MESTO SNINA
Doplnok
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19. PROGRAMOVÁ ČASŤ sa mení nasledovne:

Názov: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022
Tab. č. 57 : Projektové zámery mesta Snina na roky 2016 - 2022

Ukazovatele výstupov
Investičné priority

Cieľ projektu

Priorita I (ekonomická)
Opatrenie 1.1.
Podpora
Cieľ 1
podnikateľského
Zvýšenie
prostredia a vytvárania
zamestnanosti
pracovných príležitostí
(komunikácia a
marketing)

Aktivity

1.1.1. iniciatívy smerom k
potenciálnym investorom s
cieľom etablovať ich na
území mesta
1.1.2. vytvorenie
marketingovej stratégie pre
možnosť podnikania na
území mesta

Ukazovateľ

Predpokla Predpokla
dané
daný
Plánovaná výdavky v
termín
realizácie
hodnota
EUR

1.1.1. počet
zrealizovaných
1.1.1. - 10
stretnutí s
investormi
1.1.2. a) 50
1.1.2. a) počet
1.1.2. b) – 45
0
nových prevádzok v
meste ročne
1.1.2. b) počet
zaniknutých
prevádzok v meste

2016-2022

Riziká

nezáujem
investorov

1.1.3. poradenstvo pre
záujemcov o podnikanie v
meste
Priorita I (ekonomická)
Opatrenie 1.2.
Cieľ 1
Vytvorenie vhodných
Zvýšenie
lokalít pre
zamestnanosti
potenciálnych
investorov

1.2.1. Vypracovanie mapy
pozemkov vhodných na
podnikanie
1.2.2. zapracovanie
vhodných lokalít na
podnikanie do územného
plánu

Priorita I (ekonomická)
Opatrenie 2.1.
Cieľ 2
Rozšírenie IBV v
Zlepšenie podmienok
okrajových častiach
na bývanie
mesta

2.1.1. Aktualizácia
územného plánu na
rozšírenie IBV
2.1.2. príprava podmienok
pre budovanie infraštruktúry
v daných lokalitách pre IBV

Priorita I (ekonomická)
Opatrenie 2.2.
Cieľ 2
Urbanizácia a
Zlepšenie podmienok
modernizácia bytových na bývanie
domov v meste

2.2.1. Výstavba nájomných
bytov
2.2.2. Rekonštrukcia a
zateplenie bytových domov
2.2.3. odstránenie
plechových garáží v meste

ročne
1.1.3. počet
vybavených
záujemcov o
podnikanie

1.1.3. - 100

1.2.1. predložený
návrh do MsZ
1.2.2. doplnok
územného plánu

1.2.1. - 1
1.2.2. - 1

2.1.1. a) výmera v
m2 plochy určenej
na IBV
2.1.1. b) počet
stavebných
pozemkov pre IBV
2.1.2. dĺžka
jednotlivých
druhov
infraštruktúry v m

2.1.1. a) 250
nedostatok
2.1.1. 20 tis.
tis.
2017-2022 finančných
2.1.1. b) 153 2.1.2. 1 mil..
zdrojov
2.1.2. - 10 tis.

2.2.1. počet bytov
2.2.2. a) počet
zrekonštruovaných
bytových domov
2.2.2. b) zateplená
plocha v m2
2.2.3. počet
odstránených
plechových garáží v
meste

2.2.1 20
2.2.2. a) - 30
2.2.2. b) 350
tis.
2.2.3. - 20

0

2.2.1. 1 mil.
2.2.2. 6 mil.
2.2.3. 0

nedostatok
2016-2022 finančných
zdrojov

nedostatok
finančných
zdrojov,
2020-2022
nezáujem
2016-2022
bytových
spoločenstiev

2.3.1. Vypracovanie
geometrického plánu mesta
na zreálnenie hraníc
Priorita I (ekonomická) Cieľ 2
pozemkov k.ú. Snina
Opatrenie 2.3. Obnova Zlepšenie podmienok
2.3.2. majetkovo-právne
katastrálneho operátu na bývanie
vysporiadanie pozemkov vo
vlastníctve mesta a
pozemkov pod miestnymi
komunikáciami
3.1.1. rekonštrukcia
chodníkov a ciest v meste
3.1.2. vybudovanie
chodníkov v okrajových
častiach mesta
Priorita I (ekonomická)
3.1.3. Rekonštrukcia mostov
Cieľ 3
a lávok v meste
Opatrenie 3.1.
Zlepšenie kvality
Rekonštrukcia a
3.1.4. Rekonštrukcia a
komunikácií a zvýšenie
dobudovanie parkovísk
dobudovanie
bezpečnosti dopravy v
3.1.5. Vybudovanie
dopravnej
meste
záchytného parkoviska pre
infraštruktúry v meste
nákladné automobily
3.1.5. Vytvorenie
podmienok pre zlepšenie
mobility za prácou

2.3.1. finančná
hodnota (náklady
na GP)
2.3.2. výmera
vysporiadanej
plochy pozemkov
v m2

2.3.1. – 20
tis.
2.3.2. – 10
tis.

2.3.1. – 20
tis.
2.3.2. – 15
tis.

