Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou

ÚVOD
Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta (ďalej Programy rozvoja mesta) sa
pripravujú podľa novely zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorá bola schválená dňa 15.
októbra 2014 a jej účinnosť je od 1. 1. 2015. Program rozvoja mesta je jedným zo základných
dokumentov podpory regionálneho rozvoja na Slovensku.
Program rozvoja mesta vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z:
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej
situácie mesta, odhad jeho budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na
existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho
limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja mesta,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jeho
vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja mesta rešpektovaním
princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja
územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie
realizácie programu rozvoja mesta,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia
formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja mesta,
systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja mesta s ustanovením
merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja
mesta formou akčných plánov
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja mesta.
Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou po schválení zastupiteľstvom mesta nadobudne
platnosť a stáva sa záväzným dokumentom, ktorý mesto pravidelne monitoruje a správu o jeho
plnení predkladá vyššiemu územnému celku každoročne do 31. mája.
Schválením programu rozvoja mesta plní obec jednu z podmienok pre uchádzanie sa
o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ a iných dotačných zdrojov na podporu svojich
aktivít resp. projektových zámerov.
Analytickú časť programu rozvoja mesta čo do obsahu a štruktúry údajov vypracovali
zamestnanci mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou, za čo im patrí vďaka od
spracovateľa programu rozvoja mesta.
Program rozvoja mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou
dňa __________________ uznesením č. ________________ .
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A ANALYTICKÁ ČASŤ
1 Profil mesta Bánovce nad Bebravou
Základné štatistické údaje mesta Bánovce nad Bebravou
OBEC

Bánovce nad Bebravou

ŠTATÚT OBCE

mesto

OKRES

Bánovce nad Bebravou

KRAJ

Trenčiansky

PSČ

957 01

TELEFÓNNÉ SMEROVACIE ČÍSLO

38

PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA

1232

NADMORSKÁ VÝŠKA STREDU
OBCE/MESTA (m)

216

CELKOVÁ VÝMERA (km2)

26,50

POČET OBYVATEĽOV (k 31. 12. 2013)

18 933

2

HUSTOTA OBYVATEĽSTVA na km (k
714
31. 12. 2013)
Zdroj: www.statistics.sk

1. 1 Lokalizácia
Katastrálne územie mesta Bánovce nad Bebravou zaberá plochu 26,548 km2. Svojou rozlohou
sa zaraďuje medzi najväčšie obce okresu a spomedzi 43 obcí je treťou najväčšou obcou.
Rozloha mesta je asi dvakrát menšia ako rozloha najväčšej obce okresu, ktorou je obec
Zlatníky.
Územie mesta tvorí súbor katastrálnych území jeho jednotlivých častí podľa katastra
nehnuteľností: Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Malé Chlievany, Horné Ozorovce. Územie
mesta sa člení na časti mesta, ktoré bez ohľadu na katastrálne územie majú svoj vlastný názov:


Bánovce nad Bebravou – mesto (139,60 ha)



Bánovce nad Bebravou – časť Biskupice (293,61 ha)



Bánovce nad Bebravou – časť Malé Chlievany (507,26 ha)



Bánovce nad Bebravou – časť Horné Ozorovce (457,93 ha)



Bánovce nad Bebravou – časť Dolné Ozorovce (bez katastrálneho územia)

Zdroj: www.katasterportal.sk

Poloha na Zemi (matematická poloha) sa udáva geografickými súradnicami, ktoré
vyjadrujú uhlovú vzdialenosť bodu od roviny rovníka a nultého poludníka. Pre mesto Bánovce
nad Bebravou sa udávajú súradnice: 48°43` 08“s. g. š., 18°15` 14“ v. g. d.. Z toho vyplýva, že
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poloha v daných geografických šírkach určuje celkový charakter klímy v miernej klimatickej
zóne so striedaním ročných období. V čase jarnej a jesennej rovnodennosti dopadajú slnečné
lúče napoludnie na rovnobežku 49° pod uhlom 41°. V čase letného slnovratu dopadajú slnečné
lúče na to isté miesto pod uhlom o 23,5° väčším, v čase zimného slnovratu pod uhlom o 23,5°
menším. V konečnom dôsledku dostáva toto územie v letnom polroku 3-krát viac slnečného
žiarenia ako v zimnom. To vyvoláva rytmické zmeny v prírode a zasahuje aj do hospodárskeho
a sociálneho života. Celé územie (ako aj celé Slovensko) sa nachádza v pásme stredoeurópskeho
času, ktorý sa riadi miestnym časom poludníka 15° v. g. d.
V podmienkach Slovenskej republiky zohráva veľký význam poloha v rámci veľkých
prírodných celkov. Existencia Karpát a podunajských nížin podmieňuje veľké kontrasty
nadmorských výšok, pestrosť geologickej stavby, tvaru reliéfov a ostatných prírodných zložiek.
Bánovce nad Bebravou ležia v oblasti na styku Strážovských vrchov a Podunajskej pahorkatiny.
Mesto Bánovce nad Bebravou leží na území dvoch geografických jednotiek – Bánovská
pahorkatina a Bebravská niva. Poloha v rámci prírodných celkov vplýva na chod teplôt, zrážok,
rozloženie pôd, rastlinstva a živočíšstva, ktorých najvýznamnejším determinantom
v podmienkach Slovenska je nadmorská výška.
Polohe vzhľadom na nadmorskú výšku je preto potrebné venovať osobitú pozornosť.
Územie mesta Bánovce nad Bebravou svojou nadmorskou výškou od 190 do 319 m n. m spadá
do územia nížin (do 300 m n. m.) a okrajom patrí aj do územia nízkych vysočín (300 – 800 m n.
m.), ktoré zaberajú až 40,6% (nížiny) územia Slovenska. Predovšetkým sem patria nivy,
pahorkatiny a doliny veľkých riek a plochy geomorfologických celkov na južnom okraji
Karpát.
Politické javy sú ďalším činiteľom, na ktorý sa môže vzťahovať poloha daného územia.
V rámci Slovenska tento činiteľ podmieňuje administratívno-správne členenie. Katastrálne
územie mesta Bánovce nad Bebravou spadá podľa územného a správneho usporiadania SR do
Trenčianskeho samosprávneho kraja, do okresu Bánovce nad Bebravou. Okres Bánovce nad
Bebravou svojou rozlohou 492 km² patrí k najmenším okresom Slovenska. Katastrálne územie
mesta Bánovce nad Bebravou leží približne v strede územia okresu. Katastrálne územie mesta
hraničí s 11 katastrálnymi územiami. Susedí s obcami Dolné Naštice na juhu, s Brezolupmi na
juhovýchode, na východe s obcou Miezgovce, východne až severovýchodne s obcou Horné
Naštice, na severe s obcami Prusy a Podlužany, na severozápade s obcou Dežerice a Ruskovce,
zo západu s obcou Veľké Držkovce a na juhozápade s obcami Dvorec a Veľké Chlievany.

1. 2 História mesta
Paleolit – nálezy veľkého množstva črepového materiálu nad Svinskou pažiťou, boli
spracovávane v dielni, surovina pochádza prevažne z Poľska.
Neolit – mladšia doba kamenná JV kopca „ Za rezervoárom“, nález kamenných nástrojov so
sídliskovými nálezmi, hrob a dôkazy opracovávania nástrojov.
Kultúra lengyelská – pravdepodobne sídlisko, nálezy nástrojov v lokalite za rezervoárom,
bohaté nálezy keramiky.
Eneolit – neskorá doba kamenná, prechod k dobe bronzovej, kamenné nástroje, kamenný
mlat, sekerky, klin, oštepy, dôkazy pravekej dielne a osídlenia.
Kultúra ludanická – hrob na vyvýšenine za rezervoárom, hladené a vŕtané kamenné nástroje,
zlomok praslenu.
Kultúra lužianska – črepový materiál, zlomok žarnova.
Latén – Terekvica, pravdepodobne sídlisko, črepové materiály.
1091 – Bánovce nad Bebravou ako Banov (Kosmasova kronika).
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1232 – osada Ben, patriaca synovi Václava. Spomína sa v darovacej listine Kráľa Ondreja II.
svojmu služobníkovi šľachticovi Hodslavovi pri darovaní Ozoroviec.
1241 – Bánovce sú kráľovským majetkom patriacim pod správu kastelánov hradu Uhrovec (po
tatárskom vpáde v roku 1241, keď bola krajina spustošená a vyľudnená, doosídľovanie kráľom
Belom IV.).
1243 – nitriansky biskup Mikuláš podľa M. Gašparína postavil gotický kostol sv. Mikuláša.
1294 – Doložená fara (asi objekt zbúraný vo Vystrkove v roku 1960 a na jeho mieste
vystavané Obuvnícke družstvo).
1295 – Matúš Čák Trenčiansky pričleňuje násilím Bánovce (Baan) k svojim majetkom a
vytvára z nich stále trhové a obchodné centrum.
1305 – násilne presťahovanie obyvateľov Krštenian do Bánoviec z príkazu Matúša Čáka.
1321 – Bánovce sa stávajú kráľovským majetkom pričleneným k Uhrovskému panstvu.
1376 – pred týmto rokom sú vyňaté z právomoci hradu Uhrovec a Trenčianskej župy a sú
povýšené na slobodné kráľovské mesto (civitas). Privilegiálna listina kráľa Ľudovíta Veľkého z
28. februára 1376 (pôvodná listina sa nezachovala, zhorela pravdepodobne pri požiari).
1389 – kráľ Žigmund dáva Bánovce za peniaze do zálohy Stiborovi zo Stiboríc a stávajú sa
poddanským mestom (oppidum).
1432 – Bánovce sa opäť stávajú kráľovským majetkom, no nemajú obnovené výsady
slobodného kráľovského mesta. Bánovce dostávajú do zálohu viacerí zemepáni (Štefan z
Košece, Ludanickovci, Blažej Maďar...).
1454 – prvá písomná zmienka o opevnenom sídle (fortalicium – opevnený hrádok).
1461 – uvádza sa ako castellum – opevnený kaštieľ.
1464 – Matej Korvín dáva Bánovce do zálohu Ladislavovi Podmanickému z Podmanína za
služby v boji proti Husitom a Turkom.
1564 – Bánovske panstvo preberá Uhorska dvorná komora a pripojila ho ako správca
kráľovských majetkov k Trenčianskemu hradnému panstvu.
1593 – panstvo berie do zálohu Štefan I. z Ilešházy.
1600 – po zložení 200 000 toliarov sa Trenčianske a Bánovske panstvo stáva majetkom
Ilešházyovcov. Súčasne sa stávajú dedičnými trenčianskymi a liptovskými županmi.
1605 – cisárske vojsko generála Bastu dobylo Bánovce nad Bebravou, sťali richtára a 12 člennú
mestskú radu, pobili alebo zranili vyše 100 mešťanov, medzi nimi aj ženy a dievčatá.
1609 –Ilešházyovci na mieste zbúraného kaštieľa stavajú jednoposchodový opevnený kaštieľ.
1656 – morova epidémia, vyše 750 obetí.
1663 – vpád a vyplienenie Bánoviec nad Bebravou Turkami, zabitie richtára Filu.
1831 – epidémie cholery, viac ako 200 mŕtvych, väčšinou z Bánoviec nad Bebravou.
1848 – národno - emancipačné aktivity, versus promaďarské aktivity občanov Bánoviec,
komisár Trenčianskej župy menuje Františka Redekiho za komisára Záhorskeho okresu.
1854 – Záhorsky (Bánovsky) okres je vyčlenený z Trenčianskej župy a je pripojený k
Dolnonitrianskej župe. Bánovce sa stávajú privilegovaným mestom.
1860 – znovu pripojenie do Trenčianskej župy.
1871 – Bánovce strácajú štatút privilegovaného mesta.
1901 – Bánovce sú spojene so svetom železničnou traťou.
1904 – založenie filiálky Tatra banky. Kontakty s Českoslovanskou jednotou na Morave.
1910 – zánik Bánovskeho panstva, posledný vlastník Iphigenia Sinaiova ho
rozpredáva.
1912 – elektrifikácia obce, prvý bol elektrifikovaný Vystrkov.
1918 – po skončení vojny rabovanie, najmä maďarským vojskom. Bánovce sú odrezané
od sveta. 20. novembra príchod českého vojska. Ústup pred maďarskou presilou. 9.
decembra definitívne oslobodenie od Maďarov.
1920 – založenie Obuvníckeho výrobného družstva.
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1933 – vybudovanie obecného vodovodu zo zdroja v Ľutove.
1934 – vznik prvého väčšieho priemyselného podniku Mung a Burg - výroba latoviek,
preglejok a dýh pre stolárov.
1935 – otvorenie rímskokatolíckeho učiteľského ústavu, vybudovaný nový okresný úrad a
založené Roľnícke skladištné družstvo.
1936 – stavba nového kultúrneho domu, terajšia Sokolovňa, odhalenie Štúrovho
pomníka. Pomník patrí k prvým a najväčším pamätníkom v Slovenskej republike.
1941 – zriadenie mestského rozhlasu, výstavba mliekarne.
1942 – hospodársky rozmach mesta, vybudovanie dyhárne (Preglejka) stolárskym
družstvom „Záchrana živnosti“, objekt bol postavený za 3 mesiace, budovanie kúpaliska,
meštianskej školy, hasičského domu, regulácia Radiše.
1943 – výstavba meštianskej školy, regulácia Bebravy, vybudovanie kultúrneho domu na
Farskej ulici.
1944 – otvorenie textilnej továrne Trikota, neskôr Zornica, v súčasnosti Banco Fashion, a.s.
1948 – nahradenie zvolených funkcionárov mesta členmi KSČ.
1949 – bol založený Strojársky a strojnícky kombinát, v roku 1953 začlenený do
Drevopriemyslu Topoľčany, od roku 1958 sa pretransformoval na závod Mier.
1950 - vznik Jednotného roľníckeho družstva. Rekvirácia pôdy cirkvi a časti roľníkov.
1951 – spustenie výroby v závode K. J. Vorošilova, od roku 1958 Tatra, prvá
automobilka na Slovensku.
1954 – vybudovanie mliekarne v súčasnosti Milsy, po privatizácii v roku 2001 rakúskou
spoločnosťou Lactoprot Internacional AG zaznamenala hospodárske straty.
1955 - postavenie závodu Obuvníckeho výrobného družstva vo Vystrkove na mieste
zbúranej historickej fary, od roku 1984 sa presťahoval do nového objektu na Partizánskej
ulici.
1960 – Roľnícke družstvo zaniká, hospodárenie na pôde preberajú Štátne majetky.
1974 – vybudovanie nového závodu Mier, v roku 1992 transformácia na podnik BONA.
1989 – politické zmeny sa dotkli aj mesta Bánovce nad Bebravou, zmenili sa vlastnícke
pomery vo viacerých podnikoch
1997 – vybudovanie závodu obuvníckej firmy Gabor. Firma Eterna začína výrobu
košieľ v objektoch Zornice.
1999 – založenie spoločnosti KORD Slovakia, ktorá je vlastníkom výrobných priestorov
bývalého závodu TATRA Bánovce nad Bebravou. Pre tieto priestory postupne hľadá investorov
na predaj alebo prenájom. Spoločnosť v priebehu roku 2004 odpredala časť nevyužívaných
nehnuteľnosti na výrobné a skladové účely. Získala nových investorov väčšinou zo zahraničia,
ktorí tu zahájili svoju výrobnú činnosť.

