
 
 

Správa o hodnotení plnenia 
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 

za rok 2021 
 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa (ďalej PHRSR) je 
základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument. PHRSR na roky 2021 – 
2027 bol spracovaný v zmysle Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení 
neskorších predpisov a v zmysle Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií 
schváleného uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 zverejnenej Ministerstvom 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Dokument bol schválený uznesením č. 
131/2020 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 29.12.2020. Aktualizácia 
dokumentu bola schválená uznesením č. 5/2022 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo 
dňa 23.02.2022.   
 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa je tvorený súborom 
opatrení, ktoré bližšie charakterizujú stanovené priority a prioritné ciele a sú zaradené do 
príslušných prioritných (kľúčových) osí a oblastí rozvoja. Plnenie cieľov PHRSR je realizované 
prostredníctvom projektov a aktivít, ktoré sú každoročne zapracovávané do Programového 
rozpočtu mesta Nová Baňa.  

 
Správa o plnení PHRSR bola spracovaná na základe podkladov: 
- MsÚ Nová Baňa 
      /prednostka, vedúci a zamestnanci    

oddelení/ 
- Materská škola Nábrežná 2,  

vrátane elokovaných pracovísk  
- Základná škola Jána Zemana Nová Baňa 
- Základná umelecká škola Nová Baňa 

- Centrum voľného času Nová Baňa 
- Technické služby mesta Nová Baňa 
- Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa, 
- Mestský bytový podnik Nová Baňa 
- Spojená škola Nová Baňa 
-  DSS Hrabiny Nová Baňa 

 
V roku 2021 boli realizáciou jednotlivých projektov Programového rozpočtu mesta plnené 
nasledovné opatrenia: 
 
Hodnotenie plnenia PHRSR Nová Baňa za rok 2021 v textovej forme:  
 
1.1.1 Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy. Technické zabezpečenie 
IS. 
Modernizácia informačných systémov 
Skutočnosť k 31.12.2021: Bol zakúpený informačný systém na odborné služby v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, vrátane licenčnej zmluvy, dodania licencií 
a poplatku za služby v sume 7 980 eur.  
(Plnenie ukazovateľa: 1 implementovaný IS, Finančné vyjadrenie/poznámka: 7 980 eur, Prog. 
rozpočet:1.1) 
 
 
1.2.1 Podpora zvyšovania počítačovej gramotnosti u pracovníkov samosprávy 
Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce 
Skutočnosť k 31.12.2021: Bolo preškolených 30 zamestnancov v celkovej sume 2 764 eur, čo 
predstavuje 59% podielu zamestnancov MsÚ, ktorí sa zúčastnili odborného vzdelávania. 
(Plnenie ukazovateľa: 30 preškolených zamestnancov, Finančné vyjadrenie/poznámka: 2 764 
eur, Prog. rozpočet:1.1) 
(Plnenie ukazovateľa: 59% podielu zamestnancov na odbornom vzdelávaní, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet:1.1) 



 
 
 
1.2.2 Podpora zvyšovania počítačovej gramotnosti u obyvateľov mesta 
Poskytnutie SMART služieb pre obyvateľov 
Skutočnosť k 31.12.2021: Bola zakúpená licencia na komunikačný systém MUNIPOLIS v sume 2 
164 eur.  
(Plnenie ukazovateľa: 1 služba, Finančné vyjadrenie/poznámka: 2 164 eur, Prog. rozpočet:1.1) 
 
2.1.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií 
Novovybudované a rekonštruované miestne komunikácie a chodníky 
Skutočnosť k 31.12.2021: Technické služby mesta Nová Baňa vykonali opravu výtlkov MK 
v sume 50 382 €; opravu križovatky k Starohutianskému vodopádu v sume 3 858 eur; opravu MK 
Chotár v sume 38 111 eur, Kostivrch v sume 4 990 eur a ulíc Slameníkova, Záhrbská, 
Podhorská, Kútovská v sume 151 867 eur; PD a materiál na rekonštrukciu MK Čierny lúh 
v sume 3 648 eur. Výdavky za vyjadrenia od inštitúcií na spevnené plochy ulíc Štúrova 
a Nábrežná boli v sume 276 eur. Dĺžka rekonštrukcie MK za uvedené opravy je 13 000 m2. Pri 
priemernej šírke vozovky 4m, dĺžka 13 000 m2 zodpovedá dĺžke 3 250 m (3,25 km) rekonštrukcie 
MK. 
Technické služby mesta Nová Baňa realizovali opravu chodníka na Dodekovej ulici v dĺžke 493 
m2 v sume 26 757 eur a rozšírenie chodníkov k hrobovým miestam v dĺžke 141 m2  v sume 8 892 
eur. Dĺžka rekonštrukcie chodníkov za uvedené opravy je 634 m2. Pri priemernej šírke chodníka 
1,5m, dĺžka 634 m2 zodpovedá dĺžke 422, 66 m (0,423 km) rekonštrukcie chodníkov. 
(Plnenie ukazovateľa: 3, 25 km dĺžky rekonštrukcie MK, Finančné vyjadrenie/poznámka: 
253 133 eur s DPH, Prog. rozpočet: 5.2.1) 
(Plnenie ukazovateľa: 0, 423 km dĺžky rekonštrukcie chodníkov, Finančné vyjadrenie/poznámka: 
35 649 eur s DPH, Prog. rozpočet: 5.2.1) 
 
2.1.3 Zabezpečenie dostatočnej kapacity parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry 
Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste. Vybudovanie parkovacích plôch v lokalite 
Kohútovo a Starohutianský vodopád a iné. 
Skutočnosť k 31.12.2021: Na asfaltovej ploche na konci ulice Hájskej boli realizované 
vodorovné značenia pre 18 parkovacích miest slúžiacich pre návštevníkov lokality Zvonička 
a Kohútovo. Za areálom Kohútova bola spevnená vyčlenená plocha za účelom vytvorenia 
odstavnej plochy pre návštevníkov Kohútova, najmä v prípade hromadných podujatí – omše, 
púte.  
(Plnenie ukazovateľa: 18 nových parkovacích miest, Finančné vyjadrenie/poznámka: 500 eur, 
Prog. rozpočet: 5.2.1) 
(Plnenie ukazovateľa: 1 lokalita s novovybudovanými parkovacími plochami, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: lokalita Kohútovo, Prog. rozpočet: 5.2.1) 
 
2.1.5 Úprava a obnova dopravného značenia v meste Nová Baňa 
Novovybudovanie dopravných technických zariadení 
Skutočnosť k 31.12.2021: Technické služby mesta Nová Baňa zakúpili dopravné technické 
zariadenia: 70 ks dopravné značky, 12 ks kúžele, 2 ks parkovací stĺpik sklopný, 140 ks 
príslušenstva k dopravným značkám a 60 bm pásky v sume 3 074 eur a osadili 50 ks dopravných 
značiek.  
(Plnenie ukazovateľa: 50 novovybudovaných dopravných technických zariadení, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: 3 074 eur, Prog. rozpočet: 5.2.1) 
 