3.1.1. dĺžka
zrekonštruovaných
chodníkov a ciest v
m
3.1.2. dĺžka nových
chodníkov v m
3.1.3. počet
rekonštruovaných
mostov a lávok v
meste
3.1.4. plocha
rekonštruovaných
parkovísk v m2
3.1.5. dĺžka
vybudovaných
cyklochodníkov v
meste

3.1.1. – 200
tis.
3.1.2. - 1 500
3.1.3. - 10
3.1.4. 500
3.1.5. 5 km

3.1.1. - 600
nedostatok
tis.
finančných
3.1.2. - 100
zdrojov
tis.
2016-2022 neschvále3.1.3. - 1 mil.
nie žiadosti
3.1.4. 15 tis.
o poskytnu3.1.5. 250
tie NFP
tis.

nedostatok
2018-2020 finančných
zdrojov

Priorita I (ekonomická)
Opatrenie 3.2.
Zintenzívnenie
spolupráce so ŽSR a
verejnou autobusovou
dopravou

Cieľ 3
Zlepšenie kvality
komunikácií a zvýšenie
bezpečnosti dopravy v
meste

Cieľ 3
Priorita I (ekonomická)
Zlepšenie kvality
Opatrenie 3.3.
komunikácií a zvýšenie
Zvýšenie dopravnej
bezpečnosti dopravy v
bezpečnosti v meste
meste

3.2.1. V spolupráci s VUC
Prešov a ŽSR zapracovať do
vlakového grafikonu priame
vlakové spojenie Snina Bratislava, Snina - Košice,
Snina - Prešov a späť
3.2.2. Zabezpečiť prekrytie
autobusových nástupíšť pre
cestujúcich vnútroštátnej a
medzinárodnej prepravy
3.2.3. Zriadenie kancelárie
služieb pre osoby cestujúce
autobusom
3.2.4. Vybudovanie
verejných WC na zastávke
ŽSR a autobusovej dopravy
3.3.1. vypracovanie návrhu a
realizácia riešenia
dopravnej situácie na
križovatke ulíc Študentská a
Partizánska
3.3.2. V spolupráci so ŽSR
zvýšiť bezpečnosť
nechránených železničných
priecestí inštaláciou závor
resp. svetelnou signalizáciou
3.3.3. prehodnotiť a obnoviť
dopravné značenia v meste

3.2.1. nový grafikon
3.2.2. počet
prekrytých
nástupíšť
3.2.3. počet
kancelárií
3.2.4. počet
verejných WC

3.2.1. - 1
3.2.2. - 7
3.2.3. – 1
3.2.4. - 2

3.3.1. počet
križovatiek
3.3.2. počet
upravených
3.3.1. - 1
železničných
3.3.2. - 3
priecestí
3.3.3. - 50
3.3.3. počet
obnovených a
nových dopravných
značiek

3.2.1. - 0
3.2.2. 15 tis.
3.2.3. 10 tis.
3.2.4. 50 tis.

2018
2019
2018
2022

Nedostatočná
komunikácia
Súkromní
vlastníci

3.3.1. 500
2021
nedostatok
tis.
2018-2020 finančných
3.3.2. 100
2016-2020 zdrojov
tis.
3.3.3. 10 000

Priorita I
(ekonomická)
Opatrenie 4.1.
Obnova kultúrneho
dedičstva

Priorita I
(ekonomická)
Opatrenie 4.2.
Rozvoj nových foriem
CR a dobudovanie
infraštruktúry CR

Cieľ 4
Zvýšenie atraktívnosti
mesta

4.1.1. Obnova historickej
pamiatky Malý kaštieľ
4.1.2. Reštaurovanie
hnuteľných pamiatok a
predmetov
4.1.3 Obnova židovského
cintorína
4.1.4. Zachovanie kultúrnych
tradícií a zvykov

Cieľ 4
Zvýšenie atraktívnosti
mesta

4.2.1. Dobudovanie a
skvalitnenie siete
turistických trás na území
mesta a v RO Sninské
rybníky
4.2.2. Dobudovanie
jestvujúcich a vybudovanie
nových cyklotrás
4.2.3. Dobudovanie RO
Sninské rybníky
4.2.4. Vybudovanie
cyklochodníka
4.2.5. Dobudovanie
infraštruktúry pre
cykloturistiku (kryté stojany
a pod.)

4.1.1. - a) počet
návštevníkov,
- b) počet
obnovených budov,
4.1.2. počet
zreštaurovaných
objektov a
predmetov
4.1.3. počet
cintorínov
4.1.4. počet
kultúrnych tradícii
a zvykov

4.2.1. - a) počet
turistov -b) počet
trás
4.2.2. počet a dĺžka
cyklotrás
4.2.3. počet
novovybudovaných
prvkov
4.2.4. dĺžka
chodníka
4.2.5. počet prvkov
infraštruktúry

4.1.1. -a) 10
tis.
4.1.1. b) 1
4.1.2. 20
4.1.3. 1
4.1.4. 100

4.2.1. 50 km
4.2.2. 50 km
4.2.3. 5
4.2.4. 10 km
4.2.5. 10

4.1.1. 800
tis.
4.1.2. 350
tis.
4.1.3. 15 tis.
4.1.4. 0

2016
2018
2020
2022

4.2.1. 15 tis.
4.2.2. 35 tis.
4.2.3. 800
2018
tis.
2022
4.2.4. 500
tis.
4.2.5. 50 tis.

Neschválenie žiadosti
o NFP

Neschválenie žiadosti
o NFP
Vysporiadanie
vlastníctva

Priorita I
(ekonomická)
Opatrenie 4.3.
Rozvoj cezhraničnej
spolupráce

Cieľ 4
Zvýšenie atraktívnosti
mesta

Priorita I
(ekonomická)
Opatrenie 4.4.
Skvalitnenie
propagácie mesta

Cieľ 4
Zvýšenie atraktívnosti
mesta

Priorita II (sociálna)
Opatrenie 1.1.
Komplexné riešenie
problematiky
spoločensky a sociálne
znevýhodnených
občanov v meste Snina

Cieľ 1
Zvýšenie kvality života
občanov mesta s
dôrazom na občanov v
ťažkej životnej a
sociálnej situácii s
prihliadnutím na ich
potreby