FOTO: kostol sv. Mikuláša
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2002 - primátorom mesta sa v komunálnych voľbách stáva už po štvrtýkrát Ing. Ján Turčan.
2002 – stavia sa podnik HELLA v miestnej časti Dolné Ozorovce na výrobu svietidiel pre
automobily.
2003 – SOŠ J. Ribaya sa stala Pilotnou školou Združenia automobilového priemyslu
Slovenskej republiky. Projekt Pilotných centier podporujú Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, Združenie automobilového priemyslu SR a
Trenčiansky samosprávny kraj. Zmyslom projektu je príprava vysokokvalifikovaných
odborníkov do automobilového priemyslu
2005 – Sprivatizovanie nemocnice v Bánovciach nad Bebravou.
2006 – primátorom mesta sa stal v komunálnych voľbách Ing. Stanislav Šiko, nezávislý
kandidát.
2008 – výstavba výrobného závodu talianskej spoločnosti MTA, výrobca komponentov pre
automobilový priemysel, investovala približne 70 miliónov Sk do vybudovania nového
priemyselného parku v lokalite Horné Ozorovce.
2008 - vybudovanie kotolne na spaľovanie biomasy na sídlisku Dubnička pre vykurovanie
bytových domov.
2009 – rekonštrukcia ZŠ Duklianska za účelom zníženia energetickej náročnosti a
modernizácia 70. ročnej školy prostredníctvom projektu EÚ.
2010 – komunálne voľby priniesli zmeny a primátorom mesta sa stal Marián Chovanec,
nezávislý kandidát.
2010 – podaný a zrealizovaný projekt z fondov EÚ „Rekonštrukcia domova sociálnych
služieb ARCHA – spolu pod jednou strechou“.
2010 – zriadenie Hemodializačnej stanice s nefrologickou ambulanciou za budovou
nemocnice.
2011 – ukončenie realizácie projektu rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Komenského.
Projektom sa dosiahlo zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu a
zateplením obvodového plášťa a rekonštrukcie vykurovacieho systému v budove školy a
telocvične sa znížila energetická náročnosť budovy.
2011 – zriadenie príspevkovej organizácie Bánovské kultúrne centrum a príspevkovej
organizácie Správa majetku mesta.
2011 – prostredníctvom projektu z EÚ „Skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti
umeleckého vzdelávania“ sa zmodernizovala budova Základnej umeleckej školy D. Kardoša a
znížila sa energetická náročnosť budovy školy.
2011 . Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou.
2012 – zrealizovanie projektu „Rekonštrukcia ZŠ Duklianska“ za účelom zníženia
energetickej náročnosti a zvýšenia bezpečnosti 70-ročnej budovy školy. Zrekonštruovanie
objektov základnej školy, oplotenia a obstaranie interiérového vybavenia a informačnokomunikačných technológií.
2012- budovanie odstavných plôch, Ul. Kukučínova pri Bille, Detské ihrisko a oddychová
zóna na Dubničke a odstavná plocha na Ul. Družstevnej.
2012 – slávnostný krst publikácie Bánovce na starých pohľadniciach.
2012 – ukončenie realizácie projektu „Regenerácia centrálnej mestskej zóny“ v rámci ktorého
sa zrekonštruovalo osvetlenie, chodníky a prístupové komunikácie ulíc Hviezdoslavova,
Rokošská, Farská, J. Jesenského, ulica od parku k námestiu.
2013 – v prevádzke nové logistické centrum spol. GABOR.
2014 – primátorom mesta bol po druhýkrát zvolený Marián Chovanec, nezávislý kandidát.
2014 - zaradenie mesta Bánovce nad Bebravou do územia pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny
„BEBRAVA“.
2014 – podanie a realizácia projektu „Vidieť a byť videný – II. etapa“ Zvýšenie
8
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bezpečnosti, ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou
prostredníctvom budovania kamerového systému.
2014 – poklopanie základného kameňa na vybudovanie rýchlostnej cesty R2 – obchvat mesta,
ktorý by mal byť ukončený v roku 2016.
2014 - zrealizovanie projektu s názvom „Kniha spája – medzinárodné čitateľské priateľstvo“
predloženého v rámci výzvy Fondu mikroprojektov z Operačného programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007-2013.
2014 – výstavba nájomných bytov jednoizbových, dvojizbových a trojizbových v počte 44 b. j.
na Ul. Svätoplukova, ktoré budú odovzdané nájomníkom do užívania v roku 2015.

1. 3 Insígnie mesta Bánovce nad Bebravou
Erb mesta
Erb mesta má tvar neskorogotického štítu. V striebornom (bielom) poli je umiestnená zelená
listnatá vetvička s tromi červenými zlatostredými a zelenokališnými sklonenými ružami a
dvoma červenými pukmi.

Vlajka mesta
Vlajka mesta vychádza z farieb erbu mesta. Vlajka pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov
zoradených v poradí: červená, zelená a biela. Pomer strán je 2:3 a ukončená je dvomi cípmi, t.j.
zastrihom (tzv. lastovičí chvost), ktorý siaha do jednej tretiny dĺžky vlajky.

Pečať mesta
Pečať mesta je okrúhleho tvaru s priemerom 35 mm s mestským erbom uprostred a kruhopisom

Znelka mesta
Znelkou mesta Bánovce nad Bebravou je ľudová pieseň z konca 19. storočia „Bánovský
mestský dom“. Pre zachovanie úcty k historickej predlohe sa text znelky oficiálne používa v
miestnom nárečí.
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2 Samospráva
2. 1 Orgány mesta
Volenými orgánmi mesta Bánovce nad Bebravou sú primátor a mestské zastupiteľstvo, ktoré je
tvorené volenými poslancami mestského zastupiteľstva.
Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo predstavuje zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi mesta na funkčné obdobie štyroch rokov. Počet poslancov
zastupiteľstva na celé volebné obdobie sa určuje podľa počtu obyvateľov mesta.
Vo funkčnom období 2015-2018 má Mestské zastupiteľstvo v Bánovciach nad Bebravou 19
členov.
Primátor mesta
Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta. Je štatutárnym orgánom mesta
v majetkovoprávnych
a pracovnoprávnych
vzťahoch
a správnym
orgánom
v administratívnoprávnych vzťahoch. Funkcia primátora je verejnou funkciou, do ktorej je
zvolený na funkčné obdobie štyroch rokov.
Komisie mestského zastupiteľstva
Základné úlohy komisií stanovuje čl. 16. Všeobecne záväzného nariadenia č. 55 – Štatút mesta
Bánovce nad Bebravou.
Komisia pre financie, rozpočet a investície
Komisia výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a energetiky
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
Komisia pre životné prostredie
Komisia pre správu majetku mesta, obchod, služby a podnikateľskú činnosť
Komisia pre zdravotníctvo, sociálne a bytové otázky
Komisia dopravná, verejného poriadku a bezpečnosti
Komisia pre mládež a telesnú kultúru
Komisia petičná a pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
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2. 2 Služby mestského úradu obyvateľom
Na Námestí Ľ. Štúra 1/1 sa nachádza sídlo Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou
s nasledujúcimi odbormi a oddeleniami:
- Odbor finančný
Oddelenie daní a poplatkov
- Odbor sociálnych vecí
Oddelenie sociálnej pomoci a služieb
Bytový referát
- Útvar prednostu
Referát prvého kontaktu
Referát právnych služieb
V blízkosti sídla sa nachádza druhá budova Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou
s nasledujúcimi odbormi a oddeleniami:
- Odbor služieb mestu
Oddelenie životného prostredia, dopravy, obchodu a služieb
Oddelenie výstavby a územného plánovania
Stavebný úrad
- Odbor školstva a mládeže
Oddelenie školstva
Spoločný školský úrad
- Odbor vnútornej správy
Referát vnútornej prevádzky a autodopravy
Referát správy registratúry
Ďalej je v centre mesta situovaný Matričný úrad, Obradná sieň a Mestská polícia. Knižnica Ľ.
Štúra sa nachádza na sídlisku Sever. Na periférii mesta leží Stredisko aktivačných prác a zberný
dvor.

