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Programová časť nadväzuje na strategickú časť a obsahuje najmä zoznam opatrení a projektov na 
zabezpečenie realizácie programu rozvoja mesta. Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie 
strategických cieľov v sociálnej, hospodárskej a environmentálnej politike minimálne na úrovni 
opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami projektov samosprávy 
vykonávaných mimo bežnú činnosť a smerujúcich k naplneniu strategického cieľa rozvoja mesta 
Nová Baňa na roky 2014-2020: „Strategickým cieľom rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-
2020 je vytvorenie podmienok pre zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta Nová Baňa, 
konkurencieschopný hospodársky rozvoj a kvalitné životné prostredie s rešpektovaním 
strategických cieľov VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja.“. Strategický cieľ  bol 
rozpracovaný do cieľov jednotlivých prioritných oblastí nasledovným spôsobom: 
 
 
Formulár S2 – Tabuľka strategických cieľov a opatrení  

Prioritné oblasti 
Prioritná oblasť 1 (PO1) 

Sociálna politika 
Prioritná oblasť 2 (PO2) 

Hospodárska politika 
Prioritná oblasť 3 (PO3) 
Environmentálna politika  

Ciele prioritných oblastí 

Zvýšiť kvalitu a zabezpečiť rozvoj 
ľudských zdrojov a všestrannú 

celoživotnú starostlivosť 
o obyvateľov mesta. 

 
Upevniť inovatívne 

a konkurencieschopné 
hospodárstvo založené na 

využití vnútorného 
potenciálu územia, 

dobudovanej technickej 
infraštruktúre a kvalitných 
službách verejnej správy a 

cestovného ruchu. 
 

Znížiť negatívne dopady 
vplývajúce na kvalitu 

životného prostredia a kvalitu 
života obyvateľov a zvýšiť ich 
environmentálne povedomie. 



 

 
Pre prehľadnejšie zachytenie stratégie rozvoja mesta Nová Baňa boli v strategickej časti 
detailnejšie rozpracované oblasti podpory jednotlivých prioritných oblastí: 
 
 
Formulár S2 – Tabuľka strategických cieľov a opatrení  

Prioritné oblasti 
Prioritná oblasť 1 (PO1) 

Sociálna politika 
Prioritná oblasť 2 (PO2) 

Hospodárska politika 
Prioritná oblasť 3 (PO3) 
Environmentálna politika  

Oblasti podpory 

- Školstvo a vzdelávanie 
- Sociálne služby a sociálna 

infraštruktúra (sociálna, bytová 
a zdravotnícka) 

- Kultúra a šport 
- Rozvoj a podpora partnerskej 

spolupráce 
 

 
-     Podnikateľské prostredie 
- Remeselná a 

poľnohospodárska 
výroba 

- Cestovný ruch 
- Technická infraštruktúra 

a služby verejnej správy 
- Výskum a inovácie 
- Kultúrny a kreatívny 

priemysel 
 

 
-     Odpadové hospodárstvo 
- Vodné hospodárstvo 

(voda, kanalizácia, 
protipovodňové 
opatrenia, opatrenia 
vedúce k prevencii pred 
živelnými pohromami) 

- Ochrana a tvorba zložiek 
životného prostredia 

 
 
Obsah programovej časti: 
 
- Konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám. 
- Súbor merateľných ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových 

hodnôt. 
 
Pri vypracovaní programovej časti PHSR mesta Nová Baňa bol v zmysle metodiky pre 
spracovanie PRM implementované nasledovné postupy: 
 
1. Pracovné skupiny bližšie špecifikovali opatrenia, ku ktorým navrhli aktivity a projekty 

vrátane merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu podľa (Formulára P1 a P2, viď nižšie). 
Na návrhoch sa spolupodieľali prizvaní strategickí partneri a organizácie. 

2. Následne Riadiaci tím vypracoval sumárny prehľad aktivít a projektov ako východisko pre 
Akčný plán (Formulár R1), stanovil termíny realizácie aktivít, projektov (roky) a odhad ich 
financovania (výška a zdroje financovania). 

3. Riadiaci tím zabezpečil vypracovanie formulárov pre prípravu navrhnutých projektov podľa 
Formulára P4 – Formulár pre prípravu projektu. 
 
 
 
 

 



 

Formulár č.P 1 – Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí 
Prioritná oblasť PO1 – Sociálna politika 

Opatrenie Projekt / Aktivita Prioritná oblasť 
/ oblasť 

Opatrenie 1.1 Podpora aktivít 
a projektov v oblasti školstva 
a vzdelávania. 

  

Opatrenie 1.2 Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia 
škôl a školských zariadení 
vrátane ich materiálno-
technického vybavenia. 

1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ JZ 
vrátane jej materiálno-technického vybavenia 

Sociálna oblasť/ 
Školstvo a 
vzdelávanie 

1.2.2 Rekonštrukcia elektroinštalácie v komplexe 
budov ZŠ JZ 

Sociálna oblasť/ 
Školstvo a 
vzdelávanie 

1.2.3 Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov 
a sociálnych zariadení v komplexe budov ZŠ J. 
Zemana 

Sociálna oblasť/ 
Školstvo a 
vzdelávanie 

1.2.4 Modernizácia vybavenia učební 
 ZŠ J. Zemana  

Sociálna oblasť/ 
Školstvo a 
vzdelávanie 

1.2.5 Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana 
učebnými pomôckami 

Sociálna 
oblasť/Školstvo a 
vzdelávanie 

1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného 
materiálno-technického vybavenia komplexu 
budov MŠ Nábrežná 

Sociálna 
oblasť/Školstvo 
a vzdelávanie 

1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu 
Základnej umeleckej školy 

Sociálna oblasť/ 
Školstvo a 
vzdelávanie 

1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými 
pomôckami 

Sociálna oblasť/ 
Školstvo a 
vzdelávanie 

1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály 
a areálu CVČ 

Sociálna oblasť / 
Školstvo a 
vzdelávanie 

Opatrenie 1.3 Komplexná 
sociálna a zdravotná 
starostlivosť o obyvateľov 
mesta. 

