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Povinná príloha č. 1
Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín
a partnerov zapojených do spracovania PHSR

Formulár č. Ú 4 – Zoznam členov pracovných skupín
Zoznam členov pracovných skupín
Funkcia v strategickom plánovaní

Funkcia v pracovnom zaradení

Gestor

Ing. arch. Andrej Semanco, zástupca primátorky
mesta a predseda komisie pre riadenie realizácie
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Humenné

Koordinátor

PhDr. Miroslav Turčan, vedúci odboru mestského
rozvoja, cestovného ruchu a fondov EÚ a tajomník
komisie pre riadenie realizácie programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Humenné

Metodik

Ing. Peter Pichoňský, riaditeľ Regionálnej rozvojovej
agentúry Humenné

Interní odborníci

Funkcia

PhDr. Jana Vaľová

primátorka mesta Humenné

Mgr. Ondrej Bartko

prednosta Mestského úradu v Humennom

Ing. Peter Pipák, MPH

vedúci odboru všeobecnej správy Mestského úradu
v Humennom

Ing. Ladislav Bogdan

vedúci odboru sociálneho a bytového Mestského
úradu v Humennom

Mgr. Ľubica Burešová

vedúca odboru školstva Mestského úradu v
Humennom

Mgr. Nataša Mocáková

vedúca odboru kultúry, športu a mládeže Mestského
úradu v Humennom

Ing. Ivana Jenčíková

poverená vedením finančného odboru Mestského
úradu v Humennom

Ing. Slavomír Rusinko

vedúci odboru mestského majetku, mestských
organizácií a podnikateľských činnosti Mestského
úradu v Humennom

Ing. Katarína Ježová

vedúca odboru územného plánovania a výstavby
Mestského úradu v Humennom

Ing. Monika Pastoráková

vedúca odboru dopravy, životného prostredia a
mestskej zelene Mestského úradu v Humennom

Mgr. Marián Zub

náčelník Mestskej polície v Humennom
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Ing. Milan Kuruc

riaditeľ Technických služieb mesta Humenné

Mgr. Marta Helemiková

Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v
Humennom

Externí odborníci
PhDr. Jana Andruchová PhD.,

riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu
práce sociálnych vecí a rodiny Humenné a
poslankyňa MsZ v Humennom

Ing. Pavol Lopanič

Samostatný radca odboru cestnej dopravy a
pozemných komunikácií Okresného úradu Humenné
a poslanec MsZ v Humennom

Ing. Jozef Babják

poslanec MsZ v Humennom

Ing. Michal Druga

riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny Humenné a poslanec MsZ v
Humennom

Anna Capová

predsedníčka krajskej organizácie Únie žien
Slovenska

Ing. Michal Kurťák

kontrolór Daňového úradu Humenné

Mgr. Vladimír Grešner

výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš a referent
odboru kultúry, športu a mládeže

Ing. Jozef Harakaľ

vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie
Okresného úradu Humenné

Ing. Juraj Platko

riaditeľ štátnej ochrany prírody, Správa CHKO
Východné Karpaty Duchnovičova 535, Medzilaborce

Ing. Peter Solej

vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných
komunikácií Okresného úradu Humenné
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Povinná príloha č. 2
Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR
(východiskové strategické a koncepčné dokumenty, súvisiaca legislatíva)
Územný plán mesta Humenné
Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne Horný Zemplín
Program odpadového hospodárstva mesta Humenné na roky 2011 - 2015
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2007 – 2013 s výhľadom do
roku 2015
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008
- 2015
Pasport miestnych komunikácií mesta Humenné z roku 1993
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR z roku 2014
Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014-2020
Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 2020
Integrovaný regionálny operačný program na obdobie 2014-2020
OP Ľudské zdroje na obdobie 2014-2020
OP Kvalita životného prostredia na obdobie 2014-2020
OP Integrovaná infraštruktúra na obdobie 2014-2020
OP Výskum a inovácie na obdobie 2014-2020
OP Efektívna verejná správa na obdobie 2014-2020
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
Metodika na vypracovanie PHSR obce/obcí/VUC (v zmysle novely zákona o podpore regionálneho
rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z.) verzia 2.0 február 2015
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Povinná príloha č. 3
Zoznam skratiek použitých v PHSR
PHSR – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
EÚ – Európska únia
MsZ – mestské zastupiteľstvo
SR – Slovenská republika
VÚC - Vyšší územný celok
Z.z. - zbierka zákonov
ŠÚ – štatistický úrad