2. 3 Organizácie mesta
Mestská polícia (MsP)
Mestská polícia v Bánovciach nad Bebravou dňom 1. 6. 2011 prešla príchodom nového
náčelníka celkovou premenou a nastavila sa nová koncepcia práce a chodu MsP. Mesto
Bánovce nad Bebravou bolo rozdelené do troch sektorov A, B, C s presným vytýčením hraníc
jednotlivých obvodov. Každý deň a noc sú do 12 hodinovej nepretržitej služby velení dvaja
policajti. Každá služba má vypracovanú písomnú inštruktáž s presným vymedzením činnosti
hliadky, kontrolnými bodmi, presne stanoveným odpočinkom. V inštruktáži je určený veliteľ,
ktorý zodpovedá za priebeh celej služby a člen hliadky.
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Tabuľka priestupkov a uložených pokút za roky 2010 až 2015
Počet priestupkov a uložených pokút za roky 2010 - 2014
Rok
Počet priestupkov
Uložené pokuty spolu
2010
523
4 641 €
2011
1 546
18 236 €
2012
1 162
12 385 €
2013
1 043
10 316 €
2014
1 222
11 703 €
Spolu za 2010 -2014 5 496
57 281 €
Zdroj: Interné údaje MsP

Zdroj: Interné údaje MsP

Medzi najčastejšie riešené priestupky patrí:
- priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
- priestupky proti majetku,
- priestupky proti verejnému poriadku a priestupky proti občianskemu spolunažívaniu.

Prehľad priestupkov podľa zák. č. 372/1990 Zb. a trestných činov podľa
Trestného zákona
§
Priestupok
2010
2011
2012
2013
2014
1120
878
825
934
22 proti bezpečnosti a
214
13
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47
50
49
46
45
24
30

§
212
188
190
155
171
238

plynulosti cestnej
premávky
proti verejnému poriadku
proti majetku
proti občianskemu
spolunažívaniu
proti správe
životné prostredie
na úseku podnikania
alkohol a toxikománia
Spolu za rok
Z toho zistené vlastnou
činnosťou
Percentuálna úspešnosť
pri zisťovaní (%)
Priestupky odložené
Priestupky uložené
Priestupky odstúpené na
OkÚ Bánovce n. B.
Priestupky odstúpené na
ODI Trenčín
Trestný čin
krádež vlámaním a
krádež
lúpež, počet / zadržanie
páchateľa MsP
hrubý nátlak
ublíženie na zdraví
drogy, drogová trestná
činnosť
porušovanie domovej
slobody
Spolu za rok

80
100
92
26
9
1
1
523

107
88

61
75

64
37

65
17

118

87

75

72

90
23
0
0

45
13
0
3

30
12
0
2

115
8
9
2

1546

1162

1045

1222

953

953

1060

1384

360

68,83% 89,52% 82,01% 91,20% 86,74%
13
5
5
9
15
6
7
7
1
5
14
4
2010
12
2/0
1
1

13

7

5

4

12

5

3

4

2011

2012

2013

2014

15

12

32

14

4/1

6/3

2/2

0
1

0
2

0
3

2

3

3

4

0

2

3

5

25

22

46

28

5/3
2
1

0
0
16

Zdroj: Interné údaje MsP
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Zdroj: Interné údaje MsP Mestská polícia Bánovce nad Bebravou spolupracuje hlavne s OO PZ SR
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V zmysle zákona spolupracuje MsP aj s ostatnými orgánmi, a to hlavne: okresné súdy, okresné
úrady, exekútori a iné. Na požiadanie pomáha pri exekúcii alebo deložovaní, zisťuje pobyt
občanov, vyhľadáva a doručuje úradné poštové zásielky problematickým osobám a podobne.
Ostatná činnosť a kamerový systém v meste Bánovce nad Bebravou
V chránenej dielni je postupne budovaný kamerový systém, kde v súčasnosti je obsluhovaných
13 kamier. Od 1. 1. 2013 bol v tejto dielni zriadený Pult centrálnej ochrany (PCO), ktorý bol
postupne doplňovaný o nové objekty, kde v súčasnosti je napojených na PCO 24 objektov. Na
režim v chránenej dielni je vydaná Smernica primátora mesta Bánovce nad Bebravou. Je tu
nepretržitá stála služba nonstop 24 hodín zabezpečovaná tak, že v dennej dobe (aj v sobotu,
nedeľu a vo sviatky) od 07,00 do 23,00 hod stálu službu zabezpečujú ZŤP pracovníci, ktorí sa
striedajú v 4 hodinových intervaloch a od 23,00 hod do 07,00 hod je do chránenej dielne
náčelníkom velený policajt. Zavedením tohto monitorovacieho systému sa podstatne znížilo
porušovanie verejného poriadku na Námestí Ľudovíta Štúra a iných častiach mesta. Kamerový
systém je nápomocný jednak pri objasňovaní priestupkov, ako aj objasňovaní prečinov a
trestných činov. V tejto oblasti je veľmi účinná spolupráca MsP a OR PZ SR.
Priestupky zistené monitorovacím kamerovým systémom
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Počet

20

24

31

46

100

Zdroj: Interné údaje MsP

Bánovské kultúrne centrum, p. o. (BKC)
Bánovské kultúrne centrum je príspevkovou organizáciou mesta, ktorá je kultúrnym a
výchovným zariadením so všeobecným zameraním, zabezpečujúcim osvetovú činnosť, ktorá
aktívne vytvára podmienky pre tvorivé kultúrne aktivity občanov, napomáha cieľavedomému
rozvoju kultúry a osvety na základe záujmov a potrieb občanov, organizuje kultúrny a
spoločenský život občanov v podmienkach miest a obcí. Hlavné činnosti Bánovského
kultúrneho centra sú vymedzené v zákone č.183/2000 Z. z. o knižniciach a sú totožné s
činnosťami Knižnice Ľ. Štúra. BKC, p. o. je zriadené s účinnosťou od 1. mája 2011.
Mestská knižnica
Mestská knižnica Ľ. Štúra patrí pod príspevkovú organizáciu Bánovské kultúrne centrum.
Knižnica Ľ. Štúra napĺňa svoje hlavné poslanie vyplývajúce zo zákona NR SR č. 183/2000 Z. z.
o knižniciach. Poskytuje univerzálny a slobodný prístup k informáciám. Napomáha k
uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb svojich používateľov, čím
prispieva k ich celoživotnému vzdelávaniu, nezávislému rozhodovaniu a duchovnému rozvoju.
Knižnica získava, spracováva a uchováva univerzálny knižný fond, poskytuje komplexné
knižničné, informačné a bibliografické služby, vrátane miestnych a regionálnych informácií.
Mestské kultúrne stredisko
Mestské kultúrne stredisko je podľa zákona č. 61/2000 o osvetovej činnosti Z. z.
osvetovým zariadením so všeobecným zameraním. Je to kultúrna inštitúcia s regionálnou
16
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pôsobnosťou, ktorej zriaďovateľom a jediným vlastníkom je mesto Bánovce nad Bebravou.
Inštitúcia bola založená v roku 1994 a jej právna forma je spoločnosť s ručením obmedzeným.
Vykonáva činnosti stanovené v zakladateľskej listine, najmä kultúrno-výchovnú, vzdelávaciu a
informačno–dokumentačnú, čím buduje kultúrne povedomie a vychováva ku kultúre všetky
vekové kategórie.
Mestské kultúrne stredisko má tri zložky: Správu, Bánovské televízne vysielanie a Bánovské
noviny a Informačné centrum.
Správa majetku mesta, p. o.
Organizácia je špecializovaná na spravovanie nehnuteľného a súvisiaceho hnuteľného
majetku zriaďovateľa s účelovým určením najmä na užívanie inými subjektmi v oblasti
podnikania, kultúrnych, športových a spoločenských aktivít. Na úrovni mesta vykonáva
zabezpečovanie prevádzky nehnuteľného a súvisiaceho hnuteľného majetku zvereného jej do
správy, vrátane zabezpečovania jeho opráv a údržby, poskytuje informácie o možnostiach
využitia tohto majetku. Na základe záujmov a potrieb občanov aktívne vytvára podmienky
napomáhajúce cieľavedomému rozvoju kultúrnych, športových a spoločenských aktivít občanov
a drobného podnikania v podmienkach mesta. Pod jej správu patrí napríklad zimný štadión,
športová hala a ďalšie športoviská. SMM má taktiež v správe mestské spoplatnené parkoviská
a odstavné plochy.

Mestský hasičský zbor (MHZ)
V súlade s uvedeným zákonom a požiarnym poriadkom mesta ako VZN č. 56 je
organizovaný mestský hasičský zbor a preventívna protipožiarna kontrolná činnosť. Do MHZ
delegujú všetky DHZO po 8 odborne spôsobilých členov. Počet členov MHZ je 20. Mesto na
návrh DPO SR ustanovuje veliteľa MHZ a preventivára požiarnej ochrany obce, na riadenie a
zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z príslušných právnych noriem. MHZ je vybavený
príslušnou technikou, výzbrojou a výstrojom v rámci mestom vytvorených podmienok a z
dotácie v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území
SR.

2. 4 Dokumenty mesta
Základná legislatíva
Samospráva mesta Bánovce nad Bebravou sa riadi zákonmi:
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na Slovensku
Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Obce a mestá na Slovensku sa od roku 1990 rozvíjajú v duchu zákonov o obecnom zriadení.
Podľa mnohých odborníkov, ktorí detailne poznajú právne normy v oblasti obecného zriadenia,
patrí práve slovenský zákon medzi najprogresívnejšie. Zákon striktne rozlišuje štátnu správu a
samosprávu, ktorej umožnil pomerne vysoký stupeň nezávislosti. Okrem toho určuje, že
starostovia a primátori obcí a miest na Slovensku sú volení priamo občanmi.
Zákon o majetku obcí ustanovuje, čo prechádza z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva
miest a obcí a upravuje majetkové hospodárenie a postavenie.
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Štatút mesta Bánovce nad Bebravou upravuje postavenie, právomoci a pôsobnosť orgánov
samosprávy mesta Bánovce nad Bebravou, zriaďovanie a právomoci orgánov mestského
zastupiteľstva, hlasovanie obyvateľov mesta, rozpočet, majetkové postavenie a hospodárenie
mesta, povinnosti a oprávnenie poslancov, symboly mesta a spôsob udeľovania čestného
občianstva mesta, mestských cien a vyznamenania, ako aj postavenie a oprávnenie výboru
v mestskej časti.
Smernice mesta
Medzi najčastejšie používané smernice mesta patria:
- Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva,
- Smernica o postupe pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní žiadostí o poskytnutie
informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
- Smernica primátora o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou,
- Bezpečnostná smernica primátora mesta,
- Vnútorná organizačná smernica primátora mesta,
- Prevádzkový predpis BOZP,
- Registratúrny poriadok a registratúrny plán.
Všeobecne záväzné nariadenia
Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy mesto môže vydávať všeobecne
záväzné nariadenia (VZN). Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva,
že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre
všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta.
Program odpadového hospodárstva mesta Bánovce nad Bebravou
V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania
alebo znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania
celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania sa
uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva :
•
predchádzanie vzniku odpadov,
•
príprava na opätovné použitie
•
recyklácia
•
iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie
•
zneškodňovanie.
Koncepcia tepelnej energetiky pre mesto Bánovce nad Bebravou
Problematika tepelnej energetiky je rozpracovaná v Koncepcii tepelnej energetiky pre
mesto Bánovce nad Bebravou z roku 2005. Ako programový materiál je otvorená, t. z., že
v priebehu budúcich rokov bude aktuálne dopĺňaná o priority a čiastkové opatrenia.
Úvodom analyzuje súčasný stav tepelnej energetiky v meste t.j. výrobu tepla na ÚK
a ohrev TÚV – spôsoby, využitie, ale i vplyvy na životné prostredie.
Koncepcia navrhuje a podporuje nové alternatívne spôsoby hlavne z obnoviteľných zdrojov ako
solárna energia, geotermálna energia /kúpalisko a plaváreň/ biomasa / ktorá sa úspešne využíva
na sídlisku Dubnička/. Ponúka alternatívy úsporných opatrení v spotrebe počnúc zlepšením
18
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komunikácie medzi výrobcami a odberateľmi tepla, cez inštaláciu ekvitermickej regulácie, po
komplexnú obnovu budov vrátane zateplenia.
Rozpočet mesta
Systém programového rozpočtovania sa na úrovni územnej samosprávy zaviedol v roku
2009 a predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov zmeny pohľadu na
rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu. Hlavným cieľom zavedenia programového
rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi
mesta a zadefinovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.
V programovom rozpočte mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2015 – 2017 boli
výdavky alokované do 12 programov.
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3 Demografia a trh práce
3. 1 Vývoj počtu obyvateľov
Vývoj počtu obyvateľov obce, resp. mesta predstavuje základný faktor vplývajúci na
ekonomický potenciál mesta. Vzhľadom k zvyšujúcemu sa počtu obyvateľov sa zvyšuje
potenciál rastu daňových i nedaňových príjmov samospráve.
Vývoj počtu obyvateľov v rokoch SODB
Počet obyvateľov
SODB 2001
SODB 2011

Územie
Slovenská republika

5 379 455

5 397 036

Okres Bánovce n./B.

