú.
Ide o geodynamický stabilný reliéf bez výskytu svahových javov. V nive Laborca sa vyskytuje fluviálny
akumulačno-erózny proces. Z hľadiska stability je posudzované územie stabilné. Z hľadiska seizmicity
patrí záujmové územie k pomerne stabilným oblastiam. Leží na rozhraní izolínií seizmickej intenzity 6
a 7°MSK.
V širšom území sa v minulosti ťažili nerastné suroviny, boli to predovšetkým stavebné materiály ako
tehliarske hliny. Na území mesta Humenné, v lokalite Suchý Jarok, sa nachádza evidované ložisko
tehliarskej hliny.
Z hľadiska charakteristiky pôd sú pôdy na území mesta charakterizované ako zeme glejové –hlboké,
ílovito – hlinité až piesčito – hlinité s veľkým kolísaním hladiny podzemnej vody. Pôdnym typom
územia sú hnedozeme nenasýtené kyslé, na stredne ťažkých až ťažkých zvetralinách rôznych hornín.
Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazur, Lukniš, 1986) je záujmové územie súčasťou
sústavy Alpsko-himalájskej, provincie Východne Karpaty, subprovincie vonkajších Východných Karpát,
oblasti Nízke Beskydy, celku Beskydské podhorie, podcelku Humenské podolie. Reliéf územia je
plochý, hladko modelovaný. Stred mesta leží nadmorskej výške 157 m n. m. Severnou časťou
zastavaného územia prechádza hranica geomorfologického celku Ondavská vrchovina a celku
Beskydské predhorie – oddiel Humenské podolie (južná časť). Obe tieto geomorfologické jednotky
patria z geologického hľadiska do flyšového pásma, ktoré je budované striedajúcimi sa polohami
pieskovcov a ílovcov.

1.1.1.2. Hydrologické pomery
Hlavným tokom, ktorý preteká cez južnú časť mesta je rieka Laborec, do ktorej sa vlievajú z pravej
strany potok Hubková, Humenský (Kudlovský) potok, Pereň a Suchý jarok a z ľavej strany najväčší
prítok Cirocha a potok Ptáva. Rieka Laborec má priemerný prietok 4,5 m3.s-1, jej vodná hladina
dosahuje najvyššie hodnoty v marci až máji. Rieka Cirocha má priemerný prietok 0,36 m3.s-1, jej
vodná hladina dosahuje taktiež najvyššie hodnoty v marci až máji. Uvedený vodný tok patri medzi
typy s dažďovo-snehovým typom odtokového režimu. Maximálne prietoky dosahujú v marci a apríli,
minimálne prietoky sa vyskytujú v auguste a septembri.
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Vodstvo v okolí Humenného tvoria početné rieky ako aj niekoľké nádrže, rybníky, jazerá, podzemná
voda a minerálne pramene. Z hľadiska cestovného ruchu sú najpríťažlivejšie vodné nádrže
Zemplínska šírava a Domaša. Jedinečným javom je jazero hradené zosuvom – Morské oko, situované
vo Vihorlatských vrchoch.

1.1.1.3. Klimatické pomery
Klimaticky je región rozdelený do troch oblasti podľa nadmorskej výšky. Východoslovenská nížina,
Beskydské predhorie a Zemplínske vrchy patria do teplej klimatickej oblasti, ktorá pozdĺž riečnych
dolín zasahuje aj do Laboreckej a Ondavskej vrchoviny. Táto klimatická oblasť je v regióne plošne
najrozsiahlejšia.
Vyššie položené územia do 800 m n. m. patria do mierne teplej klimatickej oblasti, ktorú tvoria
najvyššie polohy Slanských vrchov a prevažná časť Vihorlatu, Ondavskej a Laboreckej vrchoviny.
Polohy nad 800 m n. m. patria do chladnej klimatickej oblasti. Tiahne sa popri hraniciach s Poľskom a
zasahuje vrcholové časti Vihorlatu. Snehová pokrývka tu trvá 80 až 100 dní. Zemplín je po
Podunajskej nížine druhou najteplejšou oblasťou Slovenska.
Podľa klimatického členenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) patrí riešené územie do teplej
klimatickej oblasti, okrsku T7 teplého, mierne vlhkého, s chladnou zimou, kotlinového. Vybrané
klimatické charakteristiky riešeného územia:
Priemerná ročná teplota 8 - 9 °C
Priemerná teplota v januári - 3,6 °C
Priemerná teplota v júli 18,2 °C
Priemerné ročné úhrny zrážok 600 - 700 mm
Priemerný počet letných dni 51
Priemerný počet mrazových dní 120
Priemerný počet vykurovacích dní 220 – 240

1.1.1.4. Pôdne pomery
Tab. č. 2: Štruktúra využitia zeme na území mesta Humenné (v m²)
Územie

Mesto
Humenné

Celková
výmera

Poľnohospodár Lesné
ska pôda
pozemky

28 631 700

10 580 215

8 620 217

Vodné
plochy

1 055 233

Zastavané
plochy
a nádvorie
6 117 733

Ostatné
plochy

2 258 302

Poznámka: za rok 2014
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015
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Tab. č. 3: Štruktúra poľnohospodárskeho pôdneho fondu na území mesta Humenné (v m²)
Územie
Mesto
Humenné

Poľnohospodárska
pôda – spolu

10 580 215

orná pôda

7 132 937

chmeľnica vinica

0

0

záhrada

837 611

trvalý
ovocný trávny
sad
porast
0

2 609 667

Poznámka: za rok 2014
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015

1.1.1.5. Ochrana prírody a krajiny, životného prostredia
(chránené územia, sústava NATURA 2000)
Ochranou prírody a krajiny sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo
zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny a znížiť jej ekologickú stabilitu,
ako i odstraňovanie takýchto zásahov. Cieľom ochrany prírody a krajiny je chrániť prírodu
preoptimálne využitie krajiny. Príroda a jej časti v rámci krajiny predstavujú pre život nesmierne
dôležitú,až existenčnú zložku životného prostredia. Prírodu a krajinu treba chrániť nielen z hľadiska
súčasných životných potrieb, ale aj pre potrebu zachovať ju zdravú aj pre budúce pokolenie.
Ochranu prírody a krajiny s vyčlenením územnej a druhovej ochrany, ako aj ochrany stromov
zabezpečuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorého
hlavným poslaním je obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a
formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie
následkov takýchto zásahov.
Pôvodné geoekosystémy boli v záujmovom území značne pozmenené predovšetkým vplyvom rozvoja
poľnohospodárskej výroby, výstavby bytov a komunikácií. Napriek tomu sa v riešenom území
nachádza niekoľko lokalít a objektov, ktoré sú svojou hodnotou veľmi významné a sú vyhlásené za
chránené.
Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej
vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát,
ale najmä pre Európsku úniu ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu
najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a
prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany
týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii.
Sústavu NATURA 2000 tvoria dva typy území: chránené vtáčie územia a územia európskeho významu.
Priamo do riešeného územia mesta Humenné zasahujú tieto chránené územia patriace do sústavy
Natura 2000:

9
Verzia 1.0

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné na roky 2016-2022
s výhľadom do roku 2025
Územie európskeho významu Hubková (ID kód územia: SKUEV0205), rozloha: 2796,71 ha,
nadmorská výška: 180-378 m n. m., katastrálne územie: Brestov, Gruzovce, Humenné, Kochanovce
nad Laborcom, Ľubiša, Nižné Ladičkovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Sopkovce, Udavské,
Veľopolie.
Územie európskeho významu Humenský Sokol (ID kód územia: SKUEV0050), rozloha: 233,48 ha,
nadmorská výška: 165 – 447 m n. m., katastrálne územie: Humenné, Ptičie, Chlmec, Jasenov. Jeho
prevažnú časť tvorí Národná prírodná rezervácia (NPR) Humenský Sokol, ktorý má Náučný chodník
s 10 zastávkami.
Územie európskeho významu Humenská (ID kód územia: SKZUEV0206, rozloha: 198,92 ha,
nadmorská výška: 190 – 444 m n. m., katastrálne územie: Humenné, Ptičie.
V strednodobom horizonte je potrebné zlepšiť čistenie verejných priestranstiev v meste, zabezpečiť
trvalo udržateľný rozvoj územia s mimoriadnym dôrazom na zníženie rizika vzniku negatívnych
dopadov javov a procesov vplývajúcich na kvalitu zložiek životného prostredia prostredníctvom
budovania a rozvoja zariadení environmentálnej infraštruktúry a zvyšovaním environmentálneho
povedomia obyvateľov mesta. V strednodobom horizonte je potrebné aj zvyšovať atraktivitu územia
prostredníctvom rozvoja a rekonštrukcií oddychových zón, parkov, prvkov verejnej zelene a drobnej
architektúry.

1.1.1.6. História mesta
(stručný prierez dejinami mesta)
Mesto Humenné sa vyvíjalo zo starej slovanskej osady pri sútoku riek Laborec a Cirocha.
Predpokladáme, že už od začiatku historických čias sa život koncentroval pravdepodobne na
dnešnom námestí. To v podstate predstavovalo rozšírenú cestu delenú potokom, ktorú z juhu
ohraničoval Laborec a na severnej strane, už v 13. storočí, vodný hrad Humenné - sídlo zemepána.
Ten chránil z juhu hrad Brekov, z východu hrad Jasenov. K intenzívnemu a organizovanému
osídľovaniu okolia mesta dochádza až v polovici 13. storočia po tatárskych nájazdoch. Prvá písomná
zmienka o Humennom je z roku 1317. V 15. stor. udelil kráľ Matej Korvín Humennému výsady mesta.
Dejiny mesta sú úzko späté s významnou šľachtickou rodinou Drugethovcov z Talianska, ktorá prišla
do Uhorska začiatkom 14. storočia v sprievode kráľa Karola Róberta z Anjou. Drugethovci postupne
vytvorili z Humenného sídlo jedného z najrozsiahlejších feudálnych panstiev na Slovensku. Kráľ Matej
Korvín v 15. stor. udeľuje mestu výsady potvrdené pečaťou s erbom. Mesto sa v tom čase nachádzalo
na významnej obchodnej ceste medzi Uhorskom a Poľskom. Humenné sa uvádza medzi kráľovskými
tridsiatkovými úradmi, neskôr získava právo skladu a pravdepodobne aj trhové práva. V tom čase v
okrajových oblastiach humenského domínia silnel vplyv valašskej kolonizácie z Rumunska. V roku
1684 vymiera rod Drugethovcov a v Humennom sa objavujú noví zemepáni, grófske rody
CsákyovcovaWandernátovcov. Uvoľnenie poddanských povinností a reformy za vlády Márie Terézie
umožnili aj v Humennom prudký rozvoj remesiel. V meste pôsobil aj soľný úrad. Obyvateľstvo mesta
a okolia tvorili Slováci, Rusíni, Maďari a Židia. Úradným jazykom bola latinčina, čo bolo stabilizačným
prvkom v národnostne pestrej spoločnosti. V 19. storočí sa v Humennom objavujú Andrássyovci,
pochádzajúci zo Sedmohradska. Sprevádza ich hospodárske oživenie a stavebný rozvoj mesta.
Obyvatelia sa naďalej venujú poľnohospodárstvu, remeslám a obchodu. V r. 1871 prichádza do
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Humenného po železnici prvý vlak a s ním rozvoj obchodu a ťažby dreva. V roku 1889 bola v meste
otvorená obchodná akadémia ako prvá v Rakúsko-Uhorsku. Koncom storočia žije v Humennom 4 000
obyvateľov.20. storočie sa ohlasuje aj spoločenským oživením. Humenné bolo známe chýrnymi trhmi
a jarmokmi. Sľubný, aj keď nesmelý rozvoj zastavila 1. svetová vojna. Krátke medzivojnové obdobie
Československa bolo prínosom, no 2. svetová vojna, ktorá neušetrila mesto, spôsobila, že život po
oslobodení začínal od samého začiatku. Do roku 1956 bolo Humenné viac administratívnym ako
hospodárskym strediskom. Až výstavba podniku na výrobu textilných polyamidových vlákien
s názvom KAPRON (CHEMLON) vyvolala v nasledujúcich rokoch skutočnú reťazovú reakciu rastu.
Humenné sa postupne stáva centrom chemického priemyslu, stavebníctva, potravinárskeho a
strojárskeho priemyslu. Zákonite sa rozvíja stredné odborné školstvo. Rozvoj priemyslu vyvolal
hromadnú výstavbu a mesto sa za štyridsať rokov niekoľkonásobne rozrástlo o nové sídliskové štvrte.
V meste sú vybudované tieto sídliská s prevažujúcou bytovou zástavbou, ktoré boli vybudované
takto: Sídlisko I. - vybudované v 50-tych rokoch 20. storočia, Sídlisko II. a II.A- vybudované v 60-tych
rokoch 20. storočia, Sídlisko III. - vybudované v 70-tych rokoch 20. storočia a Sídlisko Pod Sokolejom –
vybudované v 80-tych rokoch 20. storočia a jeho výstavba opäť pokračuje od roku 2001. Kým v roku
1948 žilo v meste necelých 7000 obyvateľov, dnes ich tu žije viac ako 33 500.

1.1.2. Demografia
1.1.2.1. Ľudské zdroje
Ľudské zdroje sú významnými faktormi pri dosahovaní prosperity každého územia. Obyvateľstvo
nemožno považovať za statický element, ale naopak vyznačuje sa silnou dynamikou jeho počtu,
štruktúry, priestorového rozloženia a ďalších znakov.
Vývoj počtu obyvateľov mesta v priebehu uplynulých 15 rokov charakterizoval mierny
pokles(predtým rast počtu obyvateľstva vyvolal najmä výrazný migračný prírastok riešeného územia).
Počet zaregistrovaných obyvateľov v meste dosiahol svoje maximum v roku 1999 s počtom 35 680
obyvateľov, od tohto obdobia počet obyvateľov kolíše s tendenciou postupného poklesu. V čase
Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 (SODB 2011) mesto Humenné malo 34 376trvale bývajúcich
obyvateľov, čo znamenal pokles o 1084 osôb v období 2001-2011. K 1.1.2015 mesto Humenné malo
34 376 trvale bývajúcich obyvateľov.
Tab. č. 4: Vývoj počtu obyvateľstva v Humennom
Rok
Počet obyvateľov
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

34 961
34 862
34 617
34 376
34 097
33 910
33 625
33 525

Zdroj: Mestský úrad Humenné, údaje k 25.05.2015
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Tab. č. 5: Základné demografické ukazovatele mesta Humenné
Názov ukazovateľa
Rok 2011
Rok 2012
Počet živonarodených spolu
265
286
z toho počet žien
132
133
počet mužov
133
153
Počet zomrelých spolu
232
280
z toho počet žien
111
131
počet mužov
121
149
Počet prisťahovaných spolu
321
286
Počet vysťahovaných spolu
555
543
Saldo migrácie
-234
-257

Rok 2013
289
141
148
220
97
123
242
477
- 235

Rok 2014
266
129
137
264
116
148
355
604
- 249

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

1.1.2.2. Prognóza vývoja obyvateľov
Vo viacerých strategických dokumentoch mesta Humenné boli spracované prognózy vývoja počtu
obyvateľov, ktoré predpokladajú do roku 2025 ďalší pokles počtu obyvateľov – až na úroveň 31 tis.
osôb. Územný plán mesta Humenné uvádza plochy a kapacity pre novú výstavbu v prípade záujmovej
výstavby, upozorňuje však, že prirodzeným prírastkom bude počet obyvateľov mesta klesať a dané
voľné kapacity bude možné zaplniť iba obyvateľstvom prisťahovaným.
Vybrané kultúrne charakteristiky obyvateľstva
Tab. č. 6: Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti
Národnosť
Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Poľská
Chorvátska
Srbská
Ruská
Židovská
Moravská
Bulharská
Ostatné a nezistené
Spolu

Počet osôb
26 797
58
793
2 199
395
167
2
24
2
3
17
3
17
3
3 561
34 041

Zdroj: Mestský úrad Humenné k 27.08.2013
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Tab. č. 7: Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
Náboženské vyznanie/cirkev
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Reformovaná kresťanská cirkev
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Apoštolská cirkev
Ostatné
Bez vyznania
Nezistené
Spolu

Počet osôb
17 252
7 097
1 753
306
123
136
85
177
2 509
4 603
34 041

Zdroj: Mestský úrad Humenné k 27.08.2013

Väčšinu obyvateľstva tvoria občania slovenskej národnosti (78,72%). Druhú veľkú určenú skupinu
tvorí rusínska národnosť (6,46%). K tretej najpočetnejšej skupine - rómskej národnosti sa prihlásilo
793 (2,33 %) občanov – reálny počet Rómov žijúcich na území mesta je však výrazne vyšší, nakoľko
isté percento rómskych občanov nemá trvalý pobyt na území mesta alebo sa hlási k inej národnosti.
Vzhľadom na narastajúce množstvo obyvateľov rómskej menšiny, nepriaznivé podmienky, v ktorých
títo občania žijú a ich zlú sociálnu situáciu sa vedenie mesta Humenné v minulých rokoch rozhodlo
vybudovať nájomné sociálne byty pre rómskych obyvateľov, ktoré možno nájsť v osade Podskalka,
ktorá je súčasťou mesta. Ďalšie možnosti zabezpečenia bývania pre časť obyvateľstva z
marginalizovaných a sociálne ohrozených skupín občanov sa vytvorili na základe poskytnutej dotácie
zo štátneho rozpočtu, kde sa podarilo vybudovať nájomné rodinné domy tiež v osade Podskalka.
Vzhľadom na svoju kultúrnu, sociálnu, jazykovú a historickú odlišnosť vytvárajú Rómovia z hľadiska
sídelnej štruktúry väčšiu skupinu, ktorá zväčša osídľuje osadu Podskalka, ktorá spadá do katastra
mesta Humenné. Ostatné národnosti ako napr. česká, rusínska, ukrajinská, nemecká, poľská,
chorvátska, srbská, ruská, židovská a iné predstavujú percentuálne nízko zastúpené zložky, ktoré sú
takmer zanedbateľné.
Väčšina obyvateľov mesta Humenné vyznáva rímsko-katolícku vieru(50,67 %), druhá najpočetnejšia
je gréckokatolícka (20,85%), pravoslávna (5,15%). Veľkú skupinu tvoria obyvatelia, ktorí sa nehlásia k
žiadnemu vierovyznaniu (7,37 %), alebo vierovyznanie nebolo zistené (13,52%).
Prirodzený pohyb obyvateľstva
Úroveň pôrodnosti v meste Humenné od roku 2010 charakterizuje mierny pokles, čo je výsledok
reprodukčného modelu správania sa mladej generácie. Avšak rozdiel medzi počtom živonarodených a
zomretých indikuje stále mierny prirodzený prírastok obyvateľstva v danom území: v období 20062014 počet narodených bol 2 615, kým počet zomretých bol len 2 180.
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Tab. č. 8: Vývoj počtu narodených v Humennom v období 2006-2014
(s trvalým pobytom v Humennom)
Rok
2006 2007 2008 2009 2010
Počet narodených v priebehu
227
315
321
343
304
roka

2011

2012

2013

2014

265

286

289

265

2011
232

2012
280

2013
220

2014
261

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Tab. č. 9: Vývoj počtu zomretých v Humennom v období 2006-2014
(s trvalým pobytom v Humennom)
Rok
2006 2007 2008 2009 2010
Počet úmrtí v priebehu roka
236
253
234
215
249
Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Veková štruktúra obyvateľstva ovplyvňuje celkový rozvojový potenciál každého územia, pomery
medzi predproduktívnou, produktívnou a poproduktívnou skupinou obyvateľstva vypovedajú o miere
perspektívnosti každej populácie. Zo štruktúry obyvateľstva riešeného územia podľa základných
vekových skupín vidieť vysoký podiel poproduktívnej zložky populácie. Obyvateľstvo mesta je silne
starnúce, proces starnutia populácie je nezvratný a bude mať zrýchľujúcu sa tendenciu. Do r. 2025
predpokladáme aj v meste Humenné vzhľadom na celkové demografické trendy na Slovensku
výrazné starnutie obyvateľstva.
Tab. č. 10: Starnutie obyvateľov mesta Humenné za obdobie 2009 - 2014
Rok
Priem. vek mužov
Priem. vek žien
2009
36,13
38,64
2010
36,54
39,10
2011
37,19
39,69
2012
37,64
40,25
2013
38,13
40,78
2014
38,48
41,22

Priem. vek spolu
37,42
37,86
38,48
38,98
39,49
39,89

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Tab. č. 11: Vekové zloženie obyvateľstva v meste Humenné podľa pohlavia, vekových skupín
avybraných ukazovateľov veku k 31. 12. 2013
Počet
Veková skupina (v %)
Vybrané ukazovatele veku
Pohlavie
0 - 14
15 - 64 65 +
Priemerný
Mediánový Index
Index
vek
vek
starnutia
ekonomického
zaťaženia
Muži
16 688 14,26
76,38
9,37
38,13
37,20
65,70
30,93
Ženy
17 767 12,93
73,38 13,69
40,78
40,30
105,92
36,28
Spolu
34 455 13,57
74,83 11,60
39,49
38,70
85,46
33,63
Zdroj: Štatistický úrad SR 2015
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Tab. č. 12: Vekové zloženie obyvateľstva v okrese Humenné podľa pohlavia, vekových skupín a
vybraných ukazovateľov veku k 31. 12. 2014
Počet
Veková skupina (v %)
Vybrané ukazovatele veku
Pohlavie
0 - 14
15 - 64 65 +
Priemerný
Mediánový
Index
Index
vek
vek
starnutia ekonomického
zaťaženia
Muži
16 573
14,05
75,95
10,00
38,56
37,80
71,15
31,67
Ženy
17 613
12,83
72,45
14,72
41,36
41,10
114,79
38,02
Spolu
34 186
13,42
74,15
12,43
40,01
39,30
92,63
34,87
Zdroj: Štatistický úrad SR 2015

Migračný pohyb
Migrácia obyvateľstva je taký pohyb obyvateľstva, ktorý sa viaže na zmenu trvalého bydliska. V
období 2007-2014 sa do mesta prisťahovalo 2513 osôb, pričom v tom istom období sa z mesta
odsťahovalo 4 001 osôb. Tieto údaje svedčia o migračnom úbytku obyvateľstva, čo vyvolal hlavne
odchod mladých ľudí za prácou (v Humennom je málo pracovných možností). V najbližších rokoch
bude prvoradou úlohou mesta zastavenie migračného úbytku obyvateľstva oživením hospodárstva a
skvalitnením podmienok bývania v meste.
Tab. č. 13: Vývoj počtu prisťahovaných do Humenného v období 2007-2014
Rok
2007 2008 2009 2010 2011
Počet prisťahovaných v priebehu roka 366
340
296
307
321

2012
286

2013
242

2014
355

2012
543

2013
477

2014
615

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Tab. č. 14: Vývoj počtu odsťahovaných z Humenného v období 2007-2014
Rok
2007 2008 2009 2010 2011
Počet odsťahovaných v priebehu roka 421
418
451
521
555
Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

1.1.2.3. Základné socioekonomické charakteristiky obyvateľstva
Z hľadiska vzdelanosti obyvateľstva riešené územie vykazuje nadpriemerne dobrú vzdelanostnú
úroveň, čo je dôsledkom toho, že hospodársky charakter polohy riešeného územia vyžaduje v
mnohých oblastiach vysokokvalifikovanú pracovnú silu. Obyvatelia mesta sú obyvateľstvom
mestského typu s vysokým stupňom vzdelania. V ostatných rokoch dochádza k pomerne značnému
zvýšeniu podielu vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov.
Tab. č. 15: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania – I
Trvalo
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
bývajúce
Základné
Učňovské
Stredné
Úplné stredné Úplné stredné
obyvateľstvo
(bez maturity) odborné (bez
učňovské (s
odborné (s
spolu
maturity)
maturitou)
maturitou)
35 053
3 776
3 538
2 732
1 361
7 785
Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011
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Tab. č. 16: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania – II.
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Úplné
Vyššie
Vysokoškolské Vysokoškolské Vysokoškolské Bez
Nezistené
stredné
odborné
bakalárske
ing., mgr.,
doktorandské vzdelania
všeobecné
doktor.
1 899
562
1 039
6 017
247
5 167
930
Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Kvalitné vzdelávanie je základným kameňom rozvoja ekonomiky a prosperity. Pre ľudí znamená
získanie a upevnenie ich pozícií na pracovnom trhu. Preto je nevyhnutné vytvárať príležitosti pre
všetkých a zabezpečiť vhodné podmienky pre vzdelávanie. Vývoj počtu žiakov v ZŠ s výhľadom do
roku 2020 je v nasledovných tabuľkách a grafoch.
Tab.č. 17: Vývoj počtu žiakov v ZŠ s výhľadom do roku 2020 v okrese Humenné
Okres

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Humenné

546

555

592

534

558

516

495

482

530

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava

Graf č. 1: Vývoj počtu žiakov v ZŠ s výhľadom do roku 2020 v okrese Humenné
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Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava

Stredoškolské vzdelávanie v okrese, Humenné zabezpečuje Prešovský samosprávny kraj
prostredníctvom siete gymnázií a stredných odborných škôl. Vývoj počtu žiakov v stredných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v sledovaných okresoch je v nasledovných grafoch:
Graf č. 2: Vývoj počtu žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
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Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava
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Tab. č. 18: Základné charakteristiky obyvateľstva mesta podľa ekonomických aktivít - I
Trvalo
Ekonomická aktivita
bývajúce
Pracujúci
Pracujúci
Osoby na
Osoby na
Nezamestnaní
obyvateľstvo (okrem
dôchodcovia materskej rodičovskej
dôchodcov)
dovolenke dovolenke
35 053
12 979
637
139
609
3 106

Študenti
stredných
škôl
1 653

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Tab. č. 19: Základné charakteristiky obyvateľstva mesta podľa ekonomických aktivít – II
Ekonomická aktivita
Študenti
Osoby v
Dôchodcovia Príjemcovia Deti do Iná
Nezistená Z toho
vysokých domácnosti
kapitálových 16
ekonomicky
škôl
príjmov
rokov
aktívni
1 391
177
6 379
30
5 285
135
2 533
16 861
Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Tab. č. 20: Obyvateľstvo trvalo bývajúce v meste podľa počítačových znalostí - I
Trvalo bývajúce
Počítačové znalosti
obyvateľstvo
Práca s textom
Práca s tabuľkami
Áno
Nie
Nezistené
Áno
Nie
Nezistené
35 053
18 821
10 230
6 002
14 518
13 686
6 849
Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Tab. č. 21: Obyvateľstvo trvalo bývajúce v meste podľa počítačových znalostí – II
Počítačové znalosti
Práca s elektronickou poštou (e-mail)
Práca s internetom
Áno
Nie
Nezistené
Áno
Nie
17 499
11 225
6 329
19 953
9 373

Nezistené
5 727

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Nezamestnanosť
Najvýznamnejším ukazovateľom situácie na trhu práce je miera nezamestnanosti, ktorá je jedným zo
základných kritérií pre klasifikovanie problémových miest a obcí. Mesto Humenné dlhé roky patrí
medzi regióny Slovenska s vyššou úrovňou nezamestnanosti, miera nezamestnanosti v riešenom
území je vyššia ako celoštátny priemer. V období 2013-2014 evidovaná miera nezamestnanosti v
širšom okolí mesta, t.j. v okrese Humenné sa pohybovala okolo 16-17 %.
Tab. č. 22: Pohlavná štruktúra evidovaných nezamestnaných (počet osôb)
muž

žena

spolu

Stav k 31.12.2013

3 049

1 486

4 535

Stav k 31.12.2014

2 822

1 379

4 201

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015
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Tab. č. 23: Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v období 2005 – 2014 – regionálne
porovnanie (v %)
2005

2006

2007

2008

2009

SR

11,36

9,40

7,99

8,39

12,66 12,46 13,59 14,44 13,50 12,29

Prešovský kraj

15,77 13,68 12,05

12,86

18,29 17,75 18,95 20,66 19,35 17,45

Okres Humenné

13,09 10,01

10,76

16,12 15,66 16,64 18,51 17,33 16,49

9,49

2010

2011

2012

2013

2014

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2015

Tab. č. 24: Štruktúra evidovaných nezamestnaných podľa doby evidencie (počet osôb)
0-3 4-6 7-9 10-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 nad 48
Spolu
mes. mes. mes. mes. mes. mes. mes. mes. mes. mes.
mes.
31.12.2013 363

456

345

255

369

248

182

138

111

113

469

3049

31.12.2014 330

397

285

240

269

253

204

137

108

103

496

2822

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 2015; Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania
predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej
základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.

Tab. č. 25: Veková štruktúra evidovaných nezamestnaných (počet osôb)
< 20
rokov

>=20
do <
25
rokov

>=25
do <
30
rokov

>=30
do <
35
rokov

>=35
do <
40
rokov

>=40
do <
45
rokov

>=45
do <
50
rokov

>=50
do <
55
rokov

>=55
do <
60
rokov

>=60
rokov

Spolu

31.12.2013

82

452

437

350

379

318

300

356

328

47

3049

31.12.2014

70

390

423

338

350

310

274

334

294

39

2822

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 2015; Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania
predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej
základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.

N/A

Spolu

Vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie
tretieho stupňa

Základné vzdelanie

Úplné stredné všeobecné
vzdelanie
Vyššie odborné
vzdelanie

Neukončené základné
vzdelanie

Nižšie stredné odborné
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie
Úplné stredné odborné
vzdelanie

Tab. č. 26: Štruktúra evidovaných nezamestnaných podľa najvyššieho ukončeného stupňa
vzdelania (počet osôb)

Stav k 31.12.2013

142

332

98

783

1145

144

3

56

340

3

3

3049

Stav k 31.12.2014

157

316

100

693

1072

115

2

56

307

4

0

2822
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Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 2015; Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania
predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej
základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.

Príslušníci ozbrojených síl

Zákonodarcovia, riadiaci
pracovníci

Špecialisti

technici a odborní
pracovníci

Administratívni pracovníci

Pracovníci v službách a
obchode

Kvalifikovaní pracovníci v
poľnohospodárstve, lesníctve a
rybárstve

Kvalifikovaní pracovníci a
remeselníci

Operátori a montéri strojov
a zariadení

Pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci

N/A – neurčené

Spolu

Tab. č. 27: Štruktúra evidovaných nezamestnaných podľa klasifikácie zamestnaní (počet osôb)

Stav k
31.12.2013

1

40

226

436

342

548

8

503

237

683

25

3049

Stav k
31.12.2014

2

26

81

205

170

381

6

307

246

532

866

2822

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 2015; Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania
predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej
základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.

Tab. č. 28: Miera evidovanej nezamestnanosti na rôznych regionálnych úrovniach
Miera evidovanej nezamestnanosti
(v%) k 31.12.2013

Miera evidovanej nezamestnanosti
(v%) k 31.12.2014

Slovenská republika

13,5

12,29

Prešovský kraj

19,35

17,45

Okres Humenné

17,33

16,49

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015

Základné štatistické údaje o trhu práce v regióne Humenné - stav k 31.05.2015
Počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v okrese Humenné klesol v máji o 138osôb, na 5503 osôb,
percentuálne miera nezamestnanosti klesla k 31.05.2015 o 0,07%na 15,57%.
Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie (UoZ)v regióne (okres Humenné a okres Snina)
k 31.05.2015predstavoval 9 193 osôb. Je to medzimesačný pokles o 258 osôb (t.j.-2,73%)a
medziročný pokles o 581uchádzačov o zamestnanie (t.j. -5,94%). Počet nezamestnaných, ktorí môžu
okamžite nastúpiť do práce (disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie), predstavoval na konci
mája8 262osôb. Oproti koncu apríla počet disponibilných nezamestnaných klesol o 142osôb.
V medziročnom porovnaní s májom2014 ide o pokles o 767ľudí.
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Graf č. 3: Vývoj počtu UoZ v regióne Humenné

Vývoj počtu UoZ v regióne Humenné (okres Humenne a okres Snina)
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Zdroj: ÚPSVaR Humenné, 2015

Miera nezamestnanosti v regióne, počítaná z celkového počtu registrovaných uchádzačov o
zamestnanie, k 31.05.2015 predstavovala 18,21 %. Oproti koncu apríla klesla o 0,51 percentuálneho
bodu, v porovnaní s koncom mája 2014 je to pokles o 1,17percentuálneho bodu. Miera evidovanej
nezamestnanosti v regióne Humenné (z disponibilného počtu) dosiahla ku koncu mája 2015 16,37%.
Oproti minulému mesiacu klesla o 0,28%. Medziročne klesla o 1,54percentuálneho bodu.
Okres Humenné (31.05.2015)
Celkový počet uchádzačov o zamestnanie 5 503
medzimesačný pokles o 138osôb (t.j.-2,45 %)
medziročný pokles o 406 osôb ( t.j.-6,87 %)
Miera evidovanej nezamestnanosti: 15,57 %
medzimesačný pokles o 0,07%
medziročný pokles o 1,76 %
Zdroj: ÚPSVaR Humenné, 2015

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie (UoZ) k 31.05.2015
Tab. č. 29: Štruktúra UoZ podľa veku k 31.05.2015
Územie

do 20r.

21-29 r.

30-39 r.

40-49 r.

50 a viac

spolu

Humenné

95

1535

1282

1220

1371

5503

Snina

72

1008

831

869

910

3690

Región

167

2543

2113

2089

2281

9193

percent. podiel (v %)

1,82

27,66

22,98

22,72

24,81

Zdroj: ÚPSVaR Humenné, 2015
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Tab. č. 30: Štruktúra UoZ podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania k 31.05.2015
v tom (stupeň vzdelania)

Územie

UoZ
spolu

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Humenné

5503

329

682

203

1648

1912

190

1

110

419

9

Snina

3690

84

590

26

1359

1184

135

1

61

248

2

región

9193

413

1272

229

3007

3096

325

2

171

667

11

4,49

13,84

2,49

32,71 33,68

3,54

0,02

1,86

7,26

0,12

percent. podiel (v %)

Zdroj: ÚPSVaR Humenné, 2015

Vysvetlivky ku stupňom vzdelania
10
Neukončené základné vzdelanie
11
Základné vzdelanie
12
Nižšie stredné odborné vzdelanie
13
Stredné odborné vzdelanie
14
Úplné stredné odborné vzdelanie

15
16
17
18
19

Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tab. č. 31: Štruktúra UoZ podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) k 31.05.2015
Územie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

O

P

Q

R

S

Humenné 80
Snina
63

0
0

625 14 29 271 324 61 77 13 27
580 14 25 168 201 35 45 5 8

región

0

1205 28 54 439 525 96 122 18 35 15 95 149 397 76 72 29 98

143

9
6

M N

64 94 245 44 55 22 68
31 55 152 32 17 7 30

Zdroj: ÚPSVaR Humenné, 2015

Mzdy v regióne
Mzda je jedným z najdôležitejších ukazovateľov vyspelosti regiónu. Priemerná mesačná mzda v roku
2013 dosiahla v Prešovskom kraji 721,- €, čo je o 170,- € menej ako je celoslovenský priemer.
Priemerná mzda v našom regióne je dlhodobo najnižšia v rámci všetkých krajov Slovenska. V okrese
Prešov dosiahla hodnotu 785,- €, v okrese Humenné 689,- €. Takáto nízka úroveň nominálnej mzdy
v záujmovom regióne je odrazom všeobecného postavenia ekonomiky okresu.
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Tab. č. 32: Vývoj priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca (EUR)v období 2010-2013
2010
2011
2012
2013
Slovenská republika
825
853
881
891
Prešovský kraj
659
697
715
721
Okres Humenné
631
672
700
689
Údaje sú za podniky a organizácie s 20 a viac zamestnancami.
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Obyvateľstvo ohrozené sociálnym vylúčením
Najpočetnejšou skupinou ľudí ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia sú nezamestnaní. V
najbližších rokoch bude potrebné sústrediť pozornosť aj na pracovnú silu vo vekových skupinách nad
40 rokov, ktorí sú ohrození rizikom sociálneho vylúčenia, lebo väčšinou majú nízku adaptabilitu na
meniace sa požiadavky pracovného trhu a majú zväčša nevyhovujúcu kvalifikáciu, čoho dôsledok je
ich nízka atraktivita pre zamestnávateľa (majú malú šancu uplatniť sa na trhu práce).
Ďalšou skupinou ľudí ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia sú starší obyvatelia, ktorí sú
poberateľmi starobných dôchodkov (výraznejšie vyššie vekové kategórie) a zdravotne, zmyslovo a
duševne postihnutí občania. Títo občania sú v prevažnej miere poberateľmi invalidných dôchodkov.
Významnou skupinou ľudí, ktorých možno zaradiť medzi ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia, sú
tiež deti odkázané na pomoc cudzích a prípadne iné sociálne ohrozené skupiny obyvateľov.
Časť Rómov žijúca v meste patrí tiež medzi skupiny ohrozené sociálnym vylúčením. Táto komunita je
diferencovaná sociálne a kultúrne. Ich sociálnu situáciu už dlhodobo determinuje vysoká miera
nezamestnanosti, najmä dlhodobej, závislosti na dávkach sociálneho systému, nízka úroveň vzdelania
a bývania. Na základe uvedených skutočností je potrebné realizovať programy a projekty zamerané
na sociálnu inklúziu, podporu integrácie, elimináciu kultúrnych predsudkov a stereotypov.
Mobilizáciou a aktivizáciou skupín rómskeho obyvateľstva, postupným realizovaním rôznych
programov a projektov. V budúcom období možno predpokladať zvýšený záujem občanov o sociálne
služby, keďže dochádza k starnutiu populácie, čo predstavuje celoeurópsky trend.
Sociálne služby na území okresu Humenné sú zabezpečované prostredníctvom zariadení zriadených
mestom, jednotlivými obcami, vyšším územným celkom, ale aj neverejnými poskytovateľmi. V okrese
Humenné sú celoročné pobytové sociálne služby zabezpečené prostredníctvom viacerých druhov
sociálnej služby. Na území okresu existujú sociálne služby komunitného charakteru, ktoré sú
zabezpečené dennými stacionármi prostredníctvom siedmich neverejných poskytovateľov s celkovou
kapacitou 397 miest a prostredníctvom dvoch verejných poskytovateľov, ktorých zriaďovateľom je
mesto alebo obec
Rovnosť príležitostí
V rámci všetkých rozvojových programov je odôvodnené, aby zabezpečovali rovnosť príležitostí
znevýhodnených spoločenských skupín. Podpora základných práv, nediskriminácie a rovnosti
príležitostí je jedným zo základných princípov uplatňovaných v EÚ. Rovnosť príležitostí znamená
podporovať potieranie diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženského
vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie. Cieľom je zabezpečiť rovnosť
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príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, t.j. rovnosť príležitostí
znevýhodnených spoločenských skupín ako dôchodcovia, trvalo nezamestnaní, ženy v domácnosti,
občania s nízkou vzdelanosťou, ľudia s telesným a duševným postihnutím, s cieľom podpory
integrácie sociálne vylúčených ľudí s rizikom sociálnej exklúzie, zvyšovanie zamestnanosti a
zamestnateľnosti (aktivizáciou a motiváciou) obyvateľov bez vzdelania, s nízkym vzdelaním, dlhodobo
nezamestnaných, nezamestnaných nad 45 rokov a mladistvých, a ďalších, podpora rovnosti a boj
proti diskriminácii, zlepšovanie materiálnych podmienok bývania a infraštruktúry izolovaných osád a
komunít, podpora rozvoja a aktivizácia komunít pri riešení sociálnych a ekonomických problémov,
využívanie projektov a programov aktívnej politiky zamestnanosti. Jedným z hlavných atribútov
demokratického štátu je vybudovanie takého legislatívneho a inštitucionálneho rámca, ktorý zaručuje
dôstojnosť občanov a dohliada na zabezpečenie ich základných práv.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom podporuje projekty zamerané na zvýšenie
zamestnanosti osôb ohrozených sociálnym vylúčením z dôvodu príslušnosti ku skupinám, osobitne
ohrozených diskriminujúcimi fenoménmi – rod, vek, zdravotné postihnutie. Hlavné aktivity sú
zamerané na vytváranie pracovného prostredia, ktoré zvyšuje možnosť odstraňovania bariér
brániacich vstupu týchto skupín na trh práce, pričom sa intenzívna pozornosť venuje odstraňovaniu
rodových bariér, ktoré bránia realizácii ženám. Do realizácie týchto projektov sú preto zapojení
nezamestnaní, zamestnávatelia z regiónu, sociálni partneri a zástupcovia verejnej správy a
samosprávy, úrady práce a inšpektoráty práce na lokálnej úrovni.
Ďalším spôsobom vytvárania rovnakých príležitostí (predovšetkým vytváraním vhodných podmienok
pre postihnutých občanov) je zriaďovanie chránených dielní/pracovísk. Podľa dostupných údajov
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom v júni 2014 existovalo 81 zriadených
chránených dielní a chránených pracovísk.

1.1.2.4. Domový a bytový fond
Bývanie je základnou ľudskou potrebou, úroveň bývania je jednou zo základných charakteristík
hospodárskeho rozvoja územia a životnej úrovne obyvateľstva bývajúceho na danom území. Na
území mesta sa nachádza v súčasnosti 1 941 rodinných domov so súpisným číslom a 216 bytových
domov so súpisným číslom.
Tab. č. 33: Vývoj počtu postavených rod. domov a byt. domov v obci v období 2007-2014
Rok
Počet postavených rod. domov
(v rámci IBV)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

12

11

10

9

13

14

7

Počet postavených bytových
domov/bytov (HBV)

1 dom
45 bytov

1 dom
43 bytov

1 dom
43 bytov

Zdroj: Stavebný úrad Mesta Humenné, 2015
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Tab. č. 34: Obývané byty v bytových domoch v okrese Humenné podľa vybavenosti domácnosti,
pripojenia na telefón a prístup na internet, SODB 2011
Obývané byty v bytových domoch
Spolu
Celková
Priemerná Podľa vybavenosti domácnosti %
Podľa pripojenia %
podlahová celková
mobilný osobný
osobné na pevnú na
plocha
podlahová telefón
počítač/notebook auto
telefónnu internet
bytu na 1
plocha
linku
osobu/m2 bytu v m2
27,0 –
90,0 –
9741
82,9
54,8
48,0
44,8
48,7
28,6
94,9
Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Tab. č. 35: Obývané byty v rodinných domoch v okrese Humenné podľa vybavenosti domácnosti,
pripojenia na telefón a prístup na internet, SODB 2011
Obývané byty v rodinných domoch
Spolu
Podľa vybavenosti domácnosti %
Podľa pripojenia %
mobilný
osobný
osobné auto na pevnú
na internet
telefón
počítač/note
telefónnu
book
linku
8991
80,7
52,8
58,6
54,9
47,7
Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Tab. č. 36: Neobývané byty v okrese Humenné podľa dôvodu neobývanosti, SODB 2011
Byty %
zmena
uvoľnené
v dedičskom
po
určené na
nespôsobilé z iných
vlastníka
na
alebo
kolaudácií
rekreáciu
na bývanie
dôvodov
prestavbu
súdnom
konaní
20,0
23,3
3,3
0,6
7,2
21,6
24,1
Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Tab. č. 37: Priemerný vek obývaných rodinných a bytových domov v okrese Humenné, SODB 2011
Bytové domy
Rodinné domy
36,0 – 39,9 (roky)
40,3 – 41,9 (roky)
Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Tab. č. 38: Prírastok bytov v meste Humenné v období 2003-2012

Prírastok
bytov

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

138

9

86

26

81

13

56

10

9

56

Zdroj: Stavebný úrad Mesta Humenné, 2015
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1.1.3. Dopravná infraštruktúra
Doprava
Doprava má mimoriadny význam pre rozvoj každej obce, preto rozhodujúcou podmienkou rozvoja
každej obce je kvalitná dopravná infraštruktúra, ktorá umožní bezproblémové dopravné vzťahy so
susednými obcami a kvalitnú nadväznosť na medzinárodné dopravné ťahy. Podporuje ekonomický
rozvoj a zamestnanosť, napomáha posilňovaniu konkurencieschopnosti obce.

1.1.3.1. Širšie dopravné vzťahy
Mesto Humenné ako hospodársko – správne a kultúrne centrum okresu a celého regiónu severného
Zemplína je po dopravnej stránke charakteristické ako dopravný uzol s prevažujúcou zdrojovou a
cieľovou dopravou. Okresné sídlo leží na dôležitej cestnej križovatke severo – južného a východo –
západného smeru.
Sú to cesty:
- cesta I. triedy č. 74 strážske – Humenné – Snina – Ubľa – št. hranica s Ukrajinou
- cesta II. triedy č. 558 Vranov nad Topľou – Humenné a
- cesta II. triedy č. 559 Humenné – Medzilaborce
- cesta II. triedy č. 575 Stropkov – Medzilaborce – Palota – št. hranica s Poľskou
republikou
Na celoštátnu železničnú sieť je mesto Humenné napojené jednokoľajnou železničnou traťou
Michaľany – Strážske – Humenné – Medzilaborce – a traťou Humenné – Snina – Stakčín, ktorá má
miestny, lokálny význam. Hlavná rýchliková trať sa v Strážskom pripojuje na hlavnú trať Humenné –
Strážske – Prešov – a v Michaľanoch na hlavnú rýchlikovú trať Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou.
Na leteckú dopravu je mesto Humenné napojené prostredníctvom letiska regionálneho významu pri
Kamenici nad Cirochou, ktoré je v správe Ministerstva obrany SR. Letisko má spevnenú dráhu dlhú 1
300 m s príslušným vybavením pre nepravidelnú komerčnú prevádzku malými lietadlami.

