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1. ÚVOD 
 

Predkladaný dokument predstavuje aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Žarnovica (ďalej len PHSR mesta Žarnovica, alebo PHSR), ktorá bola podmienená  závermi 

Hodnotiacej správy za rok 2016, súčasne aj zmenenými požiadavkami obyvateľov mesta Žarnovica. 

Aktualizácia PHSR je aj reakciou vyplývajúcou z legislatívnych podmienok v SR (novela zákona 

č.309/2014 Z. z.. ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja).  

 
PHSR mesta Žarnovica na roky 2014-2020 je kľúčový strednodobý dokument, ktorým sa určuje 

rozvoj mesta v hospodárskej a sociálnej oblasti. PHSR je spolu s územným plánom mesta základným 

a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych 

potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. 

 
Program rozvoja mesta spolu s územným plánom formuluje predstavu o budúcnosti spolu s 

činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Program rozvoja mesta je výsledkom strategického 

plánovania a spravidla sa spracováva na obdobie 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. 

Existencia takéhoto dokumentu je aj podmienkou pre subjekty miestnej samosprávy na čerpanie 

fondov EÚ v programovom období 2014-2020. 

 

Základné princípy aktualizácie PHSR: 

- je založený na kvalitných a overených dátach, 

- je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia, 

- je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch. 

 

 

 
 

 

 

  

http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67797/1/2
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2. AKTUALIZÁCIA PROGRAMOVEJ ČASTI 
 
Programová časť PHSR 2014-2020 nadväzuje na strategickú časť a obsahuje najmä zoznam 
opatrení a projektov na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce (mesta). Programová časť 
PHSR obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v sociálnej, hospodárskej a 
environmentálnej politike  na úroveň projektov a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými 
skupinami aktivít samosprávy vykonávaných mimo bežnú činnosť a smerujúcich k plneniu 
strategického cieľa rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020: Vytvoriť podmienky pre zvýšenie 
kvality života obyvateľov mesta, pre zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a ekonomickej 
výkonnosti s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja a rešpektovaním 
strategických cieľov VÚC BBSK.  
 
Pri vypracovaní programovej časti PHSR mesta Žarnovica bol v zmysle platnej metodiky pre 
spracovanie PHSR implementovaný  nasledovný postup: 

 
1. Pracovné skupiny navrhli v programovej časti projekty a aktivity na dosiahnutie opatrení 

definovaných v strategickej časti (Formulár P1, viď PHSR Mesta Žarnovica 2014-2020).  
2. Strategickí partneri a prizvané organizácie sa podieľali na návrhoch projektov.  
3. Riadiaci tím stanovil termíny realizácie projektov (roky), odhad ich financovania (výška a 

zdroje financovania), návrh ukazovateľov (Formulár P2 PHSR Mesta Žarnovica 2014-2020) a 
vypracoval sumárny návrh projektov ako východisko pre ďalšie spracovanie (Formulár P3a, 
príloha programovej časti).  

4. Riadiaci tím zabezpečil vypracovanie formulárov pre prípravu navrhnutých projektov 
v súlade s akčným plánom realizácie PHSR na roky n+1 (Formulár P3, príloha programovej 
časti PHSR Mesta Žarnovica 2014-2020).  

 
V aktualizácii programovej časti PHSR mesta Žarnovica na roky 2014-2020 sa dopĺňajú a 
prehodnocujú  vybrané projekty, menil sa tak isto aj termín realizácie pri viacerých projektoch. Pri 
vypracovaní aktualizácie programovej časti pracovné skupiny odsúhlasili jednotlivé zmeny  
v sumárnom  návrhu projektov  vypracovanom riadiacim  tímom. 

 

2.1 Aktualizácia opatrení, projektov vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám 

 

Hlavné ciele prioritných oblastí: 

 Sociálna oblasť: Starostlivosť o ľudské zdroje a zvýšenie ich kvality 

 Ekonomická oblasť: Udržanie ekonomickej výkonnosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti 

 Environmentálna oblasť: Ochrana a tvorba životného prostredia 

 Inštitucionálna oblasť: Skvalitňovanie verejnej správy 
 
 

Pri aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 – 2020 
sa prihliadalo aj na pripomienky a požiadavky plynúce z doručených stanovísk dotknutých subjektov 
v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. V zmysle požiadaviek Ministerstva životného 
prostredia SR sa budú pri rozvoji mesta Žarnovica navrhovať také riešenia projektov, ktoré budú 
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z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov 
najvýhodnejšie. Taktiež sa zohľadní odporúčanie vyznačiť v územno-plánovacej dokumentácii všetky 
environmentálne záťaže a hranice ich území. 
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie požaduje zabezpečiť ochranu 
chránených území a chráneného areálu Revištský rybník v zmysle príslušných stupňov územnej 
ochrany. Úrad vo svojom stanovisku taktiež požaduje nakladať s odpadmi v súlade s platnými 
zákonmi a predpismi. V rámci ochrany životného prostredia sa bude prihliadať aj na odporúčania 
týkajúce sa zvyšovania rozmerov zatrávnených plôch, využívania obnoviteľných zdrojov energie 
a podobne. 
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica požaduje v rámci rozvoja mesta Žarnovica zachovávať, 
zhodnocovať a využívať národné kultúrne pamiatky a známe a predpokladané archeologické 
náleziská a archeologické nálezy. 
Zohľadnia sa aj požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktoré sa týkajú ochrany 
vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov. 
Podrobný zoznam odporúčaní a požiadaviek dotknutých subjektov je zverejnený na webovej stránke 
mesta Žarnovica http://www.zarnovica.sk/download_file_f.php?id=709282. 
 
 
Formulár P1  - Tabuľka opatrení, projektov a priorít  podľa oblastí (aktualizácia) 
Prioritná oblasť PO 01 Sociálna oblasť  

Opatrenie Projekt Prioritná 
oblasť/oblasť 

Opatrenie 1.1.  Komplexná 
starostlivosť o sociálne 
znevýhodnené skupiny 
občanov.  

1.1.1 Zvýšenie kvality starostlivosti o sociálne 
znevýhodnené skupiny občanov 

Sociálna 
starostlivosť 

Opatrenie 1.2.  Vytváranie 
podmienok pre bývanie.  

1.2.1 Výstavba nájomných bytov v meste 
Žarnovica 

Sociálna 
starostlivosť 

1.2.2 Prestavba materskej školy Žarnovická 
Huta na nájomné byty 

Sociálna 
starostlivosť 

Opatrenie 1.3. Podpora 
kultúrnych, športových, 
spoločenských aktivít a 
skvalitnenie materiálno-
technického 
vybavenia v oblasti kultúrnej a 
športovej infraštruktúry. 

1.3.1 Podpora zachovania kultúrnej pamiatky 
- hrad Revištské Podzámčie 

Šport a kultúra 

1.3.2 Dobudovanie klziskovej plochy s 
úpravou pre florbal, resp. hokejbal  v areáli 
ZŠ Ul. F. Kráľa (Žarnovica) 

Šport a kultúra 

1.3.3 Vybudovanie sociálnych zariadení a 
rekonštrukcia bunky pre  využitie 
návštevníkmi viacúčelového ihriska v areáli 
ZŠ na Ul. F. Kráľa (Žarnovica) 

Šport a kultúra 

1.3.4 Revitalizácia a dostavba objektu 
Mestského športového areálu Žarnovica 

Šport a kultúra 

1.3.5 Revitalizácia verejných priestorov a 
vybudovanie verejných WC a zastrešeného 
pódia (ul. A. Sládkoviča) 

Šport a kultúra 

http://www.zarnovica.sk/download_file_f.php?id=709282
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Opatrenie Projekt Prioritná 
oblasť/oblasť 

Opatrenie 1.4. Podpora aktivít 
a projektov v oblasti školstva 
a vzdelávania vrátane zlepšenia 
materiálno-technických 
podmienok škôl a školských 
zariadení. 