38 640

37 128

Bánovce nad Bebravou

20 901

19 564

Zdroj: ŠÚ SR, SODB

Vývoj počtu obyvateľov od r. 2010 do roku 2014 (k 31.12.)
Vývoj počtu obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou
Percentuálna zmena

K 31.12.
Rok

Počet obyvateľov

medziročná

päťročná

2010

20 179

2011

19 503

-3,35%

2012

19 323

-0,92%

2013

19 133

-0,98%

2014
Zdroj: ŠÚ SR

18 933

-1,05%

-6,17%

V tabuľke môžeme vidieť ako od roku 2010 počet obyvateľov mesta Bánovce nad
Bebravou každoročne klesá. Tento vývoj môžeme pripísať vysokej migrácií a nízkemu
prirodzenému prírastku v posledných rokoch. Za posledných 5 rokov sa počet obyvateľov mesta
Bánovce nad Bebravou znížil o 6,17%.
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Graf vývoja počtu obyvateľov od r. 2010 do roku 2014 ( k 31. 12.)

Zdroj: ŠÚ SR

Za sledované obdobie rokov 2010-2014 nedošlo ani raz k medziročnému nárastu počtu
obyvateľov. Naopak , trend vývoja počtu obyvateľov hodnotíme ako klesajúci s medziročným
poklesom od 0,91% do 3,35%.
Vývoj počtu obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou podľa pohlavia (k 31. 12.)
Rok
Počet obyvateľov
Muži
Ženy
2010
20179
9844
10335
2011
19503
9486
10017
2012
19323
9398
9925
2013
19133
9300
9833
2014
18933
9218
9715
Zdroj: ŠÚ SR

Prevaha žien nad mužmi je spôsobená predovšetkým vyšším počtom žien v poproduktívnom
veku. Vekovej štruktúre obyvateľstva sa venuje nasledujúca kapitola.
Vývoj počtu obyvateľstva prirodzenou výmenou a migráciou

Naroden Živonaro
í spolu
dení
Zomrelí

Prirodzený
prírastok/
úbytok
Prisťahovaní

Vysťahovaní

Prírastok/
úbytok
sťahovaní

Celkový
prírastok/
úbytok

317
310
303
295

-88
-109
-67
-49

-57
-57
-17
-104

Okres Bánovce nad Bebravou
2010
2011
2012
2013

395
398
372
345

393
397
372
345

362
345
322
400

31
52
50
-55

229
201
236
246
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2014

314

313

342

-29

267

368

-101

-130

152
136
130
182
141
741

72
91
52
0
38
253

171
152
166
193
193
875

420
408
415
388
438
2069

-246
-244
-232
-190
-238
-1150

-174
-153
-180
-190
-200
-897

Mesto Bánovce nad Bebravou
2010 226
2011 228
2012 182
182
2013
2014 180
998
Spolu
Zdroj: ŠÚ SR

224
227
182
182
179
994

Od roku 2010 do roku 2014 v absolútnom vyjadrení klesol počet obyvateľov mesta Bánovce
nad Bebravou o 1246. V tomto období bol skoro vždy zaznamenaný prírastok počtu obyvateľov.
Prirodzenou výmenou vzrástol počet obyvateľov o 253. Negatívny vplyv má na vývoj počtu
obyvateľov migrácia – teda sťahovanie. Za sledované obdobie sa z mesta vysťahovalo 2069
obyvateľov a počet prisťahovaných obyvateľov bol 875. Ani raz nebol zaznamenaný
medziročný prírastok počtu obyvateľov v dôsledku migrácie.
Štruktúra obyvateľstva mesta Bánovce nad Bebravou podľa pohlavia zodpovedá štruktúre
obyvateľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

3. 2 Veková štruktúra obyvateľstva
Jedným z najdôležitejších demografických ukazovateľov je vekové zloženie populácie. Na
disproporciu medzi podielom obyvateľstva v predproduktívnom a poproduktívnom veku
poukazuje index starnutia, čo je pomer osôb v poproduktívnom veku k počtu osôb
v predproduktívnom veku násobený stom. Pri hodnote ukazovateľa väčšej ako 100 možno
hovoriť o regresívnom, pri hodnote menšej ako 100 o progresívnom vekovom zložení
obyvateľstva.
Veková štruktúra a priemerný vek obyvateľov okresu Bánovce nad Bebravou (k 31. 12.)
Rok

Počet
obyvateľov

2010
2011
2012
2013
2014
Zdroj: ŠÚ SR

37836
37084
37067
36936
36833

0 - 14
5410
5267,5
5265,5
5255,5
5218,5

%
14,23
14,21
14,19
14,2
14,08

15 - 64
27656
2697,5
26778
26561,5
26304

%
73,09
72,45
72
71,51
71,06

65+
4816
4868,5
5032
5198
5375,5

%

Index
starnutia

Priemerný
vek

12,68
13,33
13,81
14,28
14,86

89,11
93,82
97,32
100,55
105,49

39,23
39,71
40,04
40,34
40,75

Veková štruktúra nám predkladá obraz o tom, ktorá časť obyvateľstva je v okrese Bánovce nad
Bebravou najviac zastúpená. Z tabuľky môžeme vidieť, že najvyšší podiel tvoria obyvatelia
v produktívnom veku tento podiel v roku 2010 predstavoval 73,09 % a postupne klesá až na
71,06% v roku 2014. Naopak najmenej zastúpenou skupinou obyvateľstva v roku 2010 boli
obyvatelia v poproduktívnom veku, čo sa v priebehu posledných štyroch rokov zmenilo. V roku
2014 boli najmenej zastúpení obyvatelia v predproduktívnom veku. Tento podiel predstavuje
14,08 %.
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Ukazovateľ vekovej štruktúry obyvateľstva ovplyvňuje index starnutia obyvateľov. Index
starnutia predstavuje ukazovateľ vyjadrujúci počet osôb vo veku 65 a viac rokov pripadajúcich
na 100 osôb vo veku 0-14 rokov. V okrese Bánovce nad Bebravou tento ukazovateľ výrazne
stúpa, čo znamená že sa zvyšuje počet obyvateľov, ktorý majú 65 a viac rokov a klesá počet
obyvateľov, ktorý majú 14 rokov a menej. Tento ukazovateľ stúpol z 89,11 v roku 2010 na
105,49 do roku 2014.
Veková štruktúra a priemerný vek obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou (k 31. 12.)
Rok

Počet
obyvateľov

2010
2011
2012
2013
2014
Zdroj: ŠÚ SR

20179
19503
19323
19133
18933

0 - 14
2977
2824
2761
2688
2638

%
14,75
14,48
14,29
14,05
13,93

15 - 64
15258
14647
14407
14176
13918

%
75,61
75,10
74,56
74,09
73,51

65+
1944
2032
2155
2269
2377

%
9,63
10,42
11,15
11,86
12,55

Index Priemerný
starnutia
vek
65,30
71,95
78,05
84,41
90,11

37,70
38,38
38,85
39,29
39,80

Čo sa týka mesta Bánovce nad Bebravou, sú hodnoty podobné ako v rámci okresu. Počet
obyvateľov v predproduktívnom veku klesá a počet obyvateľov v poproduktívnom veku sa
zvyšuje. Podľa hodnôt z tabuľky môžeme vidieť, že podiel osôb v poproduktívnom veku zatiaľ
neprekročil počet osôb vo veku predproduktívnom, ale rovnako ako pri okrese Bánovce nad
Bebravou index starnutia postupne rastie. Trend približovania sa obyvateľstva k hranici
regresívnosti predstavuje ohrozenie budúceho vývoja ekonomickej sily a potenciálu
obyvateľstva mesta Bánovce nad Bebravou.
Vekovú štruktúru obyvateľov SR a mesta Bánovce nad Bebravou k 31.12 (za roky 2010 – 2014)
uvádzajú tabuľky.
Vývoj priemerného veku a indexu starnutia v SR a okrese Bánovce nad Bebravou
2010
2011
2012
2013
2014
Slovenská republika
38,73
39,05
39,32
39,6
39,87
Priemerný vek
81,01
82,96
85,51
88,34
91,17
Index starnutia
Bánovce nad Bebravou
39,23
39,71
40,04
40,34
40,75
Priemerný vek
89,11
93,82
97,32 100,55 105,49
Index starnutia
Zdroj: ŠÚ SR

Vývoj priemerného veku a indexu starnutia v SR a meste Bánovce nad Bebravou
2010
2011
2012
2013
2014
Slovenská republika
38,73
39,05
39,32
39,6
39,87
Priemerný vek
81,01
82,96
85,51
88,34
91,17
Index starnutia
Bánovce nad Bebravou
37,70
38,38
38,85
39,29
39,80
Priemerný vek
65,3
71,95
78,05
84,41
90,11
Index starnutia
Zdroj: ŠÚ SR
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Detailný prehľad obyvateľstva podľa vekovej štruktúry a pohlavia poskytuje veková pyramída.
Veková pyramída mesta Bánovce nad Bebravou za rok 2011
-2

1

-30

90 až 94 rokov

4

-58

33

-157

80 až 84 rokov

81

-222

157

-304

70 až 74 rokov

209

Vekové kategórie

-398

310

-618

60 až 64 rokov

537

-799

50 až 54 rokov

682

-793

761

-764

658
-640

40 až 44 rokov

607

-760

767

30 až 34 rokov -909
-830
20 až 24 rokov

899
862

-772

840
-602

616
-485

10 až 14 rokov

487

-422
-425

0 až 5 rokov
-1000

450

-800

-600

532

-400

-200

0
Muži

200

400

600

800

1000

Ženy

Zdroj: ŠÚ SR

V skupine obyvateľov v predproduktívnom veku majú prevahu muži. Pri produktívnom veku je
prevaha žien a tento trend sa prejavuje aj v poproduktívnom veku.