2.2.1 Rekonštrukcia a výmena autobusových zastávok 
Modernizácia autobusových prístreškov 
Skutočnosť k 31.12.2021: Technické služby mesta Nová Baňa osadili 2 ks autobusových 
označníkov v sume 936 eur. Príprava podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
modernizáciu a rekonštrukciu autobusových zastávok.   
(Plnenie ukazovateľa: 0 zrekonštruovaných zastávok/označník ako doplnková infraštruktúra, 
Finančné vyjadrenie/poznámka: 936 eur, Prog. rozpočet: 5.2.1) 
 



 
3.1.1 Príprava na výstavbu inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV a KBV (Pod 
sekvojou) 
Výstavba inžinierských sietí (Pod sekvojou) 
Skutočnosť k 31.12.2021: Pre komplexnú bytovú výstavbu KBV bytový dom A Pod sekvojou boli 
realizované opatrenia umožňujúce získanie stavebného povolenia (posilňujúci vrt pre dodávku 
pitnej vody, príprava pre vybudovanie trafostanice). 
(Plnenie ukazovateľa: 0 ha novej plochy pre IBV/štádium: príprava, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: -) 
(Plnenie ukazovateľa: 0 nových obyvateľov pre IBV/štádium: príprava, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: -) 
 
3.1.5 Revitalizácia cintorína v Novej Bani 
Rekonštrukcia Domu smútku a cintorína. Výsadba krovov a drevín.  
Skutočnosť k 31.12.2021: Technické služby mesta Nová Baňa opravili múr na cintoríne v ploche  
297 m2 od Cintorínskej ulice v sume 25 401 eur a dosadili strom javor.   
(Plnenie ukazovateľa: 297 m2 plochy cintorína, Finančné vyjadrenie/poznámka: 25 401 eur, 
Prog. rozpočet: 8.9) 
(Plnenie ukazovateľa: 1 vysadený strom, Finančné vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: 8.9) 
 
3.1.6 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Rekonštrukcia a zvýšenie 
energetickej efektívnosti tepelných zdrojov 
Modernizácia vykurovacích systémov v správe MsBP 
Skutočnosť k 31.12.2021: V uvedenom roku bola uhradená rekonštrukcia vykurovacieho systému 
plynovej kotolni na Štúrovej ul. po skončení testovacej prevádzky v sume 86 345 eur pre 260 
napojených bytov, t.j. 693 obyvateľov  
(Plnenie ukazovateľa: 1 uhradená rekonštrukcia vykurovacieho systému, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: 86 345 eur, Prog. rozpočet: Mestský bytový podnik Nová Baňa)     
(Plnenie ukazovateľa: 693 podporených užívateľov, Finančné vyjadrenie/poznámka: -, Prog. 
rozpočet: Mestský bytový podnik Nová Baňa)     
 
3.1.8 Súčinnosť mesta pri dostavbe a rekonštrukcii transformačných staníc 
Vybudovanie  novej 110/22 kV rozvodne a transformovne v južnej časti katastrálneho 
územia mesta Nová Baňa za areálom firmy Cortizo Slovakia, a.s.. Budovanie nových 
zahusťovacích kioskových a stožiarových trafostaníc.  
Skutočnosť k 31.12.2021: Uskutočnili sa prípravné pracovné stretnutia a príprava projektovej 
dokumentácie k vybudovaniu novej rozvodne a transformovne v meste v areáli bývalej 
prekládkovej stanice na ul. Železničný rad. Boli vybudované 4 nové zahusťovacie kioskové 
a stožiarové trafostanice podľa plánu SSD.   
(Plnenie ukazovateľa: 0 nových transformačných staníc/štádium: príprava, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: -) 
(Plnenie ukazovateľa: 4 nové zahusťovacie trafostanice, Finančné vyjadrenie/poznámka: -, 
Prog. rozpočet: -) 
 
4.1.1 Zníženie vzniku zmesového komunálneho odpadu a zvýšenie podielu triedeného zberu 
Modernizácia a zefektívnenie  komunálneho odpadu s prijatými koncepciami 
Skutočnosť k 31.12.2021: Bolo vyzbieraných spolu 4 250 ton komunálneho odpadu, z toho 2 390 
ton triedeného odpadu a 1 860 ton zmesového komunálneho odpadu (uloženého na skládku).  
Mesto Nová Baňa od 1. júla 2021 zaviedlo zber BRKO, jeho zvoz zabezpečuje prostredníctvom 
TS z prestrešených kontajnerových stojísk, ktoré. sú určené pre bytové domy. BRKO je 
energeticky zhodnocovaný v bioplynovej stanici v Budči. K zavedeniu BRKO boli zakúpené 
hnedé zberné nádoby, 10 litrové prevetrávané vedierka a kompostovateľné vrecká na BRKO do 
domácností, vodotesný kontajner a iné.   
Percento triedenia za rok 2021: 48,25 %. Vďaka tejto miere triedenia dostaneme príspevok z EF 
v júni 2022. (V roku 2021 sme dostali príspevok za rok 2020 vo výške 7583,48 €.) 
(Plnenie ukazovateľa: 4 250 ton vyzbieraného KO/percento triedenia: 48,25%, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet:6.1+6.2) 
 



4.1.2 Zvýšenie environmentálneho povedomia a motivácie obyvateľov k separovaniu 
Zefektívnenie systému separovaného zberu komunálneho odpadu 
Skutočnosť k 31.12.2021: Zefektívnenie systému triedeného zberu komunálneho odpadu sa 
prejavilo v náraste; plasty + 52 ton, BRO (konáre) + 281 ton, sklo + 37 ton, BRKO + 35 ton, 
čím sa znížil zákonný poplatok z 22 eur/t na 18 eur/t pre rok 2022.  
(Plnenie ukazovateľa: 405 ton zefektívnenia systému separovaného zberu KO, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet:6.1) 
 
4.1.4 Odvádzanie odpadových vôd 
Rozšírenie kanalizačných vetiev vo vybraných lokalitách Novej Bane 
Skutočnosť k 31.12.2021: Opakované podanie rovnakého predmetu žiadosti o dotáciu cez 
Environmentálny fond na rozšírenie kanalizácie ulíc Mariánskej, Baníckej a Robotníckej, ale pre 
rok 2022. Žiadosť pre rok 2021 nebola schválená.  
(Plnenie ukazovateľa: 0 km kanalizácie/podanie žiadosti, Finančné vyjadrenie/poznámka: -, 
Prog. rozpočet:8.3.4) 
 
4.1.5 Odvádzanie dažďových vôd 
Budovanie odvodňovacích kanálov, žľabov a rigolov vo vybraných lokalitách a lesných 
pozemkoch 
Skutočnosť k 31.12.2021: Mestské lesy uskutočnili rekonštrukcie a opravy povodňami zničených 
vybraných ciest a zvážnic: Koliba, Studené stoky, Zajačia dolina, Banská dolina, Rovienky 
a Zadný jarok v sume 21 176 eur.   
Technické služby opravili a vyčistili rigoly vo vybraných lokalitách v sume 25 088 eur.   
(Plnenie ukazovateľa: 0 novovybudovanej dažďovej kanalizácie/ 6 opravených úsekov, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: 46 264 eur, Prog. rozpočet: Mestské lesy Nová Baňa + 5.2.1)     
 