1.1.3.2. Cestná doprava
Mesto Humenné svojou polohou je dôležitou dopravnou križovatkou smerom na Ukrajinu (cez Sninu)
a do Poľska (cez Medzilaborce). Zo západnej strany mesta vybiehajú dopravné trasy smerom na
Prešov a Košice. Humenné spolu s Michalovcami tvoria najdôležitejšie dopravné uzly Zemplínu.
Individuálnou automobilovou dopravou je možné sa v priebehu 1 hodiny dostať do všetkých
okolitých miest - Sniny (22 km), Medzilaboriec (43 km), Michaloviec (26 km), Vranova n/T (23 km)
vrátane Prešova (73 km) a Košíc (83 km). Všetky uvedené komunikácie nadradenej cestnej siete
patria do tzv. Vybranej cestnej siete regionálneho a výhľadovo aj nadregionálneho významu.
Očakávané zvýšenie tranzitnej dopravy medzi Ukrajinou a západnou Európou v dopade na základnú
sieť mesta Humenné znamená požiadavku na urýchlené vyriešenie dopravných trás pre priebežnú
tranzitnú dopravu, ktorá by v prípade otvorenia medzinárodnej kamiónovej dopravy pre mesto bola
prioritná. Hlavný tranzitný cestný ťah smerom západným do vnútrozemia Slovenskej republiky bude
jednoznačne cez cestu I/74 Humenné – Strážske – po ceste I/18 smer Michalovce, kde sa táto pripojí
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na budúcu trasu diaľnice D-1 vo východo –západnom smere. Vnútroregionálny (okresný) význam
spojovací majú na území mesta tieto miestne komunikácie II. a III. triedy doplnkovej cestnej siete:
- cesta č. II/559 Humenné – Čertižné
- cesta č. III/5587 Humenné – Brestov – Košarovce - cesta č. III/55812 Humenné – Jasenov
- cesta č. III/5591 Humenné – Lackovce
Prieskum dopravných štandardov mesta, jeho dopravné vzťahy v kontinuite terajšieho vývoja
priniesol zmeny základných východzích demografických a rozvojových územno – technických údajov
a podmienok, ako aj nových očakávaných nadmestských dopravných vzťahov. Dopravné vzťahy a
charakteristiky dopravných štandardov sa uvažujú v tomto trende: Orientačný prepočet potrieb
parkovacích a odstavných miest poukazuje, že k roku 2020 bude potrebných v meste celkom 4 160
garážových miest, z čoho najviac na Sídlisku pod Sokolejom, na Sídlisku III a v centrálnej mestskej
zóne. Podobná situácia je aj v oblasti potrieb parkovísk. Z celkového počtu celomestských nárokov 4
620 miest sa požaduje pre oblasť centrálnej zóny až 96 % a Sídlisku III a Sídlisku po Sokolejom sa tieto
budú využívať aj ako voľné odstavné plochy.
Autobusové spojenie mesta Humenného s okolitými obcami zabezpečuje SAD Humenné, a. s.,
rovnako ako aj diaľkové autobusové spojenia. Humenné má vybudovanú autobusovú stanicu s
nástupišťami pre autobusy (12 autobusových nástupíšť z toho 5 nástupíšť je zastrešených).
Autobusové nástupištia má v prenájme SAD, a. s. Humenné, ktorá prispieva na ich údržbu a čistenie.

1.1.3.3. Mestská hromadná doprava
Mesto Humenné zabezpečuje verejnú hromadnú dopravu prostredníctvom spoločnosti DZS – M. K.
TRANS, s. r. o., Michalovce. S touto spoločnosťou má uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní prepravných
výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave – Verejná cestná doprava v meste Humenné
obdobie 1.1.2013 – 31.12.2014, dodatkom predlženú dobu platnosti do 31.12.2017.Výkon
pravidelnej mestskej autobusovej dopravy sa vykonáva na 6 autobusových linkách, so zazmluvneným
počtom najazdených kilometrov 168 000km ročne a so zazmluvneným počtom cestujúcich 454 000
osôb ročne.

1.1.3.4. Železničná doprava
Celoštátna koncepcia rozvoja železničnej dopravy pre mesto Humenné uvažuje s elektrifikáciou
hlavnej trate Bánovce nad Ondavou – Strážske – Humenné. Výhľadovo je potrebné ponechať územnú
rezervu pre zdvojkoľajnenie úseku Humenné – Michalovce. Aktualizovala sa tranzitná železničná
doprava sever – juh v trase Poľská republika – Lupkov – Palota – Medzilaborce – Michaľany –
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely. Uvedené železničné prepojenie, aj keď t.č. nie je dopravne
homogenizované z kapacitných a technických dôvodov vybavením pohraničných staníc, je možné pre
osobnú aj nákladnú dopravu. Železničná stanica Humenné je stanicou 2. triedy s 5 nástupiskami pre
osobnú dopravu. Pre skvalitnenie služieb prebehla rekonštrukcia stanice a bolo tam taktiež zriadené
Zákaznícke centrum.
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1.1.3.5. Cyklistická doprava
Názov trasy
Trasa
Číslo trasy
Severohumenský Humenné - Gruzovce – Sopkovce
okruh
– Dedačov – Vyšný Hrušov –
33
Humenné
Dolinou Laborca Humenné – Ľubiša – Čabiny –
a Výravy
Medzilaborce – Čabalovce –
34
Výrava – Jabloň – Humenné
Dolinou Cirochy Humenné – Kamenica nad
a Udavy
Cirochou – Snina – Pichne –
34
Adidovce – Humenné
Naprieč
Kamienka – Jovsa
41
Vihorlatom
Od Humenného Humenné – Porúbka – Vinianské
k Vinianskému
jazero
42
jazeru
Zo Zubného do
Zubné – Nižná Jablonka
45
Nižnej Jablonky

Dĺžka trasy

Prevýšenie (m)

42

425

87

460

50

210

19

520

18

350

9,5

90

Zdroj: OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, 2015

1.1.3.6. Pešia doprava
Na území mesta je vybudovaný systém dopravy pre peších v plnom rozsahu, na celom území mesta.
Avšak pre analýzu existujúceho stavu, špecifikáciu problémov a návrhy riešení v oblasti statickej
dopravy je potrebné vypracovať Generel dopravy, resp. Plán udržateľnej mestskej mobility.

1.1.3.7. Statická doprava
Na území mesta je v súčasnosti vybudovaných 5 729 parkovacích miest. Z tohto počtu je 4252 miest
vo vlastníctve mesta Humenné. Ostatné plochy sú vo vlastníctve a správe iných subjektov. Parkoviská
vo vlastníctve mesta sú v správe Technických služieb mesta Humenné a v správe Správy športových a
rekreačných zariadení mesta Humenné. Analýzu existujúceho stavu, špecifikáciu problémov a návrhy
riešení v oblasti statickej dopravy určí Generel dopravy, resp. Plán udržateľnej mestskej mobility,
ktorý je potrebné v nadchádzajúcom období pre potreby mesta vypracovať.

1.1.3.8. Letecká doprava
Samotné mesto Humenné nedisponuje letiskom, no neďaleko mesta (obec Kamenica nad Cirochou–
7 km) sa nachádza agroletisko s možnosťou využitia pre športové účely a aerotaxi službu. Letisko má
spevnenú dráhu dlhú 1 300 m s príslušným vybavením pre nepravidelnú komerčnú prevádzku malými
lietadlami. Najbližšie letisko s medzinárodnou prevádzkou je v Košiciach (83 km). Ďalším dostupným
medzinárodným letiskom je v Krakowe (PL) vo vzdialenosti 323 km.
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Prognóza vývoja – úlohy a ciele na zlepšenie dopravnej infraštruktúry
Mesto Humenné aktuálne disponuje na úseku dopravy dokumentmi:

•

posledné Zmeny a doplnky Územného plánu sídelného útvaru mesta Humenné č. 10 z roku
2014

•

Pasport miestnych komunikácií mesta Humenné z roku 1993

Tieto dokumenty sú nedostačujúce a je nevyhnutné vypracovať na úseku dopravy strategické
dokumenty, ktoré zanalyzujú existujúci stav, špecifikujú problémy a navrhnú ich riešenia. Týmto
dokumentom je Generel dopravy, resp. Plán udržateľnej mestskej mobility.

1.1.4. Technická infraštruktúra
1.1.4.1. Zásobovanie pitnou vodou a úžitkovou vodou
Zdrojom pitnej vody pre zásobovanie mesta Humenné je skupinový vodovod, ktorý je prepojený na
Východoslovenskú vodárenskú sústavu. Dôležitým vodným zdrojom skupinového vodovodu je VN
Starina, ktorej voda je upravovaná v úpravni vody o kapacite 1 000 l.s-1 . Ďalším vodným zdrojom je
povrchový odber z potoka Riky o kapacite 160 l.s-1 upravovaný v úpravni Kamienka. V súčasnosti je
celková reálna potreba vody pre mesto Humenné 64,2 l.s-1 podľa údajov získaných
z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. OZ Humenné (výpočtovo to je 80,17 l.s-1).Úžitková
voda pre potreby priemyselných závodov je na území mesta získavaná z povrchového odberu, keď na
rieke Laborec je vybudovaná hať z ktorej sa voda čerpaním privádza do areálu priemyselného parku
Chemes, kde je upravovaná v úpravni vody. Maximálne povolený odber je 165 l.s-1.
Priemerná potreba vody (l/s) Qp:
2012: 34634 obyvateľov x 200,0 l/obyvateľa, deň = 6 926 800,0 l/deň = 80,17 l/s
2030: 38229 obyvateľov x 200,0 l/obyvateľa, deň = 7 645 800,0 l/deň = 88,49 l/s
2040: 40165 obyvateľov x 200,0 l/obyvateľa, deň = 8 033 000,0 l/deň = 92,97 l/s
Maximálna denná potreba vody Qm = Qp x kd (kd = 1,6) (l/s):
2012: 1,3 x 6 926 800,0 l/deň = 9 004 840,0 l/deň = 104,22 l/s
2030: 1,3 x 7 645 800,0 l/deň = 9 939 540,0 l/deň = 115,04 l/s
2040: 1,3 x 8 033 000,0 l/deň = 10 442 900,0 l/deň = 120,87 l/s
1.1.4.2. Verejná kanalizačná sieť a čistenie odpadových vôd
Stoková sieť v meste Humenné je budovaná ako jednotná pre dažďové a splaškové vody.
Odkanalizovanie Humenného je zabezpečené troma kanalizačnými zberačmi A, B, C na ktoré je
napojené aj odkanalizovanie susedných obcí Jasenov, Lackovce, Kochanovce, Udavské, Veľopolie,
Ľubiša, Brestov, Porúbka, Ptičie a Chlmec. Samostatnou kanalizáciou a zberačom na ulici Poľnej sú do
ČOV privádzané vody z priemyselného parku Chemes a z priemyselného parku Guttmanovo.
Čistiareň odpadových vôd pre mesto Humenné je umiestnená juhozápadne od mesta v údolí Laborca
a kapacitne pokrýva potreby mesta aj do budúcnosti.
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Výpočet množstva splaškových vôd podľa STN 75 6101 v r. 2012:
Potreba vody je prevzatá z časti Zásobovanie vodou: Qp = 80,17 l/s.
Najväčší prietok: Qhmax = khmax x Q24 = 2,0 x 80,17 = 160,34 l/s
Najmenší prietok: Qhmin = khmin x Q24 = 0,6 x 80,17 = 48,10 l/s
khmax - súčiniteľ maximálnej hodinovej nerovnosti
khmin - súčiniteľ minimálnej hodinovej nerovnosti
Q24 - priemerný denný prietok splaškových vôd
Výpočet množstva BSK5: 34634 ob x 60 g/ob.d= 2078040 g/d x 365 = 758 470,0 kg/rok.
1.1.4.3. Zásobovanie energiami (el. energia, plyn, teplo)
Elektrická energia
Mesto Humenné je v súčasnosti zásobené elektrickou energiou z elektrickej stanice 110/22 kV –
Humenné, pomocou VN vedení č. 421, 422, 435, 436, 438 a 520. Dodávka elektrickej energie pre
jednotlivých odberateľov mesta je zabezpečená sieťou transformačných staníc 22/0,4 kV. Rozvod
k jednotlivým transformovaniam je zrealizovaný 22 kV vonkajšími, resp. 22 kV káblovými vedeniami.
V oblasti zabezpečovania zdrojov elektrickej energie pre rekonštrukciu jestvujúceho jednoduchého
vedenia na dvojité ES Vranov - ES Snina je potrebné rezervovať koridor pre odbočenie - zaústenie
tohto vedenia cez ES Humenné.
Vedenia VVN a VN prechádzajúce lokalitou:
VVN 6615/6616 2x110 ES Voľa - ES Humenné dvojité VSD
VVN 6843/6844 2x110 ES Voľa - ES Chemes Humenné dvojité VSD
VVN 6851/6852 2x110 ES Humenné - ES Stročín (Svidník) dvojité VSD
VVN 6717 110 ES Vranov - ES Snina jednoduché VSD
VN 438 22 ES Humenné jednoduché VSD
VN 436 22 ES Humenné jednoduché VSD
VN 224 22 ES Humenné dvojité VSD
VN 259 22 ES Humenné jednoduché VSD
VN 267 22 ES Humenné jednoduché VSD
VN 421 22 ES Humenné jednoduché VSD
VN 422 22 ES Humenné jednoduché VSD
VN 520 22 ES Humenné jednoduché VSD
VN 435 22 ES Humenné jednoduché VSD
VN 252 22 ES Humenné jednoduché VSD
VN 296 22 ES Humenné jednoduché VSD
Sekundárne elektrické rozvody NN a verejné osvetlenie:
Existujúce sekundárne elektrické rozvody NN sú realizované vzdušným vedením na podperných
bodoch (na betónových stĺpoch) a úložnými káblami v zemi v trasách situovaných vedľa miestnych
komunikácii. Kmeňové vzdušné vedenia sú tvorené vodičmi prierezu 3x70+50mm² AlFe6, resp.
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4x70/11 AlFe a samonosným káblom AES 4x120 v trase vedľa hlavných miestnych komunikácii,
odbočky do uličiek vodičmi prierezu 4x35mm² AlFe6. Kmeňové vedenia v zemi sú tvorené káblami
prierezu AYKY 3x240+120mm², resp. AYKY (NAYY) 4x150mm² v trase vedľa hlavných miestnych
komunikácii. Existujúce verejné osvetlenie je tvorené vodičom 25mm² AlFe a výbojkovými svietidlami
na podperných bodoch NN siete s napojením a ovládaním z rozvádzačov verejného osvetlenia (časť
rozvádzačov verejného osvetlenia bola vymenená za rozvádzače s diaľkovým riadením siete
verejného osvetlenia).
Plyn
Mesto Humenné je pripojené na zdroj plynu z MŠP a podzemných zdrojov v okresoch Michalovce
a Trebišov prostredníctvom VTL plynovodu MŠP – Strážske – Humenné DN 300, PN 4,0 MPa
a Humenné – Snina DN 200, PN 4,0 MPa.
Mesto Humenné je zásobované plynom z VTL plynovodu prostredníctvom troch regulačných staníc
VTL/STL:
- RS č.1 – 3000 m3/h
- RS č.2 – 5000 m3/h
- RS č.3 – 16000 m3/h (Chemes)
Samostatná regulačná stanica plynu je vybudovaná pre priemyselný park Guttmanovo.
Teplo
Časť mesta Humenné je zásobované teplom pre ÚK a PTÚV z centrálneho zdroja tepla Chemes a. s.
Humenné s inštalovaným výkonom kotlov 344 MW a výrobou tepla – 3 414,96 TJ. Rodinné domy (cca
95 %) sú zásobované teplom pre ÚK a PTÚV z vlastných domových kotolní na spaľovanie zemného
plynu. Asi 5 % RD pre vykurovanie a PTÚV využíva elektrickú energiu, resp. iný druh tepelného zdroja.
Zástavba bytovými domami, občianska vybavenosť, priemysel a čiastočne aj rodinné domy sú
napájané z CZT prostredníctvom horúcovodných 150/80 °C napájačov:
- severná vetva
- južná vetva
- vetva na Sídlisko Pod Sokolejom
Alternatívne zdroje energie
V meste Humenné sú čiastočne využívané netradičné obnoviteľné zdroje na výrobu elektrickej
energie a tepla, formou slnečných kolektorov a fotovoltiky, predovšetkým v rodinných domoch.
V súčasnosti je v prevádzke bioplynová stanica a dve fotovoltické elektrárne.
1.1.4.4. Informačno-telekomunikačná sieť (internet, TV, telefón)
Mesto Humenné je zaradené do regionálnej oblasti 057 – Humenné. Telekomunikačný rozvod v
meste je prevedený telefónnymi káblami, uloženými v zemi. Územím mesta prechádzaj tiež diaľkový
telekomunikačný kábel. Územím mesta prebieha i sieť káblových vedení PTZ Orange a.s.. Mesto
Humenné má vo všetkých svojich miestnych častiach dostupné pripojenie na pevnú sieť Slovak
Telekom. Optickú a wifi sieť tu majú vybudovanú spoločnosti Orange, Slovak Telekom, Antik.
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Spoločnosti Slovanet, SATLAN, Minet poskytujú pripojenie k internetu. Takisto je tu zriadená dátová
sieť SANET pre poskytovanie ďalších telekomunikačných a informačných služieb najmä pre
akademickú, t.j. vedecko-výskumnú, univerzitnú a vzdelávaciu sféru v Slovenskej republike. Všetci
účastníci v meste sú zapojení na digitálnu technológiu. Celé územie mesta je pokryté signálom pre
komunikačné mobilné zariadenia v sieti NMT 450 MHz, GSM 900 MHz a GSM 1800 MHz., všetky
mestské časti sú pokryté signálom mobilných operátorov.

1.1.5. Životné prostredie
1.1.5.1. Odpadové hospodárstvo (TKO, skládka, BRO)
Základným právnym predpisom pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi je zákon
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom odpadového
hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch je predchádzať vzniku odpadov, obmedzovať ich tvorbu,
znižovať nebezpečné vlastnosti odpadov a prednostne zabezpečiť zhodnocovanie odpadov pred ich
zneškodňovaním. Infraštruktúru odpadového hospodárstva predstavujú zariadenia a objekty na
nakladanie s odpadmi. Riešenie problematiky komunálneho odpadu a nový prístup k odpadom má
vplyv na zlepšenie stavu životného prostredia a rast životnej úrovne obyvateľstva. Mesto Humenné
ma vypracovaný Program odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch a Všeobecne
záväzné nariadenie o odpadoch. Uvedené dokumenty usmerňujú hospodárenie s odpadmi v meste.
Komunálne odpady vznikajúce na území okresného mesta Humenné sú ukladane na skládku TKO
Myslina. Iné odpady najmä komunálne sa zneškodňujú na zariadeniach mimo územia mesta. Prevláda
organizovaný zber komunálneho odpadu a zber niektorých nebezpečných a veľkoobjemových druhov
odpadu na zriadenom Separačnom dvore na Sninskej ulici. Zo separačného dvora je zabezpečený
odber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu organizáciami, ktoré sa zaoberajú ich
zhodnocovaním.

1.1.6. Hospodárstvo a ekonomika
Dominantne zastúpené sú priemyselné odvetvia ako chemická výroba a potravinárstvo, tiež
strojárstvo- naopak, čiastočne upadá textilná produkcia. V meste je pomerne rovnomerne zastúpená
sféra malých, stredných i veľkých podnikateľov. Kríza z roku 2009 a zostrujúca sa globálna
konkurencia dopadla nepriaznivo na niektoré podniky v meste Humenné. Konkrétne došlo k zrušeniu
výroby konfekcie v závode Humenné spoločnosti ZEKON a.s., Michalovce- avšak ešte pred rokom
2009. Spoločnosť Nylstar Slovakia, a.s. je toho času (rok 2015) v konkurze. Podaný bol tiež návrh na
konkurz na spoločnosť HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. Spoločnosť VSK, s.r.o., výrobca pletených
a háčkovaných pančúch je v likvidácii. V konkurze sa ocitla aj TWISTA, spol. s r.o. ako podnik
zaoberajúci sa prípravou a spriadaním textilných vlákien.
Na druhej strane sú v meste podniky, ktoré plánujú rozširovať výrobu: ANDRITZ Slovakia s.r.o. či
OLDRATI SLOVENSKO s.r.o. Mesto Humenné naďalej plánuje lákať investorov, či už domácich, alebo
zahraničných. V poslednom období, najmä v súvislosti s oživovaním ekonomického rastu v Slovenskej
republike a aj v zahraničí, pozorujeme nárast počtu ekonomicky činných subjektov v meste Humenné
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a okolí. Dôležitý je pre podniky v meste Humenné zahraničný rast, nakoľko väčšina tunajších
výrobných podnikov je exportne zameraná.
1.1.6.1. Štruktúra právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov
Počet právnických osôb sa postupne zväčšuje, a to aj napriek kríze v roku 2009. V spomenutom
období badáme mierne spomalenie rastu počtu právnických osôb. Zaujímavým faktom je, že hoci na
začiatku sledovaného obdobia dochádzalo ku kontinuálnemu rastu ako ziskových, tak aj neziskových
právnických osôb, za posledné roky sa tento trend zmenil v prospech ziskových právnických osôb.
Mnohé z týchto právnických osôb majú zahraničných vlastníkov.
Počet živnostníkov sa v súvislosti s rozvojom ekonomického rastu Slovenskej republiky postupne
zvyšoval, približne do obdobia vypuknutia krízy v roku 2009. Odvtedy počet živnostníkov postupne
klesá. Počet ľudí v tzv. slobodných povolaniach sa pomaly zvyšuje- ako reakcia na rastúci počet
vysokoškolsky vzdelaných ľudí a tiež na zhoršujúce sa príležitosti sa zamestnať. Dlhodobo stagnujúci
počet samostatne hospodáriacich roľníkov je spôsobený veľmi nízkym záujmom ľudí o túto formu
podnikania.
Tab. č. 39: Vývoj počtu živnostníkov v meste a okrese Humenné od 2005 do 2014
Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet živnostníkov

3616

3723

3958

4218

4065

4041

3912

3694

3500

3322

Zdroj: Štatistický úrad SR DATAcube, 2015

Tab. č. 40: Vývoj počtu ľudí v slobodnom povolaní v meste a okrese Humenné od 2005 do 2014
Rok

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Počet ľudí v slobodnom povolaní

187

200

211

224

231

239

245

258

286

295

Zdroj: Štatistický úrad SR DATAcube, 2015

Tab. č. 41: Vývoj počtu samostatne hospodáriacich roľníkov v meste od 2005 do 2014
Rok
Samostatne hospodáriaci roľníci

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zdroj: Interný informačný systém mesta Humenné, 2015

Tab. č. 42: Vývoj počtu právnických osôb ziskových v meste a okrese Humenné od 2005 do 2014
Rok

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Právnické osoby ziskové

590

638

690

780

804

869

875

902

967 1114

Zdroj: Štatistický úrad SR DATAcube, 2015

Tab. č. 43: Vývoj počtu právnických osôb neziskových v meste a okrese Humenné od 2005 do 2014
Rok

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Právnické osoby neziskové

575

601

627

656

695

730

783

822

844

890

Zdroj: Štatistický úrad SR DATAcube, 2015
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Základné charakteristiky vybraných zamestnávateľov
Do užšieho výberu boli náhodne vybraní jedni z najväčších zamestnávateľov v meste Humenné.
Vzhľadom na informáciu zo Štatistického úradu SR, že presné množstvo zamestnancov jednotlivých
podnikov je považované za neverejný, tajný údaj, sú v tabuľke číslo 44 uvedené intervaly počtu
zamestnancov jednotlivých spoločností. Do kolónky „Druh podnikania“ je najprv uvedený názov
spoločnosti, pretože príslušná kolónka „Názov spoločnosti“ sa v tabuľke číslo 44 nevyskytuje.
Tab. č. 44: Základné charakteristiky vybraných zamestnávateľov v meste Humenné (máj 2015)
Druh podnikania

Predmet činnosti

Počet zamestnaných

NexisFibers, a.s.- veľkoobchod

Vývoj, výroba a predaj syntetických
vlákien, polymérov a kaprolaktamu

250-499

COOP Jednota Humenné, s.d.maloobchod

predaj tovaru

200-249

PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE
A CUKRÁRNE, a.s.- maloobchod,
veľkoobchod

Výroba chleba, výroba čerstvých
pekárskych a cukrárskych výrobkov
a koláčov

150-199

MECOM GROUP,s.r.o.- maloobchod,
veľkoobchod

Spracovanie a konzervovanie mäsa,
výroba a konzervovanie mäsa

500-999

CHEMES, a.s., veľkoobchod

Dodávka pary a rozvod studeného
vzduchu, výroba a rozvod pary
a teplej vody

200-249

OLDRATI SLOVENSKO, s.r.o.,
veľkoobchod

Výroba ostatných výrobkov z gumy

250-499

Tytex Slovakia s.r.o.

Výroba spodnej bielizne

500-999

Zdroj: Štatistický úrad SR AŠIS-REGIS, Obchodný register SR, 2015

1.1.6.2. Maloobchod, veľkoobchod
Maloobchod rástol najmä v predkrízovom období; počas krízy od roku 2009 veľmi klesal a približne
posledné dva roky až rok začína opäť rásť. Dlhodobým negatívnym javom je zánik malých prevádzok
a zostrovanie konkurencie medzi supermarketmi, hypermarketmi a obchodnými centrami, do ktorej
nemenej významnou mierou v posledných rokoch prenikajú internetové obchody. Vývoj
veľkoobchodu v sledovanom období podstatnou mierou kopíruje vývoj v maloobchode.
Tab.č. 45 : Vybrané charakteristiky sieti maloobchodu v meste Humenné
Predajne
Potraviny,
supermarkety a
zmiešaný tovar

Nepotravinový tovar

Obchodné domy,
nákupné strediská a
hypermarkety

Reštaurácie, jedálne
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285

242

9

160

Zdroj: Interný informačný systém mesta Humenné, 2015

Graf č. 4: k tabuľke č. 45: Vybrané charakteristiky sieti maloobchodu v meste Humenné
Vybrané charakteristiky sieti maloobchodu v meste
Humenné
Reštaurácie,jedálne
Obchodné domy, nákupné
strediská a hypermarkety
Nepotravinový tovar
Potraviny, supermarkety a
zmiešaný tovar
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Zdroj: Interný informačný systém mesta Humenné, 2015

1.1.7. Cestovný ruch
Cestovný ruch ako hospodárske odvetvie, ktoré ponúka široký sortiment služieb, poskytuje priestor
pre všetky kategórie podnikateľov a zároveň vyžaduje aktívne pôsobenie verejného a neziskového
sektora. Úspešné príklady domácich a zahraničných destinácií dokazujú, že len spoluprácou všetkých
dotknutých sektorov je možné vytvoriť prostredie a ponuku, ktoré majú šancu dosiahnuť spokojnosť
návštevníkov a zároveň zabezpečiť stabilný príjem pre miestnych obyvateľov. Všeobecne platí, že vo
všetkých oblastiach existuje miestny potenciál, ktorý je vhodný pre prezentáciu na trhu cestovného
ruchu. Treba však vymedziť hlavné rozvojové možnosti a spoločné úsilie koncentrovať do týchto
smerov. Vhodný výber tém, programov a projektov umožní efektívne zhodnotenie miestnych a
vonkajších zdrojov.
1.1.7.1. Prírodný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu
Národné prírodné rezervácie
• Humenská
• Humenský Sokol
• Iľovnica
• Vihorlatský prales
• Vihorlat – časť
Prírodné rezervácie
• Chlmecká skalka
• Jasenovská bučina
Geologické pomery
• Čierny potok
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•
•
•
•
•

Kamienka
Veľká Artajama
Voniarsky jarok
Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy
Laborecká vrchovina

Jaskyne
• Medvedia diera
• Dúpna jaskyňa
• Jasenovská hradná jaskyňa
• Brekovská jaskyňa
• Veľká Artajama
• Malá Artajama
Tab. č. 46: Minerálne pramene
Por. č.
Miesto
1.
Hrubov
2.
Ruská Poruba
3.
Zubné
4.
Rokytov
5.
6.
7.

Vyšná Jablonka
Zubné
Turcovce

Názov
Vajcovka v lese
Prameň Sitničky
Vajcovka
Prameň na
pasienku
Vajcovka
Vrt ZE – 1
Studňa č.d.37

Označenie miesta
HN-3
HN-16
HN-21
HN-22
HN-25
HN-26
HN-27

Druh
prameň
prameň
prameň
prameň
prameň
vrt
studňa

Zdroj: Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne Horný Zemplín, 2012

Náučné chodníky
Náučný chodník Humenský Sokol
Prírodné/umelé vodné plochy
Rybníky s možnosťou rybolovu – Chlmec, Slovenská Volová, Brestov a Lackovce.
Vodné toky
Dominantnými riekami okresu sú Laborec a Cirocha, ktoré doteraz tečú prevažne v pôvodných
korytách a sú splavné najmä v jari a po výdatnejšom daždi. Vtedy sa na krátky čas stávajú splavnými
aj ich prítoky Udava, Výrava, Kamenica a Pčolinka.

1.1.7.2. Kultúrno-historický potenciál pre rozvoj cestovného ruchu
Kaštiele, hrady, zámky
• Renesančný kaštieľ v Humennom
• Park Mieru pri Kaštieli v Humennom
• Kaštieľ v Kamenici nad Cirochou
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• Hrad Jasenov (zrúcanina hradu)
• Hrad Brekov (zrúcanina hradu)
Sakrálne stavby a pamiatky
• Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých
• Grécko-katolícky chrám Nanebovzatia Panny Márie
• Kostol na Kalvárii
• Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi
• Pravoslávny chrám Cyrila a Metóda
• Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla
• Gréckokatolícky chrám zoslania Ducha Svätého
• Rímskokatolícky kostol sťatia sv. Jána Krstiteľa
• Rímskokatolícky kostol sv. košických mučeníkov
Cintoríny
• Židovský cintorín v Humennom
• Vojenský cintorín z 1. svetovej vojny
• Nemecký vojenský cintorín
• Cintorín vojakov Sovietskej armády
• Hrob A. G. Jemeljanova - partizánskeho veliteľa v 2. svetovej vojne
Vojenské pamätníky, pietne miesta a pamätné tabule
• Pamätník sovietskym vojakom
• Pamätník vďaky na Námestí slobody
• Pamätník s bustou generála M. R. Štefánika
Iné architektonické pamiatky
• Socha dobrého vojaka Švejka
Objekty ľudovej architektúry
• Expozícia ľudovej architektúry a bývania - skanzen
Archeologické náleziská
• keramika z mladšej doby kamennej, stopy slovanského osídlenia z 7. - 8. storočia

1.1.7.3. Materiálno-technická základňa cestovného ruchu
Stravovacie zariadenia
Na území mesta Humenné sú zastúpené viaceré stravovacie zariadenia typu reštaurácia, jedáleň,
čajovňa, pohostinstvo a pod.
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Tab. č. 47:Ubytovacie zariadenia v meste Humenné
Počet
Ubytovacie
Firma/prevádzkovateľ
ubytovaných/prenocovaní
zariadenie/prevádzka
Kontakt
Adresa
Adresa
2014
2013
2012
J.K.M. Reality –
J.K.M. Reality - Staving,
Staving, spol. s r.o.
spol. s r.o. - PENZIÓN
+421 57 776 20 64
0
0
0
Komenského 2583/8, Komenského 2583/8,
Humenné
Humenné
Anna Volochová Anna Volochová –
ASTON – PENZION
ASTON
ASTRIA
+421 907 58 00 81
284
359
267
Námestie slobody
Laborecká 2531/81,
27/20, Humenné
Humenné
Hotelová akadémia
Hotelová akadémia Štefánikova 28,
REŠTAURÁCIA SIESTA
+421 57 775 51 44
1060
95
559
Humenné
Štefánikova 2933/28,
Humenné
MS systém, s.r.o. Košice
MS systém s.r.o.
- HOTEL KARPATIA
Sv. Ladislava 9, Košice
+421 57 786 18 88
5980
5269
8738
Čsl. Armády 1377/26,
Humenné
KAISAR, s.r.o.
KAISAR, s.r.o. - HOTEL
Planckova 1209/1,
ALIBABA
+421 57 487 20 00 10754
6029
0
Bratislava
Námestie slobody
21/51, Humenné
ROVAL s.r.o.
ROVAL s.r.o. - PENZIÓN
Štefánikova 1525,
PROXIMA
+421 57 772 00 98
1742
2535
658
Humenné
Chemlonská 2572/8,
Humenné
AV + SV, s.r.o.
AV + SV, s.r.o. - BUNKER
Kukorelliho 1499/24, PUB HUMENNÉ
+421 918 40 57 30
143
0
Humenné
Kukorelliho 1503/42,
Humenné
MURGES s.r.o. MURGES s.r.o.
MILÉNIUM CAFÉ &
Štefánikova 5308/39,
PENZIÓN
+421 905 50 46 84
593
833
Humenné
Štefánikova 5308/39,
Humenné
Alexander Moškuriak
Stavbárska 647/13,
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Humenné

Humenné

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Tab. č. 48: Cestovné kancelárie/ agentúry na území mesta Humenné
Názov cestovnej kancelárie/
Sídlo
cestovnej agentúry
Cestovná agentúra AVEMAR, s.r.o., Kukorelliho
Cestovná agentúra AVEMAR, s.r.o.
2314/58, 066 01 Humenné
CK SATUR

CK SATUR, ul. 26. Novembra 5, 066 01 Humenné

Cestovná agentúra KLENOT
STI TRAVEL
Viver, s.r.o.
Omega Tours – Ing. Anna Matyščáková
Itt – Marta Nováková
Roko – MVDr. Martin Čičvák
Diamant travelagency – Peter Belanič
Cestovná agentúra GAMA TRAVEL

Cestovná agentúra KLENOT – Melničáková Eva,
Košická 2503/2, 066 01 Humenné
STI TRAVEL, Námestie Slobody 1736/48,
066 01 Humenné
Viver, s.r.o., Budovateľská 39, 066 01 Humenné,
Omega Tours – Ing. Anna Matyščáková, Kukorelliho
60, 066 01 Humenné
Itt – Marta Nováková, 1. Mája 4998/20,
066 01 Humenné
Roko – MVDr. Martin Čičvák, Námestie Slobody 22,
066 01 Humenné
Diamant travelagency – Peter Belanič,
Námestie Slobody 7, 066 01 Humenné,
Cestovná agentúra GAMA TRAVEL, Námestie
Slobody 28, 066 01 Humenné

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Turistické informačné kancelárie
Od roku 2003 bolo zriadené Zákaznícke a informačné centrum Humenné na Železničnej stanici v
Humennom. Ponúka služby v oblasti cestovného ruchu: informácie o meste a regióne, turistika,
ubytovanie, doprava, upomienkové predmety mesta a regiónu, sprostredkovanie ubytovania a
návštev kultúrnych pamiatok.
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne Horný Zemplín
Hlavným dôvodom vypracovania Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v regióne Horný Zemplín je
potreba efektívneho využitia obrovského nevyužitého potenciálu prírodných daností, kultúrnohistorických pamiatok a ľudských zdrojov, ktoré sú dosiaľ tzv. “driemajúcim“ potenciálom nášho
regiónu s cieľom prostredníctvom trvalo udržateľného cestovného ruchu zabezpečiť konkurenčnú
ponuku služieb, produktov a takto prispieť k zabezpečeniu rastu kvality života v regióne za súčasného
zachovania a zveľadenia prírodného a kultúrneho dedičstva.
Vízia, hlavný cieľ a strategické ciele
VÍZIA
v oblasti rozvoja cestovného ruchu v regióne Horný Zemplín
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Horný Zemplín - obľúbená turistická destinácia s bohatou ponukou kvalitných produktov a služieb
cestovného ruchu určených pre rôzne kategórie návštevníkov a miestnych obyvateľov
a porovnateľná s inými regiónmi v Európe.
HLAVNÝ CIEĽ
v oblasti rozvoja cestovného ruchu v regióne Horný Zemplín
Zlepšenie imidžu regiónu ako obľúbenej turistickej destinácie, rozšírenie ponuky atrakcií,
skvalitnenie služieb v oblasti cestovného ruchu
a zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu v regióne Horný Zemplín.

1.
2.
3.
4.

STRATEGICKÉ CIELE
rozvoja cestovného ruchu v regióne Horný Zemplín
Prilákať viac návštevníkov ročne do regiónu, predlžiť ich pobyt a odstrániť sezónnosť využitím
širokého a variabilného spektra podmienok pre tvorbu nových produktov.
Zvýšiť kvalitu ľudských zdrojov.
Rozvíjať spoluprácu v cestovnom ruchu.
Skvalitniť propagáciu regiónu Horného Zemplína.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš
Oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa § 13 a nasl. zákona 91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na
vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území zakladateľov a členov s cieľom trvalo
udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.

1.1.8. Sociálna a občianska vybavenosť mesta
Sociálnu infraštruktúru a občiansku vybavenosť v meste charakterizujú zariadenia v oblasti kultúry a
administratívy, športové zariadenia, školské a sociálne zariadenia.
Administratíva (samospráva – štruktúra mesta: orgány mesta, mestský úrad, mestské zastupiteľstvo,
mestské organizácie: príspevkové /Mestské kultúrne stredisko, Technické služby, Správa rekreačných
a športových zariadení/ a rozpočtové organizácie mesta /1.s právnou subjektivitou- základné školy,
ZUŠ, CVČ Dúha, MŠ Partizánska; 2.bez právnej subjektivity- ostatné materské školy/), účasť mesta
v záujmových združeniach /Komunitná nadácia mesta Humenné/, subjekty s majetkovou účasťou
mesta /Humenská televízia, s.r.o., Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenská energetická
spoločnosť, s.r.o./.
Štátna správa a špecializovaná štátna správa (Daňový úrad- pobočka Humenné, Okresný úrad
Humenné- ako integrovaný orgán miestnej štátnej správy- do jeho pôsobnosti spadá agenda, ktorú
predtým vybavovali: obvodný úrad životného prostredia, obvodný pozemkový úrad, obvodný lesný
úrad, obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, správa katastra- reformou účinnou
od 01.10.2013; zo špecializovanej štátnej správy je v Humennom Regionálny úrad verejného
zdravotníctva a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
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Športové zariadenia (krytá plaváreň, letné kúpalisko /v rámci neho- tobogán, minigolf, malé
futbalové ihrisko, beach volejbalové ihrisko, basketbalové ihrisko/, zimný štadión, mestská športová
hala- s umelou lezeckou stenou, požičovňa lyžiarskeho výstroja a ski-servis, požičovňa malých
plavidiel a požičovňa športových potrieb v RO Laborec, futbalový štadión /v súčasnosti prebieha jeho
rekonštrukcia/, skate park, 11 tenisových kurtov, mini ihrisko s umelou trávou, fitness centrá,
relaxačné zariadenia, bedmintonové centrum, squashové centrum, 3 multifunkčné ihriská s umelou
trávou, 11 detských ihrísk, fitness ihrisko)
Kultúrne zariadenia (Vihorlatské osvetové stredisko /funkčné do 30.06.2015/, Vihorlatská hvezdáreň,
Vihorlatská knižnica, Vihorlatské múzeum /v ňom vytvorené oddelenie osvetovej činnosti preberie
úlohy Vihorlatského osvetového strediska/, Mestské kultúrne stredisko /kino Fajn, Galéria mesta
Humenné/, spevácke zbory- Spevácky zbor mesta Humenné a Spevácky zbor humenských učiteľov,
Mestský dychový orchester Chemlon, Vychodňáre, folklórne súbory- Kalina, Chemlon, Rusinija)
Školské zariadenia(materské školy- MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná, MŠ Kudlovská, MŠ
Mierová, MŠ Osloboditeľov, MŠ Partizánska, MŠ Štefánikova, MŠ Třebíčska, MŠ Tyršova; základné
školy- ZŠ Dargovských hrdinov, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Jána Švermu, ZŠ Kudlovská, ZŠ Laborecká, ZŠ
Pugačevova, ZŠ SNP; základné školy s materskými školami- ZŠI s vyučovacím jazykom ukrajinským
s MŠ Lesná, ZŠ s MŠ Podskalka; umelecké školy- ZUŠ Mierová, Súkromná ZUŠ Múza; centrá voľného
času- CVČ Dúha; špeciálne školy- Špeciálna základná škola, Spojená škola internátna; stredné školyGymnázium arm. gen. L. Svobodu, Cirkevné gymnázium sv. J. Zlatoústeho, Spojená cirkevná škola sv.
Cyrila a Metoda, Obchodná akadémia, Hotelová akadémia, Stredná zdravotnícka škola, SOŠ
technická, SOŠ polytechnická, SOŠ obchodu a služieb; detské domovy- Detský domov).
Sociálne zariadenia (Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom n.o., Vallen.o., Humanissimo
Humenné n.o., Denný stacionár Sv. JúduTadeáša, Denný stacionár ADCH Košice, Denný stacionár
Ariadna, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb)

1.1.8.1. Administratíva
Mesto Humenné ako právnická osoba vzniklo na základe ustanovenia § 1 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. v platnom znení o obecnom zriadení. Mesto Humenné je samostatný územný
samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území mesta
trvalý pobyt. Pri výkone samosprávy je základnou úlohou mesta starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov. Mesto Humenné je právnickou osobou, ktorá samostatne
hospodári s vlastným majetkom a príjmami. V rámci administratívneho usporiadania Slovenska je
mesto Humenné sídlom okresu a zároveň súčasťou Prešovského samosprávneho kraja.
Orgány mesta Humenné
Mestské zastupiteľstvo v Humennom je zastupiteľský zbor mesta zložený z 24 poslancov, zvolených
obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov, pozostáva z dvoch volebných okrskov. Funkčné obdobie
poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
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Primátor mesta Humenné je najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta na
4 roky.
Mestské zastupiteľstvo v Humennom má zriadené tieto svoje orgány:
− mestská rada
− komisie mestského zastupiteľstva, a to:
o finančná komisia
o komisia pre správu majetku a podnikateľskú činnosť
o komisia výstavby, územného plánovania
o komisia školstva
o komisia športu a mládeže
o komisia kultúry a cestovného ruchu
o komisia bytová
o sociálna komisia
o komisia dopravy a mestskej zelene
o komisia verejného poriadku a životného prostredia
o komisia pre riadenie realizácie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Humenné
o komisia na ochranu verejného záujmu
Mestský úrad v Humennom (MsÚ)je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora
mesta. Mestský úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva a
primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Mestský úrad v súčasnosti tvorí:
- kancelária primátorky mesta
- kancelária prednostu MsÚ. Prednosta mestského úradu vedie mestský úrad a
organizuje jeho prácu. Prednostu do funkcie vymenúva a odvoláva primátor mesta.
- útvar hlavnej kontrolórky. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorého volí a
odvoláva mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. Po uplynutí tohto obdobia sa jeho
pracovný pomer k mestu končí. Za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu.
- odbor všeobecnej správy
- odbor sociálny a bytový
- odbor školstva
- odbor kultúry, športu a mládeže
- finančný odbor
- odbor správy mestského majetku, mestských organizácií a podnikateľskej činnosti
- odbor územného plánovania a výstavby
- odbor dopravy, životného prostredia a mestskej zelene
- odbor mestského rozvoja, cestovného ruchu a fondov európskej únie
Mestská polícia v Humennom je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní ochrany verejného
poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh zo všeobecne záväzných nariadení
mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.
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Mestské organizácie
Príspevkové organizácie
Mestské kultúrne stredisko (MsKS)
Sídlo: Dom kultúry na Gorkého ul.1, Humenné
IČO: 00351865
E-mail: riaditel@mskshe.sk
Web.: www.mskshe.sk
• organizácia zriadená na účely plnenia verejnoprospešných funkcií v oblasti kultúry na
území mesta. Plní úlohy pri uchovávaní, sprístupňovaní a zveľaďovaní tradičných i súčasných
kultúrnych hodnôt.
Technické služby mesta Humenné
Sídlo: Sninská 1018/27, Humenné
IČO: 00186155
Email: sekretariat@tshe.sk
Web: www.tshe.sk

•

organizácia zriadená za účelom plnenia verejnoprospešných činností najmä v oblasti
nakladania s odpadom, správy a údržby mestských komunikácií, správy a prevádzky
verejného osvetlenia, verejnej zelene, verejných parkovísk a pod.
Správa rekreačných a športových zariadení
Sídlo: Zimný štadión na Štefánikovej ul.8, Humenné
IČO: 00520560
Email: srasz@sraszhumenne.sk

•

organizácia zriadená na účelom vytvárania vhodných podmienok pre rozvoj materiálnotechnickej základne športových a rekreačných služieb

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta
Humenská televízia s. r. o.
Sídlo: Gorkého 1, Humenné
E-mail: info@hntv.sk
Web: www.hntv.sk
IČO: 36 447 170
Obchodný podiel: Mesto Humenné: 100%
Hlavný predmet činnosti:

•

výroba a vysielanie videoprogramov a propagačných filmov, výroba spravodajskopublicistických relácií a žurnalistická tvorba, televízne vysielanie, reklamná služba, inzertné
služby, sprostredkovanie obchodu a služieb, agentúrna a reklamná činnosť
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•

•

Televízne káblové rozvody, s. r. o. Humenné
Sídlo: Osloboditeľov 3, Humenné
IČO: 36 450 031
Obchodný podiel :
Mesto Humenné: 55 %
Bytové družstvo Humenné: 45%
Hlavný predmet činnosti:
prevádzka a výstavba televíznych káblových rozvodov, šírenie nezmenených televíznych
programov – retransmisia, reklamná služba, inzertné služby, sprostredkovanie obchodu
a služieb, agentúrna a reklamná činnosť, poskytovanie telekomunikačnej služby,
sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu a obrazu
prostredníctvom siete internet
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o.
Sídlo: Chemlonská 1, Humenné
IČO: 31 728 812
Obchodný podiel :
Mesto Humenné: 33 %
Chemes, a. s. Humenné: 67 %
Hlavný predmet činnosti:
nákup, distribúcia a predaj tepla a nákup pitnej vody, distribúcia a predaj teplej úžitkovej
vody, prevádzka, údržba a rozvoj energetického zariadenia, správa energetického
hospodárstva, marketing v oblasti energetiky, sprostredkovanie obchodu a služieb

1. Humenská a.s.
Sídlo: Kukorelliho 34, Humenné
IČO: 46 995 498
Obchodný podiel: Mesto Humenné: 100%
Hlavný predmet činnosti:
• prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu, kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod), prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom hnuteľných vecí,
administratívne služby, reklamné a marketingové služby, vedenie účtovníctva, skladovanie,
baliace činnosti, manipulácia s tovarom, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských
činností, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, nákladná cestná doprava
vykonávaná s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, vrátane prípojného vozidla
Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou
Základné školy a školské zariadenia na území mesta Humenné
1. ZŠ Dargovských hrdinov 19
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2. ZŠ Hrnčiarska 13
3. ZŠ Kudlovská 11
4. ZŠ Laborecká 66
5. ZŠ s MŠ internátna s vyučovacím jazykom ukrajinským, Kudlovská 11
6. ZŠ s MŠ Podskalka 58
7. ZŠ Pugačevova 7
8. ZŠ SNP 1
9. ZŠ Jána Švermu, Štefánikova 31
10. Základná umelecká škola, Mierová 81
11. Centrum voľného času (CVČ) DÚHA
12. Súkromná základná umelecká škola Múza
13. Súkromná základná umelecká škola ViaArto
14. Materská škola Partizánska ul.22
Rozpočtové organizácie bez právnej subjektivity
Materské školy
1. MŠ Dargovských hrdinov 18
2. MŠ Družstevná 16
3. MŠ Kudlovská 47
4. MŠ Mierová 19
5. MŠ Osloboditeľov 1
6. MŠ Štefánikova 49
7. MŠ Třebíčska 13
8. MŠ Tyršova 1
9. ZŠ s MŠ internátna s vyučovacím jazykom ukrajinským Kudlovská 11
10. ZŠ s MŠ Podskalka 58