1.3.1 Spracovanie Komunitného plánu sociálnych 
služieb mesta Nová Baňa 

Sociálna oblasť 
/Sociálne služby  

1.3.2 Montáž výťahu v DSS Hrabiny – stredisko 
DDaDSS 

Sociálna oblasť 
/Sociálne služby  

Opatrenie 1.4 Podpora 
výstavby a rekonštrukcie 
bytového fondu. 

1.4.1 Výstavba nájomných bytov v meste Nová 
Baňa 

Sociálna oblasť / 
Sociálna 
infraštruktúra 

Opatrenie 1.5 Podpora 
športového, kultúrneho 
a spoločenského života 
v meste vrátane výstavby 
a modernizácie športovej 
a kultúrnej infraštruktúry. 

1.5.1 Zriadenie moderného Kultúrneho centra 
v meste Nová Baňa 

Sociálna oblasť / 
Kultúra a šport 

1.5.2  Úprava areálu KD Bukovina a areálu 
Zvonička na oddychovú zónu 

Sociálna oblasť / 
Kultúra a šport 

 1.5.3 Rekonštrukcia KD Štále Sociálna oblasť / 
kultúra a šport 



 

 1.5.4 Výstavba multifunkčnej haly pre kultúrne 
a športové podujatia 

Sociálna oblasť / 
kultúra a šport 

 1.5.5 Rekonštrukcia a modernizácia areálu 
kúpaliska na celoročné využitie 

Sociálna oblasť / 
kultúra a šport 

Opatrenie 1.6 Rozvoj a 
podpora partnerskej 
spolupráce. 

1.6.1 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce Sociálna 
oblasť/Rozvoj 
a podpora 
partnerskej 
spolupráce 

 
 

Prioritná oblasť PO1 – Hospodárska politika 
Opatrenie Projekt / Aktivita Prioritná oblasť / 

oblasť 
Opatrenie 2.1 - Zvýšenie 
atraktívnosti prostredia pre 
podnikanie a zamestnanosť. 

  

Opatrenie 2.2 - Podpora 
remeselnej výroby 
a poľnohospodárskej 
produkcie „z dvora“. 

  

Opatrenie 2.3 Ochrana 
a rozvoj kultúrneho 
a prírodného dedičstva. 

2.3.1 Obnova Súsošia sv. Trojice  (III. – V. 
etapa reštaurátorských prác) 

Hospodárska oblasť / 
Cestovný ruch 

2.3.2 Rekonštrukcia historickej budovy 
Zvonice na Zvoničke  

Hospodárska oblasť / 
Cestovný ruch 

2.3.3 Sprístupnenie Radnej siene verejnosti Hospodárska oblasť / 
Cestovný ruch 

2.3.4 Postavenie repliky Potterovho ohňového 
stroja  

Hospodárska oblasť / 
Cestovný ruch 

 2.3.5  Stretnutie banských miest a obcí 
Slovenska – zorganizovanie podujatia v meste 
Nová Baňa 

Hospodárska oblasť / 
Cestovný ruch 

Opatrenie 2.4 Vytváranie 
podmienok pre rozvoj 
cestovného ruchu a rekreácie. 

2.4.1 Výstavba sociálnych zariadení, spŕch 
a šatní v rekreačnej oblasti Tajch 

Hospodárska oblasť / 
Cestovný ruch 

2.4.2 Revitalizácia vodnej nádrže Tajch Hospodárska oblasť / 
Cestovný ruch 

2.4.3 Výstavba turistickej rozhľadne Háj Hospodárska oblasť / 
Cestovný ruch 

Opatrenie 2.5 Podpora 
rozvoja dopravnej a ostatnej 
technickej infraštruktúry. 
 
 
 
 

2.5.1 Vybudovanie odstavného pruhu pri 
základných školách 

Hospodárska oblasť / 
Dopravná 
infraštruktúra 

2.5.2 Výstavba verejných WC na 
 ul. Cintorínska 

Hospodárska oblasť 
/Technická 
infraštruktúra 

2.5.3 Rozšírenie kapacity parkovacích miest 
v meste Nová Baňa 

Hospodárska oblasť / 
Dopravná 
infraštruktúra 

 2.5.4 Modernizácia verejného osvetlenia 
(etapy) 

Hospodárska oblasť / 
Technická 



 

infraštruktúra 
 2.5.5 Dopravná situácia na ulici Kollárová Hospodárska oblasť / 

Technická 
infraštruktúra 

 2.5.6 Oprava a obnova miestnych komunikácií 
a chodníkov 

Hospodárska oblasť / 
Technická 
infraštruktúra 

 2.5.7 Modernizácia autobusových prístreškov Hospodárska oblasť / 
Technická 
infraštruktúra 

 2.5.8 Rozšírenie monitorovacieho kamerového 
systému mesta Nová Baňa 

Hospodárska oblasť / 
Technická 
infraštruktúra 

 2.5.9 Modernizácia mestskej tržnice Hospodárska oblasť / 
Technická 
infraštruktúra 

 2.5.10  Rozšírenie mestského rozhlasu – VISO 
(etapy) 

Hospodárska oblasť / 
Technická 
infraštruktúra 

Opatrenie 2.6 Podpora 
rozvoja informačnej 
spoločnosti a efektívnej 
verejnej správy. 

2.6.1 Podpora vzdelávania zamestnancov a 
zvyšovanie kvality práce 
 

Hospodárska oblasť 
/Služby verejnej 
správy 

2.6.2 Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania 
elektronických služieb občanom na úrovni 
samosprávy 
 

Hospodárska oblasť 
/Služby verejnej 
správy 

Opatrenie 2.7 Podpora aktivít 
a projektov v oblasti výskumu 
a inovácií. 

  

Opatrenie 2.8 Podpora aktivít 
a projektov v oblasti 
kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu. 

  

 
Prioritná oblasť PO1 – Environmentálna politika 

Opatrenie Projekt / Aktivita Prioritná oblasť / 
oblasť 

Opatrenie 3.1 Moderné 
a efektívne odpadové 
hospodárstvo. 

