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na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2025

ÚVOD
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) mesta Hnúšťa 2008 - 2013
s výhľadom do roku 2020, aktualizovaný dodatkom č. 1 PHSR pre roky 2014 - 2016
a dodatkom č. 2 na roky 2015 - 2018, je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové
priority, opatrenia a aktivity, resp. niektoré opatrenia a aktivity sa môžu zrušiť napr. keď ich
financovanie je nad únosnosť mesta alebo stratili svoju opodstatnenosť.
Z dôvodu zmien v legislatíve a strategických dokumentoch vyššej úrovne týkajúcich sa
regionálneho rozvoja, ako aj z dôvodu meniacich sa zámerov a priorít mesta v oblasti jeho
hospodárskeho a sociálneho rozvoja pristúpila samospráva k spracovaniu Aktualizácie PHSR
na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2025 (ďalej len „aktualizácia PHSR“).
Podľa Zámeru spracovania aktualizácie PHSR schváleného Mestským zastupiteľstvom
v Hnúšti, uznesenie č 4/59/2019 zo dňa 26.3.2019, predmetom aktualizácie PHSR boli
nasledovné časti:
- Strategická časť
- Programová časť
- Realizačná časť
- Finančná časť
Spracovanie aktualizácie PHSR je podľa odporúčanej metodiky.
Spracovanie aktualizácie PHSR:
- Mestský úrad v Hnúšti
oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí
Koordinátorka procesov:
- Ing. Michaela Hroncová
referent - rozvojové programy, školstvo
Metodická podpora pri spracovaní aktualizácie PHSR:
- Ing. Miroslava Vargová
poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Hnúšti
a predsedníčka Komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
- Mgr. Štefan Horváth
člen Komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Pracovné skupiny pri aktualizácii PHSR
- interní odborníci (zamestnanci mesta, poslanci MsZ) a externí odborníci (členovia
komisií MsZ, zástupcovia mestských organizácií, inštitúcií, podnikateľov a
občianskych organizácií pôsobiacich v meste), koordinátor a členovia metodickej
podpory
Pracovná
skupina
1.
2.
3.

Prioritná
oblasť
1. Hospodárstvo - cieľ 1.1 Zvýšiť životnú úroveň a
zamestnanosť
1. Hospodárstvo - 1.2 Rozšíriť a skvalitniť ponuku
služieb cestovného ruchu
2. Školstvo a vzdelávanie
4. Kultúra a šport

Zodpovedná
komisia
•
•
•
•

Komisia finančná
Komisia podnikateľskej činnosti,
správy mestského majetku
Komisia cestovného ruchu a
regionálneho rozvoja
Komisia školstva, kultúry a športu
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4.

3. Sociálne zabezpečenie

5.

5. Technická infraštruktúra
6. Životné prostredie

6.

finančné zhodnotenie návrhu Programovej a
Realizačnej časti PHSR

•
•
•
•

Komisia pre sociálne veci,
zdravotníctvo a bývanie
Komisia výstavby, územného
plánovania, životného prostredia
Komisia na ochranu verejného
poriadku
Komisia finančná
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1. Strategická časť
Hlavné priority a ciele rozvoja mesta do roku 2023 s výhľadom do roku 2025
Vízia:
Chceme vybudovať príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta,
zlepšiť súčasný stav životného prostredia a životnú úroveň vytvorením nový pracovných miest, príchodom nových domácich i zahraničných investorov.
Globálne/strategické ciele:
•
•
•
•
•
•

skvalitnenie podnikateľského prostredia, zvýšenie konkurencieschopnosti a životnej úrovne obyvateľov
zvýšenie vzdelanostnej úrovne v Hnúšti
skvalitnenie sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti
posilnenie kultúrneho potenciálu v meste a regióne
zlepšenie stavu technickej infraštruktúry v meste Hnúšťa
skvalitnenie životného prostredia zlepšením stavu odpadového hospodárstva
Prioritné oblasti:
1. Hospodárstvo

2. Školstvo a vzdelávanie

3. Sociálne zabezpečenie

4. Kultúra a šport

5. Technická infraštruktúra

6. Životné prostredie

Špecifické ciele:
1.1 Zvýšiť životnú úroveň
obyvateľov a zamestnanosť
1.2 Rozšíriť a skvalitniť
ponuku služieb cestovného
ruchu

2.1 Zvýšiť záujem
obyvateľov o štúdium na
školách
2.2 Zlepšiť podmienky v
školstve

3.1 Zabezpečiť kvalitnejšie a
nové sociálne služby
3.2 Modernizácia
zdravotníckej infraštruktúry
za účelom integrácie
primárnej zdravotnej
starostlivosti