3. 3 Vzdelanostná úroveň obyvateľstva
Najnovšie dostupné údaje o vzdelaní obyvateľstva pochádzajú zo sčítania obyvateľov, domov
a bytov v rokoch 1991, 2001 a 2011. Výpovednú hodnotu získajú porovnaním so stavom na
väčšom území.
Vzdelanostná úroveň obyvateľstva - SODB 1991, 2001, 2011 mesta Bánovce nad Bebravou
Deti do 15
(16) rokov

Základné
vzdelanie, bez
vzdelania,
neuvedené

SODB 1991
6253
SODB 2001
7631
SODB 2011
3023
Percentuálna zmena
(2001 - 2011)
-60,39%
Zdroj: ŠÚ SR, SODB 1991, 2001, 2011

Učňovské a
stredné bez
maturity

Stredné s
maturitou,
vyššie

Vysokoškolské

3740
7832
5428

5109
11571
5207

3825
9538
5768

966
2068
2333

-30,69%

-55,00%

-39,53%

12,81%

Zmena vo vekovej štruktúre – zvyšovanie počtu obyvateľov v produktívnom veku na úkor počtu
obyvateľov vo veku predproduktívnom sa v roku 2011 oproti roku 2001 prejavila aj na
vzdelanostnej úrovni obyvateľstva.
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Z uvedeného grafu vyplýva, že najväčší podiel 26,51% tvorí obyvateľstvo so stredoškolským
vzdelaním s maturitou a vyšším vzdelaním. Naopak najmenší podiel 10,72% tvoria
vysokoškolsky vzdelaný, i keď sa tento podiel postupom času neustále zvyšuje.
Štruktúra obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v roku 2011

Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011

Porovnanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou, okresu Bánovce
nad Bebravou a Trenčianskeho kraja - SODB 2011
Deti do 16
rokov
Bánovce nad
3 023
Bebravou
5 628
Okres Bánovce n./B.
85
322
Trenčiansky kraj
Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011

Základné
vzdelanie, bez
vzdelania,
neuvedené

Učňovské a
stredné bez
maturity

Stredné s
maturitou,
vyššie

Vysokoškolské

5 428

5 207

5 768

2 333

10 900
174 822

10 767
160 043

11 096
185 133

3 729
74 330

Pozitívne je možné hodnotiť podiel obyvateľov s úplným stredným vzdelaním s maturitou,
ktorý je najvyšší v rámci okresu Bánovce nad Bebravou, čo predstavuje za okres 11 096
obyvateľov. Mesto Bánovce nad Bebravou má rovnako ako okres Bánovce nad Bebravou
najvyšší podiel obyvateľov so stredoškolským vzdelaním s maturitou, konkrétne 5 768
obyvateľov. Kvalifikačný potenciál obyvateľov mesta je najvyšší v rámci okresu Bánovce nad
Bebravou.
Keďže kvalifikačný potenciál ekonomicky aktívneho obyvateľstva je vysoký a v meste sú
etablované firmy vytvárajúce pracovné miesta predovšetkým pre robotnícke povolania, môže
nastať odliv obyvateľov s vyšším stupňom vzdelania. Na druhej strane vzhľadom na blízkosť
miest Trenčín, Topoľčany a Partizánske je to málo pravdepodobné.
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3. 4 Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania
Štruktúra obyvateľstva mesta Bánovce nad Bebravou, Okresu Bánovce nad Bebravou,
Trenčianskeho kraja a Slovenskej republiky podľa náboženského vyznania - SODB 2011
Rímskokatolícke

Slovenská republika
62%
Trenčiansky kraj
64,1%
Počet obyv.
Okres Bánovce n./B. 25048
Bánovce nad
12447
Bebravou
Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011

Evanjelické

Gréckokatolícke

Pravoslávne

Iné

Nezistené

Bez
vyznania

5,9%
8,1%

3,8%
0,2%

0,9%
0,1%

0,5%
0,4%

10,6%
10,9%

13,4%
15,3%

4842

61

48

262

3482

3365

1958

41

26

118

2663

2270

K náboženskému vyznaniu sa podľa SODB v roku 2011 hlásilo 19523 obyvateľov mesta
Bánovce nad Bebravou. Viac ako 2/3 celkového počtu obyvateľov sa prihlásilo k rímskokatolíckemu náboženstvu. Počet obyvateľov, ktorí sa hlásia k evanjelickému náboženskému
vyznaniu je 1958, čo predstavuje 10% obyvateľov. Bez vyznania je 2270 obyvateľov, teda
11,6%.

3. 5 Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti
Štruktúra obyvateľstva mesta Bánovce nad Bebravou, okresu Bánovce nad Bebravou,
Trenčianskeho kraja a Slovenskej republiky podľa národnosti - SODB 2011
Slovenská Maďarská

Rómska

Česká

Rusínska Ukrajinská Nezistená

Iná

Slovenská
republika

80,7%

8,5%

2%

0,6%

0,6%

0,1%

7%

0,2%

Trenčiansky
kraj

91,8%

0,1%

0,1%

0,7%

0%

0%

6,8%

0,1%

Okres
Bánovce
n./B.

92,4%

0,07%

0,19%

0,39%

0,01%

0,06%

6,61%

0,15%

Bánovce
nad
Bebravou

88,59%

0,09%

0,3%

0,44%

0,01%

0,05%

10,26%

0,13%

Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011

V porovnaní s Trenčianskym krajom a okresom Bánovce nad Bebravou tvoria v meste Bánovce
nad Bebravou obyvatelia slovenskej národnosti na celkovom počte obyvateľov podobný podiel.
Iné národnosti tvoria v meste len zanedbateľné percento.
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3. 6 Zamestnanosť a nezamestnanosť
Situácia na trhu práce v okrese Bánovce nad Bebravou – tak, ako aj v Slovenskej republike, je v
súčasnosti charakterizovaná podstatne zvýšenou mierou nezamestnanosti a vysokým podielom
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
S narastajúcou celkovou nezamestnanosťou narastá aj nezamestnanosť znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie, kde patria najmä dlhodobo nezamestnaní uchádzači, starší občania
vo veku nad päťdesiat rokov, mladí ľudia – absolventi škôl a občania so zdravotným
postihnutím. Nepriaznivý vývoj v tejto oblasti je spôsobený predovšetkým tým, že skupina
dlhodobo nezamestnaných je vo veľkej miere tvorená nezamestnanými s nízkou kvalifikáciou,
často s malými alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami, preto je najťažšie uplatniteľná na
trhu práce. Aj pri zvýšenom dopyte po pracovnej sile dochádza k obsadzovaniu voľných miest v
prvom rade kvalifikovanejšou a skúsenejšou pracovnou silou s vybudovanými pracovnými
návykmi. Okrem toho, uchádzači, ktorí sú dlhodobo bez práce, mnohokrát strácajú motiváciu
hľadať si pracovné miesto a pod vplyvom tejto skutočnosti navyše strácajú aj tie návyky a
zručnosti, ktorými kedysi disponovali.
Fenomén nezamestnanosti, ktorý je jedným zo sprievodných javov i predpokladom funkcie
trhovej ekonomiky, stále viac nadobúda na význame a začína byť veľkým ekonomickým
i sociálnym problémom regiónov. Hlboké zmeny slovenskej ekonomiky v poslednom desaťročí,
ktoré ešte stále doznievajú sa prejavujú poklesom zamestnanosti v poľnohospodárstve,
priemysle a rozvojom zamestnanosti v sektore služieb v posledných rokoch. Tento trend je
zjavný aj v meste Bánovce nad Bebravou.
Zamestnanosť obyvateľov v Bánovciach nad Bebravou
Ekonomicky aktívne osoby
Odvetvie ekonomickej činnosti

muži

Bánovce nad Bebravou
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s
tým súvisiace
Lesníctvo a ťažba dreva
Rybolov a akvakultúra
Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku
okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného
materiálu
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ženy

z toho
dochádza
do
zamestnania

spolu

155

103

258

189

43
1
15
1
6
2
123
20
1
10
71
135

11
0
1
1
6
0
114
8
0
12
690
346

54
1
16
2
12
2
237
28
1
22
761
481

41
0
11
1
6
2
197
19
0
14
692
435

47

17

64

50
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Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a
farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických
výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia
materiálov
Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových
vozidiel a motocyklov
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a
motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Pozemná doprava a doprava potrubím
Vodná doprava
Letecká doprava
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Poštové služby a služby kuriérov
Ubytovanie
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Nakladateľské činnosti
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych
programov, príprava a zverejňovanie zvukových
nahrávok
Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace
služby
Informačné služby
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového
zabezpečenia
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem
povinného sociálneho poistenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Činnosti v oblasti nehnuteľností
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Právne a účtovnícke činnosti
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Architektonické a inžinierske činnosti; technické
testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Reklama a prieskum trhu
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Veterinárne činnosti
Prenájom a lízing
Sprostredkovanie práce
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby
cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Bezpečnostné a pátracie služby
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou
úpravou
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné
pomocné činnosti
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná
starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných
kultúrnych zariadení
Činnosti herní a stávkových kancelárií
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Činnosti členských organizácií
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre
domácnosti
Ostatné osobné služby
Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho
personálu
Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce
tovary a služby na vlastné použitie
Zamestnávateľ v zahraničí
Nezistené
Spolu
Zdroj : SODB 2011
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V Bánovciach nad Bebravou má priemyselná výroba dlhoročnú tradíciu. Hlavné odvetvia tvorí
textilný, obuvnícky, strojárenský a neskôr automobilový priemysel. Medzi popredných
zamestnávateľov patria napríklad: Eterna, Zornica Banko Fashion, Hella, Gabor, MTA
Slovakia, Mann LKW Komponenten, Pottinger a ďalší. Podľa sčítania obyvateľov, bytov
a domov z roku 2011 vyplýva, že za prácou dochádzajú až štyria z piatich zamestnancov. Teda
firmy a podniky v meste zamestnávajú prevažne ľudí z priľahlých miest a obcí. Na druhej strane
však dochádza k migrácii veľkého počtu domácich obyvateľov za prácou, rádovo až niekoľko
desiatok kilometrov. Jednou z príčin tohto javu je, že hlavne veľké spoločnosti motivujú svojich
zamestnancov bezplatnou hromadnou prepravou v rámci celého regiónu. Najviac migrujúcich
zamestnancov pôsobí v automobilovom a strojárenskom priemysle.
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4 Cestovný ruch
Cestovný ruch je významný ukazovateľ hmotnej a kultúrnej úrovne spoločnosti. Cestovný ruch
tvorí významnú zložku národného hospodárstva a poskytuje veľa pracovných príležitostí.
Kultúrne a historické predpoklady
Na území mesta sa nachádza viacero kultúrnych a architektonických pamiatok. Na miestnom
cintoríne je pôvodne gotický kostol sv. Mikuláša z 12. Storočia. Pozornosť návštevníkov púta aj
secesná synagóga, ktorá dnes slúži evanjelickej cirkvi a. v. V centre mesta zaujme kostol
Najsvätejšej Trojice, v blízkosti ktorého sa nachádza barokový Mariánsky stĺp a socha Ľudovíta
Štúra s kamenným figurálnym reliéfom. Starou zástavbou je zaujímavá obchodná ulička
Záfortňa a v mestskej časti Horné Ozorovce klasicistický kaštieľ. V Bánovciach nad Bebravou
žili a tvorili významné osobnosti kultúrno-spoločenského života Slovenska. Pobyt známeho
slovenského spisovateľa Janka Jesenského pripomína pamätný dom.
Na území mesta Bánovce nad Bebravou a v prímestských častiach sa nachádza 19 kultúrno –
historických pamiatok, ktoré sú evidované v rámci pamiatkového úradu Slovenskej republiky v
ústrednom zozname kultúrnych pamiatok podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu. kultúrno – historické pamiatky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Kultúrno – historické pamiatky v meste Bánovce nad Bebravou
Pamiatkový objekt

Bližšie určenie

doba vzniku

PAMÄTNÝ DOM

Jesenský Janko

zač.20. storočia

PAMÄTNÝ DOM A
PÄM.TAB.

revolučný NVsídlo

2. polovica 19. storočia

SPOLOČNÝ HROB

padlí partizáni

rok 1944

KOSTOL

r.k.sv.Mikuláša

12. storočie

KOSTOL

r.k.sv.Trojice

rok 1802

KRÍŽ

kameň

rok 1777

POMNÍK

obete fašizmu

rok 1962

POMNÍK

Štúr Ľudovít

rok 1936

SOCHA

sv.Florián

2. pol. 18. storočia

SOCHA

sv.Ján Nepomucký 2. pol. 18. storočia

SOCHA

sv.Ján Nepomucký 1.pol.19.storočia

SOCHA NA STĹPE

Immaculata

18. storočie

SOCHA NA STĹPE

Immaculata

18. storočie

SYNAGÓGA
KOSTOL S

rok 1862
r.k.sv.Michala
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OPEVNENÍM
KAŠTIEĽ ( Horné
Ozorovce)