4.3.1. Cezhraničná
spolupráca, kultúrnohistorické a prírodné
dedičstvo, výmena
poznatkov a skúseností
4.3.2. Spolupráca s tretím
sektorom
4.4.1. Skvalitnenie a
dobudovanie turistického
orientačného systému v
meste a v RO Sninské
rybníky
4.4.2. Vybudovanie
turistického informačného
centra s celoročnou
pôsobnosťou
4.4.3 Účasť na výstavách a
veľtrhoch cestovného ruchu
v SR a v zahraničí
4.4.4. Moderná, aktuálna a
viacjazyčná ponuka
turistických informácií
1.1.1 Zriadenie ubytovne
pre bezdomovcov v meste
Snina
1.1.2 Zriadenie sociálneho
podniku v meste Snina
1.1.3 Vybudovať v meste
Snina Komunitné centrum

4.3.1. počet
výmenných návštev
4.3.1. 28
4.3.2. počet
4.3.2. 13
zapojených
subjektov

4.3.1. 0
4.3.2. 0

2016
2022

Neschválenie žiadosti
o NFP

4.4.1. počet
informovaných
4.4.2. počet
návštevníkov
centra
4.4.3. počet účastí
na výstavách
4.4.4. počet druhov
informácií

4.4.1. 100 tis.
4.4.2. 20 tis.
4.4.3. 10
4.4.4. 20

4.4.1. 24 tis.
4.4.2. 35 tis.
4.4.3. 25 tis.
4.4.4. 66 tis.

2020
2018
2022
2022

Neschválenie žiadosti
o NFP

1.1.1. – 10
1.1.2. – 50
1.1.3. - 300

1.1.1. 15 tis.
1.1.2. 100
2016
nedostatok
tis.
2019-2022 finančných
1.1.3. – 300
zdrojov
tis.

1.1.1. počet ľudí
bez domova
využívajúcich
služby zariadenia
ročne
1.1.2. počet
klientov
(znevýhodnení
uchádzači
o zamestnanie)

1.1.3. počet
klientov ročne

Priorita II (sociálna)
Opatrenie 1.2.
Podpora aktivít v
oblasti
marginalizovaných
rómskych komunít

Cieľ 1
Zvýšenie kvality života
občanov mesta s
dôrazom na občanov v
ťažkej životnej a
sociálnej situácii s
prihliadnutím na ich
potreby

1.2.1. výstavba
nízkoštandardných bytov v
okrajových častiach mesta
1.2.2. revitalizácia bytového
fondu marginalizovaných
rómskych komunít na sídl. I.
1.2.3 Podpora terénnej
sociálnej práce
1.2.4. Rozšírenie činnosti
Nízkoprahového centra pre
deti a rodinu o nové služby
1.2.5. Zriadenie strediska
osobnej hygieny a práčovne
pre MRK

Priorita II (sociálna)
Opatrenie 1.3.
Opatrenie 1.3.
Rozšírenie
špecializovaných
zdravotníckych služieb

Cieľ 1
Zvýšenie kvality života
občanov mesta s
dôrazom na občanov v
ťažkej životnej a
sociálnej situácii s

1.3.1 zriadenie dializačného
strediska v Snine
1.3.2. zriadenie
geriatrického oddelenia v
Snine

1.2.1. a) počet
bytov odovzdaných
do užívania
1.2.1. b) počet
rodín, ktorým sa
poskytne bývanie
1.2.2. počet
zrevitalizovaných
bytových domov
1.2.3. počet
klientov, ktorým
bude poskytnutá
pomoc
1.2.4. a) počet
nových služieb
1.2.4. b) počet
klientov
využívajúcich
nízkoprahové
centrum za rok
1.2.5. počet
klientov
1.3.1. počet
pacientov, ktorým
bola poskytnutá
lekárska
starostlivosť za rok
1.3.2. počet
pacientov, ktorým

1.2.1. a) 62
1.2.1. b) 62
1.2.2. - 2
1.2.3. 650
1.2.4. a) 3
1.2.4. b) 400
1.2.5. - 200

1.2.1. 500
tis.
1.2.2. 300
tis.
1.2.3. - 0
1.2.4. 10 tis.
1.2.5. – 100
tis.

1.3.1. 100
1.3.2. 1300
(nad 70
rokov)

nedostatok
finančných
1.3.1. - 1 mil.
zdrojov,
1.3.2. 100
2016-2017 neochota zo
tis.
strany VÚC
udeliť
povolenie

Neschvále2016-2022 nie žiadosti
o NFP

v Snine

prihliadnutím na ich
potreby

Cieľ 1
Zvýšenie kvality života
Priorita II (sociálna)
občanov mesta s
Opatrenie 1.4
dôrazom na občanov v
Zlepšenie kvality života
ťažkej životnej a
seniorov v meste
sociálnej situácii s
Snina.
prihliadnutím na ich
potreby

bola poskytnutá
lekárska
starostlivosť za rok

1.4.1 Podpora
opatrovateľskej služby
1.4.2 Zabezpečiť možnosti
kultúrneho a spoločenského
vyžitia seniorov
prostredníctvom činnosti
denných centier seniorov v
meste Snina
1.4.3 Zvyšovanie
informovanosti o sociálnych
službách v meste a
možnostiach podpory a
pomoci pre seniorov v
rôznych oblastiach života
1.4.4 Rozvoj
špecializovaných služieb pre
seniorov so špecifickými
potrebami (zariadenia,
pomôcky, vybavenie,
prístroje a pod.)
1.4.5. Zriadenie prepravnej
služby
1.4.6. Zriadenie denného
stacionára

1.4.1. počet
opatrovaných
seniorov za rok
1.4.2. počet
seniorov
navštevujúcich
denné centrum
1.4.3. počet
seniorov v meste
1.4.4. počet
špecializovaných
služieb
1.4.5. a) počet
zakúpených
vozidiel
1.4.5. b) počet
prepravených osôb
ročne
1.4.6. počet
klientov