3.1.1 Modernizácia a zefektívnenie nakladania 
s komunálnym odpadom, systému triedeného 
zberu zložiek komunálnych odpadov a ich 
úprava 

Environmentálna 
oblasť / Odpadové 
hospodárstvo 

Opatrenie 3.2 Rozvoj 
infraštruktúry vodného 
hospodárstva a podpora 
aktivít vedúcich k prevencii 
pred živelnými pohromami 
a odstraňovaniu ich 
následkov 

3.2.1 Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej 
siete – ul. Kamenárska 

Environmentálna 
oblasť / Vodné 
hospodárstva 

Opatrenie 3.3 Podpora aktivít 3.3.1 Zateplenie budovy Podnikateľského Environmentálna 



 

a projektov v oblasti 
mestského prostredia, 
zachovania biodiverzity 
ekosystémov, ochrany a 
tvorby prírody a krajiny. 

centra/Kultúrneho centra oblasť / Ochrana 
a tvorba zložiek 
životného prostredia 

3.3.2 Lesnícko-environmentálne opatrenia – 
ochrana biotopov vtáctva 

Environmentálna 
oblasť / Ochrana 
a tvorba zložiek 
životného prostredia 

3.3.3 Lesná dopravná sieť  Environmentálna 
oblasť / Ochrana 
a tvorba zložiek 
životného prostredia 

3.3.4 Protipožiarne opatrenia Environmentálna 
oblasť / Ochrana 
a tvorba zložiek 
životného prostredia 

 3.3.5 Revitalizácia územia parku a nádvoria pri 
budove Radnice 

Environmentálna 
oblasť / Ochrana 
a tvorba zložiek 
životného prostredia 

Opatrenie 3.4 Znižovanie 
emisií a energetickej spotreby 

3.4.1 Modernizácia vykurovacieho systému 
v komplexe budov ZŠ J. Zemana  

Environmentálna 
oblasť / Ochrana 
a tvorba zložiek 
životného prostredia 

3.4.2 Oprava strechy budovy kina Vatra  Environmentálna 
oblasť / Ochrana 
a tvorba zložiek 
životného prostredia 

Opatrenie 3.5 Podpora 
environmentálnej osvety, 
výchovy a prevencie 

3.5.1 Vybudovanie NCH Zbojnícke studničky Environmentálna 
oblasť / Ochrana 
a tvorba zložiek 
životného prostredia 

 
Súhrn všetkých projektov je uvedený vo formulári P3 (viď príloha) a z pohľadu finančných 
zdrojov majú uvedené údaje súvislosť vo formulároch F2 a F3. Pre podrobnejšie rozpracovanie 
do samostatných formulárov boli zaradené projekty pre obdobie prvého akčného plánu PHSR 
(2015-2016) a budú každoročne doplnené pri hodnotení PHSR (Formulár P4 je súčasťou 
dokumentu).  
 

Súčasťou programovej časti je aj stanovenie meratelných ukazovateľov pre hodnotenie PHSR.  
Ukazovatele výsledkov a dopadov pre PHSR mesta Nová Baňa sú spracované v prehľade vo 
Formulári P2. Ukazovatele sú charakteristiky, ktoré môžeme merať a ich kvantitatívne meranie 
odráža zmeny, ktoré súvisia s intervenciou. Hovoríme im aj objektívne overiteľné ukazovatele, 
lebo popisujú ciele intervencie v merateľných veličinách. Ich špecifikovanie je základom pre 
monitorovací systém, pretože pomáhajú merať zmenu, ktorá sa udiala v porovnaní s plánom a to 
v zmysle kvality, kvantity a času. 
 
Výstupy projektu – práce, služby a tovary, ktoré boli financované počas realizácie aktivít 
projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska. 



 

 
Výsledok projektu  – 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 oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý je 
mimo priamej a výlučnej kontroly subjektu zodpovedajúceho za realizáciu intervencie. 
 
Ukazovateľ – nástroj na meranie dosiahnutého cieľa, mobilizácie zdrojov, dosiahnutých 
výsledkov, meranie kvality alebo kontextovej premennej. Ukazovateľ je tvorený definíciou, 
jednotkou, časovým vymedzením, počiatočnou hodnotou a požadovanou hodnotou. 
 

o Ukazovatele výstupu sú obvykle priradené k aktivitám, prípadne k špecifickým cieľom. 
Označujú hmatateľné produkty, bezprostredne dosiahnuté realizáciou jednej alebo 
viacerých aktivít, často vyjadrené v merateľných fyzických alebo peňažných jednotkách. 
Odrážajú skutočnosť, že niečo bolo vytvorené, vyprodukované, zriadené, zrealizované. 

 
o Ukazovatele výsledku vyjadrujú priamy hmatateľný efekt intervencie na cieľové skupiny 

projektu bezprostredne po ukončení realizácie projektu a merajú bezprostredný následok, 
ktorý bol vyvolaný výstupom (preto je medzi výstupom a výsledkom logická väzba) 

 
o 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, z toho dôvodu musí existovať medzi výsledkom a 
dopadom logická väzba. Z toho 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 Nová Baňa boli ako 
východiskové hodnoty dopadových ukazovateľov stanovené dopadové ukazovatele na 
nulovej úrovni a hodnotenie dopadov sa uskutočňuje k termínu roku 2020. 

 
        Formulár č. P2 – Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí PRM 

Typ 
ukazovateľa 

Názov 
ukazovateľa 

Definícia Informa čný 
zdroj 

Merná 
jednotka 

Vých.hod. Cieľová hodnota 
2014 2017 2020 

PRIORITNÁ OBLAS Ť - SOCIÁLNA 
1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ JZ vrátane jej materiálno-technického vybavenia 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
kapacita 

podporeného 
zariadenia/stravník 

ZŠ J. Zemana počet 1/371 1/420 1/420 

Výsledok 
zrekonštruovaná 

plocha 

odd.VŽPaSM 
+ 

 ZŠ J. Zemana 
m2 0 282,7 282,7 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt pre 

zlepšenie školskej 
infraštruktúry 

štatistika počet 0 1 1 

1.2.2 Rekonštrukcia elektroinštalácie v komplexe budov ZŠ JZ 
Hlavné 
ukazovatele: 
 

Výstup 
kapacita 

podporeného 
zariadenia/žiak 

ZŠ J. Zemana 
 

počet 1/398 0 1/450 



 

