HUMENNÉ
A OKOLIE
SPRIEVODCA INVESTORA

IDEÁLNA LOKALITA
NA VAŠE PODNIKANIE

SPRIEVODCA INVESTORA

Sme mesto, ktoré je jedna z najlepších
adries pre nových aj etablovaných investorov.
V Humennom totiž nájdu všetky kľúčové faktory
nevyhnutné na rozvoj ich podnikania. Ponúkame
im takmer ideálny mix vzdelanej a dostupnej
pracovnej sily výhodnej polohy blízko centier
východného Slovenska s dobrým napojením
na trhy v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine, ako aj
výbornej podnikateľskej infraštruktúry. Humenné
dokáže vďaka zodpovednému hospodáreniu
reálne pomôcť investorom s rozbehom ich
biznisu a ponúknuť výborné podmienky nielen
na pracovný život, ale aj na trávenie voľného času
s rodinou a priateľmi.
Bohatstvom celého regiónu Horného Zemplína,
ktorého centrom je práve Humenné, sú predovšetkým
jeho obyvatelia. Aj vďaka dlhoročnej priemyselnej
tradícii, rozvinutému strednému a odbornému
školstvu, ako aj uznávaným univerzitám v neďalekých
Košiciach a Prešove môžeme podnikom ponúknuť
veľmi kvalitnú, kvalifikovanú, no pritom z pohľadu
mzdových nákladov dostupnú pracovnú silu. To
potvrdzuje aj skutočnosť, že v prepočte na obyvateľa
sme v rámci Slovenska na popredných miestach podľa
výšky HDP na obyvateľa. Rovnako v popredí sme aj
čo do počtu disponibilnej pracovnej sily od 18-62
rokov, pričom máme percentuálne najviac obyvateľov
v produktívnom veku v rámci celého východného
Slovenska.
Humenné ponúka investorom aj vynikajúcu
infraštruktúru. Už viac ako desaťročie prevádzkujeme
vlastný priemyselný park, v meste je zároveň dostatok
ďalších vhodných lokalít na umiestnenie rôznych
odvetví priemyslu a služieb. Nie je potrebné pritom

zdôrazňovať, že ceny nájmov, nehnuteľností, ako aj
výška miestnych daní a poplatkov je v porovnaní
s lokalitami na západnom Slovensku veľmi výhodná.
Mesto vďaka prebytkovému rozpočtovému
hospodáreniu disponuje dostatkom prostriedkov na
pravidelné investície do rekonštrukcií a modernizácie
svojho majetku. Navyše dokáže finančne a materiálne
podporiť štart podnikania napríklad v podobe
príspevku investorom, ktorí sa zaviažu vytvoriť
nové pracovné miesta, resp. im preplatiť časť
vstupných nákladov pred rozbehnutím výroby.
V spolupráci s vládou SR im vieme poskytnúť aj
pomoc pri rokovaniach s predstaviteľmi príslušných
ministerstiev o možnosti poskytnutia investičných
stimulov. Samozrejmou súčasťou služieb samosprávy
je aj plná súčinnosť a snaha o spoluprácu nielen
s novými, ale aj existujúcimi podnikmi a firmami
v celom humenskom okrese.
Humenné má svoju víziu. Chceme, aby sa ďalej
rozvíjalo ako moderné, prosperujúce mesto, v ktorom
sa všetci budú cítiť doma. Preto popri podpore
podnikania investujeme aj do projektov v oblasti
sociálneho zabezpečenia, rozvoja vzdelávania, športu,
kultúry a verejného poriadku. Zároveň dbáme o naše
životné prostredie, o zachovanie prírodných krás,
čistoty a poriadku. Chceme totiž, aby každý obyvateľ
aj návštevník nášho regiónu cítil, že toto je skutočne
výnimočné miesto na prácu aj na život. Radi
privítame v Humennom aj vás.

okresné mesto Humenné združuje 62 obcí

•

vo vidieckych sídlach žije 46 % obyvateľov okresu

•

rozvinutý priemysel, stavebníctvo, energetika,
vodné hospodárstvo, telekomunikácie, doprava
a ďalší ekonomický a ľudský potenciál, vybudované
podmienky a podpora podnikania

•

priaznivé prírodné, pôdno-klimatické podmienky

•

historický a kultúrny potenciál pre cestovný ruch,
dostatok prírodných lokalít s významnými estetickými
a biologickými hodnotami v blízkosti mesta

POČET OBYVATEĽOV MESTA

K 31.12.2016		

33 600

HUSTOTA OBYVATEĽSTVA

PhDr. Jana Vaľová

Primátorka mesta

CELKOVÁ VÝMERA ÚZEMIA MESTA

Mesto Humenné sa nachádza v okrese Humenné,
v Prešovskom kraji, na severovýchode Slovenska.
Poloha je výhodná vzhľadom na blízkosť štátov
(Poľsko, Ukrajina, Maďarsko). Mesto je dôležitá
dopravná križovatka smerom na Ukrajinu cez
Sninu a do Poľska cez Medzilaborce.

CESTNÁ DOPRAVA
•
•
•

PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA

rok			1317

508

HUMENNÉ

HUMENNÉ

HUMENNÉ



PREŠOV

cesta I. triedy č. 74

km


KOŠICE

km


BRATISLAVA

cesta II. triedy č. 558

(Vranov nad Topľou – Humenné)

cesta II. triedy č. 559

(Humenné – Medzilaborce – Palota – št. hranica s Poľskom)

cesta I. triedy 79 A

(Humenné – Trebišov – Slovenské Nové Mesto – št. hranica
s Maďarskom)

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Humenné má dobré autobusové spojenie na krátke i na dlhšie
vzdialenosti, ako aj mestskú hromadnú dopravu, ktorú zaisťuje
DZS M.K. TRANS. Spoločnosť DZS M.K. TRANS zabezpečuje:
•
MESTSKÚ AUTOBUSOVÚ DOPRAVU
•

PRÍMESTSKÚ AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Z Humenného do miest východného Slovenska (Medzilaborce,
Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou).

Automobilovou dopravou sa za 1 hodinu dostanete
do všetkých okolitých miest:
•
do Sniny (22 km)
•
Medzilaboriec (43 km)
•
Michaloviec (26 km)
•
Vranova nad Topľou (23 km)
•
Prešova (78 km)
•
Košíc (75 km)

•

Pripravovaný obchvat mesta Humenné zlepší dopravnú
situáciu a bezpečnosť premávky.
Neďaleko mesta prechádza diaľničný úsek D1 (Košice –
– Prešov – Poprad – Liptovský Mikuláš – Bratislava). Na D1
sa dá napojiť v Košiciach alebo v Prešove.

•
•
•

Slovenské Nové Mesto – Sátoraljújhely (HU)
Vyšný Komárnik – Barwinek (PL)
Vyšné Nemecké – Užhorod (UA)

Cestný s obmedzeniami:
•
•

Palota – Lupków (PL) do 7,5 t
Ubľa – Malyj Bereznyj (UA) do 3,5 t

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
Viac informácií
o meste Humenné
nájdete na:
www.humenne.sk

75

(Strážske – Humenné – Snina – Ubľa – št. hranica s Ukrajinou)

Cestný bez obmedzenia:

i

78
km

Humenné leží na dôležitej križovatke ciest:

HRANIČNÉ PRECHODY NA VÝCHODNOM SLOVENSKU:

KLIMATICKÉ PODMIENKY

priemerná ročná teplota
8 - 9 °C
priemerný ročný úhrn zrážok 600 - 700 mm

na km2			1170,97

ha			2863,17

BLÍZKOSŤ VÝCHODNÝCH TRHOV
NAPOJENIE NA ŽELEZNIČNÚ
AJ LETECKÚ DOPRAVU
PLÁNOVANÝ OBCHVAT MESTA

•

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
•

POLOHA
A DOPRAVA

Mesto má napojenie na železničnú sieť jednokoľajnou
traťou Michaľany – Strážske – Humenné – Medzilaborce. Trať
Humenné – Snina – Stakčín má lokálny význam, slúži na
pravidelnú dopravu pracovnej sily z celého regiónu. Celoštátna
koncepcia rozvoja železničnej dopravy pre mesto Humenné
uvažuje s elektrifikáciou hlavnej trate Bánovce nad Ondavou –
Strážske – Humenné.