5.2.2 Revitalizácia a úprava korýt vodných tokov a vodných plôch 
Revitalizácia vodnej nádrže Tajch 
Skutočnosť k 31.12.2021: VN Tajch – výdavky boli použité na zabezpečenie výkonu technicko-
bezpečnostného dohľadu prostredníctvom spôsobilej osoby vrátane agendy súvisiacej s touto 
činnosťou. Uskutočnili sa viaceré pracovné stretnutia k revitalizácii vodnej nádrže.  
(Plnenie ukazovateľa: 0 zrevitalizovaných vodných plôch/štádium: príprava, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: 2 250 eur, Prog. rozpočet: 8.4)     
 
5.4.1 Oddychové zóny a verejná zeleň 
Rozvoj oddychových zón v lokalitách Zvonička, Tajch, Kohútovo, Kalvária a revitalizácia 
promenád Gupňa 
Skutočnosť k 31.12.2021: Participatívny rozpočet mesta podporil OZ TAJCHŠPORT s projektom 
Oddychová zóna v lokalite Zvonička v sume 2 000 eur. 
(Plnenie ukazovateľa: 50 m2 zrekonštruovaných oddychových zón, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: 2 000 eur, Program.rozpočet: 8.6) 
(Plnenie ukazovateľa: 0 vysadených krov a drevín v oddychových zónach, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: -) 
 
6.1.1 Starostlivosť o obyvateľov seniorov 
Prevádzka denného stacionára v rámci projektu CIZS. Zariadenie domova dôchodcov pod 
vlastníctvo mesta, vrátane rozšírenia kapacity.  
Skutočnosť k 31.12.2021: V projekte Centrum integrovanej zdravotníckej starostlivosti (CIZS) 
bolo vypracovanie projektového zámeru v sume 5 640 eur, vypracovanie projektovej 
dokumentácie v sume 19 600 eur a poukázaný príspevok spoločnosti Medical n.o. na vklad 
zakladateľa (mesta) do neziskovej organizácie v sume 22 500 eur. Bola podpísaná Mandátna 
zmluva o poskytovaní služieb externého projektového manažmentu s firmou Grant Consulting, 
s.r.o. k zastupovaniu mesta v projekte.    
K zariadeniu domova dôchodcov pod vlastníctvo mesta, vrátane rozšírenia kapacity sa 
uskutočnili pracovné stretnutia.  
Mesto Nová Baňa sa zapojilo do projektu v rámci čerpania NFP z eurofondov prostredníctvom 
spoločnosti Opatríme Vás n.o.. Spoločnosť prebrala v celom rozsahu opatrovateľky mesta, ktoré 
zabezpečujú terénnu opatrovateľskú službu od 1. decembra 2021. Zapojenie sa do čerpania 



eurofondov bude generovať šetrenie finančných prostriedkov po dobu trvania projektu, ktorá je 
stanovená na obdobie 2 rokov.  
(Plnenie ukazovateľa: 0 podporených projektov/ŽoNFP v posudzovaní, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: 47 740 eur, Prog. rozpočet: 12.5) 
(Plnenie ukazovateľa: 0 podporených projektov/štádium: príprava, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: 12.5) 
 
6.1.2 Starostlivosť o matky s deťmi a mladé rodiny 
Podpora materského centra Gašparko 
Skutočnosť k 31.12.2021: Materské centrum Gašparko v priebehu roka uskutočnilo 15 aktivít 
v uvedenej oblasti, napríklad: laktačné poradenstvo pre mamičky; vnímavé hranie; zdravá 
výživa pre deti; predpôrodná príprava; podporná skupina mamičiek a iné. Zároveň od mesta 
Nová Baňa získalo dotáciu v sume 200 eur, ktorú použilo na nákup didaktických hračiek 
k uvedeným aktivitám.  
(Plnenie ukazovateľa: 50 užívateľov podporených projektov, Finančné vyjadrenie/poznámka: 15 
podporných aktivít/rok, Prog. rozpočet: Materské centrum Gašparko) 
(Plnenie ukazovateľa: 1 podporený projekt/dotácia, Finančné vyjadrenie/poznámka: 200 eur, 
Prog. rozpočet: 12.3) 
 
6.2.2 Podpora všeobecnej ambulantnej starostlivosti 
Zabezpečenie nových priestorov pre ambulanciu všeobecnej starostlivosti 
Skutočnosť k 31.12.2021: Rekonštrukcia priestorov za účelom vybudovania všeobecnej 
ambulancie pre deti a dorast pediatričky MUDr. Tužinskej do nových priestorov v meste v sume 
12 471 eur.  
(Plnenie ukazovateľa: 1 podporený projekt, Finančné vyjadrenie/poznámka:12 471 eur, Prog. 
rozpočet:7.1) 
 
7.1.1 Obnova a modernizácia zariadení predškolskej výchovy 
Modernizácia priestorov a vnútorného materiálno-technického vybavenia komplexu budov 
MŠ Nábrežná (Rekonštrukcia školskej kuchyne, vrátane MTZ; Rekonštrukcia a zníženie 
energ.zaťaženia budov ET Kolibská cesta a ET Štúrova) 
Skutočnosť k 31.12.2021: V Materskej škole Nábrežná pre 197 užívateľov sa uskutočnila výmena 
20 ks okien (48m2) v sume 2 960 eur, oprava priestorov ul. Štúrova v sume 4 505 eur a oprava 
podlahy ul. Štúrova (54 m2) v sume 1 026 eur, výmena žľabov v sume 1 318 eur. 
Boli zakúpené učebné pomôcky v sume 13 662 eur, interiérové vybavenie v sume 3 116 eur,  
kuchynský robot v sume 4 540 eur a konvektomat v sume 10 321 eur do školskej jedálne MŠ.   
(Plnenie ukazovateľa: 142 m2 zrekonštruovaných priestorov, Finančné vyjadrenie/poznámka:9 
809 eur, Prog. rozpočet:11.1.4) 
(Plnenie ukazovateľa: 50 ks materiálno-technického vybavenia, Finančné vyjadrenie/poznámka: 
31 639 eur, Prog. rozpočet:11.1.4)     
(Plnenie ukazovateľa: 197 podporených užívateľov, Finančné vyjadrenie/poznámka:-, Prog. 
rozpočet:11.1.4)     
 
7.1.2 Obnova a modernizácia zariadení základného školstva 
Modernizácia priestorov a vybavenia  učební ZŠ Jána Zemana 
Skutočnosť k 31.12.2021: V Základnej škole Jána Zemana sa uskutočnila oprava 
elektroinštalácie, stien, stropov a maliarske práce v sume 23 479 eur v 5 odborných učebniach 
vo výmere 400 m2 pre 387 užívateľov.  
(Plnenie ukazovateľa: 5 miestností, Finančné vyjadrenie/poznámka: 23 479 eur, Prog. 
rozpočet:11.1.1)     
(Plnenie ukazovateľa: 400 m2 zrekonštruovaných priestorov, Finančné vyjadrenie/poznámka:-, 
Prog. rozpočet:11.1.1)     
(Plnenie ukazovateľa: 387 podporených užívateľov, Finančné vyjadrenie/poznámka:-, Prog. 
rozpočet:11.1.1)     
 
 
 
 