- výstupu 
 

- výsledku 
 

- dopadu 
 

Výsledok 
zrekonštruovaná 

plocha 

odd.VŽPaSM 
+ 

ZŠ J. Zemana  
m2 0 0 6500 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt pre 

zlepšenie školskej 
infraštruktúry 

štatistika počet 0 0 1 

1.2.3 Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov a sociálnych zariadení  
v komplexe budov ZŠ J. Zemana 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
kapacita 

podporeného 
zariadenia/žiak 

ZŠ J. Zemana 
 

počet 1/398 0 1/450 

Výsledok 
zrekonštruovaná 

plocha 

odd.VŽPaSM 
+ 

ZŠ J. Zemana 
m2 70 0 210 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt pre 

zlepšenie školskej 
infraštruktúry 

štatistika počet 0 0 1 

1.2.4  Modernizácia vybavenia učební v ZŠ J. Zemana 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet žiakov 

navštevujúcich ZŠ 
ZŠ J. Zemana 

 
počet 398 0 450 

Výsledok 
zvýšenie počtu 

vybavených 
učební 

ZŠ J. Zemana % 0 0 70 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt pre 

zlepšenie školskej 
infraštruktúry 

štatistika počet 0 0 1 

1.2.5 Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet žiakov 

navštevujúcich ZŠ 
ZŠ J. Zemana 

  
počet 398 0 450 

Výsledok 
zvýšenie počtu 

učebných 
pomôcok 

ZŠ J. Zemana % 0 0 65 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt pre 

zlepšenie školskej 
infraštruktúry 

štatistika počet 0 0 1 

1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia  
komplexu budov MŠ Nábrežná 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 
 

Výstup 
kapacita 

podporeného 
zariadenia/dieťa 

MŠ Nábrežná 
 

počet 1/206 0 1/206  

Výsledok 
zrekonštruovaná 

plocha 

odd.VŽPaSM 
+ MŠ 

Nábrežná 
m2 0 0 6392 

Dopad 
zrealizovaný 
projekt pre 

štatistika počet 0 0 1 



 

 zlepšenie školskej 
infraštruktúry 

1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet žiakov 

navštevujúcich 
ZUŠ 

ZUŠ 
 

počet 398 0 410  

Výsledok 
zrekonštruovaná 

plocha 
odd.VŽPaSM 

+ ZUŠ 
m2 0 0 1418 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt pre 

zlepšenie školskej 
infraštruktúry 

štatistika počet 0 0 1 

1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet žiakov 

navštevujúcich 
ZUŠ 

ZUŠ 
 počet 398  0 410  

Výsledok 
zvýšenie počtu 

učebných 
pomôcok  

ZUŠ  %  0 0 50  

Dopad 

zrealizovaný 
projekt pre 

zlepšenie školskej 
infraštruktúry 

štatistika počet 0 0 1 

1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet žiakov 

navštevujúcich 
CVČ 

CVČ 
 

počet 173  0  173  

Výsledok 
zrekonštruovaná 

plocha 
odd.VŽPaSM 

+ CVČ 
m2 0 0 2262 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt pre 

zlepšenie školskej 
infraštruktúry 

štatistika počet 0 0 1 

1.3.1 Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 

počet 
spracovaných 
koncepčných 
dokumentov 

správne 
oddelenie 

 
počet 0 1 1 

Výsledok 
spracovaný 

Komunitný plán 
sociálnych služieb 

 
správne 

oddelenie 
počet 0 1 1 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt pre 
zlepšenie 

sociálnych služieb 
 

štatistika počet 0 1 1 

1.3.2 Montáž výťahu v DSS Hrabiny – stredisko DDaDSS 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

Výstup 
počet klientov 

zariadenia 
DDaDSS 

 
počet 19 20  20  

Výsledok montáž výťahu DDaDSS počet  0 1 1 



 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt pre 

zlepšenie školskej 
infraštruktúry 

 
 

štatistika počet 0 1 1 

1.4.1 Výstavba nájomných bytov v meste Nová Baňa 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 

počet 
novopostavených 

bytových 
jednotiek 

odd.VŽPaSM počet 0 0 48 

Výsledok 
zvýšenie počtu 

bytových 
jednotiek 

odd.VŽPaSM počet 0 0 48 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt pre 
zlepšenie 

podmienok 
bývania 

štatistika počet 0 0 1 

1.5.1 Zriadenie moderného Kultúrneho centra v meste Nová Baňa 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 

počet 
zorganizovaných 
podujatí (besied, 

prednášok, 
výstav)/rok 

odd. kultúry 
a informácií 

 
počet/rok 0 

5  
 

5 

Výsledok 
zriadenie nového 
kultúrneho centra 

odd. VŽPaSM počet 0 1 1 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt pre 
zlepšenie 

podmienok 
v oblasti kultúry 

štatistika počet 0 
1 
 

1 

1.5.2  Úprava areálu KD Bukovina  a areálu Zvonička na oddychovú zónu 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
rozloha 

upraveného areálu 
odd.VŽPaSM m2 0 0 

300 + 
500 

Výsledok 
zvýšenie počtu 
návštevníkov 

oddychovej zóny 

odd. kultúry a 
informácií 

% 0 0 15 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt pre 
zlepšenie 

podmienok 
v oblasti kultúry 

štatistika počet 0 0 1 

1.5.3  Rekonštrukcia KD Štále 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet 

vypracovaných 
štúdií  

odd.VŽPaSM počet 0 0 1 

Výsledok spracovaná štúdia  odd.VŽPaSM počet 0 0 1 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt pre 
zlepšenie 

podmienok 

štatistika počet 0 0 1 



 

v oblasti kultúry 

1.5.4  Výstavba multifunkčnej haly pre kultúrne a športové podujatia 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet 

vypracovaných 
štúdií a PD 

odd.VŽPaSM počet 0 0 2 

Výsledok 
spracovaná štúdia 

a PD 
odd.VŽPaSM počet 0 0 2 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt pre 
zlepšenie 

podmienok 
v oblasti kultúry 

štatistika počet 0 0 1 

1.5.5  Rekonštrukcia a modernizácia areálu kúpaliska na celoročné využitie 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet 

vypracovaných 
štúdií  

odd.VŽPaSM počet 0 0 1 

Výsledok spracovaná štúdia odd.VŽPaSM  počet 0 0 1 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt pre 
zlepšenie 

podmienok 
v oblasti športu 

štatistika počet 0 0 1 

1.6.1 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 

počet sociálno-
ekonomických 

partnerov 
zapojených do 
regionálneho 

rozvoja 

správne 
oddelenie + 

odd. kultúry a 
informácií 

 