DIAĽKOVÚ VNÚTROŠTÁTNU DOPRAVU

102508 Bratislava – Bánovce nad Bebravou – Martin – Poprad –
Prešov – Svidník, 702502 Humenné – Košice – Rožňava – Banská
Bystrica – Zvolen – Nitra – Bratislava, 713503 Vranov nad Topľou –
Prešov – Levoča – Poprad – Tatranská Lomnica.
•

DIAĽKOVÚ MEDZINÁRODNÚ DOPRAVU

702701 Snina – Humenné – Prešov – Žilina – Brno – Praha
702702 Humenné – Prešov – Košice – Zvolen – Nitra – Bratislava –
Brno.
Prostredníctvom ďalších prepravných spoločností, zameraných
na medzinárodnú autobusovú dopravu, je Humenné
v pravidelnom spojení s európskymi metropolami (Viedeň, Praha,
Amsterdam, Ženeva, Benátky, Brusel).

LETECKÁ DOPRAVA
Na leteckú dopravu je Humenné napojené prostredníctvom
letiska regionálneho významu pri Kamenici nad Cirochou, ktoré
je v správe Ministerstva vnútra SR. Letisko má spevnenú dráhu
dlhú 1 300 metrov s príslušným vybavením pre nepravidelnú
komerčnú prevádzku malými lietadlami.
Najbližšie letisko s medzinárodnou prevádzkou je v Košiciach
(75 km). Z letiska Košice lietajú charterové lety do sezónnych
destinácií, ako aj viaceré pravidelné linky: Bratislava (České
aerolínie), Bristol (Wizz Air), Doncaster Sheffield (Wizz Air),
Istanbul Ataturk (Turkish Airlines) od 16/06/16, Kyjev (České
aerolínie), Londýn Luton (Wizz Air), Praha (České aerolínie),
Varšava (LOT Poľské aerolínie), Viedeň (Austrian Airlines).
Ďalšie dostupné medzinárodné letiská sú v Krakowe (PL)
vzdialenom 282 km a v Budapešti (HU) vzdialenej 332 km.
Z letiska Kraków Airport im. Jana Pawla II. a z letiska Budapešť
– Ferenc Liszt International Airport lietajú pravidelné linky do
všetkých krajín Európy, ako aj do mnohých zámorských destinácií.
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PRACOVNÁ SILA
A MZDY

VZDELANIE UCHÁDZAČOV
O ZAMESTNANIE V REGIÓNE
HUMENNÉ

DISPONIBILNÝ POČET UOZ
Zdroj: ÚPSVaR

V REGIÓNE MIERNE KLESÁ POČET DISPONIBILNÝCH UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
VYŠE 60 % MÁ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE
V KRAJI SÚ NAJNIŽŠIE PRIEMERNÉ MZDY NA SLOVENSKU

stav
Medzimesačné
k 31.03.2017 porovnanie

Medziročné
porovnanie

Okres
Humenné

4 026

 125 osôb
(-3,01%)

 524 osôb
(-11,51%)

Okres
Snina

2 528

 73 osôb
(-2,81%)

 352 osôb
(-12,22%)

Región

6557

 198 osôb
(-2,93%)

 876 osôb
(-11,79%)

Okres Humenné má rozlohu 754,24 km², žije tu vyše 63 000 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia
je 85 obyvateľov na km². Združuje 62 obcí. Správne sídlo okresu je mesto Humenné. Z celkového počtu
obyvateľov okresu je mierna prevaha žien (50,92 %, v absolútnom vyjadrení 32 393, podľa ŠÚ SR, k 2Q 2015).

Vekové rozloženie uchádzačov o zamestnanie
je rovnomerné s približne štvrtinovým
podielom vo všetkých produktívnych vekových
skupinách. Nezamestnanosť medzi mladými
ľuďmi do 20 rokov je zanedbateľná. Tretina
uchádzačov má stredné odborné vzdelanie
a tretina úplné stredné odborné vzdelanie.

EVIDOVANÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI
Zdroj: ÚPSVaR

Pozn.: evidovaná miera nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu UoZ

stav
Medzimesačné
k 31.03.2017 porovnanie

Medziročné
porovnanie

Okres
Humenné

12,39 %

 0,38 %

 1,77 %

Okres
Snina

13,45 %

 0,39 %

 1,93 %

Región

12,78 %

 0,39 %

 1,83 %

ŠTRUKTÚRA UOZ PODĽA VEKU K 31. 03. 2017
Zdroj: ÚPSVaR

POČET OBYVATEĽOV V OKRESE HUMENNÉ K 31. 12. 2016
Zdroj: Štatistický úrad SR, DATAcube

okres

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

spolu

64 344

64 109

63 905

63 614

63 390

62 845

muži

31 583

31 485

31 369

31 221

31 097

30 831

ženy

32 761

32 624

32 536

32 393

32 293

32 014

Územie

do 20r.

21-29 r.

30-39 r.

40-49 r.

50 a viac

spolu

Humenné

95

1158

1068

1072

1213

4606

Snina

64

627

667

721

778

2857

Región

159

1785

1735

1793

1991

7463

percent.
podiel
(v %)

2,13

23,92

23,25

24,03

26,68

ŠTRUKTÚRA UOZ PODĽA NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉHO VZDELANIA
K 31. 03. 2017
Zdroj: ÚPSVaR

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA K 31. 12. 2016
Zdroj: Štatistický úrad SR, DATAcube

Pohlavie
Muži

Počet
16 255

Veková skupina v %
15 - 64

65 +

13,71

74,96

11,33

Ženy

17 405

12,52

70,79

16,69

Spolu

33 660

13,10

72,80

14,10

Zdroj: Štatistický úrad SR, DATAcube
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Zdroj: http://www.upsvar.sk

0 - 14

PRIEMERNÝ VEK OBYVATEĽSTVA K 31. 12. 2016

Rok

Priem. vek
mužov

Priem. vek
žien

Priem. vek
spolu

2016

33,40

41,26

37,35

DOSTUPNOSŤ PRACOVNEJ SILY
V REGIÓNE HUMENNÉ
(Stav k 31. 12. 2016, okres Humenné)
V roku 2016 bolo v regióne 50 877 ekonomicky
aktívnych obyvateľov, z toho 32 125 v okrese Humenné
a 18 725 v okrese Snina. Nezamestnanosť v oboch
okresoch za posledné obdobie mierne klesá.
CELKOVÝ POČET UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE:
4 871
•
medzimesačný nárast o 55 osôb (t.j. +1,14 %)
•
medziročný pokles o 751 osôb ( t.j. –13,36 %)
MIERA EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI:
13,41%
•
medzimesačný nárast o 0,26%
•
medziročný pokles o 1,50%

Územie

UoZ
spolu

v tom (stupeň vzdelania)
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Humenné

4606

283

674

18

1546

1539

156

14

87

382

6

Snina

2857

66

482

0

1048

893

110

17

45

194

2

Región

7463

349

1056

18

2594

2432

266

31

132

576

8

0,42

1,77

7,72

0,11

percent. podiel (v %) 4,68

14,15 0,24

34,76 32,59 3,56

Vysvetlivky k stupňom vzdelania:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Neukončené základné vzdelanie
Základné vzdelanie
Nižšie stredné odborné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
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PODMIENKY
NA PODNIKANIE

POČET ABSOLVENTOV A MLADISTVÝCH K 31. 03. 2017
Zdroj: ÚPSVaR

Územie

absolventi
prítok
VŠ

SŠ

Humenné

1

14

Snina

3

Región

4

mladiství

spolu

spolu
VŠ

SŠ

247

47

200

17

10

159

38

121

12

24

406

85

321

29

STABILNÉ PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
MIESTNE DANE A POPLATKY NAJNIŽŠIE V REGIÓNE
VYBUDOVANÉ A FUNGUJÚCE PRIEMYSELNÉ AREÁLY V MESTE
PRIEMYSELNÝ PARK VHODNÝ PRE ĽAHKÝ PRIEMYSEL
Humenský región je hospodárske, ekonomické, administratívne a kultúrno-spoločenské centrum rozsiahleho spádového územia. Humenné má
priemyselné tradície a pôsobia v ňom viacerí zahraniční investori. Znečistenie
životného prostredia je malé, bez výrob s nebezpečným odpadom.