1.4.1 Rekonštrukcia materskej školy 
Žarnovica 

Školstvo  
a vzdelávanie 

Opatrenie 1.5. Podpora aktivít 
a projektov v oblasti 
marginalizovaných rómskych 
komunít. 

1.5.1 Zriadenie terénnych sociálnych služieb 
a sociálnej práce v teréne 

Marginalizované 
rómske komunity 

1.5.2 Výstavba bytov nižšieho štandardu v 
meste Žarnovica 

Marginalizované 
rómske komunity 

Opatrenie 1.6. Podpora aktivít 
a projektov v oblasti verejného 
zdravia a zdravotnej 
starostlivosti. 

 Zdravotnícka 
infraštruktúra 

 
Formulár P1  - Tabuľka opatrení, projektov a priorít  podľa oblastí (aktualizácia) 
Prioritná oblasť PO 02 Ekonomická oblasť  

Opatrenie Projekt Prioritná 
oblasť/oblasť 

Opatrenie 2.1. Podpora 
podnikateľov a zvýšenie 
zamestnanosti v meste.  

 Podnikateľské 
prostredie 

Opatrenie 2.2. Bezpečné, 
kvalitné a udržiavané miestne 
komunikácie v meste Žarnovica.  

2.2.1 Výstavba, obnova a rekonštrukcia 
miestnych komunikácii v meste Žarnovica 

Dopravná 
infraštruktúra 

2.2.2 Výstavba, obnova a rekonštrukcia 
miestnych komunikácii v mestských 
častiach Lukavica, Revištské Podzámčie a 
Žarnovická Huta 

Dopravná 
infraštruktúra 

Opatrenie 2.3. Vytváranie 
podmienok pre rozvoj 
cestovného ruchu a rekreácie. 

2.3.1 Podpora rozvoja cyklistickej dopravy 
na území mesta Žarnovica 

Cestovný ruch 

2.3.2 Rekonštrukcia neskorogotického 
zámku v Žarnovici 

Cestovný ruch 

Opatrenie 2.4. Podpora aktivít 
a projektov v oblasti výskumu, 
inovácií a IKT. 

 Výskum a vývoj, IKT 

Opatrenie 2.5. Podpora aktivít 
a projektov v oblasti kreatívneho 
priemyslu. 

 Kreatívny priemysel 
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Formulár P1  - Tabuľka opatrení, projektov a priorít  podľa oblastí (aktualizácia) 
Prioritná oblasť PO 03 Environmentálna oblasť 

Opatrenie Projekt Prioritná 
oblasť/oblasť 

Opatrenie 3.1. Podpora aktivít a 
projektov v oblasti vodného 
hospodárstva. 

3.1.1 Aglomerácia Žarnovica - Kanalizácia 
a ČOV  

Environmentálna 
infraštruktúra 

Opatrenie 3.2. Maximálne 
adresný a komerčne orientovaný 
systém odpadového 
hospodárstva. 

3.2.1 Rozšírenie existujúceho 
separovaného zberu odpadov a úprava 
zložiek komunálnych odpadov v meste 
Žarnovica 

Odpadové 
hospodárstvo 

Opatrenie 3.3. Podpora aktivít 
a projektov v oblasti mestského 
prostredia, ochrany prírody 
a krajiny. 

3.3.1 Zníženie spotreby energie pri 
prevádzke Požiarnej zbrojnice (Ul. 
Slobody) 

Ochrana prírody 
a krajiny 

3.3.2 Zníženie spotreby energie pri 
prevádzke budovy Depa v Mestskom 
športovom areáli 

Ochrana prírody 
a krajiny 

3.3.3 Regenerácia vnútroblokov sídliska v 
meste Žarnovica 

Ochrana prírody 
a krajiny 

3.3.4 Rekonštrukcia budovy CVČ 
Žarnovica* 

Ochrana prírody 
a krajiny 

3.3.5 Rekonštrukcia budovy MsÚ 
Žarnovica – zvýšenie energetickej 
efektívnosti 

Ochrana prírody 
a krajiny 

3.3.6 Zníženie energetickej náročnosti 
budovy Materskej školy Žarnovica, Ul. 
Jilemnického 

Ochrana prírody 
a krajiny 

Opatrenie 3.4. Podpora aktivít 
a projektov v oblasti  
protipovodňovej ochrany. 

3.4.1 Realizácia preventívnych opatrení 
na ochranu pred povodňami v meste 
Žarnovica 

Protipovodňová 
ochrana 

*upustenie od projektového zámeru 
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Formulár P1  - Tabuľka opatrení, projektov a priorít  podľa oblastí (aktualizácia) 
Prioritná oblasť PO 04 Inštitucionálna oblasť 

Opatrenie Projekt Prioritná 
oblasť/oblasť 

 
Opatrenie 4.1. Transparentná a 
efektívna samospráva. 

4.1.1 Aktualizácia územného plánu mesta 
Žarnovica 

Verejná správa 

4.1.2 Modernizácia rozvoja ľudských 
zdrojov a zvyšovanie kompetencií 
zamestnancov mesta Žarnovica 

Verejná správa 

4.1.3 Zabezpečenie poskytovania 
elektronických služieb  Mesta Žarnovica 
prostredníctvom  Dátového centra obcí a 
miest (DCOM) 

Verejná správa 

4.1.4 Sprístupnenie poskytovania 
informácií  o meste  24 hod. denne 
prostredníctvom  elektronických 
informačných tabúľ pre občanov a 
návštevníkov mesta 

Verejná správa 

4.1.5 Skvalitnenie verejných služieb 
poskytovaných občanom a podnikateľom 
v meste Žarnovica 

Verejná správa 

4.1.6 Rekonštrukcia budovy MsÚ 
Žarnovica – zvýšenie kvality 
poskytovaných služieb 

Verejná správa 

Opatrenie 4.2. Bezpečné a 
priateľské mesto pre všetkých.  

4.2.1 Rozšírenie a modernizácia 
kamerového systému mesta Žarnovica 

Verejná správa 

Opatrenie 4.3. Koordinácia 
rozvoja, rozvojových aktivít a 
investícií všetkými úrovňami 
riadenia s využitím princípu 
partnerstva.  

4.3.1 Zvýšenie transparentnosti správy 
vecí verejných v meste Žarnovica 

Štrukturálne 
zmeny 

 
Súhrn všetkých projektov na obdobie do roku 2020 sa uvádza aj vo formulári P3a (prílohová časť). Z 
pohľadu finančných zdrojov majú dané projekty priradené zdroje a objemy financovania vo 
formulároch F3 a F5 v aktualizovanej finančnej časti. 
 
 

2.2 Súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových 
hodnôt 

 

Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PHSR. Ukazovatele 
výsledkov a dopadov pre PHSR mesta Žarnovica sú spracované v prehľade vo formulári P2. Výstupy 
projektu predstavujú práce, služby a tovary, ktoré boli financované počas realizácie aktivít projektu 
vyjadrené z finančného a vecného hľadiska. Výsledok projektu (výstup programu) predstavuje 
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okamžitý efekt realizácie aktivít projektu (výstupy z aktivít), ktorý je k dispozícii pre 
cieľovú skupinu alebo predstavuje služby poskytnuté cieľovej skupine. Dopad vyjadruje dlhodobý 
efekt intervencie na danú prioritnú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý je mimo priamej a výlučnej 
kontroly subjektu zodpovedajúceho za realizáciu projektu. 
 
Ukazovatele výstupu sú obvykle priradené k jednotlivým projektom. Označujú hmatateľné 
produkty, bezprostredne dosiahnuté realizáciou jednej alebo viacerých aktivít, vyjadrené 
v merateľných fyzických alebo peňažných jednotkách. Odrážajú skutočnosť, že niečo bolo 
vytvorené, vyprodukované, zriadené, zrealizované.  
 