NUTS - nomenklatúra územných štatistických jednotiek
PSČ – poštové smerovacie čísla
MsÚ – mestský úrad
MSK - Medvedevovej-Sponheuerovej-Kárníkovej stupnici
m n.m. - metrov nad morom
RD – rodinný dom

BD – bytový dom
SODB – sčítanie obyvateľov, domov a bytov
MŠ – materská škola

ZŠ – základná škola
SŠ – stredná škola
PSK – Prešovský samosprávny kraj
IS – informačný systém
UoZ – uchádzač o zamestnanie
ÚPSVaR – úrad práce sociálnych vecí a rodiny
SK NACE – štatistická klasifikácia ekonomických činností

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

IBV – individuálna bytová výstavba
HBV - hromadná bytová výstavba
SAD – Slovenská autobusová doprava
a.s. - akciová spoločnosť
OOCR – oblastná organizácia cestovného ruchu
OOCR HZ a HŠ – Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš
VVN – veľmi vysoké napätie
VN – vysoké napätie
NN – nízke napätie
VSD PL – Poľská republika
MŠP – medzištátny plynovod
ÚK – ústredné kúrenie
PTÚV - príprava teplej úžitkovej vody
CZT – centrálny zdroj tepla
TV – televízia
PTZ – podzemné telekomunikačné zariadenie
NMT GSM – globálny systém mobilných komunikácií
TKO – tuhý komunálny odpad
BRO - biologicky rozložiteľný odpad
ZUŠ – základná umelecká škola
CVČ – centrum voľného času
RO – rekreačná oblasť
SOŠ – stredná odborná škola

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

MsKS – mestské kultúrne stredisko
TS mesta Humenné – Technické služby mesta Humenné
SČK – Slovenský červený kríž
ŠZŠ – špeciálna základná škola
TSP – terénny sociálny pracovník
VNT – Vihorlatský národný teleskop
MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MsP – mestská polícia
MKS – monitorovací kamerový systém
PCO – pult centrálnej ochrany
MŠH – mestská športová hala
VZN – všeobecne záväzne nariadenie
LDCH – liečebňa dlhodobo chorých
NsP – nemocnica s poliklinikou
CHKO – chránená krajinná oblasť
NPR – národná prírodná rezervácia
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
EŠIF – Európsky štrukturálny a investičný fond
OP – operačný program
IROP - Integrovaný regionálny operačný program
OP ĽZ – Operačný program Ľudské zdroje
OP KŽP – Operačný program Kvalita životného prostredia
OP II - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP VaI - Operačný program Výskum a inovácie
OP EVS - Operačný program Efektívna verejná správa
TEN – T CORE - Trans-European Transport Networks (Transeurópska dopravná sieť)
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TSI – technická špecifikácia interoperability
IKT – informačné a komunikačné technológie
OECD – PISA – štúdia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj ohľadom Programu pre
medzinárodné hodnotenie študentov
MRK – marginalizované rómske komunity
OZE – obnoviteľné zdroje energie
MSP – malé a stredné podniky
VS – verejná správa
PO – prioritná oblasť
CR – cestovný ruch
MSP – malé a stredné podniky
Odbor MR, CR a FEÚ – Odbor mestského rozvoja, cestovného ruchu a fondov európskej únie
Odbor ÚP a V – Odbor územného plánovania a výstavby
MO a PČ – mestských organizácií a podnikateľských činností
NFP – nenávratný finančný príspevok
VO – verejné obstarávanie
SVP - Slovenský vodohospodársky podnik
š.p. - štátny podnik
ŠR – štátny rozpočet
MVO – mimovládne organizácie
ŽP – životné prostredie
N/A – nedostupný údaj/údaje
NKÚ SR – Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
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Povinná príloha č. 4
Akčný plán na rozpočtový rok 2016 s výhľadom na 2 roky
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
MsÚ
Projekt 1.1.1
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
1.2.1.1. Projekt informačného centra a partnerskej spolupráce
2016-2025
kofinancovanie 5%
EÚ; odbor kultúry, OOCR
1.2.1.2. Realizácia projektov na podporu tvorby a budovania
HZaHŠ, MsKS)
značky mesta
(napr. Pamätné dni mesta, Adventné Humenné, Švejkove pivné
dni, a pod.)
OPATRENIE 1.3 Podpora dopravy v meste z hľadiska bezpečnosti a flexibility vrátane rozvoja zelenej dopravy
MsÚ
Projekt 1.3.1 Generel dopravy mesta Humenné vrátane plánu
2016-2017
(odbor dopravy, ŽP
kofinancovanie 5%
dopravnej obsluhy.
a mestskej zelene)