% 0 0 10 

Výsledok 

partneri zapojení 
do podpory 

regionálneho 
rozvoja 

správne odd. + 
odd. kultúry a 

informácií 
% 0 0 10 

Dopad 

zrealizované 
projekty v rámci 

partnerskej 
spolupráce 

štatistika počet 0 0 1 

          Zdroj: prehľad projektových zámerov mesta Nová Baňa, vlastné zdroje 
 
Formulár č. P2 – Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí PRM 

Typ 
ukazovateľa 

Názov 
ukazovateľa 

Definícia 
Informa čný 

zdroj 
Merná 

jednotka 
Vých.hod. 

Cieľová 
hodnota 

2014 2017 2020 
PRIORITNÁ OBLAS Ť - HOSPODÁRSKA 

2.3.1 Obnova Súsošia sv. Trojice  (III. – V. etapa reštaurátorských prác) 

Hlavné 
ukazovatele: 
 

Výstup 
počet obnovených 

kultúrnych 
pamiatok 

odd.VŽPaSM  počet 0 1 1 



 

- výstupu 
 

- výsledku 
 

- dopadu 
 

Výsledok 
zvýšenie počtu 
návštevníkov 

mesta Nová Baňa 

odd. kultúry 
a informácií 

 
% 0 10  10 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 

podmienok 
cestovného ruchu 

štatistika počet 0 1  1 

2.3.2 Rekonštrukcia historickej budovy Zvonice na Zvoničke 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet obnovených 

kultúrnych 
pamiatok 

odd.VŽPaSM  
 

počet 0 1 1 

Výsledok 
zvýšenie počtu 
návštevníkov 

mesta Nová Baňa 

odd. kultúry a 
informácií  

% 0 5  5  

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 

podmienok 
cestovného ruchu 

štatistika počet 0 1  1 

2.3.3 Sprístupnenie Radnej siene verejnosti 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet 

návštevníkov/rok 

odd. kultúry 
a informácií 

 
počet/rok 0 0 150 

Výsledok 
zvýšenie počtu 
návštevníkov 

mesta Nová Baňa 

 odd. kultúry 
a informácií 

 
% 0 0 5  

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 

podmienok 
cestovného ruchu 

štatistika počet 0 0 1 

2.3.4 Postavenie repliky Potterovho ohňového stroja 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet 

vypracovaných 
štúdií a PD 

odd.VŽPaSM počet 0 0 2  

Výsledok 

 
spracovaná štúdia 

a PD 
 

odd.VŽPaSM počet 0 0 2  

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 

podmienok 
cestovného ruchu 

štatistika počet 0 0 1 

2.3.5  Stretnutie banských miest a obcí Slovenska – zorganizovanie podujatia v meste Nová Baňa 

Hlavné 
ukazovatele: 
 

Výstup 
zorganizované 

podujatie   
odd. kultúry 
a informácií  

počet 0 1 1 



 

- výstupu 
 

- výsledku 
 

- dopadu 
 

Výsledok 
zvýšenie počtu 

návštevníkv mesta 
Nová Baňa  

odd. kultúry 
a informácií 

 
%  0 10  10  

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 

podmienok 
cestovného ruchu 

štatistika počet 0 1  1 

2.4.1 Výstavba sociálnych zariadení, spŕch a šatní v rekreačnej oblasti Tajch 

 
Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet 

vybudovaných 
objektov 

odd.VŽPaSM počet 0 1  1 

Výsledok 

zvýšenie počtu 
návštevníkov 

rekreačnej oblasti 
Tajch 

odd. kultúry 
a informácií 

 
% 0 10  10 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 

podmienok 
cestovného ruchu 

štatistika počet 0 1  1 

2.4.2 Revitalizácia vodnej nádrže Tajch 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 
 
 
 

Výstup 
počet 

zrealizovaných 
opatrení 

odd.VŽPaSM počet 0 0 3 

Výsledok 

zvýšenie počtu 
návštevníkov 

rekreačnej oblasti 
Tajch  

odd. kultúry 
a informácií 

 
% 0 0 10 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 

podmienok 
cestovného ruchu 

štatistika počet 0 0 1 

2.4.3 Výstavba turistickej rozhľadne Háj 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet postavených 

rozhľadní 
odd.VŽPaSM  počet 0 1 1 

Výsledok 
zvýšenie počtu 
návštevníkov 

mesta Nová Baňa 

odd. kultúry 
a informácií 

 
% 0 10  10 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 

podmienok 
cestovného ruchu 

štatistika počet 0 1  1 

2.5.1 Vybudovanie odstavného pruhu pri základných školách 



 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
dĺžka odstaveného 

pruhu v m 
odd.VŽPaSM m 0 140  140 

Výsledok 
zrekonštruované 
a nové plochy 

odd.VŽPaSM m 0 140  140 

Dopad 
zrealizovaný 

projekty technickej 
infraštruktúry 

štatistika počet 0 1  1  

2.5.2 Výstavba verejných WC na ul. Cintorínska 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet postavených 
objektov verejných 