Ukazovatele výsledku vyjadrujú priamy hmatateľný efekt projektu na cieľovú skupinu projektu 
bezprostredne po ukončení realizácie projektu  a merajú bezprostredný následok, ktorý bol vyvolaný 
výstupom (preto je medzi výstupom a výsledkom logická väzba).  
 
Ukazovatele dopadu vyjadrujú dlhodobý efekt intervencie na územie a cieľovú skupinu, následky 
dosiahnutých výsledkov projektu, teda príspevok k riešeniu cieľov stanovených pre prioritnú oblasť, 
potrieb cieľovej skupiny alebo k odstraňovaniu prekážok či využívaniu potenciálu  rozvoja územia 
(preto je medzi výsledkom a dopadom logická väzba). Z tohto hľadiska preto nemusí byť dosiahnutie 
strategického cieľa vyjadrené ukazovateľmi dopadu, ale môže byť vyjadrené aj vhodnými 
ukazovateľmi výsledku.  Pre oblasť hodnotenia dopadov pre PHSR mesta Žarnovica boli ako 
východiskové hodnoty dopadových ukazovateľov stanovené dopadové ukazovatele na nulovej 
úrovni a hodnotenie dopadov sa uskutočňuje k termínu roku 2020. 

Formulár P2  - Tabuľka ukazovateľov výstupov, výsledkov, dopadov 

Typ 
ukazovateľa 

Názov 
ukazova- 

teľa 
Definícia 

Informačný 
zdroj 

Merná 
jedn. 

Vých. 
hodn. 

Cieľová hodnota 

2014 2017 2020 

PRIORITNÁ OBLASŤ PO 01 SOCIÁLNA 

1.1.1 Zvýšenie kvality starostlivosti o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Realizačné náklady   Odd. EVS euro 0 0 58 000 

Výsledok 
Počet klientov nových 
a inovovaných služieb 
komunitnej starostlivosti  

Klientske 
centrum 

počet 0 0 130 

Dopad 
Zrealizované projekty pre 
sociálne znevýhodnené skupiny 
občanov 

Databáza 
RegDat 

počet 0 0 1 

1.2.1 Výstavba nájomných bytov v meste Žarnovica 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce  

Odd. VIŽP euro 0 0 2 000 000 

Výsledok 
Počet novopostavených 
nájomných bytov vo vlastníctve 
mesta 

Štatistika počet 0 0 40 

Dopad 
Zrealizované projekty pre 
zlepšenie podmienok bývania 

Databáza 
RegDat 

počet 0 0 1 
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1.2.2 Prestavba MŠ Žarnovická Huta (na nájomné byty) 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

Odd. VIŽP euro 0 0 150 000 

výsledok 
Počet nových bytových 
jednotiek 

Štatistika počet 0 0 3 

Dopad 
Zrealizované projekty pre 
zlepšenie podmienok bývania 

Databáza 
RegDat 

počet 0 0 1 

1.3.1 Podpora zachovania kultúrnej pamiatky - hrad Revištské Podzámčie 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na poskytnuté služby Odd. VIŽP euro 0 0 10 000 

Výsledok 
Zvýšiť  počet návštevníkov 
lokality Revištské Podzámčie / 
rok 

Prieskum počet 0 0 1500 

Dopad 
Lokality so zlepšenými 
podmienkami pre rozvoj 
kultúry a cestovného ruchu 

Štatistika počet 0 0 1 

1.3.2 Dobudovanie klziskovej plochy  s úpravou pre florbal, resp. hokejbal   
v areáli ZŠ Ul. F. Kráľa (Žarnovica) 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

Odd. VIŽP euro 0 0 50 000 

Výsledok Počet návštevníkov počas roka Prieskum počet 0 0 4 000 

Dopad 
Zrealizované projekty pre 
zlepšenie podmienok výchovy a 
vzdelávania 

Štatistika počet 0 0 1 

1.3.3. Vybudovanie sociálnych zariadení a rekonštrukcia bunky pre  využitie návštevníkmi viacúčelového ihriska v areáli ZŠ 
na Ul. F. Kráľa (Žarnovica) 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

Odd. VIŽP euro 0 0 13 500 

Výsledok 
Zvýšenie počtu návštevníkov 
viacúčelového ihriska/rok  

Prieskum počet 0 0 10 000 

Dopad 
Zrealizované projekty pre 
zlepšenie podmienok výchovy a 
vzdelávania 

Štatistika počet 0 0 1 

1.3.4 Revitalizácia a dostavba objektu Mestského športového areálu, Bystrická ul. (Žarnovica) 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

Odd. VIŽP euro 0 2 000 3 382 000 

Výsledok 
Zvýšenie počtu športových, 
kultúrnych a spoločenských 
podujatí v MŠA 

Klientske 
centrum 

počet/rok 0 0 24 

Dopad 
Zrealizované projekty pre 
zlepšenie podmienok v oblasti 
kultúry 

Štatistika počet 0 0 1 
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1.3.5 Revitalizácia verejných priestorov a vybudovanie verejných WC a zastrešeného pódia,  
Ul. A. Sládkoviča (Žarnovica) 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

Odd. VIŽP euro 0 0  150 000 

Výsledok 
Úspora nákladov na stavanie a 
rozoberanie pódia a s tým 
súvisiacich prác/rok        

Odd. EVS euro 0 0 2 500 

Dopad 
Zrealizované projekty pre 
zlepšenie podmienok v oblasti 
kultúry 

Štatistika počet 0 0 1 

1.4.1 Rekonštrukcia materskej školy, Ul. A. Sládkoviča č. 1130 (Žarnovica) 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

Odd. VIŽP euro 0 0 624 000 

Výsledok 
Kapacita podporených 
materských škôl/dieťa 

Klientske 
centrum 

počet 150 0 180 

Dopad 
Počet podporených zariadení 
školskej infraštruktúry  

Štatistika počet 0 0 1 

1.5.1 Zriadenie terénnych sociálnych služieb a sociálnej práce v teréne 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na poskytnuté služby Odd. EVS euro/rok 0 0 21 500 

Výsledok Počet klientov 
Klientske 
centrum 

počet 0 0 400 

Dopad 
Zrealizované projekty pre 
zlepšenie podmienok v oblasti 
sociálnych služieb MRK 

Štatistika počet 0 0 1 

1.5.2 Výstavba bytov nižšieho štandardu v meste Žarnovica 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

Odd. VIŽP euro 0 0 1 400 000 

Výsledok Počet postavených obydlí Štatistika počet 0 0 32 

Dopad 
Zrealizované projekty pre 
zlepšenie podmienok v oblasti 
sociálnych služieb MRK 

Štatistika počet 0 0 1 

 

PRIORITNÁ OBLASŤ PO 02 EKONOMICKÁ 

2.2.1 Výstavba, obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Žarnovica 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

Odd. VIŽP euro 0 0 603 200 

Výsledok 
Zrekonštruované a nové 
plochy  

Odd. VIŽP m2 0 0 2 407,7 

Dopad 
Zrealizované projekty  
technickej infraštruktúry 

Štatistika počet 0 5 6 
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2.2.2 Výstavba, obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácii v mestských častiach Lukavica, Revištské Podzámčie a 
Žarnovická Huta 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na poskytnuté služby Odd. VIŽP euro 0 0 10 000 

Výsledok 
Počet spracovaných štúdií a 
PD 

Odd. VIŽP ks 0 0 1 

Dopad 
Pripravované projekty 
technickej infraštruktúry 

Štatistika počet 0 0 1 

2.3.1 Podpora rozvoja cyklistickej dopravy na území mesta Žarnovica 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na poskytnuté služby Odd. VIŽP euro 0 0 12 000 

Výsledok 
Počet spracovaných štúdií a 
PD 

Odd. VIŽP ks 0 0 1 

Dopad 
Pripravované projekty 
technickej infraštruktúry 

Štatistika počet 0 0 1 

2.3.2 Rekonštrukcia neskorogotického kaštieľa v Žarnovici 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na zrealizované 
práce a služby 