1.1.8.2. ŠKOLSTVO
Mesto Humenné považuje výchovu a vzdelávanie za jednu zo svojich najvýznamnejších a trvalých
priorít a v rámci svojich kompetencií vytvára priaznivé podmienky vo všetkých sférach vzdelávania.
Mesto Humenné disponuje dobrou vedomostnou skladbou absolventov základných škôl a vytvára
dobrý predpoklad ďalšieho rozvoja mesta a jeho regiónu.
Na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a na vyššie územné celky sa stalo mesto Humenné od roku 2002 zriaďovateľom škôl a školských
zariadení a má povinnosť zriaďovať a zrušovať školy a školské zariadenia. Zákonom č. 596/2003 Z.
z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prešli
od 1. 1. 2004 všetky zostávajúce kompetencie v oblasti školstva na obce a mestá. Popritom
zriaďovateľom uvedených škôl môže byť aj cirkev alebo súkromná osoba.
Materské školy
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Predškolská výchova zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti dieťaťa. Súčasne
zapája dieťa i rodinu do sociálnych štruktúr spoločnosti už v ranom detstve. Inštitucionálne
zabezpečenie predškolskej výchovy je tiež príležitosťou ako pomôcť socializácii detí aj z menej
podnetného rodinného prostredia. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti
sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a
vekovými osobitosťami detí. V školskom roku 2014/2015 sa v meste Humenné nachádzalo 11
materských škôl, v prípade každej bol zriaďovateľom Mesto Humenné. V meste máme aj 3 súkromné
materské školy AURA , MŠ na Duchnovičovej a MŠ ul. 1.mája).Počet detí v materských školách je
relatívne ustálený. Sťahovanie mladých rodín z okolitých obcí do mesta za prácou môže v súčasnosti
vyvolávať zmeny v demografickom správaní obyvateľstva a to mierny nárast natality, čo sa môže
prejaviť vo zvýšenom počte detí v materských školách.
Základné školy
Základné školy poskytujú základné vzdelanie a pripravujú žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Na území
mesta Humenné sa nachádza celkovo 9 základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Humenné. V školskom roku 2014/2015 navštevovalo základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta 3267 žiakov. Zároveň na území mesta pôsobí tiež Cirkevná spojená škola na Duchnovičovej
ulici, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice.
Stredné školy
Na území mesta Humenné v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pôsobia
tieto školy:
• Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu
• Hotelová akadémia
• Obchodná akadémia
• Stredná odborná škola
• Stredná odborná škola polytechnická
• Stredná odborná škola technická
• Stredná zdravotnícka škola
Tab. č. 49: Vývoj počtu detí a počtu tried na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
v období 2007-2015
ZŠ – Dargovských hrdinov
Školský rok
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

Počet
žiakov
711
693
696
667
639
613

Počet
tried
28
29
30
30
30
29

ZŠ - Hrnčiarska
Školský rok
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

Počet
žiakov
500
457
450
437
426
422

ZŠ – Jána Švermu
Počet
tried
21
23
23
24
25
25

Školský rok
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

Počet
žiakov
550
562
544
547
579
593

Počet
tried
21
22
22
22
23
24
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2013/2014
2014/2015

603
601

29
30

2013/2014
2014/2015

448
479

26
28

2013/2014
2014/2015

607
648

25
27

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

ZŠ - Laborecká

ZŠ – Kudlovská
Školský rok
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Počet
žiakov
525
462
450
419
392
375
343
326

Počet
tried
20
20
20
20
20
19
17
17

Školský rok
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Počet
žiakov
367
331
300
283
265
236
225
226

Počet
tried
16
16
15
13
12
11
10
10

ZŠ s MŠ internátna s
vyučovacím jazykom ukr. Lesná
Školský rok Počet
Počet
žiakov tried
2007/2008
105
9
2008/2009
100
10
2009/2010
85
10
2010/2011
82
7
2011/2012
78
8
2012/2013
70
7
2013/2014
64
7
2014/2015
47
7

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

ZŠ s MŠ – Podskalka
Školský rok
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Počet
žiakov
56
57
67
71
72
69
65
65

ZŠ - Pugačevova
Počet
tried
2
2
3
3
3
3
3
3

Školský rok
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Počet
žiakov
650
603
565
530
503
484
465
466

ZŠ – SNP
Počet
tried
25
24
23
23
23
22
21
21

Školský rok
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Počet
žiakov
646
595
556
516
479
435
421
409

Počet
tried
25
24
24
23
22
20
19
19

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Tab. č. 50: Vybrané charakteristiky materských škôl v meste Humenné k 15.9.2015
Názov
Zriaďovateľ
Jazyk Triedy MŠ so
Priprav. triedy
starostlivosťou
v minulom škol. roku
celodennou
triedy
deti
triedy
deti
MŠ Dargovských
Mesto
SJ
5
113
0
0
hrdinov
Humenné
Mesto
MŠ Družstevná
SJ
2
44
0
0
Humenné
MŠ Kudlovská
Mesto
SJ
2
39
0
0

Učitelia

10
4
4
46
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MŠ Mierová

MŠ Osloboditeľov
MŠ Třebíčska
MŠ Štefánikova
MŠ Tyršova
MŠ Lesná

MŠ Partizánska
MŠ Podskalka

Humenné
Mesto
Humenné

Mesto
Humenné
Mesto
Humenné
Mesto
Humenné
Mesto
Humenné
Mesto
Humenné
Mesto
Humenné
Mesto
Humenné

SJ

3

68

0

0

6

SJ

6

139

0

0

12

SJ

7

146

0

0

15

SJ

4

89

0

0

8

SJ

5

95

0

0

8,5

SJ

1

13

0

0

2

SJ

9

196

0

0

19

SJ

1

25

1

14

3

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Tab. č. 51: Vybrané charakteristiky základných škôl v Humennom k 15.9.2015
Triedy v ročníku
Žiaci v ročníku
Názov
Zriaďovateľ Jazyk
1.- 5. 1.1.Nultom
Nultom
4.
9.
4.
9.
ZŠ
Mesto
Dargovských
slovenský
14
16
0
0
595
Humenné
hrdinov
ZŠ
Mesto
slovenský
12
17
0
0
511
Hrnčiarska
Humenné
ZŠ
Mesto
slovenský
1
2
14
50
64
Podskalka
Humenné
ZŠ Jana
Mesto
slovenský
13
15
0
0
657
Švermu
Humenné
ZŠ
Mesto
slovenský
7
9
0
0
327
Kudlovská
Humenné
ZŠ
Mesto
slovenský
4
5
0
0
202
Laborecká
Humenné
Mesto
ZŠ SNP
slovenský
8
10
0
0
379
Humenné
ZŠ
Mesto
slovenský
8
13
0
0
474
Pugačevova Humenné

Učitelia

Asistenti

42

0

34

2

3

1
0

24

0

17

0

26

1

29

2

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015
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Tab. č. 52: Vývoj počtu detí
mesta v období 2004-2015
Školský rok MŠ
Dargovských
Počet Počet
žiakov tried
2004/2005
113
5
2005/2006
113
5
2006/2007
116
5
2007/2008
99
5
2008/2009
98
5
2009/2010
98
5
2010/2011
88
5
2011/2012
113
5
2012/2013
109
5
2013/2014
106
5
2014/2015
102
5

a počtu tried na materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
MŠ Družstevná

MŠ Kudlovská

MŠ Mierová

Počet
žiakov
44
48
38
44
43
43

Počet
žiakov
31
33
41
35
38
38
36
41
37
36
38

Počet
žiakov
52
58
66
68
65
65
63
63
70
70
68

Počet
tried
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

43
42
40
42

Počet
tried
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

MŠ
Osloboditeľov
Počet Počet
žiakov tried
142
6
157
6
143
6
127
6
129
6
120
6
131
6
128
6
132
6
128
6
135
6

Počet
tried
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

88
76
75
88
91
81
71
88
84
90
88

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

143
135
134
126
135
133
123
155
151
149
142

7
6
6
7
7
7
6
7
7
7
7

66
69
82
72
66
55
51
66
85
87
92

5
5
4
4
4
3
3
4
5
5
5

13
15
13
14
14

1
1
1
1
1

25
59
24
24
24

1
1
1
1
1

21
22
20
20

1
1
1
1
1

24
24
24
24
25

1
1
1
1
1

Počet tried

6
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Počet žiakov

141
127
202
205
189
189
191
207
213
212
208

MŠ
Podskalka

Počet tried

Počet žiakov

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Počet tried

Počet žiakov

Počet žiakov

MŠ Lesná

Počet tried

Počet tried

MŠ Tyršova

Počet žiakov

MŠ
Štefánikova

Počet žiakov

MŠ
Třebíčska

Počet tried

MŠ
Partizánska
Školský rok

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015
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Tab. č. 53: Počet detí v prvom ročníku za obdobie 2008/2009 - 2014/2015
Názov základnej školy

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

ZŠ Dargovských

42

71

34

33

45

46

52

ZŠ Hrnčiarska

44

47

47

8

41

47

48

ZŠ Podskalka

28

25

26

29

25

25

25

ZŠ Jana Švermu

66

62

48

66

71

63

67

ZŠ Kudlovská

36

32

26

26

28

23

27

ZŠ Laborecká

32

27

21

23

17

19

17

ZŠ SNP

59

53

47

45

43

45

53

ZŠ Lesná

10

6

0

6

7

7

0

ZŠ Pugačevova

39

38

44

44

28

40

37

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Tab. č. 54: Údaje o ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Názov ukazovateľa
2011/2012
2012/2013
Základné školy
9
9
Počet žiakov
3433
3297

2013/2014
9
3241

2014/2015
9
3267

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Tab. č. 55: Počet detí v základných školách s vyučovacím jazykom Ukrajinským
Školský rok
2013/2014
2014/2015
Počet žiakov
SPOLU
Počet žiakov
Názov školy
1.stupeň
2.stupeň
ZŠ s MŠ Lesná 20
27
47
20
27
internátna
Spolu
20
27
47
20
27

SPOLU
47
47

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Tab. č. 56: Centrum voľného času Dúha - prehľad za školské roky 2007/2008 - 2015/2016
2007/2008
Počet členov záujmových útvarov od 5 do 30 rokov
2008/2009
Počet členov záujmových útvarov od 5 do 30 rokov
2009/2010
Počet členov záujmových útvarov od 5 do 30 rokov
2010/2011
Počet členov záujmových útvarov od 5 do 30 rokov
2011/2012
Počet členov záujmových útvarov od 5 do 30 rokov
2012/2013
Počet členov záujmových útvarov od 5 do 30 rokov

1075
1906
1275
2379
3061
2060
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2013/2014
2014/2015
2015/2016

Počet členov záujmových útvarov od 5 do 30 rokov
Počet členov záujmových útvarov od 5 do 30 rokov
Počet členov záujmových útvarov od 5 do 30 rokov

1246
1276
1547

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Tab. č. 57: Štruktúra a počet detí v CVČ Dúha v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa odborov v
období 2004-2014
Školský
rok

počet
informatika jazyk
záujmových
útvarov

spol. vedné veda a
technika

kultúra a
umenie

telov. a
šport

2004/2005

49

4

5

3

4

14

19

2005/2006

47

4

4

6

3

12

18

2006/2007

43

5

4

7

3

11

13

2007/2008

37

4

3

4

4

11

11

2008/2009

50

5

5

8

3

13

16

2009/2010

51

6

4

6

5

13

17

2010/2011

83

6

9

12

7

17

32

2011/2012

81

7

7

8

8

18

33

2012/2013

75

7

8

9

7

16

29

2013/2014

53

6

4

5

6

13

19

2014/2015

55

4

3

4

3

11

30

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Tab. č. 58: Štruktúra a počet detí v CVČ Dúha v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa odborov
v období 2004-2014
Školský rok počet
členov

jazyk

spol. veda a
vedné technika

kult. a telov. a informati do 15
umenie šport
ka
rokov

nad 15
rokov

2004/2005

1077

90

132

47

347

375

86

817

260

2005/2006

1056

84

71

53

372

394

82

782

274

2006/2007

1105

80

134

76

377

337

101

872

233

2007/2008

1008

74

121

75

325

302

111

695

313

2008/2009

1075

60

125

65

338

351

136

592

483

2009/2010

1995

172

281

93

572

659

218

1279

716

2010/2011

2581

118

201

85

310

1422

445

1789

792

2011/2012

2379

208

309

138

651

872

201

1343

1036

2012/2013

2060

164

280

78

587

751

200

1367

693
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2013/2014

1246

91

208

57

265

488

137

736

510

2014/2015

1221

85

201

55

250

429

201

854

367

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Tab. č. 59: Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné - prehľad za školské roky 2007/2008 –
2014/2015 po odboroch
Základná umelecká škola
Školský rok

počet žiakov
spolu

tanečný odbor

výtvarný odbor

literárnodramatický
odbor

hudobný odbor

2007/2008

912

118

230

46

518

2008/2009

881

100

233

48

500

2009/2010

833

104

226

43

460

2010/2011

823

98

226

40

459

2011/2012

769

91

212

36

430

2012/2013

804

91

227

40

446

2013/2014

794

93

214

38

449

2014/2015

779

86

208

38

445

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Tab. č. 60: Vybrané charakteristiky základnej umeleckej školy v Humennom k 15.09.2015
Počet žiakov študujúcich v odbore
Zriaďovateľ tanečnom

Mesto
Humenné

103

výtvarnom

208

literárnohudobnom
dramatickom

52

z toho v
audio a
multimed. štúdiu pre
dospelých
tvorby

446

0

3

učitelia

34

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Tab. č. 61: Základné ukazovatele o Základnej umeleckej škole
Školský rok

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Počet žiakov

769

804

794

777

- z toho v individ. forme

430

446

449

445

- z toho v skupin. forme

339

358

345

332

Počet pedagogických zamestnancov

37

35

36

34

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015
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1.1.8.3. ZDRAVOTNÍCTVO
Zdravie je základné ľudské právo a kľúčový faktor rozvoja spoločnosti. Štát smeruje svoju politiku v
oblasti zdravia na vytvorenie prostredia, v ktorom občania budú mať zaručené podmienky na
podporu a ochranu svojho zdravia, právo na zdravotnú starostlivosť a na dostupnosť a rovnosť v jej
poskytovaní. Zdravotnícka starostlivosť sa realizuje v štátnych, neštátnych a súkromných
zariadeniach. V riešenom území sa nachádza viac lekární a viac zariadení zdravotníctva. Hlavným
poskytovateľom zdravotníckych služieb je Nemocnica s poliklinikou Andreja Leňa Humenné.
Zakladateľom a prevádzkovateľom tohto zariadenia je Svet zdravia, a.s. V tejto nemocnici sa
nachádzajú tieto oddelenia: chirurgické oddelenie, detské oddelenie, gynekologicko – pôrodnícke
oddelenie, hematologicko-transfuziologické oddelenie, interné oddelenie, neurologické oddelenie,
novorodenecké oddelenie, OAIM, oddelenie dlhodobo chorých, rádiologické oddelenie. Mimo tohto
zdravotníckeho zariadenia je v meste novo zrekonštruovaná Detská poliklinika, ktorú spravuje Mesto
Humenné. V súčasnej dobe sa tu nachádzajú zdravotnícke ambulancie detské, dorastové, ambulancie
obvodných lekárov a odborné ambulancie. V suteréne sa nachádza lekáreň. Ďalší poskytovatelia
ústavnej zdravotnej starostlivosti sa nachádzajú na poliklinike na sídlisku III. a v novovybudovaných
súkromných zdravotníckych strediskách.
Tab. č. 62: Zoznam lekární v meste Humenné
Názov zariadenia
Adresa
Na Detskej poliklinike
Hviezdoslavova 29
Laborecká
Laborecká 58
Centrum
Námestie slobody 67
Don Bosco
Ulica 26. novembra
Pri Chemlone
Chemlonská 1
Media
Družstevná 7
Lúč
1.mája 22

Názov zariadenia
Mária
Harmónia
Pharmstore – Dr. Max
Pri Nemocnici
Pri kaštieli
Pri fontáne

Adresa
Krátka 3
1. mája 21
1. mája 21
1. mája
Mierová 33
Námestie slobody 28

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

1.1.8.4. SOCIÁLNE SLUŽBY
Kompetencie samosprávy v oblasti poskytovania sociálnych služieb
Zvyšovanie dostupnosti a kvality štandardu poskytovaných služieb sociálnej starostlivosti sa stáva
významným indikátorom životnej úrovne. V meste Humenné je vybudovaná fungujúca sieť zariadení,
v rámci ktorej zabezpečujú sociálne služby neverejní poskytovatelia. Sociálna služba je činnosť
poskytovaná ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane
pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im zapojenie do bežného života v spoločnosti. Tieto
služby a pomoc sú poskytované verejnou správou (štát, samospráva) a neverejnými poskytovateľmi
(občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné organizácie, atď).
Pôsobnosť obce definuje Zákon č.448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o
živnostenskom podnikaní nasledovne :
Obec
a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
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b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
c) je správnym orgánom v konaniach o
1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej
služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
4. povinnosti zaopatrených detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť
podľa § 73, ods.11,
d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie
1. sociálnej služby v nízko prahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov,
zariadení opatrovateľskej služby a dennom stacionári,
2. nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,
3. opatrovateľskej služby,
4. prepravnej služby,
5. odľahčovacej služby,
6. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa,
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie iných druhov sociálnej služby podľa § 12,
h) uzatvára zmluvu
1. poskytovaní sociálnej služby,
2. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahovú
sociálnu službu pre deti a rodinu s ambulantnou sociálnou službou, zariadenie pre seniorov,
zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,
j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať iné zariadenia podľa tohto zákona,
k) môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78 a ods. 4 na základe písomnej zmluvy podľa
osobitného predpisu a kontroluje hospodárenie s ním,
l) poskytuje podľa § 75 ods. 1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby,
m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 8 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
o) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby,
p) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v
písmene (o ) a kontroluje ich plnenie,
q) vedie evidenciu
53
Verzia 1.0

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné na roky 2016-2022
s výhľadom do roku 2025

r)
s)
t)
u)

1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby,
2. rozhodnutí podľa písmena c),
3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom
sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia
odkázanosti na sociálnu službu,
môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej
posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena d).

Zákon o sociálnych službách vymedzuje sociálne služby ako špecializované činnosti na riešenie
prevencie vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej
situácie. Sociálne služby sú realizačným prostriedkom na zabezpečenie cieľa sociálnej pomoci:
zmierniť, alebo prekonať s aktívnou účasťou občana hmotnú alebo sociálnu núdzu, zabezpečiť
základné životné podmienky občana v prirodzenom prostredí, zabraňovať vzniku, prehlbovaniu alebo
opakovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu občana a zabezpečiť integráciu
občana do spoločnosti.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
a) fyzickej osobe, s trvalým pobytom na území mesta Humenné, ktorá dovŕšila dôchodkový vek
a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej č. IV podľa
prílohy č.3, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto
zariadení potrebuje z iných dôvodov.
Občania mesta Humenné majú možnosť umiestnenia v Zariadeniach pre seniorov na území mesta,
ktoré sú zriadené neverejnými poskytovateľmi, ako aj v zariadeniach v okolí miest Humenné, Snina a
Medzilaborce. V Dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 a je odkázaná na sociálnu službu len na určitý čas počas
dňa.
V dennom stacionári sa poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie.
Na území mesta sú zriadené 3 denné stacionáre zriadené neverejným poskytovateľom a cirkvami.
Denný stacionár je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne klientmi. Mesto poskytuje
finančné príspevky na prevádzku sociálnej služby poskytovanej v zmysle zákona NR SR č.448/2008
Z.z. o sociálnych službách, SČK, územný spolok Humenné a na prevádzku sociálno prepravnej služby –
Jaroslav Gavulič.
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Taktiež sú v rozpočte mesta každoročne vyčlenené finančné prostriedky na stravovanie pre
Arciediecézna charita Košice, prevádzka Humenné, ul. Kukorelliho č.1498.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je aj Zariadenie núdzového bývania na Kukučínovej ulici č.1 v
Humennom s kapacitou 20 miest. Mesto Humenné zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb pre
svojich občanov v rámci svojich kompetencií a finančných možností.
Tab. č. 63: Zariadenia poskytujúce sociálne služby v meste Humenné
Názov zariadenia
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n. o. Starinská 6189/164
Valle n. o. Duchnovičova č.22, ZPS, ZOS
Humanissino Humenné, n. o. Duchnovičova 22, jedáleň, základné
sociálne poradenstvo
Denný stacionár Sv. Júdu Tadeáša, ul. Štefánikova 29
Denný stacionár , ADCH Košice, Staničná 3
Denný stacionár , Ariadna, n.o., Mierová 98

Počet
1
2
2
1
1
1

Kapacita
57
30

12
25
60

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2015

Opatrovateľská služba
Mesto Humenné poskytuje opatrovateľskú službu občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby
pri nevyhnutných životných úkonoch, pri nevyhnutných prácach v domácnosti a pri zabezpečovaní
kontaktu so spoločenským prostredím. Dôvody na využitie uvedenej služby sú: zhoršený zdravotný
stav, kedy klient je v zásade sebestačný a potrebuje len pomoc s určitými úkonmi či aktivitami,
nemožnosť poskytnutia pomoci zo stany rodiny, či blízkych osôb. Služba je hradená klientmi v zmysle
§ 7 VZN č.100/2009 o opatrovateľskej službe. K 31.12.2014 má mesto 96 opatrovateľov, z toho 12
profesionálnych opatrovateliek, ktorí sa starali o 126 opatrovaných. Príjem od opatrovaných činil
výšku 37 665 eur, náklady predstavovali sumu 309 501 eur.
Denné centrá na území mesta Humenné
Mesto Humenné poskytuje podľa § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách, sociálne služby
v troch denných centrách, ktoré majú okolo 700 členov. Denné centrá vykonávajú spoločensko záujmovú a kultúrnu činnosť počas dňa pre dôchodcov, poznávaciu činnosť vo forme výletov
a poznávacích zájazdov, preventívne výchovnú činnosť v oblasti zdravia a ďalšie záujmové aktivity.
V denných centrách sa najmä poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmovú činnosť nielen
pre dôchodcov, ale aj pre rodičov s dieťaťom alebo starým rodičom s vnukom alebo vnučkou. Ide
o Denné centrá na Laboreckej ulici 26, Duchnovičovej ulici 28 a Družstevnej ulici 16.Denné centrá
navštevujú aj organizácie ako je Únia žien, Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku,
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Združenie vojnových poškodencov – invalidov
na Slovensku, spevácky súbor Humenskí seniori a iné spoločenské organizácie pôsobiace na území
mesta, ktoré o to požiadajú. Prevádzka centier je od 8.00 hod do 16.00 hod. Organizačnú činnosť
centrá vykonávajú v zmysle vypracovaného pracovného plánu, prispôsobeného podmienkam
prostredia. Denné centrum poskytuje aj možnosť zapožičania invalidných vozíkov a rehabilitačných
pomôcok pre občanov žijúcich na území mesta Humenné. V dennom centre na Laboreckej 26 sa
koná každú stredu o 13.30 hod. krúžok šikovných rúk a taktiež sa tam nachádza detský kútik.
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V dennom centre na Družstevnej 16 sa každý pondelok o 10.00 hod. cvičia rehabilitačné cviky pod
dohľadom rehabilitačnej sestry.
Projekt: ,, Terénna sociálna práca v obciach“
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, zásadným spôsobom mení a skvalitňuje výkon terénnej sociálnej
práce, odbremeňuje obce od administratívy a znižuje náklady na ňu. Podľa uzatvorenej Zmluvy o
spolupráci, medzi Fondom sociálneho rozvoja (nástupca Implementačná agentúra) a Mestom
Humenné, výkon terénnej sociálnej práce bude prebiehať do 31.10.2015. V rámci tohto projektu
vykonávajú terénnu sociálnu prácu 3 terénni sociálni pracovníci a 4 asistenti terénnych sociálnych
pracovníkov.
Popis práce terénneho sociálneho pracovníka:
• Samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané
na pomoc v sociálnej oblasti , pre osoby so zdravotným postihnutím, nevládnych starších ľudí
a ich opatrovateľov v rodine.
• Poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje
• potrebné sociálne služby. Po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej intervencie a plán
ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému.
• Poskytuje individuálne a skupinové konzultácie.
• V prípade potreby sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, koná v záujme klienta.
• Spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite (Obecný
úrad, starosta, ZŠ, ŠZŠ, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia a ďalšie
štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie).
• Samostatne vedie spisovú dokumentáciu klientov, pracovný výkaz, terénny denník.
• Mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej
práce v dlhodobejšom horizonte.
• Svoje aktivity koordinuje s vedením samosprávy v meste a s ostatnými zainteresovanými
verejnými a neziskovými inštitúciami.
Popis práce asistenta terénneho sociálneho pracovníka:
• Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
• Podľa pokynov TSP vykonáva odborne nenáročné úkony:
o pomáha klientom pri vyplňovaní tlačív,
o sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií,
o pripravuje stretnutia s rodinami klientov,
o sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity,
• pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP a inými
inštitúciami
Projekt: ,,Občianske hliadky v prostredí MRK na území mesta Humenné“
Trvanie realizácie projektu: 10/2014 – 09/2015.Počet členov: 8
Cieľ projektu: Zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a
štandardnej kvality životného prostredia na území mesta Humenné.
Špecifické ciele projektu:
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•
•

Zlepšenie životnej situácie marginalizovanej rómskej komunity.
Posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej a
protiprávnej (nielen trestnej) činnosti.
• Zníženie páchania sociálno-patologických javov, zvyšovanie úrovne ochrany verejného
poriadku a bezpečnosti v meste Humenné.
• Posilnenie miestneho aktivizmu v oblasti ochrany majetku, života a zdravia príslušníkov MRK.
Cieľové skupiny: občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny,
komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované o nezamestnaní bez
vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania, písania a počítania a závislí na
drogách, alkohole a inak závislí, vrátane abstinujúcich, starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc o
rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky.

1.1.8.5. Kultúra, šport, mimovládne organizácie, CIRKVI
Mesto Humenné je významné stredisko kultúry v srdci Horného Zemplína. Kultúra tvorí dôležitú
súčasť spoločenského života v meste Humenné, preto Mesto Humenné rozvíja iniciatívy smerujúce
k podpore a tvorbe kultúry v čo najširšej žánrovej podobe. Vo svojom rozpočte každoročne vyčleňuje
finančné prostriedky na priamu podporu kultúry prostredníctvom vlastnej organizácie – mestského
kultúrneho strediska na podporu organizácií formou dotácie, ktoré sú zamerané na rozvoj miestnej a
regionálnej kultúry, tradičnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti a nehmotného kultúrneho
dedičstva.
Vznik kultúrnych zariadení na území mesta sa datuje do päťdesiatych rokov minulého storočia,
z ktorých sa postupne vyprofilovali inštitúcie, ktoré majú významný prínos a vplyv pri rozvoji
kultúrneho života a uspokojovania kultúrnych potrieb občanov mesta. Patrí tu Mestské kultúrne
stredisko, Vihorlatské múzeum, ktoré od 1.7.2015 organizačne zabezpečuje aj regionálnu osvetovú
činnosť, Vihorlatská knižnica a Vihorlatská hvezdáreň.
Na území mesta zabezpečujú uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľov aj mestská Základná
umelecká škola a dve súkromné základné umelecké školy, Centrum voľného času Dúha v Humennom,
ako aj mnohé občianske združenia a organizácie.
Na území mesta Humenné sa nachádza aj niekoľko Národných kultúrnych pamiatok:
• Renesančný kaštieľ a park pri kaštieli – kaštieľ je sídlom Vihorlatského múzea
• Gotický rímskokatolícky kostol Všetkých svätých a priľahlý kláštor
• Kalvária a kaplnky jednotlivých zastavení
• Vojenský cintorín (Padlí sovietskej armády) a samostatný hrob A. G. Jemeljanov, ktorý je
súčasťou vojenského cintorína
Mestské kultúrne stredisko
Hlavnou úlohou Mestského kultúrneho strediska je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry,
záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne tradície mesta a regiónu a zabezpečovať kultúrne
a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov. Mestské kultúrne stredisko je organizátorom
bežných aktivít v oblasti uspokojovania potrieb občanov mesta a blízkeho okolia. V činnosti
Mestského kultúrneho strediska sú bohato zastúpené aj rôzne iné aktivity, výsledkom ktorých je celý
rad kultúrnych programov a podujatí, konaných pri príležitosti rôznych mestských osláv a sviatkov
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napr. Prvomájové oslavy, folklórny festival Humenský toliar, cyklus podujatí počas letných mesiacov
Kultúrne leto, hudobná jar, organové dni Štefana Thomana, Pamätný deň mesta, kultúrne programy
počas letných jarmokov a vianočných trhov, Deň učiteľov, Medzinárodný deň detí, mesiac úcty
k starším, Mikulášske oslavy, oslavy Silvestra a pod. V súčasnosti mestské kultúrne stredisko
prevádzkuje mestské kino Fajn. V súlade so zákonom č. 115/1998 v platnom znení, zaregistrovalo
Ministerstvo kultúry SR Galériu mesta Humenné dňa 30.09.2005. Zriaďovateľom galérie je Mesto
Humenné a galéria je súčasťou Mestského kultúrneho strediska. Z hľadiska odborného zamerania je
galériou s komplexnou galerijnou dokumentáciou, so zameraním na tvorbu autorov pochádzajúcich
z regiónu Horného Zemplína a na tvorbu neprofesionálnych a insitných umelcov. Galéria má dve
expozície – v Dome kultúry a v budove amfiteátra.
Organizácie a inštitúcie pôsobiace v oblasti kultúry
Vihorlatské múzeum
Počiatky histórie Vihorlatského múzea siahajú do roku 1960 a sú spojené s rozhodnutím Rady
Mestského národného výboru, že zrenovovaný kaštieľ v Humennom bude slúžiť aj múzejným účelom.
Štatút Okresného vlastivedného múzea získalo múzeum v roku 1964. K podstatnejšiemu rozšíreniu
múzejných zbierok došlo v 2. Polovici 70-tych a začiatkom 80-tych rokov 20. stor. čo malo za následok
i personálne posilnenie organizácie odbornými pracovníkmi. V súčasnom období je v zbierkových
fondoch múzea sústredených viac než stotisíc kusov zbierkových predmetov. Napriek autenticite
každého z nich medzi najhodnotnejšie patria nálezy keltských mincí (Ptičie), hromadný nález mincí zo
17. storočia (Topoľa), unikátne starožitné zbrane a brnenia, barokové ikony, hodnotné obrazy,
pôvodný mobiliár a mnohé ďalšie vzácne zbierkové predmety. S narastajúcim počtom zbierok
a rozvojom výskumnej činnosti sa v múzeu vytvárajú priaznivé podmienky pre expozičnú a výstavnú
činnosť. Okrem stálych expozícií múzeum každoročne pripravuje pre svojich návštevníkov pestrú
paletu výstav a podujatí. Prvá stála expozícia „Kultúra bývania feudálov“ bola verejnosti sprístupnená
už v roku 1971 a postupne rozširovaná a reinštalovaná (1982, 1987, 1991) tvorí základ prezentácie
múzea. V roku 1973 bola sprístupnená expozícia novších dejín. V auguste 1984 bola pre verejnosť
otvorená expozícia ľudovej architektúry a bývania. Od roku 1989 je súčasťou múzea Galerijná sieň
Oresta Dubaya, prírodovedná expozícia pribudla v roku 1990. V rokoch 1996 - 2008 život a históriu
rómskeho etnika na Východnom Slovensku približovala návštevníkom výstava Z dejín Rómov na
Slovensku. Zatiaľ poslednou otvorenou stálou expozíciou, ktorej prehliadku od roku 2009 ponúka
múzeum verejnosti je Sakrálna expozícia s kaplnkou Panny Márie v pôvodných priestoroch kaštieľa v
Humennom. V zmysle uznesenia č. 176/2015 z 10. Zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského
samosprávneho kraja z 21. 4. 2015 došlo 30.6.2015 k zlúčeniu Vihorlatského múzea v Humennom
a Vihorlatského osvetového strediska v Humennom. Od 1. 7. 2015 múzeum zabezpečuje regionálnu
osvetovú činnosť.
Vihorlatská knižnica v Humennom
Vihorlatská knižnica v Humennom je regionálnou knižnicou s metodickou pôsobnosťou pre
104 knižníc v troch okresoch (Humenné, Snina a Medzilaborce) a zároveň plní funkciu univerzálnej
verejnej knižnice pre mesto Humenné. Buduje na svojich osemdesiatročných skúsenostiach. V rámci
špecializovaných elektronických služieb poskytuje Vihorlatská knižnica najlacnejší internet v
meste Humenné. Sú tu poskytované špecializované služby nevidiacim a slabozrakým
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návštevníkom knižnice. Technicky sa obnovilo hudobné oddelenie, pripravené pre realizáciu
nových hudobných podujatí pre verejnosť a mládež. Do povedomia, a nielen širokej čitateľskej
verejnosti sa Vihorlatská knižnica dostáva aj svojím novým cyklom
kultúrnych
podujatí
ROZHOVORY s … a to už od roku 2003. Ide nielen o rozhovory, ale
predovšetkým o
stretnutia s významnými osobnosťami kultúrneho, umeleckého a spoločenského života na Slovensku.
V rámci Prešovského samosprávneho kraja je Vihorlatská knižnica treťou verejnou knižnicou, ktorá
využíva na úplne nový knižnično-informačný systém KIS3G, tzv. Virtua. Moderná knižnica má byť
miestom moderných technológií a takých služieb, ktoré reflektujú potreby čitateľa 21. storočia, ale
predovšetkým musí ostať miestom slobodného prístupu k informáciám, miestom pokoja, mieru,
duchovnej očisty a vzájomného stretávania sa ľudí navzájom a osobností, ktoré v dejinách svojim
prístupom tým ostatným vždy udávali správny smer.
Vihorlatská hvezdáreň
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom je regionálnou špecializovanou vedecko-výskumnou, kultúrnovzdelávacou a odborno-pozorovateľskou inštitúciou v oblasti astronómie a príbuzných prírodných
vied. Bola založená v roku 1952 a je významným centrom astronomického vzdelávania, propagácie a
pozorovaní v regióne Horného Zemplína. Budova hvezdárne je situovaná v strede mesta a je ľahko
dostupná pre návštevníkov. Poskytuje možnosť prednášok v sále pre 72 poslucháčov a pozorovania
ďalekohľadom typu Cassegrain s priemerom hlavného zrkadla 250 mm, ktorý je umiestnený v 4metrovej kupole. Odborná činnosť hvezdárne je sústredená vo vysunutom odbornom pracovisku na
Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, ktorého hlavná budova a pozorovací pavilón boli
postavené v roku 1999. Stredisko sa nachádza v horskom sedle v prekrásnom prostredí medzi
pohorím Vihorlatu a Bukovskými vrchmi vzdialené od Humenného 38 km. Dominantou observatória
je Vihorlatský národný teleskop (VNT) - ďalekohľad typu Cassegrain s priemerom hlavného zrkadla 1
meter, ktorý je najväčším ďalekohľadom na Slovensku. Observatórium predstavuje ucelený komplex
pre vykonávanie odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd, meteorov, zákrytov
hviezd Mesiacom a fotosféry Slnka.
Základným poslaním hvezdárne je na základe pozorovaní a vedeckého výskumu zhromažďovať,
vedecky a odborne zhodnocovať, odborne spracúvať a verejnosti prezentovať najnovšie poznatky z
astronómie a príbuzných vied, v regióne Horného Zemplína, najmä v územnom obvode okresov
Humenné, Snina, Medzilaborce a Vranov.
V rámci svojho poslania hvezdáreň plní najmä tieto verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti:
• systematicky vykonáva pozorovania premenných hviezd, meteorov, slnečnej fotosféry a
zákrytov hviezd Mesiacom,
• získané dáta zhromažďuje, archivuje, spracúva a odovzdáva na ďalšie spracovanie,
• získané výsledky prezentuje prostredníctvom seminárov doma i v zahraničí,
• rieši vlastné výskumné úlohy a podieľa sa na vedeckovýskumnej práci iných inštitúcií,
• prostredníctvom vydavateľskej, propagačnej a popularizačnej činnosti zverejňuje výsledky
svojej práce,
• vykonáva kultúrno-výchovnú činnosť, zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia a podieľa
sa na takejto činnosti iných subjektov,
• nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pracujú v odbore
astronómia a príbuzných vied doma i v zahraničí,
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•
•

metodicky koordinuje a poradensky usmerňuje astronomické krúžky a iné spoločenské
organizácie s astronomickým zameraním v regióne Horného Zemplína,
podieľa sa na rozvoji cestovného ruchu na území Prešovského samosprávneho kraja.

Mesto Humenné žije plným kultúrnym životom. Pôsobia tu viaceré hudobné a folklórne súbory.
• folklórny súbor
o Chemlon
• dychové orchestre
o Mestský dychový orchester Chemlon
o Vychodňáre
• spevácke zbory
o Spevácky zbor humenských učiteľov
o Spevácky zbor mesta Humenné
o spevácky zbor Rusinija
o spevácky zbor Rusínske holosy
o spevácka skupina Riava
o spevácka skupina Lelija
V meste sa pravidelne organizujú kultúrne podujatia, z ktorých najväčšie sú:
•
Pamätný deň mesta Humenné
•
Ples mesta Humenné
•
Neber drogy, ber hudbu – koncert pre mladých
•
Humenský jarmok
•
Vianočné trhy
•
Deň múzeí
•
Medzinárodný deň žien
•
Medzinárodný deň detí
•
Deň učiteľov
•
Deň narcisov
•
Švejkové pivné dni
•
Gurmánsky festival
•
Humenský toliar – folklórny festival
•
Humenská hudobná jar
•
Humenské organové dni Štefana Thomána
•
Jesenný koncertný cyklus
•
Adventné nedele
•
Silvester na námestí
Šport na území mesta
Kúpalisko
Je situované v športovej zóne mesta Humenné. Spolu s tenisovým areálom, futbalovým štadiónom,
malým futbalovým ihriskom, zimným štadiónom, miniihriskom s umelou trávou a rekreačnou zónou
rieky Laborec sú lokalizované vedľa seba na pravom brehu rieky Laborec. Kúpalisko je verejnosti
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k dispozícií od roku 1985 a jeho činnosť je zameraná na poskytovanie kvalitných služieb.
V priestoroch krytej plavárne sa nachádzajú dva bazény, 25 a 10 metrový, sauna pre mužov a ženy,
infrakabína, soláriá, posilňovňa a poskytujú sa aj masérske služby. Počas letnej sezóny je otvorený
vonkajší areál, ktorý tvorí 50 metrový bazén, minifutbalové ihrisko, volejbalové plážové ihrisko,
basketbalové ihrisko, detské kolotoče a hojdačky, prístrešky, plocha pre detské motorové vozidlá.
Obľúbenou letnou atrakciou je tobogan, dlhý 37 metrov, s dojazdom do 50-metrového bazéna v časti
pre neplavcov, čo ocenia hlavne deti. Najmenším je určený bazén – břzgalisko pre malé deti s dvoma
šmýkačkami. Návštevníkom sú k dispozícií aj ležadlá, gril a samozrejme aj niekoľko bufetov. Pri areáli
kúpaliska sa nachádza parkovisko s cca 80 parkovacími miestami.
Vybavenosť:
krytá plaváreň:
• počet bazénov: 2 (bazén: 25 m x 13 m; výukový bazén: 10,5 m x 10,5 m)
• sauna
• infrakabína – zdravé teplo
• solárium
letné kúpalisko:
• vonkajší bazén - -50 m
• detský bazén
Zimný štadión
Spĺňa podmienky na hokejové zápasy 1. Slovenskej hokejovej ligy a mestský hokejový klub ho využíva
na tréningový proces a na majstrovské zápasy (hokejové družstvo mužov MHK Humenné: 1. Liga
seniorov). Mládežnícke družstvá hrajú najvyššiu súťaž a to 1. Ligu starších a mladších žiakov.
V príprave sa deťom venujú skúsení tréneri, ktorí ich naučia správnu techniku korčuľovania.
Korčuľovanie a hokej má v meste veľkú obľubu, o čom svedčí aj množstvo prenajímaných hodín pre
širokú verejnosť. V letnom období sa priestory zimného štadióna využívajú na rôzne kultúrne
podujatia či koncerty. V objekte štadióna je aj posilňovňa, sauna, vírivka, bowlingová dráha a soľná
jaskyňa. Súčasná kapacita zimného štadióna je 3 149 miest na sedenie.
Futbalový štadión
V roku 2002 mesto Humenné vzalo pod svoju správu futbalový štadión. Kapacita futbalového
štadióna je 10 000 divákov. V súčasnosti je najviac využívaný na tréningy a zápasy (futbalový klub ŠK
Futura Humenné: III. Futbalová liga muži, skupina východ). V prípade záujmu je využívaný aj na
komerčné účely. V hlavnej budove futbalového štadióna sa nachádza telocvičňa, ktorá je využívaná
futbalovým klubom, v zimných mesiacoch je k dispozícií organizovaným skupinám a rôznym klubom,
ktorí si prídu zahrať futbal, či už pre potešenie alebo v rámci tréningu. Telocvičňa jev zimných
mesiacoch využívaná aj na tenis. Na budove futbalového štadiónu bola uskutočnená rekonštrukcia
(nová krytina na plochej streche a nadstavba podkrovia, čím sa vytvoria priestory na ubytovanie pre
športovcov). V súčasnosti mesto realizuje kompletnú rekonštrukciu futbalového štadióna na
Chemlonskej ulici v Humennom, ktorá pozostáva zo 4-och etáp. Prvá etapa už je zrealizovaná. V rámci
1. etapy rekonštrukcie boli vybúrané betónové ovály nekrytých tribún, vybúrané trávnaté a antukové
plochy v okolí hracej plochy a odstránené vonkajšie osvetlenie a zavlažovací vodovod. Náklady na
realizáciu 1. etapy boli vo výške 498 048 EUR. Druhá etapa, na ktorú je vydané právoplatné búracie
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povolenie, pozostáva z vybúrania starej krytej tribúny a oporných múrov. Náklady na realizáciu 2.
etapy sú projektantom predpokladané vo výške 435 501 EUR. Tretia etapa pozostáva z výstavby
dvoch nových tribún na pozdĺžnych stranách hracej plochy, vybudovania prevádzkovej budovy,
doplnkových budov a príslušnej technickej infraštruktúry. Náklady na realizáciu 3. etapy sú
projektantom predpokladané vo výške 2 573 940 EUR. Obsahom štvrtej etapy je výstavba parkovacej
plochy v severnej časti areálu, vonkajšieho osvetlenia a realizácia sadových a terénnych úprav.
Náklady na realizáciu 4. etapy sú projektantom predpokladané vo výške 348 844 EUR.
Tenisové kurty
V roku 2003 boli dobudované a odovzdané tenisové kurty pri kúpalisku v Humennom. Celkom 11
kurtov je k dispozícií 1. Tenisovému klubu na tréningy a súťaže. Hlavne mládež, pod odborným
vedením skúsených trénerov, začína dosahovať dobré výsledky aj na národných súťažiach. Počas dňa
sú kurty k dispozícií aj širokej verejnosti. V prípade výučby tenisu je možné si objednať skúseného
trénera a pod jeho vedením sa začať učiť tenisové techniky.
Mestská športová hala
Spĺňa štandard na konanie domácich ligových aj medzinárodných zápasov pre kolektívne športy ako
volejbal, basketbal, futsal a hádzaná, exhibičných zápasov a organizovanie kultúrno-spoločenských
podujatí s kapacitou 1 300 miest na sedenie. V roku 2015 mestská športová hala slúžila pre
Majstrovstvá Európy mužov v nohejbale. V roku 2014 sa v športovej hale konali Majstrovstva sveta
v zápasení kadetov a kadetiek. Ďalej umožňuje celoročne si zahrať volejbal, halový futbal, basketbal,
hádzanú a tenis. V hale je inštalovaná 10 metrová lezecká stena. Súčasťou haly je bufet a predajňa
športového oblečenia. V súčasnosti športovú halu využíva Basketbalový klub 1. BK Humenné, ktorý
hraje II. Basketbalovú ligu muži, skupina východ. Taktiež je to futsalový klub Angels Humenné, ktorý
hrá extraligu vo futsale, východná skupina. Samozrejme športová hala slúži aj ďalších športovým
klubom pôsobiacim na území mesta.
Tab. č. 64: Športové kluby na území mesta
Názov športového klubu
Mládežnícky hokejový klub Humenné
Volejbalový klub Chemes Humenné
Športový klub Futura – futbal muži
Športový klub Štich – futbal ženy
1.Basket klub Humenné
Plavecký klub Chemes Humenné
1.Tenisový klub Humenné
1. Atletický klub Humenné
Box záujmový útvar CVČ
TAEKWONDO klub Humenné
Šachy Reinter
ABC HE - atletika
ŠK stolný tenis
Kanoe klub Humenné
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ŠK Laborec - nohejbal
HAC - atletika
TJ Slávia CVČ - karate
AMA - potápanie
Horolezecký oddiel
KK Krasow krasokorčuľovanie
Oblastné športové centrum
Oblastný futbalový zväz
Turistický klub LOKO
Musher klub - psie záprahy
Kobahor - volejbal
Junior šport klub - futbal
TJ Roma Podskalka
Futbalový klub
WU SHU BAO TRIEU kick-box
ZO CSEMADOK – letec. model.
Humenský lyžiarsky klub
Zdroj: mestský úrad Humenné, 2015