1.4.1. 70
1.4.2. 200
1.4.3. 3000
1.4.4. 5
1.4.5. a) 1
1.4.5. b) 50
1.4.6. 20

1.4.1. 300
tis./rok
1.4.2. 4 tis.
1.4.3. 1 tis.
1.4.4. 1 mil.
1.4.5. 20 tis.
1.4.6. 250
tis.

nedostatok
finančných
zdrojov,
nevhodné
2016-2022 legislatívne
prostredie,
nevhodné
projektové
výzvy

Cieľ 1
Zvýšenie kvality života
Priorita II (sociálna)
občanov mesta s
Opatrenie 1.5.
dôrazom na občanov v
Zosúladenie rodinného ťažkej životnej a
a pracovného života
sociálnej situácii s
prihliadnutím na ich
potreby

1.5.1. Zriadenie zariadenia
opatrovateľskej služby
1.5.1. počet
klientov
1.5.2. Lepší prístup
1.5.2. počet detí
k vzdelávaniu pre deti so
zdravotným znevýhodnením

1.5.1. 10
1.5.2. 50

1.5.1. 500
tis.
1.5.2. 0

Neschvále2019-2022 nie žiadosti
o NFP

Priorita II (sociálna)
Opatrenie 2.1.
Rozšírenie a
skvalitnenie ponuky
kultúrnych podujatí

Priorita II (sociálna)
Opatrenie 2.2.
Modernizácia a
inovácia kultúrnych
zariadení

2.1.1. Skvalitnenie projektov
Cieľ 2
národného a nadnárodného
Zvýšenie úrovne
významu
2.1.2. Zorganizovanie
kultúrnych aktivít
a skvalitnenie
medzinárodného filmového
materiálnofestivalu
technického vybavenie 2.1.3. Príprava nových
kultúrnej infraštruktúry kultúrnych podujatí pre
cieľovú skupinu - turisti
2.2.1. Komplexná výmena
interiérového vybavenia
kinosály a inštalácia nových
Cieľ 2
technologických zariadení
Zvýšenie úrovne
kina
kultúrnych aktivít
2.2.2. Rekonštrukcia príp.
a skvalitnenie
výstavba objektu pre účely
materiálnoklubovej činnosti
technického vybavenie
2.2.3. Dovybavenie interiéru
kultúrnej infraštruktúry
kaštieľa historickými
artefaktmi

2.1.1. a) počet
návštevníkov
podujatí
2.1.1. b) počet
medzinárodných
účastníkov
mesta
2.1.2. počet
návštevníkov
festivalu
2.1.3. počet nových
kultúrnych podujatí

2.2.1. %-ne
zvýšenie počtu
návštevníkov kina
2.2.2. počet
užívateľov
priestorov v
objekte
2.2.3. počet
artefaktov

2.1.1. a)
6000 ročne
2.1.1. b) 55
ročne
2.1.2. 500
ročne
2.1.3. 1
ročne

2.1.1. 360
tis.

2.2.1. 200
2.2.1. o 10 % tis.
2.2.2. 5
2.2.2. 150
2.2.3. 50
tis.
2.2.3. 60 tis.

nedostatok
2016-2022 finančných
zdrojov

2017
nedostatok
2017-2018 finančných
2016-2022 zdrojov

Priorita II (sociálna)
Opatrenie 3.1.
Modernizácia školskej
infraštruktúry

Priorita II (sociálna)
Opatrenie 3.2.
Zvýšenie odbornej
úrovne pedagógov

Priorita II (sociálna)
Opatrenie 3.3.
Rozvíjanie spolupráce
so školami v zahraničí

3.1.1. Zníženie energetickej
náročnosti budov a areálov
škôl a školských zariadení na
území mesta
3.1.2. Zlepšenie technického
stavu budov a rozšírenie
materiálneho vybavenia
Cieľ 3
Vytváranie podmienok škôl, školských zariadení a
školských jedální
pre kvalitné
3.1.3. Vonkajšie areály škôl
vzdelávanie
vybaviť športoviskami a
cvičiskami
3.1.4. Zabezpečenie
spoľahlivého a rýchleho
internetového pripojenia
škôl a školských zariadení

3.1.1. zníženie
spotreby elektrickej
energie a tepla
3.1.2. a) počet
nainštalovaných
zariadení
3.1.2. b) počet
zrekonštruovaných
objektov (budov,
tried a pod.)
3.1.3. počet
športovísk a cvičísk
3.1.4. rýchlosť
pripojenia

3.2.1. Zvyšovanie kvalifikácie
pedagógov na všetkých
Cieľ 3
typoch škôl
Vytváranie podmienok
3.2.2. Podpora ďalšieho
pre kvalitné
vzdelávania učiteľov cudzích
vzdelávanie
jazykov a iných odborných
predmetov
3.3.1. Rozvoj spolupráce s
Cieľ 3
partnerskými školami,
Vytváranie podmienok príprava a realizácia
pre kvalitné
spoločných projektov
vzdelávanie
3.3.2. Odstraňovanie
jazykových bariér formou

3.1.1. 10 %
3.1.2. a) 100
3.1.2. b) 8
3.1.3. 4
3.1.4. 50
mbit/sek.

3.1.1.( –
25 000)
3.1.2. a) 50
tis.
3.1.2. b) 200
tis.
3.1.3. 50 tis.
3.1.4. 10 tis.

nedostatok
2016-2022 finančných
zdrojov

3.2.1. počet
certifikátov a
atestácií
3.2.2. počet
certifikátov a
atestácií

3.2.1.- 20
3.2.2. - 10

5 tis.