UOZ - ZNEVÝHODNENÍ K 31. 03. 2017
Zdroj: ÚPSVaR

Humenné

Snina

Región

stav ku koncu sledovaného mesiaca

4047

2513

6560

a) absolventi

247

159

406

b) občan starší ako 50 rokov veku

1211

776

1987

c) dlhodobo nezamestnaný občan

2530

1620

4150

d) občan - vzdelanie nižšie ako stredné odborné

870

546

1416

orná pôda (daň 0,50 %)

0,3794

e) občan - 12 kal.mes. nemal pravidelne platené zamestnanie

2870

1806

4676

trvalé trávnaté porasty (daň 0,50 %)

0,0941

f) štátny príslušník tretej krajiny – azyl/doplnková ochrana

0

0

0

lesné pozemky (daň 0,50 %)

0,0696

g) osamelý občan – starostlivosť o odkázanú osobu/starajúci sa o dieťa

52

34

86

záhrady (daň 0,50 %)

4,64

404

zastavané plochy a nádvoria (daň 0,50 %)

4,64

stavebné pozemky (daň 0,50 %)

46,47

ostatné plochy (daň 0,50 %)

4,64

na výrobu elektr. zo slnečnej ener. (daň 1,50 %)

4,64

h) občania so zdravotným postihnutím

287

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

117

SADZBY MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
Zdroj: Mestský úrad Humenné

Typ dane

DzN

Humenné

MZDY V REGIÓNE
Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca
v Prešovskom kraji za rok 2016 bola 796 eur,
čo je nárast o 4,5 % oproti roku 2015. I tak však
ide o najnižší priemerný plat spomedzi všetkých
krajov na Slovensku. V Prešovskom kraji má šesť
z desiatich zamestnancov mzdu v pásme do 800
eur v hrubom (na porovnanie, v Bratislavskom
kraji sú to dvaja z desiatich zamestnancov).

Medzimesačné
porovnanie

339 VPM



38 VPM

garáže (prípl. 0,07 €)

1,000

priemyselné stavby (prípl. 0,07 €)

1,100

podnikateľské stavby (prípl. 0,07 €)

2,000

103 VPM

ostatné stavby (prípl. 0,07 €)

0,700

NEBYTOVÉ PRIESTORY

Medziročné
porovnanie


Snina

339 VPM



5 VPM



11 VPM

Región

339 VPM



33 VPM



92 VPM
Pes

Zdroj: Platy.sk

Bratislavský kraj

30%
20%

m2

Prešovský kraj

16%
14,5%

15%

12%

10%

10,7%

11,9%

5,4%
2,1%

10,2%
3,1%

8%

7%
5,4%

2,1%

1,5%

3%
0,9%

5,3%
2,1%
1% 1,3%0,2%
0,3%

0,9%
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10,4%
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0%
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Verejné
priestranstvo

ks

24,2%

23%

2016
EUR

STAVBY

ROZLOŽENIE PLATOV ZAMESTNANCOV DO PLATOVÝCH PÁSIEM V BRATISLAVSKOM A PREŠOVSKOM KRAJI (2016)

5%

m2

Zdroj: ÚPSVaR

Počet VPM

Druh dane
POZEMKY

POČET VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST (VPM)

V okrese Humenné pripadá na jedno voľné
pracovné miesto 15 UoZ, v okrese Snina je to
345 UoZ.

25%

Jedn.

Ubytovanie

osoba

Predajné
automaty

ks

Nevýherné
a hracie prístroje

ks

Komunálny odpad

liter/kg

nebytové priestory – iný účel

0,900

nebytové priestory – garáž

1,000

firmy, organizácie

34,00

Sklápacie garáže (iba ŤZP/S)

0,021

Vyhradené parkovacie miesta

0,020

Vyhradené parkovacie miesta – ŤZP

0,010

Rozkopanie komunikácií a chodníkov

0,332

Ambulantný predaj

0,333

Ambulantné poskytovanie služieb z auta

0,167

Ambulantný predaj občerstvenia

1,661

Sedenie pri predajnom stánku s občerstvením

0,400

Lešenia a skládky - byt. a rod. domy

0,100

- ostatné

0,332

Propagačné a kultúrne akcie

1,661

Terasy

0,101

Cirkus

0,330

Lunapark

0,170
0,500
99,00
165,00

1100 l nádoba

0,0085

110 l nádoba

0,0116

drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín

0,045

MIESTNE DANE
A POPLATKY
Humenné má v porovnaní s ostatnými
mestami nízke daňové sadzby. Ich
výška sa od roku 2013 nezmenila.
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V cene prenájmu sú zahrnuté tieto služby:
•
nepretržité prevádzkovanie vrátnice vedúcej do
priemyselného parku
•
čistenie a údržba komunikácií vnútri parku
•
používanie podnikovej železnice a všetkého s tým
súvisiaceho vybavenia
•
osvetlenie parku
•
údržba zelených plôch
•
funkčnosť všetkých inžinierskych/dodávateľských
sietí
•
požiarna ochrana vnútri parku

Do zóny C patria:
•
všetky ostatné ulice

Výrobné
a stavebné
prevádzky (€)

zóny B patria ulice:
Mierová
Laborecká
Osloboditeľov
Hrnčiarska

Nepodnikateľské
subjekty
(€)

Do
•
•
•
•

Umiestnenie
NP v zóne

Predšk. a školské
zar. a zariadenia
sociálnych služieb
(€)

zóny A patria ulice:
Námestie slobody
Nemocničná
Staničná
Družstevná po Školskú
Kukorelliho
Gorkého
Ul. 26. novembra
Vihorlatská
Štefánikova
Ševčenkova
Krátka
Ul. 1. mája po polikliniku
Sokolovská
Dobrianskeho a Duchnovičova po ul. Hrnčiarsku
Štúrova
Pugačevova
Sládkovičova
Mierová od Nemocničnej do centra
Laborecká od Tatrabanky po Hrnčiarsku
Osloboditeľov po Hrnčiarsku
Kukučínova a Chemlonská
a iné, pozri príloha č. 1

Zdravotnícke
zariadenia
(€)

Do
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdroj: Mestský úrad Humenné

Sklady
(€)

K obidvom voľným plochám je vybudovaná prístupová
cesta. Na prístupovú komunikáciu je zriadené vecné
bremeno v prospech Tytex Slovakia, s. r. o. vlastníkom je
mesto Humenné.

SADZBY MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

Služby
(€)

Na oboch je dostupná infraštruktúra potrebná na odber
elektrickej energie, plynu, pitnej vody, technologickej
vody a pripojenia na odvedenie dažďových vôd zo
striech a na odvedenie odpadových vôd. K dispozícii je
možnosť pripojenia na centrálny teplovod, dodávku pary,
stlačeného vzduchu a technických plynov. V areáli parku
je riešený systém komunikácií pre kamiónovú prepravu
a železničnú dopravu (železničná vlečka s nakladacou
rampou je situovaná vedľa voľných plôch v areáli parku).

Minimálna cena za odpredaj pozemkov je rozdelená
podľa lokalít v rámci mesta Humenné do zóny A, B a C:
•
v zóne A je cena za m² pozemku min. 50 eur
•
v zóne B je cena za m² pozemku min. 30 eur
•
v zóne C je cena za m² pozemku min. 15 eur

Obchody
všetkého druhu
(€)

Aktuálne sú voľné plochy:
•
voľná plocha č. 1 parcela č. 4939/45
o výmere 5 269 m2 / 0,527 ha /
•
voľná plocha č. 2 parcela č. 4939/37
o výmere 5 390 m2 / 0,539 ha /

NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Pohostinské
prevádzky
(€)

PRIEMYSELNÝ PARK HUMENNÉ - GUTTMANOVO
Priemyselný park Guttmanovo je vynikajúco pripravený
na príchod investorov. Lokalita bola zameraná na
chemicko-technologický, textilný a potravinársky
priemysel. Park má jedinečnú polohu z pohľadu
dostupnosti na východné trhy. Voľné plochy sú využiteľné
skôr pre ľahký priemysel bez záťaže na životné prostredie,
alebo s miernou záťažou, nie ťažké strojárstvo. Vlastníkom
voľných plôch v priemyselnom parku je mesto Humenné.