 
7.1.3 Podpora záujmovej činnosti detí a mládeže – ZUŠ a CVČ 
Rekonštrukcia budovy ZUŠ (Kollárova ul.). Revitalizácia vonkajšieho areálu ZUŠ. 
Výmena vykurovania v ZUŠ za efektívnejšie (plyn, čerpadlá, štiepka). Rekonštrukcia 
a zníženie energetického zaťaženia budovy Centra voľného času (Bernolákova ul.).  
Skutočnosť k 31.12.2021: V Základnej umeleckej škole Nová Baňa sa uskutočnila rekonštrukcia 
strechy a fasády budovy v sume 166 360 eur pre 399 užívateľov.  
Asfaltovaním parkoviska pred budovou ZUŠ sa zrealizovala revitalizácia vonkajšieho areálu 
v sume 8 365 eur.  
V Centre voľného času Nová Baňa sa uskutočnila rekonštrukcia strechy a fasády budovy v sume 
56 268 eur pre 163 užívateľov. 
(Plnenie ukazovateľa: 1 podporený projekt, Finančné vyjadrenie/poznámka: 166 360 eur, Prog. 
rozpočet:11.1.2)     
(Plnenie ukazovateľa: 399 podporených užívateľov, Finančné vyjadrenie/poznámka:-, Prog. 
rozpočet:11.1.2)     
(Plnenie ukazovateľa: čiastočne zrevitalizovaný areál, Finančné vyjadrenie/poznámka: 8 365 
eur, Prog. rozpočet: 5.2.1)     
(Plnenie ukazovateľa: 1 podporený projekt, Finančné vyjadrenie/poznámka: 56 268 eur, Prog. 
rozpočet:11.1.3)     
(Plnenie ukazovateľa: 163 podporených užívateľov, Finančné vyjadrenie/poznámka:-, Prog. 
rozpočet:11.1.3)     
 
7.1.4 Rekonštrukcia a modernizácia stravovacích zariadení vzdelávacích inštitúcií 
Modernizácia priestorov ŠJ ZŠ J. Zemana vrátane materiálno-technického vybavenia 
Skutočnosť k 31.12.2021: V školskej jedálni v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa sa 
uskutočnila výmena elektrických kotlov (100l, 80l) v sume 6 000 eur pre 572 stravníkov. 
(Plnenie ukazovateľa: 0 zrekonštruovaných priestorov, Finančné vyjadrenie/poznámka: -, Prog. 
rozpočet:11.1.1)     
(Plnenie ukazovateľa: 2 ks materiálno-technického vybavenia, Finančné vyjadrenie/poznámka: 6 
000 eur, Prog. rozpočet:11.1.1)     
(Plnenie ukazovateľa: 572 podporených užívateľov, Finančné vyjadrenie/poznámka:-, Prog. 
rozpočet:11.1.1)      
 
7.2.1 Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry 
Výstavba street - workout prvkov v lokalite Tajch a detského ihriska v lokalite Tajch. 
Odkúpenie budovy ubytovne KORD a priľahlých pozemkov. Revitalizácia pôvodného 
kúpaliska a výstavba haly.  
Skutočnosť k 31.12.2021: Bola uskutočnená výstavba street-workoutovej zostavy v lokalite 
Tajch, vrátane tabule s prevádzkovým poriadkom a ďakovnej tabule v sume 5 330 eur (3 177 eur 
peňažný dar z výťažku benefičného koncertu, 330 eur tabule, 1 823 eur dofinancovanie mesta). 
Mesto odkúpilo budovu ubytovne KORD a priľahlých pozemkov v sume 60 000 eur.  
Mesto v projektovej akcii: Revitalizácia pôvodného kúpaliska a výstavba haly uskutočnilo 
viaceré pracovné stretnutia, poradenské a konzultačné služby, vytýčenie vodovodného potrubia 
v sume 4 486,28 eur.    
(Plnenie ukazovateľa: 1 vybudované ihrisko (workoutová zostava), Finančné 
vyjadrenie/poznámka: 5 330 eur, Prog. rozpočet: 9.2)     
(Plnenie ukazovateľa: 1 novonadobudnutý objekt, Finančné vyjadrenie/poznámka: 60 000 eur, 
Prog. rozpočet: 8.6)    
(Plnenie ukazovateľa: 0 vybudovaných objektov, Finančné vyjadrenie/poznámka: 4 486 eur, 
Prog. rozpočet: 8.6)     
 
7.2.2 Podpora rozvoja výkonnostného a rekreačného športu v meste 
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia výkonnostného 
a rekreačného športu 
Skutočnosť k 31.12.2021: Boli pridelené dotácie mesta na rok 2021: 13 schválených v oblasti 
športu v sume 46 550 eur a 9 schválených v oblasti kultúry v sume 8 250 eur.  
(Plnenie ukazovateľa: 22 schválených dotácií mesta, Finančné vyjadrenie/poznámka: 54 800 
eur, Prog. rozpočet: 9.2, 10.3)     



 
7.2.3 Podpora organizácie športových podujatí 
Zabezpečenie personálnych kapacít,  materiálno-technického a finančného vybavenia 
športových podujatí 
Skutočnosť k 31.12.2021: Mesto Nová Baňa zorganizovalo 2 podujatia: 8.ročník Do práce na 
bicykli, 9.ročník Tajchová osmička. 5 podujatí bolo organizovaných v spolupráci s mestom: 
Medzinárodné cyklistické preteky Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia, tenisový turnaj 
„O pohár primátora“, TriTajchlon, filmový festival Medzi nebom a zemou, Mikulášske plávanie 
na Tajchu. Celkové financie za uvedené podujatia boli v sume 24 839 eur.   
(Plnenie ukazovateľa: 7 športových podujatí, Finančné vyjadrenie/poznámka: 24 839 eur, Prog. 
rozpočet: 9.2)     
 
7.2.4 Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov 
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia športových akcií zdravotne 
postihnutých občanov 
Skutočnosť k 31.12.2021: Mesto Nová Baňa neuskutočnilo každoročné podujatie Týždeň športu 
pre všetkých, v rámci ktorého sú organizované aktivity aj pre zdravotne znevýhodnených, 
z dôvodu COVID pandémie.  
DSS Hrabiny Nová Baňa uskutočnilo 1 športové podujatie v obmedzenom režime: Hrabinská 
olympiáda v Boccii v sume 50 eur za režijné náklady. V roku 2021 sa z dôvodu COVID 
obmedzení nekonali tradičné podujatia: Slovenská liga v Boci; Špeciálna olympiáda Slovensko; 
Krajská liga v Boci; Mesto v pohybe – jazda zručnosti a lukostreľba; Futbalový turnaj o Pohár 
riaditeľa DSS; Parakarate, na ktorých sa zúčastňujú klienti DSS Hrabiny.   
Spojená škola Nová Baňa sa zúčastnila na 1 športovom podujatí: MSR ŠO v stolnom tenise 
Vršatské Podhradie v sume 100 eur za členské, štartovné a prepravu. Zorganizovala 1 športové 
podujatie: Športový deň v Letnej škole v sume 60 eur za režijné náklady. V roku 2021 sa 
z dôvodu COVID pandémie nezúčastnili klienti Spojenej školy na tradičných podujatiach.  
(Plnenie ukazovateľa: 3 športové podujatia, Finančné vyjadrenie/poznámka: 210 eur, Prog. 
rozpočet: DSS Hrabiny Nová Baňa + Spojená škola Nová Baňa)     
 
7.2.5 Podpora mladých talentov 
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia pre talentovanú mládež 
Skutočnosť k 31.12.2021: Mesto Nová Baňa neuskutočnilo každoročné podujatie Vyhlásenie 
najúspešnejších športovcov mesta z dôvodu COVID pandémie.  
(Plnenie ukazovateľa: 0 podujatí, Finančné vyjadrenie/poznámka:-, Prog. rozpočet: 9.2)     
 
