
Ciele a opatrenia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2027 
 

 5.1 Program 1. Informatizácia mesta 

Podprogram 1.1. Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry, efektívna verejná 

správa. 

Cieľ 1.1 Zabezpečiť technické podmienky na prechod samosprávy na nový typ 

vládnutia – e-government. 

Opatrenie 1.1.1 Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy. 

Technické zabezpečenie IS. 

Opatrenie 1.1.2 Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy. 

Tvorba aplikačného softwaru na zabezpečenie e- služieb v meste. 

 Podprogram 1.2. Počítačová gramotnosť. 

Cieľ 1.2 Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy. 

Opatrenie 1.2.1 Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy. 

Opatrenie 1.2.2 Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov mesta. 

 

 5.2 Program 2. Doprava a komunikácie 

Podprogram 2.1. Komunikácie 

Cieľ 2.1 Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. 

Opatrenie 2.1.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste podľa vyhodnotenia ich 

dôležitosti na základe zistení dopravnej komisie pre Mestskom zastupiteľstve. 

Prehodnotenie dôležitosti komunikácií sa bude každoročne aktualizovať. 

Opatrenie 2.1.2 Zapojenie sa do výziev určených na podporu nemotorovej dopravy výstavbou cyklotrás. 

Podpora budovania cyklochodníkov v rámci rozvoja cestovného ruchu. 

Opatrenie 2.1.3 Zabezpečenie dostatočnej kapacity parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry. 

Vybudovanie parkovacích plôch v lokalite Kohútovo a Starohutský vodopád. 

Opatrenie 2.1.4 Rekonštrukcia mostov a lávok v majetku mesta Nová Baňa. 

Opatrenie 2.1.5 Úprava a obnova dopravného značenia v meste Nová Baňa. 

 Podprogram 2.2. Doprava 

Cieľ 2.2 Zabezpečenie dopravného spojenia hromadnou autobusovou dopravou, 

prípadne železničnou dopravou. 

Opatrenie 2.2.1 Rekonštrukcia a výmena autobusových zastávok. 

 

 5.3 Program 3. Technická infraštruktúra 

Cieľ 3 Zabezpečiť rozvoj a rekonštrukciu technickej infraštruktúry v meste. 

Opatrenie 3.1 Príprava pre výstavbu inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV (Hrádzanská lúka) 

a KBV (pod Sekvojou). 

Opatrenie 3.2 Dokončenie verejného osvetlenia výmenou za LED osvetlenie. 

Opatrenie 3.3 Rozširovanie možností bezbariérových vstupov do verejných budov vo vlastníctve mesta 

Nová Baňa. 

Opatrenie 3.4 Skvalitnenie technického vybavenia a funkčnosti mestského rozhlasu. 

Opatrenie 3.5 Revitalizácia cintorína v Novej Bani. 

Opatrenie 3.6 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. 

Rekonštrukcia a modernizácia zdrojov tepla (na energeticky efektívnejšie). 

Opatrenie 3.7 Zásobovanie pitnou vodou. 

Dostavba vodovodnej siete a vodovodnej infraštruktúry vo vybraných lokalitách Novej 



 

Bane. 

Opatrenie 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 firmy Cortizo Slovakia, a.s. 

Budovanie nových zahusťovacích kioskových a stožiarových trafostaníc. 

Opatrenie 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. 

 

 5.4 Program 4. Odpadové hospodárstvo 

Cieľ 4 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom 

Opatrenie 4.1 V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižovanie podielu skladovanej 

časti odpadov, k čomu organizovať mobilné zbery textílii, kovového odpadu, 

viacvrstvových obalov nebezpečných odpadov. 

Zvýšenie environmentálneho povedomia ľudí. 

Opatrenie 4.2 Efektívna separácia komunálneho odpadu v meste. 

Ekonomické motivovanie obyvateľstva. 

Zabezpečenie požadovaných podmienok pre realizáciu separovaného zberu. 

Opatrenie 4.3 Prevádzka zariadení na efektívny separovaný zber – zberné dvory a kompostoviská. 

Výstavba mestského kompostoviska. 

Opatrenie 4.4 Odvádzanie odpadových vôd. 

Rozšírenie kanalizačných vetiev vo vybraných lokalitách Novej Bane. 

Opatrenie 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 a lesných 

pozemkoch. 

 

 5.5 Program 5. Životné prostredie 

Podprogram 5.1. Informovanosť a poradenstvo 

Cieľ 5.1 Zabezpečiť účinný systém informovanosti a poradenstva 

Opatrenie 5.1.1 Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP. 

Trvale preferovať poradenstvo a prevenciu pred represiou. 

Vypracovanie koncepcie pre ochranu životného prostredia v meste. 

Prezentácia a šírenie osvety v oblasti životného prostredia. 

 Podprogram 5.2. Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami 

Cieľ 5.2 Zabezpečiť ochranu a racionálne využívanie vôd, ochranu pred povodňami. 

Opatrenie 5.2.1 Ochrana vodných tokov pred znečistením. 

Opatrenie 5.2.2 Revitalizácia a úprava korýt a vodných tokov a vodných plôch. 

 Podprogram 5.3. Ochrana ovzdušia 

Cieľ 5.3 Zabezpečiť účinnú ochranu ovzdušia pred malými a strednými zdrojmi 

znečistenia nachádzajúcimi sa v katastrálnom území mesta. 