PREDAJ POZEMKOV

Kancelárie
(€)

POZEMKY A NEBYTOVÉ
PRIESTORY

SPRIEVODCA INVESTORA

Zóna A

35,00

35,00

25,00

15,00

20,00

25,00

3,50

15,00

20,00

Zóna A menovite :
MsKS, Internát III. - prízemie

40,00

35,00

25,00

15,00

20,00

25,00

3,50

15,00

-

Zóna A menovite :
Nám. slobody 4 - prízemie

55,00

70,00

55,00

45,00

-

45,00

-

45,00

-

Zóna A menovite :
Nám. slob. 4
- poschodie
- suterén

55,00

65,00

55,00

30,00

30,00

30,00

3,50

30,00

-

Zóna A menovite :
DS – Centrum
- prízemie

40,00

50,00

35,00

18,00

20,00

20,00

3,50

18,00

-

Zóna A menovite :
DS – Centrum
- poschodie

38,00

40,00

30,00

18,00

20,00

20,00

3,50

18,00

-

Zóna B

28,00

30,00

25,00

13,00

20,00

20,00

3,50

10,00

20,00

Zóna C

20,00

25,00

20,00

13,00

15,00

20,00

3,50

10,00

15,00

Využitie nebytových
priestorov

vrátane Detskej polikliniky
a Internátu III od 1. poschodia
a suterén

vrátane ObZS

INFRAŠTRUKTÚRA
VODA

ÚŽITKOVÁ VODA pre potreby priemyselných podnikov sa získava z povrchového odberu. Na rieke Laborec je vybudovaná hať,
z ktorej sa voda čerpaním privádza k úpravni vody, maximálny povolený odber je 165 l.s-1.
ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD pre mesto Humenné je umiestnená juhozápadne od mesta v údolí Laborca a kapacitne
pokrýva potreby mesta aj do budúcnosti.

Pozemky v areáli priemyselného parku Humenné –
Guttmanovo o celkovej výmere 8 534 m2 boli odpredané
za jednotkovú predajnú cenu 17,34 eur/m2.

TEPLO
Voľné plochy pre vaše podnikanie

Časť mesta Humenné je zásobované teplom na ústredné kúrenie (ÚK) a PTÚV (teplú úžitkovú vodu) z centrálneho zdroja tepla
Chemes a. s. Humenné s inštalovaným výkonom kotlov 344 MW a výrobou tepla – 3 414,96 TJ. Ďalšie objekty na vykurovanie
využívajú kotolne na spaľovanie zemného plynu, resp. na elektrickú energiu.

ELEKTRICKÁ ENERGIA

Mesto Humenné je v súčasnosti zásobené elektrickou energiou z elektrickej stanice 110/22 kV – Humenné.
DODÁVKA elektrickej energie pre jednotlivých odberateľov mesta je zabezpečená sieťou transformačných staníc 22/0,4 kV.
ROZVOD k jednotlivým transformáciám je zrealizovaný 22 kV vonkajšími, resp. 22 kV káblovými vedeniami.

PLYN

Pripojenie na zdroj plynu z medzištátneho plynovodu - Bratstvo (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.
zásobovanie 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.

ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

V meste Humenné sú čiastočne využívané obnoviteľné zdroje na výrobu elektrickej energie a tepla formou slnečných kolektorov a fotovoltaiky, predovšetkým v rodinných domoch. V súčasnosti je v prevádzke bioplynová stanica a dve fotovoltaické
elektrárne. Zatiaľ jediný doložený zdroj termálnej vody je vrt MLS – 1 realizovaný v roku 1975 v časti Podskalka patriacej do
katastrálneho územia obce Ptičie. Vrt bol navŕtaný v hĺbke 908 - 928 m, pričom bola zaznamenaná kolektorová teplota 33 °C
s celkovou mineralizáciou 830 mg/l.

TELEKOMUNIKÁCIE

Telefónna sieť v meste a okrese Humenné je digitalizovaná, s pokrytím výborného mobilného signálu mobilných operátorov
v meste T-Com, T-Mobile, Orange, O2 Slovakia. Je možné využiť aj služby alternatívnych operátorov. Humenné je zaradené do
regionálnej oblasti 057 – Humenné, 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. Optickú a wi-fi
sieť majú vybudované spoločnosti Orange, Slovak Telekom, Antik. Pripojenie k internetu poskytujú aj spoločnosti Slovanet,
SATLAN, Minet, taktiež dátová sieť SANET pre poskytovanie ďalších telekomunikačných a informačných služieb, najmä pre
akademickú, t.j. vedecko-výskumnú, univerzitnú a vzdelávaciu sféru.
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PODPORA
PODNIKANIA

PRÍSPEVKY PRE ZAMESTNÁVATEĽOV
Zdroj: http://www.upsvar.sk

VYŠE 2,5 MILIÓNA EUR VYPLATENÝCH NA AKTÍVNE OPATRENIA TRHU PRÁCE
PROJEKTY NA PODPORU ZAMESTNANOSTI NA ŠKOLÁCH

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné vypláca príspevky
na nástroje aktívnej politiky trhu práce. Napríklad v roku 2015
celkovo vyplatil 2 513 490,67 eur v rámci uplatnených aktívnych
opatrení trhu práce (AOTP). Tieto nástroje boli ovplyvnené
viacerými faktormi. Za najdôležitejšie z nich môžeme považovať
ukončenie programového obdobia 2007-2014 a zavŕšenie
financovania v rámci Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia a taktiež novelizáciu zákona č. 5/2004 Z.z.
o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1.1.2015.
PREHĽAD VYBRANÝCH PRÍSPEVKOV PRE ZAMESTNÁVATEĽOV:
Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača
o zamestnanie – §50: Priemerná dohodnutá doba podporovania
pracovného miesta (doba vyplácania príspevku) je 14,6 mesiaca.
Ročne vďaka príspevku vzniknú desiatky pracovných miest.
Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom
pravidelne platenom zamestnaní – §51a: Tento nástroj aktívnej
politiky trhu práce bol do legislatívy uvedený 1.1.2015 novelou
zákona o službách zamestnanosti. Nástroj je určený na podporu
mladých ľudí do 29 rokov, ktorí po skončení sústavnej prípravy
na povolanie ešte nezískali na trhu práce svoje prvé pravidelne
platené zamestnanie u zamestnávateľa, t.j. také, ktoré by trvalo
najmenej 6 mesiacov.
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe – §51: O tento
príspevok majú záujem absolventi, ako aj zamestnávatelia.
Dopyt zamestnávateľov niekoľkonásobne prevyšuje ponuku
absolventov, ktorí spĺňali podmienky na zaradenie na výkon
absolventskej praxe. Napríklad v roku 2015 úrad podporil
vykonávanie absolventskej praxe pre nových 217 absolventov
z radov UoZ.

SAMOSPRÁVA MESTA HUMENNÉ
Samospráva je váš sprievodca v začiatkoch podnikania
v Humennom. Podpora podnikania v Humennom zo
strany samosprávy:
•
spolupráca pri vyhľadávaní vhodných lokalít,
pozemkov a priestorov
•
podporné stanovisko pri získavaní štátnych
stimulov
•
spolupráca so štátnou správou pri podpore
zamestnanosti
Na Mestskom úrade v Humennom, odbore správy
mestského majetku, mestských organizácií
a podnikateľských činností, môžete získať informácie o:
•
voľných nebytových priestoroch
•
prenájme a odpredaji nehnuteľností (pozemkov,
budov)
•
podnikateľskom prostredí v meste (prevádzky)
•
využití priemyselného parku
•
konaní jarmokov a trhov v meste
•
užívaní verejných priestranstiev
•
aktuálnych právnych predpisoch
Kontakt: e-mail: msumajetkove@humenne.sk

BLIŽŠIE
INFORMÁCIE
A TLAČIVÁ NÁJDETE
NA WEBOVEJ
STRÁNKE MESTA
V SEKCII ,, AKO
VYBAVIŤ“
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PROJEKTY NA PODPORU
ZAMESTNANOSTI
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
organizuje a koordinuje aktivity zamerané na
voľbu povola nia na základných aj stredných
školách pre stovky žiakov a desiatky učiteľov.
Realizuje skupinové stretnutia priamo na školách,
exkurzie vo výrobných podnikoch (napríklad
OLDRATI Slovensko, ANDRITZ Slovensko a TYTEX)
a informačno-poradenské stretnutia.
Úrad práce v rámci projektu RE-PAS realizovaného
v zmysle § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004
Z.z. o službách zamestnanosti poskytuje
ročne stovky príspevkov na rekvalifikáciu
uchádzačov o zamestnanie. Najväčší záujem je
o kurzy opatrovania, kurzy zvárania, kurzy SBS
a jazykové kurzy zamerané na nemecký jazyk
pre opatrovateľov. Úrad zrealizoval napríklad
vzdelávacie programy „Opatrovateľská starostlivosť
v SR/2“ a „Logistika a skladové hospodárstvo“.
V rámci Národného projektu Podpora
zamestnávania zorganizoval Úrad práce
aj projekt „Praxou k zamestnaniu“. Cieľom
projektu je získanie, zvýšenie a prehlbovanie
odborných zručností, vedomostí a praktických
skúseností mladých ľudí do 29 rokov, ktoré
zodpovedajú najmä ich dosiahnutému stupňu
vzdelania v príslušnej skupine učebných alebo
študijných odborov. A to formou mentorovaného
zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý
vytvorí pracovné miesto za účelom umiestnenia sa
a udržania sa na trhu práce.