7.2.6 Spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry  
Zabezpečenie personálnych kapacít,  materiálno-technického a finančného vybavenia 
podujatí v oblasti telesnej kultúry 
Skutočnosť k 31.12.2021: Centrum voľného času Nová Baňa uskutočnilo 10 športových podujatí: 
Športový tábor zúčastnených 21 detí v sume 945 eur; Zimný prechod Inovcom; Výtvarná 
Jašiškola účasť 23 detí v sume 1 035 eur; Rozprávkovo účasť 24 detí v sume 1 080 eur; 
Dodekova Nová Baňa účasť 108 žiakov s podporou mesta na ceny; Výlet za históriou 
zúčastnených bolo 45  v sume 380 eur náklady za autobus; 7. ročník NCH Zvonička; Turistika 
Beckov zúčastnených bolo 45 v sume 416 eur náklady za autobus; NCH Zbojnícke studničky. 
Mesto Nová Baňa uzatvorilo zmluvu o spolupráci pri realizácii podujatia Tajchová osmička 
s OZ Lyžiari.  
(Plnenie ukazovateľa: 10 športových podujatí, Finančné vyjadrenie/poznámka: 3 856 eur, Prog. 
rozpočet: 11.1.3)     
(Plnenie ukazovateľa: 1 uzatvorená zmluva, Finančné vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: 
11.1.3)     
 
7.2.7 Podpora rozvoja mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, kultúrne krúžky 
Zabezpečenie, vrátane  priestorového a materiálneho vybavenia pre mimoškolské činnosti 
Skutočnosť k 31.12.2021: Centrum voľného času Nová Baňa malo 16 športových podujatí 
v krúžkovej činnosti: Novobanček účasť 26 detí; Mažoretky účasť 13 detí; TS Zuzana účasť 11 
detí; Hrnčiarsky krúžok účasť 8 detí; TS Lentilky účasť 8 detí; TP Lienky účasť 13 detí; Atletika1 
účasť 20 detí; Atletika2 účasť 16 detí; Stolný tenis účasť 12 detí; Strelecký účasť 20 detí; 



Plavecký1 účasť 11 detí; Plavecký2 účasť 11 detí; Šachový krúžok účasť 10 detí; Jazdecký 
krúžok účasť 10 detí; CrossFit účasť 10 detí; Lyžiarsky krúžok účasť 12 detí. Členské 
predstavovalo 60 eur na dieťa, čo činí celkovú sumu za krúžky 12 660 eur. 
(Plnenie ukazovateľa: 16 športový podujatí, Finančné vyjadrenie/poznámka: členské na 1 dieťa: 
60 eur, Prog. rozpočet: 11.1.3)     
(Plnenie ukazovateľa: 211 užívateľov podporených projektov, Finančné vyjadrenie/poznámka: 
12 660 eur, Prog. rozpočet: 11.1.3)     
 
8.1.1 Revitalizácia kultúrnych inštitúcii v meste 
Revitalizácia kultúrnych domov a kina 
Skutočnosť k 31.12.2021: Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na 
revitalizáciu interiéru kina Vatra, kategória: kultúrny dom v sume 200 000 eur.  
V budove KD Štále bola renovácia parkiet a maľovanie priestorov v sume 3 580 eur, oprava 
exter. vstupu v sume 2 910 eur, náter strechy v sume 9 983 eur.   
Pandemické opatrenia COVID ovplyvnili kultúrne podujatia, preto boli uskutočnené len 3 
podujatia v kine Vatra, 1 podujatie (Štálenská kvapka krvi) v KD Štále a spolu 5 prenájmov 
v uvedených kultúrnych inštitúciách v sume 466 eur.  
(Plnenie ukazovateľa: 1 zrevitalizovaný KD + 1 ŽoNFP v posudzovaní, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: 16 473 eur, Prog. rozpočet: 10.3+7.1)     
(Plnenie ukazovateľa: 9 uskutočnených akcií, Finančné vyjadrenie/poznámka: 466 eur/nájom, 
Prog. rozpočet: 10.3)     
 
8.1.2 Obnova baníckych pamiatok (Vŕšky) 
Výstavba baníckeho skanzenu vrátane repliky Potterovho parného stroja 
Skutočnosť k 31.12.2021: Na výstavbe baníckeho skanzenu vrátane repliky Potterovho parného 
stroja sa uskutočnil archeologický výskum v sume 6 360 eur, grafická adjustáž a tlač výstupov zo 
štúdie Althandel v sume 305 eur, architektonická štúdia – Múzeum Althandel 2. variantné 
riešenie v sume 3 240 eur,  overovacia štúdia k banskej expozícii Althandel v sume 2 200 eur, 
architektonický návrh priestorového usporiadania a vizualizácie v sume 1 380 eur, náklady pri 
príležitosti pracovného stretnutia veľvyslancov z rôznych krajín v SR na pôde baníckej pamiatky 
v sume 1 730 eur.    
(Plnenie ukazovateľa: 0 nových expozícií/štádium: príprava, Finančné vyjadrenie/poznámka: 
15 260 eur, Prog. rozpočet: 10.11) 
 
8.1.3 Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí 
Podpora kultúrnych podujatí a besied v meste 
Skutočnosť k 31.12.2021: Mesto Nová Baňa zorganizovalo 12 podujatí: Stavanie mája, MDD, 
HS IDEÁL, Banícky fakľový sprievod a Anna bál, videoprojektcia Úsmevy smutných mužov, 
divadlo Janko a Marienka, HS RETRO, videoprojekcia 7 sestier, divadlo Klauniáda, Otváranie 
NCH Po stopách baníckej slávy v Novej Bani, Príde k nám Mikuláš, Vianočný príhovor 
Primátora mesta. 11 podujatí bolo organizovaných v spolupráci s mestom: Dodekova Nová 
Baňa, 6 podujatí hudobné večery Fragmenty, medzinárodný festival outdoorových filmov, 
Ukončenie leta s úsmevom, Jesenná turistika spojená s čistením NCH Zvonička, Jesenná 
turistika spojená s čistením NCH Zbojnícke studničky.  
Mestská knižnica Nová Baňa zorganizovala 2 besedy: Beseda so spisovateľkou a pedagogičkou 
Marianou Mrázikovou Repiskou v sume 60 eur za honorár a režijné náklady; Aktivita pre deti 
pod názvom „Nakresli postavu alebo príbeh zo svojej obľúbenej knihy“ v sume 10 eur za režijné 
náklady.  
(Plnenie ukazovateľa: 23 kultúrnych podujatí, Finančné vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: 
9.2)     
(Plnenie ukazovateľa: 2 organizované besedy, Finančné vyjadrenie/poznámka: 70 eur, Prog. 
rozpočet: 10.2.1)     
 
9.2.1 Modernizácia zariadení v cestovnom ruchu 
Revitalizácia a komerčné využitie priestoru radničnej vinárne (mesto). Úprava a 
revitalizácia Rozhľadne Háj. Vybudovanie ferratovej trasy v lokalite Zvonička.  
Skutočnosť k 31.12.2021: Rozhľadňa Háj - bol uskutočnený dvojitý olejový náter na ploche 610 
m2 v sume 5 964 eur.  