Opatrenie 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. 

 Podprogram 5.4. Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia 

Cieľ 5.4 Realizácia účinných opatrení v oblasti ostatných zložiek životného prostredia. 

Opatrenie 5.4.1 Rozvoj oddychových zón v lokalitách Zvonička, Tajch, Kohútovo a Gupňa. 

Revitalizácia promenád v lokalite Gupňa. 

 

 5.6 Program 6. Sociálne služby a zdravotníctvo 

Podprogram 6.1. Sociálne služby 

Cieľ 6.1 Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich 

kvalitu. 

Opatrenie 6.1.1 Starostlivosť o obyvateľov v dôchodkovom veku. 

Prevádzka denného stacionára v rámci projektu CIZS. 

Opatrenie 6.1.2 Starostlivosť o matky s deťmi a mladé rodiny. 

Podpora činnosti materského centra Gašparko. 

Opatrenie 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. 

 Podprogram 6.2. Zdravotnícke služby 

Cieľ 6.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb. 

Opatrenie 6.2.1 Zlepšenie úrovne poskytovanie domácej ošetrovateľskej služby, rozšírenie jej služieb 

a poskytovanie rehabilitačných cvičení. 

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb. 

Zvýšenie personálnych kapacít v prípade potreby. 

Opatrenie 6.2.2 Podpora poradenskej činnosti. 

Zabezpečenie personálnych kapacít. 

Zabezpečenie priestorov. 

Opatrenie 6.2.3 Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre deti a dospelých občanov. 

Zabezpečiť v súčinnosti s okolitými mestami (Žiar nad Hronom, Levice, Banská Bystrica, 

Nitra) poskytovanie zdravotníckych služieb a ich maximálnu dostupnosť. 

Opatrenie 6.2.4 Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť  o seniorov a dlhodobo chorých 

podporou činnosti špecializovanej ambulantnej starostlivosti. 

 

 5.7 Program 7. Vzdelávanie a šport 

Podprogram 7.1. Vzdelávanie 

Cieľ 7.1 Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry vzdelávania a zabezpečenie 

podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v meste. 

Opatrenie 7.1.1 Obnova a modernizácia zariadení predškolskej výchovy. 

Opatrenie 7.1.2 Obnova a modernizácia zariadení základného školstva. 

Opatrenie 7.1.3 Podpora záujmovej činnosti. 

Rekonštrukcia a zníženie energetickej zaťaženosti budovy ZUŠ (Kollárova ul.). 

Rekonštrukcia budovy ZUŠ. 

Revitalizácia vonkajšieho areálu ZUŠ. 



 

Opatrenie 7.1.4 Rekonštrukcia a modernizácia stravovacích zariadení vzdelávacích inštitúcií. 

Opatrenie 7.1.5 Rekonštrukcia a modernizácia budovy školskej športovej infraštruktúry. 

 Podprogram 7.2. Šport 

Cieľ 7.2. Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného 

a rekreačného športu. 

Opatrenie 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. 

Opatrenie 7.2.2 Vytváranie materiálnych a finančných podmienok  na rozvoj výkonnostného a rekreačného 

športu v meste. 

Zabezpečenie materiálno – technického a finančného vybavenia. 

Opatrenie 7.2.3 Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu. 

Zabezpečenie personálnych kapacít. 

Zabezpečenie materiálno- technického a finančného vybavenia. 

Opatrenie 7.2.4 Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov. 

Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. 

Opatrenie 7.2.5 Podporovať talentovanú mládež. 

Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. 

Opatrenie 7.2.6 Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými právnickými a fyzickými osobami, 

pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry. 

Zabezpečenie personálnych kapacít. 

Opatrenie 7.2.7 Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, kultúrne krúžky. 

Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia. 

 

 5.8 Podprogram 8. Kultúra 

Podprogram 8.1. Kultúrna infraštruktúra 

Cieľ 8.1 Kultúrna infraštruktúra, kultúrne a technické pamiatky. 

Opatrenie 8.1.1 Rekonštrukcia a zníženie energetického zaťaženia budovy Centra voľného času 

(Bernolákova ul.). 

Revitalizácia kultúrnych domov a kina v meste Nová Baňa. 

Opatrenie 8.1.2 Obnova baníckych pamiatok (Vršky) a výstavba baníckeho skanzenu vrátane repliky 

Potterovho parného stroja. 

Opatrenie 8.1.3 Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí. 

Podpora kultúrnych podujatí. 

 

 5.9 Program 9. Propagácia a cestovný ruch 

Podprogram 9.1. Propagácia mesta 

Cieľ 9.1 Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta. 

Opatrenie 9.1.1 Podpora spolupráce verejného a súkromného sektora pri propagovaní aktivít regiónu. 

Budovanie partnerstiev. 

 Podprogram 9.2. Rekreačno – relaxačné zázemie mesta 

Cieľ 9.2 Budovanie relaxačno – rekreačného zázemia mesta. 

Opatrenie 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. 

 

 5.10 Program 10. Administratíva a bezpečnosť 

Podprogram 10.1. Bezpečnosť 

Cieľ 10.1 Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku 

obyvateľov a ostatných subjektov v meste. 

Opatrenie 

10.1.1 

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému. 

Opatrenie 

10.1.2 

Zvyšovanie bezpečnosti v meste. 

 