SPOLOČNOSTI ZRIADENÉ MESTOM
HUMENNÉ
1. HUMENSKÁ, A.S.
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
MESTSKÁ POLÍCIA
Štefánikova 31, 066 01 Humenné
Linka tiesňového volania: 159 nepretržite
E-mail: mspdispecing@humenne.sk
Tel.: 057 / 775 21 01, Fax: 057 / 778 33 30
E-mail: msp@humenne.sk
SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
HUMENNÉ
Chemlonská 5907/7 , 066 01 Humenné
Tel.: 057/776 39 25
Web: www.kupaliskohumenne.sk
E-mail: srasz@sraszhumenne.sk
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ
Sninská 1018/27, 066 01 Humenné
Tel.: 057 / 775 50 20, 775 34 15
Fax: 057 / 775 50 20
Web: www.tshe.sk
E-mail: sekretariat@tshe.sk
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
Gorkého 1, 066 01 Humenné
Tel.: 057 / 775 55 48, 788 21 30, 788 21 31
Fax: 057 / 775 55 48
Web: www.mskshe.sk
E-mail: programove@mskshe.sk
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ŠTRUKTÚRA
PRIEMYSLU

STAVEBNÉ FIRMY
V MESTE HUMENNÉ
CHEMKOSTAV HSV HUMENNÉ, A.S.
Štefánikova 18, 066 01 Humenné
www.chemkostav.sk
REKOP HUMENNÉ, S.R.O.,
Mierová 96, 066 01 Humenné
www.rekop.sk

PRÍTOMNÝ NAJMÄ STROJÁRSKY, STAVEBNÝ,
POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL A SLUŽBY
NÁRAST POČTU ZISKOVÝCH PRÁVNICKÝCH OSÔB

REINTER - ING. JAROSLAV PČOLA,
Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
www.reinter.sk
STAVELEX, S.R.O.,
Fidlikova 2596/3, 066 01 Humenné
www.stavelex.sk

Na tvorbe hrubého domáceho produktu je okres
Humenné na druhom mieste v rámci Prešovského
kraja. Miestna ekonomika pozostáva najmä zo
strojárskeho, stavebného, potravinárskeho priemyslu
a služieb. Podľa odvetvovej štruktúry najviac
podnikateľov v meste a 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 %. Pozorujeme
nárast počtu ekonomicky činných subjektov v meste
Humenné a okolí. Pre podniky v meste je dôležitý
aj zahraničný ekonomický vývoj, nakoľko väčšina
tunajších výrobných firiem je exportne orientovaná.

CEZO, SPOL. S R.O.,
Mierová 79, 066 01 Humenné
DAK PROFI S.R.O.
Duchnovičova 1677/2, Humenné
MOPOSTAV S.R.O.,
Fidliková 3, Humenné
www.mopostav.sk
BSV STAV S.R.O. ,
Ul. 26. Novembra 1510/3, Humenné
www.bsv-stav.sk

OBCHODNÉ CENTRÁ
A POBOČKY BÁNK
O Humenné prejavujú záujem
mnohé obchodné spoločnosti.
Jednou z najvýznamnejších
investícií v poslednom období bolo
otvorenie nového obchodného
centra MERKURY MARKET.

PREHĽAD VYBRANÝCH
ZAMESTNÁVATEĽOV V MESTE
VÝVOJ POČTU ZISKOVÝCH PRÁVNICKÝCH OSÔB V MESTE HUMENNÉ
Zdroj: Štatistický úrad SR, DATAcube

FINANČNÉ INŠTITÚCIE – POBOČKY V MESTE HUMENNÉ

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Právnické
osoby

638

690

780

804

869

875

902

967

1114

906

967

NAJVÄČŠÍ ZAMESTNÁVATELIA V MESTE HUMENNÉ
Zdroj: ÚPSVaR
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Banka

Adresa pobočky

web

Tatra banka

Námestie slobody 54, Humenné

www.tatrabanka.sk

Slovenská sporiteľňa

Námestie slobody 25, Humenné

www.slsp.sk

Všeobecná úverová banka

Námestie slobody 26/10, Humenné

www.vub.sk

Československá obchodná banka

Námestie slobody 2, Humenné

www.csob.sk

Prima banka

Námestie slobody 13/25, Humenné

www.primabanka.sk

Názov zamestnávateľa

Predmet činnosti

UniCredit bank

Mierová 64/2, Humenné

www.unicreditbank.sk

Tytex Slovakia s.r.o.

Výroba a predaj zdravotníckych textílií

OTP banka

Námestie slobody 43, Humenné

www.otpbanka.sk

MECOM GROUP, s.r.o.

Spracovanie a konzervovanie mäsa

NexisFibers, a.s.

Vývoj, výroba a predaj syntetických vlákien, polymérov a kaprolaktámu

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

OLDRATI SLOVENSKO, s.r.o.

Výroba výrobkov z gumy a plastu

Názov Obchodného centra

Adresa

web

ANDRITZ Slovakia s.r.o.

Opracovanie a povrchová úprava kovov

OC Avenue

Štefániková 5512, 066 01 Humenné

www.ocavenue.sk

GVP, spol. s r.o.

Nákup a predaj potravinárskych tovarov – veľkoobchod, maloobchod

OC Triada

Námestie slobody 1735, 066 01 Humenné

www.octriada.sk

CHEMES, a.s.

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

Nákupný park

Štefániková 24, 066 01 Humenné

COOP Jednota Humenné, s.d.

Maloobchodný predaj tovaru najmä s potravinami a nápojmi

Tesco Stores

Družstevná 39, 066 59 Humenné

www.tesco.sk

Chemkostav HSV, akciová spoločnosť

Stavebná činnosť

Lidl

Mierová 5553/91, 066 01 Humenné

www.lidl.sk

PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s.

Výroba chleba, výroba čerstvých pekárskych a cukrárskych výrobkov

Kaufland

Štefániková 50, 066 01 Humenné

www.kaufland.sk

SAD Humenné

Osobná mestská a prímestská doprava

CBA

Tolstého 1, 066 01 Humenné

www.gvphe.sk

Althan, s.r.o.

Spracovanie mäsových a hydinových výrobkov

Billa

Laborecká 68, 066 01 Humenné

www.billa.sk

EXISTUJÚCE OBCHODNÉ CENTRÁ V MESTE HUMENNÉ
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HOSPODÁRENIE MESTA
NÍZKA ZADĹŽENOSŤ
ÚVEROVÉ ZAŤAŽENIE POD 20 %
PREBYTKOVÉ HOSPODÁRENIE
STABILIZOVANÉ NÍZKE DAŇOVÉ SADZBY
Hospodárenie mesta je stabilné, za posledné roky vykazuje výrazné hotovostné prebytky – zostatok v roku
2013 predstavoval 1 520 101 eur, v roku 2014 to bolo 552 121 eur, rok 2015 mesto ukončilo zo zostatkom
1 316 976 eur a v roku 2016 je hotovostný zostatok 2 613 663 eur. Humenné dodržiava pravidlá rozpočtového
hospodárenia a ukazovatele dlhu sú výrazne pod celoslovenským priemerom.
UKAZOVATELE DLHU PODĽA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY ZA ROK 2015 V %:
Zdroj: NKÚ SR

§ 17 ods. 6 písm. a/
§ 17 ods. 6 písm. b/

15,33
4,92

POROVNANIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV V ROKU 2015
S PREDCHÁDZAJÚCIM ROKOM (V EUR):

Všetky plánované investície a rozvojové aktivity bude
mesto zabezpečovať bez toho, aby zvyšovalo miestne dane
a poplatky, ktoré aj naďalej zostávajú najnižšie v regióne.
Aj v rámci verejných súťaží robí mesto transparentné
obstarávania, ktoré mu prinášajú úspory. Vďaka tomu môže
humenská radnica hospodáriť s vysokým hotovostným
prebytkom, ktorý použije v plnom rozsahu na investície
a zvelaďovanie majetku mesta. Humenné má v porovnaní
s ostatnými mestami nízke daňové sadzby. Ich výška
sa od roku 2013 nezmenila, čo v prípade dane z bytov
predstavuje sumu 0,15 eur/m2 a poplatok za tuhý
komunálny odpad predstavuje sumu 13,50 eur/osobu/rok.
Mesto sa aktívne zapája do procesu získavania
nenávratných finančných prostriedkov z rôznych
grantových schém. Tieto zdroje plánuje využiť na realizáciu
investícií rozsiahlejšieho charakteru.
Od roku 2016 sa mesto uchádza o poskytovanie
nenávratných finančných príspevkov a dotácií na základe
nových výziev v zmysle nového Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2016 – 2022
s výhľadom do roku 2025.