Detský ferratový areál - nová atrakcia v štádiu prípravy. Finančné prostriedky v sume 39 160 
eur (20 000 eur dar od OOCR Región GRON a 19 160 eur zdroje mesta) boli použité na odborné 
poradenstvo a PD.  
Revitalizácii a komerčnému využitiu priestoru radničnej vinárne sa uskutočnili pracovné 
stretnutia.  
(Plnenie ukazovateľa: 0 podporených projektov/štádium: príprava, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: 7.1) 
(Plnenie ukazovateľa: 610 m2 zrevitalizovaného areálu, Finančné vyjadrenie/poznámka: 5 964 
eur, Prog. rozpočet: 7.1) 
(Plnenie ukazovateľa: 0 nových atrakcií/ štádium: príprava, Finančné vyjadrenie/poznámka: 39 
160 eur, Prog. rozpočet: 7.1) 
 
10.1.1 Rozšírenie a modernizácia kamerového systému 
Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v meste 
Skutočnosť k 31.12.2021: Bola zakúpená 1 otočná kamera vrátane príslušenstva, záznamového 
zariadenia, monitoru a držiaka na monitor v sume 2 491 eur. Umiestnená bola v rekreačnej 
oblasti Tajch s pokrytím vodnej nádrži, cyklochodníka a časti chatovej osady, čo činí 6,6% 
pokrytia nového územia.   
(Plnenie ukazovateľa: 1 novonainštalovaná kamera, Finančné vyjadrenie/poznámka: 2 491 eur, 
Prog. rozpočet: 3.1)     
(Plnenie ukazovateľa: 6,6% pokrytia nového územia, Finančné vyjadrenie/poznámka: - , Prog. 
rozpočet: 3.1)     
 
10.1.2 Zvyšovanie bezpečnosti v meste 
Pokles požiadaviek na represívne výkony 
Skutočnosť k 31.12.2021: Mestská polícia uložila 313 priestupkov v sume 2 160 eur. 
(Plnenie ukazovateľa: 313 represívnych výkonov, Finančné vyjadrenie/poznámka: 2 160 eur, 
Prog. rozpočet: 3.1)     
 
Poznámka:  
uvedené ceny sú s DPH.  
 
 
 
 
 
 



Ukazovateľ / jednotka Plánovaná hodnota

1 1.1.1 Modernizácia informačných systémov Hospodárska Počet implementovaných 
IS 2 25 000,00 €

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, zdroje 
neziskových 
organizácií

1 7 980,00 € 1.1

Počet on-line dokumentov 
dostupných pre občanov                                                                             5

Počet potrebných 
dokumentov pri vybavení 
agendy spojenej s 
vybranou životnou 
udalosťou

4

Počet preškolených 
zamestnancov 30 30 2 764,00 € 1.1

Podiel zamestnancov 
MsÚ, ktorý sa zúčastnili 
odborného vzdelávania

30,00% 59% - 1.1

4 1.2.2 Poskytnutie SMART služieb pre obyvateľov Hospodárska
Počet vynaložených 
finančných prostriedkov 
na služby

5 000,00 € podľa potreby

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, zdroje 
neziskových 
organizácií

1 2 164,00 € 1.1

Dĺžka rekonštruovaných a 
novovybudovaných 
miestnych komunikácií 

20 km 3,25 km 253 133,00 € 5.2.1

Dĺžka novovybudovaných 
chodníkov 3 km 0,423 km 35 649,00 € 5.2.1

Dĺžka novovybudovaných 
cyklochodníkov 5 km

Počet zrealizovaných 
projektov na podporu 
nemotorovej dopravy

1

Rozšírenie kapacity parkovacích miest v 
meste

Počet nových parkovacích 
miest 200 18 500,00 € 5.2.1

Vybudovanie parkovacích plôch v lokalite 
Kohútovo a Starohutianský vodopád a iné

Počet lokalít 
s novovybudovanými   
parkovacími plochami

6 1 - 5.2.1

8 2.1.4 Rekonštrukcia mostov a lávok Hospodárska Počet zrekonštruovaných a 
vybudovaných mostov 2 200 000,00 €

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, úvery, iné 
grantové schémy

9 2.1.5
Novovybudovanie dopravných technických 

zariadení Hospodárska
Počet novovybudovaných 
dopravných technických 
zariadení 

15 podľa potreby
rozpočet mesta, 

ŠF EÚ, úvery, iné 
grantové schémy

50 3 074,00 € 5.2.1

10 2.2.1 Modernizácia autobusových prístreškov Hospodárska Počet zrekonštruovaných 
zastávok SAD 45 30 000,00 € rozpočet mesta, 

ŠF EÚ

označnik ako 
doplnková 

infraštruktúra
936,00 € 5.2.1

Celková nová plocha pre 
IBV 10 ha Prípravné práce - -

Počet nových obyvateľov 
mesta 500 Prípravné práce - -

Počet inštalovaných 
svietidiel 450

Zvýšenie pokrytia územia 
verejným osvetlením 100%

13 3.1.3

Prestavanie na bezbariérové budovy 
(Dom služieb - výťah,                                 

kino Vatra-vstup hľadisko)
Hospodárska Počet prestavaných budov 

na bezbariérový prístup 2 podľa potreby rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

Pokrytie územia 
rozhlasom 100%

Počet 
novonainštalovaných 
reprosústav

100

Rekonštrukcia Domu smútku a cintorína Plocha zrekonštruovaného 
cintorína 10 000 m2 297 m2 25 401,00 € 8.9

 Výsadba krovov a drevín Počet vysadených krov 
a drevín 250 1 - 8.9

Počet zrekonštruovaných 
vykurovacích systémov, 
tzv. kotlov

2 1 86 345,00 € MsBP

Počet užívateľov 
podporených projektov 2 500 693 - MsBP

Plnenie 
ukazovateľa

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

vlastníci

podľa potreby

podľa potreby

20 000,00 €

350 000,00 €

rozpočet mesta 

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, zdroje 
neziskových 
organizácií

365 000,00 € rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

150 000,00 €
rozpočet mesta, ŠF 

EÚ, úvery, iné 
grantové schémy

50 000,00 € rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

podľa potrebyVýstavba inžinierských sietí                      
(Pod sekvojou)

Hospodárska

6

5

3

2

2.1.3

1.1.2 25 000,00 €

podľa potreby

Ukazovatele výstupov Zdroje 
financovania

Programový 
rozpočet

Prioritná oblasť Predpokladané 
nákladyProjekt/aktivita

Finančné 
vyjadrenie/poznám

ka

12 3.1.2
Modernizácia verejného osvetlenia            – 

III. etapa
Hospodárska

14 3.1.4
Rozšírenie mestského rozhlasu                             

(posledná etapa)
Hospodárska

P. č.

Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania            
on-line služieb a dokumentov

Hospodárska

1.2.1
Podpora vzdelávania zamestnancov 

a zvyšovanie kvality práce
Hospodárska

Hospodárska

3.1.111

7

2.1.1
Novovybudované a rekonštruované miestne 

komunikácie a chodníky
Hospodárska

2.1.2
Novovybudované cyklochodníky 

a cykloprístreškov v meste
Hospodárska

3.1.515 Hospodárska

Modernizácia vykurovacích systémov 
v správe MsBP                                                                                                  3.1.616 Hospodárska

Hodnotenie plnenia PHRSR Nová Baňa za rok 2021 v tabuľkovej forme: 



17 3.1.7
Dostavba vodovodnej siete a vodovodnej 
infraštruktúry vo vybraných lokalitách 

Novej Bane
Hospodárska Dĺžka novovybudovanej 

siete 2 km 300 000,00 €
SVS, a.s.,  

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

Vybudovanie  novej 110/22 kV rozvodne a 
transformovne v južnej časti katastrálneho 
územia mesta Nová Baňa za areálom firmy 

Cortizo Slovakia, a.s.