WC 
odd.VŽPaSM počet 0 1  1 

Výsledok 
zrekonštruované 
a nové plochy 

odd.VŽPaSM 
m2   

 
0 42 42 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 
technickej 

infraštruktúry 

štatistika počet 0 1 1 

2.5.3 Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste Nová Baňa 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet spevnenej 

plochy  
 

TS mesta 
Nová Baňa  

 

m2 

  
870  0 1200 

Výsledok 
počet nových 

parkovacích miest 
TS mesta 

Nová Baňa  
%  
 

0 0 10  

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 
technickej 

infraštruktúry 

štatistika počet 0 0 1 

2.5.4  Modernizácia verejného osvetlenia (etapy) 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet vymenených 

a doplnených 
svietidiel 

odd.VŽPaSM počet 0 784  784  

Výsledok 
vymenené nové 

svietidlá 
odd.VŽPaSM počet 0 784  784  

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 
technickej 

infraštruktúry 

štatistika počet 0 1  1 

2.5.5  Dopravná situácia na ulici Kollárová 



 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet 

vypracovaných 
štúdií  

odd.VŽPaSM počet 0 1  1 

Výsledok 
spracovaná štúdia  

 
odd.VŽPaSM počet 0 1  1 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 
technickej 

infraštruktúry 

štatistika počet 0 1  1 

2.5.6  Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet spevnenej 

plochy  
TS mesta 

Nová Baňa  
m2 
 

12 099 0 19899 

Výsledok 

počet nových 
opravených 
komunikácií 
a chodníkov 

 

TS mesta 
Nová Baňa  

%  
 

0 0 5 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 
technickej 

infraštruktúry 

štatistika počet 0 0 1 

2.5.7  Modernizácia autobusových prístreškov 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 

počet 
zmodernizovaných  

autobusových 
prístreškov  

odd.VŽPaSM počet 3  0 18  

Výsledok 

nové 
zmodernizované 

autobusové 
prístrešky   

odd.VŽPaSM počet 0 0 15 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 
technickej 

infraštruktúry 

štatistika počet 0 0 1 

2.5.8  Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta Nová Baňa 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 

počet 
monitorovacích 

kamerových 
systémov  

odd.VŽPaSM 
+ MsP 

počet 0 0 10  

Výsledok 
nové kamerové 

systémy 
 

odd.VŽPaSM 
+ MsP 

počet 0 0 10  

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 
technickej 

infraštruktúry 

štatistika počet 0 0 1 



 

2.5.9  Modernizácia mestskej tržnice 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 

počet vymenených 
predajných 

stánkov  
 

TS + 
odd.VŽPaSM 

počet 0 0 20 

Výsledok 

zvýšenie počtu 
návštevníkov 

mesta Nová Baňa  
 

odd. kultúry 
a informácií 

%  
 

0 0 10  

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 
technickej 

infraštruktúry 

štatistika počet 0 0 1 

2.5.10  Rozšírenie mestského rozhlasu – VISO (etapy) 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 

počet hlasičov 
mestského 
rozhlasu 

s príslušenstvom 

odd.VŽPaSM počet 0 0 5  

Výsledok 

nové hlasiče 
mestského 
rozhlasu s 

príslušenstvom 

odd. 
VŽPaSM 

počet 0 0 5  

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na 
zlepšenie 
technickej 

infraštruktúry 

štatistika počet 0 0 1 

2.6.1 Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet 

preškolených 
zamestancov 

správne 
oddelenie 

 
počet 0 0 45 

Výsledok 
zvýšenie kvality 

práce 
správne 

oddelenie  
% 0 0 20 

Dopad 

účasť 
zamestnancov na 

odbornom 
vzdelávaní 

databáza 
eurostatu 

% 0 0 45 

2.6.2 Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy 

Hlavné 
ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet zavedených 

elektronických 
služieb 

správne 
oddelenie 

 
počet 0 0 30 

Výsledok 

počet 
poskytovaných 
elektronických 

služieb 

správne 
oddelenie 

 
%  0 0 30 

Dopad 
zníženie 

administratívnej 
zaťaženosti 

štatistika 
 

% 0 0 20 

        Zdroj: prehľad projektových zámerov mesta Nová Baňa, vlastné  
 



 

        Formulár č. P2 – Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí PRM 

Typ ukazovateľa 
Názov 

ukazovateľa Definícia 
Informa čný 

zdroj 
Merná 

jednotka 
Vých.hod. Cieľová 

hodnota 
2014 2017 2020 

PRIORITNÁ OBLAS Ť - ENVIRONMENTÁLNA 
3.1.1 Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich 

úprava 

Hlavné ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
zníženie množstva 

zmesového KO v % 
TS +  

odd.VŽPaSM  
% 15  0 30  

Výsledok 
zvýšenie množstva 
vyseparovaného 

KO 

TS +  
odd.VŽPaSM 

% 0  0  15  

Dopad 
zrealizovaný 

projekt na ochranu 
ŽP 

štatistika počet 0 0  1 

3.2.1 Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej siete – ul. Kamenárska 

Hlavné ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
dĺžka 

novovybudovanej 
kanalizácie v bm  

StVS, a.s. 
 

bm 0 0 1 509 

Výsledok 
vybudovaná 
kanalizácia  

StVS, a.s. 
 

počet 0 0 1 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt v oblasti 

vodného 
hospodárstva 

štatistika počet 0 0 1 

3.3.1 Zateplenie budovy Podnikateľského centra/Kultúrneho centra 

Hlavné ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 

zníženie 
energetickej 

náročnosti budovy 
v % 

odd.VŽPaSM % 0 50,9  50,9 

Výsledok 

znížená  
energetická  

náročnosť  budovy 
v %  

odd.VŽPaSM % 0 50,9 50,9 

Dopad 
zrealizovaný 

projekt energetickej 
efektívnosti 

štatistika počet 0 1  1 

3.3.2 Lesnícko-environmentálne opatrenia – ochrana biotopov vtáctva 

Hlavné ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 

rozloha územia 
v ha, na ktorom sú 

realizované 
lesnícko-

environmentálne 
opatrenia 

MsL s.r.o 
 

ha 0 0 2636 

Výsledok 
počet 

monitorovacích 
lokalít 

MsL s.r.o. 
 

počet 0 0 3 



 

Dopad 
zrealizovaný 

projekt na ochranu 
ŽP 

štatistika počet 0 0 1 

3.3.3 Lesná dopravná sieť  

Hlavné ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
dĺžka existujúcej   
lesnej dopravnej 

siete v km 

MsL s.r.o. 
 

km 60  0 68  

Výsledok 
revitalizácia lesnej 

dopravnej siete 
 

MsL s.r.o. 
 