4.1 Zvýšiť úroveň kultúrnej
činnosti v
meste
4.2 Skvalitniť podmienky
pre rozvoj športu a
voľnočasových aktivít

5.1 Modernizovať technickú
infraštruktúru v meste
vrátane rekonštrukcie
priestranstiev
spoločenského významu

6.1 Zvýšiť efektivitu
nakladania s odpadom
6.2 Zlepšenie
environmentálnych
aspektov v meste
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2. Programová časť
Podrobnejšie rozpracované prioritné oblasti vrátane návrhu konkrétnych projektov/aktivít mesta do roku 2023
s výhľadom do roku 2025.
Prioritné oblasti

Špecifické ciele

Opatrenia

Projekty/aktivity

1. Hospodárstvo

1.1 Zvýšiť životnú úroveň
obyvateľov a zamestnanosť

1.1.1 Modernizácia,
revitalizácia, budovanie
podnikov a služieb v meste s
dôrazom na zamestnanosť a
kvalitu poskytovaných služieb

• zriadenie podnikateľského inkubátora, resp. centra prvého kontaktu pre začínajúcich
podnikateľov (priestory, poradenstvo, príprava projektov, podnikateľské plány, finančné
analýzy) v Dome služieb
• rekonštrukcia miestneho trhoviska
• príprava pozemkov pre nový obchodný reťazec/obchodnú prevádzku
• spracovanie projektov za účelom získavania finančných prostriedkov podľa aktuálnych
výziev
• vytvorenie nových pracovných príležitosti využívaním projektov UPSVaR
• modernizácia, inovácia technologického zabezpečenia výroby

1.1.2 Zvýšenie prílevu domácich
a zahraničných investorov

• revitalizácia priemyselného parku
• rozšírenie priemyselného parku
• vybudovanie nových plôch pre nových investorov

1.2.1 Zabezpečenie vhodných
priestorov pre turistické
informačné centrum

• zriadenie Turistického informačného centra v Petrivaldského vile
• propagácia mesta v oblasti cestovného ruchu – brožúrky, propagačný materiál, informačné
tabule, fotografická kniha, kniha o histórii mesta, web mesta

1.2.2 Zabezpečenie, skvalitnenie
a rozšírenie služieb múzeí a
expozícií

•
•
•
•
•

1.2.3 Rozvoj cestovného ruchu
v meste a okolí

• vybudovanie doplnkovej infraštruktúry k cyklotrasám v meste
• vybudovanie doplnkovej infraštruktúry na turistických a cykloturistických trasách
• vybudovanie mestského náučného chodníka

1.2 Rozšíriť a skvalitniť
ponuku služieb cestovného
ruchu

vonkajšia expozícia na námestí – propagačný bod produktov cestovného ruchu
presťahovanie Múzea priemyselnej histórie
zriadenie Múzea okresu Hnúšťa
zatraktívnenie Múzea socialistických kuriozít – situovanie únikovej hry
zriadenie expozície v Petrivaldského vile
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• vybudovanie náučného chodníka Muránskej Venuše – náučný chodník po ceste Márie
Széchy
• vybudovanie náučného chodníka Sinec
• vybudovanie Areálu hnedého priemyselného parku ako prehliadkovej trasy predstavenia
priemyselnej histórie mesta a regiónu
• vybudovanie Areálu banského závodu Genes, Mútnik ako prehliadkovej trasy predstavenia
banskej histórie regiónu
• vybudovanie Areálu Tureckého mosta, Maša – oddychová zóna s informačnými tabuľami
• zavedenie služby Sprievodcovská činnosť – Gotická cesta, Baba-Burda

Prioritné oblasti

Špecifické ciele

Opatrenia

Projekty/aktivity

2. Školstvo a
vzdelávanie

2.1 Zvýšiť záujem obyvateľov
o štúdium na školách

2.1.1 Modernizácia výchovnovzdelávacieho procesu

• vybavenie škôl a školských zariadení informačno-komunikačnými technológiami
• modernizácia a zriadenie odborných učební na ZŠ (školské dielne, učebne biológie,
športové náradie do telocvične)
• zriadenie odbornej učebne výtvarného odboru na terase v budove ZUŠ na ul. Poľnej