Počet novovybudovanej 
transformačných staníc 1 Prípravné práce - -

Budovanie nových zahusťovacích 
kioskových a stožiarových trafostaníc

Počet nových 
zahusťovacích trafostaníc 8 4 - -

19 3.1.9
Implementovanie opatrení v energetickom 

hospodárstve
Hospodárska Objem preinvestovaných 

prostriedkov 250 000,00 € 250 000,00 €

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, 

podnikateľské 
subjekty, úvery, 

iné grantové 
schémy

Percento triedenia KO 60% 48,25% - 6.1

Objem uskladneného 
odpadu v tonách 500 t

Počet vybudovaných 
kompostovísk 1

23 4.1.4
Rozšírenie kanalizačných vetiev vo 
vybraných lokalitách Novej Bane

Environmentálna Dĺžka novovybudovanej 
splaškovej kanalizácie 3 km 250 000,00 €

SVS, a.s.,  
rozpočet mesta, 

ŠF EÚ

podanie žiadosti 
o dotáciu

- 8.3.4

24 4.1.5
Budovanie odvodňovacích kanálov, žľabov 
a rigolov vo vybraných lokalitách a lesných 

pozemkoch
Environmentálna Dĺžka novovybudovanej 

dažďovej kanalizácie 0,5 km 155 000,00 € rozpočet mesta 
mesta, ŠF EÚ

6 opravených 
úsekov

46 264,00 € MsL+5.2.1

25 5.1.1
Vypracovanie koncepcie pre ochranu 

životného prostredia v meste Environmentálna Počet spracovaných 
koncepčných dokumentov 1 podľa potreby rozpočet mesta, 

MŽP SR

Percento obyvateľov 
zásobovaných vodou z 
verejných vodovodov 
v oblastiach s ucelenou 
zástavbou

100%

Dĺžka novovybudovanej 
vodovodnej siete 3 km

27 5.2.2 Revitalizácia vodnej nádrže Tajch Environmentálna Počet zrevitalizovaných 
vodných plôch 1 10 000,00 €

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, MŽP SR, 
MPH SR, úvery, 

iné grantové 
schémy

Prípravné práce 2 250,00 € 8.4

28 5.3.1
Motivovanie obyvateľov k prechodu na 

alternatívne zdroje vykurovania
Environmentálna

Nárast objektov 
s vykurovaním 
alternatívnymi zdrojmi 
energie

30% podľa potreby
rozpočet mesta, 

ŠF EÚ, súkromné 
subjekty

Plocha zrekonštruovaných 
OZ 10 000 m2 50 m2 2 000,00 € 8.6

Počet vysadených krov 
a drevín 500 0 - -

Prevádzka denného stacionára v rámci 
projektu CIZS

Počet podporených 
projektov 1

žiadosť o NFP v 
posudzovaní

47 740,00 € 12.5

Zariadenie domova dôchodcov pod 
vlastníctvo mesta, vrátane rozšírenia 

kapacity

Počet podporených 
projektov 1 prípravné práce - 12.5

Množstvo vyzbieraného 
KO 25 000 t 4250 t - 6.1+6.2

Zefektívnenie systému 
separovaného zberu KO 1500 t 405 t - 6.1

40 000,00 €

150 000,00 €

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, zdroje 
neziskových 
organizácií

rozpočet mesta, 
MŽP SR, EÚ

rozpočet mesta, ŠF 
EÚ

rozpočet mesta, 
MŽP SR

rozpočet mestapodľa potreby

podľa potreby

150 000,00 €

podľa potreby

rozpočet SSE, a.s., 
ŠF EÚpodľa potreby

4.1.221 Environmentálna

Výstavba mestského kompostoviska4.1.322 Environmentálna

18 3.1.8 Hospodárska

Modernizácia a zefektívnenie  komunálneho 
odpadu s prijatými koncepciami 4.1.120 Environmentálna

Zefektívnenie systému separovaného zberu 
komunálneho odpadu

Sociálna6.1.130

Vybudovanie vodovodnej siete Environmentálna5.2.126

Rozvoj oddychových zón v lokalitách 
Zvonička, Tajch, Kohútovo, Kalvária a 

revitalizácia promenád Gupňa
5.4.129 Environmentálna



Počet užívateľov 
podporených projektov 50 50

15 podporených 
aktivít

MC Gašparko

Počet podporených 
projektov 1/rok 1 200,00 € 12.3

Podpora vzniku pracovných miest pre 
obyvateľov so zdravotným postihnutím v 

soc. podniku

Počet novovytvorených 
pracovných miest 8

Zriadenie novej služby – požičovne 
zdravotných  a kompenzačných pomôcok

Počet zriadených služieb 1

Podpora činnosti poskytovateľov prepravnej 
služby

Počet užívateľov 
podporených projektov 500

33 6.2.1
Rozšírenie služby DOS o poskytovanie 

rehabilitačných cvičení Sociálna Počet novorozšírených 
služieb 1 podľa potreby súkromný sektor

34 6.2.2
Zabezpečenie nových priestorov pre 
ambulanciu všeobecnej starostlivosti Sociálna Počet podporených 

projektov 1 podľa potreby rozpočet mesta 1 12 471,00 € 7.1

35 6.2.3

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

Bystrica, Nitra) poskytovanie  
zdravotníckych služieb ich maximálnu 

dostupnosť

Sociálna

Počet nových podporených 
projektov, prostredníctvom 
ktorých boli vytvorené 
podmienky na 
poskytovanie služieb 
verejnej infraštruktúry

5 podľa potreby Ministerstvo 
zdravotníctva SR

36 6.2.4
Podpora činnosti špecializovanej 
ambulantnej starostlivosti v meste Sociálna

Počet nových podporených 
projektov, prostredníctvom 
ktorých boli vytvorené 
podmienky na 
poskytovanie služieb 
verejnej infraštruktúry

4 10 000,00 € rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

Výmera vybudovaných a 
zrekonštruovaných 
priestorov v m2

2 500 m2 142 m2 9 809,00 € 11.1.4

Počet materiálno-
technického vybavenia 10/rok 50 31 639,00 € 11.1.4

Počet užívateľov 
podporených projektov 200 197 - 11.1.4

Počet novovybavených 
miestností 5 5 23 479,00 € 11.1.1

Výmera 
zrekonštruovaných 
a novovybudovaných 
priestorov v m2

3 000 m2 400 m2 - 11.1.1

Počet užívateľov 
podporených projektov 350 387 - 11.1.1

Počet podporených 
projektov – rekonštrukcia 
strechy a omietky

1 1 166 360,00 € 11.1.2

Počet užívateľov 
podporených projektov 450 399 - 11.1.2

Revitalizácia vonkajšieho areálu ZUŠ Počet zrevitalizovaného 
areálu 1

čiastočne 
zrevitalizovaný 

areál
8 365,00 € 5.2.1

Výmena vykurovania v ZUŠ za 
efektívnejšie (plyn, čerpadlá, štiepka)