Mimovládne organizácie a občianske združenia
Tab. č. 65: Zoznam občianskych združení so sídlom v meste Humenné
Názov občianskeho združenia
Názov občianskeho združenia
Občianske združenie MAĽATA pri Základnej škole
„Myslím, teda som."
internátnej s vyučovacím jazykom ukrajinským s
MŠ
Občianske združenie pri Základnej škole
"Neha pre život"
Pugačevova
"Nový život Rómov"
Občianske združenie rodičov pri ZŠ Kudlovská
"O Romavičinel"
Občianske združenie RUSINIJA
"Sme iní, nie horší"
Občianske združenie Rusínsky Holosy
"SPOLOČNOSŤ NA POMOC NOVORODENCOM Oblastné športové centrum Humenné
Bocianik"
1. Atletický klub Humenné
Oblastný futbalový zväz Humenné
1. BASKET KLUB HUMENNÉ
Oblastný stolnotenisový zväz Humenné
Okresná asociácia športu na školách v
1. Tenisový klub Humenné
Humennom
Okresná asociácia telovýchovných a turistických
1. zápasnícky klub Humenné
aktivít Humenné
Okresná asociácia telovýchovných jednôt okresu
ABC Humenné
Humenné
Agentúra rozvoja podnikania
Ošetrovateľské centrum
Agentúra rozvoja Slovensko - Východ
OZ ŽENY A TRADÍCIE
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Agrodik (združenie majiteľov akcií Agrohum a.s.
Humenné)
AMA - klub športového potápania v Humennom
Amateur& Professional BoxingClub Humenné
AnadyrMusher Klub
Angels Humenné
Asociácia priateľov Francúzska na Hornom
Zemplíne
Asociácia výsluhových hasičov a dôchodcov HaZZ
SR
ASTROCYKLISTI
ATLANTIK TEXAS HOLD´ EM POKER
AURIDA
Azyl
BASKET Humenné
Basketbalový klub Humenné
Basketbalový klub M - BASKET Humenné
BLUE SKY
BONUS CLUB
Box clubSOU-stavebné Humenné
Box klub GARDEX Humenné
Carp team Laborec
CARP TEAM POHODA SLOVAKIA
CEE PhotoFund/ Stredoeurópsky fond fotografie
Centrum ochrany proti sektám
DEMON PROXIMUM 665
DIASPORA UKRAJINCOV SR
DOTYKY
DRUHÁ STRANA MINCE
EUROCANIS - kynologický klub Slovensko
EUROVÝCHOD
Folklórny súbor Chemlon
Futbalový klub Humenné
FUTURA o.z.
HK Warriors Humenné
Hokejový klub mesta Humenné
Horolezecký oddiel Humenné

Paintballový klub v Humennom
Partnerstvo a spolupráca
Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Humenné Snina
Plavecký klub CHEMES
Podaj ruku
Poďme
Podskalka
PODVIHORLATSKÁ PALETA
Podvihorlatský železničný spolok
Pomáhame si
Právo na lepší život
ProFamilia - v likvidácii
Rada mládeže okresu Humenné
RÁDIOKLUB HUMENNÉ
Regionálne združenie KST Humenné
Rodičovské spoločenstvo pri Gymnáziu sv. Jána
Zlatoústeho
Rodičovské združenie pri SOŠ technickej,
Družstevná 1737, 066 01 Humenné
Rodičovské združenie pri Strednej zdravotníckej
škole Humenné
Rodičovské združenie pri ZŠ - Hrnčiarska ul.,
Humenné
ROTARY KLUB HUMENNÉ
Rusínska obroda na Slovensku
Rusínske záujmové združenie
SUNRISE
Šachový ŠK Humenné
SITTCOMM.SK
ŠK bežeckého lyžovania Humenné
ŠK Hviezda Humenné
ŠK Jaforka Humenné
ŠK Laborec
ŠK mountainbikeist-one Humenné
ŠK pri ZŠ Jana Švermu v Humennom
ŠK RaR Humenné
ŠK Rómov Humenné
ŠK Štich Humenné
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HUMENSKÁ ZBERATEĽSKÁ SPOLOČNOSŤ
Humenské evanjelizačné centrum
Humenské združenie pre rozvoj (H-A-D)
Humenský atletický klub Humenné
Humenský futbalový klub - HFC Humenné
HUMENSKÝ GAŠTAN
Humenský lyžiarsky klub
Humenský mariášový klub
HVIEZDA - Kežmarok
Informačné centrum mladých v Humennom
Internacional Humenné
Junior - klub
JUNIOR ŠPORT KLUB - plus
Kamienčanka
KANOE-klub Humenné
Klasická vedecká deterministická experimentálna
sociologická škola
Klub chemkostavákov Humenné
Klub mladých mesta Humenné
Klub podnikateľov mesta Humenné
Klub Podnikavých žien Humenné
Klub priateľov kultúry
Klub psích záprahov Humenné
Klub reprezentantov klubov
Klub stolného futbalu pri SOU spoločného
stravovania
Klub TEXAS POKER
Klub usilujúcich o striedmosť Humenné - KLUS
Humenné
Klub vodných športov - Vranov nad Topľou
Klub wushuBaoTrieu Slovensko
KOBAHOR
Komunitné rómske centrum
Krasokorčuliarsky klub KRASOW Humenné
KST, turistický oddiel mladých pri DDaM v
Humennom
KULTÚRA A ZÁBAVA
KULTURISTICKÝ A FITNES ODDIEL ELITE
HUMENNÉ
Kultúrny zväz rómského spoločenstva

ŠKP Humenné
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA JAZDECKEJ TURISTIKY
Slovenská únia sluchovo postihnutých
Slovenský cykloklub Humenné
Slovenský rybársky športový klub STAVIVA
Humenné
So Fine
Sokolej SNP o.z.
Solún
Spevácky cirkevný zbor pri pravoslávnom chráme
sv. Cyrila a Metoda v Humennom
Spevácky zbor humenských učiteľov
Spevácky zbor mesta Humenné
Spoločnosť klinickej onkológie v Humennom
Spoločnosť pre podporu rozvoja regiónov
Spolok sv. Huberta na Zemplíne
Sport - Experts, o.z.
Športklub Humenné
Športový biliardový klub B-club Humenné
Športový klub FUTURA Humenné
Športový klub Gymnázium Humenné
Športový klub stolného tenisu Humenné
SVETIELKO POZNANIA
Taekwondo klub Humenné
TAM - TAM, združenie pre rozvoj kultúry
Tanečné združenie Aida Humenné
Telovýchovná jednota Roma Podskalka Humenné
Telovýchovná jednota Slávia CVČ Dúha Humenné
Telovýchovný klub džuda Medion Humenné
Tenisový klub TC 96 Humenné
TJ ČSAD Humenné
TJ Laborec OD Humenné
TJ Lokomotíva Humenné
TJ Spoje Humenné
TJ Zdravotník Humenné
TRI SKALY
Turistický klub LOKO Humenné
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KVIDO - klub vitálnych dôchodcov
Kynologická pátracia a vyhľadávacia služba
Slovenská republika
Kynologický klub pod Skalkou
Lekno
Lezecký klub Humenné
ĽUDIA 21. STOROČIA
Ľudová hudba SOKOLEJ
MAOi Inštitút pre Digitálnych Nomádov MAOiInstituteforDigitalNomads
Materské centrum Naše Slniečka
Mestský futbalový klub Humenné
Mládežnícka organizácia FreeMar, o.z.
Mládežnícky hokejový klub Humenné
Mladí mestu
Mladý parlament mesta Humenné
Musher klub Humenné
My študenti (MYŠ)
Naše Karpaty
Občan pre spoločnosť
Občianske združenie Radišagos- Radosť
Občianske združenie "Róm Podskalky"
Občianske združenie AURA
Občianske združenie GALILEO a MLADÍ
ASTRONÓMOVIA
Občianske združenie IT ŠKOLA
Občianske združenie KARPATSKÉ OBZORY

Turistický klub POHODA Humenné
UMENIE & FILM & MENŠINY
Únia rómskej telesnej výchovy a športu
Veterán klub Humenné
Vihorlatský osvetový klub
Volejbalový klub Chemes Humenné
Volejbalový klub GVP Humenné
Vzdelávanie a Hry
ZDROJ ŽIVOTA
Združenie akcionárov Chemkostavu HSV
Humenné, a.s.
Združenie akcionárov-zamestnancov
Chemkostavu HSV Humenné, a.s.
Združenie disco party clubov mladých v SR
Združenie majiteľov cenných papierov akciovej
spoločnosti Chemkostav HSV Humenné
Združenie podnikateľov regiónu Humenné
Združenie priateľov zdravotne postihnutých
Združenie rodičov a priateľov mentálne a
zdravotne postihnutých detí MOTÝĽ
Združenie rodičov a priateľov školy Laborecká ul.
Humenné
Združenie rodičov a priateľov školy pri Spojenej
škole internátnej v Humennom
Združenie rodičov Cirkevnej spojenej školy v
Humennom
Zelený prameň
ZO Združenia technických a športových činností
regiónov Lackovce
ZÓNA VÝCHOD
Zväz na podporu extrémnych športov Humenné
TJ ČSAD Humenné

Zdroj: Register občianskych združení MV SR, 2015
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Tab. č. 66: Zoznam nadácií so sídlom v meste Humenné
Názov Nadácie
Komunitná nadácia mesta Humenné
Zdroj: Register nadácií MV SR, 2015

Tab. č. 67: Zoznam neziskových organizácií so sídlom v meste Humenné
Názov neziskovej organizácie
ARIADNA, n.o.
ASTA n. o.
HUMANISSIMO Humenné n.o.
KARDIOLOGIA POPOVEC, n. o.
M.V.Centrum sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, nezisková organizácia
MedicalAssistance Slovakia, n.o.
MsCare, n.o.
Naše slniečka, n.o.
Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o.
Nomen.o.
PROALERGO-VIA n. o.
Rovnosť šancí, n. o.
Šachy Reinter, n. o.
SANITAL, nezisková organizácia
Sociálna prepravná služba, n. o. skrátený názov: S.P.S., n.o.
Stacionár, n.o.
Usmievavý svet, n.o.
VALLE n.o.
VERONIKA n.o.
VladoMirov Svet - Okno Massiva, n.o.
VNL, n.o.
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
Zdroj: Register neziskových organizácií MV SR, 2015

Tab. č. 68: Zoznam neinvestičných fondov so sídlom v meste Humenné
Názov neinvestičného fondu
EKONÓM, n. f.
Neinvestičný fond Združenej strednej školy hotelových služieb v Humennom
Sestrička, n.f.
Neinvestičný fond Hotelovej akadémie Humenné
Neinvestičný fond Rodiny a žien v Humennom
Zdroj: Register neinvestičných fondov MV SR, 2015

Prehľad cirkví na území mesta Humenné
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné Pod Sokolejom
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Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné - Dubník
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Humenné
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Humenné Pod Sokolejom
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Humenné, sv. Košických mučeníkov
Pravoslávna cirkevná obec
Reformovaná kresťanská cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Židovská náboženská obec v Humennom
Apoštolská cirkev
Pohrebníctvo a cintoríny (mestský cintorín, vojenský cintorín, židovský cintorín)
Mestský cintorín je situovaný v severnej časti mesta medzi ulicami Brestovská, Janka Kráľa a
Majakovského, v spoločnej lokalite s Vojenským cintorínom obetí z 1. svetovej vojny a Pamätným
cintorínom padlých sovietskej armády. Židovský cintorín je situovaný vo východnej časti mesta v
lokalite Hubková. V osade Podskalka v Humennom je situovaný rómsky cintorín. V rokoch 2004 2005 bola zrealizovaná 1. etapa rozšírenia mestského cintorína o cca 1000 hrobových miest. Mesto
Humenné má vykúpené pozemky a vypracovanú projektovú dokumentáciu pre 2. etapu rozšírenia
mestského cintorína o cca 2000 ďalších hrobových miest. Súčasťou mestského cintorína je aj urnová
stena s priestorovými možnosťami na rozšírenie jej kapacity a pre ďalšie urnové miesta buď v urnovej
stene alebo individuálne zriadené.
Národnými kultúrnymi pamiatkami sú :
- Vojenský cintorín obetí z 1. svetovej vojny
- Pamätný cintorín padlých sovietskej armády
- Židovský cintorín

1.1.8.6. Ochrana a bezpečnosť
Mesto Humenné má zriadenú Mestskú políciu, ktorá zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v
meste, k dispozícii má hliadkovú službu, prevádzkuje kamerový systém mesta, ktorý uľahčuje prácu
štátnej a mestskej polície pri odhaľovaní páchateľov krádeží a iných trestných činov, ale má aj
preventívny charakter. V posledných rokoch (2013 a 2014) bol v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu
rozšírený kamerový systém mesta. V tomto období mesto Humenné monitoruje kamerovým
systémom celé centrum mesta. Prostredníctvom realizácie dvoch projektov bol doterajší zastaraný
kamerový systém vymenený a nahradený za moderný s IP kamerami a vrátane jeho rozšírenia.
V súčasnosti mestský kamerový systém pozostáva zo 16 kamier, ktoré vo veľkej miere prispievajú
k udržiavaniu verejného poriadku v lokalitách, kde sú nainštalované. Sledované sú na veľkoplošných
obrazovkách na mestskej polícii stálou službou – dispečerom, ktorý v prípade zistenia nejakého
priestupku alebo udalosti ihneď vysiela na miesto hliadku.
Mestská polícia mesta Humenné
Základné úlohy príslušníkov mestskej polície a určenie ich vecnej pôsobnosti sú zakotvené v § 3
zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií, v znení neskorších zmien a predpisov. Za svoje viac ako
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24 ročné pôsobenie ako poriadkový útvar zabezpečovala verejný poriadok v meste, ochranu jeho
obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života, zdravia a majetku, ochranu životného
prostredia, plnila a kontrolovala úlohy vyplývajúce z VZN, z uznesení mestského zastupiteľstva
a z rozhodnutí primátorky mesta.
Úlohy mestskej polície Humenné
a.) Mestská polícia (MsP) zabezpečuje verejný poriadok v meste. Miesta najčastejších kontrol
plnenia tejto úlohy sú pri pohostinských prevádzkach. Hliadky zabezpečujú verejný poriadok
aj v husto obývaných lokalitách i na miestach oddychu najmä : Pešia zóna, Južné námestie,
Park mieru, okolie kaštieľa, amfiteátra, MsKS a skanzenu, školské a predškolské zariadenia,
mestská športová hala, zimný štadión, kúpalisko, športovo-rekreačné zariadenia, mestský
cintorín a ďalšie lokality v jednotlivých obvodoch, ktoré majú príslušníci Mestskej polície
zverené do osobnej zodpovednosti.
b.) Mestská polícia chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo
zneužitím. Hliadky MsP najčastejšie kontrolujú exponované miesta z hľadiska poškodzovania
majetku mesta ako i občanov : okolie budov na pešej zóne, zabraňujú poškodzovaniu prvkov
drobnej architektúry a verejno-prospešných zariadení na pešej zóne, kontrolujú okolie každej
základnej školy na území mesta, v nočných hodinách vykonávajú obhliadky vozidiel
zaparkovaných na slabo osvetlených a frekventovaných miestach, kontrolujú mestský
cintorín z dôvodu častého výskytu drobných krádeží kvetov a poškodzovania náhrobných
kameňov, vykonávajú pravidelné obhliadky verejno-prospešných zariadení a kontrolujú
mestské parkovacie plochy na sídliskách z dôvodu ničenia verejnej zelene a parkovaním
vozidiel na trávnatých plochách.
Úsek personálneho obsadenia a výkonu služby MsP
Na Mestskej polícii v Humennom plní úlohy 19 príslušníkov MsP, ktorí spĺňajú odbornú spôsobilosť na
výkon funkcie a 2 občianske zamestnankyne a náčelník MsP. Prvým kontaktom s verejnosťou, ktorá
sa osobne obracia o pomoc na MsP je pracovisko stálej služby – dispečing, ktorého súčasťou je aj
monitorovací kamerový systém /MKS/, kde pracujú 4 mestskí policajti – dispečeri. V priamom výkone
služby sa podieľa 12 policajtov na území celého mesta v piatich obvodoch. Naďalej sa pokračuje vo
výkone služby aj vylepšovaním projektu „Poznaj svojho policajta“. Rozdelených 5 obvodov na území
mesta je pridelených medzi 12 policajtov na jednotlivé okrsky konkrétne s ulicami a dané do osobnej
zodpovednosti. Na útvare je taktiež zriadená funkcia spracovateľ priestupkov, ktorý prejednáva
priestupky v správnom konaní v zmysle zákona, ktoré prislúchajú MsP. Na lepšie zabezpečenie
hliadkovej a obchádzkovej služby v nepretržitom režime chceme v roku 2015 doriešiť doplnenie
(navýšenie) stavov na minimálne 15 príslušníkov. Záujem o prácu príslušníka Mestskej polície v
Humennom je veľký, o čom svedčí neustály a zvýšený počet žiadostí o prijatie k MsP.
Stále úlohy pre policajtov počas výkonu služby pre dennú a nočnú zmenu:
• pešia hliadková služba každý policajt minimálne 1-2 hodiny počas výkonu služby vo svojom
pridelenom obvode (okrsku), získavanie miestnej a osobnej znalosti ako aj problematiku
občanov a danej lokality,
• verejný poriadok: všetky porušenia zákonov, ktoré spadajú do kompetencie MsP,
• kontrola všetkých objektov, ktoré sú pripojené na MsP na PCO – pult centrálnej ochrany,
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kontrola MsÚ, MsKS, MŠH, kúpalisko, zimný a futbalový štadión a ich okolie, Pešia zóna, Prak
mieru, kaštieľ, fontány, amfiteáter a ich okolie,
kontrola dodržiavania a porušovania všetkých platných VZN – všeobecne záväzných nariadení
mesta, hlavne: verejný poriadok, rušenie nočného kľudu, vyberanie odpadkov z kontajnerov,
psíčkari, parkovanie a státie, ochrana mestskej zelene, znečisťovanie ovzdušia, nepovolené
skládky, kosenie pozemkov, odpratávanie snehu a cencúľov, atď.,
kontrola dodržiavania zatváracích hodín jednotlivých prevádzok na území mesta, v letných
mesiacoch aj na terasách,
kontrola nepovolených verejných zbierok a pouličného predaja zeleniny a iného tovaru,
kontrola zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami,
kontrola mestského cintorína a jeho okolia: vandalizmus,
priebežné zisťovanie vozidiel, ktoré zaberajú parkovacie miesta: vraky,
kontrola MŠ, ZŠ a ich okolia, ako aj všetkých detských a multifunkčných ihrísk,
predchádzanie ničeniu a poškodzovaniu majetku mesta,
bezdomovci: znečisťovanie verejných priestranstiev a požívanie alkoholických nápojov na
verejnosti, zdržiavanie sa v priestoroch inštitúcií, Chemlonský internát, LDCH, areál NsP,
obytné domy, atď.
kontrola platnosti pridelených parkovacích miest v jednotlivých obvodoch: podľa povolení
mesta,
kontrola termínov rozkopávok a zabezpečenie do pôvodného stavu: podľa povolení mesta,
kontrola povolení stavania lešení pri budovách pri stavbárskych prácach: podľa povolení
mesta,
kontrola vo všeobecnosti všetkých povolení vydaných primátorkou mesta,
pomoc občanom, ktorí sa obrátia o pomoc na Mestskú políciu.

Projekt „Zelené hliadky“
Od septembra 2013 do mája 2014, pôsobili na MsP, ôsmi zamestnanci ako „Zelené hliadky“ cez
projekt v spolupráci s ÚPSVaR, ktorí pracovali v dvojiciach v jednotlivých okrskoch ako „zelené
hliadky“ v súvislosti s dodržiavaním platných všeobecne záväzných nariadení na území mesta
Humenné. Tieto „zelené hliadky“ sú pre MsP pozitívom a prínosom i zo strany širokej verejnosti.
Popis pracovnej činnosti „zelenej hliadky“
• pešia hliadková služba v jednotlivých okrskoch, komunikácia s občanmi, aké majú problémy
v danej lokalite (okrsku), poznatky po službe napísať do Úradného záznamu z výkonu služby
k ďalšej realizácii,
• monitorovanie a kontrola majiteľov psov na území mesta: venčenie psov na vôdzke, zbieranie
psích exkrementov, zisťovanie psov a ich majiteľov, ktorí nemajú zaplatené miestne poplatky,
• monitorovať, vyhľadávať a stotožňovať občanov, ktorí zakladajú nepovolené skládky po
sídliskách pri kontajneroch (vyhadzovanie stavebného a nebezpečného materiálu), v parkoch
a okrajových častiach mesta,
• dohliadať nad nevyberaním odpadkov z kontajnerov a dodržiavanie poriadku a čistoty v ich
okolí,
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zisťovať a dokumentovať v jednotlivých obvodoch mesta dlhodobo stojacie a evidentne
nepoužívané, poškodené motorové vozidlá – vraky a zisťovať ich majiteľov,
zisťovať majiteľov pozemkov na povinnosť kosenia veľmi vysokej trávy v zmysle platného
VZN,
zisťovať a stotožňovať majiteľov pozemkov so zameraním na zákaz vypaľovania trávy a iného
neupotrebiteľného materiálu v záhradách,
zisťovať a stotožňovať majiteľov prevádzok, pozemkov a občanov nad povinnosťou
odpratávania snehu, ľadu a cencúľov v zimnom období z budov a na chodníkoch,
kontrolovať podľa rozhodnutí a povolení primátorky mesta povinnosť firiem dať do
pôvodného stavu prevedené rozkopávky v stanovených termínoch,
kontrolovať školské, predškolské zariadenia a detské ihriská so zameraním sa na zdržiavanie
cudzích osôb poškodzujúcich majetok mesta,
podieľať sa na zabezpečovaní konania sa kultúrnych, športových a spoločenských
podujatiach,
monitorovať mestský cintorín za účelom poškodzovania majetku mesta a občanov mesta –
vandalizmus,
plniť ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka a zástupcu náčelníka Mestskej polície.

1.2. Analýza vonkajšieho prostredia
Okres Humenné sa rozprestiera na východe Prešovského kraja. Združuje 61 obcí z toho 1 mesto.
Jeho prirodzeným centrom je druhé najväčšie mesto Zemplína, Humenné, ktoré je zároveň okresným
mestom. Okres Humenné je podľa počtu obyvateľov stredne veľkým okresom v rámci Slovenska. Vo
vidieckych sídlach žije 46 % obyvateľov okresu. Viac ako 2000 obyvateľov má iba jedna obec v okrese:
Kamenica nad Cirochou.
Tab. 69: Základné charakteristiky okresu Humenné
Základná charakteristika
Kód okresu
Názov okresu
Názov kraja
Evidenčné číslo vozidla
Počet obcí
z toho so štatútom mesta
Celková výmera územia okresu (km2)
Počet obyvateľov k 31.12.2014
Hustota obyvateľstva na km2

702
Humenné
Prešovský
HE
61
1
754,24
63 614
84,34

Zdroj: ŠÚ SR, MsÚ Humenné 2015

Geografia
Patrí medzi väčšie okresy Slovenska vďaka rozlohe 754,24 km2. Leží na severovýchode Slovenska. Na
západe, severe a východe hraničí so 4 okresmi Prešovského kraja (Vranov nad Topľou, Stropkov,
Medzilaborce a Snina) a na juhu s dvoma okresmi Košického kraja (Sobrance a Michalovce). Na
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severe, na úseku dlhom približne 4 km, ho ohraničuje štátna hranica s Poľskom. Okres má členitý
povrch. Na jeho území sa rozprestierajú Vihorlatské vrchy, Beskydské predhorie, Ondavská vrchovina
a Laborecká vrchovina. Najvyšším vrchom a zároveň najvyšším bodom územia je Vihorlat, týčiaci sa
do výšky 1 076 m nad morom. Najnižšie je položený výtok Laborca z okresu v katastri obce Brekov 130 m nad morom. Väčšina územia patrí do teplej klimatickej oblasti, vyššie časti do mierne teplej a
vrcholové časti Vihorlatu do chladnej klimatickej oblasti. Najväčšou riekou pretekajúcou okresom je
Laborec, do neho sa vlievajú Výrava, Udava a Cirocha. Západnou časťou okresu preteká Oľka a
Ondavka. Vo Vihorlate vzniklo zahradené jazero - Morské oko. V pôdnom kryte okresu prevažuje
hnedá lesná pôda kambizem. V západnej časti Vihorlatských vrchov sa na karbonátových horninách
nachádza rendzina. Pozdĺž riek sa ťahajú pásy nivnej pôdy fluvizeme. Územie okresu je pomerne
zalesnené. V porastoch prevažujú bučiny, miestami so smrekovými ostrovmi. V najnižších polohách
rastú aj duby a dubovo-hrabové lesy, nájdu sa aj borovice a iné dreviny. Vzácne druhy rastlín sa
vyskytujú najmä v CHKO Vihorlat. Sú to kamzičník rakúsky, mliečivec alpínsky, vŕba sliezska, horec
luskáčovitý, podbelica alpínska, kokorík praslenatý. Faunu zastupujú živočíchy Východných a
Západných Karpát, je tu viacero vzácnych druhov. Žije tu vlk dravý, rys ostrovid, mačka divá, jazvec
lesný, vydra riečna, sova dlhochvostá, bocian čierny, krkavec čierny, z chrobákov fúzač alpský. Na
území okresu sú časti Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a Východné Karpaty. Z maloplošných území
sú tu 3 prírodné pamiatky: Čierny potok, Kamienka, Voniarsky jarok, 6 národných prírodných
rezervácií: Humenská, Humenský Sokol, Iľovnica, Motrogon, Vihorlat, Vihorlatský prales a 2 prírodné
rezervácie: Chlmecká skalka a Jasenovská bučina.
Prírodné podmienky
Okres Humenné je situovaný medzi severnými svahmi Vihorlatských vrchov a Laboreckej
a Ondavskej vrchoviny. Najnižší bod okresu je na styku Vihorlatských vrchov s Panónskou panvou
(riečny prielom Laborca pri Brekove - 135 m n. m.). Najvyššiu kótu tvorí vrchol Vihorlatu – 1 076
m n. m.
Historická zeleň
K chráneným prírodným pamiatkam patria chránené stromy - Ginko dvojlaločné a Dub letný
v Humennom, ktoré sa nachádzajú v Parku Mieru pri renesančnom kaštieli, ktorý je národnou
kultúrnou pamiatkou. Lipa veľkolistá a Platan javorolistý v Kamenici nad Cirochou, Platan javorolistý v
Udavskom a Topoľ sivý v Nižnej Sitnici.
Chránené územia
Okrem samotného územia CHKO Vihorlat nachádzajúceho sa na hraniciach okresov Snina a Humenné
sa vo Vihorlatských vrchoch vyskytujú nasledovné chránené územia:
Národné prírodné rezervácie
Humenská - vyhlásená v roku 1980 na rozlohe 70,4 ha s cieľom ochrany zalesneného úbočia a
chránených druhov flóry a fauny.
Humenský Sokol - územie Humenského Sokola bolo vyhlásené za chránené územie (štátnu prírodnú
rezerváciu) v roku 1980. V roku 1995 bolo na základe nového zákona NR SR číslo 287/1994 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny pre kategorizované na národnú prírodnú rezerváciu (NPR). Rozprestiera
sa na lesnej pôde v katastrálnych územiach obcí Humenné, Jasenov, Chlmec a Ptičie. Jeho rozloha je
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541,50 hektárov. Dôvodom pre vyhlásenie toho to územia za chránené bola najmä pôvodnosť a
druhová bohatosť jeho rastlinstva a živočíšstva. Na relatívne malej ploche sa tu vďaka vápnitému
horninovému podkladu a rôznosti pôdnych a mikroklimatických podmienok vytvorila celá mozaika
prírodných spoločenstiev, navzájom vyvážených s prostredím. Podľa „zürišskomontpellierskejgeobotanickej“ školy sa tu nachádzajú spoločenstvá zväzov „bukové lesy vápnomilné“ a
„dubové xerotermofilné (sucho-teplomilné) lesy submediteránne a skalné stepi“. Podľa lesníckej
typologickej školy prof. A. Zlatníka sa tu nachádza 6 lesných typov skupín – dubové bučiny, bukové
dúbravy a drieňové dúbravy. Vedúcou drevinou je dub plstnatý. Poslaním prírodných rezervácií a
všetkých podobných chránených území s prísnou ochranou je zachovať zvyšky pôvodnej flóry a fauny
pre študijné účely a pre záchranu celého genofondu rastlín a živočíchov.
Iľovnica - vyhlásená v roku 1980 na výmere 28,4 ha. Významná floristická lokalita na ochranu reliktu,
ktorý patrí k najvzácnejším druhom na východnom Slovensku vo flyšovom pásme.
Vihorlatský prales - národná prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1974 na rozlohe 53,4 ha z dôvodu
ochrany prirodzenej pralesovitej bučiny s výskytom až 220-ročných bukov zachovalých z dôb grófa
Andrassyho.
Vihorlat - časť - vyhlásená v roku 1986 na ploche 50,9 ha z dôvodu ochrany prirodzených lesných a
nelesných spoločenstiev s výskytom teplomilných a významných horských druhov rastlín. V okolí
vulkanického centra sú koncentrický rozmiestnené produkty efuzívno - explozívneho komplexu,
striedajúce sa plochy andezitových láv a vulkanického materiálu vzniknutého explóziou sopky.
Prírodné rezervácie
Chlmecká skalka - vyhlásená v roku 1988 na rozlohe 1,1 ha. Na lokalite sa vyskytujú zriedkavé
teplomilné vápencové spoločenstvá, výskyt chránených druhov rastlín. Nachádzajú sa tu suchomilné
spoločenstvá s výskytom endemitu ponikleca veľkokvetého a veternice lesnej.
Jasenovská bučina - vyhlásená v roku 1993 na rozlohe 21,5 ha. Geomorfologicky a biologicky
mimoriadne cenný priestor so vzácnymi rastlinnými spoločenstvami. V rámci Slovenska sa lokalita
uvádza ako najnižšie položené miesto výskytu jelenieho jazyka celistvolistého.
Geologické pomery
Čierny potok - vyhlásená v roku 1988 s rozlohou 2,76 ha z dôvodu ochrany ojedinelých skalných
útvarov dokumentujúcich geologický a geomorfologický vývoj mladovulkanického pohoria so
zriedkavými spoločenstvami.
Kamienka - vyhlásená v roku 1993 na rozlohe 0,42 ha s cieľom ochrany lokality s výskytom
chránených živočíšnych druhov viazaných prevažne na
vápencové oblasti.
Veľká Artajama - vyhlásená v roku 1990 na ploche 15,42 ha - ochrana priepasťového jaskynného
krasového útvaru a významnej archeologickej lokality.
Voniarsky jarok - vyhlásená v roku 1990. Ochrana objektu predstavujúceho 2 - 5 m hlboké zárezy
Voniarského potoka, kde až na povrch vystupuje výbežok uloženín mladotreťohorného mora.
Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy – vyhlásené vyhláškou č.195/2010 MŽP SR podľa § 26 ods.
6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny za účelom zabezpečenia priaznivého stavu
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov hadiara
krátkoprstého, sovy dlhochvostej, výrika lesného, orla krikľavého, jariabka hôrneho, výra skalného,
lelka lesného, bociana čierneho, chriašteľa poľného, ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, ďatľa
čierneho, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, krutihlava hnedého, strakoša
73
Verzia 1.0

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné na roky 2016-2022
s výhľadom do roku 2025
červenochrbtého, škovránka stromového, včelára lesného, žlny sivej, penice jarabej, prepelice poľnej,
muchára sivého, žltochvosta lesného, pŕhľaviara čiernohlavého a hrdličky poľnej a zabezpečenia
podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Humenné v
katastrálnych územiach Brekov, Humenné, Hažín nad Cirochou, Chlmec, Jasenov, Kamienka, Ptičie,
Porúbka,
Valaškovce
Stred,
Valaškovce
Juh
a
Valaškovce
Sever.
Laborecká vrchovina - katastre obcí Vyšná Jablonka, Nižná Jablonka, Humenský Rokytov, Papín,
Zbudský Rokytov, Pakostov, Hrubov, Hrabovec nad Laborcom, Zbudské Dlhé, Nechválova Polianka,
Slovenské Krivé, Jabloň, Vyšné Ladičkovce, Turcovce, Koškovce, Zubné, Dedačov, Hankovce,
Adidovce, Maškovce, Vyšný Hrušov, Ľubiša, Veľopolie, Udavské, Rovné, Kochanovce nad Laborcom,
Kamenica nad Cirochou, Lackovce, Čertižné, Habura, Kalinov, Borov, Medzilaborce, Vydraň, Palota,
Rokytovce, Ňagov, Roškovce, Krásny Brod, Čabalovce, Sukov, Výrava, Repejov, Čabiny, Oľšinkov,
Svetlice, Valentovce, Nižná Oľka, Zbudská Belá, Volica, Zbojné, Krivá Oľka, Radvaň nad Laborcom,
Brestov nad Laborcom, Osadné, Hostovice, Zvala, Parihuzovce, Čukalovce, Pčoliné, Pichne, Stakčín,
Snina, Dlhé nad Cirochou, Belá nad Cirochou.
Jaskyne
Medvedia diera - vyhlásená prírodná pamiatka v roku 1995. Ochrana historicky významnej jaskyne
nachádzajúcej sa pod vrchom Pľuštie.
Dúpna jaskyňa - prírodná jaskyňa vyhlásená v roku 1995. Ochrana 35 m dlhej jaskyne nachádzajúcej
sa v NPR Humenský Sokol. Je významná z historického hľadiska. V stredoveku a ranom novoveku tu
pravidelne táborili zbojnícke bandy a počas vojen (vrátane druhej svetovej) ju využívali aj obyvatelia
Jasenova.
Jasenovská hradná jaskyňa - prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Ochrana 30 m dlhej jaskyne
nachádzajúcej sa v lokalite hradu Jasenov. Z historického hľadiska povestná dielňou na falšovanie
mincí.
Brekovská jaskyňa - je novoobjavená jaskyňa pri Brekove na severovýchodnom Slovensku. Z
geologického hľadiska sa v okolí obce Brekov nachádzajú viaceré pozoruhodné útvary. Jaskyňu tvorí
komplex chodieb a dómov. Dĺžka jaskyne je 200 m, hĺbka jaskyne je - 20 m, prevýšenie + 10 m, hĺbka 15
m. Má
znaky
typickej
krasovej
jaskyne
so
sinitrovou
výzdobou.
Veľká Artajama - prírodná pamiatka, predstavuje ojedinelý priepasťový jaskynný útvar vo vápencoch
Humenských vrchov mimo typických krasových oblastí Slovenska, s charakteristickými znakmi
krasových jaskýň. Svojou polohou, charakterom priestorov a zaujímavosťou pre ďalší výskum,
predstavuje v tomto území jedinečnú prírodnú pamiatku s výskumným, historickým a náučným
významom.
Ide
o
erózno-rútivú
morfologicky
komplikovanú
vertikálnu
jaskyňu.
Malá Artajama - smerom na juhovýchod od Veľkej Artajamy sa nachádza malý jaskynný otvor. Vo
vnútri sú ešte zbytky poškodenej jaskynnej výzdoby. Dĺžka 20 m, hĺbka - 7 m, vertikálna jaskyňa,
čiastočne zničená ťažbou v lome.
Termálne pramene
Zatiaľ jediným doloženým zdrojom termálnej vody
Podskalka patriacej do katastrálneho územia obce
pričom bola zaznamenaná kolektorová teplota
V súčasnosti sa pripravuje feasibility study

je vrt MLS - 1 realizovaný v roku 1975 v časti
Ptičie. Vrt bol navŕtaný v hĺbke 908 - 928 m,
33 0C s celkovou mineralizáciou 830 mg/l.
k možnosti ďalšieho využitia tohto vrtu.
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Náučné chodníky
Náučný chodník Humenský Sokol - náučný chodník je typu „so sprievodcom“. Trasu tvorí uzavretý
okruh o celkovej vodorovnej dĺžke 3 km a šikmej - skutočnej cca 3,5 km. Jeho najnižší bod je na
vstupnej zastávke č. 1 vo výške 190 m, ktorá sa nachádza na okraji lesného porastu oproti parkovisku
pri hoteli na Podskalke, kde je podaná celková informácia o území NPR Humenský Sokol, jej
ochranných podmienkach, ako aj o trase náučného chodníka a podmienkach jeho používania a
najvyšší bod je na kóte Červená skala vo výške 447 m. Celkové prevýšenie je teda 257 m. Doba
prehliadky chodníka trvá cca 2 - 3 hodiny.
Podmienky používania náučného chodníka:
• neskracovať chodník a nepohybovať sa a nezdržiavať sa mimo neho,
• nepoužívať chodník v čase mokrého počasia a za silného vetra,
• neuvoľňovať skaly na svahu,
• nevstupovať do hrebeňovej časti v skupinách väčších ako 20 osôb
Tematické zameranie: prírodovedný, ochranársky. Typ: so sprievodcom, textový, grafický, letný,
zimný, okružný. Východisko - prístup: okraj lesného porastu oproti parkovisku pri hoteli Na Podskalke
v blízkosti mesta Humenné. Zaujímavosti náučného chodníka: drieňové dubiny s dubom plstnatým,
spoločenstvá skalných stepí a vápencových skál (karbonátové zlepence).
Prírodné/umelé vodné plochy
Rybníky s možnosťou rybolovu – Chlmec, Slovenská Volová, Brestov a Lackovce.
Vodné toky
Dominantnými riekami okresu sú Laborec a Cirocha, ktoré doteraz tečú prevažne v pôvodných
korytách a sú splavné najmä v jari a po výdatnejšom daždi. Vtedy sa na krátky čas stávajú splavnými
aj ich prítoky Udava, Výrava, Kamenica a Pčolinka. Je tu šanca, že pri postupnom zlepšovaní čistoty
riek (ako dôsledok znižovania priemyselnej a poľnohospodárskej produkcie a súčasného budovania
čističiek odpadných vôd) vznikne potenciál na rozvoj rybolovu pstruhovitých rýb.
Doprava
Dopravné podmienky v okrese sú štandardné. Z toho hľadiska najlepšie situované je okresné mesto,
ktorým vedú aj najvýznamnejšie dopravné ťahy. Humenné je vzdialené 78 km od Prešova a 508 km
od Bratislavy. V blízkosti mesta Humenné je regionálne letisko v Kamenici nad Cirochou s možnosťou
aero taxi a v okrese je pripravovaný obchvat mesta Humenné, ktorý zlepší dopravnú situáciu
a bezpečnosť premávky.
Hospodárstvo
Hospodárstvo okresu charakterizuje predovšetkým priemysel a poľnohospodárstvo s rozvíjajúcim sa
cestovným ruchom. Na tvorbe hrubého domáceho produktu sa okres Humenné v rámci Prešovského
kraja podieľa na druhom mieste. Mesto Humenné je priemyselným centrom regiónu Horného
Zemplína už od roku 1945. Zloženie miestnej ekonomiky pozostáva najmä zo strojárskeho,
stavebného, potravinárskeho priemyslu a služieb. Podľa odvetvovej štruktúry najviac podnikateľov v
okrese Humenné, podniká v obchodnej činnosti 33 % a v priemyselnej výrobe 15 %. V ostatných
odvetviach 13%, v stavebníctve 11 %, v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove 9 %, v zdravotníctve
a sociálnej pomoci 8 % a v odborných, vedeckých a technických činnostiach 6 %. Medzi významné
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podniky v okrese patria: Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., MECOM GROUP s.r.o., Althan,
s.r.o., Chemes, a.s. Humenné, NexisFibers a.s., Tytex Slovakia s. r. o., ANDRITZ FEED& BIOFUEL s.r.o.,
SAD Humenné, a.s., GVP, spol. s r.o. Humenné, Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Prefil Slovakia,
s.r.o., COOP Jednota Slovensko, s.d., OLDRATI SLOVENSKO s.r.o., MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o.,
Reinter s.r.o. a iné. V oblasti poľnohospodárstva sa približne na polovici osevných plôch sa vysievajú
obilniny, najmä pšenica, jačmeň, raž a ovos. Po nich v poradí dôležitosti nasledujú krmoviny: ďatelina,
ďatelinotrávy a kŕmna repa. V severných častiach okresu sa darí pestovaniu zemiakov a cukrovej
repy. Vo všeobecnosti živočíšna výroba prevláda nad rastlinnou.
Partnerské mestáa spolupráca
Mesto Humenné aktívne spolupracuje aj s okolitými obcami z okresu, ale aj so vzdialenejšími obcami
z iných okresov SR. V posledných rokoch sa aktívne zapojilo do spolupráce s aktérmi regionálneho
rozvoja zo zahraničia, najmä prostredníctvom realizácie projektov cezhraničnej spolupráce.
Súčasné partnerské mestá
• Třebíč (Česká republika)
• Sanok (Poľská republika)
• Jaroslaw (Poľská republika)
• Przemyśl (Poľská republika)
• Perechyn (Ukrajina)
• Mukachevo (Ukrajina)
• Mátészalka (Maďarsko)
• Darney (Francúzska republika)
• Šibenik (Chorvátska republika)

1.2.1. STEEP analýza (analýza externého prostredia)
STEEP analýza pomôže získať obraz o sociálnom, technologickom, ekonomickom, ekologickom,
politickom a hodnotovom prostredí, ktoré vplývajú na rozvoja mesta Humenné.
Sociálne
Pokles počtu
obyvateľstva,
starnutie,
rastúci
záujem o
sociálne
služby
Zmeny
postojov a
správania –
aktívny tretí
sektor

Technologické
Úroveň
technológie
poskytovateľa

Dostupná
technológia a
využívaná
technológia

Ekonomické
Nové trhy a
nové
príležitosti v
oblasti
priemyslu a
služieb (napr.
cestovný ruch)
Klesajúce trhy
v niektorých
poskytovaných
službách

Ekologické
Relatívne dobrý
stav životného
prostredia

Politické
Politika Vlády
SR v
hospodárskej,
sociálnej a
environmentál
nej oblasti

Hodnoty
Zmena
postojov k
lokálnemu
rozvoju

Možnosti
obnovy a tvorby
životného
prostredia
(revitalizácia
sídlisk)

Štandardy na
politickej
scéne

Organizačná
kultúra
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Zmeny
správania
klientov
Móda

Technológia
využívaná
obyvateľmi,
podnikateľmi
Kontakt s
obyvateľmi
prostredníctvo
m technológie

Možné
finančné
zdroje

Politika ŽP

Legislatíva

Tímová
spolupráca

Vplyv daňovej
politiky

Podpora tvorby
a ochrany ŽP

Zmena vlády
ako výsledok
volieb

Osobné
hodnoty

Operačné programy v rokoch 2014 - 2020
Slovensko bude čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom 6
základných operačných programov:
• OP Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP)
• OP Ľudské zdroje (OP ĽZ)
• OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP)
• OP Integrovaná infraštruktúra (OP II)
• OP Výskum a inovácie (OP VaI)
• OP Efektívna verejná správa (OP EVS)
Samostatným režimom sa budú riadiť programy, ktoré sú implementované na základe špecifických
usmernení Európskej komisie:
• Technická pomoc
• Program rozvoja vidieka
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Opis základných prioritných osí Integrovaného regionálneho operačného programu na obdobie 20142020:
Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita č. 1.1:
Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a
terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane
multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ 1.1: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy
Investičná priorita č. 1.2:

Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane
nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov
vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy,
prístavov,
multimodálnych
prepojení
a
letiskovej
infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a
miestnej mobility

Špecifický cieľ č. 1.2.1: Zabezpečenie udržateľnej formy mobility prostredníctvom zvyšovania
atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

77
Verzia 1.0

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné na roky 2016-2022
s výhľadom do roku 2025
Špecifický cieľ č. 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita č. 2.1
Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré
prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu
rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného
postavenia,
podporujú
sociálne
začleňovanie
prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a
rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na
komunitné
Špecifický cieľ č. 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na
komunitnú (poskytovanú na komunitnej úrovni)
Špecifický cieľ č. 2.1.2: Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom zlepšenia dostupnosti ku
kvalitným službám v integrovanej primárnej zdravotnej starostlivosti
Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú
starostlivosť, za účelom zvýšenia produktivity a zlepšenia dostupnosti ku kvalitným zdravotníckym
službám
Investičná priorita č. 2.2:

Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,
zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ č. 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Špecifický cieľ č. 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Špecifický cieľ č. 2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku
Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Investičná priorita č. 3.1:
Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním
vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre
konkrétne
oblasti
vrátane
konverzie
upadajúcich
priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja
špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov
Špecifický cieľ č. 3.1: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v
kultúrnom a kreatívnom sektore prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj
kreatívneho talentu a netechnologických inovácií
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Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita č. 4.1:
Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia
energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo
verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v
sektore bývania
Špecifický cieľ č. 4.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti budov na bývanie
Investičná priorita č. 4.2:

Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom
splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť
potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s
investíciami nad rámec týchto požiadaviek

Špecifický cieľ č. 4.2.1: Zvýšenie dostupnosti zdrojov podzemných vôd pre zásobovanie obyvateľstva
pitnou vodou
Investičná priorita č. 4.3:

Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia,
revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených
priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú
zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na
zníženie hluku

Špecifický cieľ č. 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na
zmeny klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita č. 5.1:
Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja
vedeného komunitou
Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie kapacít pre miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ č. 5.1.2: Zvýšenie tvorby pracovných miest rozvojom podnikania a inovácií na miestnej
úrovni
Špecifický cieľ 5.1.3: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich
zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Operačný program Ľudské zdroje
Stratégia Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) vychádza z Národného programu
reforiem SR, ktorý definuje opatrenia na posilňovanie ekonomického rastu a zamestnanosti
Slovenskej republiky. Tieto opatrenia prispievajú k naplneniu národných cieľov, ktoré sú v súlade so
stratégiou Európa 2020. V oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálneho začlenenia boli pre
Slovenskú republiku zadefinované nasledujúce ciele:
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zlepšiť kvalitu základného vzdelávania, najmä zvýšením úrovne znalostí a zručností žiakov na
priemerný počet bodov 505 v prieskume OECD – PISA 2018 (v roku 2012 472 bodov),
dosiahnuť, aby najmenej 40% ľudí vo veku 30 – 34 rokov malo ukončené vysokoškolské alebo
ekvivalentné vzdelanie (v roku 2011 23,4%),
udržať podiel ľudí, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, pod 6% do roku 2020 (v roku
2013 6,3%),
zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov na 72% do roku 2020 (zo 65%v
rokoch 2011 a 2012),
znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou a sociálnym vylúčením na 17,2% do roku 2020 (z
20,5% v roku 2012).