2.2 Zlepšiť podmienky v
školstve

2.2.1 Zlepšenie technického
stavu budov škôl, školských
zariadení a ich okolia

• rekonštrukcia kúrenia, kotolne, elektrorozvodov, vodovodov, kanalizácie, osvetlenia,
sociálnych zariadení v materských školách, základných školách, ZUŠ
• rekonštrukcia a modernizácia školských kuchýň (zariadenie, sanita, sociálne zariadenia,
vybavenie) pri materských školách a základných školách, šatne pri kuchyni ZŠ JFR Hnúšťa
• výmena okien v budove školskej jedálne ZŠ JFR Hnúšťa, budove ZUŠ
• zavedenie pracovného výťahu v budove školskej jedálne ZŠ JFR Hnúšťa
• oprava a údržba strechy na budovách ZŠ Klokočova Hnúšťa
• vonkajšie úpravy areálu školy (záhrady, oplotenie, ihriská, chodníky) - CVČ Hnúšťa,
materské školy, základné školy
• rekonštrukcia dennej miestnosti (zborovne) pre učiteľov v ZUŠ
• modernizácia šatní pre deti – zakúpenie skriniek v ZŠ JFR Hnúšťa
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Prioritné oblasti

Špecifické ciele

Opatrenia

Projekty/aktivity

3. Sociálne
zabezpečenie

3.1 Zabezpečiť kvalitnejšie a
nové sociálne služby

3.1.1 Vytvorenie informačnej
stratégie a politiky o sociálnych
službách

• spracovanie/aktualizácia a distribúcia sprievodcu sociálnymi službami v meste Hnúšťa
• zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi organizáciami pracujúcimi s cieľovými
skupinami prostredníctvom pravidelných ročných stretnutí

3.1.2 Rozšírenie rozsahu služieb
poskytovaných pre rodinu, deti,
mládež

• zriadene nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a mládež
• skvalitnenie služieb a spolupráce materským centrom prieskumom medzi cieľovou
skupinou, vytipovaním nových vhodných priestorov, zmenou štatutárov občianskeho
združenia

3.1.3 Zlepšenie a zefektívnenie
služieb mesta Hnúšťa pre
seniorov

•
•
•
•
•

3.1.4 Rozšírenie a rozvíjanie
ponuky služieb pre občanov so
zdravotným postihnutím

• zriadenie domova sociálnych služieb pre plnoleté osoby s ŤZP ambulantnou formou –
zámer OZ Aténa
• priebežné monitorovanie potrieb a spokojnosti osôb s ŤZP s kvalitou poskytovaných služieb
• zabezpečenie bezbariérového prístupu do verejných budov a verejne prístupných objektov
v meste

3.1.5 Zvýšenie počtu sociálnych
služieb na komunitnej úrovni
pre osoby v obtiažných
životných situáciách

• realizácia preventívnych vzdelávacích programov, odborného poradenstva a osvety za
účelom znižovania zadlženosti cieľovej skupiny
• Podanie žiadosti a implementácia národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality
terénnej sociálnej práce II
• Rozšírenie priestorov existujúceho komunitného centra na voľnočasové aktivity
• Zriadenie strediska osobnej hygieny ako súčasť iného zariadenia/sociálnej služby

3.1.6 Vytvorenie komplexu
poskytovaných sociálnych
služieb

• zriadenie združeného komunitného domu

priebežné monitorovanie potrieb a spokojnosti seniorov s kvalitou poskytovaných služieb
rozšírenie a skvalitnenie opatrovateľskej služby v meste
poskytovanie sociálnych služieb v oblasti stravovania seniorov formou príspevku na stravu
zabezpečenie monitorovania a signalizácie pomoci seniorov, ktorí žijú sami v domácnosti
zriadenie a poskytovanie pobytovej služby - zariadenia pre seniorov v lokalite na ulici
Zápotockého v Hnúšti s kapacitou do 40 miest a ambulantné služby (denný stacionár)
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3.2 Modernizácia
zdravotníckej infraštruktúry
za účelom integrácie
primárnej zdravotnej
starostlivosti

3.2.1 Zabezpečenie dostatočnej
zdravotnej starostlivosti

• výstavba zdravotníckeho zariadenia pre všeobecných lekárov
• zvyšovanie atraktivity prostredia pre zabezpečenie nevyhnutnej lekárskej starostlivosti –
zabezpečením štartovacích bytov pre nových lekárov

Prioritné oblasti

Špecifické ciele

Opatrenia

Projekty/aktivity

4. Kultúra a šport

4.1 Zvýšiť úroveň kultúrnej
činnosti v meste

4.1.1 Zlepšenie technického
stavu kultúrnych objektov

• rekonštrukcia amfiteátra
• rekonštrukcia/vybudovanie sociálnych zariadení v amfiteátri
• komplexná rekonštrukcia prístavby Domu kultúry podľa vypracovanej projektovej
dokumentácie
• výmena koberca vrátane líšt v kinosále – schodisko pri vstupe na javisko
• výmena vykurovacích telies v kinosále