km 0 0 8  

Dopad 
zrealizovaný 

projekt na ochranu 
ŽP 

štatistika počet 0 0 1 

3.3.4 Protipožiarne opatrenia 

Hlavné ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
dĺžka existujúcich 
protipožiarnych 

ciest km 

MsL s.r.o. 
 

km 60  0 68  

Výsledok 
revitalizácia 

protipožiarných 
ciest  

MsL s.r.o. 
 

km 0 0 
8 
 

Dopad 
zrealizovaný 

projekt na ochranu 
ŽP 

štatistika počet 0 0 1 

3.3.5  Revitalizácia územia parku a nádvoria pri budove Radnice 

Hlavné ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet 

vypracovaných 
štúdií  

odd.VŽPaSM počet 0 0 1 

Výsledok 
spracovaná štúdia  

 
odd.VŽPaSM počet 0 0 1 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na zlepšenie 

ochrany a tvorbu 
zložiek ŽP 

štatistika počet 0 0 1 

3.4.1 Modernizácia vykurovacieho systému v komplexe budov ZŠ J. Zemana 

Hlavné ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
kapacita 

podporeného 
zariadenia/žiak 

ZŠ J. Zemana 
 

počet 1/398 0 1/450 

Výsledok 
zníženie 

energetickej 
náročnosti budovy 

odd.VŽPaSM + 
ZŠ J. Zemana 

% 0 0 15  

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na zlepšenie 

školskej 
infraštruktúry 

štatistika počet 0 0 1 

3.4.2 Oprava strechy budovy kina Vatra 



 

Hlavné ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup plocha strechy v m2 odd.VŽPaSM m2 0 0 320 

Výsledok 
zníženie 

energetickej 
náročnosti budovy 

odd.VŽPaSM % 0 0 10 

Dopad 

zrealizovaný 
projekt na zlepšenie 

kultúrnej 
infraštruktúry 

štatistika počet 0 0 1 

3.5.1 Vybudovanie NCH Zbojnícke studničky 

Hlavné ukazovatele: 
 
- výstupu 

 
- výsledku 

 
- dopadu 
 

Výstup 
počet návštevníkov 

NCH/rok 

odd. kultúry 
a informácií 

 
počet/rok 0 1000 1000  

Výsledok 
počet 

vybudovaných 
informačných tabúľ 

odd.VŽPaSM počet 0 5 5 

Dopad 

zrealizovaných 
projekt na zlepšenie 

podmienok 
cestovného ruchu 

štatistika počet 0 1 1 

       Zdroj: prehľad projektových zámerov mesta Nová Baňa, vlastné zdroje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Formulár P4 – Formulár na prípravu projektov (Projekt č.1) 
Základné údaje o projektovom zámere  

Názov projektu Obnova Súsošia sv. Trojice (III. - V. etapa reštaurátorských prác) 

Garant Mesto Nová Baňa 

Kontaktná osoba garanta Mestský úrad – projektová manažérka 

Partneri garanta - 

Začatie a ukončenie projektu 2015-2017 

Stav projektu pred realizáciou Pred realizáciou prebehli reštaurátorské práce (etapa I. a II.). 

Cieľ projektu  Realizácia III. - V. etapy reštauátorských prác v zmysle Návrhu na 
reštaurovanie 

Výstupy Počet obnovených kultúrnych pamiatok 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci mesta Nová Baňa 

Indikátory monitoringu Počet návštevníkov mesta Nová Baňa 

Zmluvné podmienky Pokračovanie v zmysle Návrhu na reštaurovanie 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov 

Poznámky Opatrenie 2.3 Ochrana a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 
subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Realizácia projektu Projektová manažérka 2015-2017 

Kolaudácia Odd.VŽPaSM 2017 

Financovanie projektu (náklady v EUR) 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ ŠR VÚC Obec 

Realizácia projektu 2015 58 080  38 080  20 000  

 2016 39 468  19 468   20 000  

 2017 53 940  33 940  20 000  

Spolu 2015/2017 151 488  91 488  60 000  

Zdroj:  vlastné zdroje 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Formulár P4 – Formulár na prípravu projektov (Projekt č.2) 
Základné údaje o projektovom zámere  

Názov projektu Rekonštrukcia historickej budovy Zvonice na Zvoničke 

Garant Mesto Nová Baňa 

Kontaktná osoba garanta Mestský úrad – projektová manažérka 

Partneri garanta  

Začatie a ukončenie projektu 2015 

Stav projektu pred realizáciou Staršia historická budova, potreba rekonštrukcie 

Cieľ projektu Oprava strechy, drevených častí a fasády budovy zvonice 

Výstupy Počet obnovených kultúrnych pamiatok 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci mesta Nová Baňa 

Indikátory monitoringu Počet návštevníkov mesta Nová Baňa 

Zmluvné podmienky VO – výber dodávateľa 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov, proces VO 

Poznámky Opatrenie 2.3 Ochrana a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 
subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Výber dodávateľa, podpis zmluvy Odd.VŽPaSM 2015 

Realizácia projektu Projektová manažérka 2015 

Kolaudácia Odd.VŽPaSM 2015 

Financovanie projektu (náklady v EUR) 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ ŠR VÚC Obec 

Realizácia projektu 2015 8 540    8 540  

Spolu 2015 8 540    8 540  

Zdroj:  vlastné zdroje 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Formulár P4 – Formulár na prípravu projektov (Projekt č.3) 
Základné údaje o projektovom zámere  

Názov projektu Výstavba sociálnych zariadení, spŕch a šatní v rekreačnej oblasti 
Tajch 

Garant Mesto Nová Baňa 

Kontaktná osoba garanta Mestský úrad – projektová manažérka 

Partneri garanta  

Začatie a ukončenie projektu 2015 

Stav projektu pred realizáciou Chýbajúce sociálne zariadenia, nedostatok sociálnych zariadení 

Cieľ projektu Výstavba  WC, spŕch, požičovne bicyklov a bufetu vrátane 
infraštruktúry 

Výstupy Počet vybudovaných objektov 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci mesta Nová Baňa 

Indikátory monitoringu Počet návštevníkov mesta Nová Baňa 

Zmluvné podmienky VO – výber dodávateľa 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov, proces VO 