Pohľadávky

Stav
k 31.12.2014

Stav
k 31.12.2015

Rozdiel

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

2 858 114

2 908 380

50 266

Záväzky

Stav
k 31.12.2014

Stav
k 31.12.2015

Rozdiel

Rezervy

168 125

281 542

113 417

Zúčtovanie
medzi subjektmi VS

170 969

162 376

-8 593

Dlhodobé záväzky súčet

5 250 128

5 059 212

-190 916

Krátkodobé záväzky

851 993

1 019 147

167 154

Bankové úvery
a výpomoci

3 789 368

3 165 869

-623 499

SPOLU

10 230 583

9 688 147

-542 436

FINANČNÉ UKAZOVATELE MESTA
Finančné ukazovatele informujú, či samospráva hospodárila prebytkovo alebo deficitne z pohľadu bežného a kapitálového
účtu ako celku. Vypovedá o tom, ako dokáže samospráva pokrývať svoje bežné výdavky (chod samosprávy) a kapitálové
výdavky (zvelaďovanie majetku) zo svojich bežných príjmov (napr. daňové príjmy) a kapitálových príjmov (napr. predaj
majetku). Vypovedajú aj o tom, do akej miery postačujú dostupné prostriedky na finančných účtoch samospráv na splatenie
krátkodobých záväzkov – aká je okamžitá likvidita obce.

VÝZNAMNÉ PROJEKTY V MESTE
•

Výstavba 45 nájomných bytov v bytovom dome 13B
na Sídlisku Pod Sokolejom

•

Bytový dom Humenné 43 b.j. Komenského – I. a II.
etapa

•

Modernizácia, optimalizácia a stavebné úpravy
verejného osvetlenia v meste

•

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Sídlisku III.

•

Modernizácia verejného osvetlenia v meste
Humenné – III. etapa

•

Odkanalizovanie Brestovskej ulice

•

Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom

•

Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina

•

Humenné – nákup čistiacej techniky

Humenné ponúka veľký potenciál pre ďalší rozvoj
ekonomických aktivít s možnosťou získať na ich realizáciu
podporu z verejných zdrojov. Veríme, že podnikateľské
prostredie nášho mesta zapadne do investičných plánov
a pomôže pri rozvoji podnikateľskej činnosti, a tým posilní
ekonomický rozvoj celého regiónu. Jeho napredovanie vo
veľkej miere ovplyvňuje aj čerpanie fondov EÚ, ktoré sa
doposiaľ realizovalo v týchto projektoch:

•

Digitalizácia kina Fajn

•

Rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás v regióne
Humenné

•

Budovanie detských a multifunkčných ihrísk
v Humennom

•

Bezpečne v meste, rozšírenie kamerového systému

•

•

Bezbariérový prístup do mestského podchodu na
železničnej a autobusovej stanici

•

Údržba budovy MŠ Družstevná v Humennom

•

Stavebné úpravy pre zariadenie Denného centra
dôchodcov na Družstevnej ulici

•

Revitalizácia parku pred hotelom Karpatia I. a II.
etapa

•

Rekonštrukcia futbalového štadióna

Mesto Humenné robí maximum pre využitie finančných
prostriedkov poskytovaných v rámci fondov Európskej
únie. Svedčí o tom aj obnovené centrum mesta, vynovené
námestia, opravené budovy, vysadená zeleň, zmodernizovaná
infraštruktúra.
Vďaka týmto finančným prostriedkom mohlo mesto vynoviť
väčšinu základných škôl na svojom území, zrekonštruovať
Námestie slobody (centrum mesta), zrekonštruovať verejné
osvetlenie a uskutočniť mnohé iné investície. Cieľom je
rozvíjať aj celoživotné vzdelávanie či podporovať sociálnu
oblasť. Nemalý dôraz sa kladie na životné prostredie občanov
tohto regiónu, kde sa zrealizovali investície ako separačný
dvor, nákup komunálnej čistiacej techniky či uzavretie starej
skládky tuhého komunálneho odpadu.

•
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Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia
slobody v Humennom
Stavebné úpravy Základnej školy na Hrnčiarskej ulici
v Humennom, stavebné úpravy ZŠ na Pugačevovej
ulici v Humennom, stavebné úpravy na ZŠ J. Švermu
v Humennom, modernizácia a stavebné úpravy ZŠ
Dargovských hrdinov v Humennom, rekonštrukcia
Základnej školy na Kudlovskej ulici v Humennom
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VZDELÁVANIE

ZDRAVOTNÁ
STAROSTLIVOSŤ

VZDELÁVANIE JE PRIORITA MESTA
BLÍZKOSŤ CENTIER PRE IT VZDELÁVANIE V KOŠICIACH
Humenné ponúka výborné podmienky na získanie vedomostí i zručností.
Výchova a vzdelávanie je jedna z najvýznamnejších a trvalých priorít
mesta. Samospráva v rámci svojich kompetencií vytvára priaznivé
podmienky vo všetkých sférach vzdelávania.

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA SLÚŽIA
PRE CELÝ REGIÓN HORNÉHO ZEMPLÍNA

V školskom roku 2016/2017 je 15 materských škôl (10 v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, 3 súkromné, 1 ZŠ s MŠ a 1 cirkevná materská škola),
8 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (1 ZUŠ, 2 súkromné
ZUŠ, 2 špeciálne ZŠ) a 10 stredných škôl.

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA V HUMENNOM

POČET ŠKÔL A ŽIAKOV NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Názov ukazovateľa

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Základné
školy

9

9

9

9

9

Počet
žiakov

3433

3297

3241

3267

3209

Foto: Adobestock

Zdroj: Mestský úrad Humenné, 2016

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ANDREJA LEŇA
v Humennom, Nemocničná 7

ZDRAVOTNÉ STREDISKO
Laborecká č. 58, Humenné

POLIKLINIKA
1. mája, Humenné

DENTÁLNE CENTRUM - DAN MAG, S.R.O.
Gaštanová 1, Humenné

MALÁ POLIKLINIKA
1. mája, Humenné

CENTRUM ZDRAVIA S.R.O.
Humenné
(fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a s útvarmi
ambulancia, pracovisko spoločných vyšetrovacích
a liečebných zložiek)
– poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so špecializáciou

DETSKÁ POLIKLINIKA
Hviezdoslavova 29, Humenné
ORL HUMENNÉ, S.R.O
(špecializovaná nemocnica)
Nemocničná 29, Humenné

NEMOCNICA ANDREJA LEŇA V HUMENNOM

PREHĽAD STREDNÝCH ŠKÔL
Stredné školy sú zamerané na kvalitu a odbornosť
budúcich zamestnancov.
GYMNÁZIUM ARMÁDNEHO GENERÁLA
LUDVÍKA SVOBODU
www.gymhe.wz.cz
CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO
www.gjzhe.edupage.org
CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA
4-ročné a 8-ročné gymnázium
www.gymazshe.edupage.org

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCKA
www.szshe.sk
Študijné odbory: zdravotnícky asistent, sanitár,
starostlivosť o seniorov

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
ww.zsshumenne.edupage.org
Študiné odbory: mechanik elektrotechnik,
elektrotechnika, chemik operátor, mechanik strojov
a zariadení, grafik digitálnych médií, technické lýceum

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
www.soshe.edupage.org
Študijné odbory: geodézia, kartografia a kataster,
mechanik stavebno-inštalačných zariadení, operátor
stavebnej výroby, mechanik hasičskej techniky,
mechanik počítačových sietí, informačné a sieťové
technológie
Učebné odbory: automechanik – mechanik, klampiar
pre stavebnú výrobu, inštalatér, stolár, elektromechanik
– úžitková technika, tesár, maliar, podlahár, murár,
technicko-administratívny pracovník

HOTELOVÁ AKADÉMIA
www.hahe.edupage.org
Študijné odbory: hotelová akadémia, čašník, servírka,
kuchár, spoločné stravovanie hostinský, hostinská

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
Odborné internátne učilište pre žiakov s telesným
postihnutím
Študijný odbor: Košikárska výroba

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
www.sousluzhe.edu.sk
Študijné odbory s maturitou: programátor obrábacích
a zváracích strojov a zariadení, technika a prevádzka
dopravy, grafik tlačových médií, kozmetik, kozmetička
a vizážistka, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby,

Excelentné možnosti na vzdelávanie v oblasti IT, vedy
a výskumu sú v neďalekej metropole východného
Slovenska v Košiciach, a to hlavne na TECHNICKEJ
UNIVERZITE KOŠICE. Ako druhá najväčšia technická
univerzita v SR má výborné výsledky v oblasti prípravy
odborníkovna informačné technológie.