4.1.2 Podpora kultúrnej činnosti
v meste

•
•

4.2 Skvalitniť podmienky pre
rozvoj športu a
voľnočasových aktivít

4.2.1 Posilnenie rozvoja
voľnočasových aktivít

4.2.2 Zlepšenie technického
stavu športových objektov

digitalizácia kina
osadenie informačných tabúľ v meste na propagáciu kultúrnych podujatí

• materiálno-technické vybavenie pre športové kluby
• vybudovanie umelej ľadovej plochy
• rekonštrukcia, budovanie ihrísk, viacúčelových športovísk - tenisové kurty pri športovej
hale, výmena povrchu (umelej trávy) na multifunkčnom ihrisku pri štadióne
• vybudovanie trate downhill, singletrack, mestského bikepark-u
• vytvorenie podmienok pre Hippoturistiku v spolupráci s Klubom Excel Madon
• vytvorenie podmienok pre sledovanie zveri v prirodzenom prostredí v spolupráci
s poľovným združením
• rozvoj požičovne bicyklov – zakúpenie nových krosových bicyklov, elektrobicyklov
• zatraktívnenie služby Cyklobus rozšírením kapacity a počtom pravidelných jázd
• rozvoj cykloturistiky zvýšením propagácie možností cykloturistiky
• rekonštrukcia tribúny a sociálnych zariadení na futbalovom štadióne
• rekonštrukcia letného kúpaliska (ohrev vody, detský bazén, osadenie nového mobiliáru,
úprava zelene)
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• Inštalácia slnečných kolektorov pre športovú halu a na vykurovanie mestského letného
kúpaliska
• rekonštrukcia športovej haly (sociálne zariadenia, vonkajšie opravy budovy)
• zavedenie systému efektívnej kontroly mestských športovísk (multifunkčných ihrísk,
verejného fitnes centra – správca športovísk

Prioritné oblasti

Špecifické ciele

Opatrenia

Projekty/aktivity

5.Technická
infraštruktúra

5.1 Modernizovať technickú
infraštruktúru v meste
vrátane rekonštrukcie
priestranstiev
spoločenského významu

5.1.1 Zlepšenie ochrany osôb,
majetku a prírody

•
•
•
•
•
•

5.1.2 Vybudovanie nových
obytných zón a vytváranie
podmienok pre bývanie
mladých rodín a sociálne
slabších skupín obyvateľstva

• výstavba nových štandardných nájomných bytov
• príprava pozemkov pre IBV v lokalitách: ulica Štúrova, pozemky pod Roľníckym družstvom
Klenovec (sídlo Hnúšťa), Kolónia
• zabezpečenie nízkoštandardného a prestupného (napr.: kontajnerového) bývania pre
osoby ohrozené sociálnym vylúčením v lokalite Mútnik

5.1.3 Zlepšenie dopravnobezpečnostnej situácie a
zvýšenie atraktivity územia a
prístupnosti regiónu

•
•
•
•
•
•
•

modernizácia a doplnenie kamerového systému v meste
rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia v celom meste
osvetlenie priechodov pre chodcov v meste
osvetlenie križovatky na ulici Hlavnej v Hnúšti (pri budove gymnázia)
zriadenie útulku pre zvieratá
zriadenie občianskych hliadok v meste Hnúšťa

vypracovanie pasportizácie mestských komunikácií
zabezpečenie vhodného dopravného značenia v meste
vybudovanie cyklotrasy v meste (mestský okruh a okruh Maša - Hnúšťa - Likier)
napojenie miestnej infraštruktúry na plánovanú kruhovú križovatku
majetko – právne vysporiadanie pozemkov (ZŠ JFR Hnúšťa)
výstavba kruhovej križovatky – realizácia RSC
opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií podľa jednotlivých ročných plánov
zohľadňujúcich technický stav a frekvenciu využívania
• opravy a rekonštrukcie chodníkov podľa jednotlivých ročných plánov opráv a rekonštrukcií
zohľadňujúcich technický stav a frekvenciu využívania
• opravy a rekonštrukcie mostov podľa jednotlivých ročných plánov opráv a rekonštrukcií
zohľadňujúcich technický stav a frekvenciu využívania
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• výstavba, modernizácia a rekonštrukcia zastávok podľa jednotlivých ročných plánov opráv
a rekonštrukcií zohľadňujúcich technický stav a frekvenciu využívania
• výstavba a rekonštrukcia parkovísk podľa jednotlivých ročných plánov zohľadňujúcich
technický stav a frekvenciu využívania
• príprava/zavedenie systému plateného parkovania v centre mesta (pred budovou MsÚ,
medzi budovami pošty a polikliniky, pred Domom služieb)
• rekonštrukcia/výmena označenia vstupov do mesta
5.1.4 Rozšírenie, rekonštrukcia
vodovodnej a kanalizačnej siete