17. storočie

Zdroj: www.pamiatky.sk

Individuálny šport a oddych

Vyznávačom športu slúži futbalový štadión, športová hala, kolkáreň a krytá
plaváreň s termálnou vodou. Výborné podmienky na rekreovanie poskytuje prímestská
rekreačná oblasť Pažiť s termálnym kúpaliskom a vodnou nádržou. Malebná príroda
v okolí Bánoviec nad Bebravou ponúka množstvo krásnych zážitkov pri turistických
výletoch. Trasy sú značkované a turisti si môžu vybrať podľa svojej kondície. Nevšednú
faunu a flóru ponúka mikroregión Podhorie.
Katastrálne územie mesta Bánovce nad Bebravou sa rozprestiera
v najsevernejšom výbežku Podunajskej nížiny, ohraničené zo západu Považským
Inovcom, od severu a severovýchodu zasahujú Strážovské vrchy. Krajinná scenéria je
charakterizovaná postupným prechodom z nivných tokov, cez pahorkatiny až do pohorí.
V okrese Bánovce nad Bebravou sa nachádzajú prírodné pamiatky a zaujímavosti,
ktoré môžu zvýšiť atraktivitu lokality: národná prírodná rezervácia Rokoš, národná
prírodná rezervácia Bradlo, prírodné rezervácie Žrebníky, Smradľavý vrch, Udrina,
Kulháň, Okšovské duby, Ľutovský drieňovec, Kňaží stôl, Jankov vŕšok a Jedlie
a prírodné pamiatky Rákociho dub, Stará Bebrava, Dúpna diera.
Neďaleko Bánoviec nad Bebravou sa nachádza známa obec Uhrovec s rodným
domom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Uhrovská dolina je zaujímavá i turisticky.
Vyhľadávaným strediskom lyžiarov je Závada pod Čiernym vrchom.
Vzhľadom k výhodnej polohe a bohatému prírodnému a kultúrno-historickému
potenciálu mesto získava povesť vyhľadávaného strediska oddychu nielen pre
návštevníkov z ďalších miest Slovenska, ale aj partnerských miest z okolitých krajín.

Cezhraničná spolupráca

Mesto Bánovce nad Bebravou je v rámci cezhraničnej spolupráce partnerským
mestom pre obec Milotice, Valašské Klobouky a Mikroregión Nový Dvůr. Hlavné ciele
cezhraničnej spolupráce sú zamerané na rozvoj cezhraničných hospodárskych,
sociálnych a environmentálnych činností prostredníctvom spoločných stratégií trvalo
udržateľného územného rozvoja a najmä prostredníctvom podpory podnikania,
cestovného ruchu, kultúry a cezhraničného obchodu. Tieto činnosti vedú k zvyšovaniu
atraktivity regiónu a ponúkajú široké spektrum nových možností pre jeho rozvoj. Táto
spolupráca má ďalej pozitívny vplyv na vzájomné šírenie zvykov a tradícií, propagáciu
kultúrneho dedičstva a pamätihodností oboch regiónov. Nové stretnutia medzi občanmi
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mikroregónov prispievajú k výmene skúseností a vzniká vzájomná spolupráca aj medzi
živnostníkmi.
Organizované kultúrne podujatia

Pre milovníkov kultúry pripravuje pestrú paletu kultúrnych podujatí Mestské
kultúrne stredisko s.r.o. v Bánovciach nad Bebravou, k dispozícii je kino a knižnice.
Miestna organizácia SZZP ponúka možnosť kultúrneho vyžitia formou fakultatívnych
a poznávacích zájazdov mimo regiónu ako pre svojich členov, tak i pre širokú verejnosť.
Ostatné kultúrne podujatia pre občanov sprostredkováva súkromný sektor pôsobiaci
nielen priamo v meste.

Organizované podujatia v meste Bánovce nad Bebravou
Ples športovcov

február

Ples spojený s vyhodnotením najlepších
športovcov

HCĽ

marec

Cestovateľský filmový festival

Jarný jarmok

apríl

Tradičný jarný jarmok

Oslavy Sviatku práce máj
a stavanie mája

Kultúrne podujatie

Deň matiek

máj

Kultúrno-spoločenské podujatie

Gulášfest

jún

Súťaž vo varení guláša s kultúrnym
programom v časti Malé Chlievany

Tu žijem

jún

Festival živej kultúry a športu

32

Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou
Kultúrne leto

Júl / august

Multižánrové kultúrne programy v mestskom
parku

Biskupická jedenástka

júl

Športové a kultúrne podujatie v časti
Biskupice

Filmové leto s knihou

august,
september

Knižnica na námestí doplnená besedou a
filmom

MňamFest

september

Farmársky festival

Tradičný jarmok

október

Tradičný jesenný jarmok

Vianočné trhy

december

Ponuka vianočných produktov a kultúrny
program

Kračúň

december

Festival živej kultúry

Zdroj: MsKS

Analýza sekundárnej ponuky
Realizačné predpoklady

Analýza sekundárnej ponuky zahŕňa realizačné predpoklady cestovného ruchu.
Význam realizačných predpokladov spočíva v tom, že umožňuje realizovať jestvujúci
záujem o účasť na cestovnom ruchu na území, ktoré má na to vhodné predpoklady. Na
základe tejto vlastnosti sa dá konštatovať, že realizačné predpoklady cestovného ruchu
majú pre rozvoj cestovného ruchu rovnako dôležitú a nenahraditeľnú úlohu ako
lokalizačné predpoklady.
K sekundárnej ponuke zaraďujeme: ubytovacie a stravovacie zariadenia, ostatné
zariadenia cestovného ruchu, technickú a dopravnú infraštruktúru, cestovné
a informačné kancelárie.
Materiálno – technická základňa

Základnou úlohou materiálno – technickej základne je utváranie vecných predpokladov
na zabezpečenie účasti obyvateľstva na cestovnom ruchu a na zabezpečenie tvorby
a realizácie služieb.
Ubytovacie zariadenia

Sieť ubytovacích zariadení formuje osobitné podmienky pre rozvoj cestovného
ruchu tým, že umožňuje taký pobyt účastníkov cestovného ruchu, ktorý je dlhší ako
jeden deň. Ubytovacie zariadenia preto tvoria ohniská rozvoja stredísk cestovného ruchu
(Mariot,1983). V okolí ubytovacích zariadení sú vplyvy cestovného ruchu na krajinu
najintenzívnejšie. Bez ubytovacích zariadení by nebolo možné rozvíjať cestovný ruch
ako aj bez spolupráce medzi krajinami, ktorá bude šírená prostredníctvom cezhraničnej
spolupráce a vybudovania siete ubytovacích zariadení v pohraničných oblastiach.

33

Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou

Dôležitú úlohu zohráva kapacita týchto ubytovacích zariadení. Kapacita zariadení
významne ovplyvňuje celkový objem cestovného ruchu. Ubytovacie zariadenia sa
analyzujú podľa ich klasifikácie, ktorá vyšla vo vyhláške Ministerstva hospodárstva
o kategorizácii ubytovacích zariadení č. 419/2001. Podľa kategorizácie Ministerstva
hospodárstva rozdeľuje ubytovacie zariadenia v skúmanej oblasti na: hotely, penzióny,
turistické ubytovne a ubytovanie v súkromí.
Ubytovacie zariadenia v meste Bánovce nad Bebravou v roku 2015
počet zariadení

typ zariadenia
hotel

1

penzión

2

turistická ubytovňa

1

SPOLU

4

Zdroj: www.ubytujsa.sk

Stravovacie a zábavné zariadenia

Vplyvy siete stravovacích a zábavných zariadení na lokalizáciu a rozvoj
cestovného ruchu sú podstatne slabšie ako vplyvy ubytovacích zariadení (Mariot, 1983).
Spoločný výskyt ubytovacích a stravovacích zariadení predstavuje dôležitú základňu pre
vznik stredísk cestovného ruchu.
V posledných rokoch sledujeme značný nárast pohostinských služieb, aj keď stále
chýbajú reštauračné zariadenia. Prevládajú pivárne, kaviarne a bary.
Stravovacie zariadenia v meste Bánovce nad Bebravou v roku 2015
Typ zariadenia

Počet zariadení

reštaurácia

9

pizzeria

5

bufet

4

discoklub

1

kaviareň

6

piváreň

45

SPOLU

70

Zdroj: MsÚ Bánovce nad Bebravou
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5 Životné prostredie
5. 1 Funkčný potenciál územia
Krajina je základný rámec životného prostredia človeka. V súčasnosti, so zmenami kvality
prvkov a zložiek životného prostredia, mení sa aj kvalita krajiny, najmä z hľadiska biologickej a
ekologickej diverzity. Na Slovensku sa za posledné tri desaťročia rozpracovala teória a metóda
ekologického plánovania krajiny LANDEP (Landscape-ecological planning). Predstavuje
aplikáciu teoretických princípov krajinnej ekológie pri riešení praktických otázok ekologicky
optimálneho a trvalo udržateľného rozvoja ľudskej spoločnosti. Potreba rozvoja krajinnoekologického plánovania je však zdôraznená stále narastajúcimi problémami, ktoré vznikajú z
nerešpektovania prírodných zákonov a procesov pri rozvoji ľudskej populácie a civilizačných
procesov. Doterajšie poznatky otvárajú možnosti rozvoja nového smeru základného výskumu,
ale súčasne aj plnšieho uplatnenia ekologických hľadísk pri vypracúvaní územnoplánovacej
dokumentácie.
Neodmysliteľnou súčasťou krajinnej ekológie je zeleň. Čo sa týka vnútromestskej zelene
v Bánovciach nad Bebravou, tá sa bude rozvíjať jednak vo forme mestských parkov, ako i
v rámci novo realizovanej IBV a KBV. Verejná zeleň sa bude rozvíjať na plochách centrálneho
mestského parku o výmere 16 564 m2 s predpokladom jej rozšírenia. V smere JZ-SV,
s navrhovaným vytvorením zeleného pásu pozdĺž toku Radiše, od Prednádražia, pozdĺž
športového areálu cez park, s prechodom cez sídlisko Stred, cintorín, s pokračovaním do
záhradkárskej osady a do lesných porastov lokality Pažiť. V smere SZ-JV pozdĺž toku Bebravy,
ako pobrežná a izolačná zeleň s prechodom na sídlisku Dubnička a Prednádražie (pozdĺž št.
cesty). Izolačná zeleň pôsobí predovšetkým na zamedzenie škodlivých vplyvov výrobných,
technologických a dopravných zariadení na obytné územie, preto je navrhované jej podstatné
rozšírenie pozdĺž toku Bebravy (izolácia výrobnej zóny). Taktiež je rozpracovný návrh
vysadenia izolačnej zelene pozdĺž komunikácií. Jestvujúce plochy chatových a záhradkárskych
osád zostávajú v podstate zachované, s návrhom na rozšírenie v lokalite Pažiť.