2016-2022

nezáujem
pedagógov

3.3.1. a) počet
uzatvorených
partnerstiev
3.3.1. b) počet
spoločných
projektov
3.3.2. a) počet
výmenných

3.3.1. a) 10
3.3.1. b) 10
3.3.2. a) 20
3.3.2. b) 150
3.3.2. c) 20

5 tis.

2016-2022

nezáujem
škôl

výmenných pobytov žiakov a
pedagógov v rámci
cezhraničnej spolupráce

3.4.1. burzy informácií a
exkurzie žiakov ZŠ v
spolupráci so strednými
Priorita II (sociálna)
odbornými školami a
Opatrenie 3.4.
firmami
Cieľ
3
Vytváranie podmienok
Vytváranie podmienok 3.4.2. propagácia tradičných
na prepojenie
remeselných povolaní
pre kvalitné
vzdelávania s
3.4.3. podpora
vzdelávanie
požiadavkami trhu
neformálnych vzdelávacích
práce
aktivít s cieľom skvalitniť
úroveň profesijnej
orientácie žiakov
4.1.1. Rekonštrukcia a
modernizácia športovej haly
Priorita II (sociálna)
4.1.2. Modernizácia
Opatrenie 4.1.
Cieľ 4
futbalového štadióna
Rekonštrukcia a
vrátane vybudovania umelej
Zlepšenie podmienok
modernizácia
pre športové aktivity v trávnatej plochy
športových zariadení v
meste
4.1.3. Vybudovanie zimného
meste
štadióna
4.1.4. Vybudovanie krytej
plavárne

pobytov
3.3.2. b) počet
žiakov
3.3.2. c) počet
pedagógov

3.4.1. počet
informačných búrz
a exkurzií
3.4.2. počet
3.4.1. 15
propagačných
3.4.2. 10
3.4.3. 10
aktivít
3.4.3. počet
neformálnych
vzdelávacích aktivít

0

nezáujem
2016-2022 škôl a
rodičov detí

4.1.1. m2
zastavanej plochy
4.1.2. m2 umelej
trávnatej plochy
4.1.3. m2
zastavanej plochy
4.1.4. m2
zastavanej plochy

4.1.1. 550
tis.
4.1.2. 350
tis.
4.1.3. 3 mil.
4.1.4. 6 mil

nedostatok
2016-2022 finančných
zdrojov

4.1.1. 2095
4.1.2. 600
4.1.3. 5000
4.1.4. 2500

Priorita II (sociálna)
Opatrenie 4.2.
Podpora športu pre
deti a mládež

Priorita II (sociálna)
Opatrenie 4.3. Podpora
aktivít inštitúcií
zaoberajúcich sa
športom

Cieľ 4
Zlepšenie podmienok
pre športové aktivity v
meste

4.2.1. Rekonštrukcia
jestvujúcich detských ihrísk
4.2.2. Vybudovanie nových
detských ihrísk
4.2.3. Vybudovanie
športovísk pre mládež

Cieľ 4
Zlepšenie podmienok
pre športové aktivity v
meste

4.3.1. poskytovanie
mestských priestorov pre
inštitúcie zaoberajúce sa
športom za výhodných
finančných podmienok
4.3.2. Vytvorenie lepších
technických podmienok pre
verejné a súkromné
inštitúcie zaoberajúce sa
športom

4.2.1. počet
rekonštruovaných
ihrísk
4.2.2. počet
vybudovaných
detských ihrísk
4.2.3. počet
vybudovaných
športovísk
4.3.1. počet
inštitúcií
využívajúcich
mestské priestory
4.3.2. počet nových
a inovovaných
športových
zariadení v meste
poskytnutých
inštitúciám
zaoberajúcim sa
športom

4.2.1.- 10
4.2.2. - 2
4.2.3. - 2

4.3.1.- 10
4.3.2. - 5

4.2.1. 50 tis.
4.2.2. 25 tis.
4.2.3. 200
tis.

nedostatok
2016-2022 finančných
zdrojov

0

nevhodné
prerozdeleni
e dotácií
2016-2022 mesta
zlá
spolupráca s
NO

Priorita III
(environmentálna)
Opatrenie 1.1.
Zvýšenie množstva
vyseparovaných zložiek
odpadu

Cieľ 1
Skvalitnenie
odpadového
hospodárstva a čistoty
mesta

1.1.1. Vybudovanie
dotrieďovacieho zariadenia
na triedenie komunálneho
odpadu
1.1.2. Dobudovanie
chýbajúcich kontajnerových
stanovíšť na území mesta
1.1.3.Modernizácia
strojového parku na odvoz
odpadu a zabezpečenie
čistoty mesta
1.1.4. zabezpečenie zberu
opotrebovaných olejov a
tukov
1.1.5. Monitorovací systém
na sledovanie čistoty
kontajnerových stanovíšť a
elimináciu čiernych skládok
1.1.6. Účinnejšia
informovanosť a osveta
medzi obyvateľmi mesta
1.1.7. Digitalizácia zberových
dát s prepojením na platby
za odvoz odpadu
1.1.8. Rozšírenie zberného
dvora a jeho dovybavenie
mechanizmami

1.1.1. počet
dotrieďovacích
liniek
1.1.2. počet
vybudovaných
kontajnerových
stanovíšť
1.1.3. počet
obstaraných
strojov, zariadení a
technického
vybavenia
1.1.4. vytvorenie
zberného miesta
1.1.5. počet kamier
1.1.6. počet
informovaných
občanov, počet
infokampaní
1.1.7. %
vytriedeného
odpadu
1.1.8. zastavaná
plocha

1.1.1. - 1

1.1.1. - 600
tis.

2016

1.1.3.. - 3

1.1.2. - 80
tis.