OBCHODNÁ AKADÉMIA
www.oahe.edupage.sk
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obchod a podnikanie, sociálno-výchovný pracovník
Učebné odbory: automechanik – mechanik, stolár,
cukrár, kaderník, hostinský
Nadstavbové štúdium: strojárstvo – výroba, montáž
a opravy prístrojov, strojov a zariadení, drevárska
a nábytkárska výroba, prevádzka obchodu, spoločné
stravovanie, vlasová kozmetika

Nemocnica Svet zdravia Humenné prešla za posledné roky pozitívnymi zmenami. Ich výsledkom je zvýšený komfort
a bezpečnosť pacientov. V areáli sa vybudovala nová cestná infraštruktúra, osvetlenie a parkoviská. Viaceré nemocničné budovy
dostali novú fasádu, zateplenie a okná. Mnohé oddelenia majú nové zrekonštruované priestory. Modernizáciou prešli priestory
na neurologickom oddelení.
ZDRAVOTNÍCKE ODDELENIA V NEMOCNICI ANDREJA LEŇA: chirurgické oddelenie, detské oddelenie, gynekologickopôrodnícke oddelenie, hematologicko-transfúziologické oddelenie, interné oddelenie, neurologické oddelenie, novorodenecké
oddelenie, OAMIS – oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, oddelenie dlhodobo chorých
a rádiologické oddelenie
AMBULANCIE V NEMOCNICI ANDREJA LEŇA:
ambulancia pneumológie a ftizeológie, ambulancia úrazovej chirurgie, Centrum klinickej onkológie, chirurgická ambulancia,
detská gastroenterologická ambulancia, detská nefrologická ambulancia, diabetologická ambulancia, gastroenterologická
ambulancia, gynekologická ambulancia Koškovce, gynekologická ambulancia Ohradzany, gynekologická ambulancia
pri oddelení v nemocnici, hematologická ambulancia + transfúziológia, infektologická ambulancia I, neurofyziologická
ambulancia, neurologická ambulancia, ortopedická ambulancia, predanestetická ambulancia, psychologická ambulancia

ĎALŠIE ZARIADENIA POSKYTOVATEĽOV
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Názov zariadenia

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOC. SLUŽIEB
Mierová 1910/63, Humenné

1
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. Starinská 6189/164

57

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SLNEČNÝ DOM, N.O.
Starinská 6189/164, Humenné

Valle n.o. Duchnovičova č. 22, ZPS,
ZOS

30

OŠETROVATEĽSKÉ CENTRUM
Lipová 32, Humenné

Humanissimo Humenné, n.o.
2
Duchnovičova 22, jedáleň, základné
sociálne poradenstvo

50-60, 11

ADOS – POMOC S.R.O
Humenné – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so špecializáciou

Denný stacionár Sv. Júdu Tadeáša,
ul. Štefánikova 29

1

12

Denný stacionár, ADCH Košice,
Staničná 3

1

25

Denný stacionár, Ariadna, Mierová

1

60

ZARIADENIA POSKYTUJÚCE SOCIÁLNE SLUŽBY V MESTE
HUMENNÉ
Na území mesta sú zriadené denné stacionáre i domovy sociálnych
služieb zriadené neverejným poskytovateľom a cirkvami. Sú
financované dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne klientmi.

Počet

2

Kapacita
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ŽIVOT
V MESTE
MOŽNOSTI NA REKREAČNÝ AJ KONGRESOVÝ
CESTOVNÝ RUCH
MNOŽSTVO KULTÚRNYCH PODUJATÍ
DOSTUPNÉ TURISTICKÉ AJ CYKLISTICKÉ TRASY

KULTÚRA
Humenné je jedinečné kultúrné centrum regiónu. Pôsobia tu
rôzne hudobné zoskupenia, spevácke zbory a skupiny, folklórne
súbory a tanečné skupiny.
V meste je možné navštíviť múzeum s historickou expozíciou
v renesančnom kaštieli a skanzen v neďalekom parku, ktorý je
národná kultúrna pamiatka. Oplatí sa vidieť aj mestskú galériu
či navštíviť knižnicu, alebo hvezdáreň. V meste pôsobí množstvo
združení, ktoré vyvíjajú kultúrne, spoločenské a populárno-náučné
aktivity.
Ročne v Humennom prebieha viac ako 20 pravidelne sa
opakujúcich kultúrnych podujatí a hudobných festivalov,
množstvo koncertov a eventov nielen v rozľahlom dome kultúry,
ale aj v centre mesta na pódiu pri známej Fontáne lásky.
V MESTE SA PRAVIDELNE ORGANIZUJÚ KONCERTY VÁŽNEJ
HUDBY:
Humenská hudobná jar, Jesenný koncertný cyklus, Humenské
organové dni Štefana Thomána
OSTATNÉ KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA:
Prvomájové oslavy, Majáles, Švejkove pivné dni, Medzinárodný
deň detí, Neber drogy, ber hudbu, Kultúrne leto, Humenský
jarmok, Humenský toliar – folklórny festival, Pamätný deň
mesta Humenné, Radostná jeseň života – mesiac úcty k starším,
Mikulášsky program a rozsvietenie vianočnej jedličky, Adventné
nedele na námestí pri Fontáne, Humenské vianočné trhy,
Silvester na námestí

ŠPORT A REKREÁCIA

KÚPALISKO

Humenné je významné centrum kolektívnych
športov, najmä futbalu, hokeja, volejbalu a basketbalu.
V športových kluboch a športom sa zaoberajúcich
združeniach, ktorých je takmer štyridsať, sa pravidelne
venujú športu nielen dospelí a mládež, ale aj deti
v predškolskom veku.

Mestské kúpalisko je situované v športovej zóne mesta
Humenné. V priestoroch krytej plavárne sa nachádzajú
dva bazény, sauna, infrakabína, soláriá, posilňovňa
a poskytujú sa aj masérske služby. V lete svoje služby
poskytuje vonkajší areál, ktorý tvorí 50 m bazén pre
plavcov, detský bazén so šmýkačkami, tobogan,
minigolfové a minifutbalové ihrisko, volejbalové plážové
ihrisko, basketbalové ihrisko, detské kolotoče a hojdačky,
prístrešky a plocha pre detské motorové vozidlá.

Aktívne športujúcim Humenčanom slúžia okolité
prímestské lesné chodníky, športové a fitnes centrá,
viacúčelová športová hala, telocvične a ihriská
v základných i stredných školách a na sídliskách.

Zdroj: http://static.kupaliska.sk/kryta-plavaren-humenne-a1-24-1-0-1-sk.htm

HUDOBNÉ ZOSKUPENIA PÔSOBIACE V MESTE HUMENNÉ:
Spevácke zbory/Dychové orchestre:
Spevácky zbor humenských učiteľov, Mestský dychový orchester
Chemlon, Spevácky zbor mesta Humenné, Vychodňare, Spevácky
zbor mesta Humenné
Spevácke súbory a skupiny:
Hačure, Rusinija, Rusínske holosy, Lelija, Zornica, Riava
Tradície v regióne udržiavajú a rozvíjajú folklórne skupiny a súbory:
FS Chemloňáčik, FS Chemlon

MESTO HUMENNÉ na jeseň 2017 oslávi 700. výročie od svojej
prvej písomnej zmienky. Pri príležitosti mestského jubilea
pripravuje radnica veľkolepé oslavy spojené s kultúrnym,
spoločenským a športovým podujatím pre svojich občanov,
pozvaných hostí i návštevníkov mesta.
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ZIMNÝ ŠTADIÓN

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA

V Humennom je jeden z najkrajších krytých hokejových
štadiónov na Slovensku, v užívaní je od 20. decembra
1996. Spĺňa podmienky na extraligové hokejové zápasy
a mestský hokejový klub ho využíva na tréningy
a na zápasy.