5. 2 Ovzdušie
Ovzdušie je zaťažované základnými znečisťujúcimi látkami /tuhé prachové a plynné exhaláty/,
pričom medzi najväčších producentov patrí energetický priemysel, komunálna energetika
a v nemalej miere aj doprava. V bytovom a verejnom sektore je najväčším znečisťovateľom
ovzdušia v rámci mesta Byttherm, s.r.o. Bánovce nad Bebravou. V priemyselnej sfére sa na
znečisťovaní ovzdušia najväčšou mierou podieľajú nasledovné stredné a veľké zdroje
znečisťovania ovzdušia: Tanax a.s. – v konkurze, Hella Slovakia Signal Lighting, s.r.o., Gabor,
s.r.o., Zornica Banko Fashion, a.s., Milsy, a.s., Linea-D, s.r.o. Ku 31. 12. 2014 bolo na území
mesta Bánovce nad Bebravou celkovo evidovaných 219 prevádzkovateľov zdrojov znečistenia
ovzdušia, z toho:
- 127 malých zdrojov znečistenia ovzdušia (eviduje a spoplatňuje mesto Bánovce nad
Bebravou),
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- 102 stredných zdrojov znečistenia ovzdušia (eviduje a spoplatňuje Okresný úrad Bánove nad
Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie),
- 6 veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia (eviduje a spoplatňuje Okresný úrad Bánove nad
Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie).
Ani jeden z vyššie uvedených zdrojov znečistenia ovzdušia nepatrí medzi 20 najvýznamnejších
znečisťovateľom ovzdušia v SR evidovaných osobitne pre každú zo znečisťujúcich látok (SO2,
NO2, CO). Mesto v rámci kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 137/2010 Z .z. o ochrane
ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov usmerňuje a spoplatňuje malé zdroje
znečisťovania ovzdušia, ktoré ovplyvňujú emisnú situáciu v meste a jeho okolí. Poplatok je
vypočítavaný na základe údajov poskytnutých prevádzkovateľmi (o spotrebe paliva, druhu
paliva atď.) a zaslaných orgánu ochrany ovzdušia - Mestu Bánovce nad Bebravou, každoročne
v termíne do 15. februára.

FOTO: mestský park

-

Mesto pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia:
podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
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-

-

vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich
užívanie,
vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických
zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku,
vydáva súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých
zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému
konaniu,
ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu,
ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malých zdrojov,
môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov,
určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
nariaďuje zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu,
môže určiť v súhlasoch podmienky prevádzkovania malých zdrojov.

Kontrola kvality ovzdušia v meste Bánovce nad Bebravou je zabezpečovaná prostredníctvom
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne za spoluúčasti a kontroly Štátnej
inšpekcie ochrany ovzdušia. Celkový stav kvality ovzdušia v meste a okolitých príčastiach
mesta z pohľadu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ako aj z pohľadu Štátnej
inšpekcie ochrany ovzdušia je priaznivý.

5. 3 Hydrologické pomery
Hlavným recipientom katastrálneho územia mesta je rieka Bebrava, ktorá odvodňuje celé
územie a spolu so svojimi prítokmi tvorí hydrologickú sieť územia. Celé katastrálne územie
mesta patrí do povodia rieky Nitra. Rieka Bebrava má celkovú dĺžku 49,6 km a katastrálnym
územím mesta preteká v dĺžke 6,8 km. Pramení nad obcou Čierna Lehota. Priemerný ročný
prietok je 3,7 m3/s. Na území mesta priberá pravostranné prítoky Machnáč, Svinnica, Inovec,
Hrežďovský potok a ľavostranné prítoky Radiša, Dubnička, Jelešnica a Naštický potok. Rieka
Bebrava má takmer v celej dĺžke na území okresu a mesta upravený prietokový profil a na
ochranu priľahlého územia pred povodňami sú vybudované ochranné hrádze. Nad Topoľčanmi
ústi rieka Bebrava do rieky Nitra. Najdlhším prítokom Bebravy je Radiša s celkovou dĺžkou
24,5 km a priemerným ročným prietokom 0,7 m3/s. Pramení vysoko v horách nad obcou
Závada pod Čiernym vrchom. Na území mesta priberá potok Lipový. Južne pod Biskupicami sa
Radiša vlieva do Bebravy.
Vodné nádrže: Najväčšou vodnou nádržou je vodná nádrž Prusy s úžitkovou plochou 35,12 ha
s úžitkovým objemom 1564602 kubíkov vody. V neďalekom okolí mesta sa nachádzajú vodné
nádrže Svinná, Haláčovce, Brezolupy, Nedašovce (uvedené podľa objemu od najväčšej po
najmenšiu). Všetky vodné nádrže boli projektované ako povodňové ochrany, prípadne pre chov
rýb a použitie ako závlahy. Pri vodnej nádrži Prusy sa ráta do budúcnosti s využitím na
rekreačné účely.
Vodné hate: Hať na rieke Bebrava v km 19,804 na území mesta, hať na potoku Radiša v 4,424
km na území mesta.
Katastrálne územie patri do dažďovo – snehového typu riek. Tento vodný režim zaberá
vrchovinovo – nížinnú oblasť. Rieky majú najvyššie stavy vody v marci a apríli. Najmenší
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odtok v tejto oblasti je koncom leta a začiatkom jesene, najčastejšie v septembri. Špecificky
odtok tejto oblasti je priemerne 1,5 až 10 l.s-1.km-2 a koeficient odtoku len 10% až 30%.

5. 4 Geomorfológia
Na základe geomorfologickeho členenia (Atlas krajiny Slovenskej republiky 2015) patrí
katastrálne územie mesta do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie
Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, Fatransko – tatranskej oblasti,
celku Strážovske vrchy. Do spomínaného územia zasahuje podcelok Nitrické vrchy. Z
juhozápadu na územie mesta zasahuje Podunajská pahorkatina, ktorá je súčasťou Podunajskej
nížiny, ktorá patri do subprovincie Malá dunajská kotlina, tá do provincie Západopanónska
panva, ktorá je súčasťou podsústavy Panónska panva. Najčastejšie sa rezba reliéfu vyjadruje
pomocou relatívnej výškovej (vertikálnej) členitosti. Relatívna výšková členitosť reliéfu sa
najčastejšie určuje na základe siete kruhov s polomerom 2 km, na ktorých sa sleduje rozdiel
medzi najnižším a najvyšším bodom. Na základe takto zostrojenej mapy bolo vyčlenených
(Mazur, Mazurova 1965) na Slovensku 7 typov reliéfu, z ktorých na územie mesta Bánovce nad
Bebravou zasahujú len dve.
Pahorkatiny majú mierne až stredne zvlnený reliéf, ktorý je charakterizovaný širokými
chrbtami, úvalinami a úvalinovitými dolinami. Vznikli na menej odolných horninách,
predovšetkým na styku nížin a pohorí.
Vrchoviny (nižšie) sú typické najmä pre nižšie časti pohorí Karpát a dná niektorých kotlín.
Majú silne zvlnený až mierne zrezaný reliéf. Jednou z charakteristických čŕt reliéfu je jeho
orientácia voči svetovým stranám, častokrát podmieňujúca aktivity človeka
(poľnohospodárstvo).

5. 5 Geologická stavba
Katastrálne územie mesta Bánovce nad Bebravou sa nachádza na rozhraní jadrových pohorí a
terciárnej kotliny. Od západu ohraničuje Bánovskú kotlinu jadrové pohorie Považský Inovec, v
ktorého kryštalickom jadre sa nachádzajú svory, svorové ruly, migmatity a granity. Styk pohoria
s kotlinou je tektonický. Strážovské vrchy susedia s kotlinou od severozápadu, severu a
východu. Tvoria niekoľko antiklinálnych a synklinálnych pásiem so zložitou príkrovou stavbou.
Časť horstva, ktorá prilieha k záujmovému územiu je budovaná druhohornými vápencami,
dolomitmi, slieňovcami, slienitými bridlicami. Styk pohoria s kotlinou je tektonický, čiastočne
transregresívny. Bánovská kotlina, ktorú vypĺňajú usadeniny treťohôr, ležiace diskordantne na
horninách mezozoika má zložitú tektonickú stavbu. Do podoby priekopovej prepadliny bola
vytváraná vo vrchnom miocene, čo sa ďalej zvýraznilo v pliocene.

5. 6 Klimatické pomery
Podľa Končekovho členenia spadá územie mesta Bánovce nad Bebravou teplej klimatickej
oblasti , ktorá má ročne priemerne 50 letných dní a viac (maximálna teplota 25°C a vyššia).
Zaberá pahorkatiny, časti nižších pohorí a vnútrokarpatské kotliny. Na k. ú. zasahujú dva
okrsky:
1) okrsok teplý, mierne vlhký, vrchovinový okrsok
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2) okrsok teplý, mierne suchý, pahorkatinový až vrchovinový okrsok
V severovýchodnej časti územia mesta sa prejavuje aj mierne teplá klíma, mierne chladný
okrsok, pretože sem zasahujú Strážovské vrchy. Naopak do juhozápadnej časti zasahuje teplá
oblasť, s teplým, mierne vlhkým okrskom, keďže sem zasahuje Podunajská pahorkatina.
Priemerné mesačne teploty sa pohybujú počas roka od -2°C až – 6°C v januári a do 16°C až
19°C v júli. Zrážky nezachovávajú na tomto území vyrovnanosť.
Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje od 600 do 700 mm. Najviac zrážok sa vyskytuje v
júni, priemerne 707 mm a najmenej v marci, priemerne 276 mm. Na dokreslenie zrážkových
pomerov treba uviesť aj snehové charakteristiky, a to priemerný počet dní so snehovou
pokrývkou, ktorých je priemerne 40, pričom najviac ich býva v januári, s priemernou výškou
snehovej pokrývky 7 – 8 cm. V oblasti prevládajú severné a severozápadne vetry. V ročnom
chode sú najveternejšími mesiacmi február a marec, kým najmenej veterný býva september.
Priemerná rýchlosť vetra dosahuje hodnoty od 4,01 – 5,10 m.s-1, zastúpenie bezvetria je 23%.
Oblačnosť vyjadruje percento pokrytia oblohy oblakmi. Najväčšia oblačnosť býva v lete
popoludní a v zime ráno a dopoludnia. Najoblačnejší býva december a najmenej oblačný
august alebo september.
Klimatické ukazovatele katastrálneho územia mesta Bánovce nad Bebravou
Klimatické ukazovatele

Hodnota

Priemerná ročná teplota

9,5°C

Priemerná teplota v januári

-2° C až – 6°C

Priemerná teplota v júli

16°C až 19°C

Ročný úhrn zrážok

600-700 mm

Priemerná rýchlosť vetra

od 4,01 – 5,10 m.s-1

Počet letných dní

62

Počet mrazových dní

98

Počet ľadových dní

23

Počet dní so snehovou pokrývkou

40

Zdroj: Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2015

5. 7 Pôdne pomery
Pôda je samostatný prírodný útvar, ktorý vznikol premenou vrchnej časti zemskej kôry
pôsobením organizmov na horniny za účasti vzduchu, vody a slnečnej energie (Mičian, 1972).
Na utváranie pôdnych typov a ich vlastnosti majú vplyv všetky zložky fyzickogeografickej
sféry.
Najrozšírenejšie sú hnedozeme, pôdotvorným substrátom hnedozemí sú spraše, sprašové hliny
alebo neogéne sedimenty, buď ílove alebo piesočnaté. Na sprašiach a sprašových hlinách sa
vyskytuje hnedozeme luvizemna.
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5. 8 Rastlinstvo – flóra
Územie mesta Bánovce nad Bebravou sa zaraďuje do fytogeografickej oblasti západokarpatskej
flóry, do obvodu predkarpatskej flóry (Futak, 1980). Z časti na územie zasahuje panónska
fytogeografická oblasť. Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia (Plesnik, 2002) je možné
k. ú. mesta zaradiť do bukovej zóny. Z časti sem zasahuje aj nížinná podzóna so svojou
pahorkatinou oblasťou.
Potenciálna prirodzená vegetácia je výrazom súčasného ekologického potenciálu krajiny.
Zobrazuje prirodzené rastlinstvo, ktoré by sa v budúcnosti postupne vytvorilo, keby človek
prestal vegetačný kryt svojou činnosťou ovplyvňovať.
Najrozšírenejšou vegetačnou jednotkou sú bukové lesy kvetnaté, bukové kvetnaté lesy
podhorské, bukové lesy, vápnomilné a dubovo – hrabové lesy karpatské. V stromovom
poschodí prevláda buk s rozšírením jedle. Pretože buk tvorí hustý zapoj, v jeho tieni sa
spravidla nevyskytuje krovinaté poschodie. Bylinné poschodie je niekedy riedke a vo
všeobecnosti rôznorodé, čo vyplýva z rozličných ekologických podmienok.
Fragmentálne sa vyskytujú aj iné vegetačné jednotky. Výrazne sa tu prejavuje inverzia
rastlinných spoločenstiev zapríčinená expozíciou. Kým severne a severovýchodne exponované
svahy sú pokryte bučinami, južne a juhovýchodne orientované svahy pokrývajú drieňové
dúbravy s dubom plstnatým. Ide o pôvodné, extrémne teplomilné spoločenstvá skalných
lesostepí vystupujúce až do výšky 800 m n. m.
Zoogeografická regionalizácia SR je naviazaná na geomorfologické členenie Slovenska. Na
najvyššej úrovni rozlišuje Karpaty a Vnútrokarpatské zníženiny. Karpaty sa zhodne s
geomorfologickým členením delia na Západné a Východné. Územie mesta Bánovce nad
Bebravou spadá do Západných Karpát, ich vnútorného obvodu, západného okrsku. Do južnej
časti územia mesta zasahuje aj Vnútrokarpatská zníženina so svojim dyjsko – moravským
obvodom a s moravským okrskom.
Podľa zoogeografického členenia terestrického biocyklu patrí územie mesta do provincie
listnatých lesoch do podkarpatského úseku a časť územia mesta patrí aj do provincie stepí, do
jej panónskeho úseku.