Odd. VIŽP euro 0 350 000 1 000 000 

Výsledok Počet návštevníkov Odd. KMŠ počet/rok 0 0 4 000 

Dopad 
Lokality so zlepšenými 
podmienkami pre rozvoj 
kultúry a cestovného ruchu 

Štatistika počet 0 0 1 

 
 

PRIORITNÁ OBLASŤ PO 03 ENVIRONMENTÁLNA 

3.1.1 Aglomerácia Žarnovica – kanalizácia a ČOV 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

StVPS, a.s. euro 0 0 13500000 

Výsledok 
Dĺžka novovybudovanej  
kanalizácie v m 

Štatistika m 0 0 16 104 

Dopad 
Zrealizované projekty 
v oblasti budovania verejnej 
kanalizačnej siete 

Databáza RegDat Počet 0 0 1 

3.2.1 Rozšírenie existujúceho separovaného zberu odpadov a úprava zložiek 
 komunálnych odpadov v meste Žarnovica 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na obstaranie 
zariadení  

Odd. VIŽP euro 0 400 000 1 175 000 

Výsledok 
Zvýšenie množstva 
vyseparovaných 
komunálnych odpadov t/rok 

Štatistika t/rok 0 0 199,5 

Dopad 
Množstvo separovaného 
odpadu z celkového 
množstva 

Databáza RegDat % 9,0 0 12,0 
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3.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke Požiarnej zbrojnice, Ul. Slobody č. 352 (Žarnovica) 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

Odd. VIŽP euro 0 0 60 000 

Výsledok 
Zníženie energetickej 
náročnosti budovy v % 

Odd. EVS % 0 0 60,66 

Dopad 
Zrealizované projekty 
energetickej efektívnosti 

Databáza RegDat počet 0 0 1 

3.3.2 Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Depa v Mestskom športovom areáli 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

Odd. VIŽP euro 0 0 140 000 

Výsledok 
Zníženie energetickej 
náročnosti budovy v % 

Odd. EVS % 0 0 63,46 

Dopad 
Projekty energetickej 
efektívnosti 

Databáza RegDat počet 0 0 1 

3.3.3 Regenerácia vnútroblokov sídliska v meste Žarnovica 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

Odd. VIŽP euro 0 
Bench-

mark 
Bench-

mark 

Výsledok 
Počet obyvateľov žijúcich v 
revitalizovanom prostredí 

Klientske centrum počet 0 0 3 000 

Dopad 
Realizované projekty pre 
zlepšenie mestského 
prostredia 

Štatistika počet 0 0 1 

3.3.4 Rekonštrukcia budovy CVČ, Nám. SNP č. 24 (Žarnovica)* 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

Odd. VIŽP euro 0 0 0 

Výsledok 
Zníženie energetickej 
náročnosti budovy v % 

Odd. EVS % 0 0 0 

Dopad 
Realizované projekty 
energetickej efektívnosti 

Databáza RegDat počet 0 0 0 

3.3.5 Rekonštrukcia budovy MsÚ , Nám. SNP č. 33 (Žarnovica) 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

Odd. VIŽP euro 0 0 60 000 

Výsledok 
Zníženie energetickej 
náročnosti budovy v % 

Odd. EVS % 0 0 50 

Dopad 
Realizované projekty 
energetickej efektívnosti 

Databáza RegDat počet 0 0 1 

3.3.6 Zníženie energetickej náročnosti budovy 
Materskej školy Žarnovica, Ul. Jilemnickeho 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
 

Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

Odd. VIŽP euro 0 260 000 260 000 

Výsledok 
Zníženie energetickej 
náročnosti budovy v % 

Odd. EVS % 0 72 72 

Dopad 
Realizované projekty 
energetickej efektívnosti 

Databáza RegDat počet 0 0 0 
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3.4.1 Realizácia preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v meste Žarnovica 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na poskytnuté 
služby 

Odd. VIŽP euro 0 0 10 000 

Výsledok 
Počet spracovaných štúdií a 
PD 

Odd. VIŽP ks 0 0 1 

Dopad 
Realizované projekty 
energetickej efektívnosti 

Databáza RegDat počet 0 0 1 

*upustenie od projektového zámeru 
 

PRIORITNÁ OBLASŤ PO 04 INŠTITUCIONÁLNA 

4.1.1 Aktualizácia Územného plánu mesta Žarnovica 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na poskytnuté služby Odd. VIŽP euro 0 0 35 000 

Výsledok 
Počet aktualizovaných 
dokumentov 

Odd. VIŽP ks 0 0 1 

Dopad 
Počet aktualizovaných rozvojových 
dokumentov 

Štatistika počet 0 0 1 

4.1.2 Modernizácia rozvoja ľudských zdrojov a zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta Žarnovica 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na poskytnuté služby Odd. EVS euro 0 0 50 000 

Výsledok 
%  preškolených zamestnancov z 
celkového počtu zamestnancov 

Odd. EVS % 0 0 80 

Dopad 
Účasť zamestnancov na vzdelávaní 
a odbornom vzdelávaní 

Databáza 
eurostatu 

% 0 0 80 

4.1.3 Zabezpečenie poskytovania elektronických služieb  Mesta Žarnovica prostredníctvom  Dátového centra obcí a miest 
(DCOM) 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Ročné náklady Odd. EVS euro/rok 0 6 500 6 500 

Výsledok 
Počet zavedených elektronických 
služieb, max. možnosť využitia je 
138 služieb 

Klientske 
centrum 

počet 0 50 80 

Dopad 
Počet poskytovaných  
elektronických služieb verejnej 
správy 

Štatistika počet 0 0 80 

4.1.4 Sprístupnenie poskytovania informácií  o meste  24 hod. denne prostredníctvom  elektronických informačných tabúľ 
pre občanov a návštevníkov mesta 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Celkové náklady Odd. EVS euro 0 0 10 000 

Výsledok Počet funkčných infoboxov 
Klientske 
centrum 

počet 0 0 1 

Dopad 
Počet elektronických služieb 
verejnej správy 

Štatistika počet 0 0 1 
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4.1.5 Skvalitnenie verejných služieb poskytovaných občanom a podnikateľom v meste Žarnovica 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Celkové náklady Odd. EVS euro 0 0 25 000 

Výsledok Počet zrealizovaných opatrení 
Klientske 
centrum 

počet 0 0 4 

Dopad 
Počet poskytovaných  
elektronických služieb verejnej 
správy 

Štatistika počet 0 0 80 

4.1.6 Rekonštrukcia budovy MsÚ , Nám. SNP č. 33 (Žarnovica) 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované stavebné 
práce 

Odd. EVS euro 0 0 25 000 

Výsledok Zrekonštruovaná plocha Odd. EVS m2 0 0 280 

Dopad 
Projekty pre skvalitnenie verejnej 
správy 

Štatistika počet 0 0 1 

4.2.1 Rozšírenie a modernizácia kamerového systému mesta Žarnovica 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Dodaný tovar s montážou 
Mestská 
polícia 

euro 0 0 25 000 

Výsledok 
Počet nových monitorovaných 
miest 

Mestská 
polícia 

ks 0 0 4 

Dopad 
Zníženie priestupkovej kriminality v 
meste 

Štatistika % 0 0 5 

4.3.1 Zvýšenie transparentnosti správy vecí verejných v meste Žarnovica 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Celkové náklady  Odd. EVS euro 0 0 1 000 

Výsledok 
Počet partnerov zapojených do 
podpory regionálneho rozvoja 

Kancelária 
primátora 

počet 0 0 15 

Dopad 
Partneri zapojení do podpory 
regionálneho rozvoja 

Kancelária 
primátora 

počet 0 0 15 

Zdroj: PHSR mesta Žarnovica 2014-2020 
 

3. AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2018-2020 
 
Súčasťou realizačnej časti PHSR je aj akčný plán spracovaný na obdobie do konca platnosti 
aktuálneho PHSR, v prípade PHSR mesta Žarnovica sú to roky 2018-2020 (Formulár R6). Akčný plán 
je spracovaný podľa jednotlivých prioritných oblastí a obsahuje všetky projekty všetkých opatrení. 
V daných rokoch neaktívne projektu sú označené skratkou N/A (z angl. Not Available), kvôli 
celkovému prehľadu však boli ponechané v prehľade 
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3.1 Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 01 Sociálna oblasť 2018-2020 
 