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
vypracovaný dokument
Generel dopravy vrátane plánu
dopravnej obsluhy
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Projekt 1.3.2
Plán udržateľnej mestskej mobility.

2016-2017

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

2016-2018

Projekt 1.3.5
Podpora ekologickej dopravy v regióne Humenné.
PRIORITNÉ ZAMERANIE
2017-2018
1.3.5.1. Vybudovanie chráneného parkoviska pre ekologickú
dopravu.
OPATRENIE 1.4 Komplexná modernizácia technickej infraštruktúry mesta.
Projekt 1.4.1
2016-2017
Tvorba nového územného plánu mesta Humenné.
Projekt 1.4.2
2016-2018
Dobudovanie technickej infraštruktúry spojnice ulíc Na Podskalku
– Košická.
Projekt 1.4.3
Riešenie zosuvov pri miestnych komunikáciách v meste Humenné
2016-2018
(ul. Sadová, ul. Iljikčana).
Projekt 1.4.4
Rozšírenie mestského cintorína II. etapa a rekonštrukcia Domu
2016-2018
smútku v Humennom.
Projekt 1.4.5
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Humenné (IV. etapa).

2016-2018

Projekt 1.4.6
Modernizácia a ďalšie rozšírenie kamerového systému na území
mesta Humenné.

2016-2018

Projekt 1.4.7
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla na území
mesta Humenné.

2016-2017

MsÚ
(odbor dopravy, ŽP
a mestskej zelene)
MsÚ
(odbor dopravy, ŽP
a mestskej zelene)

mestský rozpočet
100 %

vypracovaný plán udržateľnej
mestskej mobility

kofinancovanie 5%

lávka pre peších cez rieku
Laborec

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

kofinancovanie 5%

počet parkovísk pre ekologickú
dopravu

MsÚ
(odbor ÚP a výstavby)

kofinancovanie 5%

územný plán mesta

MsÚ
(odbor ÚP a výstavby)

kofinancovanie 5%

dĺžka dobudovanej technickej
infraštruktúry

MsÚ
(odbor ÚP a výstavby)

N/A

počet opatrení na zamedzenie
zosuvov

MsÚ
(odbor ÚP a výstavby)

kofinancovanie 5%

výstavba II. etapy rozšírenia
mestského cintorína
a rekonštrukcia Domu smútku

kofinancovanie 5%

počet svetelných bodov

kofinancovanie 5%

počet nainštalovaných kamier

MsÚ
(odbor ÚP a výstavby;
odbor MR, CR a fondov
EÚ)
MsÚ
(odbor všeobecnej správy;
odbor MR, CR a fondov
EÚ; MsP)
MsÚ
(odbor ÚP a výstavby)

N/A

dĺžka modernizovaných
rozvodov tepla
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Projekt 1.4.11
Stavebné úpravy medzigarážových priestorov v meste Humenné.