2016-2022

1.1.4. - 1

1.1.3. - 700
tis.

nedostatok
2016-2022 finančných
zdrojov

1.1.5. - 25

1.1.4. - 5 tis.

2016

1.1.2. - 20

1.1.6. - 21 tis. 1.1.5. - 20
tis.
1.1.7. – 18
1.1.6. - 15
1.1.8. – 600 tis.
m2
1.1.7. - 200
tis.
1.1.8. – 500
tis.

2016-2022
2016-2022
2016-2020
2019-2022

Neschválenie žiadosti
o NFP

Priorita III
(environmentálna)
Opatrenie 1.2.
Predlženie životnosti
mestskej skládky

1.2.1. miera
zhutnenia

Cieľ 1
Skvalitnenie
odpadového
hospodárstva a čistoty
mesta

1.2.1. Účinnejšie hutnenie
1.2.2. objem
komunálneho odpadu na
priťažovacej lavice
skládke
v m3
1.2.2. Realizácia priťažovacej
lavice na skládke

Priorita III
(environmentálna)
Opatrenie 1.3.
Revitalizácia a údržba
mestskej zelene a
parkov

Cieľ 1
Skvalitnenie
odpadového
hospodárstva a čistoty
mesta

1.3.1. Vypracovanie
pasportu verejnej zelene s
návrhom riešení
1.3.2. Komplexná
revitalizácia zelene a parkov
mesta (vrátane osadenia
mobiliáru, revitalizácie
chodníkov, ihrísk a
športovísk, osvetlenia a
kamerového systému)

Priorita III
(environmentálna)
Opatrenie 2.1.
Dobudovanie
infraštruktúry
(vodovod a kanalizácia)

2.1.1. dĺžka v km
2.1.1. Dobudovanie
verejného vodovodu a
Cieľ 2
2.1.2. dĺžka v km
verejnej kanalizácie v
Dosiahnutie
odľahlých častiach mesta
európskych štandardov
2.1.2. Rekonštrukcia starých
v oblasti infraštruktúry
jestvujúcich verejných
vodovodov a kanalizácie

1.3.1. plocha
mestskej zelene
1.3.2. veľkosť
zrevitalizovanej
plochy

1.2.1. - 0,850 1.2.1. - 300
tis.
1.2.2. - 35
000
1.2.2. - 300
tis.

2016-2022
Neschvále2016-2019 nie žiadosti
o NFP
nedostatok
finančných
zdrojov

1.3.1. - 150
ha

1.3.1.- 30 tis. 2016-2017

1.3.2. - 400
1.3.2. - 10 ha tis.

2017-2022 Neschválenie žiadosti
o NFP
nedostatok
finančných
zdrojov

2.1.1. - 3 km
2.1.2. - 5 km

2.1.1. - 450
tis.
2.1.2. - 600
tis.

2017-2022

Neschválenie žiadosti
2017-2022 o NFP
nedostatok
finančných
zdrojov

Priorita III
(environmentálna)
Opatrenie 2.2.
Zníženie energetickej
náročnosti budov a
stavieb v meste

Priorita III
(environmentálna)
Opatrenie 2.3.
Rekonštrukcia
tepelného
hospodárstva s
prihliadnutím na
požiadavky EÚ

Cieľ 2
Dosiahnutie
európskych štandardov
v oblasti infraštruktúry

Cieľ 2
Dosiahnutie
európskych štandardov
v oblasti infraštruktúry

2.2.1. Rekonštrukcia budov
vo vlastníctve mesta
2.2.2. Rekonštrukcia
zostávajúcich častí
verejného osvetlenia a
dobudovanie verejného
osvetlenia
2.2.3. Spracovanie
energetických auditov
verejných budov
2.3.1. Rekonštrukcia
tepelných rozvodov na sídl.
Komenského
2.3.2. Rekonštrukcia
existujúcich zdrojov na
výrobu tepla v súlade s
požiadavkami EÚ
(obnoviteľné zdroje energie)
2.3.3. Aktualizácia
Koncepcie tepelného
hospodárstva v meste Snina

2.2.1. počet budov

2.2.1. - 8

2.2.2. počet
svetelných bodov

2.2.2. - 1 700

2.2.3. počet
auditov

2.3.1. dĺžka
rozvodov v km
2.3.2. počet
zrekonštruovaných
zdrojov
2.3.3. počet
koncepcii

2.2.3. - 16

2.3.1. - 2 km
2.3.2. - 5
2.3.3. - 1

2.2.1. - 1 300 2016-2022
tis.

Neschvále2.2.2. - 1 mil. 2016-2022 nie žiadosti
o NFP
2016-2020
2.2.3. - 16
tis.
nedostatok
finančných
zdrojov

2.3.1. - 400
tis.

2016-2022

2.3.2. - 100
tis.

Neschvále2017-2022 nie žiadosti
o NFP

2.3.3. - 7 tis.

2018-2022

nedostatok
finančných
zdrojov

Priorita III
(environmentálna)
Opatrenie 3.1.
Protipovodňové
opatrenia

Cieľ 3
Predchádzanie
živelným pohromám

Priorita III
(environmentálna)
Opatrenie 3.2.
Cieľ 3
Stabilizácia zosuvových Predchádzanie
území
živelným pohromám

Priorita IV
(inštitucionálna)
Opatrenie 1.1.
Rozšírenie
poskytovania
elektronických služieb

3.1.1. Realizácia
protipovodňových opatrení
v miestach ohrozujúcich
majetok mesta a jeho
obyvateľov
3.1.2. Regulácia
neupravených vodných
tokov

3.1.1.počet
zrealizovaných
protipovodňových
opatrení
3.1.2.dĺžka
regulácie v km

3.1.1. - 6
3.1.2. - 1

3.1.1. - 300
tis.
3.1.2. - 200
tis.