• dobudovanie kanalizácie v meste s prepojením na jestvujúcu sústavu a ČOV podľa
vypracovanej projektovej dokumentácie
• rekonštrukcia vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v meste a
mestských častiach – vodovod Hačava, Hačava Skálie

5.1.5 Zlepšenie technického
stavu objektov a priestranstiev
spoločenského a historického
významu

•
•
•
•

rekonštrukcia Petrivaldského vily
rekonštrukcia Domu smútku (okná a dvere)
rozšírenie cintorína
rekonštrukcia budovy MsÚ - zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu
v Hnúšti vrátane výmeny okien a inštalácie klimatizácie
• rekonštrukcia a prestavba budovy kotolne na ulici Klokočova na vybudovanie krytých garáži
na prízemí a priestorov na prenájom na prvom poschodí, resp. na kryté športovisko
• Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Hnúšti (fasáda)

Prioritné oblasti

Špecifické ciele

Opatrenia

Projekty/aktivity

6.Životné prostredie

6.1 Zvýšiť efektivitu
nakladania s odpadom

6.1.1 Zabezpečenie
dostatočných kapacít na odvoz
a uskladnenie tuhého
komunálneho odpadu (TKO)

• vybudovanie novej skládky
• sanácia a uzatvorenie skládok na území mesta

6.1.2 Zabezpečiť efektívne
nakladanie s komunálnym
odpadom

•
•
•
•

vybudovanie stojísk na kontajnery v meste a mestských častiach
zriadenie zberného dvora
zriadenie mestského kompostoviska v areály skládky TKO
zvýšiť podiel vyseparovaného KO osvetou, propagáciu a vzdelávaním v oblasti
predchádzania odpadom
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6.2 Zlepšenie
environmentálnych
aspektov v meste

6.2.1 Ochrana životného
prostredia

• obstaranie zametacieho auta
• realizácia úprav miestnych potokov
• budovanie prvkov zelenej infraštruktúry podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb
v lokalitách mesta, revitalizácia vnútroblokov v meste
• protipovodňové opatrenia
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3. Realizačná časť – NÁVRH
Vecný a časový, harmonogram realizácie PHSR formou akčných plánov
vrátane finančného rámca pre realizáciu
(plánované konkrétne projekty mesta na daný rok s výhľadom na 2 roky)
Akčný plán na rok 2021 pre prioritnú oblasť 1. Hospodárstvo
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšiť životnú úroveň obyvateľov a zamestnanosť
opatrenie

projekt/aktivita

1.1.1 Modernizácia,
revitalizácia,
budovanie podnikov a
služieb v meste s
dôrazom na
zamestnanosť a
kvalitu poskytovaných
služieb
1.1.2 Zvýšenie prílevu
domácich a
zahraničných
investorov

Spracovanie projektov za účelom získavania finančných prostriedkov podľa
aktuálnych výziev

Vytvorenie nových pracovných príležitosti využívaním projektov UPSVaR

Revitalizácia priemyselného parku - opravy

Vybudovanie nových plôch pre nových investorov

zodpovedný
subjekt
mesto

termín

financovanie

2021

mesto

2021

14.000
(interný zamestnanci
mesta prijatý cez
projekt EVS)
70000
(dotácia UPSVaR,
vlastné zdroje)

Mestská
investičná
spoločnosť
Hnúšťa s.r.o.
Mesto
Mestská
investičná
spoločnosť
Hnúšťa s.r.o.

2021

2021 /2022

6000
(vlastné zdroje)

100000
(dotačné zdroje
v prípade vhodných
výziev z EŠIF)

Ukazovatele a cieľové
hodnoty
4 predložené žiadosti
o NFP za rok

Využívanie projektov
UPSVaR - áno/nie

Uskutočnené
nevyhnutné opravy –
áno/nie
Nové plochy pre
potenciálnych investorov
v priemyselnom parku –
áno/nie

Špecifický cieľ 1.2 Rozšíriť a skvalitniť ponuku služieb cestovného ruchu
opatrenie

projekt/aktivita

1.2.1 Zabezpečenie
vhodných priestorov

Propagácia mesta v oblasti cestovného ruchu – brožúrky, propagačný
materiál, informačné tabule, fotografická kniha, kniha o histórii mesta, web
mesta

zodpovedný
subjekt
Mesto
TIC Hnúšťa

termín

financovanie

2021

1.000
(vlastné zdroje, MsKS
Hnúšťa)