2016-2025

MsÚ
(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
MsÚ
a jej procesov s využitím nových trendov so zameraním na
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

kofinancovanie 5%

plocha
spevnenýchmedzigarážových
priestorov

kofinancovanie 5%

počet zrealizovaných projektov
na modernizáciu samosprávy
počet služieb
oskytovaných 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.
(odbor ÚP a výstavby;
2016-2025
2.3.1.1. Realizácia protipovodňového vodného diela – poldra na
odbor MR, CR a fondov
vodnom toku Lieskovec.
EÚ)
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
s cyklotrasami v priestore protipovodňového vodného diela – poldra
a mestskej zelene)
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

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

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
(odbor ÚP a výstavby;
2016-2018
Zvyšovanie energetickej úspornosti verejných budov na území
kofinancovanie 5%
odbor MR, CR a fondov
mesta Humenné.
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 mesta
(odbor školstva; odbor
2017-2018
kofinancovanie 5%
Humenné vrátane materiálno-technického vybavenia.
MR, CR a fondov EÚ;
3.3.1.1. Zvýšenie kapacity Základnej školy Podskalka.
odbor ÚP 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
(Nízkoprahové denné centrum, Nocľaháreň, Domov na polceste,
EÚ; 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
Humenné
EÚ; 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:
PRIORITNÉ ZAMERANIE
MsÚ
(odbor kultúry, športu a
3.8.1.1. Modernizácia mestského kultúrneho strediska
mládeže; odbor MR, CR
3.8.1.2. Stavebné úpravy objektu Galérie
2016-2025
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 korčuliarov
(odbor kultúry, športu a
3.9.1.2 Výstavba tartanovej atletickej dráhy ZŠ Hrnčiarska
mládeže; odbor MR, CR
2016-2025
3.9.1.3. Výstavba tenisovej haly
a fondov EÚ; odbor ÚP
3.9.1.4. Rekonštrukcia mestského kúpaliska
a výstavby)
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

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

Projekt 3.9.3 Výstavba ihrísk (multifunkčné, detské, dopravné) na
území mesta a modernizácia existujúcich ihrísk.

2016-2018

MsÚ
(odbor kultúry, športu
a mládeže)

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

kofinancovanie 5%

počet modernizovaných
objektov

kofinancovanie 5%

počet novovybudovaných
a modernizovaných objektov
športovej infraštruktúry

kofinancovanie 5%

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

mestský rozpočet
100 %

počet zrealizovaných ihrísk
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Povinná príloha č. 5
Dohoda o partnerstve
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Príloha č. 6
Záznam z monitorovania (vzor)
Formulár č. R3 (povinný v predpísanej štruktúre)
Monitorovanie a hodnotenie ku dňu ................................
Správa o plnení akčného plánu Mesta Humenné bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Humenné na obdobie 2016-2022 s výhľadom do roku 2025. Cieľom
monitoringu Akčného plánu mesta Humenné je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia
opatrenia navrhnuté v PHSR mesta počas obdobia .......................................
Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.
Akčný plán Mesta Humenné je zoradený podľa priorít, oblastí a opatrení. Ku každému opatreniu je
priradený garant – odborný útvar Mestského úradu, ktoré úlohou je zabezpečiť realizáciu
navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný
z pohľadu Mesta Humenné, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný
subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované
aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je
potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán je spracovaný na základe údajov v schválenom
rozpočte mesta, schválených strategických dokumentoch mesta a údajov odborných útvarov
Mestského úradu Humenné.
Aktuálna verzia akčného plánu je na webovej stránke mesta www.humenne.sk
Pripomienky k akčnému plánu mesta je možné zaslať e-mailom na adresu .....................................
Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu ................................
Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis
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Príloha č. 7
Záznam z verejného prerokovania (vzor)
Formulár č. R 7 (povinný v predpísanej štruktúre)
Zápis o prerokovaní PHSR v ................. (napr. zastupiteľstve, verejnom zasadnutí, komisiách a pod.)
Názov dokumentu:Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Humenné
na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2025
Termín pripomienkovania: ........................................
Pripomienka č. 1
Text pripomienky:
Pripomienka sa týka časti dokumentu:
Zaslal: názov komisie a dátum zasadnutia
Zdôvodnenie komisie:
Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme
Zdôvodnenie odborného útvaru:
Pripomienka č. 2
Text pripomienky:
Pripomienka sa týka časti dokumentu:
Zaslal: názov komisie a dátum zasadnutia
Zdôvodnenie komisie:
Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme
Zdôvodnenie odborného útvaru:
.....
Počet pripomienok: celkový počet: ..... akceptované: .....
Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis

