Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2021 - 2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021-2027 (ďalej PHSR) spolu s
územným plánom je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúci z poznania
situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov, ako aj v
území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie a má
zásadný význam pre rozvoj mesta. Vyplýva z legislatívnych podmienok Slovenskej republiky – zákon č.
309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Táto
legislatíva spadá pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky a podľa nej sa napĺňa proces nárokovateľnosti externých zdrojov.
PHSR pozostáva z 5 častí: analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej. Súčasťou
realizačnej časti PHSR je aj akčný plán. Ide o dokument na naplnenie cieľov a myšlienok konkrétnymi
činmi. Je zoradený podľa oblastí, priorít, opatrení. Dôležité je naplniť hlavné projekty a zásobníkové
projekty sú tzv. rezervné. Ku každému projektu je priradený garant (zodpovedný). Úlohou garanta je
zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít v súlade s priamou väzbou na rozpočet a prostredníctvom zámeru
projektu docieliť ukazovateľ výstupu opatrenia/aktivity. Plnenia a výsledky výstupov sú vždy zhrnuté v
Správe o plnení PHSR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá býva každoročne predkladaná poslancom
MsZ ako súčasť materiálu „Záverečný účet Mesta Nová Baňa“.
Mesto Nová Baňa zverejnilo na elektronickej úradnej tabuli a úradnej tabuli v lehote od 9.2. do 24.2.2021
Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2022 na verejné pripomienkovanie odbornej a širokej
verejnosti. V lehote do 19.2.2021 je možné k predloženému návrhu Akčného plánu mesta zasielať
pripomienky na e-mailovú adresu msu@novabana.sk alebo osobne príp. poštou na sekretariát MsÚ Ing.
Veronika Búryová, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa.
V akčnom pláne je hlavný projekt/aktivita označená žltou farbou a zásobník projektov označený bielou
farbou.

Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2022
Akčný plán pre prioritnú oblasť
PO 01 Informatizácia mesta 2021-2022
Opatrenie / aktivita
1.1.1 Rozvoj infraštruktúry informačných systémov
samosprávy. Technické zabezpečenie IS.

Termín
(rok)
2021/
2022

1.1.2 Zavádzanie efektívnych elektronických služieb
poskytovaných na úrovni samosprávy. Tvorba
aplikačného softwaru na zabezpečenie e-služieb
v meste.

2021/
2022

1.2.1 Podpora zvyšovania počítačového vedomia
u pracovníkov samosprávy.

2021/
2022

1.2.2 Podpora zvyšovania počítačového vedomia
u obyvateľov mesta.

2021/
2022

Akčný plán pre prioritnú oblasť
PO 02 Doprava a komunikácie 2021-2022
Opatrenie
/ aktivita
2.1.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií v meste podľa vyhodnotenia ich
dôležitosti na základe zistení dopravnej komisie pri
Mestskom zastupiteľstve. Prehodnotenie dôležitosti
komunikácií sa bude každoročne aktualizovať.
2.1.2 Zapojenie sa do výziev určených na podporu
nemotorovej dopravy výstavbou cyklotrás. Podpora
budovania cyklochodníkov v rámci rozvoja
cestovného ruchu.
2.1.3 Zabezpečenie dostatočnej kapacity parkovísk
pre potreby občianskej infraštruktúry. Vybudovanie
parkovacích plôch v lokalite Kohútovo
a Starohutský vodopád.
2.1.4 Rekonštrukcia mostov a lávok v majetku mesta
Nová Baňa.
2.1.5 Úprava a obnova dopravného značenia v meste
Nová Baňa.