Opis základných prioritných osí Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 –
2020:
Prioritná os č. 1: Vzdelávanie
Investičná priorita 1.1:
Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov
vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od
vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov
odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj
prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností,
úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov
vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho
vzdelávania a odborného vzdelávania
Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšiť kvalitu vzdelávania na ZŠ a SŠ reflektujúc potreby trhu práce s dôrazom na
podporu odborného vzdelávania a prípravy
Investičná priorita 1.2:

Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu
pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho
a bežného vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a
spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov
vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere
povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií

Špecifický cieľ 1.2.1: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj
kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Špecifický cieľ 1.2.2: Zlepšiť profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov na
všetkých stupňoch škôl vrátane prípravy na povolanie pedagóga
Prioritná os č. 2: Zamestnanosť
Investičná priorita 2.1:

Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k
zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb,
ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v
oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily
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Špecifický cieľ 2.1.1: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a riešiť nezamestnanosť s osobitným
dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
Špecifický cieľ 2.1.2: Zvýšiť zamestnanosť podporou tvorby pracovných miest, mobility pre získanie
zamestnania, adaptability zamestnancov a podnikov, podporou udržateľnej samostatnej zárobkovej
činnosti, začínajúcich podnikov a poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych aktivít vo vidieckych
oblastiach
Investičná priorita 2.2

Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí
nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo
odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí
ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z
marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému
záruk pre mladých ľudí

Špecifický cieľ 2.2.1: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí, najmä NEET, na trhu
práce
Investičná priorita 2.3:

Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach
vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu
postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a
presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu

Špecifický cieľ 2.3.1: Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť
zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
Špecifický cieľ 2.3.2: Znížiť horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu na pracovnom trhu a v
príprave na povolanie
Investičná priorita 2.4:

Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné
služby zamestnanosti, zlepšenie prispôsobenia sa potrebám
trhu práce, vrátane opatrení zameraných na zlepšenie
nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov mobility a
lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými
zainteresovanými stranami

Špecifický cieľ 2.4.1: Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu
úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu,
a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti
zamestnanosti
Prioritná os č. 3: Sociálne začlenenie
Investičná priorita 3.1:

Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké
príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
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Špecifický cieľ 3.1.1: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti
Špecifický cieľ 3.1.2: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Investičná priorita 3.2:

Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným
a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a
sociálnych služieb všeobecného záujmu

Špecifický cieľ 3.2.1: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Špecifický cieľ 3.2.2: Zlepšenie dostupnosti ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom
štandardizácie klinických postupov a postupov pre výkon prevencie
Prioritná os 4: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita 4.1:
Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít,
ako sú Rómovia
Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK na všetkých stupňoch vzdelávania s
dôrazom na predprimárne vzdelávanie
Špecifický cieľ 4.1.2: Znížiť mieru nezamestnanosti rómskych mužov a žien
Špecifický cieľ 4.1.3: Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane
preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania
Prioritná os č.5: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít
Investičná priorita 5.1:
Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej
regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych
oblastiach
Špecifický cieľ 5.1.1: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Špecifický cieľ 5.1.2: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v
ranom detstve
Špecifický cieľ 5.1.3: Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre
Investičná priorita 5.2

Poskytovanie podpory sociálnym podnikom

Špecifický cieľ 5.2.1: Zvýšiť mieru zamestnanosti MRK v subjektoch sociálnej ekonomiky v územiach s
prítomnosťou MRK
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Operačný program Kvalita životného prostredia
Globálnym cieľom OP Kvalita životného prostredia je podporiť trvalo udržateľné a efektívne
využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na
zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.
Opis základných prioritných osí Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie 2014
– 2020:
Prioritná os č. 1: Udržateľné
environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita 1 Prioritnej osi 1:

využívanie

prírodných

zdrojov

prostredníctvom

rozvoja

Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom
splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť
potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s
investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: Zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a
za účelom plnenia požiadaviek environmentálneho acquis
Investičná priorita 2 Prioritnej osi 1:

Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom
splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť
potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s
investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ 1: Podporiť zabezpečenie plnenia predvstupových záväzkov SR voči EÚ v oblasti čistenia
a odvádzania komunálnych odpadových vôd
Špecifický cieľ 2: Podpora zabezpečenia dostatočného množstva bezpečnej pitnej vody pre
obyvateľstvo SR z verejných vodovodov
Špecifický cieľ 3: Dosiahnutie potrebného stupňa sledovania a monitorovania vôd a vodných útvarov,
ktorým sa zabezpečí vytvorenie a nastavenie podmienok pre opatrenia vedúce k dosiahnutiu dobrého
ekologického stavu a potenciálu podzemných a povrchových vôd a vodných útvarov
Investičná priorita 3 Prioritnej osi 1: Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora
ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry
Špecifický cieľ 1: Zabezpečiť podmienky pre zachovanie biologickej diverzity a zlepšenie stavu
ekosystémov v krajine
Investičná priorita 4 Prioritnej osi 1:

Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia,
revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených
priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú
zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory
opatrení na zníženie hluku
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Špecifický cieľ 1: Znížiť znečisťovanie ovzdušia a zlepšiť jeho kvalitu
Špecifický cieľ 2: Zabezpečiť sanáciu environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v
opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
Prioritná os č. 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred
povodňami
Investičná priorita 1 Prioritnej osi 2:
Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy
vrátane ekosystémových prístupov
Špecifický cieľ 1: Zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy realizáciou adaptačných opatrení, najmä
preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ 2: Zlepšiť účinnosť sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného odpadu
Prioritná os č. 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti
mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Investičná priorita 1 Prioritnej osi 3:
Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť
predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov
zvládania katastrof
Špecifický cieľ 1: Zvýšiť úroveň pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených
zmenou klímy
Špecifický cieľ 2: Zvýšiť účinnosť preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu
environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)
Špecifický cieľ 3: Zvýšiť efektívnosť komplexného manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených
zmenou klímy
Prioritná os č. 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita 1 Prioritnej osi 4:
Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov
Špecifický cieľ 1: Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe
Investičná priorita 2 Prioritnej osi 4:

Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z
obnoviteľných zdrojov v podnikoch

Špecifický cieľ 1: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Investičná priorita 3 Prioritnej osi 4:
Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia
energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo
verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v
sektore bývania
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Špecifický cieľ 1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Investičná priorita 4 Prioritnej osi 4:

Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území,
najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej
multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení,
ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ 1: Podpora energetickej efektívnosti, využívania OZE a znižovania emisií skleníkových
plynov prostredníctvom poradenstva, informovanosti a monitorovania
Špecifický cieľ 2: Podpora energetickej efektívnosti, využívania OZE a znižovania emisií skleníkových
plynov prostredníctvom regionálnych a lokálnych akčných plánov udržateľnej energetiky a rozvoja
energetických služieb
Investičná priorita 5 Prioritnej osi 4:

Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby
tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom
teple

Špecifický cieľ 1: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na
dopyte po využiteľnom teple
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Globálnym cieľom OPII je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby
pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej
infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti.
PRIORITNÉ OSI:
1. Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
2. Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)
3. Verejná osobná doprava
4. Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
5. Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
6. Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
7. Informačná spoločnosť
8. Technická pomoc
Prioritná os č. 1:Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
INVESTIČNÁ PRIORITA:
Podpora
multimodálneho
jednotného
európskeho
dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1:Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre
prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z
hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy
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INVESTIČNÁ PRIORITA: Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov
vysokej kvality a podpora opatrení na znižovanie hluku
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2: Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej
dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre
medzinárodnú dopravu (TEN-T CORE)
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3: Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy
prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov
Prioritná os č. 2: Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)
INVESTIČNÁ PRIORITA:
Podpora
multimodálneho
jednotného
európskeho
dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1: Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T
prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest
Prioritná os č. 3: Verejná osobná doprava
INVESTIČNÁ PRIORITA:
Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane
nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov
vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy,
prístavov,
multimodálnych
prepojení
a
letiskovej
infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a
miestnej mobility
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1: Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a
rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2: Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom
obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD
Prioritná os č. 4:Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
INVESTIČNÁ PRIORITA:
Podpora
multimodálneho
jednotného
európskeho
dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1: Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave
Prioritná os č. 5: Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
INVESTIČNÁ PRIORITA:
Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných
železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na
znižovanie hluku
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.1: Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre
prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne
významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy (mimo TEN-T CORE)
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.2: Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej
dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre
medzinárodnú dopravu (mimo TEN-T CORE)
Prioritná os č. 6: Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
INVESTIČNÁ PRIORITA:
Podpora
multimodálneho
jednotného
európskeho
dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6.1: Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T
prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest
INVESTIČNÁ PRIORITA:

Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a
terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane
multimodálnych uzlov

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6.2: Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej
mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Prioritná os č. 7: Informačná spoločnosť
INVESTIČNÁ PRIORITA:
Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie
vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich
technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
INVESTIČNÁ PRIORITA:

Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a
posilnenia dopytu po IKT

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.2: Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej
ekonomike
INVESTIČNÁ PRIORITA:

Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy,
elektronického
vzdelávania,
elektronickej
inklúzie,
elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.5: Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.6: Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do
digitálneho trhu
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.8: Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernmentcloudu
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
Prioritná os č. 8: Technická pomoc
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 8.1: Podpora efektívnej implementácie OPII
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 8.2: Zvýšenie povedomia verejnosti o podpore EÚ pre OPII prostredníctvom
zabezpečenia efektívnej komunikácie OPII
Operačný program Výskum a inovácie
Globálny cieľ: Operačný program je zameraný na vytvorenie stabilného a priaznivého prostredia pre
inovácie pre všetky relevantné subjekty. Bude podporovať zvýšenie efektívnosti a výkonnosti
systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti,
udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
PRIORITNÉ OSI:
1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií
2. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
4. Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
5. Technická pomoc
Prioritná os č. 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií
INVESTIČNÁ PRIORITA 1.1:
Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na
rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora
kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho
záujmu
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1.1: Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory
technologického transferu a IKT
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1.2: Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1.3: Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a
konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

88
Verzia 1.0

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné na roky 2016-2022
s výhľadom do roku 2025
INVESTIČNÁ PRIORITA 1.2:

Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a
vytvárania prepojení a synergii medzi podnikmi, centrami
výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím,
najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb,
prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií,
aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí,
zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej
špecializácie za podpory technologického a aplikovaného
výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania
výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä
v základných podporných technológiách, a šírenia technológií
na všeobecný účel

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.1: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných
inštitúcií a podnikateľskej sféry
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Prioritná os č. 2: Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
INVESTIČNÁ PRIORITA 2.1:
Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na
rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora
kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho
záujmu
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1.1: Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie
a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v
Bratislave
INVESTIČNÁ PRIORITA 2.2:
Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a
vytvárania prepojení a synergii medzi podnikmi, centrami
výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím,
najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb,
prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií,
aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí,
zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej
špecializácie za podpory technologického a aplikovaného
výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania
výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä
v základných podporných technológiách, a šírenia technológií
na všeobecný účel
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2.1: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumnovývojových centier v Bratislave
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v
Bratislavskom kraji
Prioritná os č. 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
INVESTIČNÁ PRIORITA 3.1:
Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia
využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory
zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom
podnikateľských inkubátorov
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.1: Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP
INVESTIČNÁ PRIORITA 3.2:

Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP,
najmä v rámci internacionalizácie

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2.1: Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ
INVESTIČNÁ PRIORITA 3.3:

Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj
produktov a služieb

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Prioritná os č. 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
INVESTIČNÁ PRIORITA 4.1:Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a
medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1.1: Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji
Prioritná os č. 5: Technická pomoc
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.1.1: Podpora efektívnej implementácie operačného programu
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.1.2: Zabezpečenie publicity, informovania a podpory posilnenia administratívnych
kapacít prijímateľov v procese implementácie
Operačný program Efektívna verejná správa
Globálnym cieľom programu je poskytovanie verejných služieb rýchlo a kvalitne v záujme podpory
udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie definovaných v prioritách Stratégie
Európa 2020. Programová stratégia zároveň reflektuje požiadavky vyplývajúce z legislatívy EÚ v
relevantných oblastiach. Realizácia operačného programu prispeje tiež k plneniu národného
strategického cieľa, ktorým je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná
verejná správa v Slovenskej republike v roku 2020.
PRIORITNÉ OSI:
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1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
3. Technická pomoc
Prioritná os č. 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
INVESTIČNÁ PRIORITA 2.A.4:
Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a
verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v
záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy.
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2: Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3: Transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania a
dôsledné uplatňovanie princípov 3E10
Prioritná os č. 2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
INVESTIČNÁ PRIORITA 2.B.4:
Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a
verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v
záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy.
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1: Zvýšená efektívnosť súdneho systému
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2: Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému
Prioritná os č. 3: Technická pomoc
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1: Podpora efektívnej implementácie OP
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2: Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese
implementácie OP
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1.3. Zhodnotenie súčasného stavu územia
1.3.1. Analýza SWOT
Zhodnotenie súčasného stavu územia formou SWOT analýzy je spracovaná na základe auditu
rozvojových zdrojov mesta, dotazníkového prieskumu uskutočňovaného medzi obyvateľmi mesta
(elektronickou formou prostredníctvom zverejnenia dotazníka na web sídle mesta Humenné) a na
základe podnetov od jednotlivých odborov mestského úradu a komisií pri mestskom zastupiteľstve.
Analýza sa dotýka 6 oblastí:
1. Poloha, prírodné pomery, životné prostredie
2. Ľudské zdroje, občianska vybavenosť (najmä vzdelávanie, kultúra, šport, služby)
3. Doprava, technická infraštruktúra
4. Hospodárstvo, ekonomický rozvoj
5. Sociálna oblasť, problematika marginalizovaných skupín obyvateľstva
6. Cestovný ruch
Poloha, prírodné pomery, životné prostredie
SILNÉ STRÁNKY
• Mesto Humenné ako regionálne
centrum dochádzky za prácou
a službami
• výhodná poloha mesta vzhľadom na
blízkosť hraníc štátov (Poľsko, Ukrajina,
Maďarsko)
• dobré železničné a autobusové
napojenie mesta s okolím a okolitými
štátmi
• cieľavedomé a systematické riešenie
rozvoja mesta
• dostatok prírodných lokalít
s významnými estetickými
a biologickými hodnotami v blízkosti
mesta
• úrodné pôdy a vhodné klimatické
podmienky pre poľnohospodárstvo
v okolí
• v regióne významné využívané zdroje
pitnej vody
• existencia separácie komunálneho
odpadu, triedenie, zhodnocovanie
a recyklácia
• plynofikácia energetických zdrojov
najväčších znečisťovateľov ovzdušia

•
•

•

•

•
•

•

•
•

SLABÉ STRÁNKY
poloha mesta vzhľadom na polohu
Bratislavy ako hlavného mesta SR
zmenená krajinná štruktúra spôsobujúca
úbytok lokalít s výskytom vzácnych
druhov rastlín a živočíchov
znečistenie povrchových a podzemných
vôd poľnohospodárskou a priemyselnou
výrobou
potenciálne ohrozenie veternou eróziou
súvisiace so zmenenou krajinnou
štruktúrou
staré ekologické záťaže v regióne
výskyt znečisťujúcich látok z osobnej a
nákladnej dopravy pozdĺž hlavných
dopravných ťahov aj v centre mesta
redukcia zelene v dôsledku zahusťovania
zástavby, čo má za následok nedostatok
oddychových zón a parkovej zelene
nedostatočné environmentálne
povedomie obyvateľstva
nízka úroveň využívania obnoviteľných
zdrojov energie
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•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

v súčasnosti relatívne malé znečistenie
ovzdušia
zavádzanie energeticky úsporných
opatrení pri novej výstavbe a
rekonštrukcii pôvodných objektov
PRÍLEŽITOSTI
využívanie možností cezhraničnej
spolupráce (Poľsko, Ukrajina,
Maďarsko)
efektívnejšie využívanie prírodných
daností regiónu pre jeho rozvoj
využitie zdrojov z fondov EÚ na účely
ochrany prírody a životného prostredia
zvýšenie kvality životného prostredia
zavádzaním nízko odpadových a
bezodpadových technológií vo
výrobných procesoch
zlepšenie environmentálneho
povedomia a informovanosti
obyvateľstva o ochrane prírody a
životného prostredia
angažovanie lokálnych záujmových
skupín v ochrane prírody
revitalizácia lokalít významných z
hľadiska ochrany biodiverzity
rozšírenie počtu triedených zložiek
komunálneho odpadu
sanácia starých neriadených skládok a
ďalších environmentálnych záťaží
využívanie alternatívnych zdrojov
energie a podpora obyvateľstva a firiem
zavádzajúcich ich využitie do praxe
podpora inovatívnych technológií na
zlepšenie ochrany životného
prostredia, racionálne využívanie
zdrojov a podpora zeleného rastu

OHROZENIA
•
•
•

•
•

•
•

•
•

pretrvajúce regionálne disparity
nezáujem verejnosti o riešenie
environmentálnych problémov
nedostatok finančných prostriedkov na
dobudovanie a modernizáciu
environmentálnej infraštruktúry
negatívne vplyvy globálneho otepľovania
a zmien klímy na životné prostredie
nedostatočná legislatíva upravujúca
problematiku environmentálnych záťaží,
nelegálneho uloženia odpadu
diaľkový prenos znečistenia z celého
regiónu Zemplínu
možné obmedzenia vlastníckych práv na
pozemkoch v územiach s prioritou
ochrany biodiverzity
nesúhlas vlastníkov pôdy s navrhovanými
ekostabilizačnými opatreniami
nedostatok financií na podporu
alternatívnych zdrojov energie
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Ľudské zdroje, občianska vybavenosť (najmä vzdelávanie, kultúra, šport, služby)
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

dobré priestorové podmienky pre
primárne a sekundárne vzdelávanie,
zmodernizované základné školy
prostredníctvom fondov EÚ
zapájanie sa škôl do projektových
výziev, dobrá spolupráca medzi školami
pomerne kvalitne a mnohostranne
vybudovaná sieť stredného školstva
činnosť žiackych a študentských
parlamentov na školách
rozvinutá sieť vzdelávacích inštitúcií
v regióne
záujem verejnosti o celoživotné
vzdelávanie
činnosť CVČ Dúha a súkromných CVČ
činnosť ZUŠ Humenné a súkromných
ZUŠ na území mesta
dobrá spolupráca občianskej sféry
s mestom, aktívne mimovládne
organizácie v meste
aktivity mesta v podpore vybudovania
kvalitnej občianskej infraštruktúry
(skúsenosti s realizáciou rozvojových
projektov)
činnosť kultúrnych inštitúcii
a pravidelné organizovanie kultúrnych
podujatí
rozvíjajúce sa inštitúcie na báze
partnerstva v oblasti záujmových
združení, nadácií a iných organizácií
mimovládneho sektora
spolupráca s partnerskými mestami
najmä v oblasti kultúry, športu
a vzdelávania
existencia mestských športových
zariadení a činnosť športových klubov
modernizácia športových a detských
ihrísk na území mesta, budovanie
nových ihrísk
fungujúce regionálne masmédia
široká ponuka služieb pre občanov

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

pokles počtu obyvateľstva v meste,
starnutie obyvateľstva
migrácia obyvateľstva za prácou do
veľkých miest, odliv kvalifikovaných
pracovníkov do zahraničia
nevyužíva sa adekvátne potenciál
vzdelaných ľudí v meste
oneskorená adaptácia stredného a
odborného vzdelávania potrebám trhu
práce
nedostatočné podmienky celoživotného
vzdelávania (materiálno-technické,
finančné)
absencia regionálneho centra
zameraného na edukačné aktivity pre
všetky vekové skupiny obyvateľstva
nedostatok voľno časových aktivít pre
deti, mládež a dospelú populáciu
potreba modernizácie budov kultúrnych
inštitúcií vrátane interiérového vybavenia
slabo rozvinutá kultúrna turistika
slabá podpora regionálnych umelcov
potreba rekonštrukcie existujúcich
športovísk a športových zariadení,
potreba budovať nové dopravné ihriská
zánik športových klubov z rôznych
dôvodov
nedostatok vedeckých inštitúcií v regióne
absencia technologických parkov,
výskumných stredísk, nízka podpora vedy
a výskumu
nízka podpora ľudských zdrojov v oblasti
rozvoja kultúry, športu, služieb
a vzdelávania
nedostatočná koordinácia inštitúcií
pôsobiacich v oblasti kultúry, športu a ich
podujatí, slabá vzájomná informovanosť
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•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

PRÍLEŽITOSTI
čerpanie finančných zdrojov z fondov
EÚ a ostatných grantových programov
za účelom zlepšovania stavu ľudských
zdrojov a občianskej vybavenosti
využívanie možností cezhraničnej
spolupráce s okolitými krajinami pri
rozvoji vzdelávania, kultúry, športu
rozvoj celoživotného vzdelávania ako
záruky rozvoja adaptability pracovnej
sily
podpora zavádzania inovatívnych
foriem vzdelávania a podpora
vedomostnej spoločnosti
vytvárať viac príležitostí a podmienok
na sebarealizáciu mladých
podpora vzdelávania najmä
marginalizovaných skupín obyvateľstva
možnosti využívania kultúrnych a
historických pamiatok pre kultúrne a
komerčné aktivity
organizovanie nových kultúrnych a
spoločenských podujatí reflektujúcich
na dopyt obyvateľstva
nové možnosti propagácie kultúry
v zahraničí
propagácia a rozvoj kultúry
národnostných menšín
vzájomne prepájať športové aktivity s
využívaním všetkých dostupných
športových zariadení v meste
podpora filantropie a dobrovoľníctva
v regióne
zavádzanie a efektívne využívanie egovernmentu

•

•
•
•
•

•
•
•
•

OHROZENIA
klesanie kvality ľudských zdrojov,
nepriaznivý demografický vývoj, migrácia
obyvateľstva
prehlbovanie štrukturálnych rozdielov
medzi dopytom a ponukou práce
nesystémové riešenia podpory
vzdelávania
neatraktívnosť učiteľského povolania a
neadekvátne ohodnotenie
legislatívne bariéry pre podporu
kultúrnych a športových aktivít
súkromným sektorom
nedostatočná finančná podpora kultúry,
športu a vzdelávania
finančná náročnosť zabezpečenia
materiálovej bázy a prevádzky športovísk
nízka podpora udomácnenia vedeckých
inštitúcií
pomalé tempo zavádzania informačných
technológií do praxe z dôvodu nedostatku
financií
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Doprava, technická infraštruktúra
SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

SLABÉ STRÁNKY

dobré dopravné spojenie mesta
s okolím, prípadne susednými štátmi
malý južný obchvat
fungujúca mestská hromadná doprava
rekonštrukcie chodníkov a ciest na
území mesta
budovanie parkovísk a odstavných
plôch na území mesta
revitalizácia centrálnej zóny mesta –
rekonštrukcia južnej časti Námestia
slobody
revitalizácia sídlisk (tvorba
oddychových zón, športovísk)
dobré pokrytie signálom pre mobilné
telefóny (4G) a možnosť pripojenia sa
do siete vysokorýchlostného internetu
vybudovaná sieť plynovodu, vodovodu
a kanalizácie v regióne
modernizácia verejného osvetlenia v
meste
trend rastu bytového fondu, podporné
formy výstavby nájomných bytov
realizované opatrenia v oblasti
bytového fondu smerujúce k
energetickým úsporám
PRÍLEŽITOSTI
podpora aktivít vedúcich k zlepšeniu
statickej dopravy
možné využitie letiska v Kamenici nad
Cirochou na rozvoj dopravy (aero taxi)
rozšírenie a dobudovanie siete
cyklotrás v meste - podpora budovania
cyklistickej infraštruktúry
(cyklochodníky, cyklopruhy a pod.)
posilnenie mestskej hromadnej
dopravy
čerpanie finančných zdrojov z fondov
EÚ a ostatných grantových programov
za účelom zlepšovania stavu technickej
infraštruktúry mesta
optimálne využitie geotermálnych

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

absencia diaľničnej resp. rýchlostnej
komunikácie v regióne s napojením na
diaľničnú sieť SR
chýbajúca elektrifikácia železničnej trate
Humenné – Bánovce na Ondavou
potreba vybudovania veľkého cestného
obchvatu
tranzitná doprava prechádzajúca centrom
mesta
nedostatok kvalitnej a prepojenej
cyklistickej infraštruktúry
nedostatok parkovísk na území mesta
chýbajúci územný generel dopravy a plán
udržateľnej mestskej mobility
neuspokojivý technický stav miestnych
komunikácií
tepelné straty v bytovom hospodárstve
(časť nezateplených obytných domov)
zlý technický stav niektorých verejných
budov

OHROZENIA
narastajúca intenzita automobilovej
dopravy, najmä tranzit
pokles počtu cestujúcich verejnou
dopravou
zle riešená tranzitná infraštruktúra
v meste
chýbajúca diaľničná sieť v regióne
nedostatok finančných prostriedkov na
dobudovanie a modernizáciu
infraštruktúry a na realizáciu rozvojových
zámerov
zastaranosť existujúcej technickej
infraštruktúry
obmedzené možnosti vplyvu mesta na
rozvoj technickej infraštruktúry
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•
•

zdrojov a ďalších netradičných zdrojov
energie
rastúci dôraz a realizácia princípov
trvalo udržateľného rozvoja
rastúci záujem o zefektívnenie bývania
- modernizáciu, zatepľovanie,
využívanie podkroví, nadstavby

•

Hospodárstvo, ekonomický rozvoj
SILNÉ STRÁNKY
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

meniaca sa legislatíva a normy

SLABÉ STRÁNKY

vybudované a fungujúce priemyselné
areály v meste, stabilné podnikateľské
prostredie
prihraničná poloha, živý cezhraničný
obchod, blízkosť štátov Maďarsko,
Poľsko, Ukrajina
výrazné pôsobenie zahraničných
investorov v meste
dlhodobo dobrý rating mesta, nízka
zadlženosť samosprávy
dlhoročné skúsenosti samosprávy pri
čerpaní prostriedkov z Európskej únie
pripravenosť mesta na spoluprácu pri
tvorbe a realizácii projektov
priemyselné tradície v regióne
nezvyšovanie (stabilná) úroveň
miestnych daní pre podnikateľské
subjekty
priaznivé prírodné a pôdno-klimatické
podmienky
dobré zdroje pitnej vody a rezervy
geotermálnych vôd
dobré železničné a autobusové
napojenie mesta s okolím a okolitými
štátmi
ľudské zdroje so skúsenosťami,
zručnosťou a tradíciou v
poľnohospodárskej výrobe,
potravinárskom a ľahkom priemysle
rastúci podiel obyvateľstva s
vysokoškolským vzdelaním
vysoký produkčný potenciál prostredia
existujúci spracovateľský potenciál

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

nízka angažovanosť inštitúcií
v regionálnom rozvoji
chýbajúca technická infraštruktúra pre
ekonomický rozvoj
slabšia propagácia regiónu vo vzťahu
k prilákaniu zahraničných investorov
nedostatok vhodných pozemkov a
priestorov pre väčšie podnikateľské a
priemyselné aktivity
vysoká miera nezamestnanosti
obyvateľstva a nedostatok pracovných
príležitostí a voľných pracovných miest v
regióne
negatívny vplyv hospodárskej krízy na
ochotu investorov vytvárať nové
pracovné miesta v regióne
nedostatočná podpora
poľnohospodárskych podnikov
slabá spracovateľnosť tovaru a
pripravenosť na trh
slabá spolupráca podnikateľských
subjektov
slabá komunikácia medzi
zamestnávateľmi a vzdelávacími
inštitúciami
zaostávajúca marketingová aktivita
podnikateľskej sféry
nízke zastúpenie vedeckých a výskumných
inštitúcií v regióne
nedostatok expertov a projektových
manažérov v regionálnom rozvoji
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•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

vysoký podiel podnikateľských
subjektov (malých a stredných
podnikateľov)
dobre diverzifikovaná skladba
priemyselných odvetví a ich výrobná
vyťaženosť
relatívne dobré priestorové kapacity
pre ďalší rozvoj mesta
PRÍLEŽITOSTI
možnosť rozšírenia priemyselných
parkov
získavanie skúseností od partnerských
miest v oblasti hospodárskeho rozvoja
rastúci záujem výrobných zahraničných
investorov o investície na Slovensku
dopyt po subdodávateľoch pre
zahraničných investorov
zvyšovanie konkurencieschopnosti
domácich podnikov
potenciál pre rozvoj cestovného ruchu
v regióne
modernizácia infraštruktúry
rozvoj služieb v regióne
lepšia propagácia mesta (zvýšenie
atraktivity pre investorov)
rozvoj výroby s vysokou pridanou
hodnotou
potenciál nových zdrojov
zamestnanosti v sektore služieb a
priemyslu
rozvoj odvetví založených na využívaní
potenciálu mesta a jeho regiónu
podpora malého a stredného
podnikania
využívanie „brownfieldov“ pre podporu
rozvoja hospodárstva mesta
zvýšenie využitia geotermálnych
zdrojov
podporné programy pre začínajúcich
podnikateľov
využitie a rozvoj vzdelanostného
potenciálu obyvateľstva
možné čerpanie v rámci projektových

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

OHROZENIA
vysoká migrácia pracovnej sily do
zahraničia
slabý záujem o investičné príležitosti na
východe Slovenska zo strany investorov
vysoké odvodové zaťaženie MSP
a meniaca sa legislatíva
odchod zahraničných investorov za
lacnejšou pracovnou silou
presun investorov do regiónov s vyššou
cenovou konkurencieschopnosťou
nepripravenosť na konkurenčný tlak
v rámci EÚ či v celosvetovom meradle
nedostatočné využitie ponúkaných
zdrojov EÚ a z toho vyplývajúci menší
rozvoj podnikov a nižšia
konkurencieschopnosť
pretrvávajúca neistota finalizovania
produktov
nedostatočná starostlivosť o rozvoj
infraštruktúry
zaostávajúca dopravná infraštruktúra
(chýba rýchlostná komunikácia)
obmedzený prístup k domácim a
zahraničným úverom, neúčinnosť
podpory vstupu zahraničných investícií
vonkajšia konkurencia na úkor domácich
podnikateľov
konkurencia miest s podobnou
infraštruktúrou a predpokladmi pre
prilákanie domácich a zahraničných
investorov
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•
•
•
•

programoch EÚ
zlepšenie spolupráce podnikateľských
subjektov
využitie produkčného potenciálu pôdy
využitie voľnej pracovnej sily
vytvorenie regionálneho marketingu a
regionálnych produktov

Sociálna oblasť, problematika marginalizovaných skupín obyvateľstva
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

rozvíjajúce sa inštitúcie na báze
partnerstva v oblasti záujmových
združení, nadácií a iných organizácií
mimovládneho sektora
existujúca štruktúra štátnej a neštátnej
sociálnej starostlivosti v meste
činnosť tretieho sektora v sociálnej
oblasti a riešenia problematiky
marginalizovaných skupín obyvateľstva
skúsenosti samosprávy s realizáciou
projektov zameraných na terénnu
sociálnu prácu v osade Podskalka
realizácia projektov zameraných na
podporu sociálnej inklúzie
existencia kamerového systému mesta
a jeho postupná modernizácia
dobrá spolupráca medzi mestom
a štátnymi a neštátnymi sociálnymi
zariadeniami
široké spektrum sociálnych služieb a
sociálnej starostlivosti o občanov
ohrozených sociálnym vylúčením
odborné zázemie v oblasti
poskytovania sociálnych služieb
ľudský potenciál v oblasti poskytovania
sociálnych služieb (vyškolení personál,
vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci)
podpora samosprávy určitých vekových
skupín (senior karta, junior karta)
starostlivosť o seniorov (denné centrá)
dostatočná sieť zdravotných zariadení
a rozvoj neštátnych zdravotníckych
zariadení v meste

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

nedostatok zdravotných sestier
a špecializovaných lekárov
chýbajúce infekčné a onkologické
oddelenie (lôžková časť) v nemocnici
nedostatok bezbariérových prístupov v
rámci mesta
nedostatok nájomných bytov a bytov
nižšieho štandardu
chýbajúce hygienické centrum
nižšia vzdelanostná úroveň
marginalizovaných skupín obyvateľstva
nižšia uplatniteľnosť na trhu práce pre
marginalizované skupiny obyvateľstva
pretrvajúci problém bezdomovectva
neochota zamestnávateľov zamestnávať
pracovníkov z marginalizovaných skupín
obyvateľstva
neexistencia resocializačných zariadení
nedostatočná kapacita jestvujúcich
zariadení sociálnych služieb
existencia sociálno-patologických javov v
spoločnosti
prehlbovanie sociálnych rozdielov
obyvateľstva
nedostatočná vzájomná informovanosť a
sieťovanie organizácií a iných subjektov
pôsobiacich v oblasti sociálnych služieb
pre deti, mládež a rodiny
nedostatočná terénna sociálna práca
v rodinách
nedostatok príležitostí integrovaného
vzdelávania pre deti so špeciálnymi
potrebami
99

Verzia 1.0

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné na roky 2016-2022
s výhľadom do roku 2025
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

dobrá dostupnosť rýchlej pomoci
dostatočná sieť lekární v meste
PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

čerpanie finančných zdrojov z fondov
EÚ a ostatných grantových programov
za účelom zlepšovania stavu sociálnej a
občianskej infraštruktúry zameraných
na podporu (riešenie) problematiky
marginalizovaných skupín obyvateľstva
zintenzívnenie poskytovania sociálnych
služieb na komunitnej úrovni
rozvoj terénnej sociálnej práce s
marginalizovanými skupinami
obyvateľstva
zriadenie komunitného centra v osade
Podskalka
podpora hendikepovaných skupín
obyvateľstva a ich integrácia
lepšie zapojenie sociálne
neprispôsobivého obyvateľstva do
vzdelávacieho procesu a trhu práce
podpora detí zo sociálne slabých rodín
prehlbovanie partnerskej spolupráce
všetkých subjektov štátnej správy,
samosprávy a neziskových organizácií,
zainteresovaných do aktivít v oblasti
sociálnych služieb

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

nedostatok odborného personálneho
zabezpečenia pre sociálnu inklúziu
zhoršujúci sa zdravotný stav obyvateľov
znižovanie počtu lôžok v zdravotníckych
zariadeniach
nedostatok finančných prostriedkov pre
oblasť zdravotníckej a sociálnej
starostlivosti
odchod kvalifikovanej pracovnej sily do
zahraničia
nárast problémov so sociálne
neprispôsobivými skupinami obyvateľov
nárast počtu obyvateľov v hmotnej núdzi
nárast žiadateľov o poskytovanie
sociálnych služieb
problém kriminality
zvyšovanie počtu marginalizovaných
skupín obyvateľstva
zvyšovanie rozdielov v medzi príjmovými
skupinami obyvateľstva, nárast chudoby
a sociálneho vylúčenia
prehlbovanie štrukturálnych rozdielov
medzi dopytom a ponukou práce

Cestovný ruch
•
•

•
•

•

SILNÉ STRÁNKY
geografická blízkosť hraníc troch štátov
- Poľsko, Ukrajina, Maďarsko
skúsenosti v cezhraničnej spolupráci,
schopnosť komunikácie hlavne s
turistami susedných štátov (Poľsko,
Ukrajina)
rozvoj spolupráce v rámci cezhraničnej
spolupráce a Karpatského euroregiónu
fungujúce združenia so zameraním na
cestovný ruch (OOCR Horný Zemplín
a Horný Šariš)
zlepšujúci sa stav infraštruktúry aj v
obciach v okrajových oblastiach regiónu

•

•

•

SLABÉ STRÁNKY
nedostatočné využívanie finančných
prostriedkov z EÚ na podporu cestovného
ruchu
nedostatočná spolupráca miest, obcí
s podnikateľskými subjektmi v oblasti
rozvoja cestovného ruchu
slabá prezentácia regiónu Horného
Zemplína ako celku, jeho rozvojových
možností, prírodných, kultúrnych a
historických atrakcií prostredníctvom
internetu, prípadne veľa
neaktualizovaných webových stránok
najmä zo strany samospráv
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•

vhodné predpoklady pre rozvoj turistiky
a agroturistiky
• zachovaná príroda - ekologicky čisté
prostredie - existencia NP Poloniny,
chránených krajinných oblastí
Východné Karpaty, Vihorlat, národných
prírodných rezervácií, prírodných
rezervácií a prírodných pamiatok
• existencia turisticko-informačných
kancelárií v regióne
• existencia múzeí a galérií
nadregionálneho významu
v Humennom a okolí
• kultúrno-historické pamiatky v celom
regióne
• drevené kostolíky - pamiatky
zaradené do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO v blízkom okolí
• pomerne hustá sieť vojenských a
židovských cintorínov v regióne
• bohatosť kultúrnych podujatí
• dobré podmienky pre cykloturistiku:
sieť značených cyklotrás, možnosti pre
cestnú aj horskú cyklistiku
• vodné plochy využiteľné pre kúpanie v
letnom období
• dostatok možnosti pre športový i
rekreačný rybolov a poľovníctvo
• vyhľadávané hubárske oblasti

•

•
•
•

•

PRÍLEŽITOSTI
možnosti využitia finančných
prostriedkov z programov Európskej
únie
účasť na medzinárodných veľtrhoch CR
a špecializovaných výstavách
zvýšený záujem o aktívny cestovný ruch
zo strany zahraničných turistov
finančná podpora malého a stredného
podnikania zo strany štátu so
zameraním na rozvoj cestovného ruchu
pozitívny vplyv zahraničných subjektov

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

obyvateľstvo slabo motivované k
aktivitám cestovného ruchu ,
nedostatočná osveta
slabo rozvinuté malé a stredné
podnikanie v okrajových častiach regiónu
malý počet cestovných agentúr
propagujúcich región
chýbajúce atraktívne doplnkové služby v
oblasti športu (lietanie v balónoch,
paraglading, golf, nedostatočné
zasnežovanie stávajúcich zjazdoviek)
vysoký podiel tranzitných a jednodňových
návštevníkov zo zahraničia, ktorí zaťažujú
životné prostredie bez výraznejšieho
ekonomického prínosu
nízky podiel priamych zahraničných
investícií do cestovného ruchu
pomalý rast resp. stagnácia domáceho
cestovného ruchu
chátranie niektorých historických a
kultúrnych pamiatok s negatívnym
vplyvom na rozvoj CR
obmedzené možnosti využívania
pamiatkovo chránených objektov pre
poskytovanie viacerých druhov služieb v
cestovnom ruchu
dosiaľ nevyužité minerálne pramene na
vybudovanie ekologicky prijateľnej
infraštruktúry vhodnej na využitie
turistami, cykloturistami resp. pre rodiny
s deťmi
OHROZENIA
nedostatočná podpora marketingových
aktivít na národnej a regionálnej úrovni
migrácia mladých ľudí do ekonomicky
vyspelejších regiónov z dôvodu
nedostatku pracovných príležitostí,
neschopnosti riešiť bývanie a pod.
konkurencieschopnosť iných regiónov a
štátov v oblasti cestovného ruchu
bariéry pri rozvoji zahraničného aktívneho
cestovného ruchu
nepripravenosť obyvateľstva na
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•

•

•

•

•
•

a návštevníkov na sortiment a kvalitu
poskytovaných služieb, poskytovanie
nových druhov služieb v súlade so
svetovým trendom
ponuka produktov cestovného ruchu
diferencovaných s ohľadom na dopyt
cieľových skupín turistov
koordinácií aktivít viacerých subjektov
podnikajúcich v rôznych oblastiach
služieb CR
využitie kultúrneho potenciálu regiónu
(kultúrne pamiatky, pamiatkové
rezervácie, pamiatkové zóny, múzeá a
galérie, kultúrne podujatia, folklórne a
remeselné tradície) pre rozvoj
cestovného ruchu
vytvorenie podujatí založených na
miestnych tradíciách a zvykoch v
spolupráci s inými regiónmi
aktivita miestnych samospráv v rozvoji
CR v regióne
nevyužitý potenciál minerálnych resp.
predpokladaný potenciál termálnych
prameňov v regióne

•
•
•
•

•

•

podnikanie v cestovnom ruchu
nízka priemerná mzdová úroveň v
službách cestovného ruchu
neprofesionálny prístup majiteľov resp.
manažérov zariadení CR
nutnosť udržania ekologickej stability
územia
riziko straty štatútu ekologického regiónu
v dôsledku aktivít v cestovnom ruchu,
možnosť narušenia celkového charakteru
prírody
pretrvávajúci charakter územia
využívaného len na krátkodobú rekreáciu
a pobyty
postupné zanikanie tradičných remesiel
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1.3.2. Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja
Kľúčové disparity rozvoja
• migrácia obyvateľstva za prácou do iných regiónov
• dopravná situácia v meste
• absencia diaľničnej a rýchlostnej siete v regióne
• nezamestnanosť v regióne
• problematika marginalizovaných skupín obyvateľstva
• nevyužitý potenciál cestovného ruchu (najmä prírodno-kultúrny)
• nesúlad medzi jednotlivými aktérmi v procese rozvoja mesta
• absencia podnikateľských a inovačných centier na podporu podnikania vrátane vedeckotechnologických parkov
• nedostatok vhodných voľných plôch pre výstavbu priemyselných parkov
• absencia marketingu mesta v oblasti získavania investorov
• energeticky náročné verejné budovy na území mesta
• nízka úroveň využívania obnoviteľných zdrojov energie
Hlavné faktory rozvoja
• blízkosť troch štátov (Poľsko, Maďarsko, Ukrajina)
• dobré dopravné spojenie mesta s okolím, prípadne susednými štátmi
• vhodné pôdno-klimatické podmienky
• dobré priestorové možnosti pre ďalší rozvoj mesta
• dlhodobo dobrý rating mesta, nízka zadlženosť samosprávy
• priemyselná tradícia mesta, etablovanie zahraničných investorov v priemyselnej zóne
• skúsenosti s čerpaním prostriedkov z Európskej únie
• prírodný, historický a kultúrny potenciál pre cestovný ruchu
• postupné investovanie do znižovania energeticky náročnej prevádzky verejných budov
• systém vzdelávania, podpory rozvoja športu a kultúry na území mesta
• sociálna, kultúrna a športová infraštruktúra na území mesta
• postupná modernizácia technickej infraštruktúry na území mesta
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2. STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Humenné nadväzuje
na analytickú časť, ktorej výstupom je komplexná analýza a SWOT analýza. Strategická časť obsahuje
stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určení hlavných cieľov a priorít
rozvoja mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého
udržateľného rozvoja územia.
Strategická časť obsahuje:
1. Víziu územia.
2. Formuláciu a návrh stratégie.
3. Výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna).

2.1.Vízia mesta Humenné
V zmysle aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sa očakáva, že
regióny budú schopné efektívne využívať svoj vnútorný potenciál ako svoju konkurenčnú výhodu s
cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov a v rámci jednotlivých regiónov budú znižované
vnútroregionálne rozdiely. Počas realizácie aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja
SR bude pri plánovacích procesoch uplatňovaný integrovaný prístup orientovaný smerom
k udržateľnému sociálnemu, ekonomickému, environmentálnemu a územnému rozvoju regiónov.
Vízia regionálneho rozvoja predstavuje stav, ku ktorému má Slovensko za niekoľko rokov dospieť,
vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie 2014 až 2020 s výhľadom
do roku 2030, ako aj postupy na ich dosiahnutie.
Vízia regionálneho rozvoja Slovenska je definovaná nasledovne:
“Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región bude
využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho,
environmentálneho a územného rozvoja a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého, hospodársky,
politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie.”
Pre naplnenie dlhodobej vízie regionálneho rozvoja podľa aktualizovanej Národnej stratégie
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zameranej na rozvoj regiónov, zvyšovanie ich
výkonnostného potenciálu a konkurencieschopnosti je stanovený nasledovný strategický cieľ:
“Integrovaným a výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe využitia
vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, konkurencieschopnosť a
výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a pri rešpektovaní princípov udržateľného
rozvoja”.
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Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má mesto Humenné z dlhodobého hľadiska
dosiahnuť. Vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie nasledujúcich
10 – 14 rokov a postupov na ich dosiahnutie.
Mesto Humenné má stanovenú nasledovnú víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým výsledkom počas
rokov 2007-2013 s výhľadom do roku 2015 a aj očakávaniam pre nasledovné roky 2016-2022 s
výhľadom do roku 2025:
„Mesto Humenné bude v roku 2022 ideálnym mestom pre život, podporujúce nové trendy a rozvoj
podnikania, s kvalitnou infraštruktúrou, pokrokovými a vzdelanými ľuďmi so zámerom neustále
zlepšovať kvalitu života všetkých svojich obyvateľov.“

2.2.Strategický cieľ rozvoja mesta Humenné
Pri stanovení strategického cieľa mesta Humenné sa prihliadalo na aktualizáciu Národnej stratégie
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Uznesenie Vlády SR č. 222, máj 2014). Dokument je v
súlade s inými strategickými a koncepčnými dokumentmi, a to so spomínanou stratégiou Európa
2020, v oblasti politiky súdržnosti nadväzuje na Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020, v oblasti
územného rozvoja je stratégia koordinovaná s Koncepciou územného rozvoja Slovenska.
Prostredníctvom nástrojov politiky rozvoja tento dokument nadväzuje aj na realizáciu rozvojových
programov financovaných zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov financovania.
V oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov majú svoje nezastupiteľné postavenie obce,
ako jedna z troch úrovní verejnej správy. Obce tvoria integrálnu súčasť regionálnej politiky
a regionálneho rozvoja. Ekonomika obcí predstavuje významnú časť verejných financií. Obce
zabezpečujú výkony a služby vo verejnom záujme v rámci originálnych kompetencií alebo
preneseného výkonu štátnej správy.
V dokumente sú uvádzané hlavné faktory rozvoja regiónov Slovenska, determinanty
konkurencieschopnosti regiónov a hlavné disparity. Dokument Národná stratégia regionálneho
rozvoja je považovaný za záväzný programovací dokument pre jednotlivé regióny, mestá, obce, teda
aj pre mesto Humenné.
Strategický cieľ mesta Humenné na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2025 s rešpektovaním
strategických cieľov pre Prešovský samosprávny kraj je nasledovný:
„Strategickým cieľom rozvoja mesta Humenné na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2025 je
vytvorenie podmienok pre trvalé zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta, konkurencieschopný
hospodársky rozvoj podporujúci inovácie s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj a kvalitné životné
prostredie s rešpektovaním strategických cieľov Prešovského samosprávneho kraja.“

2.3.Stratégia rozvoja mesta Humenné
Cieľom strategickej časti je návrh takých prioritných oblastí a opatrení, ktoré budú viesť k dosiahnutiu
strategického cieľa a teda následne naplneniu vízie mesta rešpektujúc princípy regionálnej politiky.
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Prioritných oblastí a opatrení, ktoré sú priamo v kompetencii mesta a tiež oblastí, ktoré nie sú priamo
v kompetencii mesta, ale mesto ich v rámci svojich schopností a možností dokáže ovplyvniť (najmä
pri využití princípu partnerstva).
Definovanie stratégie rozvoja mesta Humenné nadväzuje na výsledky analýz, vychádza z poznania
komplexného vnútorného prostredia, potrieb obyvateľov mesta Humenné. Do riešenia pomerne
širokého spektra existujúcich rozvojových potrieb aktívne vstupujú viacerí aktéri (štát, miestna
samospráva, súkromný sektor, mimovládne organizácie atď.) s rôznymi kompetenciami, záujmami a
finančnými zdrojmi. Zároveň vychádza z predpokladu, že príslušné orgány verejnej správy na
národnej a regionálnej úrovni zabezpečia koordinovaný prístup pri zabezpečení plánovaných zmien,
ktorého dôležitým predpokladom je dobrá informovanosť kľúčových aktérov a ich spolupráca.
Osobitná pozornosť v stratégii je venovaná koordinácii rozvojových zámerov mesta, ktoré budú cez
schválené operačné programy spolufinancované zo zdrojov európskych fondov. Je spracovaná v
súlade s aktualizovanou Národnou stratégiou regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v súlade s
prioritnými oblasťami v nej definovanými, a to:
PO 1 Ľudské zdroje – zvýšenie kvality ľudského kapitálu
PO 2 Ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť hospodárstva
PO 3 Štrukturálne zmeny
PO 4 Poznatkovo orientovaná ekonomika
PO 5 Ochrana a tvorba životného prostredia
Tieto sú premietnuté do prioritných oblastí navrhovaných v stratégii rozvoja mesta s prispôsobením
podmienkam úrovne samosprávy a tiež zlúčením PO 2 – PO 4 do jednej spoločnej prioritnej oblasti –
Hospodárska politika.
Pre naplnenie vízie a na dosiahnutie strategického cieľa si mesto Humenné stanovilo tri nasledovné
hlavné prioritné oblasti / politiky:

HOSPODÁRSKA POLITIKA

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

SOCIÁLNA POLITIKA

Inovatívne podnikateľské
prostredie

Efektívne odpadové hospodárstvo

Moderná školská
infraštruktúra

Cestovný ruchu podporujúci
zachovanie kultúrneho
a prírodného dedičstva

Vodné hospodárstvo (voda,
kanalizácia, protipovodňové
opatrenia, opatrenia vedúce
k prevencii pred živelnými
pohromami)

Flexibilné sociálne služby
a sociálna infraštruktúra
(sociálna, bytová
a zdravotnícka)

A.