2017-2022
Neschvále2017-2022 nie žiadosti
o NFP
nedostatok
finančných
zdrojov

2017-2022

3.2.1. Prieskum zosuvných
území s návrhom riešení a
realizáciou

1.1.1. prepojenie
existujúceho softvéru s eslužbami
1.1.2. implementácia eCieľ 1
služieb na webovom sídle
Zvýšenie dostupnosti
mesta
a kvality elektronických
1.1.3 zabezpečenie
služieb v meste
propagácie e-služieb pre
širokú verejnosť
1.1.4. sprístupnenie rôznych
aplikácií pre verejnosť

3.2.1.počet
3.2.1. - 4
prieskumov, plocha
územia

3.2.1. - 40
tis.

Neschválenie žiadosti
o NFP
nedostatok
finančných
zdrojov

1.1.1. počet
aplikácií
kompaktibilných s
e-službami
1.1.2. a) počet
sprístupnených eslužieb
1.1.2. b) počet
podaných žiadostí
cez e-služby
1.1.3. a) počet
vytlačených
informačných

1.1.2. 10
1.1.3. a) 7
1.1.3. b) 600
1.1.4. a)
6500
1.1.4. b) 10
1.1.5. a) 3
000
1.1.5. b) 500

.
1.1.2. 150
tis.
1.1.3. a) 10
tis.
1.1.3. b) 8
1.1.4. a)
3250
1.1.4. b) 250
1.1.5. a) 0
1.1.5. b) 50

1.1.2. 2016
1.1.3. a)
2017
1.1.3. b)
2017-2018
1.1.4. a)
2017
1.1.4. b)
2017-2018
1.1.5. a)
2016-2017
1.1.5. b)
2016

Neschválenie žiadosti
o NFP
nedostatok
finančných
zdrojov

(mapové a pozemkové,
turistické, informačné z
oblasti pozemkov, životného
prostredia, kultúry, športu,
školstva a pod.)

Priorita IV
(inštitucionálna)
Opatrenie 1.2.
Vybudovanie
jednotného dátového
centra organizácií v
zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta

Priorita IV
(inštitucionálna)
Opatrenie 1.3.
Dobudovanie optickej
siete na celom území
mesta

1.2.1. rekonštrukcia
káblových rozvodov v
Cieľ 1
budove MsÚ
Zvýšenie dostupnosti
1.2.2. nasadenie softvéru a
a kvality elektronických
pripojenie jednotlivých
služieb v meste
organizácií, migrácia dát

1.3.1. zmapovanie
jestvujúceho stavu pokrytia
Cieľ 1
mesta optickou sieťou
1.3.2. spracovanie
Zvýšenie dostupnosti
a kvality elektronických dokumentácie pre rozšírenie
služieb v meste
optickej siete
1.3.3. realizácia optickej
siete na území mesta

letákov
1.1.3. b) počet
zverejnení v
miestnych
periodikách
1.1.4. a) počet
stiahnutých
aplikácií
1.1.4. b) počet
užívateľov
1.2.1. výška
finančných zdrojov
1.2.2. a) počet
pripojených
organizácií
1.2.2. b) množstvo
uložených dát v TB

1.3.1. výška
finančných zdrojov
1.3.2. výška
finančných zdrojov
1.3.3. a) výška
finančných zdrojov
1.3.3. b) dĺžka
položených
optických káblov v
m

.
1.2.1. 30 000 1.2.1. 30 tis.
1.2.2. a) 14
1.2.2. a) 0
1.2.2. b) 10
1.1.2. b) 0

1.3.1. 2 000
1.3.2. 5 000
1.3.3. a) 100
tis.
1.3.3. b) 100

1.3.1. 2 tis.
1.3.2. 5 tis.
1.3.3. 200
tis.

Neschvále1.2.1. 2018 nie žiadosti
o NFP
1.2.2. a)
2017-2018
1.2.2. b)
2017-2022 nedostatok
finančných
zdrojov

1.3.1. 2016 Neschválenie žiadosti
1.3.2.
2016-2017 o NFP
1.3.3.
2017-2020
nedostatok
finančných
zdrojov

Priorita IV
(inštitucionálna)
Opatrenie 1.4.
Vzdelávanie rôznych
vekových skupín
obyvateľstva

Priorita IV
(inštitucionálna)
Opatrenie 2.1.
Zvýšenie ochrany
majetku občanov
mesta
Prínos 3

Priorita IV
(inštitucionálna)
Opatrenie 2.2.
Skvalitnenie
personálneho a
technického vybavenia
polície

Cieľ 1
Zvýšenie dostupnosti
a kvality elektronických
služieb v meste

1.4.1. kurzy IKT pre rôzne
vekové skupiny obyvateľstva
1.4.2. odborné vzdelávacie
aktivity

1.4.1. a) počet
uskutočnených
kurzov
1.4.1. b) počet
účastníkov kurzov

Cieľ 2
Budovanie a udržanie
bezpečnosti a istoty
občanov v meste

2.1.1. modernizácia a
rozšírenie jestvujúceho
kamerového systému
2.1.2. vybudovanie
kamerového systému (Ul.
staničná, Nový cintorín,
historický park pri kaštieli,
detské ihriská)
2.1.3. Aplikácia politiky
prevencie v praxi vzdelávanie mládeže,
ukážkové dni v spolupráci s
ostatnými bezpečnostnými
zložkami

2.1.1. a) počet
nainštalovaných
kamier
b) %-ne zníženie
obecnej kriminality
2.1.2 a) počet
nainštalovaných
kamier
b) %-ne zníženie
obecnej kriminality
2.1.3. a) počet
prednášok, ukážok
2.1.3. b) počet
článkov v
regionálnej tlači

2.1.1. a) 4
b) o 10 %
2.1.2 a) 15
b) o 10 %
2.1.3. a) 5
ročne
2.1.3. b) 2
ročne

Cieľ 2
Budovanie a udržanie
bezpečnosti a istoty
občanov v meste

2.2.1. Nákup služobného
motorového vozidla pre
potreby MsP a inej
špeciálnej techniky pre
potreby výkonu služby MsP
2.2.2. Zavedenie do praxe
pomocníkov MsP v súlade so
zákonom o obecnej polícii

2.2.1. počet ks
zakúpenej
špeciálnej techniky
2.2.2. počet
pomocníkov MsP

2.2.1. - 1
motorové
vozidlo, 5 ks
špeciálnej
techniky
2.2.2. - 4

1.4.1. a) 15
1.4.1. b) 450

1.4.1. 30 tis.