Formulár R6  - Akčný plán na roky 2018 - 2020 

Projekt Termín Zodpovedný Zdroj financovania 

1.1.1 Zvýšenie kvality starostlivosti o 
sociálne znevýhodnené skupiny občanov 

2016-2020 Klientské centrum EŠIF -OP 
Ľudské zdroje 
 

1.2.1 Výstavba nájomných bytov v meste 
Žarnovica 
 

2016-2018 Oddelenie výstavby,  
investícií a 
životného  
prostredia 
 

Iné zdroje 

1.2.2 Prestavba materskej školy Žarnovická 
Huta na nájomné byty 

2018 Oddelenie výstavby,  
investícií a 
životného  
prostredia 
 

Iné zdroje 

1.3.1 Podpora zachovania  
kultúrnej pamiatky  
-hrad Revištské Podzámčie 
 

2014-2020 Oddelenie kultúry,  
mládeže a športu 
 

Multizdrojové  
financovanie 
EŠIF -IROP 
 

1.3.2 Dobudovanie klziskovej plochy s 
úpravou pre florbal, resp. hokejbal v areáli 
ZŠ Ul. F. Kráľa (Žarnovica) 
 

3 Q 2019 Oddelenie kultúry,  
mládeže a športu 
 

Vlastné zdroje 

1.3.3 Vybudovanie sociálnych zariadení a 
rekonštrukcia bunky  
pre využitie návštevníkmi  
viacúčelového ihriska v areáli ZŠ na Ul. F. 
Kráľa (Žarnovica) 
 

2016-2018 Oddelenie kultúry,  
mládeže a športu 
 

Vlastné zdroje 

1.3.4 Revitalizácia a dostavba objektu 
Mestského športového  
areálu Žarnovica 
 

2016-2020 Oddelenie výstavby,  
investícií a 
životného  
prostredia 
 

Vlastné zdroje 

1.3.5 Revitalizácia verejných priestorov a 
vybudovanie verejných WC a zastrešeného 
pódia (ul. A. Sládkoviča) 
 

2019-2020 Mesto Žarnovica EŠIF -IROP 

1.4.1 Rekonštrukcia materskej školy 
Žarnovica (ul. A. Sládkoviča) 
 

2018-2019 Kancelária primátora EŠIF -IROP 
 

1.5.1 Zriadenie terénnych sociálnych 
služieb a sociálnej práce v teréne 
 

2019 Klientske centrum Multizdrojové  
financovanie 
EŠIF –OP Ľudské  
zdroje 
 

1.5.2 Výstavba bytov nižšieho štandardu v 
meste Žarnovica 
 

2018-2020 Mesto Žarnovica EŠIF -OP 
Ľudské zdroje 
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3.2 Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 02 Ekonomická oblasť 
2018-2020 
 
Formulár R6  - Akčný plán na roky 2018 – 2020 (pokračovanie) 

Projekt Termín Zodpovedný Zdroj financovania 

2.2.1.Výstavba, obnova a  
rekonštrukcia miestnych  
komunikácii v meste Žarnovica 
 

2016-2020 Oddelenie výstavby,  
investícií a 
životného  
prostredia 
 

Multizdrojové  
financovanie 
EŠIF -IROP 
 

2.2.2 Výstavba, obnova a  
rekonštrukcia miestnych  
komunikácii v mestských častiach Lukavica, 
Revištské Podzámčie a  
Žarnovická Huta 
 

2018-2019 Oddelenie výstavby,  
investícií a 
životného  
prostredia 
 

Vlastné zdroje 

2.3.1 Podpora rozvoja cyklistickej dopravy 
na území mesta Žarnovica 
 
 

2018-2019 Oddelenie kultúry,  
mládeže a športu 
 

EŠIF - IROP 
 

2.3.2 Rekonštrukcia  
neskorogotického zámku  
v Žarnovici  
 

2016-2020 Oddelenie výstavby,  
investícií a 
životného  
prostredia 
 

Multizdrojové  
financovanie 
 

 

3.3 Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 03 Environmentálna oblasť  
2018-2020 
 

Formulár R6  - Akčný plán na roky 2018 – 2020 (pokračovanie) 
Projekt Termín Zodpovedný Zdroj financovania 

3.1.1 Aglomerácia Žarnovica - Kanalizácia a 
ČOV  
 

2016-2020 Stredoslovenská 
vodárenská  
prevádzková  
spoločnosť a.s. 
 

EŠIF - 
OP Kvalita  
životného 
prostredia 
 

3.2.1 Rozšírenie existujúceho 
separovaného zberu odpadov a úprava 
zložiek komunálnych  
odpadov v meste Žarnovica 
 

2018 Mesto Žarnovica EŠIF - 
OP Kvalita  
životného 
prostredia 
 

3.3.1 Zníženie spotreby energie pri 
prevádzke Požiarnej zbrojnice (Ul. Slobody) 
 

2018-2020 Oddelenie výstavby,  
investícií a 
životného  
prostredia 
 

Vlastné zdroje 
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Projekt Termín Zodpovedný Zdroj financovania 

3.3.2 Zníženie spotreby energie  
pri prevádzke budovy Depa v  
Mestskom športovom areáli 
 

2018-2020 Oddelenie výstavby,  
investícií a 
životného  
prostredia 
 

Vlastné zdroje 

3.3.3 Regenerácia vnútroblokov sídliska v 
meste Žarnovica 
 

2016-2020 Oddelenie výstavby,  
investícií a 
životného  
prostredia 
 

Multizdrojové  
financovanie 
EŠIIF - IROP 
 

3.3.4 Rekonštrukcia budovy CVČ Žarnovica 
– upustenie od projektového zámeru 
 

N/A Mesto Žarnovica EŠIF - 
OP Kvalita  
životného 
prostredia 

3.3.5 Rekonštrukcia budovy MsÚ  
Žarnovica – zvýšenie energetickej 
efektívnosť 
 

2019-2020 Mesto Žarnovica EŠIF - 
OP Kvalita  
životného 
prostredia 

3.3.6 Zníženie energetickej náročnosti 
budovy Materskej školy Žarnovica, 
Ul. Jilemnického 660/2 
 

N/A Kancelária primátora EŠIF - 
OP Kvalita  
životného 
prostredia 
 

3.4.1 Realizácia preventívnych opatrení na 
ochranu pred povodňami v meste 
Žarnovica 
 

2018-2020 Mesto Žarnovica  
v koordinácii s 
SVP, š.p. 
 

EŠIF - 
OP Kvalita  
životného 
prostredia 
 

 
 
3.4 Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 04 Inštitucionálna oblasť  
2018-2020 
 
Formulár R6  - Akčný plán na roky 2018 – 2020 (pokračovanie) 

Projekt Termín Zodpovedný Zdroj financovania 

4.1.1 Aktualizácia územného plánu mesta 
Žarnovica 
  
 

2017-2020 Oddelenie výstavby,  
investícií a 
životného  
prostredia 
 

Vlastné zdroje 

4.1.2 Modernizácia rozvoja ľudských 
zdrojov a zvyšovanie kompetencií 
zamestnancov mesta  
Žarnovica 
 

2017-2019 Kancelária primátora Multizdrojové  
financovanie 
EŠIF – OP Efektívna 
verejná správa 
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Projekt Termín Zodpovedný Zdroj financovania 

4.1.3 Zabezpečenie poskytovania  
elektronických služieb Mesta Žarnovica 
prostredníctvom Dátového centra obcí a 
miest (DCOM) 
 

2017-2020 Kancelária primátora 
 

Vlastné zdroje 

4.1.4 Sprístupnenie poskytovania 
informácií o meste 24 hod. denne 
prostredníctvom elektronických 
informačných tabúľ pre občanov a 
návštevníkov mesta 
 

2018 Oddelenie ekonomiky  
a vnútornej správy 
 

Vlastné zdroje 

4.1.5 Skvalitnenie verejných služieb 
poskytovaných občanom a podnikateľom v 
meste Žarnovica 
 

2018-2019 Klientske centrum Vlastné zdroje 

4.1.6 Rekonštrukcia budovy MsÚ  
Žarnovica – 
zvýšenie kvality poskytovaných služieb 
 

2017-2020 Oddelenie ekonomiky  
a vnútornej správy 
 

Vlastné zdroje 

4.2.1 Rozšírenie a modernizácia 
kamerového systému mesta Žarnovica 
 

2018 Mestská polícia Vlastné zdroje 

4.3.1 Zvýšenie transparentnosti  
správy vecí verejných v meste Žarnovica 
 

2017 Kancelária primátora Vlastné zdroje 
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4. AKTUALIZÁCIA FINANČNEJ ČASTI 
 
 

Finančná časť PHSR nadväzuje na predchádzajúce časti PHSR a obsahuje finančné zabezpečenie 
jednotlivých opatrení. Táto časť obsahuje:  
 

 identifikáciu možných zdrojov financovania zabezpečenia realizácie PHSR a indikatívny 
finančný plán na celú realizáciu PHSR,  

 model viaczdrojového financovania na úrovni jednotlivých projektov,  

 systém hodnotenia pre výber projektov, 
 
Pri tvorbe finančnej časti PHSR postupoval riadiaci a realizačný tím v zmysle Metodiky pre 
spracovanie PHSR:  
 

1. Riadiaci tím zabezpečil spracovanie finančnej časti vo forme Finančného rámca pre realizáciu 
PHSR (Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR) a indikatívny finančný plán PHSR 
(Formulár č. F 5 - Indikatívny rozpočet – sumarizácia).  

2. Externý dodávateľ vypracoval návrhy hodnotenia projektov pre zaraďovanie do priorít v 
súlade s finančno-ekonomickými možnosťami 

3. Návrh finančnej časti sa prerokoval v pracovných skupinách a s partnermi.  
4. Schválený indikatívny rozpočet sa zapracoval do programového rozpočtu samosprávy a 

ďalších záväzných dokumentov.  
5. Riadiaci tím zabezpečil rozpracovanie Indikatívneho finančného plánu do akčného plánu.  
 

Na základe zmien v programovej časti sa v jednotlivých projektoch menili náklady na plánované 
aktivity. Jedná sa o zmenený projekt 2.3.2 Rekonštrukcia neskorogotického kaštieľa v Žarnovici a 
upustenie od zámeru pri projekte 3.3.4 Rekonštrukcia budovy CVČ Žarnovica. Pri vybraných 
projektoch boli prehodnotené aj zdroje financovania a zosúladené s platnými dokumentami 
jednotlivých operačných programov. 
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4.1. Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR 
 
Identifikácia možných zdrojov financovania. Zdroje financovania realizácie PHSR sa členia 
v závislosti od dostupnosti na dve základné kategórie: 
 
I. Riadne zdroje finančného zabezpečenia 
 
I.A. Verejné zdroje 

a) štátny rozpočet vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev 
(dotačné tituly jednotlivých rozpočtových kapitol ministerstiev, príp. Úradu Vlády SR), 

b) štátne účelové fondy (Envirofond, Štátny fond rozvoja bývania, Recyklačný fond), 
c) rozpočet vyšších územných celkov (VÚC Banská Bystrica), 
d) rozpočet obcí a miest (vlastné zdroje), 

 
I.B Iné zdroje 

e) prostriedky fyzických osôb, 
f) prostriedky právnických osôb, 
g) úvery, 
h) príspevky medzinárodných organizácií, 
i) prostriedky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi 

Slovenskou republikou a inými štátmi (Nórsky finančný mechanizmus, bilaterálne dohody, 
Švajčiarsky finančný mechanizmus) 

j) iné prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis. 
 
II. Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia  
 

k) finančné prostriedky z Európskej únie, v programovom období 2014-2020 tzv. európske 
štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), určené hospodársky zaostalým regiónom (ktoré podľa 
ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vykazujú nižšiu úroveň rozvoja, 
ako je priemerná úroveň Európskej únie) a regiónom s nepriaznivou štruktúrou 
zamestnanosti a podnikateľského prostredia. Priradenie jednotlivých projektových zámerov 
k programovej štruktúre (ĚŠIF) je indikatívne a bude sa upresňovať po schválení jednotlivých 
operačných programov v akčných plánoch 
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Tab. 1.:   Indikatívny prehľad možných zdrojov finančného zabezpečenia realizácie projektov PHSR 

P. č. 
Číslo 

projektu 
I. Riadne zdroje 

financovania 

II. Doplnkové zdroje financovania (EŠIF) 

Operačný 
program 

Prioritná os Špecifický cieľ 

1. 1.1.1 
Rozpočet 
mesta* 

OP Ľudské 
zdroje 

PO4 Sociálne 
začleňovanie 

4.1.1 Zvýšenie účasti najviac 
znevýhodnených a ohrozených osôb v 
spoločnosti 
4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých 
foriem diskriminácie 
4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na 
komunitnú starostlivosť  
4.2.2   Zlepšenie dostupnosti ku kvalitnej 
zdravotnej starostlivosti prostredníctvom 
štandardizácie klinických postupov a 
postupov pre výkon prevencie 

2. 1.2.1 
Iné zdroje - 
Účelové fondy 
(ŠFRB SR) 

N/A N/A N/A 

3. 1.2.2 
Iné zdroje - 
Účelové fondy 
(ŠFRB SR) 

N/A N/A N/A 

4. 1.3.1 Rozpočet mesta N/A N/A N/A 

5. 1.3.2 Rozpočet mesta N/A N/A N/A 

6. 1.3.3 Rozpočet mesta N/A N/A N/A 

7. 1.3.4 Rozpočet mesta N/A N/A N/A 

8. 1.3.5 
Rozpočet 
mesta* 

IROP 

PO4 Zlepšenie 
kvality života v 
regiónoch s 
dôrazom na 
životné prostredie 

4.3.1 Zlepšenie environmentálnych 
aspektov v mestách a mestských 
oblastiach prostredníctvom budovania 
prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácia 
urbanizovaného prostredia na zmeny klímy 

9. 1.4.1 
Rozpočet 
mesta* 

IROP 

PO2 Ľahší prístup 
k efektívnejším a 
kvalitnejším 
verejným službám 

2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí  

10. 1.5.1 
Rozpočet 
mesta* 

 
OP Ľudské 

zdroje 

PO4 Sociálne 
začleňovanie 

4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na 
komunitnú starostlivosť  
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P. č. 
Číslo 

projektu 
I. Riadne zdroje 

financovania 

II. Doplnkové zdroje financovania (EŠIF) 

Operačný 
program 

Prioritná os Špecifický cieľ 

11. 1.5.2 
Rozpočet 
mesta* 

OP Ľudské 
zdroje 

PO6 Technická 
vybavenosť v 
obciach s 
prítomnosťou 
marginalizovaných 
rómskych komunít 

6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s 
prístupom k zlepšeným podmienkam 
bývania 
- podpora programov prestupného bývania 
v rámci sociálnej mobility a integrácie 
obyvateľov MRK (výstavba a rekonštrukcia 
obydlí) 

12. 2.2.1 
Rozpočet 
mesta* 

IROP 

PO1 Bezpečná a 
ekologická 
doprava v 
regiónoch 

1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej 
kapacity nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na 
celkovom počte prepravených osôb 

13. 2.2.2 
Rozpočet 
mesta* 

IROP 

PO1 Bezpečná a 
ekologická 
doprava v 
regiónoch 

1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej 
kapacity nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na 
celkovom počte prepravených osôb 

14. 2.3.1. 
Rozpočet 
mesta* 

ROP 

PO1 Bezpečná a 
ekologická 
doprava v 
regiónoch 

1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej 
kapacity nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na 
celkovom počte prepravených osôb 

15. 2.3.2 
Iné zdroje - 
Nórsky finančný 
mechanizmus 

IROP** 
 

PO5 Miestny 
rozvoj vedený 
komunitou 

IROP PO5 Investičná priorita č. 5.1: 
Záväzné investície v rámci stratégií 
miestneho rozvoja vedeného komunitou 

16. 3.1.1 
Rozpočet 
mesta* 

OP Kvalita 
životného 
prostredia 

PO1 Udržateľné 
využívanie 
prírodných 
zdrojov 
prostredníctvom 
rozvoja 
environmentálnej 
infraštruktúry 

Podporiť zabezpečenie plnenia 
predvstupových záväzkov SR voči EÚ 
v oblasti čistenia a odvádzania 
komunálnych odpadových vôd 
- Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní 
odpadových vôd pre aglomerácie nad 2000 
EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

17. 3.2.1 
Rozpočet 
mesta* 

OP Kvalita 
životného 
prostredia 

PO1 Udržateľné 
využívanie 
prírodných 
zdrojov prostredn. 
rozvoja 
environment. 
infraštruktúry 

Zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva a 
za účelom plnenia požiadaviek 
environmentálneho acquis 
- Príprava na opätovné použite a 
zhodnocovanie so zameraním na 
recykláciu nie nebezpečných odpadov 
vrátane podpory systémov triedeného 
zberu komunálnych odpadov a podpory 
predchádzania vzniku biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov  

18. 3.3.1 Rozpočet mesta N/A N/A N/A 

19. 3.3.2 Rozpočet mesta N/A N/A N/A 
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P. č. 
Číslo 

projektu 
I. Riadne zdroje 

financovania 

II. Doplnkové zdroje financovania (EŠIF) 

Operačný 
program 

Prioritná os Špecifický cieľ 

20. 3.3.3 Rozpočet mesta IROP 

PO4 Zlepšenie 
kvality života v 
regiónoch s 
dôrazom na 
životné prostredie 

4.3.1 Zlepšenie environmentálnych 
aspektov v mestách a mestských 
oblastiach prostredníctvom budovania 
prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácia 
urbanizovaného prostredia na zmeny klímy 

21. 3.3.4 

N/A 
(zmena zámeru 

– projekt 
nebude 

realizovaný) 

N/A N/A N/A 

22. 3.3.5 
Rozpočet 
mesta* 

OP Kvalita 
životného 
prostredia 

PO4 Energeticky 
efektívne 
nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo 
všetkých 
sektoroch 

Zníženie spotreby energie pri prevádzke 
verejných budov nad rámec minimálnych 
požiadaviek 
- Zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov 

23. 3.3.6 
Rozpočet 
mesta* 

OP Kvalita 
životného 
prostredia 

PO4 Energeticky 
efektívne 
nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo 
všetkých 
sektoroch 

Zníženie spotreby energie pri prevádzke 
verejných budov nad rámec minimálnych 
požiadaviek 
- Zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov 

24. 3.4.1 
Rozpočet 
mesta* 

OP Kvalita 
životného 
prostredia 

PO2 Adaptácia na 
nepriaznivé 
dôsledky zmeny 
klímy so 
zameraním na 
ochranu pred 
povodňami 

Zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy 
realizáciou adaptačných opatrení, najmä 
preventívnych opatrení na ochranu pred 
povodňami: 
- Preventívne opatrenia na ochranu pred 
povodňami prepojené s vodným tokom 
- Preventívne opatrenia na ochranu pred 
povodňami realizované mimo vodných 
tokov v extraviláne obcí 
 - Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej 
krajine (intraviláne obcí) 

25. 4.1.1 Rozpočet mesta N/A N/A N/A 

26. 4.1.2 
Rozpočet 
mesta* 

OP Efektívna 
verejná správa 

PO1 Posilňovanie 
inštitucionálnych 
kapacít a 
efektívnosti  VS 

1.1 Skvalitnenie systémov a optimalizácia 
procesov s orientáciou na občanov 
a podnikateľov 
1.2  Modernizácia RĽZ a zvyšovanie 
kompetencií zamestnancov 
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P. č. 
Číslo 

projektu 
I. Riadne zdroje 

financovania 

II. Doplnkové zdroje financovania (EŠIF) 

Operačný 
program 

Prioritná os Špecifický cieľ 

27. 
4.1.3 

(DCOM) 
Rozpočet mesta N/A N/A N/A 

28. 4.1.4 Rozpočet mesta N/A N/A N/A 

29. 4.1.5 
Rozpočet 
mesta* 

OP Efektívna 
verejná správa 

PO1 Posilňovanie 
inštitucionálnych 
kapacít a 
efektívnosti  VS 

1.1 Skvalitnenie systémov a optimalizácia 
procesov s orientáciou na občanov a 
podnikateľov 
1.2  Modernizácia RĽZ a zvyšovanie 
kompetencií zamestnancov 

30. 4.1.6 
Rozpočet 
mesta* 

OP Kvalita 
životného 
prostredia 

PO4 Energeticky 
efektívne 
nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo 
všetkých 
sektoroch 

Zníženie spotreby energie pri prevádzke 
verejných budov nad rámec minimálnych 
požiadaviek 
- Zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov 

31. 4.2.1 

Štátny rozpočet 
(Rada Vlády SR 
pre prevenciu 

kriminality) 

N/A N/A N/A 

32. 4.3.1 Rozpočet mesta N/A N/A N/A 

*Rozpočet mesta – pri využití doplnkových zdrojov financovania časť na kofinancovanie projektov 
**IROP – v prípade členstva mesta v OZ Pohronská cesta a získania štatútu MAS  

 

4.2. Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov  
 

Model viaczdrojového financovania. Financovanie PHSR bude viaczdrojové, štruktúra zdrojov 
financovania bude závisieť od aktuálnej finančnej situácie mesta a od spoločensko-ekonomických 
podmienok. Financovanie sa bude opierať o rozpočet mesta, finančné zdroje partnerov, zdroje EÚ, 
bankové úvery, súkromné a ďalšie zdroje. Pri získavaní zdrojov pre financovanie PHSR sa bude 
využívať metóda aktívneho vyhľadávania finančných zdrojov (fundraisingu). Finančné vyčíslenie 
jednotlivých projektových zámerov PHSR je stanovené kvalifikovaným odhadom, prípadne na 
základe ocenených výkazov-výmer stavebných rozpočtov, konečné rozpočty budú súčasťou žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok (NFP, v prípade doplnkových zdrojov financovania) alebo žiadostí 
o dotácie. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých opatrení sa bude prihliadať na ich dôležitosť a 
dopad na hospodársky a sociálny rozvoj mesta podľa hodnotiaceho systému predstaveného v časti 
5.3. tohto dokumentu. 
 