Úspora nákladov na 
vykurovanie 1 000,00 € - - -

Počet podporených 
projektov – rekonštrukcia 
fasády

1 1 56 268,00 € 11.1.3

Počet užívateľov 
podporených projektov 180 163 - 11.1.3

Výmera vybudovaných a 
zrekonštruovaných 
priestorov v m2

700 m2 - - 11.1.1

Počet materiálno-
technického vybavenia 30/rok 2 6 000,00 € 11.1.1

Počet užívateľov 
podporených projektov 750 572 - 11.1.1

Výmera vybudovaných 
priestorov v m2 5 000 m2

450 000,00 €

  
     

podľa potreby

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, zdroje 
neziskových 
organizácií

50 000,00 € + 
podľa potreby

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

10 000,00 € + 
podľa potreby

podľa potreby rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, MŠ SR

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, MŠ SR

10 000,00 € rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, MŠ SR

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, MŠ SR

Rekonštrukcia budovy ZUŠ                                
(Kollárova ul.)

Podpora materského centra Gašparko6.1.231 Sociálna

Modernizácia priestorov a vybavenia  
učební ZŠ Jána Zemana Sociálna7.1.238

Sociálna7.1.339

Rekonštrukcia a zníženie energetického 
zaťaženia budovy Centra voľného času 

(Bernolákova ul.)

6.1.332 Sociálna

Modernizácia priestorov a vnútorného 
materiálno-technického vybavenia 

komplexu budov MŠ Nábrežná 
(Rekonštrukcia školskej kuchyne, vrátane 

MTZ; Rekonštrukcia a zníženie 
energ.zaťaženia budov ET Kolibská cesta a 

ET Štúrova)

7.1.137 Sociálna

SociálnaModernizácia priestorov ŠJ ZŠ J. Zemana 
vrátane materiálno-technického vybavenia7.1.440

                    
  



Výmera 
zrekonštruovaných 
priestorov v m2

500 m2

Počet užívateľov 
podporených projektov 700

Výstavba street - workout prvkov v lokalite 
Tajch a detského ihriska v lokalite Tajch

Počet vybudovaných 
ihrísk 2 1 5 330,00 € 9.2

Odkúpenie budovy ubytovne KORD a 
priľahlých pozemkov

Počet novonadobudnutých 
objektov 1 1 60 000,00 € 8.6

Revitalizácia pôvodného kúpaliska a 
výstavba haly

Počet vybudovaných 
objektov 2 0 4 486,00 € 8.6

43 7.2.2
Zabezpečenie materiálno-technického a 
finančného vybavenia výkonnostného 

a rekreačného športu
Sociálna Počet organizovaných 

športových podujatí 20 podľa potreby rozpočet mesta, 
MŠ SR 22 54 800,00 € 9.2+10.3

44 7.2.3
Zabezpečenie personálnych kapacít,  
materiálno-technického a finančného 

vybavenia športových podujatí 
Sociálna Počet organizovaných 

športových podujatí 10 podľa potreby
rozpočet mesta, 
podnikateľské 

subjekty
7 24 839,00 € 9.2

45 7.2.4
Zabezpečenie materiálno-technického a 
finančného vybavenia športových akcií 

zdravotne postihnutých občanov
Sociálna Počet organizovaných 

športových podujatí 10 podľa potreby
rozpočet mesta, 
podnikateľské 

subjekty
3 210,00 €

DSS 
Hrabiny+Spojen

á škola NB

46 7.2.5
Zabezpečenie materiálno-technického a 
finančného vybavenia pre talentovanú 

mládež
Sociálna Počet organizovaných 

športových podujatí 50 podľa potreby
rozpočet mesta, 
podnikateľské 

subjekty

neuskutočnilo 
každoročné 
podujatie za 

COVID

- 9.2

Počet organizovaných 
športových podujatí 10 10 3 856,00 € 11.1.3

Počet uzavretých zmlúv a 
partnerstiev 5 1 - 11.1.3

Počet organizovaných 
športových podujatí 10 16 60,00 € 11.1.3

Počet užívateľov 
podporených projektov 5 000 211 12 660,00 € 11.1.3

Počet zrevitalizovaných 
objektov 3

1 KD + 1 ŽoNFP 
v posudzovaní

16 473,00 € 10.3+7.1

Počet  uskutočnených 
akcií 35 9 466,00 € 10.3

Počet nových expozícií 3 Prípravné práce 15 260,00 € 10.11

Počet zrealizovaných 
projektov 1 0 - 10.11

Počet organizovaných 
kultúrnych podujatí 20 23 - 9.2

Počet organizovaných 
besied 15 2 70,00 € 10.2.1

Počet nových aktivít 5

Počet nových formálnych 
partnerstiev 1

Revitalizácia a komerčné využitie priestoru 
radničnej vinárne (mesto)

Počet komerčných 
nájomcov v obnovených 
priestoroch

1 Prípravné práce - 7.1

 Úprava a revitalizácia Rozhľadne Háj Výmera zrevitalizovaného 
areálu v m2 1 000 m2 610 m2 5 964,00 € 7.1

Vybudovanie ferratovej trasy v lokalite 
Zvonička Počet nových atrakcií 1 Prípravné práce 39 160,00 € 7.1

Počet nových 
nainštalovaných kamier 15 1 2 491,00 € 3.1

Pokrytie nového územia 70% 6,60% - 3.1

55 10.1.2 Pokles požiadaviek na represívne výkony Hospodárska Počet zrealizovaných 
represívnych výkonov 20 podľa potreby

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, úvery, iné 
grantové schémy

313 2 160,00 € 3.1

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, MŠ SR

podľa potreby rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, MH SR

50 000,00 €

565 000,00 € rozpočet mesta, 
MŠ SR, EÚ

70 000,00 € + 
podľa potreby

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, úvery, iné 
grantové schémy, 

podnikateľské 
subjekty      

10 000,00 €
rozpočet mesta, 

ŠF EÚ, úvery, iné 
grantové schémy

podľa potreby rozpočet mesta

podľa potreby
rozpočet mesta, 
podnikateľské 

subjekty

175 000,00 € rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

150 000,00 € rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

podľa potreby rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, MK SR

7.2.142 Sociálna

7.1.5
Modernizácia budovy telocvične                  

ZŠ Jána Zemana41

Zabezpečenie personálnych kapacít,  
materiálno-technického a finančného 

vybavenia podujatí v oblasti telesnej kultúry
Sociálna7.2.647

48 7.2.7
Zabezpečenie, vrátane  priestorového a 

materiálneho vybavenia pre mimoškolské 
činnosti

Sociálna

Sociálna

Hospodárska

Hospodárska9.2.1.53

10.1.154
Rozšírenie a modernizácia kamerového 

systému v meste

Podpora kultúrnych podujatí a besied         v 
meste8.1.351 Sociálna

HospodárskaBudovania partnerstiev9.1.152

Revitalizácia kultúrnych domov a kina Sociálna8.1.149

50 8.1.2
Výstavba baníckeho skanzenu vrátane 

repliky Potterovho parného stroja
Sociálna


	
	Formulár