2.1.1. 15 tis.
2.1.2. 50 tis.
2.1.3. 6 tis.

2.2.1. 25 tis.
2.2.2. 5 tis.

nezáujem
1.4.1.
obyvateľov
2016-2022

Neschválenie žiadosti
o NFP
2016-2022 nedostatok
finančných
zdrojov

nedostatok
2017-2022 finančných
zdrojov

1.1. Priorita II
Tab. č. 54: Priorita II

Priorita II (sociálna)
Cieľ 1
Zvýšenie kvality
života občanov
mesta s dôrazom
na občanov
v ťažkej životnej
a sociálnej situácii
s prihliadnutím na
ich potreby
Opatrenie 1.1.
Komplexné
riešenie
problematiky
spoločensky
a sociálne
znevýhodnených
občanov v meste
Snina
Opatrenie 1.2.
Podpora aktivít
v oblasti
marginalizovaných
rómskych komunít
Opatrenie 1.3.
Rozšírenie
špecializovaných
zdravotníckych
služieb v NsP Snina
Opatrenie 1.4.
Zlepšenie kvality
života seniorov
v meste Snina
Opatrenie 1.5.
Zosúladenie
rodinného
a pracovného
života

Cieľ 2
Zvýšenie úrovne
kultúrnych aktivít
a skvalitnenie
materiálno-technické
vybavenie kultúrnej
infraštruktúry

Cieľ 3
Vytváranie podmienok
pre kvalitné
vzdelávanie

Cieľ 4
Zlepšenie
podmienok pre
športové aktivity
v meste

Opatrenie 2.1.
Rozšírenie
a skvalitnenie ponuky
kultúrnych podujatí

Opatrenie 3.1.
Modernizácia školskej
infraštruktúry

Opatrenie 4.1.
Rekonštrukcia
a modernizácia
športových
zariadení v meste

Opatrenie 2.2.
Modernizácia
a inovácia kultúrnych
zariadení

Opatrenie 3.2.
Zvýšenie odbornej
úrovne pedagógov

Opatrenie 4.2.
Podpora športu
pre deti

Opatrenie 3.3.
Rozvíjanie spolupráce
so školami v zahraničí

Opatrenie 4.3.
Podpora aktivít
inštitúcií
zaoberajúcich sa
športom

Opatrenie 3.4.
Vytváranie podmienok
na prepojenie
vzdelávania
s požiadavkami trhu
práce

Dôvodová správa
Návrh Doplnku č. 2 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na
roky 2016 – 2022 (PHSR mesta Snina) bol vypracovaný na základe uznesenia MsZ č.
468/2018, kde Mestské zastupiteľstvo v Snine uložilo povinnosť aktualizovať PHSR mesta
Snina (predložiť doplnok č. 2) najneskôr do 30. 09. 2018.
Aktualizácia obsahuje doplnenie a zmeny v plánovaných aktivitách do roku 2022.
Z dôvodu, že v kapitole 19. Programová časť je navrhnutých viacero zmien, predkladáme celú
upravenú časť a nie iba zmeny. Zmeny sa netýkajú analytickej časti PHSR, ktorá bola robená
v roku 2015 (preto všetky údaje, štatistiky a tabuľky ostávajú platné z roku 2015).
Pre prehľadnosť uvádzame, že zmeny sa týkajú najmä doplnenia investičných aktivít rozšírenie zberného dvora, výstavba nájomných bytov, vybudovanie zariadenia
opatrovateľskej služby a denného stacionára, zriadenie sociálneho podniku v meste, výstavba
cyklochodníka a dobudovanie infraštruktúry pre cyklistov a vybudovanie verejných WC na
zastávkach ŽSR a autobusovej zastávke. Taktiež sa doplnili aktivity neinvestičného
charakteru, napr. zriadenie strediska osobnej hygieny a práčovne pre MRK, vytvorenie
lepšieho prístupu k vzdelávaniu pre deti so zdravotným znevýhodnením, riešenie mobility
obyvateľov za prácou a pod.
Z návrhu je vypustená aktivita z Priority I. – Vybudovanie krytého bazéna v RO
Sninské rybníky a nahradená všeobecnejšou formuláciou - Dobudovanie RO Sninské rybníky.
Taktiež sa vypustili aktivity z oblasti IT – zriadenie dátového centra a zabezpečenie back
office pre poskytovanie e-služieb, ktoré boli v pôvodnom návrhu z dôvodu, že mesto malo
schválený projekt elektronizácie služieb, ktorý nakoniec nebol realizovaný.
Z dôvodu, že sa v sociálnej oblasti menil názov Opatrenia 1.1. (Komplexné riešenie
problematiky spoločensky a sociálne znevýhodnených občanov v meste Snina ) a doplnilo sa
ďalšie Opatrenie 1.5. (Zosúladenie rodinného a pracovného života), bolo potrebné zmeniť aj
Tab .č. 54, Priorita II (sociálna).