  



Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 – 2020 
 

 

27 

Formulár  F3 - Model viaczdrojového financovania PHSR Mesta Žarnovica – intervenčná matica  

Viaczdrojové financovanie 

Projektový 
zámer 

Celkové 
náklady 

Verejné zdroje Iné zdroje 

Štátny 
rozpočet 

 

Doplnkové 
zdroje 
(EŠIF) 

VÚC 
Rozpočet 

mesta 
Iné  

1.1.1  58 000 €       58 000 €     

1.2.1  2 000 000 €           2 000 000 € 

1.2.2  150 000 €         150 000 € 

1.3.1  10 000 €       10 000 €     

1.3.2  50 000 €      50 000 €     

1.3.3  13 500 €       13 500 €     

1.3.4  3 382 000 €     2 082 000 €   1 300 000 € 

1.3.5  150 000 € 7 500 € 142 500 €         

1.4.1  624 000 € 62 400 € 530 400 €   31 200 €     

1.5.1  21 500 €       21 500 €     

1.5.2  1 400 000 € 70 000 € 1 330 000 €         

2.2.1  603 200 € 56 320 € 478 720 €  68 160 €    

2.2.2  10 000 €       10 000 €     

2.3.1 12 000 €       12 000 €     

2.3.2  1 000 000 € 50 000 € 100 000 €    500 000 €   350 000 € 

3.1.1  13 500 000 € 675 000 € 12 825 000 €         

3.2.1  1 175 000 € 58 750 € 1 116 250 €         

3.3.1  60 000 €     60 000 €      

3.3.2  140 000 €     140 000 €      

3.3.3  60 000 € 6 000 € 51 000 €   3 000€      

3.3.4  0 € 0 € 0 €         

3.3.5  60 000 € 3 000 € 57 000 €         

3.3.6 260 000 € 26 000 € 221 000 €  13 000 €   

3.4.1  10 000 €      10 000 €   

4.1.1  35 000 €       35 000 €     

4.1.2  50 000 € 2 500 € 47 500 €         

4.1.3  6 500 €       6 500 €     

4.1.4  10 000 €       10 000 €     

4.1.5  25 000 €       25 000 €     

4.1.6  25 000 €       25 000 €     

4.2.1  25 000 €       25 000 €     

4.3.1  1 000 €       1 000 €     

SPOLU 24 926 700 € 1 017 470 € 16 899 370 € 0 € 3 209 860 € 0 € 3 800 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 



Aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 – 2020 
 

 

28 

Formulár  F5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia  

PO 
 
 

I. Sociálna 
politika – oblasť 

II. Hospodárska 
politika – oblasť 

III. 
Environmentálna 
politika – oblasť 

IV. 
Inštitucionálna 

politika – oblasť 
Spolu 

Rok 

2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2015 15 000,00 € 43 000,00 € 10 000,00 € 6 500,00 € 74 500,00 € 

2016 102 000,00 € 346 400,00 € 190 000,00 € 35 000,00 € 673 400,00 € 

2017 2 000,00 € 350 000,00 € 660 000,00 € 6 500,00 € 1 018 500,00 € 

2018 2 165 500,00 € 626 600,00 € 447 500,00 € 67 300,00 € 3 306 900,00 € 

2019 3 502 500,00 € 648 600,00 € 14 157 500,00 € 107 350,00 € 18 415 950,00 € 

2020 2 189 000,00 € 0,00 € 0,00 € 15 850,00 € 2 204 850,00 € 

2021 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2022 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Spolu 7 976 000,00 € 2 014 600,00 € 15 465 000,00 € 238 500,00 € 25 694 100,00 € 

 
 

4.3. Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania 

 
Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania. Pri schvaľovaní financovania 
jednotlivých projektov PHSR sa bude prihliadať na ich dôležitosť a dopad na hospodársky a sociálny 
rozvoj mesta.  
 
Najvyššiu prioritu majú projekty, ktoré vyplývajú priamo z legislatívy (národnej, aproximačnej) a 
projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu. Do druhej kategórie (vysoká priorita) sú 
zaradené projekty s oporou vo všeobecnom záväznom nariadení mesta, koncepčných materiáloch 
mesta a investičné projekty s ukončenou prípravnou fázou (právoplatné stavebné povolenie 
a ukončené verejné obstarávanie). Do tejto (druhej) sú zaradené aj projekty modelov spolupráce 
verejno-súkromného partnerstva napr. pri bytovej výstavbe.  
 
Tretiu kategóriu (stredná priorita) majú projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o doplnkové 
zdroje financovania (majú oporu v programovej štruktúre operačných programov a prioritných osí 
EŠIF). V nižších kategóriách (4,5) sa nachádzajú projekty zadefinované ako zámery bez ukončenej 
prípravnej fázy: bez pripravenej projektovej dokumentácie a stavebného povolenia. V prípade 
neinvestičných projektov sú tu zaradené projekty, ktoré vyplývajú z prebiehajúcich aktivít vyššieho 
rádu (ZMOS, regionálne aktivity). 
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Tab. 2.: Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov (upravený)  

Kategória 
priority 

Charakteristika 
Hodnotiace kritérium - 

Opis podmienok pre zaradenie do priority 
Hodnotenie  
projektov 

1 Najvyššia a) Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo 
z podmienok aproximácie práva Európskej únie, 
b) Projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu 
situáciu. 
Splnená jedna z podmienok 

3.1.1, 3.4.1, 
4.1.1 

2 Vysoká a) Projekty vyplývajúce a podporené v rámci VZN 
Mesta Žarnovica a/alebo koncepciou v danej oblasti, 
b) Projekty s právoplatným stavebným povolením 
a ukončeným verejným obstarávaním (investičné), 
c) Projekty verejno-súkromného partnerstva, 
v ktorých prípravnú a realizačnú fázu zabezpečuje 
investor. 
Splnená jedna z podmienok. 

1.1.1, 1.2.1, 
1.3.1, 1.4.1, 
1.5.1, 2.2.1, 
3.2.1, 3.3.1,  
3.3.2, 3.3.6 

3 Stredná Projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o cudzie 
a doplnkové zdroje financovania (investičné, 
neinvestičné). 

1.3.4, 2.3.1, 
2.3.2, 3.3.3, 
3.3.4, 3.3.5, 
4.1.2, 4.1.5 

4 Nízka a) Projekty zadefinované ako zámery bez 
projektovej dokumentácie/stavebného povolenia 
(investičné). 
b) Projekty vyplývajúce z pripravovaných / 
prebiehajúcich aktivít a projektov vyššieho rádu. 

1.2.2, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.5, 
1.5.2, 2.2.2, 
2.3.1, 4.1.3 

5 Najnižšia Ostatné projekty. 4.1.4, 4.1.6, 
4.3.1 
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5. ZÁVER 
Aktualizácia a príprava PHSR je pomerne zložitý proces, ktorý vyžaduje vopred stanovenú 
postupnosť ̌ činností, ktoré je potrebné dodržať.̌ Cieľom tohto dokumentu nie je vyriešiť ̌ všetky 
problémy mesta, ale navrhnúť ̌ cestu, ktorá bude viest ̌ k ich vyriešeniu. Okrem toho strategický 
dokument pomáha využívať ̌potenciál územia na dosiahnutie ekonomickej, kultúrnej a spoločenskej 
prosperity mesta pri akceptovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja. Veríme, že prostredníctvom 
tohto dokumentu sa vedeniu mesta v spolupráci s občanmi podarí naplniť ̌ stanovenú víziu a zo 
Žarnovice sa tak stane lepšie miesto pre život.  
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na roky 2014 – 2020 
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rozvoja. Strategický dokument je v súlade s cieľmi a 
prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje 
ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho 
územného celku, na území ktorého sa mesto nachádza. 

Forma spracovania: 

  
 
Spracovatel:̌  
 
Obdobie spracovania:  

Spracovanie externým odborníkom v spolupráci s 
vedením mesta  
 

Mgr. Martin Pajerský  
 
september – október 2017  

Prerokovanie orgánmi samosprávy:  
 
Verejné pripomienkovanie:  
 
Posudzovanie SEA:  
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6. POUŽITÉ ZDROJE 
1. PHSR mesta Žarnovica 2014-2020 

2. Hodnotiaca správa PHSR za rok 2016 

3. Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu mesta Žarnovica na roky 2015-2016 

4. Akčný plán na roky 2015-2016 

5. Akčný plán na roky 2017-2018 

6. Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení 

7. Rozhodnutie o posudzovaní PHSR mesta z hľadiska vplyvov na ŽP, Okresný úrad Žarnovica, 2016 

8. Interné podklady zo stretnutia pracovných skupín - Pripomienkovanie návrhu aktualizácie PHSR 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