Ukazovatele a cieľové
hodnoty
Počet nových
propagačných materiálov
– áno/nie
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pre turistické
informačné centrum
1.2.2 Zabezpečenie,
skvalitnenie a
rozšírenie služieb
múzeí a expozícií
1.2.3 Rozvoj
cestovného ruchu
v meste a okolí

Presťahovanie Múzea priemyselnej histórie

Mesto Hnúšťa

2021

Zatraktívnenie Múzea socialistických kuriozít – situovanie únikovej hry

Mesto Hnúšťa

2021

Vybudovanie doplnkovej infraštruktúry na turistických a cykloturistických
trasách

Mesto Hnúšťa
TIC Hnúšťa

2021

Vybudovanie mestského náučného chodníka (architektonická štúdia –
expozícia Petrivaldského vily a náučný chodník mestom)

Mesto Hnúšťa

2021

Vybudovanie náučného chodníka Muránskej Venuše – náučný chodník po
ceste Márie Széchy

Mesto Hnúšťa

2021

Vybudovanie Areálu banského závodu Genes, Mútnik ako prehliadkovej
trasy predstavenia banskej histórie regiónu

Mesto Hnúšťa
Genes Mútnik
Horná Rimava
o.z.

2021/2022

1000
(vlastné zdroje)
500
(vlastné zdroje)
5000
(vlastné zdroje,
dotácia BBSK)
7850
(dotačné zdroje)

Presťahovanie múzea –
áno/nie
Funkčná úniková hra –
áno/nie
Nová doplnková
infraštruktúra – áno/nie

2000
(dotačné zdroje,
vlastné dzroje
60.000
(dotačné zdroje,
Vlastné zdroje)

Zriadený NCH – áno/nie

1x architektonická štúdia

Zriadené múzeum so
vstupom do aktívnej
bane – áno/nie

Akčný plán na rok 2021 pre prioritnú oblasť 2. Školstvo a vzdelávanie
Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšiť záujem obyvateľov o štúdium na školách
opatrenie

projekt/aktivita

2.1.1 Modernizácia
výchovno-vzdelávacieho
procesu

Vybavenie škôl a školských zariadení informačno-komunikačnými
technológiami
Modernizácia a zriadenie odborných učební na ZŠ (školské dielne, učebne
biológie, športové náradie do telocvične)

zodpovedný
subjekt
Mesto
Školy, školské
zariadenia
Mesto
Školy, školské
zariadenia

termín

zodpovedný
subjekt

termín

2021

2021

financovanie
2000
(dotačné zdroje,
škola, zriaďovateľ)
2000
(dotačné zdroje,
škola, zriaďovateľ)

Ukazovatele a cieľové
hodnoty
Nové zariadenia IKT –
áno/nie
Zmodernizované/
zriadené učebne –
áno/nie

Špecifický cieľ 2.2 Zlepšiť podmienky v školstve
opatrenie

projekt/aktivita

financovanie

Ukazovatele a cieľové
hodnoty
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2.2.1 Zlepšenie
technického stavu
budov škôl, školských
zariadení a ich okolia

Zavedenie pracovného výťahu v budove školskej jedálne ZŠ JFR Hnúšťa
Modernizácia šatní pre deti – zakúpenie skriniek v ZŠ JFR Hnúšťa
Oprava strechy na budove ZŠ Klokočova

Mesto

2021

ZŠ

2021

Mesto

2021

17000
(vlastné zdroje)
1000
(vlastné zdroje)
35000
(vlastné zdroje)

1 výťah v budove ŠJ
Zakúpené skrinky –
áno/nie
Opravená strecha –
áno/nie

Akčný plán na rok 2021 pre prioritnú oblasť 3. Sociálne zabezpečenie
Špecifický cieľ: 3.1 Zabezpečiť kvalitnejšie a nové sociálne služby
opatrenie

projekt/aktivita

zodpovedný
subjekt
Mesto

termín

3.1.1 Vytvorenie
informačnej stratégie a
politiky o sociálnych
službách
3.1.3 Zlepšenie a
zefektívnenie služieb
mesta Hnúšťa pre
seniorov
3.1.5 Zvýšenie počtu
sociálnych služieb na
komunitnej úrovni pre
osoby v obtiažnych
životných situáciách

Spracovanie/aktualizácia a distribúcia sprievodcu sociálnymi službami v
meste Hnúšťa

financovanie

Ukazovatele a cieľové
hodnoty
Počet distribuovaných
sprievodcov - 10

2021

200
(vlastné zdroje)

Rozšírenie a skvalitnenie opatrovateľskej služby v meste (zapojenie sa do
novej výzvy na podporu OPS)

Mesto

2021

Podľa platných
podmienok výzvy

Predloženie žiadosti
o NFP – áno/nie

Implementácia národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej
sociálnej práce II

Mesto

2021/2022

34.000
(dotačné zdroje,
vlastné zdroje)

Aktívna činnosť TSP
a TP – áno/nie

Akčný plán na rok 2021 pre prioritnú oblasť 4. Kultúra a šport
Špecifický cieľ 4.1 Zvýšiť úroveň kultúrnej činnosti v meste
opatrenie

projekt/aktivita

4.1.1 Zlepšenie
technického stavu
kultúrnych objektov

Rekonštrukcia prístavby Domu kultúry podľa vypracovanej projektovej
dokumentácie – vestibul, sociálne zariadenia, spoločenská sála

zodpovedný
subjekt
Mesto

termín
2021

financovanie
200000
(MAS
MALOHONT+
vlastné zdroje)

Ukazovatele a cieľové
hodnoty
1 zrekonštruovaná
spoločenská sála s
príslušenstvom
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Špecifický cieľ 4.2 2 Skvalitniť podmienky pre rozvoj športu a voľnočasových aktivít
opatrenie

projekt/aktivita

4.2.1 Posilnenie rozvoja
voľnočasových aktivít

Materiálno technické vybavenie pre športové kluby

Rekonštrukcia, budovanie ihrísk, viacúčelových športovísk + ihrisko
žihadielko (príprava podložia)
Zatraktívnenie služby Cyklobus rozšírením kapacity a počtom pravidelných
jázd

4.2.2 Zlepšenie
technického stavu
športových objektov

Rekonštrukcia na futbalovom štadióne
Zavedenie systému efektívnej kontroly mestských športovísk
(multifunkčných ihrísk, verejného fitnes centra – správca športovísk)

zodpovedný
subjekt
Športové
kluby

termín

Mesto

2021

TIC

2021

FK Iskra
Hnúšťa
Mesto, TS
Hnúšťa

2021

2021

2021

financovanie
2000
(dotačné zdroje,
vlastné zdroje
klubov)
5000
(vlastné zdroje)
(Vlastné zdroje
kryté z predaja
služby)
6800
(dotácia z mesta)
1800,(Vlastné zdroje/
UPSVaR)

Ukazovatele a cieľové
hodnoty
Počet klubov s
obnoveným
vybavením - 2
1 nové ihrisko
žihadielko
Zvýšenie počtu
pravidelný jázd
cyklobusu v porovnaní
s rokom 2020 o 2
Zrekonštruované
priestory – áno/nie
1 zamestnanec –
správca športovísk

Akčný plán na rok 2021 pre prioritnú oblasť 5. Technická infraštruktúra
Špecifický cieľ 5.1 Modernizovať technickú infraštruktúru v meste vrátane rekonštrukcie priestranstiev spoločenského významu
opatrenie

projekt/aktivita

5.1.1 Zlepšenie ochrany
osôb, majetku a prírody

Modernizácia a doplnenie kamerového systému v meste

Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste

Zriadenie útulku pre zvieratá

zodpovedný
subjekt
Mesto

termín

financovanie

2021

Mesto

2021/2022

7000
(dotačné zdroje,
vlastné zdroje)
Podľa podmienok
prípadnej výzvy

Občianske
združenie

2021

2000
(vlastné zdroje,
dary)

Ukazovatele a cieľové
hodnoty
Rozšírený kamerový
systém – áno/nie
5 osvetlených
priechodov pre
chodcov
1 zriadený útulok pre
psy
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5.1.2 Vybudovanie
nových obytných zón a
vytváranie podmienok
pre bývanie mladých
rodín a sociálne slabších
skupín obyvateľstva
5.1.3 Zlepšenie
dopravnobezpečnostnej situácie
a zvýšenie atraktivity
územia a prístupnosti
regiónu

Zriadenie poriadkových občianskych hliadok v meste

Mesto

2021

Príprava pozemkov pre IBV – vypracovanie štúdie

Mesto

2021

Vypracovanie pasportizácie mestských komunikácií

Mesto

2021

Vypracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasy v meste

mesto

2021

Mesto, TS
Hnúšťa

2021

Mesto

Dobudovanie kanalizácie v meste s prepojením na jestvujúcu sústavu
a ČOV podľa vypracovanej projektovej dokumentácie – aktualizácia
projektovej dokumentácie

2 – 4 pracovníci
občianskej hliadky
1 vypracovaná štúdia

5000
(vlastné zdroje)
30000
(vlastné
zdroje/dotačné
zdroje)
95000
(vlastné zdroje)

1 dokument

2021/2022

15300
(vlastné zdroje)

Mesto

2021

20000
(vlastné zdroje)

Ukončený proces
vysporiadania
pozemkov – áno/nie
1 aktualizovaná
projektová
dokumentácia

Rekonštrukcia Petrivaldského vily

Mesto

2021/2022

Rekonštrukcia budovy MsÚ - zníženie energetickej náročnosti budovy
Mestského úradu v Hnúšti vrátane výmeny okien

Mesto

2021/2022

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Hnúšti

Mesto

2021/2022

Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií a parkovísk podľa
jednotlivých ročných plánov zohľadňujúcich technický stav a frekvenciu
využívania
Majetko – právne vysporiadanie pozemkov (ZŠ JFR Hnúšťa)

5.1.4 Rozšírenie,
rekonštrukcia
vodovodnej a
kanalizačnej siete
5.1.5 Zlepšenie
technického stavu
objektov a
priestranstiev
spoločenského a
historického významu

Podľa podmienok
výzvy
6000
(vlastné zdroje)

300000
(Akčný plán, Mas
Malohont,
dotačné zdroje,
vlastné zdroje)
141.000
(dotačné zdroje,
vlastné zdroje)
Podľa podmienok
výzvy

1 projektová
dokumentácia

Upravené miestne
komunikácie – áno/nie

1 zrekonštruovaná vila

1 budova so zníženou
energetickou
náročnosťou
1 budova so zníženou
energetickou
náročnosťou

17

A K T U A L I Z O V A N Ý Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa
na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2025

Akčný plán na rok 2021 pre prioritnú oblasť 6. Životné prostredie
Špecifický cieľ: 6.1 Zvýšiť efektivitu nakladania s odpadom
opatrenie

projekt/aktivita

6.1.1 Zabezpečenie
dostatočných kapacít
na odvoz a
uskladnenie tuhého
komunálneho odpadu
(TKO)
6.1.2 Zabezpečiť
efektívne nakladanie
s komunálnym
odpadom

Sanácia a uzatvorenie skládok na území mesta – uzatvorenie II. etapy

zodpovedný
subjekt
Mesto, TS
Hnúšťa

termín

financovanie

2021/2022

520000
(350000 UFR +
170000 úverové
zdroje)

Vybudovanie stojísk na kontajnery v meste a mestských častiach –
projektová dokumentácia

Mesto

2021

3000
(vlastné zdroje)

Zriadenie zberného dvora, mestského kompostoviska, zber a odvoz
kuchynského odpadu – doplnenie chýbajúcej techniky

Mesto, TS
Hnúšťa

2021

Mesto

2021

30000
(vlastné
zdroje/dotačné
zdroje)
30000
(dotačné zdroje,
vlastné zdroje)

mesto

2021

Mesto, TS
Hnúšťa
Mesto

2021

Zvýšiť podiel vyseparovaného KO osvetou, propagáciu a vzdelávaním v
oblasti predchádzania odpadom

Ukazovatele a cieľové
hodnoty
1 uzatvorená skládka
II. etapa

1 vypracovaná
projektová
dokumentácia
Fungujúci zberný dvor
na všetky zložky
odpadu – áno/nie
Zvýšenie miery
separácie v meste o 2%

Špecifický cieľ: 6.2 Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste
6.2.1 Ochrana
životného prostredia

Protipovodňové opatrenia

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry podľa aktuálnych požiadaviek
a potrieb v lokalitách mesta – výsadba zelene
Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry

2021/2022

13900
(vlastné
zdroje/dotačné
zdroje)
3000
(vlastné zdroje)
740000
(dotačné zdroje,
vlastné zdroje)

Zavedené účinné
opatrenia – áno/nie

Doplnená zeleň
v meste – áno/nie
1 zrekonštruovaný
vnútroblok
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ZÁVER

Názov
Územné vymedzenie
Dátum schválenia v MsZ
Spracovateľ

Metodická podpora

Aktualizovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Hnúšťa na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2025
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, mesto Hnúšťa
Mestský úrad v Hnúšti, oddelenie vnútornej správy, školstva
a sociálnych vecí
Ing. Michaela Hroncová, referent rozvojové programy, školstvo,
koordinátor procesov
Ing. Miroslava Vargová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva
v Hnúšti
a predsedníčka
Komisie
cestovného
ruchu
a regionálneho rozvoja
Mgr. Štefan Horváth, člen Komisie cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja
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