2.2.1 Rekonštrukcia a výmena autobusových
zastávok.

Zodpovedný
Správne
oddelenie

Financovanie
Programový
rozpočet

Ukazovateľ
výstupu
Počet
informovaných
obyvateľov
Počet
elektronicky
obslúžených
občanov
Počet školení
pracovníkov
samosprávy

Správne
oddelenie

ŠR/ Programový
rozpočet

Správne
oddelenie

Programový
rozpočet

Správne
oddelenie

Programový
rozpočet

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

2021/
2022

Odd. VŽPaSM

ŠR /
Programový
rozpočet

Počet kilometrov
opravených ciest

2021/
2022

Správne
oddelenie

ŠR /
Programový
rozpočet

2021/
2022

Odd. VŽPaSM

Termín
(rok)

TS
2021/
2022
2021/
2022

2021/
2022

Odd.VŽPaSM
TS
Odd.VŽPaSM
TS, MsP

Odd.VŽPaSM
TS

2

Počet
informovaných
obyvateľov

Počet kilometrov
vybudovaných
cyklotrás

Počet
Programový
novovybudovaných
rozpočet
parkovacích miest
Počet
Programový zrekonštruovaných
rozpočet
mostov/ lávok
Počet
upravených/
obnovaných značiek
Počet
vymenených
Programový
autobusových
rozpočet
zastávok
Programový
rozpočet

Akčný plán pre prioritnú oblasť
PO 03 Technická infraštruktúra 2021-2022
Opatrenie / aktivita
Termín
(rok)
3.1 Príprava pre výstavbu inžinierskych sietí
v nových lokalitách IBV (Hrádzanská lúka)
2021/
a KBV (pod Sekvojou).
2022
3.2 Dokončenie verejného osvetlenia výmenou za
LED osvetlenie.
3.3 Rozširovanie možností bezbariérových
vstupov do verejných budov vo vlastníctve mesta
Nová Baňa.
3.4 Skvalitnenie technického vybavenia
a funkčnosti mestského rozhlasu.

2021/
2022
2021/
2022
2021/
2022

3.5 Revitalizácia cintorína v Novej Bani.
2021/
2022
3.6 Zníženie energetickej náročnosti verejných
budov. Rekonštrukcia a modernizácia zdrojov
tepla (na energeticky efektívnejšie).
3.7 Zásobovanie pitnou vodou. Dostavba
vodovodnej siete a vodovodnej infraštruktúry vo
vybraných lokalitách Novej Bane.
3.8 Súčinnosť mesta pri dostavbe a rekonštrukcii
transformačných staníc. Vybudovať novú 110/22
kV rozvodňu a transformovňu v južnej časti
katastrálneho územia mesta Nová Baňa za
areálom formy Cortizo Slovakia, a.s. Budobanie
nových zahusťovacích kioskových a stožiarových
trafostaníc.
3.9 Na základe vypracovanej nízkouhlíkovej
stratégie implementovať v energetickom
hospodárstve odborné výstupy, odporúčania
a zistenia za účelom zníženia energetickej
náročnosti v meste Nová Baňa.
Akčný plán pre prioritnú oblasť
PO 04 Odpadové hospodárstvo 2021-2022
Opatrenie / aktivita
4.1 V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť
permanentné znižovanie podielu skladovanej časti
odpadov, k čomu organizovať mobilné zbery
textílií, kovového odpadu, viacvrstvových obalov
a nebezpečných odpadov. Zvýšenie
environmentálneho povedomia ľudí.
4.2 Efektívna separácia komunálneho odpadu
v meste. Ekonomické motivovanie obyvateľstva.
Zabezpečenie požadovaných podmienok pre
realizáciu separovaného zberu.

2021/
2022
2021/
2022

2021/
2022

2021/
2022

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Odd.VŽPaSM

Programový
rozpočet

TS

Počet vymenených
jednotiek osvetlenia

Odd.VŽPaSM

Programový
rozpočet

Počet vybudovaných
bezbariérových
vstupov

TS

Programový
rozpočet

Počet opravených
jednotiek
mestského rozhlasu

Odd.VŽPaSM
TS

Programový
rozpočet

Suma
investovaných
finančných
prostriedkov

Odd.VŽPaSM

Programový
rozpočet
ŠR /
Programový
rozpočet

Množstvo ušetrenej
energie
Počet
novovybudovaných
mestrov
vodovodnej siete

Odd.VŽPaSM
TS

Odd.VŽPaSM

Programový Počet vybudovaných
trafostaníc
rozpočet

Odd.VŽPaSM

Programový
rozpočet

Množstvo ušetrenej
energie

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

2021/
2022

TS

2021/
2022

TS
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Programový
rozpočet

Ukazovateľ
výstupu
Počet
novovybudovaných
inžinierskych
pripojení

Pokles množstva
ŠR /
Programový skladovaného odpadu
rozpočet
ŠR /
Programový
rozpočet

Počet ton
vyseparovaného
odpadu

4.3 Prevádzka zariadení na efektívny separovaný
zber – zberné dvory a kompostoviská. Výstavba
mestského kompostoviska.

2021/
2022

4.4 Odvádzanie odpadových vôd. Rozšírenie
kanalizačných vetiev vo vybraných lokalitách
Novej Bane.

2021/
2022

4.5 Odvádzanie dažďových vôd- Zapojenie sa do
výzvy na predchádzanie vzniku povodní
opatreniami v extraviláne mimo vodných tokov.
Budovanie odvodňovacích kanálov, žľabov
a rigolov vo vybraných lokalitách lesných
pozemkov.
Akčný plán pre prioritnú oblasť
PO 05 Životné prostrednie 2021-2022
Opatrenie / aktivita
5.1.1 Spracovať koncepciu zabezpečenia
informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti
ŽP. Trvale preferovať poradenstvo pred represiou.
Vypracovanie koncepcie pre ochranu životného
prostredia v meste. Prezentácia a šírenie osvety
v oblasti životného prostredia.
5.2.1 Ochrana vodných tokov pred znečistením.

2021/
2022

Termín
(rok)
2021/
2022

2021/
2022
5.2.2 Revitalizácia a úprava korýt a vodných
tokov a vodných plôch.
5.3.1 Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií
hlavným zdrojom znečistenia – domácnosti.
Obmedziť spaľovanie fosílnych palív. Prechod na
alternatívne zdroje vykurovania. Realizovať
kompletný monitorovací systém znečisťujúcich
látok v ovzduší (HCl, tuhých znečisťujúcich látok
vrátane azbestu) a mikroklimatických pomerov.
5.4.1 Rozvoj oddychových zón v lokalitách
Zvonička, Tajch, Kohútovo a Gupňa.
Revitalizácia promenád v lokalite Gupňa.

2021/
2022
2021/
2022

2021/
2022
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Počet
novovybudovaných
zariadení

TS

ŠR /
Programový
rozpočet

Odd.VŽPaSM

ŠR /
Programový
rozpočet

Odd.VŽPaSM

ŠR / OPKŽP /
Programový
rozpočet

Počet
novovybudovaných
žľabov/ rigolov

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Odd. VŽPaSM

Programový
rozpočet

Množstvo
vyprodukované
ho odpadu

Odd. VŽPaSM

Odd. VŽPaSM

Odd. VŽPaSM

Odd. VŽPaSM
TS

Počet km
novovybudovaných
kanalizačných
vetiev

Programový
Suma investovaných
rozpočet
finančných
prostriedkov
Suma
ŠR / OPKŽP /
investovaných
Programový
finančných
rozpočet
prostriedkov
Programový Percento znečistenia
ovzdušia
rozpočet

ŠR /
Programový
rozpočet

Počet
zrekonštruovaných
/vybudovaných
oddychových zón

Akčný plán pre prioritnú oblasť
PO 06 Sociálne služby a zdravotníctvo 2021-2022
Opatrenie / aktivita
Termín
(rok)
6.1.1 Starostlivosť o obyvateľov v dôchodkovom veku.
Prevádzka denného stacionára v rámci projektu CIZS.
2021/
2022
6.1.2 Starostlivosť o matky s deťmi a mladé rodiny.
Podpora činnosti materského centra Gašparko.
2021/
2022
6.1.3 Starostlivosť o zdravotne postihnutých
obyvateľov. Podpora vzniku chránených pracovných
miest pre obyvateľov so zdravotným postihnutím.
Zriadenie novej služby- požičovne zdravotníckych
a kompenzačných pomôcok. Podpora činnosti
poskytovateľov prepravnej služby.
6.2.1 Zlepšenie úrovne poskytovania domácej
ošetrovateľskej služby, rozšírenie jej služieb
a poskytovanie rehabilitačných cvičení. Zvýšenie
kvality poskytovaných služieb. Zvýšenie personálnych
kapacít v prípade potreby.
6.2.2 Podpora poradenskej činnosti. Zabezpečenie
personálnych kapacít. Zabezpečenie priestorov.

Zodpovedný

Financovanie

Správne
oddelenie

Programový
rozpočet

Správne
oddelenie

Programový
rozpočet

Počet zapojených
obyvateľov do
starostlivosti

2021/
2022

Správne
oddelenie

Programový
rozpočet

Počet zapojených
obyvateľov do
starostlivosti

2021/
2022

Správne
oddelenie

Programový
rozpočet

Počet zapojených
obyvateľov do
starostlivosti

2021/
2022

Správne
oddelenie

Programový
rozpočet

6.2.3 Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti
pre deti a dospelých občanov. Zabezpečiť v súčinnosti
s okolitými mestami.

2021/
2022

Správne
oddelenie

Programový
rozpočet

6.2.4 Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť
o seniorov a dlhodobo chorých podporou činnosti
špecializovanej ambulantnej starostlivosti.

2021/
2022

Správne
oddelenie

Programový
rozpočet

Zodpovedný

Financovanie

Akčný plán pre prioritnú oblasť
PO 07 Vzdelávanie a šport 2021-2022
Opatrenie / aktivita
7.1.1 Obnova a modernizácia zariadení predškolskej
výchovy.
7.1.2 Obnova a modernizácia zariadení základného
školstva.
7.1.3 Podpora záujmovej činnosti. Rekonštrukcia
a zníženie energetickej zaťaženosti budovy ZUŠ
(Kollárova ul.). Rekonštrukcia budovy ZUŠ.
Revitalizáia vonkajšieho areálu ZUŠ.
7.1.4 Rekonštrukcia a modernizácia stravovacích
zariadení vzdelávacích inštitúcií.
7.1.5 Rekonštrukcia a modernizácia budovy školskej
a športovej infraštruktúry.

Termín
(rok)
2021/
2022

ŠR /
Odd. VŽPaSM
Programový
MŠ
rozpočet

2021/
2022

ŠR /
Odd. VŽPaSM
Programový
ZŠ
rozpočet

2021/
2022

ŠR /
Odd. VŽPaSM
Programový
ZUŠ
rozpočet

2021/
2022

ŠR /
Odd. VŽPaSM
Programový
ZŠ
rozpočet

2021/
2022
5

Odd. VŽPaSM
ZŠ

ŠR /
Programový
rozpočet

Ukazovateľ
výstupu
Počet zapojených
obyvateľov do
starostlivosti

Počet
pracovníkov/
nových
priestorov
Počet
vybavených
pacientov nášho
mesta
Počet zapojených
obyvateľov do
starostlivosti

Ukazovateľ
výstupu
Počet obnovených/
zmodernizovaných
zariadení
Počet obnovených/
zmodernizovaných
zariadení
Pokles spotreby
nenergie/ m2
opravenej plochy
Počet obnovených/
zmodernizovaných
zariadení
Počet obnovených/
zmodernizovaných
zariadení

7.2.1 Výstavba a rekonštrukcia športovej
infraštruktúry. Výstavba street- workout prvkov
v lokalite Tajch. Revitalizácia pôvodného kúpaliska.
Odkúpenie budovy ubytovne KORD a priľahlých
pozemkov.
7.2.2 Vytváranie materiálnych a finančných
podmienok na rozvoj výkonnostného a rekreačného
športu v meste. Zabezpečenie materiálno- technického
a finančného vybavenia.
7.2.3 Podpora organizácie športových podujatí
regionálneho významu. Zabezpečenie personálnych
kapacít. Zabezpečenie materiálno- technického
a finančného vybavenia.
7.2.4 Podpora športových aktivít zdravotne
postihnutých občanov. Zabezpečenie materiálnotechnického a finančného vybavenia.
7.2.5 Podporovať talentovanú mládež. Zabezpečenie
materiálno- technického a finančného vybavenia.
7.2.6 Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými
právnickými a fyzickými osobami, pôsobiacimi
v oblasti telesnej kultúry. Zabezpečenie personálnych
kapacít.
7.2.7 Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby,
turistika, kultúrne krúžky. Zabezpečenie priestorového
a materiálneho vybavenia.