B.
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C.
Bezpečná a flexibilná doprava

Ochrana životného prostredia

Kultúra, šport a aktívne
trávenie voľného času

Moderná technická infraštruktúra

Energetická úspornosť a obnoviteľné
zdroje

Podpora partnerskej
spolupráce

D.

E.
Efektívna verejná správa
podporujúca elektronizáciu

F.
Výskum a inovácie

G.
Kultúrny a kreatívny priemysel

Hospodárska politika– pozostáva z oblastí so zameraním na podnikateľské prostredie (podpora
malého a stredného podnikania, podpora veľkých podnikov a pod.), na podporu remeselnej a
poľnohospodárskej výroby, rozvoj cestovného ruchu, rozvoj dopravnej (miestne komunikácie,
parkovacie miesta, chodníky, cyklodoprava a pod.) a ostatnej technickej infraštruktúry (mestský
rozhlas, kamerový systém, osvetlenie, verejné toalety a pod.), efektívna verejná správa, výskum a
inovácie, kultúrny a kreatívny priemysel (ide o priemysel, ktorý pridáva výsledkom duševnej tvorivej
činnosti hospodársku hodnotu, zahŕňa najmä umenie, podporu tradičných remesiel, folklóru a pod.)
Environmentálna politika– so zameraním na odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo (voda,
kanalizácia, protipovodňové opatrenia, opatrenia vedúce k prevencii pred živelnými pohromami), na
ochranu a tvorbu zložiek životného prostredia (ovzdušie, zeleň v meste, zníženie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov a pod.), na ochranu krajiny a prírody.
Prostredníctvom týchto prioritných oblastí ďalej rozpracovaných do jednotlivých opatrení bude
mesto napĺňať víziu rozvoja napĺňaním strategického cieľa, vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality
života obyvateľov mesta, pre konkurecieschopný hospodársky rozvoj a zvyšovanie kvality životného
prostredia s rešpektovaním strategických cieľov Prešovského samosprávneho kraja.
Sociálna politika – zahŕňa oblasť trhu práce, školstvo a vzdelávanie, sociálne služby a sociálnu
infraštruktúru (sociálnu, bytovú a zdravotnícku), kultúru a šport, rozvoj a podporu partnerskej
spolupráce.
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Formulár č. S 1 – Hierarchia strategických cieľov
„Mesto Humenné bude v roku 2022 ideálnym mestom pre život, podporujúce nové trendy a rozvoj podnikania, s kvalitnou infraštruktúrou,
pokrokovými a vzdelanými ľuďmi so zámerom neustále zlepšovať kvalitu života všetkých svojich obyvateľov.“

1. Prioritná oblasť – Hospodárska

3. Prioritná oblasť – Sociálna

2. Prioritná oblasť – Environmentálna

3.4.Podpora a rozvoj partnerskej spolupráce.

3.3.Rozvoj kultúry, športu a aktívneho
trávenia voľného času.

Komplexná celoživotná starostlivosť
o občanov mesta, zvyšovanie kvality
života a podpora partnerskej
spolupráce.

3.1.Modernizácia školskej infraštruktúry.

2.4. Zvyšovanie energetickej úspornosti
a podpora rozvoja obnoviteľnej energie.

2.3. Efektívna ochrana životného prostredia.

2.2. Modernizácia vodného hospodárstva.

Kvalitné životné prostredie pre všetkých bez
negatívnych vplyvov s využívaním
obnoviteľných zdrojov energie.

2.1. Zefektívnenie odpadového hospodárstva.

1.7.Podpora rozvoja kultúrneho
a kreatívneho priemyslu.

1.6.Podpora výskumu a inovácií.

1.5.Efektívna a moderná verejná správa
s využitím elektronizácie

1.4.Komplexná modernizácia
technickej infraštruktúry

1.3.Rozvoj bezpečnej
a flexibilnej dopravy.

1.2.Využitie prírodného
a kultúrneho dedičstva pri rozvoji CR.

Špecifické
ciele

Inovatívne a konkurencieschopné hospodárstvo
zohľadňujúce regionálne danosti s modernou
infraštruktúrou, elektronickou verejnou správou
podporujúcou rozvoj služieb a cestovných ruchom
využívajúcim prírodný a kultúrny potenciál.

1.1.Rozvoj podnikateľ. prostredia
a podpora inovácií.

Globálne
ciele

3.2.Budovanie sociálnej infraštruktúry
poskytujúcej flexibilné sociálne služby.

Vízia
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1.1.1. Podpora vhodného podnikateľského prostredia na
území mesta za účelom tvorby nových pracovných miest.
1.1.2. Podpora konkurencieschopného hospodárstva
využívajúceho nové trendy a inovácie.
1.2.1. Rozvoj cestovného ruchu využívajúceho prírodný
a kultúrny potenciál.
1.2.2. Podpora budovania značky mesta Humenné ako
turistickej destinácie.

Tematické
ciele

1.3.1. Podpora rozvoja dopravy v meste z hľadiska
bezpečnosti a flexibility.

2.1.1. Zefektívnenie systému odpadového
hospodárstva (recyklácia, zhodnocovanie).
2.2.1. Modernizácia vodného hospodárstva –
voda a kanalizácia.
2.2.2. Zefektívnenie protipovodňových
opatrení na území mesta.
2.2.3. Komplexný systém ochrany pred
živelnými pohromami vrátane prevencie.

1.3.2. Podpora rozvoja zelenej dopravy.
1.4.1. Komplexná modernizácia technickej infraštruktúry
mesta.
1.5.1. Modernizácia samosprávy a jej procesov.
1.5.2. Elektronizácia verejnej správy – samosprávy.

2.3.1. Ochrana všetkých zložiek životného
prostredia.
2.4.1. Zvyšovanie energetickej úspornosti
verejných budov.
2.4.2. Podpora využiteľnosti obnoviteľných
zdrojov energie vo všetkých sférach života.

1.6.1. Podpora zavádzania výsledkov výskumu a inovácií do
praxe.
1.7.1. Podpora rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

3.1.1. Podpora aktivít a projektov
v oblasti školstva a celoživotného
vzdelávania.
3.1.2. Modernizácia predškolských
zariadení.
3.1.3. Modernizácia školských
zariadení.
3.1.4. Podpora modernej školy za
pomoci využitia nových trendov
v oblasti vzdelávania.
3.2.1. Modernizácia sociálnej
infraštruktúry za účelom poskytovania
flexibilných sociálnych služieb.
3.2.2. Rozvoj terénnej sociálnej služby
na území mesta.
3.2.3. Modernizácia bytového fondu
a podpora výstavby nájomných bytov.
3.2.4. Modernizácia zdravotníckej
infraštruktúry za účelom poskytovania
komplexnej zdravotnej starostlivosti.
3.3.1. Modernizácia kultúrnej
infraštruktúry.
3.3.2. Modernizácia športovej
infraštruktúry.
3.3.3. Podpora aktívneho trávenia
voľného času.
3.4.1. Podpora a rozvoj partnerskej
spolupráce.
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1. Podpora inovatívneho podnikateľského prostredia na
území mesta s cieľom zlepšiť podmienky na trhu práce.
2. Humenné ako mesto s konkurencieschopných
hospodárstvom.
3. Budovanie značky mesta Humenné ako turistickej
destinácie.
Územné ciele

4. Bezpečná a flexibilná doprava v meste Humenné.
5. Komplexný rozvoj infraštruktúry mesta Humenné.
6. Moderná samospráva mesta Humenné s využitím nových
trendov a elektronizácie zameraný na občana.
7. Rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu na území
mesta Humenné.

1. Humenné ako mesto podporujúce
efektívne využívanie a zhodnocovanie
odpadov.

1. Kvalitná školská infraštruktúra na
území mesta Humenné.

2. Modernizácia vodného hospodárstva
v meste Humenné.

2. Rozvoj ľudského potenciálu
v Humennom.

3. Komplexné protipovodňové opatrenia na
území mesta Humenné.

3. Mesto Humenné poskytujúce
komplexné a adresné sociálne služby
pre všetkých občanov.

4. Komplexný a efektívny systém prevencie
pred živelnými pohromami na území mesta
Humenné.
5. Zvýšenie energetickej úspornosti verejných
budov na území mesta Humenné.
6. Zavádzanie využiteľnosti obnoviteľných
zdrojov energie na území mesta Humenné.

4. Mesto poskytujúce dostatok
kultúrneho a športového vyžitia pre
všetkých.
5. Budovanie partnerskej spolupráce
mesta Humenné a jeho partnerských
miest.
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3. PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová časť nadväzuje na strategickú časť a obsahuje najmä zoznam opatrení a projektov na
zabezpečenie realizácie programu rozvoja mesta. Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických
cieľov v sociálnej, hospodárskej a environmentálnej politike minimálne na úrovni opatrení a aktivít,
ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami projektov samosprávy vykonávaných mimo bežnú
činnosť a smerujúcich k naplneniu strategického cieľa rozvoja mesta Humenné na roky 2016-2022
s výhľadom do roku 2025.

„Strategickým cieľom rozvoja mesta Humenné na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2025 je
vytvorenie podmienok pre trvalé zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta, konkurencieschopný
hospodársky rozvoj podporujúci inovácie s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj a kvalitné životné
prostredie s rešpektovaním strategických cieľov Prešovského samosprávneho kraja.“

Strategický cieľ bol rozpracovaný do cieľov jednotlivých prioritných oblastí nasledovným spôsobom:

Prioritné oblasti
Prioritná oblasť 1 (PO1)
Hospodárska politika

Prioritná oblasť 2 (PO2)
Environmentálna politika

Prioritná oblasť 3 (PO3)
Sociálna politika

Ciele prioritných oblastí

Inovatívne
a konkurencieschopné

Komplexná celoživotná
Kvalitné životné prostredie pre

hospodárstvo zohľadňujúce

starostlivosť o občanov
všetkých bez negatívnych vplyvov

regionálne danosti s modernou

mesta, zvyšovanie kvality
s využívaním obnoviteľných

infraštruktúrou, elektronickou

života a podpora partnerskej
zdrojov energie.

verejnou správou podporujúcou

spolupráce.

rozvoj služieb a cestovných
ruchom využívajúcim prírodný
a kultúrny potenciál
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Pre prehľadnejšie zachytenie stratégie rozvoja mesta Humenné boli v strategickej časti detailnejšie
rozpracované oblasti podpory jednotlivých prioritných oblastí:

Prioritné oblasti
Prioritná oblasť 1 (PO1)

Prioritná oblasť 2 (PO2)

Prioritná oblasť 3 (PO3)

Hospodárska politika

Environmentálna politika

Sociálna politika

Oblasti podpory
Inovatívne podnikateľské
prostredie
Cestovný ruchu podporujúci
zachovanie kultúrneho
a prírodného dedičstva

Efektívne odpadové
hospodárstvo
Vodné hospodárstvo (voda,
kanalizácia, protipovodňové
opatrenia, opatrenia vedúce
k prevencii pred živelnými
pohromami)

Moderná školská infraštruktúra
Flexibilné sociálne služby
a sociálna infraštruktúra
(sociálna, bytová a zdravotnícka)

Bezpečná a flexibilná doprava

Ochrana životného prostredia

Kultúra, šport a aktívne trávenie
voľného času

Moderná technická
infraštruktúra
Efektívna verejná správa
podporujúca elektronizáciu

Energetická úspornosť
a obnoviteľné zdroje

Podpora partnerskej spolupráce

Pri vypracovaní programovej časti PHSR Mesta Humenné bol v zmysle platnej metodiky pre
spracovanie PHSR implementovaný nasledovný postup:
1. Pracovné skupiny navrhli v programovej časti projekty a aktivity na dosiahnutie opatrení
definovaných v strategickej časti (Formulár P1, viď nižšie).
2. Zástupcovia prizvaných organizácií sa podieľali na návrhoch projektov.
3. Riadiaci tím (rozšírený o zástupcoch externého dodávateľa) stanovil termíny realizácie
projektov (roky), odhad ich financovania (výška a zdroje financovania)a návrh ukazovateľov
(Formulár P2).
4. Externý dodávateľ vypracoval sumárny prehľad projektových zámerov mesta ako východisko
pre ďalšie spracovanie (Formulár P3, príloha programovej časti) a vypracovanie formulárov
pre prípravu navrhnutých projektov v súlade s akčným plánom realizácie PHSR na roky n+1
(Formulár P4, príloha programovej časti).
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3.1 Opatrenia a aktivity, Merateľné ukazovatele
Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám:
Formulár č. P 1 – Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí

Prioritná oblasť PO1 – Hospodárska politika
Opatrenie

Opatrenie č. 1.1
Podpora konkurencieschopného hospodárstva
na území mesta

Opatrenie č. 1.2
Rozvoj cestovného ruchu
využívajúceho prírodný
a kultúrny potenciál vrátane
podpory budovania značky
mesta
Opatrenie č. 1.3
Podpora dopravy v meste
z hľadiska bezpečnosti
a flexibility vrátane rozvoja
zelenej dopravy

Projekt / Aktivita

Prioritná oblasť

Projekt 1.1.1
Podpora aktivít podnikateľského prostredia s využitím inovácií za účelom tvorby
nových pracovných miest.
Projekt 1.1.2
Podporiť a realizovať projekty zamerané na propagáciu mesta Humenné ako
vhodného prostredia pre nové investície
PRIORITNÉ ZAMERANIE
1.1.2.1. Vytvoriť ponuku priestorov a lokalít vhodných na podnikanie
Projekt 1.2.1
Realizácia projektov podporujúcich rozvoj CR s využitím prírodného a kultúrneho
potenciálu regiónu:
PRIORITNÉ ZAMERANIE
1.2.1.1. Projekt informačného centra a partnerskej spolupráce
1.2.1.2. Realizácia projektov na podporu tvorby a budovania značky mesta
(napr. Pamätné dni mesta, Adventné Humenné, Švejkove pivné dni, a pod.)
Projekt 1.3.1
Generel dopravy mesta Humenné vrátane plánu dopravnej obsluhy.
Projekt 1.3.2
Plán udržateľnej mestskej mobility.
Projekt 1.3.3
Realizácia južného obchvatu mesta Humenné.

Obdobie realizácie

Hospodárska – Inovatívne
podnikateľské prostredie

Celé obdobie

Hospodárska – Inovatívne
podnikateľské prostredie

2016 - 2018

Hospodárska - Cestovný
ruchu podporujúci zachovanie
kultúrneho a prírodného
dedičstva

Celé obdobie

Hospodárska – Bezpečná
a flexibilná doprava
Hospodárska – Bezpečná
a flexibilná doprava
Hospodárska – Bezpečná
a flexibilná doprava

2016 - 2017
2016 - 2017
Celé obdobie

113
Verzia 1.0

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné na roky 2016-2022
s výhľadom do roku 2025

Opatrenie č. 1.4
Komplexná modernizácia
technickej infraštruktúry mesta

Projekt 1.3.4
Lávka pre peších cez rieku Laborec poniže cestného mosta.

Hospodárska – Bezpečná
a flexibilná doprava

2016 - 2018

Projekt 1.3.5
Podpora ekologickej dopravy v regióne Humenné.
PRIORITNÉ ZAMERANIE
1.3.5.1. Vybudovanie chráneného parkoviska pre ekologickú dopravu.

Hospodárska – Bezpečná
a flexibilná doprava

2017 - 2018

Projekt 1.4.1
Tvorba nového územného plánu mesta Humenné.

Hospodárska – Moderná
technická infraštruktúra

2016 - 2017

Projekt 1.4.2
Dobudovanie technickej infraštruktúry spojnice ulíc Na Podskalku – Košická.

Hospodárska – Moderná
technická infraštruktúra

2016 - 2018

Hospodárska – Moderná
technická infraštruktúra

2016 - 2018

Hospodárska – Moderná
technická infraštruktúra

2016 - 2018

Hospodárska – Moderná
technická infraštruktúra

2017 - 2018

Hospodárska – Moderná
technická infraštruktúra

2016 - 2018

Hospodárska – Moderná
technická infraštruktúra

2016 - 2017

Hospodárska – Moderná
technická infraštruktúra

Celé obdobie

Hospodárska – Moderná
technická infraštruktúra

Celé obdobie

Projekt 1.4.3
Riešenie zosuvov pri miestnych komunikáciách v meste Humenné
(ul. Sadová, ul. Iljikčana).
Projekt 1.4.4
Rozšírenie mestského cintorína II. etapa a rekonštrukcia Domu smútku
v Humennom.
Projekt 1.4.5
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Humenné (IV. etapa).
Projekt 1.4.6
Modernizácia a ďalšie rozšírenie kamerového systému na území mesta
Humenné.
Projekt 1.4.7
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla na území mesta
Humenné.
Projekt 1.4.8
Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídliskách.
Projekt 1.4.9
Budovanie nových záchytných parkovísk a odstavných plôch na území mesta
Humenné.
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Projekt 1.4.10
Obnova, rekonštrukcia a dobudovanie mestských komunikácií, chodníkov
a spevnených plôch.
Projekt 1.4.11
Stavebné úpravy medzigarážových priestorov v meste Humenné.
Opatrenie č. 1.5
Modernizácia samosprávy a jej
procesov vrátane
elektronizácie verejnej správy

Projekt 1.5.1
Realizácia projektov zameraných na modernizáciu samosprávy a jej procesov
s využitím nových trendov so zameraním na zlepšenie poskytovania služieb
občanom.
PRIORITNÉ ZAMERANIE
1.5.1.1. Elektronizácia služieb samosprávy mesta Humenné.

Hospodárska – Moderná
technická infraštruktúra

Celé obdobie

Hospodárska – Moderná
technická infraštruktúra

Celé obdobie

Hospodárska - Efektívna
verejná správa podporujúca
elektronizáciu

2016 - 2018

Prioritná oblasť PO2 – Environmentálna politika
Opatrenie

Opatrenie č. 2.1
Zefektívnenie systému
odpadového hospodárstva
(recyklácia, zhodnocovanie)

Opatrenie č. 2.2
Modernizácia vodného
hospodárstva – voda
a kanalizácia

Projekt / Aktivita

Prioritná oblasť

Projekt 2.1.1
Výstavba Biocentra pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
v Humennom.
Projekt 2.1.2
Výstavba zberného dvora pre separovaný odpad v meste Humenné.
Projekt 2.1.3
Projekt zdokonalenia systému separácie odpadu vrátane rozšírenia separácie a
zhodnocovania BRO v Humennom.
Projekt 2.2.1
Rekonštrukcia a dostavba verejných vodovod a kanalizácií na území mesta
Humenné
PRIORITNE ZAMERANIE
2.2.1.1 Dobudovanie vodovodu a kanalizácie na území mesta Humenné (ul.

Obdobie realizácie

Environmentálna – Efektívne
odpadové hospodárstvo

2016 - 2018

Environmentálna – Efektívne
odpadové hospodárstvo

2016 - 2018

Environmentálna – Efektívne
odpadové hospodárstvo

2016 - 2018

Environmentálna - Vodné
hospodárstvo (voda,
kanalizácia, protipovodňové
opatrenia, opatrenia vedúce
k prevencii pred živelnými

Celé obdobie
(2017 – 2018)
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Sninská, Majakovského, časť Na Podskalku spojnica s ul. Košickou)
2.2.1.2. Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v osade Podskalka.

Opatrenie č. 2.3
Komplexný systém ochrany
pred živelnými pohromami
vrátane prevencie

Projekt 2.3.1
Protipovodňové opatrenia na území mesta.
2.3.1.1. Realizácia protipovodňového vodného diela – poldra na vodnom
toku Lieskovec.

Projekt 2.3.2
Komplexný systém ochrany pred živelnými pohromami na území mesta
Humenné vrátane prevencie.

Opatrenie č. 2.4
Ochrana všetkých zložiek
životného prostredia

Projekt 2.4.1
Vybudovanie celomestskej oddychovo-relaxačnej zóny s cyklotrasami v priestore
protipovodňového vodného diela – poldra na vodnom toku Lieskovec
a s parkom jedlých gaštanov.
Projekt 2.4.2
Revitalizácia nábrežia vodného toku Laborec na území mesta s vybudovaním
prímestskej rekreačnej zóny.
Projekt 2.4.3
Komplexná inventarizácia a následná revitalizácia verejnej zelene na území
mesta Humenné.
Projekt 2.4.4
Vybudovanie zeleného parku Humenné.
Projekt 2.4.5
Hluková mapa mesta Humenné.

pohromami)
Environmentálna - Vodné
hospodárstvo (voda,
kanalizácia, protipovodňové
opatrenia, opatrenia vedúce
k prevencii pred živelnými
pohromami)
Environmentálna - Vodné
hospodárstvo (voda,
kanalizácia, protipovodňové
opatrenia, opatrenia vedúce
k prevencii pred živelnými
pohromami)

Celé obdobie
(2016 – 2017)

Celé obdobie

Environmentálna – Ochrana
životného prostredia

2017 - 2018

Environmentálna – Ochrana
životného prostredia

2016– 2018

Environmentálna – Ochrana
životného prostredia

2017 - 2018

Environmentálna – Ochrana
životného prostredia
Environmentálna – Ochrana
životného prostredia

2016 - 2017
2016 - 2017
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Projekt 2.4.6
Realizácia projektov zameraných na ochranu všetkých zložiek životného
prostredia.
2.4.6.1. Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom na území mesta
Humenné.
Opatrenie č. 2.5
Podpora využiteľnosti
obnoviteľných zdrojov energie
vrátane zvyšovania
energetickej úspornosti
verejných budov

Projekt 2.5.1
Realizácia projektov podporujúcich využiteľnosť obnoviteľných zdrojov.
Projekt 2.5.2
Zvyšovanie energetickej úspornosti verejných budov na území mesta Humenné.

Environmentálna – Ochrana
životného prostredia

Environmentálna Energetická úspornosť
a obnoviteľné zdroje
Environmentálna Energetická úspornosť
a obnoviteľné zdroje

Celé obdobie

Celé obdobie

2016-2018

Prioritná oblasť PO3 – Sociálna politika
Opatrenie

Projekt / Aktivita

Opatrenie č. 3.1
Podpora aktivít a projektov
v oblasti školstva
a celoživotného vzdelávania

Projekt 3.1.1
Realizovať projekty celoživotného vzdelávania so zameraním najmä na sociálne
znevýhodnené skupiny obyvateľstva.
Projekt 3.1.2
Realizovať projekty v oblasti školstva s ohľadom na aktuálne potreby trhu práce
a kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
Projekt 3.1.3
Realizovať projekty zamerané na riešenie problematiky nedostatočnej
vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK.
Projekt 3.1.4
Realizovať projekty pre ohrozené skupiny mládeže vytváraním podmienok pre
zdravý fyzický, psychický a sociálny vývin detí a mládeže - eliminácia rizík
u ohrozených skupín mládeže

Prioritná oblasť

Obdobie realizácie

Sociálna – Moderná školská
infraštruktúra

Celé obdobie

Sociálna – Moderná školská
infraštruktúra

Celé obdobie

Sociálna – Moderná školská
infraštruktúra

Celé obdobie

Sociálna – Moderná školská
infraštruktúra

Celé obdobie
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Opatrenie č. 3.2 Modernizácia
predškolských zariadení

Opatrenie č. 3.3 Modernizácia
školských zariadení

Projekt 3.1.5
Realizovať projekt zabezpečením zdravotníckeho minima pre poskytovanie
pomoci vzdelávaním detí a mládeže vrátane dopravnej výchovy pre MŠ a ZŠ.
Projekt 3.1.6
Realizovať projekty zamerané na inováciu obsahu a metód vzdelávania
a nových poznatkov zodpovedajúcich trendom o vývoji sociálnopatologických
javov v spoločnosti so zameraním na nové metódy, postupy a techniky.
Projekt 3.2.1
Modernizácia materských škôl na území mesta Humenné vrátane materiálnotechnického vybavenia.
Projekt 3.2.2
Zvyšovanie kapacít materských škôl na území mesta Humenné formou výstavby
nových MŠ alebo prístavby.
3.2.2.1.Zvýšenie kapacity Materskej školy Podskalka.
Projekt 3.3.1
Modernizácia základných škôl a školských zariadení na území mesta Humenné
vrátane materiálno-technického vybavenia.
3.3.1.1. Zvýšenie kapacity Základnej školy Podskalka.
Projekt 3.4.1
Zariadenie pre seniorov – Dom penzión v lokalite Dubník.

Opatrenie č. 3.4 Modernizácia
sociálnej infraštruktúry za
účelom poskytovania
flexibilných sociálnych služieb

Projekt č. 3.4.2
Riešenie núdzového bývania v Humennom pre fyzické osoby, ktoré sa ocitli
v nepriaznivej sociálnej situácii pre ohrozenie správaním iných osôb, alebo ak sa
stanú obeťou správania iných fyzických osôb.
Projekt č. 3.4.3
Realizácia projektov zameraných na podporu poskytovania sociálnych služieb
krízovej intervencie na komunitnej úrovni. (Nízkoprahové denné centrum,
Nocľaháreň, Domov na polceste, Nízkoprahová soc. služba pre deti a rodinu).

Sociálna – Moderná školská
infraštruktúra

Celé obdobie

Sociálna – Moderná školská
infraštruktúra

Celé obdobie

Sociálna – Moderná školská
infraštruktúra

Celé obdobie

Sociálna – Moderná školská
infraštruktúra

Celé obdobie
(2016-2018)

Sociálna – Moderná školská
infraštruktúra

Celé obdobie
(2017-2018)

Sociálna – Flexibilné sociálne
služby a sociálna
infraštruktúra

2017 - 2018

Sociálna – Flexibilné sociálne
služby a sociálna
infraštruktúra

Celé obdobie

Sociálna – Flexibilné sociálne
služby a sociálna
infraštruktúra

Celé obdobie
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Opatrenie č. 3.5
Rozvoj terénnej sociálnej služby
na území mesta

Opatrenie č. 3.6 Modernizácia
bytového fondu a podpora
výstavby nájomných bytov
Opatrenie č. 3.7 Modernizácia
zdravotníckej infraštruktúry za
účelom poskytovania
komplexnej zdravotnej
starostlivosti

Opatrenie č. 3.8 Modernizácia
kultúrnej infraštruktúry

Projekt č. 3.4.4
Realizácia projektov zameraných na podporu poskytovania sociálnych služieb
pre fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom. (Monitorovanie
a signalizácia potreby pomoci a krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom
telekomunikačných technológií).
Projekt 3.5.1
Realizovať projekty zamerané na zlepšenie kvality života príslušníkov MRK:
PRIORITNÉ ZAMERANIE
3.5.1.1. Rozvoj terénnej sociálnej práce v osade Podskalka
3.5.1.2. Občianske hliadky v prostredí MRK na území mesta Humenné
3.5.1.3. Výstavba a prevádzkovanie komunitného centra Podskalka
3.5.1.4. Poskytovanie sociálnych služieb formou zabezpečenia stravovania
3.5.1.5 Zriadenia strediska osobnej hygieny a práčovne
Projekt 3.6.1
Realizovať projekty zamerané na modernizáciu bytového fondu a výstavby
nových nájomných bytov
Projekt 3.7.1
Podporovať realizáciu projektov modernizácie zdravotníckej infraštruktúry na
území mesta Humenné
PRIORITNÉ ZAMERANIE
3.7.1.1. Presadzovať opätovné zriadenie onkologického oddelenia lôžkovej
časti a infekčného oddelenia – lôžkovej časti
Projekt 3.8.1
Modernizácia objektov kultúrnej infraštruktúry na území mesta Humenné:
PRIORITNÉ ZAMERANIE
3.8.1.1. Modernizácia mestského kultúrneho strediska
3.8.1.2. Stavebné úpravy objektu Galérie
3.8.1.3. Prestrešenie pódia pri fontáne na Námestí slobody
3.8.1.4. Modernizácia amfiteátra vrátane jeho prestrešenia
3.8.1.5. Modernizácia ostatných objektov kult. infraštruktúry podľa potreby

Sociálna – Flexibilné sociálne
služby a sociálna
infraštruktúra

Celé obdobie

Sociálna – Flexibilné sociálne
služby a sociálna
infraštruktúra

Celé obdobie

Sociálna – Flexibilné sociálne
služby a sociálna
infraštruktúra

Celé obdobie

Sociálna – Flexibilné sociálne
služby a sociálna
infraštruktúra

Sociálna - Kultúra, šport
a aktívne trávenie voľného
času

Celé obdobie

Celé obdobie
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Opatrenie č. 3.9 Modernizácia
športovej infraštruktúry
a podpora aktívneho trávenia
voľného času

Opatrenie č. 3.10
Podpora a rozvoj partnerskej
spolupráce

Projekt 3.9.1
Výstavba a modernizácia objektov športovej infraštruktúry na území mesta
Humenné:
PRIORITNÉ ZAMERANIE
3.9.1.1. Výstavba nového skateparku a dráhy pre in-line korčuliarov
3.9.1.2 Výstavba tartanovej atletickej dráhy ZŠ Hrnčiarska
3.9.1.3. Výstavba tenisovej haly
3.9.1.4. Rekonštrukcia mestského kúpaliska
3.9.1.5. Modernizácia a výstavba ostatných objektov športovej infraštruktúry
podľa potreby
Projekt 3.9.2
Cyklotrasy v okolí mesta Humenné:
PRIORITNÉ ZAMERANIE
3.9.2.1. Výstavba cyklotrás (trasa: Humenné - Brekov - Strážske; trasa:
Humenné – Lackovce-Kochanovce - Udavské)
3.9.2.2. Komplexné značenie cyklotrás
3.9.2.3. Propagácia cyklotrás
Projekt 3.9.3
Výstavba ihrísk (multifunkčné, detské, dopravné) na území mesta
a modernizácia existujúcich ihrísk.
Projekt 3.10.1
Realizovať spoločné cezhraničné projekty mesta Humenné a jeho partnerských
miest.
Projekt 3.10.2.
Realizovať projekty zamerané na vytváranie podmienok pre rozvoj občianskej
spoločnosti, podpora MVO a aktivovanie grémia tretieho sektora.

Sociálna - Kultúra, šport
a aktívne trávenie voľného
času

Celé obdobie

Sociálna - Kultúra, šport
a aktívne trávenie voľného
času

Celé obdobie

Sociálna - Kultúra, šport
a aktívne trávenie voľného
času

2016-2018

Sociálna - Podpora
partnerskej spolupráce

Celé obdobie

Sociálna - Podpora
partnerskej spolupráce

Celé obdobie
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Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PHSR. Ukazovatele
výsledkov a dopadov pre PHSR sú spracované v prehľade vo formulári P2.
Výstupy projektu predstavujú práce, služby a tovary, ktoré boli financované počas realizácie aktivít
projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska.
Výsledok projektu predstavuje okamžitý efekt realizácie aktivít projektu (výstupy z aktivít), ktorý je k
dispozícii pre cieľovú skupinu alebo predstavuje služby poskytnuté cieľovej skupine.
Dopad predstavuje vyjadruje dlhodobý efekt intervencie na danú prioritnú oblasť alebo cieľovú
skupinu, ktorý je mimo priamej a výlučnej kontroly subjektu zodpovedajúceho za realizáciu projektu.
Ukazovatele výstupu sú obvykle priradené k jednotlivým projektom. Označujú hmatateľné produkty,
bezprostredne dosiahnuté realizáciou jednej alebo viacerých aktivít, vyjadrené v merateľných
fyzických alebo peňažných jednotkách. Odrážajú skutočnosť, že niečo bolo vytvorené,
vyprodukované, zriadené, zrealizované.
Ukazovatele výsledku vyjadrujú priamy hmatateľný efekt projektu na cieľovú skupinu projektu
bezprostredne po ukončení realizácie projektu a merajú bezprostredný následok, ktorý bol vyvolaný
výstupom (preto je medzi výstupom a výsledkom logická väzba).
Ukazovatele dopadu vyjadrujú dlhodobý efekt intervencie na územie a cieľovú skupinu, následky
dosiahnutých výsledkov projektu, teda príspevok k riešeniu cieľov stanovených pre prioritnú oblasť,
potrieb cieľovej skupiny alebo k odstraňovaniu prekážok či využívaniu potenciálu rozvoja územia
(preto je medzi výsledkom a dopadom logická väzba).Z tohto hľadiska preto nemusí byť dosiahnutie
strategického cieľa vyjadrené ukazovateľmi dopadu, ale môže byť vyjadrené aj vhodnými
ukazovateľmi výsledku. Pre oblasť hodnotenia dopadov pre PHSR Mesta Humenné boli ako
východiskové hodnoty dopadových ukazovateľov stanovené dopadové ukazovatele na nulovej úrovni
a hodnotenie dopadov sa uskutočňuje k termínu roku 2025.
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Formulár P2 –Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí PHSR
Typ
ukazovateľa

Ukazovateľ

Informačný
zdroj/odkaz

Definícia

Merná
jednotka

Východisková
hodnota
Rok 2016

Cieľová hodnota / Rok
2018

2025

Prioritná oblasťPO1 – Hospodárska politika
OPATRENIE 1.1 Podpora konkurencieschopného hospodárstva na území mesta
Projekt 1.1.1 Podpora aktivít podnikateľského prostredia s využitím inovácií za účelom tvorby nových pracovných miest.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

N/A

N/A

počet aktivít podnikateľského prostredia

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

4

10

počet podporovaných aktivít podnikateľského
MsÚ,
0
2
prostredia za účelom vytvorenia nových
ukazovateľ vplyvu
počet
ÚPSVaR
pracovných miest
Projekt 1.1.2Podporiť a realizovať projekty zamerané na propagáciu mesta Humenné ako vhodného prostredia pre nové investície
PRIORITNÉ ZAMERANIE 1.1.2.1. Vytvoriť ponuku priestorov a lokalít vhodných na podnikanie
náklady na realizáciu projektu

Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

pasportizácia voľných plôch (dokument
poskytujúci údaje voľných plôch vhodných na
podnikanie na území mesta Humenné)

ukazovateľ výstupu

ukazovateľ výsledku

propagačný materiál
počet projektov propagácie mesta Humenné ako
prostredia pre investovanie

ukazovateľ vplyvu

5

MsÚ

euro

0

10 000

N/A

MsÚ

počet

0

1

1

MsÚ

ks

0

1 000

2 000

MsÚ

počet

0

1

2

OPATRENIE 1.2 Rozvoj cestovného ruchu využívajúceho prírodný a kultúrny potenciál vrátane podpory budovania značky mesta
Projekt 1.2.1 Realizácia projektov podporujúcich rozvoj CR s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu:
PRIORITNÉ ZAMERANIE
1.2.1.1. Projekt informačného centra a partnerskej spolupráce
1.2.1.2. Realizácia projektov na podporu tvorby a budovania značky mesta
(napr. Pamätné dni mesta, Adventné Humenné, Švejkove pivné dni a pod.)
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Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

počet aktivít informačného centra a partner.
spolupráce

ukazovateľ výsledku

propagačný materiál
počet zrealizovaných projektov s využitím
prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

euro

0

900 000

1 800 000

MsÚ, IC

počet

0

18

36

MsÚ

počet

0

5 000

10 000

MsÚ

počet

0

3

0

OPATRENIE 1.3 Podpora dopravy v meste z hľadiska bezpečnosti a flexibility vrátane rozvoja zelenej dopravy
Projekt 1.3.1 Generel dopravy mesta Humenné vrátane plánu dopravnej obsluhy.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

20 000

20 000

vypracovaný dokument Generel dopravy vrátane
plánu dopravnej obsluhy

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

1

1

zlepšenie organizácie dopravy v regióne

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

10

20

Projekt 1.3.2 Plán udržateľnej mestskej mobility.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

12 000

12 000

vypracovaný plán udržateľnej mestskej mobility

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

1

1

zefektívnenie aktívnej dopravnej politiky

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

15

30

Projekt 1.3.3 Realizácia južného obchvatu mesta Humenné.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

N/A

55 482 000

vybudovanie južného obchvatu mesta Humenné

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

0

1

zlepšenie celkovej dopravnej situácie v meste
Humenné

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

0

50
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Projekt 1.3.4 Lávka pre peších cez rieku Laborec poniže cestného mosta.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

408000

408 000

lávka pre peších cez rieku Laborec

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

1

1

zlepšenie bezpečnej dopravy mesta

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

20

20

Projekt 1.3.5 Podpora ekologickej dopravy v regióne Humenné.
PRIORITNÉ ZAMERANIE 1.3.5.1. Vybudovanie chráneného parkoviska pre ekologickú dopravu.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

65 000

65 000

počet parkovísk pre ekologickú dopravu

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

3

3

zlepšenie dopravnej situácie v meste Humenné
pre ekologickú dopravu

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

20

20

OPATRENIE 1.4 Komplexná modernizácia technickej infraštruktúry mesta.
Projekt 1.4.1 Tvorba nového územného plánu mesta Humenné.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

50 000

50 000

územný plán mesta Humenné

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

1

1

počet zrealizovaných projektov na tvorbu
územného plánu mesta Humenné
zohľadňujúceho aktuálne potreby rozvoja mesta

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

1

1

Projekt 1.4.2 Dobudovanie technickej infraštruktúry spojnice ulíc Na Podskalku – Košická.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

276000

276 000

dĺžka dobudovanej technickej infraštruktúry

ukazovateľ výsledku

MsÚ

m

0

1323

1 323

počet zrealizovaných projektov na dobudovanie
technickej Infraštruktúry

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

1

1
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Projekt 1.4.3 Riešenie zosuvov pri miestnych komunikáciách v meste Humenné (ul. Sadová, ul. Iljikčana).
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

N/A

N/A

počet opatrení na zamedzenie zosuvov

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

2

2

počet projektov zameraných na riešenie zosuvov
pri komunikáciách

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

1

1

Projekt 1.4.4 Rozšírenie mestského cintorína II. etapa a rekonštrukcia Domu smútku v Humennom.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu
výstavba II. etapy rozšírenia mestského cintorína
a rekonštrukcia Domu smútku
počet zrealizovaných projektov na rozšírenie
mestského cintorína a rek. Domu smútku

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

686000

686 00

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

1

1

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

1

1

Projekt 1.4.5 Modernizácia verejného osvetlenia v meste Humenné (IV. etapa).
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

786 000

786 000

počet svetelných bodov

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

800

800

počet zrealizovaných projektov za účelom
zlepšenia osvetlenia miestnych komunikácií
a zníženia nákladov na prevádzku

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

1

1

Projekt 1.4.6 Modernizácia a ďalšie rozšírenie kamerového systému na území mesta Humenné.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

48 000

48 000

počet nainštalovaných kamier

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

15

15

zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti
kriminalite

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

20

20
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Projekt 1.4.7 Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla na území mesta Humenné.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

N/A

N/A

dĺžka modernizovaných rozvodov tepla

ukazovateľ výsledku

MsÚ

m

0

3 600

3 600

zvýšenie energetickej účinnosti rozvodov tepla

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

30

30

Projekt 1.4.8 Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídliskách.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

N/A

N/A

plocha zregenerovaného územia

ukazovateľ výsledku

MsÚ

m2

0

0

110000

počet zrealizovaných projektov za účelom
skvalitnenia verejných priestorov na sídliskách
z hľadiska funkčnosti

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

0

1

Projekt 1.4.9 Budovanie nových záchytných parkovísk a odstavných plôch na území mesta Humenné.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu
rozloha nových záchytných parkovísk
a odstavných plôch
Zvýšenie počtu záchytných parkovísk
a odstavných plôch

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

0

450 000

ukazovateľ výsledku

MsÚ

m2

0

0

9 000

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

0

6

Projekt 1.4.10 Obnova, rekonštrukcia a dobudovanie mestských komunikácií, chodníkov a spevnených plôch.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu
plocha komunikácií, chodníkov a spevnených
plôch
zlepšenie technickej infraštruktúry v oblasti
dopravy, komunikácií

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

0

1 260 000

ukazovateľ výsledku

MsÚ

m2

0

0

36000

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

0

20

126
Verzia 1.0

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné na roky 2016-2022
s výhľadom do roku 2025
Projekt 1.4.11 Stavebné úpravy medzigarážových priestorov v meste Humenné.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

210 000

210 000

plocha spevnených medzigarážových priestorov

ukazovateľ výsledku

MsÚ

m2

0

6 000

6 000

zlepšenie technickej infraštruktúry verejných
priestranstiev

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

20

20

OPATRENIE 1.5 Modernizácia samosprávy a jej procesov vrátane elektronizácie verejnej správy
Projekt 1.5.1 Realizácia projektov zameraných na modernizáciu samosprávy a jej procesov s využitím nových trendov so zameraním na zlepšenie poskytovania služieb
občanom.
PRIORITNÉ ZAMERANIE1.5.1.1. Elektronizácia služieb samosprávy mesta Humenné.
náklady na realizáciu projektu
0
890 000
890 000
ukazovateľ výstupu
MsÚ
euro
Hlavné
ukazovatele počet zrealizovaných projektov na modernizáciu
0
0
1
MsÚ
počet
samosprávy
ukazovateľ výsledku
Výstupu
počet služieb poskytovaných elektronicky
0
98
98
výsledku
MsÚ
počet
vplyvu

Typ
ukazovateľa

zvýšenie kvality poskytovaných služieb občanom

Ukazovateľ

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

Informačný
zdroj/
odkaz

Definícia

%

Merná
jednotka

0

0

10

Východisková
hodnota

Cieľová hodnota / Rok

Rok 2016

2018

2025

Prioritná oblasť PO2 – Environmentálna politika
OPATRENIE 2.1 Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva (recyklácia, zhodnocovanie).
Projekt 2.1.1 Výstavba Biocentra pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v Humennom.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

3 820 000

3 820 000

výstavba Biocentra

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

1

1

zlepšenie životného prostredia prostredníctvom
zhodnocovania BRO

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

20

20
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Projekt 2.1.2 Výstavba zberného dvora pre separovaný odpad v meste Humenné.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

488 000

488 000

vybudovanie zberného dvora

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

1

1

zlepšenie stavu životného prostredia
prostredníctvom zhodnocovania odpadu

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

20

20

Projekt 2.1.3 Projekt zdokonalenia systému separácie odpadu vrátane rozšírenia separácie a zhodnocovania BRO v Humennom.
náklady na realizáciu projektu
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

počet opatrení zameraných na separáciu a
zhodnocovanie
zlepšenie stavu životného prostredia
prostredníctvom zdokonalenia systému separácie
odpadu vrátane rozšírenia separácie
a zhodnocovania BRO

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

370 000

370 000

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

4

4

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

20

20

OPATRENIE 2.2 Modernizácia vodného hospodárstva – voda a kanalizácia.
Projekt 2.2.1 Rekonštrukcia a dostavba verejných vodovod a kanalizácií na území mesta Humenné
PRIORITNE ZAMERANIE
2.2.1.1 Dobudovanie vodovodu a kanalizácie na území mesta Humenné
(ul. Sninská, Majakovského, časť Na Podskalku spojnica s ul. Košickou)
2.2.1.2. Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v osade Podskalka.
náklady na realizáciu projektu
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

celková dĺžka novovybudovaných rozvodov vody
a kanalizácie
celková dĺžka novovybudovaných rozvodov vody
a kanalizácie - Podskalka
počet zrealizovaných projektov na dobudovanie
vodovodu a kanalizácie v osade Podskalka

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

300000

600 000

MsÚ

km

0

1,7

2,7

MsÚ

km

0

1,6

1,6

MsÚ

počet

0

1

1

ukazovateľ výsledku

ukazovateľ vplyvu
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OPATRENIE 2.3 Komplexný systém ochrany pred živelnými pohromami vrátane prevencie.
Projekt 2.3.1 Protipovodňové opatrenia na území mesta.
2.3.1.1. Realizácia protipovodňového vodného diela – poldra na vodnom toku Lieskovec.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

počet protipovodňových opatrení
protipovodňové vodné dielo –polder - Lieskovčík
prevencia pred prírodnými nešťastiami

ukazovateľ výsledku
ukazovateľ vplyvu

MsÚ

euro

0

N/A

N/A

MsÚ

počet

0

0

3

MsÚ

počet

0

1

1

MsÚ

%

0

0

10

Projekt 2.3.2 Komplexný systém ochrany pre živelnými pohromami na území mesta Humenné vrátane prevencie.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

0

N/A

počet opatrení zameraných na vybudovanie
komplexného systému ochrany

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

0

3

prevencia pred prírodnými nešťastiami

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

0

10

OPATRENIE 2.4 Ochrana všetkých zložiek životného prostredia.
Projekt 2.4.1 Vybudovanie celomestskej oddychovo-relaxačnej zóny s cyklotrasami v priestore protipovodňového vodného diela – poldra na vodnom toku Lieskovec
a s parkom jedlých gaštanov.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu
vybudovaná celomestská oddychová relaxačná
zóna
zlepšenie životného prostredia prostredníctvom
revitalizácie územia

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

N/A

N/A

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

1

1

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

10

10

Projekt 2.4.2 Revitalizácia nábrežia vodného toku Laborec na území mesta s vybudovaním prímestskej rekreačnej zóny.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

770 000

770 000

plocha zrevitalizovaného územia

ukazovateľ výsledku

MsÚ

m2

0

20 000

20 000

zvýšenie kvality životného prostredia vytvorením
oddychovej zóny ako prímestskej rekr. zóny

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

20

20
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Projekt 2.4.3 Komplexná inventarizácia a následná revitalizácia verejnej zelene na území mesta Humenné.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

125 000

125 000

plocha zrevitalizovanej verejnej zelene

ukazovateľ výsledku

MsÚ

m2

0

1 250

1 250

zvýšenie hodnoty verejných plôch z estetického
a ekologického hľadiska

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

20

20

Projekt 2.4.4 Vybudovanie zeleného parku Humenné.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

410 000

410 000

zelený park

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

1

1

počet zrealizovaných projektov za účelom
vytvorenia oddychovej zóny s mobiliárom

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

1

1

Projekt 2.4.5 Hluková mapa mesta Humenné.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

0

40 000

hluková mapa mesta

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

0

1

počet zrealizovaných projektov za účelom
vypracovania hlukovej mapy

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

0

1

Projekt 2.4.6Realizácia projektov zameraných na ochranu všetkých zložiek životného prostredia.
2.4.6.1. Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom na území mesta Humenné.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

0

50 000

počet miest s nezákonne uloženým odpadom

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

0

5

zlepšenie stavu životného prostredia
prostredníctvom sanácie miest s nezákonne
uloženým odpadom

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

0

20
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OPATRENIE 2.5 Podpora využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie vrátane zvyšovania energetickej úspornosti verejných budov.
Projekt 2.5.1 Realizácia projektov podporujúcich využiteľnosť obnoviteľných zdrojov.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu
počet projektov podporujúcich využiteľnosť
obnoviteľných zdrojov
zlepšenie stavu životného prostredia v rámci
využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

0

N/A

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

0

3

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

%

0

0

10

Projekt 2.5.2 Zvyšovanie energetickej úspornosti verejných budov na území mesta Humenné.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

Typ
ukazovateľa

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

1 020 000

1 020 000

počet verejných budov

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

5

5

počet zrealizovaných projektov za účelom
zvyšovania energetickej úspornosti verejných
budov

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

5

5

Ukazovateľ

Informačný
zdroj/odkaz

Definícia

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Cieľová hodnota / Rok

Rok 2016

2018

2025

Prioritná oblasť PO3 – Sociálna politika
OPATRENIE 3.1 Podpora aktivít a projektov v oblasti školstva a celoživotného vzdelávania.
Projekt 3.1.1 Realizovať projekty celoživotného vzdelávania so zameraním najmä na sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

0

N/A

počet vyškolených ľudí

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

0

400

počet zrealizovaných projektov pre sociálne
znevýhodnené skupiny

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

0

2

131
Verzia 1.0

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné na roky 2016-2022
s výhľadom do roku 2025
Projekt 3.1.2 Realizovať projekty v oblasti školstva s ohľadom na aktuálne potreby trhu práce a kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

0

288 000

počet vyškolených osôb

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

0

100

počet zrealizovaných projektov zamerané na
kontinuálne pre vzdelávanie pedagogických
zamestnancov

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

0

1

Projekt 3.1.3 Realizovať projekty zamerané na riešenie problematiky nedostatočnej vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK.
Hlavné
0
0
100 000
náklady na realizáciu projektu
ukazovateľ výstupu
MsÚ
euro
ukazovatele počet vyškolených osôb
0
0
140
ukazovateľ výsledku
MsÚ
počet
Výstupu
počet zrealizovaných projektov zameraných na
výsledku
0
0
2
ukazovateľ vplyvu
MsÚ
počet
zlepšenie vedomostnej úrovne príslušníkov MRK
vplyvu
Projekt 3.1.4 Realizovať projekty pre ohrozené skupiny mládeže vytváraním podmienok pre zdravý fyzický, psychický a sociálny vývin detí a mládeže - eliminácia rizík
u ohrozených skupín mládeže
Hlavné
0
0
N/A
náklady na realizáciu projektu
ukazovateľ výstupu
MsÚ
euro
ukazovatele počet zapojených účastníkov
0
0
400
ukazovateľ výsledku
MsÚ
počet
Výstupu
počet zrealizovaných projektov na elimináciu rizík
výsledku
0
0
1
ukazovateľ vplyvu
MsÚ
počet
u ohrozených skupín mládeže
vplyvu
Projekt 3.1.5 Realizovať projekt zabezpečením zdravotníckeho minima pre poskytovanie pomoci vzdelávaním detí a mládeže vrátane dopravnej výchovy pre MŠ a ZŠ.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

N/A

N/A

počet zapojených účastníkov

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

0

500

počet zrealizovaných projektov so zameraním na
zdravotnícke minimum, pre poskytovanie pomoci
vzdelávaní detí MŠ a ZŠ

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

0

1
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Projekt 3.1.6 Realizovať projekty zamerané na inováciu obsahu a metód vzdelávania a nových poznatkov zodpovedajúcich trendom o vývoji sociálnopatologických javov
v spoločnosti so zameraním na nové metódy, postupy a techniky.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

N/A

N/A

počet zapojených účastníkov

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

0

200

počet zrealizovaných projektov zameraných na
nové metódy postupy a techniky o vývoji sociálno
patologických javov v spol.