Poznámky Opatrenie 2.4 Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a 
rekreácie 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 
subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Realizácia projektu Projektová manažérka 2015 

Kolaudácia Odd.VŽPaSM 2015 

Financovanie projektu (náklady v EUR) 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklad
y spolu 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ ŠR VÚC Obec 

Realizácia projektu 2015 125 154    125 154  

Spolu 2015 125 154    125 154  

Zdroj:  vlastné zdroje 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Formulár P4 – Formulár na prípravu projektov (Projekt č.4) 
Základné údaje o projektovom zámere  

Názov projektu  Výstavba turistickej rozhľadne Háj 

Garant Mesto Nová Baňa 

Kontaktná osoba garanta Mestský úrad – projektová manažérka 

Partneri garanta  

Začatie a ukončenie projektu 2015 

Stav projektu pred realizáciou - 

Cieľ projektu Výstavba novej výhľadne Háj,  

Výstupy Počet postavených rozhľadní, úprava okolia, vybudovanie sedenia 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci mesta Nová Baňa 

Indikátory monitoringu Počet návštevníkov mesta Nová Baňa 

Zmluvné podmienky VO – výber dodávateľa 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov, proces VO 

Poznámky Opatrenie 2.4  Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a 
rekreácie 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 
subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Výber dodávateľa, podpis zmluvy Odd.VŽPaSM 2015 

Realizácia projektu Projektová manažérka 2015 

Kolaudácia Odd.VŽPaSM 2015 

Financovanie projektu (náklady v EUR) 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ ŠR VÚC Obec 

Realizácia projektu 2015 80 000    80 000  

Spolu 2015 80 000    80 000  

Zdroj:  vlastné zdroje 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Formulár P4 – Formulár na prípravu projektov (Projekt č.5) 
Základné údaje o projektovom zámere  

Názov projektu Výstavba verejných WC na ul. Cintorínska 

Garant Mesto Nová Baňa 

Kontakt ná osoba garanta Mestský úrad – projektová manažérka 

Partneri garanta  

Začatie a ukončenie projektu 2015 

Stav projektu pred realizáciou Chýbajúce verejné WC na ul. Cintorínska 

Cieľ projektu Vybudovanie hygienického zariadenia v blízkosti  
Námestia sv. Alžbety, na ul. Cintorínska 

Výstupy Počet postavených objektov verejných WC 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci mesta Nová Baňa 

Indikátory monitoringu  Zrekonštruované a nové plochy v m2 

Zmluvné podmienky VO – výber dodávateľa 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov, proces VO 

Poznámky Opatrenie 2.5  Podpora rozvoja dopravnej a ostatnej technickej 
infraštruktúry 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 
subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej dokum. Projektová manažérka 2015 

Vydanie stavebného povolenia Odd.VŽPaSM 2015 

Výber dodávateľa, podpis zmluvy Odd.VŽPaSM 2015 

Realizácia projektu Projektová manažérka 2015 

Kolaudácia Odd.VŽPaSM 2015 

Financovanie projektu (náklady v EUR) 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ ŠR VÚC Obec 

Realizácia projektu 2015 40 000    40 000  

Spolu 2015 40 000    40 000  

Zdroj:  vlastné zdroje 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
Formulár P4 – Formulár na prípravu projektov (Projekt č.6) 
Základné údaje o projektovom zámere  

Názov projektu Modernizácia verejného osvetlenia (etapy) 

Garant Mesto Nová Baňa 

Kontaktná osoba garanta Mestský úrad – projektová manažérka 

Partneri garanta  

Začatie a ukončenie projektu 2015 

Stav projektu pred realizáciou Staršie svietidlá, neefektívne 

Cieľ projektu Vypracovanie PD, výmena pôvodných svietidiel a doplnenie 
príslušenstva 

Výstupy Počet vymenených a doplnených svietidiel 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci mesta Nová Baňa 

Indikátory monitoringu  Nové, vymenené svietidlá 

Zmluvné podmienky VO – výber dodávateľa 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov, proces VO 

Poznámky Opatrenie 2.5  Podpora rozvoja dopravnej a ostatnej technickej 
infraštruktúry 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 
subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej dokum. Projektová manažérka 2015 

Vydanie stavebného povolenia Odd.VŽPaSM 2015 

Výber dodávateľa, podpis zmluvy Odd.VŽPaSM 2015 

Realizácia projektu Projektová manažérka 2015 

Kolaudácia Odd.VŽPaSM 2015 

Financovanie projektu (náklady v EUR) 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ ŠR VÚC Obec 

Realizácia projektu 2015 750 000 712 500   37 500  

Spolu 2015 750 000 712 500   37 500  

Zdroj:  vlastné zdroje 



 

 
 
 
 
 
Formulár P4 – Formulár na prípravu projektov (Projekt č.7) 
Základné údaje o projektovom zámere  

Názov projektu Zateplenie budovy Podnikateľského centra/Kultúrneho centra 

Garant Mesto Nová Baňa 

Kontaktná osoba garanta Mestský úrad – projektová manažérka 

Partneri garanta  

Začatie a ukončenie projektu 2015 

Stav projektu pred realizáciou Nezateplená budova  

Cieľ projektu Zateplenie obvodových stien, strešnej konštrukcie a stropov, výmena 
okien a dverí 

Výstupy Zníženie energetickej náročnosti budovy v % 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci mesta Nová Baňa 

Indikátory monitoringu Zníženie energetickej náročnosti budovy v % 

Zmluvné podmienky VO – výber dodávateľa 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov, proces VO 

Poznámky Opatrenie 3.3  Podpora aktivít a projektov v oblasti mestského 
prostredia, zachovania biodiverzity ekonosystémov, ochrany a tvorby 
prírody a krajiny 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 
subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Realizácia projektu Projektová manažérka 2015 

Kolaudácia Odd.VŽPaSM 2015 

Financovanie projektu (náklady v EUR) 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje EÚ ŠR VÚC Obec 

Realizácia projektu 2015 230 282 187 171   43 111  

Spolu 2015 230 282 187 171   43 111  

Zdroj:  vlastné zdroje 
 

 
 
 



 

 
 