Akčný plán pre prioritnú oblasť
PO 08 Kultúra 2021-2022
Opatrenie / aktivita
8.1.1 Rekonštrukcia a zníženie energetického
zaťaženia budovy Centra voľného času (Bernolákova
ul.). Revitalizácia kultúrnych domov a kina v meste
Nová Baňa.
8.1.2 Obnova baníckych pamiatok (Vršky) a výstavba
baníckeho skanzenu vrátane repliky Potterovho parného
stroja.
8.1.3 Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí.
Podpora kultúrnych podujatí.

Akčný plán pre prioritnú oblasť
PO 09 Propagácia a cestovný ruch 2021-2022
Opatrenie / aktivita

2021/
2022 Odd. VŽPaSM

OKI
2021/
2022

Programový
rozpočet

Počet
vybudovaných/
zrevitalizovaných
areálov

ŠR /
Programový
rozpočet

Množstvo
vynaložených
finančných
prostriedkov

Programový
rozpočet

Počet podujatí

OKI
2021/
2022
OKI
Programový
rozpočet

2021/
2022
OKI
2021/
2022

ŠR /
Programový
rozpočet

2021/
2022

ŠR /
Programový
rozpočet

2021/
2022

Termín
(rok)
2021/
2022

2021/
2022
2021/
2022

Termín
(rok)
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OKI
ZŠ
MŠ
CVČ

Programový
rozpočet

Zodpovedný

Financovanie

Odd. VŽPaSM
CVČ

ŠR /
Programový
rozpočet

ŠR /
Programový
Odd. VŽPaSM
rozpočet
OKI

Programový
rozpočet

Zodpovedný

Financovanie

Množstvo
vynaložených
finančných
prostriedkov
Množstvo
vynaložených
finančných
prostriedkov
Počet
realizovaných
aktivít
Množstvo
vynaložených
finančných
prostriedkov

Ukazovateľ
výstupu
Množstvo
spotrebovanej
emergie
Množstvo
vynaložených
finančných
prostriedkov
Počet kultúrnych
podujatí

Ukazovateľ
výstupu

9.1.1 Podpora spolupráce verejného a súkromného
sektora pri propagovaní aktivít regiónu. Budovanie
partnerstiev.
9.2.1 Revitalizácia a komerčné využitie priestoru
Radničnej vinárne (mesto). Vybudovanie ferratovej
trasy v lokalite Červená skala a Havrania skala. Lokalita
rozhľadne Háj – úprava a revitalizácia.

Akčný plán pre prioritnú oblasť
PO 10 Administratíva a bezpečnosť 2021-2022
Opatrenie / aktivita
10.1.1 Rozšírenie a modernizácia kamerového
systému.
10.1.2 Zvyšovanie bezpečnosti v meste.

2021/
2022
2021/
2022

Termín
(rok)
2021/
2022
2021/
2022

Programový
rozpočet

Počet aktivít

Programový
rozpočet

Suma
investovaných
finančných
prostriedkov

Zodpovedný

Financovanie

MsP
Správne
oddelenie
MsP

ŠR /
Programový
rozpočet
Programový
rozpočet

Ukazovateľ
výstupu
Počet vymenených/
novoosadených
kamier

OKI
Odd. VŽPaSM

Legenda:

Označenie hlavných aktivít projektov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Nová Baňa 2021 - 2027

Označenie zásobníka aktivít projektov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Nová Baňa 2021 - 2027
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Počet vyriešených
priestupkov