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

0

2

OPATRENIE 3.2 Modernizácia predškolských zariadení.
Projekt 3.2.1 Modernizácia materských škôl na území mesta Humenné vrátane materiálno-technického vybavenia.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

N/A

1 800 000

percento zmodernizovaných MŠ

ukazovateľ výsledku

MsÚ

%

0

0

100

počet zrealizovaných projektov modernizácie MŠ
vrátane mat.-tech. vybavenia

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

0

9

Projekt 3.2.2 Zvyšovanie kapacít materských škôl na území mesta Humenné formou výstavby nových MŠ alebo prístavby.
3.2.2.1. Zvýšenie kapacity Materskej školy Podskalka.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

210 000

N/A

počet navýšených kapacít MŠ (detí)

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

25

75

počet zrealizovaných projektov na zvýšenie
kapacít MŠ

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

1

3

OPATRENIE č. 3.3 Modernizácia školských zariadení
Projekt 3.3.1 Modernizácia základných škôl a školských zariadení na území mesta Humenné vrátane materiálno-technického vybavenia.
3.3.1.1. Zvýšenie kapacity Základnej školy Podskalka.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

300 000

3 510 000

počet zmodernizovaných ZŠ a ŠZ

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

1

5

počet zrealizovaných projektov modernizácie ZŠ
a ŠZ vrátane mat.-tech. vybavenia

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

1

5
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OPATRENIE 3.4 Modernizácia sociálnej infraštruktúry za účelom poskytovania flexibilných sociálnych služieb.
Projekt 3.4.1 Zariadenie pre seniorov – Dom penzión v lokalite Dubník.
Hlavné
0
920 000
920 000
náklady na realizáciu projektu
ukazovateľ výstupu
MsÚ
euro
ukazovatele vybudovaný dom penzión
0
1
1
ukazovateľ výsledku
MsÚ
počet
Výstupu
počet zrealizovaných projektov za účelom
výsledku
0
1
1
ukazovateľ vplyvu
MsÚ
počet
prevádzkovania zariadenia pre seniorov
vplyvu
Projekt č. 3.4.2 Riešenie núdzového bývania v Humennom pre fyzické osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii pre ohrozenie správaním iných osôb, alebo ak sa
stanú obeťou správania iných fyzických osôb.
Hlavné
0
N/A
N/A
náklady na realizáciu projektu
ukazovateľ výstupu
MsÚ
euro
ukazovatele zrealizované núdzové bývanie
0
0
1
ukazovateľ výsledku
MsÚ
počet
Výstupu
počet zrealizovaných projektov na riešenie
výsledku
0
0
1
ukazovateľ vplyvu
MsÚ
počet
núdzového bývania
vplyvu
Projekt č. 3.4.3 Realizácia projektov zameraných na podporu poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. (Nízkoprahové denné centrum,
Nocľaháreň, Domov na polceste, Nízkoprahová soc. služba pre deti a rodinu).
náklady na realizáciu projektu
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

počet poskytovaných služieb krízovej intervencie

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

N/A

N/A

ukazovateľ výsledku

MsÚ,
poskytovateľ
soc. služby

počet

0

2

4

počet zrealizovaných projektov na podporu
0
poskytovania soc. služieb krízovej intervencie na
ukazovateľ vplyvu
MsÚ
počet
2
4
komunitnej úrovni
Projekt č. 3.4.4 Realizácia projektov zameraných na podporu poskytovania sociálnych služieb pre fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom. (Monitorovanie
a signalizácia potreby pomoci a krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií).

Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

0

N/A

zefektívnenie poskytovania soc. služieb pre FO
s nepriaznivým ZO

ukazovateľ výsledku

MsÚ,
poskytovateľ
soc. služby

%

0

0

25
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vplyvu

Počet zrealizovaných projektov zameraných na
podporu poskytovania soc. služieb pre FO
s nepriaznivým ZS

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

0

1

OPATRENIE 3.5 Rozvoj terénnej sociálnej služby na území mesta.
Projekt 3.5.1 Realizovať projekty zamerané na zlepšenie kvality života príslušníkov MRK:
PRIORITNÉ ZAMERANIE
3.5.1.1. Rozvoj terénnej sociálnej práce v osade Podskalka
3.5.1.2. Občianske hliadky v prostredí MRK na území mesta Humenné
3.5.1.3. Výstavba a prevádzkovanie komunitného centra Podskalka
3.5.1.4. Poskytovanie sociálnych služieb formou zabezpečenia stravovania
3.5.1.5 Zriadenia strediska osobnej hygieny a práčovne
náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

759 900

1 120 000

MsÚ

počet

0

7

7

MsÚ

počet

0

8

8

MsÚ

počet

0

1

1

počet stravovaných

MsÚ

počet

0

100

200

počet zriadených stredísk

MsÚ

počet

0

1

1

MsÚ

počet

0

5

5

počet TSP a ATSP
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

počet členov OH
počet komunitných centier

počet zrealizovaných projektov na zlepšenie
kvality životy MRK

ukazovateľ výsledku

ukazovateľ vplyvu

OPATRENIE 3.6 Modernizácia bytového fondu a podpora výstavby nájomných bytov.
Projekt 3.6.1 Realizovať projekty zamerané na modernizáciu bytového fondu a výstavby nových nájomných bytov
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

2 500 000

N/A

počet nových nájomných bytov

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

N/A

50

počet zrealizovaných projektov za účelom
zlepšenia bytového fondu

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

1

N/A
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OPATRENIE 3.7 Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti
Projekt 3.7.1 Podporovať realizáciu projektov modernizácie zdravotníckej infraštruktúry na území mesta Humenné
PRIORITNÉ ZAMERANIE
3.7.1.1. Presadzovať opätovné zriadenie onkologického oddelenia lôžkovej časti a infekčného oddelenia lôžkovej časti
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

N/A

N/A

počet zmodernizovanej zdravotníckej
infraštruktúry

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

2

2

zvýšenie kvality poskytovanej komplexnej
zdravotnej starostlivosti

ukazovateľ vplyvu

MsÚ,
prevádzkova
teľ

%

0

0

20

OPATRENIE 3.8 Modernizácia kultúrnej infraštruktúry.
Projekt 3.8.1Modernizácia objektov kultúrnej infraštruktúry na území mesta Humenné:
PRIORITNÉ ZAMERANIE
3.8.1.1. Modernizácia mestského kultúrneho strediska
3.8.1.2. Stavebné úpravy objektu Galérie
3.8.1.3. Prestrešenie pódia pri fontáne na Námestí slobody
3.8.1.4. Modernizácia amfiteátra vrátane jeho prestrešenia
3.8.1.5. Modernizácia ostatných objektov kultúrnej infraštruktúry podľa potreby
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

408 000

2 000 000

počet modernizovaných objektov

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

1

5

počet zrealizovaných projektov za účelom
modernizácie kultúrnej infraštruktúry

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

1

5

OPATRENIE 3.9 Modernizácia športovej infraštruktúry a podpora aktívneho trávenia voľného času.
Projekt 3.9.1Výstavba a modernizácia objektov športovej infraštruktúry na území mesta Humenné:
PRIORITNÉ ZAMERANIE
3.9.1.1. Výstavba nového skateparku a dráhy pre in-line korčuliarov
3.9.1.2 Výstavba tartanovej atletickej dráhy ZŠ Hrnčiarska
3.9.1.3. Výstavba tenisovej haly
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3.9.1.4. Rekonštrukcia mestského kúpaliska
3.9.1.5. Modernizácia a výstavba ostatných objektov športovej infraštruktúry podľa potreby
náklady na realizáciu projektu
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

1 400 000

počet novovybudovaných objektov športovej
0
3
MsÚ
počet
infraštruktúry
ukazovateľ výsledku
počet modernizovaných objektov športovej
0
0
MsÚ
počet
infraštruktúry
počet zrealizovaných projektov za účelom
0
3
ukazovateľ vplyvu
MsÚ
počet
výstavby a modernizácie športovej infraštruktúry
Projekt 3.9.2Cyklotrasy v okolí mesta Humenné:
PRIORITNÉ ZAMERANIE
3.9.2.1. Výstavba cyklotrás (trasa: Humenné - Brekov - Strážske; trasa: Humenné – Lackovce-Kochanovce - Udavské)
3.9.2.2. Komplexné značenie cyklotrás
3.9.2.3. Propagácia cyklotrás
MsÚ, OO CR
0
1 480 000
náklady na realizáciu projektu
ukazovateľ výstupu
euro
HZaHŠ
MsÚ, OO CR
0
2
počet vybudovaných cyklotrás
počet
HZaHŠ
MsÚ, OO CR
0
21
dĺžka vybudovaných cyklotrás
km
HZaHŠ
ukazovateľ výsledku
MsÚ, OO CR
0
100
celková dĺžka značených cyklotrás
km
HZaHŠ
MsÚ, OO CR
0
5 000
vydaný propagačný materiál
ks
HZaHŠ
MsÚ, OO CR
0
3
počet zrealizovaných projektov
ukazovateľ vplyvu
počet
HZaHŠ

2 400 000
0
3
6

1 600 000
2
21
134
10 000
3
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Projekt 3.9.3 Výstavba ihrísk (multifunkčné, detské, dopravné) na území mesta a modernizácia existujúcich ihrísk.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu
vybudované ihriská na území mesta
a modernizácia existujúcich
počet zrealizovaných projektov za účelom
vytvárania vhodných podmienok pre šport, voľný
čas

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

250 000

250 000

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

5

5

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

5

5

OPATRENIE 3.10 Podpora a rozvoj partnerskej spolupráce.
Projekt 3.10.1 Realizovať spoločné cezhraničné projekty mesta Humenné a jeho partnerských miest.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu
realizácia spoločných cezhraničných projektov
mesta Humenné s partnerskými mestami
počet zrealizovaných cezhraničných projektov
v oblasti kultúry, športu, školstva a cestovného
ruchu a získanie skúsenosti

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

600 000

1 100 000

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

4

8

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

4

8

Projekt 3.10.2. Realizovať projekty zamerané na vytváranie podmienok pre rozvoj občianskej spoločnosti, podpora MVO a aktivovanie grémia tretieho sektora.
Hlavné
ukazovatele
Výstupu
výsledku
vplyvu

náklady na realizáciu projektu

ukazovateľ výstupu

MsÚ

euro

0

N/A

N/A

realizácia projektov na podporu MVO

ukazovateľ výsledku

MsÚ

počet

0

0

7

počet zrealizovaných projektov na rozvoj
spolupráce tretieho sektora najmä so
samosprávou a pod. sektorom

ukazovateľ vplyvu

MsÚ

počet

0

0

7

Súhrnný prehľad všetkých navrhnutých projektových zámerov mesta Humenné na obdobie 2016-2025 je uvedený vo Formulári č. P 3 Súhrnný prehľad
projektových zámerov(prílohova časť PHSR mesta). Tento prehľad bude slúžiť ako východisko pre Akčný plán programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta.
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Všetky dôležité, príp. finančne náročnejšie projekty na roky 2016 až 2018 sú podrobnejšie spracované
v nižšie uvedených Formulároch na prípravu projektov zoradené podľa prioritných oblastí.

Prioritná oblasť PO1 – Hospodárska politika
Formulár č. P 4 - Formulár pre prípravu projektov
Základné údaje o projektovom zámere č. 1
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

TVORBA NOVÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU
MESTA HUMENNÉ
Mesto Humenné
Ing. Katarína Ježová
(odbor územného plánovania a výstavby)
2016-2017
Pôvodný Územný plán mesta Humenné
Vypracovanie nového územného plánu mesta Humenné
zohľadňujúceho aktuálne potreby rozvoja mesta
Územný plán mesta Humenné
Obyvatelia mesta, podnikateľský sektor, štátne inštitúcie
Zefektívnenie urbanistického plánovania
VO - výber dodávateľa
Nedostatok fin. prostriedkov, výber dodávateľa cez VO
-

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Kontrola aktuálnosti projektu Odbor územného plánovania a výstavby
01/2016 – 02/2016
Príprava podporných
Odbor územného plánovania a výstavby
02/2016 – 06/2016
podkladov
Výber dodávateľa, podpis
Odbor územného plánovania a výstavby,
07/2016 – 09/2016
zmluvy
Organizačný odbor
Realizácia projektu
Odbor prípravy projektov EÚ
09/2016 – 09/2017
Finalizácia a odovzdanie
Odbor výstavby
10/2017 – 12/2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok) Náklady
z toho verejné zdroje
z toho
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Mesto
Spracovanie PD
N/A
N/A
N/A
N/A
Realizácia projektu
2016 - 2017
50 000
50 000
Spolu
50 000
50 000
Zdroj: upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012
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Formulár č. P 4 - Formulár pre prípravu projektov
Základné údaje o projektovom zámere č. 2
Názov projektu

VÝSTAVBA, MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA
ROZVODOV TEPLA NA ÚZEMÍ MESTA HUMENNÉ
Mesto Humenné
Ing. Katarína Ježová
(odbor územného plánovania a výstavby)

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Kontrola aktuálnosti projektu
Príprava PD
Vydanie SP
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Výber dodávateľa, podpis
zmluvy
Realizácia projektu
Kolaudácia

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Odbor územného plánovania a výstavby
Odbor územného plánovania a výstavby ,
Projektant
Odbor územného plánovania a výstavby
Odbor MR, CR a fondov EÚ, Odbor ÚP a výstavby,
projektant
Odbor MR, CR a FEÚ, odborne spôsobilá osoba
Odbor MR, CR a FEÚ, Odbor ÚP a V, vybraný
zhotoviteľ
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ

Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok)

Spracovanie PD
Realizácia projektu
Spolu

2016 - 2017
Časť rozvodov tepla nespĺňa súčasné požiadavky na
hospodárnu prevádzku.
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla
na území mesta za účelom zvýšenia energetickej
účinnosti a efektívnosti dodávky tepla.
Dĺžka modernizovaných a rekonštruovaných rozvodov
tepla – 15,68 km
Domácnosti, podnikateľský sektor, inštitúcie a subjekty
napojené na CZT
Zvýšenie energetickej účinnosti rozvodov tepla
VO – výber dodávateľa
Nechválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

2016
2016 - 2018

Náklady
spolu
(eur)
N/A
N/A
N/A

Termín (mesiac/rok)
01/2016 – 02/2016
02/2016 – 04/2016
05/2016
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)

z toho verejné zdroje

EU
N/A
N/A
N/A

ŠR
N/A
N/A
N/A

z toho
súkromné
zdroje
VÚC

Mesto
N/A
N/A
N/A
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Formulár č. P 4 - Formulár pre prípravu projektov
Základné údaje o projektovom zámere č. 3
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava PD
Vydanie SP

ROZŠÍRENIE MESTSKÉHO CINTORÍNA II. ETAPA
A REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V HUMENNOM
Mesto Humenné
Ing. Katarína Ježová
(odbor územného plánovania a výstavby)
Technické služby mesta Humenné
2016 - 2018
Nepostačujúca existujúca kapacita mestského cintorína
a potreba rekonštrukcie domu smútku v Humennom.
Rozšírenie kapacity mestského cintorína a rekonštrukcia
domu smútku s cieľom skvalitnenia služieb pre občanov.
Rozšírenie kapacity mestského cintorína
a zrekonštruovaný Dom smútku
široká verejnosť
Rozšírená plocha cintorína, zlepšenie služieb pre
občanov
VO – výber dodávateľa
Nedostatok fin. prostriedkov, výber dodávateľa cez VO

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Odbor územného plánovania a výstavby
Odbor územného plánovania a výstavby,
Projektant
Odbor územného plánovania a výstavby

Výber dodávateľa, podpis
zmluvy
Realizácia projektu
Odbor ÚP a výstavby, vybraný zhotoviteľ
Kolaudácia
Odbor ÚP a výstavby, vybraný zhotoviteľ
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok) Náklady
z toho verejné zdroje
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Spracovanie PD
2016
Realizácia projektu
2016 - 2018
686 000
Spolu
686 000

Termín (mesiac/rok)
03/2016 – 07/2016
08/2016
09/2016 12/2016
2017 - 2018
2018
z toho
súkromné
zdroje
Mesto
686 000
686 000
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Formulár č. P 4 - Formulár pre prípravu projektov
Základné údaje o projektovom zámere č. 4
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Kontrola aktuálnosti projektu
Príprava PD
Vydanie SP
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Výber dodávateľa, podpis
zmluvy
Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Odbor územného plánovania a výstavby
Odbor územného plánovania a výstavby ,
Projektant
Odbor územného plánovania a výstavby
Odbor MR, CR a fondov EÚ, Odbor ÚP a výstavby,
projektant
Odbor MR, CR a FEÚ, odborne spôsobilá osoba
Odbor MR, CR a FEÚ, Odbor ÚP a V, vybraný
zhotoviteľ
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ

Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok)

Spracovanie PD
Realizácia projektu
Spolu

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE
HUMENNE (IV. ETAPA)
Mesto Humenné
Ing. Katarína Ježová
(odbor územného plánovania a výstavby)
Technické služby mesta Humenné
2016 - 2018
Energeticky a ekonomicky zaťažujúce verejné osvetlenie
v meste, nespĺňajúce súčasné požiadavky na prevádzku
moderného a úsporného verejného osvetlenia.
Optimalizácia, modernizácia a energetická úspornosť
verejného osvetlenia v lokalitách, kde doteraz nebola
riešená modernizácia verejného osvetlenia.
Počet vymenených svetelných bodov - 800
Široká verejnosť
Energetická úspornosť
VO – výber dodávateľa
Nechválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

2016
2017 - 2018

Náklady
spolu
(eur)
6 000
780 000
786 000

Termín (mesiac/rok)
2016
2016
2016
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
12/2018

z toho verejné zdroje

EU
5 100
663 000
668 100

ŠR
600
78 000
78 600

z toho
súkromné
zdroje
VÚC

Mesto
300
39 000
39 300
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Základné údaje o projektovom zámere č. 5
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Kontrola aktuálnosti projektu
Príprava PD

DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY SPOJNICE
ULÍC NA PODSKALKU - KOŠICKÁ
Mesto Humenné
Ing. Katarína Ježová
(odbor územného plánovania a výstavby)
Technické služby mesta Humenné
2016 - 2018
Chýbajúca technická infraštruktúra v danej lokalite.
Dobudovanie technickej infraštruktúry spojnice ulíc Na
Podskalku – Košická.
Dĺžka dobudovanej technickej infraštruktúry – 1 323 m
Obyvatelia v danej lokalite, verejnosť
Zlepšenie stavu technickej infraštruktúry na území mesta
Humenné
VO – výber dodávateľa
Nedostatok fin. prostriedkov, výber dodávateľa cez VO

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Odbor územného plánovania a výstavby
Odbor územného plánovania a výstavby ,
Projektant
Odbor územného plánovania a výstavby
Odbor ÚP a výstavby, odborne spôsobilá osoba

Vydanie SP
Výber dodávateľa, podpis
zmluvy
Realizácia projektu
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Kolaudácia
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok) Náklady
z toho verejné zdroje
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Realizácia projektu
2016 - 2018
276 000
262 200
Spolu
276 000
262 200

Termín (mesiac/rok)
2016
2016
2016
2016 - 2017
2017
2017 - 2018
z toho
súkromné
zdroje
Mesto
13 800
13 800
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Základné údaje o projektovom zámere č. 6
Názov projektu

RIEŠENIE ZOSUVOV PRI MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH
V MESTE HUMENNÉ (UL. SADOVÁ, UL. ILJIKČANA)
Mesto Humenné
Ing. Katarína Ježová
(odbor územného plánovania a výstavby)

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Kontrola aktuálnosti projektu
Príprava PD

2016 - 2018
Zosuvy pôdy ohrozujúce nielen miestne komunikácie, ale
aj majetok občanov a samosprávy.
Opatreniami zamedziť zosuvom pri miestnych
komunikáciách (Ul. Sadová, Ul. Iljikčana) a ochrániť tak
verejný a súkromný majetok.
Počet opatrení zamedzujúcich zosuvom pri miestnych
komunikáciách.
Obyvatelia v danej lokalite, verejnosť
Počet opatrení zameraných na zabránenie zosuvom pri
miestnych komunikáciách
VO – výber dodávateľa
Nedostatok fin. prostriedkov, výber dodávateľa cez VO

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Odbor územného plánovania a výstavby
Odbor územného plánovania a výstavby,
Projektant
Odbor územného plánovania a výstavby
Odbor ÚP a výstavby, odborne spôsobilá osoba

Vydanie SP
Výber dodávateľa, podpis
zmluvy
Realizácia projektu
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Kolaudácia
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok) Náklady
z toho verejné zdroje
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Spracovanie PD
2016
N/A
Realizácia projektu
2017 - 2018
N/A
Spolu
N/A

Termín (mesiac/rok)
2016
2016
2016
2016 - 2017
2017
2017 - 2018
z toho
súkromné
zdroje
Mesto
N/A
N/A
N/A
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta

Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy

VÝSTAVBA BIOCENTRA PRE ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV V HUMENNOM
Mesto Humenné
Ing. Katarína Ježová (odbor územného plánovania a výstavby)
Ing. Monika Pastoráková (odbor dopravy, životného prostredia
a mestskej zelene)
Technické služby mesta Humenné
2016 - 2018
Potreba komplexne riešiť problematiku zhodnocovania
biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta.
Vybudovať biocentrum pre zhodnocovania biologicky
rozložiteľného odpadu na území mesta.
Vybudované biocentrum – počet 1,
množstvo zhodnoteného odpadu
Verejnosť
Zefektívnenie systému zhodnocovania odpadov na území mesta
VO – výber dodávateľa
Nechválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Kontrola aktuálnosti
Odbor MR, CR a FEÚ, Odbor dopravy, ŽP
projektu
a mestskej zelene
Príprava PD
Odbor ÚP a výstavby, Odbor MR, CR a FEÚ
Vydanie SP
Odbor ÚP a výstavby
Spracovanie a registrácia
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby,
ŽoNFP, zhromaždenie
Odbor dopravy, ŽP a mestskej zelene
príloh
Výber dodávateľa, podpis
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby;
zmluvy
odborne spôsobilá osoba
Realizácia projektu
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Kolaudácia
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok) Náklady spolu z toho verejné zdroje
(eur)
EU
ŠR
Spracovanie PD
2016
20 000
17 000
2 000
Realizácia
2016 - 2018
3 800 000
3 230 000
380 000
projektu
Spolu
3 820 000
3 247 000
382 000

Termín (mesiac/rok)
01/2016
02/2016 – 04/2016
05/2016
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A
N/A
12/2017 – 03/2018
súkromné
zdroje
VÚC

Mesto
1 000
190 000
191 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta

Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Kontrola aktuálnosti projektu
Príprava PD
Vydanie SP
Spracovanie a registrácia
ŽoNFP, zhromaždenie príloh
Výber dodávateľa, podpis
zmluvy
Realizácia projektu

VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA PRE SEPAROVANÝ ODPAD
V MESTE HUMENNÉ
Mesto Humenné
Ing. Katarína Ježová
(odbor územného plánovania a výstavby)
Ing. Monika Pastoráková
(odbor dopravy, životného prostredia a mestskej zelene)
Technické služby mesta Humenné
2016 - 2018
Potreba riešenia uloženia rôznych komodít odpadu
a obmedzenie vzniku nelegálnych skládok odpadu.
Vybudovanie zberného dvora na zber a uskladnenie
rôznych komodít komunálneho odpadu. Eliminácia
vzniku nelegálnych skládok odpadu.
Vybudovaný zberný dvor – 1
Verejnosť
Zlepšenie stavu životného prostredia prostredníctvom
zhodnocovania odpadu o 20 %
VO – výber dodávateľa
Nechválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Odbor MR, CR a FEÚ, Odbor dopravy, ŽP
a mestskej zelene
Odbor ÚP a výstavby, Odbor MR, CR a FEÚ
Odbor ÚP a výstavby
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby,
Odbor dopravy, ŽP a mestskej zelene
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby;
odborne spôsobilá osoba
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ

Kolaudácia
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok) Náklady
z toho verejné zdroje
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Spracovanie PD
2016
8 000
6 800
800
Realizácia projektu
2016 - 2018
480 000
408 000
48 000
Spolu
488 000
414 800
48 800

Termín (mesiac/rok)
01/2016
02/2016 – 04/2016
05/2016
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
12/2017 – 03/2018
z toho
súkromné
zdroje
Mesto
400
24 000
24 400
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3
Názov projektu

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚSPORNOSTI VEREJNÝCH
BUDOV NA ÚZEMÍ MESTA HUMENNÉ
Mesto Humenné
Ing. Katarína Ježová
(odbor územného plánovania a výstavby)

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Kontrola aktuálnosti projektu
Príprava PD
Vydanie SP
Spracovanie a registrácia
ŽoNFP, zhromaždenie príloh
Výber dodávateľa, podpis
zmluvy
Realizácia projektu

2016 - 2018
Energeticky náročné verejné budovy na území mesta,
nespĺňajúce súčasné požiadavky na hospodárne
prevádzkovanie.
Stavebnými úpravami zvýšiť energetickú účinnosť
verejných budov na území mesta.
Počet energeticky úspornejších verejných budov - 5
Prevádzkovatelia verejných budov, návštevníci,
verejnosť
Zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov na
území mesta
VO – výber dodávateľa
Nechválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Odbor MR, CR a FEÚ, Odbor ÚP a výstavby
Odbor ÚP a výstavby, Odbor MR, CR a FEÚ
Odbor ÚP a výstavby
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby

Termín (mesiac/rok)
01/2016 – 02/2016
03/2016 – 05/2016
06/2016 – 08/2016
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
12/2017 – 12/2018

Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby;
odborne spôsobilá osoba
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ

Kolaudácia
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok) Náklady
z toho verejné zdroje
spolu
(eur)
EU
ŠR
Spracovanie PD
2016
20 000
Realizácia
2016 - 2018
1 000 000
850 000
100 000
projektu
Spolu
1 020 000
850 000
100 000

z toho
súkromné
zdroje
VÚC

Mesto
20 000
50 000
70 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 4
Názov projektu

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Kontrola aktuálnosti projektu
Príprava PD
Vydanie SP
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Výber dodávateľa, podpis
zmluvy
Realizácia projektu

REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA VODNÉHO TOKU LABOREC NA
ÚZEMÍ MESTA S VYBUDOVANÍM PRÍMESTSKEJ
REKREAČNEJ ZÓNY
Mesto Humenné
PhDr. Miroslav Turčan (odbor MR, CR a fondov EÚ)
ŠVP, š.p., Správa povodia, OOCR HZ a HŠ
2016 - 2018
Potreba revitalizácie nábrežia vodného toku Laborec
s ohľadom na environmentálny, estetický a funkčný
prínos pre región.
Revitalizáciou nábrežia vodného toku Laborec vybudovať
prímestskú rekreačnú zónu a prispieť ku skvalitneniu
života obyvateľov.
Zrevitalizovaná plocha – 20 000 m2
Verejnosť
Zvýšenie kvality životného prostredia vytvorením
oddychovej zóny ako prímestskej rekr. zóny
VO – výber dodávateľa
Nechválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Odbor MR, CR a FEÚ, Odbor dopravy, ŽP
a mestskej zelene
Odbor ÚP a výstavby, Odbor MR, CR a FEÚ
Odbor ÚP a výstavby
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby,
Odbor dopravy, ŽP a mestskej zelene
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby;
odborne spôsobilá osoba
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ

Kolaudácia
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok) Náklady
z toho verejné zdroje
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Spracovanie PD
2016
20 000
17 000
2 000
Realizácia projektu
2017 - 2018
750 000
637 500
75 000
Spolu
770 000
654 500
77 000

Termín (mesiac/rok)
03/2016
04/2016 – 07/2016
08/2016
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
12/2018
z toho
súkromné
zdroje
Mesto
1 000
37 500
38 500
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Základné údaje o projektovom zámere č. 5
Názov projektu

PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA NA ÚZEMÍ MESTA.
REALIZÁCIA PROTIPOVODŇOVÉHO VODNÉHO DIELA – POLDRA
NA VODNOM TOKU LIESKOVEC

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Kontrola aktuálnosti projektu
Príprava PD
Vydanie SP
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Výber dodávateľa, podpis
zmluvy
Realizácia projektu

ŠVP, š.p., Správa povodia
Mesto Humenné
2016 - 2018
Zvýšené riziko povodňových stavov na vodnom toku,
ohrozujúce majetok a zdravie obyvateľov.
Realizácia protipovodňového vodného diela – poldra na
vodnom toku Lieskovec s cieľom eleminovať povodňové
škody.
Protipovodňové vodné dielo – polder
Obyvatelia v danej lokalite, verejnosť
Prevencia pred prírodnými nešťastiami
VO – výber dodávateľa
Nechválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Odbor MR, CR a FEÚ, Odbor dopravy, ŽP
a mestskej zelene
Odbor ÚP a výstavby, Odbor MR, CR a FEÚ
Odbor ÚP a výstavby
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby,
Odbor dopravy, ŽP a mestskej zelene

2016
2016
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)

Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby;
odborne spôsobilá osoba
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ

Kolaudácia
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok) Náklady
z toho verejné zdroje
spolu
(eur)
EU
ŠR
Spracovanie PD
2016
Realizácia projektu
Spolu

Termín (mesiac/rok)
2016

2017 - 2018

816 000

693 600

81 600

816 000

693 600

81 600

N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
12/2018
z toho
súkromné
zdroje
VÚC

Mesto
40 800
40 800
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1
Názov projektu

ZVYŠOVANIE KAPACÍT MATERSKÝCH ŠKÔL NA ÚZEMÍ
MESTA FORMOU VÝSTAVBY NOVÝCH MŠ ALEBO
PRÍSTAVBY.
ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY PODSKALKA

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Mesto Humenné
Mgr. Ľubica Burešová (odbor školstva)
ZŠ s MŠ Podskalka
2016 - 2018
Nedostatočná kapacita MŠ v osade Podskalka
obmedzujúca rozvojové aktivity.
Stavebnými úpravami a prístavbou zvýšiť existujúcu
kapacitu materskej školy a zlepšiť tak podmienky pre
výchovno-vzdelávací proces.
Zvýšená kapacita MŠ o 25 navštevujúcich detí
Deti navštevujúce MŠ, rodičia, pedagogickí zamestnanci
Zlepšenie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces.
VO – výber dodávateľa
Nechválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Kontrola aktuálnosti projektu Odbor MR, CR a FEÚ, Odbor ÚP a výstavby
Príprava PD
Odbor ÚP a výstavby, Odbor MR, CR a FEÚ
Vydanie SP
Odbor ÚP a výstavby
Spracovanie a registrácia
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby
Žo NFP, zhromaždenie príloh
Výber dodávateľa, podpis
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby;
zmluvy
odborne spôsobilá osoba
Realizácia projektu
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Kolaudácia
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok)
Náklady
z toho verejné zdroje
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Spracovanie PD
2013, 2016
(aktualizácia)
Realizácia projektu
2016 - 2018
210 000
178 500
21 000
Spolu
210 000
178 500
21 000

Termín (mesiac/rok)
11/2015 – 01/2016
12/2015 – 01/2016
02/2016
02/2016
12/2016
2017-2018
2018
z toho
súkromné
zdroje
Mesto
4 500 (2013)
N/A (2016)
10 500
10500
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2
Názov projektu

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Kontrola aktuálnosti projektu
Príprava PD
Vydanie SP
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Výber dodávateľa, podpis
zmluvy
Realizácia projektu

MODERNIZÁCIA MATERSKÝCH ŠKÔL NA ÚZEMÍ MESTA
HUMENNÉ VRÁTANE MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO
VYBAVENIA.
Mesto Humenné
Mgr. Ľubica Burešová (odbor školstva)
2016 - 2025
Potreba modernizácie objektov materských škôl
z dôvodu zníženia náročnosti prevádzky, modernizácie
a zlepšenia podmienok pre výchovno-vzdelávací proces.
Stavebnými úpravami a interiérovými úpravami vrátane
zakúpenia zariadení, zlepšiť podmienky pre výchovnovzdelávací proces v predprimárnom vzdelávaní.
Počet zmodernizovaných MŠ
Deti navštevujúce MŠ, rodičia, pedagogickí zamestnanci
Zlepšenie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces
v predprimárnom vzdelávaní.
VO – výber dodávateľa
Nechválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Odbor MR, CR a FEÚ, Odbor ÚP a výstavby
Odbor ÚP a výstavby, Odbor MR, CR a FEÚ
Odbor ÚP a výstavby
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby

Termín (mesiac/rok)
02/2016 – 03/2016
04/2016 – 10/2016
10/2016 – 12/2016
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)

Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby;
odborne spôsobilá osoba
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ

N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A

Kolaudácia
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok) Náklady
z toho verejné zdroje
spolu
(eur)
EU
ŠR
Realizácia
2016-2025
1 800 000
1 530 000
180 000
projektu
Spolu
1 800 000
1 530 000
180 000

z toho
súkromné
zdroje
VÚC

Mesto
90 000
90 000

151
Verzia 1.0

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné na roky 2016-2022
s výhľadom do roku 2025
Formulár č. P 4 - Formulár pre prípravu projektov
Základné údaje o projektovom zámere č. 3
Názov projektu

MODERNIZÁCIA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ MESTA HUMENNÉ VRÁTANE
MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA.
ZVÝŠENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY PODSKALKA.

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Kontrola aktuálnosti projektu
Príprava PD
Vydanie SP
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Výber dodávateľa, podpis
zmluvy
Realizácia projektu

Mesto Humenné
Mgr. Ľubica Burešová (odbor školstva)
ZŠ s MŠ Podskalka
2017 - 2018
Nedostatočná kapacita ZŠ v osade Podskalka
obmedzujúca rozvojové aktivity.
Stavebnými úpravami, modernizáciou, prípadne
prístavbou zvýšiť existujúcu kapacitu ZŠ a zlepšiť tak
podmienky pre výchovno-vzdelávací proces.
Zvýšená kapacita ZŠ
Žiaci navštevujúce ZŠ, rodičia, pedagogickí zamestnanci
Zlepšenie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces.
VO – výber dodávateľa
Nechválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Odbor MR, CR a FEÚ, Odbor ÚP a výstavby
Odbor ÚP a výstavby, Odbor MR, CR a FEÚ
Odbor ÚP a výstavby
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby

Termín (mesiac/rok)
02/2017 – 03/2017
04/2017 – 10/2017
10/2017 – 12/2017
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)

Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby;
odborne spôsobilá osoba
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ

N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
12/2018

Kolaudácia
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok) Náklady
z toho verejné zdroje
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Spracovanie PD
2017
5 000
4 250
500
Realizácia projektu
2017 - 2018
300 000
255 000
30 000
Spolu
305 000
259 250
30 500

z toho
súkromné
zdroje
Mesto
250
15 000
15 250
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Základné údaje o projektovom zámere č. 4
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Kontrola aktuálnosti projektu
Príprava PD
Vydanie SP
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Výber dodávateľa, podpis
zmluvy
Realizácia projektu

ZARIADENIE PRE SENIOROV – DOM PENZIÓN V LOKALITE
DUBNÍK.
Mesto Humenné
Ing. Ladislav Bogdan (odbor sociálny a bytový)
2017 - 2018
Nedostatočné možnosti starostlivosti o seniorov,
nedostatok subjektov poskytujúcich starostlivosť
vzhľadom na narastajúci počet seniorov.
Vybudovaním zariadenia pre seniorov – Dom penzión
v lokalite Dubník zabezpečiť adekvátnu starostlivosť
(zdravotnú, sociálnu) pre seniorov.
Počet nových zariadení poskytujúcich starostlivosť
o seniorov - 1
Klienti zariadenia, rodinní príslušníci, personál
Zlepšenie starostlivosti o seniorov
VO – výber dodávateľa
Nechválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Odbor MR, CR a FEÚ, Odbor ÚP a výstavby
Odbor ÚP a výstavby, Odbor MR, CR a FEÚ
Odbor ÚP a výstavby
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby

Termín (mesiac/rok)
02/2017 – 03/2017
04/2017 – 07/2017
08/2017
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)

Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby;
odborne spôsobilá osoba
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ

N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
06/2018

Kolaudácia
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok) Náklady
z toho verejné zdroje
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Spracovanie PD
2017
20 000
17 000
2 000
Realizácia projektu
2017 - 2018
900 000
765 000
90 000
Spolu
920 000
782 000
92 000

z toho
súkromné
zdroje
Mesto
1 000
45 000
46 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 5
Názov projektu

REALIZOVAŤ PROJEKTY ZAMERANÉ NA ZLEPŠENIE
KVALITY ŽIVOTA PRÍSLUŠNÍKOV MRK:
VÝSTAVBA A PREVÁDZKOVANIE KOMUNITNÉHO CENTRA
PODSKALKA

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Kontrola aktuálnosti projektu
Príprava PD
Vydanie SP
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Výber dodávateľa, podpis
zmluvy
Realizácia projektu

Mesto Humenné
Ing. Ladislav Bogdan (odbor sociálny a bytový)
ZŠ s MŠ Podskalka, MVO
2016 - 2018
Neexistencia komunitného centra
Vybudovaním a prevádzkovaním komunitného centra
zefektívniť komunitnú prácu v osade, prispievať
k zlepšeniu kvality života obyvateľov osady.
Vybudovanie komunitného centra - 1
Obyvatelia osady Podskalka
Zlepšenie kvality života príslušníkov MRK
VO – výber dodávateľa
Nechválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Odbor MR, CR a FEÚ, Odbor ÚP a výstavby
Odbor ÚP a výstavby, Odbor MR, CR a FEÚ
Odbor ÚP a výstavby
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby

Termín (mesiac/rok)
01/2016 – 02/2016
02/2016 – 04/2016
04/2016
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)

Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby;
odborne spôsobilá osoba
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ

N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
12/2017

Kolaudácia
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok) Náklady
z toho verejné zdroje
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Spracovanie PD
2016
4 000
Realizácia projektu
2017-2018
250 000
212 500
25 000
Spolu
254 000
212 500
25 000

z toho
súkromné
zdroje
Mesto
4 000
12 500
16 500
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Základné údaje o projektovom zámere č. 6
Názov projektu

MODERNIZÁCIA OBJEKTOV KULTÚRNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY NA ÚZEMÍ MESTA HUMENNÉ:
MODERNIZÁCIA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Kontrola aktuálnosti projektu
Príprava PD
Vydanie SP
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Výber dodávateľa, podpis
zmluvy
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku

Mesto Humenné
Mgr. Nataša Mocáková
(odbor kultúry, športu a mládeže)
Mestské kultúrne stredisko v Humennom
2016 - 2017
Existujúci stav MsKS nezodpovedá súčasným
požiadavkám na hospodárnu prevádzku, potreba
modernizácie interiéru.
Modernizáciou MsKS zabezpečiť vhodné podmienky pre
rozvoj kultúry.
Kompletná modernizácia (exteriéru a interiéru) MsKS
Návštevníci, zamestnanci MsKS
Zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúry
VO – výber dodávateľa
Nechválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Odbor MR, CR a FEÚ, Odbor ÚP a výstavby
Odbor ÚP a výstavby, Odbor MR, CR a FEÚ
Odbor ÚP a výstavby
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby

Termín (mesiac/rok)
11/2015 – 01/2016
12/2015 – 01/2016
02/2016
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)

Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby;
odborne spôsobilá osoba
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ

N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
12/2017

Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Termín
(rok)

Náklady
spolu
(eur)

2016
2017

8 000
400 000
408 000

z toho verejné zdroje

EU
Spracovanie PD
Realizácia projektu
Spolu

340 000
340 000

ŠR
40 000
40 000

z toho
súkromné
zdroje
VÚC

Mesto
8 000
20 000
28 000
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Názov projektu

VÝSTAVBA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV ŠPORTOVEJ
INFRAŠTRUKTÚRY NA ÚZEMÍ MESTA HUMENNÉ:
VÝSTAVBA NOVÉHO SKATEPARKU A DRÁHY PRE IN-LINE
KORČULIAROV

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Kontrola aktuálnosti projektu
Príprava PD
Vydanie SP
Spracovanie a registrácia
ŽoNFP, zhromaždenie príloh
Výber dodávateľa, podpis
zmluvy
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku

Mesto Humenné
Mgr. Nataša Mocáková
(odbor kultúry, športu a mládeže)
Správa rekreačných a športových zariadení
2016 - 2017
Absencia skateparku a dráhy pre in-line korčuliarov
Výstavba skateparku a dráhy pre in-line korčuliarov,
zlepšenie podmienok pre aktívne trávenie voľného času,
zlepšenie kvality života.
Modernizácia športovej infraštruktúry – nové športové
objekty - 2
Mládež, verejnosť
Zlepšenie podmienok pre aktívne trávenie voľného času,
zlepšenie kvality života.
VO – výber dodávateľa
Nechválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Odbor MR, CR a FEÚ, Odbor ÚP a výstavby,
Odbor kultúry, športu a mládeže
Odbor ÚP a výstavby, Odbor MR, CR a FEÚ,
Odbor kultúry, športu a mládeže
Odbor ÚP a výstavby
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby
Odbor MR, CR a FEÚ; Odbor ÚP a výstavby;
odborne spôsobilá osoba
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ
Odbor ÚP a V, vybraný zhotoviteľ

Termín
(rok)

Náklady
spolu
(eur)

2016
2017

5 000
380 000
385 000

07/2016 – 10/2016
11/2016
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
N/A (záleží od termínu
vyhlásenia výzvy)
12/2017

z toho verejné zdroje

EU
Spracovanie PD
Realizácia projektu
Spolu

Termín (mesiac/rok)
05/2016 – 06/2016

323 000
323 000

ŠR
38 000
38 000

z toho
súkromné
zdroje
VÚC

Mesto
5 000
19 000
24 000
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4. REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie programu rozvoja mesta, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja na
základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu
rozvoja formou akčných plánov.
Táto časť obsahuje:
- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob
komunikácie
- systém monitorovania a hodnotenia
- akčný plán na rozpočtový rok 2016 s výhľadom na 2 roky (2016+2) vrátane vecného a
časového harmonogramu realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

4. 1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie
Realizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné zabezpečuje
predovšetkým mestský úrad, primátor mesta, jednotlivé odbory mestského úradu a príslušné komisie
vytvorené podľa potreby jednotlivých rozvojových zámerov. Do realizácie jednotlivých opatrení a
aktivít sú podľa potreby a relevantnosti zapojené aj ďalšie subjekty, a to mestské zastupiteľstvo,
obyvatelia mesta, podnikatelia, mimovládne organizácie či partneri na úrovni regiónu či VÚC.
Kontrola jednotlivých aktivít, monitorovanie a aktualizácia PHSR bude zabezpečená mestským
úradom v spolupráci so mestským zastupiteľstvom a jednotlivými komisiami.
Realizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné bude pozostávať z
vykonávania navrhnutých projektov a aktivít. Zoznam kľúčových projektov a aktivít bude uvedený v
akčnom pláne pre každú prioritnú oblasť. Akčný plán sa bude každoročne aktualizovať.
Medzi hlavné úlohy manažmentu mesta bude patriť:
- realizovať projekty, ktoré prinesú pre mesto želaný efekt a budú dlhodobo udržateľne
- vyčleniť z rozpočtu mesta finančne prostriedky potrebne na realizáciu navrhnutých projektov
a aktivít
- podporovať spoluprácu medzi hlavnými aktérmi rozvoja mesta a koordinovať ich aktivity
- pravidelne monitorovať aktivity a vyhodnocovať plnenie akčného plánu na základe
stanovených merateľných ukazovateľov.