Mestská športová hala spĺňa štandard na konanie domácich
ligových aj medzinárodných zápasov, exhibičných
zápasov a organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
s kapacitou 1 300 miest na sedenie. Celoročne umožňuje
zahrať si volejbal, halový futbal, basketbal, hádzanú a tenis.
V hale je inštalovaná 10-metrová lezecká stena. Súčasťou
haly je bufet a predajňa športového oblečenia.

Zdroj: http://www.hornyzemplin.sk/sk/relax-a-sport/sportove-zariadenia/
zimny-stadion/

Zdroj: http://www.hornyzemplin.sk/sk/relax-a-sport/sportove-zariadenia/
mestska-sportova-hala/
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SPRIEVODCA INVESTORA

TURISTIKA A PRÍRODA
Humenné sa nachádza v krásnej doline obklopenej z každej strany nádhernými lesmi. Kraj okolo Humenného
ponúka množstvo možností na letnú aj zimnú turistiku, cykloturistiku, ako aj možnosti kratších i dlhších
prechádzok po okolí. Medzi najvyššie kóty patrí Sokol (405 m.n.m.), Petočová (378 m.n.m.) a Barančov (364 m.n.m.).
Najobľúbenejšie miesto na turistiku je oblasť RO Hubková a blízky vrch v NPR Humenský Sokol.
Ďalšie oblasti vhodné pre turistiku ktoré sa nachádzajú blízko Humenného sú:
• Stredoveké hrady: Jasenov, Brekov, Čičva, Vinné
• Rybníky v Brestove a Volovej

RENESANČNÝ KAŠTIEĽ

PAMIATKY
Mesto Humenné ponúka pre obľúbencov histórie množstvo kultúrnych
pamiatok. Najvýznamnejšou dominantou mesta je Renesančný kaštieľ
s nádherným priľahlým Parkom mieru, v ktorom môžu návštevníci mesta
nájsť okrem oázy pokoja a oddychu aj množstvo vzácnych stromov.
Okrem zaujímavej expozície ľudovej architektúry sú vyhľadávanými
aj ďalšie významné kultúrne pamiatky v meste, ako napríklad kalvária
s Kostolom P. M. Sedembolestnej z roku 1891, Fontána lásky ako
dominanta centra mesta, neďaleká socha sv. Jana Nepomuckého
vytvorená v 20-tych rokoch 20. storočia, či socha dobrého vojaka Švejka,
ktorej autorom je Humenčan Jaroslav Drotár. Návštevníci mesta si môžu
pozrieť aj Židovský cintorín, ktorý svojou rozlohou 1,7 hektára patrí medzi
najväčšie židovské cintoríny na Slovensku, a takisto komplex vojnových
cintorínov 1. a 2. svetovej vojny, ktoré sú súčasťou mestského cintorína.

Kaštieľ v Humennom je národná kultúrna
pamiatka a sídlo Vihorlatského múzea. Stavba
bola a v súčasnosti aj zostáva dominantou mesta.
Je jednou z najväčších a najrozsiahlejších stavieb
kaštieľneho typu na Slovensku. V minulosti
bol kaštieľ sídlom dynastie Drugetovcov,
neskôr majetok patril šľachtickému rodu
Andrássy (1812). Ku kaštieľu patrí priľahlý Park
mieru. Renesančný kaštieľ bol niekoľkokrát
rekonštruovaný, naposledy v roku 2016.
Hrad Jasenov

Zdroj: http://www.muzeumhumenne.sk/historia.html

Hrad Brekov

HRAD JASENOV (ZRÚCANINA HRADU)
Hrad bol postavený pravdepodobne
Račkajovcami v 13. storočí po vpáde Tatárov.
Neskôr sa jeho majiteľmi stali Drugethovci
a patril im až do 17.st. V roku 1644 obsadili hrad
vojská Juraja Rákocziho. Pri obliehaní ho ťažko
poškodili a už neopravovali. V 18. storočí ho
vlastnili Csákyovci a v 19. storočí Andrássyovci.
Snahu o záchranu hradu prejavili začiatkom
20. st. vtedajšie pamiatkové orgány. Pred
hradom sa nachádza ohnisko s výhľadom na
Humenné, dnu v hradnom paláci je tiež viac
menších ohnísk.
Zdroj: http://www.travelguide.sk/svk/turisticke-zaujimavosti/
jasenovsky-hrad_304_1.html
https://www.humenne.sk/Kultura-sport-volny-cas/Tipy-navylety/Vylety-do-okolia/?mes=03&rok=2016

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL VŠETKÝCH
SVÄTÝCH

SKANZEN
Skanzen je expozíciou ľudovej architektúry a bývania. Areál expozície je
umiestnený takmer v strede mesta Humenné, v členitom teréne vystihujúcom
charakter Horného Zemplína. Nachádzajú sa v ňom objekty, ktoré charakterizujú
ľudovú architektúru a život vo východokarpatskej oblasti v minulosti. Najstarší
objekt skanzenu je gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela. Skanzen
ponúka aj obhliadku poľnohospodárskych strojov, vodný mlyn, kováčsku dielňu,
ukážky ľudových remesiel a iné zaujímavosti.
Zdroj: http://www.muzeumhumenne.sk/skanzen.html
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Kostol Všetkých svätých je národná kultúrna
pamiatka. Ide o najvýchodnejšie položenú
gotickú sakrálnu stavbu v Európe mimo
tehlovej gotiky. Spolu s kláštorom vytvára
jednotný celok. Pôvodne bol zasvätený Panne
Márii. Súčasťou výzdoby kostola sú vitrážové
okná akademického maliara Mikuláša Klimčáka,
rodáka z Humenného. Tento františkánsky kostol
bol vybudovaný v 15. storočí k úcte sv. Bonifáca –
– mučeníka. Relikvie nebohého prechovávajú
v bočnej kaplnke sv. Jána Nepomuckého
v sklenenej vitríne. V súčasnosti je farský kostol
zasvätený k úcte Všetkých svätých.
Zdroj: http://www.hornyzemplin.sk/sk/kultura/pamiatky/
rimskokatolicky-kostol-vsetkych-svatych/

MORSKÉ OKO
Morské oko v chránenej krajinnej oblasti
Východné Karpaty leží v nadmorskej
výške 618 m a je štátnou prírodnou
rezerváciou s chránenou flórou a faunou. Je
to najväčšie zahradené sopečné jazero na
Slovensku s rozlohou 13 ha. Nad jeho hladinou
sa vypína jedna z dominánt vihorlatských
vrchov – Sninský kameň, známy nádherným
výhľadom na okolité vrchy a doliny.
Zdroj: http://www.morskeoko.sirava.sk/

CYKLOTURISTIKA
Okolie Humenného poskytuje bohaté možnosti
využívať bicykel na turistiku, a to menej
náročné i náročné, až veľmi náročné trate.

Morské oko
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UBYTOVANIE

UBYTOVACIE ZARIADENIA V MESTE HUMENNÉ
Daň za ubytovanie v meste Humenné je stanovená vo výške 0,50 € na osobu a deň.

Ubytovacie zariadenie

Kapacita

web

Hotel Alibaba***

240

www.hotelalibaba.sk

Hotel Karpatia***

108

www.hotel-karpatia.sk

Penzión ASTON**

40

www.penzionaston.eu

Penzión Milénium**

11

www.penzionmilenium.sk

Penzión Proxima*
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www.penzionproxima.com

BUNKER Pub Humenné

30

www.apartmanyhumenne.sk

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Turistické informačné centrum Humenné sa
nachádza na Železničnej stanici v Humennom.
Ponúka služby v oblasti cestovného ruchu:
informácie o meste a regióne, turistike,
ubytovaní, doprave, spomienkové predmety
mesta a regiónu, sprostredkovanie ubytovania
a návštev kultúrnych pamiatok.
KONGRESOVÁ SÁLA
V súčasnosti na účely kongresového cestovného
ruchu vyhovujú priestory hotela Alibaba a hotela
Karpatia.
ZMENÁRNE
V Humennom okrem zmenární, ktoré sú
v každej banke, je samostatne prevádzkovaná
jedna zmenáreň (HM Tesco).
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IDEÁLNA LOKALITA
NA VAŠE PODNIKANIE

MESTSKÝ ÚRAD
Kukorelliho 34
066 28 Humenné
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Fax
057 / 775 26 67
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msu@humenne.sk
www.humenne.sk
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