4.2 Plán komunikácie
O realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta bude verejnosť pravidelne
informovaná prostredníctvom:
Elektronická komunikácia
- rozhlas a televízia (regionálne i celonárodné vysielania)
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-

-

webová stránka mesta s pravidelnou aktualizáciou (na portáli mesta sa zobrazujú plánované i
už uskutočnene aktivity; jej informatívnosť stoji na dostupnosti všetkých dôležitých údajov,
ktoré občan potrebuje a ktoré turista vyhľadáva)
sociálne siete (oslovovanie širokej verejnosti a sprostredkovanie informácii rýchlo a so
spätnou väzbou)
internetové portály, ktoré poskytujú hlavne regionálne a turistické informácie.

Printová komunikácia
- pozostáva hlavne zo spolupráce s regionálnymi periodikami
- formou komunikácie je aj distribúcia plagátov, newslettera a pod.
- formou informačných tabúľ (panelov)
- iné tlačoviny (napr. pozvánky na akcie pri rôznych príležitostiach.

4.3 Systém monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHSR mesta Humenné
Systém monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHSR mesta tvorí predovšetkým:
- monitorovanie plnenia akčného plánu, aktualizácia akčného plánu – samospráva raz ročne
získa a spracuje pripomienky odborných útvarov MsÚ, poslancov a komisii MsZ, odbornej
a širokej verejnosti, zvyčajne do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok
- hodnotenie plnenia PHSR- samospráva vyhodnotí dosiahnuté výsledky a dosahy
realizovaných opatrení do 31. 3. za predošlý rok. (Formulár č. R 2 - Kritériá hodnotenia PHSR
- prílohova časť dokumentu, Formulár č. 3 - Záznam z monitorovania - vzor uvedený v
prílohovej časti dokumentu, Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania – uvedený
nižšie)
- aktualizácia PHSR (samospráva uskutoční každé 3 – 4 roky).
Neoddeliteľnou súčasťou realizačnej časti je Plán monitorovania a hodnotenia PHSR mesta na
programové obdobie 2016-2022 s výhľadom do roku 2025.
Mesto Humenné bude postupovať podľa Plánu monitorovania a hodnotenia PHSR Humenné 20162022 s výhľadom do roku. Výstupom procesu bude správa o monitorovaní a sprava o hodnotení, s
ktorou budú oboznámení vedúci pracovníci mestského úradu, poslanci MsZ a verejnosť.
Jednotlivé rozvojové zámery uvádzané v PHSR budú monitorované a hodnotené každoročne, a to
formou verejného prerokovania so zástupcami občanov, podnikateľov, mimovládnych organizácií a
ďalších subjektov. Prerokovania budú slúžiť ako podklad pre spracovanie „Záznamu z monitorovania
PHSR“ či „Záznamu z verejného prerokovania“, ktoré budú diskutované a prehodnocované v rámci
mestského zastupiteľstva. Ak z nich vyplynie potreba hodnotenia PHSR alebo niektorej časti, bude
urobené ad-hoc hodnotenie. Mimoriadne hodnotenie PHSR je možne realizovať na základe
rozhodnutia kompetentných organov, a to najmä v prípade novej spoločenskej situácie, rizika alebo
odklonu od stanovených cieľov identifikovaných v monitorovacej správe za predchádzajúci rok. Ak
takáto potreba nevyplynie, budú robené revízie minimálne každé 3 roky v rámci plánovaného
tematického hodnotenia. V roku 2020 je plánované strategické prehodnotenie PHSR, najneskôr však
v roku 2022.
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Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania (povinný v predpísanej štruktúre)
Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2016– 2022 s výhľadom do roku 2025
Typ hodnotenia
Vykonať prvýkrát
Strategické hodnotenie
Strategické
najskôr v roku
hodnotenie
2020
Operatívne hodnotenie
Prerokovanie PHSR
každoročne
a jeho častí
podľa potreby,
Tematické
minimálne
hodnotenie časti
v rokoch 2018,
PHSR
2021,2024
Ad hoc mimoriadne
podľa potreby
hodnotenie
Ad hoc hodnotenie
celého PHSR alebo podľa potreby
jeho časti

Dôvod vykonania/ periodicita
podľa rozhodnutia mesta a vzniknutej spoločenskej
potreby
verejné prerokovanie realizácie PHSR ako podklad pre
spracovanie monitorovacích hodnotení
téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo
výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci
kalendárny rok
pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých
hodnôt ukazovateľov či vzniku potreby nového projektu
na základe rozhodnutia primátora, kontrolného orgánu
mesta, podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ SR,
správy auditu ...

Zdroj: vlastné spracovanie

V procese realizácie PHSR mesta Humenné bude pôsobiť pracovná skupina pre monitorovanie a
hodnotenie. Pracovná skupina bude mať zloženie z nasledujúcich členov: vedúci odborných útvarov
MsÚ, z radov poslancov MsZ, z radov predstaviteľov ďalších partnerských subjektov. Stretnutie
pracovnej skupiny pre monitorovanie a hodnotenie PHSR mesta sa uskutočni raz ročne v prvom
polroku. Monitorovanie poskytne informácie o realizácii projektov, aktivít a opatrení. Súčasťou
monitorovania je aj zber merateľných ukazovateľov. Monitorovanie slúži ako podklad pre hodnotenie
PHSR.
Podľa § 12 zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení je Mesto Humenné
povinné každoročne do 31. mája zaslať vyššiemu územnému celku správu o plnení PHSR mesta.

4.4 Akčný plán
Akčný plán na rozpočtový rok 2016 s výhľadom na 2 roky (2016+2)
Riadiaci tím spracoval akčný plán na rozpočtový rok 2016 s výhľadom na 2 roky podľa jednotlivých
oblastí. Ku každej aktivite je priradený garant - odborný útvar MsÚ, ktorého úlohou je zabezpečiť
realizáciu navrhnutých aktivít.
Odborný garant je zodpovedný za:
- začlenenie finančných požiadaviek na realizáciu aktivít do rozpočtu mesta,
- realizáciu aktivít v kompetencii samosprávy,
- komunikáciu s inými odbornými útvarmi MsÚ a externými partnermi pri realizácii projektov,
- zabezpečenie podkladov pre monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu PHSR mesta
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Akčný plán obsahuje aj časový harmonogram realizácie opatrení a projektov vrátane ukazovateľov výstupu/výsledku pre jednotlivé projekty.
Akčný plán je dokument, ktorý slúži na naplnenie cieľov a myšlienok konkrétnymi činmi. V súlade s dobrým finančným riadením by mal byť každý rok
aktualizovaný a pripravený minimálne na 3 roky s priamou väzbou na rozpočet. Pri aktualizácii akčného plánu budú zohľadnene pripomienky odborných
útvarov MsÚ, komisii MsZ, výborov mestských časti, odbornej a širokej verejnosti, tiež skutočnosti vyplývajúce z čiastkových strategických dokumentov
mesta.
Formulár č. R 1 - Akčný plán
Akčný plán pre prioritné oblasť PO 1 – HOSPODÁRSKA POLITIKA
Priorita – Inovatívne a konkurencieschopné hospodárstvo zohľadňujúce regionálne danosti s modernou infraštruktúrou, elektronickou verejnou správou podporujúcou rozvoj
služieb a cestovných ruchom využívajúcim prírodný a kultúrny potenciál.
Opatrenie, aktivita
Termín (rok)
Zodpovedný
Financovanie
Opatrenie č. 1.1 Podpora konkurencieschopného hospodárstva na území mesta
Projekt 1.1.1
MsÚ
Podpora aktivít podnikateľského prostredia s využitím inovácií za
2016-2025
(odbor správy mestského
N/A
účelom tvorby nových pracovných miest.
majetku, MO a PČ)
Projekt 1.1.2
Podporiť a realizovať projekty zamerané na propagáciu mesta
MsÚ
Humenné ako vhodného prostredia pre nové investície
2016-2018
(odbor správy mestského
kofinancovanie 5%
PRIORITNÉ ZAMERANIE
majetku, MO a PČ)
1.1.2.1. Vytvoriť ponuku priestorov a lokalít vhodných na
podnikanie
OPATRENIE 1.2 Rozvoj cestovného ruchu využívajúceho prírodný a kultúrny potenciál vrátane podpory budovania značky mesta
Projekt 1.2.1
Realizácia projektov podporujúcich rozvoj CR s využitím
prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu:
MsÚ
PRIORITNÉ ZAMERANIE
(odbor MR, CR a fondov EÚ;
2016-2025
kofinancovanie 5%
1.2.1.1. Projekt informačného centra a partnerskej spolupráce
odbor kultúry, OOCR HZaHŠ,
1.2.1.2. Realizácia projektov na podporu tvorby a budovania
MsKS)
značky mesta
(napr. Pamätné dni mesta, Adventné Humenné, Švejkove pivné
dni, a pod.)

Ukazovateľ výstupu/výsledku

počet aktivít podnikateľského
prostredia
počet projektov propagácie
mesta Humenné ako prostredia
pre investovanie
pasportizácia voľných
plôch;
propagačný materiál
počet zrealizovaných projektov
s využitím prírodného
a kultúrneho potenciálu
regiónu
počet aktivít
informačného centra a
partner. spolupráce
propagačný materiál
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OPATRENIE 1.3 Podpora dopravy v meste z hľadiska bezpečnosti a flexibility vrátane rozvoja zelenej dopravy
MsÚ
Projekt 1.3.1
2016-2017
(odbor dopravy, ŽP a mestskej
Generel dopravy mesta Humenné vrátane plánu dopravnej
obsluhy.
zelene)
MsÚ
Projekt 1.3.2
2016-2017
(odbor dopravy, ŽP a mestskej
Plán udržateľnej mestskej mobility.
zelene)
MsÚ
Projekt 1.3.4
2016-2018
(odbor dopravy, ŽP a mestskej
Lávka pre peších cez rieku Laborec poniže cestného mosta.
zelene)
Projekt 1.3.5
MsÚ
Podpora ekologickej dopravy v regióne Humenné.
(odbor dopravy, ŽP
PRIORITNÉ ZAMERANIE
2017-2018
a mestskej zelene; odbor ÚP a
1.3.5.1. Vybudovanie chráneného parkoviska pre ekologickú
výstavby )
dopravu.
OPATRENIE 1.4 Komplexná modernizácia technickej infraštruktúry mesta.
Projekt 1.4.1
MsÚ
2016-2017
Tvorba nového územného plánu mesta Humenné.
(odbor ÚP a výstavby)
Projekt 1.4.2
MsÚ
Dobudovanie technickej infraštruktúry spojnice ulíc Na Podskalku
2016-2018
(odbor ÚP a výstavby)
– Košická.
Projekt 1.4.3
MsÚ
Riešenie zosuvov pri miestnych komunikáciách v meste Humenné
2016-2018
(odbor ÚP a výstavby)
(ul. Sadová, ul. Iljikčana).
Projekt 1.4.4
MsÚ
Rozšírenie mestského cintorína II. etapa a rekonštrukcia Domu
2016-2018
(odbor ÚP a výstavby)
smútku v Humennom.
MsÚ
Projekt 1.4.5
2016-2018
(odbor ÚP a výstavby;
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Humenné (IV. etapa).
odbor MR, CR a fondov EÚ)
MsÚ
Projekt 1.4.6
(odbor všeobecnej správy;
Modernizácia a ďalšie rozšírenie kamerového systému na území
2016-2018
odbor MR, CR a fondov EÚ;
mesta Humenné.
MsP)

kofinancovanie 5%

vypracovaný dokument
Generel dopravy vrátane plánu
dopravnej obsluhy

mestský rozpočet
100 %

vypracovaný plán udržateľnej
mestskej mobility

kofinancovanie 5%

lávka pre peších cez rieku
Laborec

kofinancovanie 5%

počet parkovísk pre ekologickú
dopravu

kofinancovanie 5%

územný plán mesta

kofinancovanie 5%

dĺžka dobudovanej technickej
infraštruktúry

N/A

počet opatrení na zamedzenie
zosuvov

kofinancovanie 5%

výstavba II. etapy rozšírenia
mestského cintorína
a rekonštrukcia Domu smútku

kofinancovanie 5%

počet svetelných bodov

kofinancovanie 5%

počet nainštalovaných kamier
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Projekt 1.4.7
MsÚ
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla na území
2016-2017
(odbor ÚP a výstavby)
mesta Humenné.
MsÚ
Projekt 1.4.11
2016-2025
Stavebné úpravy medzigarážových priestorov v meste Humenné.
(odbor ÚP a výstavby)
OPATRENIE 1.5 Modernizácia samosprávy a jej procesov vrátane elektronizácie verejnej správy
Projekt 1.5.1
Realizácia projektov zameraných na modernizáciu samosprávy
a jej procesov s využitím nových trendov so zameraním na
MsÚ
2016-2018
zlepšenie poskytovania služieb občanom.
(odbor všeobecnej správy)
PRIORITNÉ ZAMERANIE
1.5.1.1. Elektronizácia služieb samosprávy mesta Humenné.
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

N/A

dĺžka modernizovaných
rozvodov tepla

kofinancovanie 5%

plocha spevnených
medzigarážových priestorov

kofinancovanie 5%

počet zrealizovaných projektov
na modernizáciu samosprávy
počet služieb
poskytovaných
elektronicky

Akčný plán pre prioritné oblasť PO 2 – ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA
Priorita – Kvalitné životné prostredie pre všetkých bez negatívnych vplyvov s využívaním obnoviteľných zdrojov energie.
Opatrenie, aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu/výsledku

kofinancovanie 5%

výstavba Biocentra

kofinancovanie 5%

vybudovanie zberného dvora

kofinancovanie 5%

počet opatrení zameraných na
separáciu a zhodnocovanie

OPATRENIE č. 2.1 Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva (recyklácia, zhodnocovanie).
Projekt 2.1.1
Výstavba Biocentra pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
odpadov v Humennom.

2016-2018

Projekt 2.1.2
Výstavba zberného dvora pre separovaný odpad v meste
Humenné.

2016-2018

Projekt 2.1.3
Projekt zdokonalenia systému separácie odpadu vrátane
rozšírenia separácie a zhodnocovania BRO v Humennom.

2016-2018

MsÚ
(odbor ÚP a výstavby;
odbor dopravy, ŽP a mestskej
zelene;
odbor MR, CR a fondov EÚ)
MsÚ
(odbor ÚP a výstavby;
odbor dopravy, ŽP a mestskej
zelene;
odbor MR, CR a fondov EÚ)
MsÚ
(odbor ÚP a výstavby;
odbor dopravy, ŽP a mestskej
zelene;
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odbor MR, CR a fondov EÚ; TS
mesta Humenné)
OPATRENIE 2.2 Modernizácia vodného hospodárstva – voda a kanalizácia.
Projekt 2.2.1
Rekonštrukcia a dostavba verejných vodovod a kanalizácií na
území mesta Humenné
PRIORITNE ZAMERANIE
2.2.1.1 Dobudovanie vodovodu a kanalizácie na území mesta
Humenné (ul. Sninská, Majakovského, časť Na Podskalku spojnica
s ul. Košickou)
2.2.1.2. Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v osade Podskalka.

2016-2025

MsÚ
(odbor ÚP a výstavby;
odbor dopravy, ŽP a mestskej
zelene)

OPATRENIE 2.3 Komplexný systém ochrany pred živelnými pohromami vrátane prevencie.
Projekt 2.3.1
MsÚ
Protipovodňové opatrenia na území mesta.
2016-2025
(odbor ÚP a výstavby;
2.3.1.1. Realizácia protipovodňového vodného diela – poldra na
odbor MR, CR a fondov EÚ)
vodnom toku Lieskovec.
OPATRENIE 2.4 Ochrana všetkých zložiek životného prostredia.
MsÚ
Projekt 2.4.1
(odbor ÚP a výstavby;
Vybudovanie celomestskej oddychovo-relaxačnej zóny
2017-2018
odbor dopravy, ŽP a mestskej
s cyklotrasami v priestore protipovodňového vodného diela –
zelene)
poldra na vodnom toku Lieskovec a s parkom jedlých gaštanov.
Projekt 2.4.2
Revitalizácia nábrežia vodného toku Laborec na území mesta
s vybudovaním prímestskej rekreačnej zóny.

2016-2018

Projekt 2.4.3
Komplexná inventarizácia a následná revitalizácia verejnej zelene
na území mesta Humenné.

2017-2018

MsÚ
(odbor MR, CR a fondov EÚ,
odbor ÚP a výstavby)
ŠVP, š.p., Správa povodia,
OOCR HZ a HŠ
MsÚ
(odbor dopravy, ŽP a mestskej
zelene; TS mesta Humenné)

kofinancovanie 5%

celková dĺžka
novovybudovaných rozvodov
vody a kanalizácie
celková dĺžka
novovybudovaných
rozvodov vody
a kanalizácie
celková dĺžka
novovybudovaných
rozvodov vody
a kanalizácie (Podskalka)

N/A

počet protipovodňových
opatrení
protipovodňové dielo –
polder- Lieskovčík

N/A

vybudovaná celomestská
oddychová relaxačná zóna

kofinancovanie 5%

plocha zrevitalizovaného
územia

kofinancovanie 5%

plocha zrevitalizovanej verejnej
zelene
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Projekt 2.4.4
Vybudovanie zeleného parku Humenné.

Projekt 2.4.5
Hluková mapa mesta Humenné.

2016-2017

2016-2017

MsÚ
(odbor dopravy, ŽP a mestskej
zelene; TS mesta Humenné)
MsÚ
(odbor dopravy, ŽP a mestskej
zelene)

kofinancovanie 5%

zelený park

mestský rozpočet
100 %

hluková mapa mesta

OPATRENIE 2.5 Podpora využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie vrátane zvyšovania energetickej úspornosti verejných budov.
MsÚ
Projekt 2.5.2
2016-2018
(odbor ÚP a výstavby;
Zvyšovanie energetickej úspornosti verejných budov na území
kofinancovanie 5%
mesta Humenné.
odbor MR, CR a fondov EÚ)
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

počet verejných budov

Akčný plán pre prioritné oblasť PO 3 – SOCIÁLNA POLITIKA
Priorita – Komplexná celoživotná starostlivosť o občanov mesta, zvyšovanie kvality života a podpora partnerskej spolupráce.
Opatrenie, aktivita

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu/
výsledku

2016-2025

MsÚ
(odbor školstva; odbor MR, CR
a fondov EÚ; odbor ÚP
a výstavby), MŠ

kofinancovanie 5%

percento zmodernizovaných
MŠ

2016-2018

MsÚ
(odbor školstva; odbor MR, CR
a fondov EÚ; odbor ÚP
a výstavby), MŠ

kofinancovanie 5%

počet navýšených kapacít MŠ
(detí)

Termín (rok)

OPATRENIE 3.2 Modernizácia predškolských zariadení.
Projekt 3.2.1
Modernizácia materských škôl na území mesta Humenné vrátane
materiálno-technického vybavenia.
Projekt 3.2.2
Zvyšovanie kapacít materských škôl na území mesta Humenné
formou výstavby nových MŠ alebo prístavby.
3.2.2.1. Zvýšenie kapacity Materskej školy Podskalka.
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OPATRENIE č. 3.3 Modernizácia školských zariadení
Projekt 3.3.1
MsÚ
Modernizácia základných škôl a školských zariadení na území
(odbor školstva; odbor MR, CR
2017-2018
kofinancovanie 5%
mesta Humenné vrátane materiálno-technického vybavenia.
a fondov EÚ; odbor ÚP
3.3.1.1. Zvýšenie kapacity Základnej školy Podskalka.
a výstavby), ZŠ
OPATRENIE 3.4 Modernizácia sociálnej infraštruktúry za účelom poskytovania flexibilných sociálnych služieb.
MsÚ
Projekt 3.4.1
(odbor sociálny a bytový;
2017-2018
kofinancovanie 5%
Zariadenie pre seniorov – Dom penzión v lokalite Dubník.
odbor MR, CR a fondov EÚ;
odbor ÚP a výstavby)
Projekt č. 3.4.3
MsÚ
Realizácia projektov zameraných na podporu poskytovania
(odbor sociálny a bytový;
sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.
2016-2025
N/A
odbor MR, CR a fondov EÚ;
(Nízkoprahové denné centrum, Nocľaháreň, Domov na polceste,
odbor ÚP a výstavby)
Nízkoprahová soc. služba pre deti a rodinu).
OPATRENIE 3.5 Rozvoj terénnej sociálnej služby na území mesta.
Projekt 3.5.1
Realizovať projekty zamerané na zlepšenie kvality života
príslušníkov MRK:
PRIORITNÉ ZAMERANIE
MsÚ
3.5.1.1. Rozvoj terénnej sociálnej práce v osade Podskalka
(odbor sociálny a bytový;
3.5.1.2. Občianske hliadky v prostredí MRK na území mesta
2016-2025
kofinancovanie 5%
odbor MR, CR a fondov EÚ;
Humenné
odbor ÚP a výstavby)
3.5.1.3. Výstavba a prevádzkovanie komunitného centra Podskalka
3.5.1.4. Poskytovanie sociálnych služieb formou zabezpečenia
stravovania
3.5.1.5 Zriadenia strediska osobnej hygieny a práčovne
OPATRENIE 3.7 Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti
Projekt 3.7.1
MsÚ
Podporovať realizáciu projektov modernizácie zdravotníckej
(odbor sociálny a bytový;
infraštruktúry na území mesta Humenné
2016-2025
N/A
kancelária primátorky;
PRIORITNÉ ZAMERANIE
prevádzkovateľ)
3.7.1.1. Presadzovať opätovné zriadenie onkologického oddelenia
lôžkovej časti a infekčného oddelenia lôžkovej časti

počet zmodernizovaných ZŠ
a ŠZ

vybudovaný Dom penzión

počet poskytovaných služieb
krízovej intervencie

počet zrealizovaných projektov
počet TSP a ATSP
počet členov OH
počet komunitných
centier
počet stravovaných
počet zriadených stredísk

počet zrealizovaných projektov
modernizácie zdravotníckej
infraštruktúry
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OPATRENIE 3.8 Modernizácia kultúrnej infraštruktúry.
Projekt 3.8.1
Modernizácia objektov kultúrnej infraštruktúry na území mesta
Humenné:
MsÚ
PRIORITNÉ ZAMERANIE
(odbor kultúry, športu a
3.8.1.1. Modernizácia mestského kultúrneho strediska
2016-2025
mládeže; odbor MR, CR
3.8.1.2. Stavebné úpravy objektu Galérie
a fondov EÚ; odbor ÚP
3.8.1.3. Prestrešenie pódia pri fontáne na Námestí slobody
a výstavby)
3.8.1.4. Modernizácia amfiteátra vrátane jeho prestrešenia
3.8.1.5. Modernizácia ostatných objektov kultúrnej infraštruktúry
podľa potreby
OPATRENIE 3.9 Modernizácia športovej infraštruktúry a podpora aktívneho trávenia voľného času.
Projekt 3.9.1
Výstavba a modernizácia objektov športovej infraštruktúry na
území mesta Humenné:
PRIORITNÉ ZAMERANIE
MsÚ
3.9.1.1. Výstavba nového skateparku a dráhy pre in-line
(odbor kultúry, športu a
korčuliarov
2016-2025
mládeže; odbor MR, CR
3.9.1.2 Výstavba tartanovej atletickej dráhy ZŠ Hrnčiarska
a fondov EÚ; odbor ÚP
a výstavby)
3.9.1.3. Výstavba tenisovej haly
3.9.1.4. Rekonštrukcia mestského kúpaliska
3.9.1.5. Modernizácia a výstavba ostatných objektov športovej
infraštruktúry podľa potreby
Projekt 3.9.2
Cyklotrasy v okolí mesta Humenné:
PRIORITNÉ ZAMERANIE
3.9.2.1. Výstavba cyklotrás (trasa: Humenné - Brekov - Strážske;
trasa: Humenné – Lackovce - Kochanovce - Udavské)
3.9.2.2. Komplexné značenie cyklotrás
3.9.2.3. Propagácia cyklotrás

2016-2025

Projekt 3.9.3
Výstavba ihrísk (multifunkčné, detské, dopravné) na území mesta
2016-2018
a modernizácia existujúcich ihrísk.
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

kofinancovanie 5%

počet modernizovaných
objektov

kofinancovanie 5%

počet novovybudovaných
a modernizovaných objektov
športovej infraštruktúry

MsÚ
(odbor sociálny a bytový;
odbor MR, CR a fondov EÚ;
OO CR HZaHŠ)

kofinancovanie 5%

počet realizovaných projektov
počet vybudovaných
cyklotrás
dĺžka vybudovaných cykl.
celková dĺžka značených
cyklotrás
vydaný propagačný
materiál

MsÚ
(odbor kultúry, športu
a mládeže)

mestský rozpočet
100 %

počet zrealizovaných ihrísk
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5. FINANČNÁ ČASŤ
Finančná časť dokumentu obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít PHSR
Mesta Humenné 2016-2022 s výhľadom do roku 2025, inštitucionálnu a organizačnú stránku
realizácie programu rozvoja mesta.
Táto časť obsahuje:
- indikatívny finančný plán na celú dobu realizácie PHSR
- model viac zdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
partnerov v území v prepojení na programový rozpočet mesta
- hodnotiace tabuľky pre výber projektov podľa jednotlivých priorít.
Realizácia naplánovaných projektov a aktivít PHSR Mesta Humenné je závislá od schopnosti mesta
zaistiť finančné zdroje potrebné na ich financovanie v priebehu celej jeho realizácie.
Finančné zdroje potrebné pre naplnenie aktivít uvedených v programe rozvoja mesta budú plynúť
z viacerých zdrojov:
- rozpočet mesta (základný zdroj financovania aktivít),
- fondy Európskej únie,
- zdroje štátu,
- zdroje vyššieho územného celku,
- úverové zdroje,
- súkromné zdroje,
- ostatné verejné zdroje.
Väčšina projektov bude mať viac zdrojové financovanie.

5.1. Indikatívny finančný plán PHSR
Indikatívny rozpočet – sumarizácia (Formulár č. F1)je celkovým prehľadom plánovaných finančných
prostriedkov počas celej platnosti schváleného PHSR, má priamy vzťah k rozpočtu mesta (s dosahom
na jej hospodárenie) a rešpektuje princípy zodpovedného finančného manažmentu.
V dôsledku neexistencie nevyhnutných podkladových údajov k všetkým plánovaným opatreniam
a aktivitám PHSR mesta pre stanovenie finančného rámca, v ktorom by sa mal program rozvoja v
strednodobom horizonte pohybovať, je výška prostriedkov potrebná na realizáciu jednotlivých
opatrení a aktivít stanovená len orientačne. Táto časť sa bude konkretizovaná v závislosti od reálneho
čerpania finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov, možností mestského rozpočtu atď..
Rozvojové zámery naplánované na viac rokov, alebo na celé obdobie 2016-2025 sú uvádzané iba
výhľadovo, alebo bez udania konkrétnych rozpočtov (číselné údaje bolo možné uviesť iba pri podľa
spracovaných projektových dokumentáciách, alebo pri každoročne opakovaných aktivitách).
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Formulár č. F 1– Indikatívny rozpočet –sumarizácia
Rok
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

8 298 000

8 298 000

8 298 000

Spolu

I. Hospodárska politika – oblasť
1 448 000

1 480 500

1 438 500

8 298 000

8 298 000

8 298 000

8 298 000

62,45 mil. €

II. Environmentálna politika – oblasť
2 381 000

2 443 500

2 218 500

650 000

7, 69 mil. €
III. Sociálna politika – oblasť

909 800

2 422 800

2 066 675

1 771 675

1 771 675

1 771 675

1 771 675

1 771 675

1 771 675

1 768 675

17,80 mil. €

6 346 800

5 723 675

10 719 675

10 069 675

10 069 675

10 069 675

10 069 675

10 069 675

10 066 675

87,94 mil €

SPOLU
4 738 800

Zdroj: vlastné spracovanie

5.2. Finančná časť
Riadiaci tím zabezpečil spracovanie finančnej časti vo forme Finančného rámca na realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a
aktivít (Formulár č. F 2), ktorého sumárom je formulár č. F 1 - indikatívny finančný plán PHSR. Formulár č. F2 je zároveň formulárom s podrobnou štruktúrou
plánovaných finančných prostriedkov na opatrenia, projekty a aktivity PHSR na celé jeho obdobie. Dobre naplánovaný finančný rámec vytvára predpoklady
na zvládnutie realizácie PHSR v súlade s reálnymi možnosťami mesta, aby strategický dokument nezostal len na papieri.
Formulár č. F 2 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít – samostatná príloha PHSR Mesta
Humenné.
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Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení - pri spracovaní formuláru F5 bolo potrebné vychádzať z formulárov č. P 1 a F 2.
PRIORITNÁ OBLASŤ: HOSPODÁRSKA POLITIKA
Cieľ prioritnej oblasti: Inovatívne a konkurencieschopné hospodárstvo zohľadňujúce regionálne danosti s modernou infraštruktúrou, elektronickou verejnou
správou podporujúcou rozvoj služieb a cestovných ruchom využívajúcim prírodný a kultúrny potenciál.
Formulár č. F 5 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica(povinný v predpísanej štruktúre)
Viaczdrojové financovanie - HOSPODÁRSKA POLITIKA
Opatrenie
1.1
Podpora konkurencie-schopného
hospodárstva na území mesta
1.2
Rozvoj cestovného ruchu využívajúceho
prírodný a kultúrny potenciál vrátane
podpory budovania značky mesta
1.3
Podpora dopravy v meste z hľadiska
bezpečnosti a flexibility vrátane rozvoja
zelenej dopravy
1.4
Komplexná modernizácia technickej
infraštruktúry mesta
1.5
Modernizácia samosprávy a jej procesov
vrátane elektronizácie verejnej správy
Spolu

Celkové
náklady

EÚ

Verejné zdroje
VÚC

Štát

10 000

Mesto

Súkromné
zdroje

Spolu

9 500

500

10 000

1 800 000

1 530 000

180 000

90 000

1 800 000

55 987 000

47 506 500

5 669 750

2 810 750

55 987 000

3 766 000

668 100

1 285 100

1 812 800

3 766 000

845 500

44 500

890 000

7 989 850

4 758 550

62 453 000

890 000
62 453 000

49 704 600

Zdroj: vlastné spracovanie
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PRIORITNÁ OBLASŤ: ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA
Cieľ prioritnej oblasti: Kvalitné životné prostredie pre všetkých bez negatívnych vplyvov s využívaním obnoviteľných zdrojov energie.
Formulár č. F 5 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica(povinný v predpísanej štruktúre)
Viaczdrojové financovanie - ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA
Opatrenie
2.1
Zefektívnenie systému odpadového
hospodárstva (recyklácia, zhodnocovanie)
2.2
Modernizácia vodného hospodárstva –
voda a kanalizácia
2.3
Komplexný systém ochrany pred živelnými
pohromami vrátane prevencie
2.4
Ochrana všetkých zložiek životného
prostredia
2.5
Podpora využiteľnosti obnoviteľných zdrojov
energie vrátane zvyšovania energetickej
úspornosti verejných budov
Spolu

Celkové
náklady

EÚ

Verejné zdroje
VÚC

Štát

Mesto

Súkromné
zdroje

Spolu

4 678 000

3 661 800

782 300

233 900

4 678 000

600 000

0

570 000

30 000

600 000

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1 395 000

1 003 000

236 750

155 250

1 395 000

1 020 000

850 000

100 000

70 000

1 020 000

7 693 000

5 514 800

1 689 050

489 150

7 693 000

Zdroj: vlastné spracovanie
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PRIORITNÁ OBLASŤ: SOCIÁLNA POLITIKA
Cieľ prioritnej oblasti: Komplexná celoživotná starostlivosť o občanov mesta, zvyšovanie kvality života a podpora partnerskej spolupráce.
Formulár č. F 5 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica(povinný v predpísanej štruktúre)
Viaczdrojové financovanie - SOCIÁLNA POLITIKA
Opatrenie
3.1 Podpora aktivít a projektov v oblasti školstva a
celoživotného vzdelávania
3.2
Modernizácia predškolských zariadení
3.3
Modernizácia školských zariadení
3.4 Modernizácia sociálnej infraštruktúry za účelom
poskytovania flexibilných sociálnych služieb
3.5
Rozvoj terénnej sociálnej služby na území mesta
3.6 Modernizácia bytového fondu a podpora výstavby
nájomných bytov
3.7 Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom
poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti
3.8
Modernizácia kultúrnej infraštruktúry
3.9 Modernizácia športovej infraštruktúry a podpora
aktívneho trávenia voľného času
3.10
Podpora a rozvoj partnerskej spolupráce
Spolu

Celkové náklady

EÚ

Verejné zdroje
VÚC
Mesto

Štát

Súkromné
zdroje

Spolu

388 000

329 800

38 800

19 400

388 000

2 010 000

1 708 500

201 000

100 500

2 010 000

3 510 000

2 983 500

351 000

175 500

3 510 000

920 000

782 000

92 000

46 000

920 000

1 120 000

952 000

112 000

56 000

1 120 000

2 500 000

2 125 000

250 000

125 000

2 500 000

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2 000 000

1 700 000

200 000

100 000

2 000 000

4 250 000

3 400 000

400 000

450 000

4 250 000

1 100 000

935 000

110 000

55 000

1 100 000

17 798 000

14 915 800

1 754800

1 127400

17 798 000

Zdroj: vlastné spracovanie
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Hodnotiace tabuľky pre výber projektov
Členovia pracovných skupín vypracovali návrhy hodnotiacich tabuliek podľa troch prioritných oblastí
(hospodárska, environmentálna a sociálna politika) k navrhnutým opatreniam pre výber projektov v
súlade s finančno-ekonomickými možnosťami. Cieľom hodnotiacich tabuliek pre výber projektov je čo
najobjektívnejšie a najzodpovednejšie určiť stupeň priority pripravených projektov.
Predložené návrhy vychádzajú z analýzy najčastejších kritérií pre projekty v jednotlivých oblastiach.
Formulár č. F 3 Dopravná infraštruktúra

A

B

C

D

E

Kategória

Hodnotiace kritérium

Dopravnohospodársky
význam

Spojenie s cestami vyššieho dopravného významu,
intenzita dopravy presahujúca priemernú intenzitu v
danej triede, situovanie cesty v území bez nadradenej
cestnej siete a pod.
Cesta zabezpečuje dennú mobilitu osôb a dostupnosť
sociálnych a ekonomických potrieb (zamestnanie,
vzdelávanie, zdravotnícke služby, kultúra, rekreácia,
význam z pohľadu verejnej osobnej dopravy(napr.
napojenie na terminály integrovanej dopravy, stanice
VOD, a pod.)
Prepojenia významných stredísk cestovného ruchu
Dopravné prepojenie priemyselných zón a prekladísk
intermodálnej prepravy
Cesta prepája centrá osídlenia zadefinované v KURS
2011 (v zásade sa jedná o mestá, ktoré majú z hľadiska
hospodárskeho rastu regiónov najväčší rozvojový
potenciál)

Dopravná
prevádzka

Stavebnotechnický
stav

Bezpečnosť*

Príspevok
k špecifickým
cieľom IROP,
PHSR

Hodnotenie

Prekročenie hodnoty priemernej intenzity (v kraji)
Stavebno – technický stav cesty (pozdĺžne a priečne
nerovnosti, vyjazdené koľaje, únosnosť vozovky
a pod.)
Stav mostných objektov (nosnosť, zatekanie, stav
mostovky a pod.)
Dopravná nehodovosť v danom úseku v rámci okresu
(porovnanie hustoty dopravných nehôd na príslušnej
ceste v okrese s priemernou hustotou v kraji)*
Napojenie znevýhodneného územia (mestského alebo
vidieckeho)
Zvýšenie počtu obyvateľov so zlepšeným prístupom k
verejným službám a zlepšenie mobility pracovnej sily
Posilnenie významnej vnútroregionálnej rozvojovej osi
Rozvoj cezhraničných väzieb, podpora makro
regionálnych stratégií

Počet
bodov**

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

nevyhovujúci,
havarijný/veľmi
dobrý, dobrý a
vyhovujúci
veľmi zlý,
havarijný/
bezchybný až zlý

1/0

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0
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*aplikuje sa na cesty II. triedy
** pre všetky cesty III. triedy sa súčet bodového hodnotenia prepočíta koeficientom 9/8 a komplexným
indexom stavu cestnej infraštruktúry
Výsledok hodnotenia
projekt nie je prioritný, realizácia nemá výrazný vplyv na vlastnosti cestnej
siete
Priorita
projekt je prioritný pre formovanie vlastností cestnej siete
projekt je pripravený a má výrazný vplyv na formovanie vlastností cestnej
siete vrátane špecifických cieľov IROP
Zdroj: vlastné spracovanie

Súčet
nízka

<0;5)*

stredná

<5;9*)

vysoká

<9;13>*

Formulár č. F 3 Environmentálna infraštruktúra
Kategória

A

Ekologický hospodársky
význam

B

Ekonomická

C

Stavebnotechnický
stav

D

E

Hodnotiace kritérium

spĺňa/nespĺňa

Počet
bodov
1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa
spĺňa/nespĺňa

1/0
1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

Hodnotenie

Odstránenie systémových porúch
Budovanie verejných vodovodov, kanalizácii, čistiarní
odpadových vôd a pod.
Vhodné využitie krajinno-ekologických prvkov
Spoločný projekt viacerých partnerov
Zvýši sa efektívnosť poskytovania služieb
obyvateľstvu, ostatným subjektom/plánované
významné investície
Stavebno – technický stav existujúcej infraštruktúry,
zariadení, stavieb
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Funkčnosť,
špecifické
požiadavky

Rekonštruované siete musia spĺňať funkčné
požiadavky uvedené v podpornom programe

Príspevok
k špecifickým
cieľom IROP,
PHSR

Napojenie znevýhodneného územia (mestského alebo
vidieckeho) na environmentálnu infraštruktúru
Zvýšenie počtu obyvateľov so zlepšeným prístupom
k environmentálnym službám a zlepšenie kvality ich
života
Rozvoj cezhraničných väzieb, podpora makro
regionálnych stratégií

nevyhovujúci,
havarijný/veľmi
dobrý, dobrý
spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

Výsledok hodnotenia
projekt nie je prioritný, realizácia nemá výrazný vplyv na zlepšenie kvality
environmentálnej infraštruktúry
Priorita
projekt je prioritný pre zlepšenie kvality environmentálnej infraštruktúry
projekt je pripravený a má výrazný vplyv na zlepšenie kvality
environmentálnej infraštruktúry vrátane špecifických cieľov IROP
Zdroj: vlastné spracovanie

1/0

Súčet
nízka

<0;5*

stredná

<5;7*)

vysoká

<7;11>*
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Formulár č. F 3 Sociálna infraštruktúra

A

B

C

D

E

Kategória

Hodnotiace kritérium

Kvalita
poskytovaných
služieb

Projekt umožňuje zlepšenie zamestnanosti
znevýhodnených skupín v meste/regióne
Spoločný projekt viacerých subjektov
Projekt zlepšuje dostupnosť pre miestne
obyvateľstvo a výrazným spôsobom zlepšuje kvalitu
života

Demografia

Stavebnotechnický stav

Zlepšenie
dostupnosti

Príspevok
k špecifickým
cieľom IROP,
PHSR

Hodnotenie

Stavebno – technický stav siete nie je vyhovujúci

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
Zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb pre
špecifickú skupinu obyvateľstva /rómska komunita,
deti so špeciálnymi potrebami a pod./
Zlepšenie dostupnosti školského zariadenia pre
špecifickú skupinu obyvateľstva /rómska komunita,
deti so špeciálnymi potrebami a pod./
Projekt nadväzuje na významnú existujúcu alebo
plánovanú inú investíciu
Zvýšenie počtu obyvateľov so zlepšeným prístupom
k verejnej infraštruktúre
Projekt prispieva k miestnemu rozvoju – podpora
zamestnanosti
Projekt umožňuje poskytovanie iných (sociálnych,
zdravotníckych) služieb
Projekt prispieva k miestnemu rozvoju – podpora
malého a stredného podnikania

Počet
bodov**

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

nevyhovujúci,
havarijný/veľmi
dobrý, dobrý a
vyhovujúci
spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

spĺňa/nespĺňa

1/0

Výsledok hodnotenia
projekt nie je prioritný, realizácia nemá výrazný dopad na zlepšenie
kvality a dostupnosti sociálnej infraštruktúry
projekt je prioritný pre zlepšenie kvality a dostupnosti sociálnej
Priorita
infraštruktúry
projekt je pripravený a má výrazný vplyv na zlepšenie kvality
a dostupnosti sociálnej infraštruktúry vrátane špecifických cieľov IROP
Zdroj: vlastné spracovanie

1/0

Súčet
nízka

<0;5)*

stredná

<5;8*)

vysoká

<8;12>*

Hodnotiace tabuľky bude možné podľa potreby aktualizovať alebo doplniť. V takomto prípade bude
potrebné zvážiť váhu jednotlivých kritérií. Doplnenie jednotlivých kritérií môže vychádzať z výstupov
formulára A 11, alebo konkrétnej grantovej výzvy a pod.
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ZÁVER
Formulár č. Z 1 - Schválenie PHSR (povinný v predpísanej štruktúre)
Schválenie PHSR
Dokument
Názov:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné na roky 20162022 s výhľadom do roku 2025
Štruktúra dokumentu:
Dokument je štruktúrovaný podľa Metodiky na vypracovanie PHSR
obce/obcí/VÚC (podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení zákona č. 309/2014 Z. z.), verzia 2.0, február 2015
1 Analytická časť
Analytická časť obsahuje kompletnú analýzu vnútorného prostredia a analýzu
východiskovej situácie s väzbami na širšie územie.
2 Strategická časť
Strategická časť dokumentu obsahuje stratégiu Mesta Humenné a určuje hlavne
ciele a priority rozvoja územia.
3 Programová časť
Programová časť obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie
PHSR Mesta Humenné na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2025, ktoré sú
priradene k jednotlivým oblastiam a cieľom. Súčasťou programovej časti je
zoznam merateľných ukazovateľov.
4 Realizačná časť
Realizačná časť obsahuje postup inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie PHSR 2016-2022, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR na
základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram
realizácie PHSR formou akčných plánov.
5 Finančná časť
Finančná časť dokumentu obsahuje finančne zabezpečenie jednotlivých opatrení,
projektov a aktivít PHSR Mesta Humenné na roky 2016-2022 s výhľadom do roku
2025, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PHSR.
Spracovanie
Forma spracovania:
PHSR bol spracovaný pracovníkmi samosprávy mesta Humenné v spolupráci
s Regionálnou rozvojovou agentúrou Humenné. Externá odborná firma
zodpovedala za vypracovanie Programovej, Realizačnej a Finančnej časti
dokumentu, vrátane metodického vedenia a zostavenia finálneho dokumentu,
pričom sa použili výstupy pracovných skupín zriadených mestom za účelom
spracovania dokumentu.
Obdobie spracovania:
marec 2015 - december 2015
Riadiaci tím:
Komisia pre riadenie realizácie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Humenné
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Prerokovanie

Schválenie

počet členov: 12 , počet stretnutí: 8
Pracovné skupiny: 3
1. Pracovná skupina pre oblasť hospodárstva, 5 členov, 6 stretnutí
2. Pracovná skupina pre oblasť sociálnych vecí, 3 členovia, 5 stretnutí
3. Pracovná skupina pre oblasť životného prostredia, 3 členovia, 5 stretnutí
Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou:
v období 07/2015 – 12/2015 sa uskutočnil prieskum verejnej mienky formou
elektronického dotazníka zverejneného na webovom sídle – www.humenne.sk ,
zozbieraných a vyhodnotených bolo 152 dotazníkov. Verejnosť bola pravidelne
informovaná o aktivitách v rámci tvorby PHSR formou oznamov na webovom
sídle www.humenne.sk a prostredníctvom regionálnych médií (HNTV, regionálne
periodiká, internetové portály)
Náklady na spracovanie:
Na základe zmluvy o dielo na spracovanie PHSR Mesta Humenné na roky 2016 2022 s výhľadom do roku 2025 boli náklady na externe spracovanie 9 840,00 €.
Prerokovanie v orgánoch samosprávy:
- Komisie pri mestskom zastupiteľstve: (1. Finančná komisia, 2. Komisia
správy majetku a podnikateľskej činnosti, 3. Komisia výstavby a
územného plánovania, 4. Komisia školstva, 5. Komisia športu a mládeže,
6. Komisia kultúry a cestovného ruchu, 7. Bytová komisia, 8. Sociálna
komisia, 9. Komisia dopravy a mestskej zelene, 10. Komisia verejného
poriadku a životného prostredia, 11. Komisia pre riadenie realizácie
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné)
- Mestská rada v Humennom
Verejné pripomienkovanie:
Verejné pripomienkovanie dokumentu je zabezpečené formou zverejnenia
dokumentu na pripomienkovanie na webovom sídle www.humenne.sk
a možnosti zasielať pripomienky elektronickou poštou. Relevantné pripomienky,
ktoré budú akceptované Komisiou pre riadenie realizácie PHSR budú následne
zapracované do dokumentu.
Posudzovanie SEA
Na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu zo dňa
10.11.2015, Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie,
dňa 16.12.2015 rozhodol, že strategický dokument sa nebude posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Návrh na uznesenie zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Humennom schvaľuje Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Mesta Humenné na roky 2016-2022 s výhľadom do roku
2025.

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012
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