5. 9 Živočíšstvo – fauna
Živočíšne druhy spoločenstva lesov sa vyvíjali v krajine počas dlhého obdobia. Niektoré sú s
ním bytostne späté – nachádzajú v lese potravu a úkryt (zajac), iné tam vyhľadávajú iba úkryt
pred nepriateľom. Živočíchy sa rôznym spôsobom prispôsobili životu v lese. Medzi
charakteristické druhy stavovcov listnatého lesa patria jeleň lesný, diviak lesný, srnec lesný. V
pôde a na jej povrchu žijú predovšetkým dážďovka zemná, slimák obyčajný.
Živočíšne spoločenstvo polí a lúk reprezentujú najmä druhy, ktoré pôvodne obývali stepi.
Oproti pôvodnému prostrediu však dochádza k striedaniu kultúr a silným zásahom človeka. Je
to predovšetkým chemizácia poľnohospodárskej výroby, vyrušovanie, ohrozovanie a priame
mechanické ničenie živočíchov pri poľnohospodárskych prácach. Živočíchy sú prispôsobené
prostrediu svojou prevažne sivohnedou farbou: jarabica poľná, prepelica poľná, bažant poľovný.
Z hlodavcov sú typické zajac poľný, chrček roľný.
Živočíšne spoločenstvo vôd, močiarov a brehov predstavuje veľa druhov, ktoré buď celý svoj
život a ontologický vývoj prežívajú vo vode (ryby, žaby) alebo opúšťajú vodné prostredie len v
dospelosti (mlok) a veľa ďalších využíva vodné prostredie a jeho okolie na získavanie potravy,
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hniezdenie (kačice, volavky).
Živočíšne spoločenstvo ľudských sídlisk predstavuje skupinu živočíchov, ktoré pôvodne žili v
iných podmienkach a prispôsobili sa človeku, jeho zariadeniam a aktivitám. Je možne ich
zaradiť do troch základných skupín:
 živočíchy, ktoré u človeka a v jeho hospodárstve hľadajú predovšetkým potravu (myš
domová, potkan obyčajný),
 živočíchy, ktoré vyhľadávajú ľudské obydlia a hospodárske budovy predovšetkým ako
hniezdiská,
 živočíchy, ktoré sa špeciálne neviažu ani na výživu a ani na hniezdenie, ale vyskytujú sa
v budovách a okolí (užovka obyčajná, jež obyčajný).

5. 10 Ochrana prírody
Ochrana prírody a krajiny zaberá široký okruh otázok, ktorými sa dnes u nás, tak
ako i vo svete zaoberá veľa odborníkov. Cieľ ochrany prírody a krajiny spočíva
v predchádzaní, obmedzovaní, resp. odstraňovaní zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú
a ničia podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, estetický vzhľad krajiny a znižujú
jej ekologickú stabilitu.
V rámci katastrálneho územia mesta Bánovce nad Bebravou sa nenachádza žiadne
chránené územie. Avšak v okolí mesta je viacero chránených území. Mimoriadna
pestrosť biocenóz, bohatstvo vzácnych druhov, ako aj krajinárska nevšednosť tohto
územia podnietili vyhlásenie viacerých chránených území.
Podľa R ÚSES VÚC Trenčianskeho kraja v okrese Bánovce nad Bebravou evidujeme
nasledovné genofondovo a ekologicky významné lokality:
a. Národné prírodné pamiatky (NPP) – sa v okrese nenachádzajú.
b. Prírodné pamiatky (PP) – stará Bebrava, kat. územie Čierna Lehota, rok
vyhlásenia 1987, výmera 5,91 ha – ochrana skamenelín živočíchov z obdobia
druhohôr v Strážovských vrchoch.
c. Národné prírodné rezervácie (NPR) – Bradlo, kat. územie Ľutov, výmera 97,67
ha, rok vyhlásenia 1988, ďalej NPR Rokoš, kat. územie Uhrovské Podhradie,
výmera 460,41 ha, rok vyhlásenia 1974.
d. Prírodné rezervácie (PR) – Čepušky, kat. územie Zlatníky, výmera 58,12 ha, rok
vyhlásenia 1988, PR Jankov vŕšok, kat. územie Uhrovec, výmera 103,42 ha, rok
vyhlásenia 1993, PR Jedlie, kat. územie Uhrovské Podhradie, výmera 1,40 ha,
rok vyhlásenia 1974, PR Kňaží stôl, kat. územie Trebichava, výmera 88,31 ha,
rok vyhlásenia 1988, PR Kulháň, kat. územie Zlatníky, výmera 7,39 ha, rok
vyhlásenia 1972, PR Ľutovský Drieňovec, kat. územie Ľutov, výmera 260,04 ha,
rok vyhlásenia 1993, PR Smradľavý vrch, kat. územie Timoradza 11,16 ha, rok
vyhlásenia 1954, PR Udrina, kat. územie Trebichava, Timoradza, výmera 107,36
ha, rok vyhlásenia 1993.
e. Chránený areál (CHA) – Okšovské duby, kat. územie Zlatníky, výmera 1,53 ha,
rok vyhlásenia 1984.
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f. Chránené stromy (CHS) – Rákociho dub, kat. územie Podlužany – solitér duba
letného – 300 ročný.

Jaskyne prírodnými pamiatkami, kde platí osobitný režim ochrany podľa § 24 ods. 4 a 5
zákona 543/2002 Z. z.
V okrese Bánovce nad Bebravou je viac ako 100 jaskýň (zoznam je na okresnom úrade),
z toho jaskyne:
 Žernovská v k.ú. Omastiná
 Hradná v k.ú. Uhr. Podhradie
 Čerešňová v k.ú. Uhr. Podhradie
boli vyhláškou Krajského úradu ŽP v Trenčíne č. 7/2009 vyhlásené verejnosti za voľne
prístupné.

5. 11 Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych
prvkov a javov v krajine
Miera ekologickej stability územia VÚC je hodnotená na základe koeficientu
ekologickej stability (KES). Tento postup vychádza z existujúcich informácií o spôsobe
využívania pozemkov v rámci jednotlivých katastrálnych území a vzájomne porovnáva plochy
prevažne ekologicky stabilné a plochy výrazne labilné.

Biocentrá regionálneho významu
Stabilitné prvky (genofondovo významné lokality a ekologicky významné plochy)
regionálneho významu v rámci širších enviromentálnych vzťahov dotknutého sídelného útvaru
Bánovce nad Bebravou sú viazané predovšetkým na koregión Podunajská pahorkatina a
Strážovské vrchy. Najbližšie k mestu sa vyskytujú tieto biocentrá regionálneho významu:
-

Jelšina, kat. územie Dubnička – lužný les s prevahou jelše a výskytom vstavačovitých
rastlín,
Smradľavý vrch, kat. územie Timoradza – výskyt škumpy vlasatej,
pod Jankovým vŕškom, II. kat. územie Uhrovec – spoločenstvá drieňových dúbrav na
vápenci s výskytom vstavačovitých rastlín,
tok Livina – úsek od Dolného Riadku po Livinu – pôvodné porasty neregulované.

Biokoridory regionálneho významu
Prepojenie regionálnych biocentier zabezpečuje biokoridor regionálneho významu –
vodný tok rieky Bebravy. Bebrava spájajúca nadregionálny biokoridor Nitry s Považským
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Inovcom a Strážovskými vrchmi má v regionálnej mierke dominantnú úlohu v rámci vytvorenia
siete fungujúcich regionálnych a lokálnych biokoridorov.
Biokoridory lokálneho významu
Lokálne interakčné prvky predstavujú najmä ľavostranné prítoky stredného a horného
toku Bebravy. Vodný tok Svinica (pravostranný prítok) ako biokoridor lokálneho významu má
miestny migračný a potravný význam pre vodné a pri vode žijúce živočíchy. Na jej brehoch sa
vyskytuje vzácny druh krtičník tôňomilný.
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6 Občianska infraštruktúra
6. 1 Bývanie
Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2015 s výhľadom do roku 2020 prijatá v roku
2015 schválená uznesením vlády SR č. 13 zo 7. januára 2015, predstavuje rámcový dokument
stanovujúci ciele v rozvoji bývania, postupové kroky na ich dosiahnutie, formuluje pôsobnosť
štátu, obcí, občanov súkromného sektoru pri zabezpečovaní bývania s cieľom dosiahnuť
vytvorenie vyváženého trhu s bytmi a uspokojenie potrieb obyvateľstva.
Keďže príprava výstavby bytov a jej realizácia má dlhodobý charakter a vyžaduje
kontinuálne činnosti, je potrebné tento proces zabezpečovať so systémovým prístupom,
plánovito a z týchto dôvodov je nevyhnutné, aby každé mesto malo vypracovaný
a zastupiteľstvom schválený programový dokument zameraný na rozvoj bývania, t.j.
„Koncepciu miestnej bytovej politiky s dlhodobým časovým horizontom na obdobie cca 5
rokov“.
Mesto Bánovce nad Bebravou v súčasnosti nemá mestským zastupiteľstvom schválenú
koncepciu miestnej bytovej politiky. Koncepcia bytovej politiky mesta Bánovce nad Bebravou
sa priamo odvíja od Koncepcie štátnej bytovej politiky, pričom sa zameriava na miestne
problémy v bývaní, stanovenie priorít a cieľov novej bytovej výstavby, opráv a obnovy
existujúceho bytového fondu so špeciálnym dôrazom na úsporu energie a odstraňovanie
statických nedostatkov bytových domov.
Z hľadiska demografického vývoja je vidieť stagnáciu, dokonca čiastočný pokles počtu
obyvateľstva spôsobený zlou sociálnou a ekonomickou situáciou v regióne, preto prvoradou
úlohou je vytváranie nových pracovných príležitostí – priemyselné parky: Horné Ozorovce,
Dolné Ozorovce, Horné Naštice, Biskupice a z toho vyplývajúca ekonomická stabilita, na čo
by mala nadväzovať starostlivosť o údržbu a rozvoj bytového fondu.
Bytový fond mesta
Väčšina bytového fondu bola vybudovaná v 70. a 80. rokoch 20. storočia ako súčasť
komplexnej bytovej výstavby (spojená s rozvojom priemyslu – podniky Zornica, Tatra )
vybudovaním sídlisk Prednádražie, Stred, Sever a hlavne Dubnička. Bytová výstavba v 90.
rokoch bola zameraná na dostavbu sídliska Dubnička III. (prevažne 2-izbové) a na prestavbu
internátov Zornice a SOU – strojníckeho na byty (prevažne 1-izbové), ktoré sú využívané ako
štartovacie byty pre mladé rodiny. Ako malometrážne byty pre prestárlych občanov a občanov v
sociálnej núdzi slúži nájomný bytový dom M 90.
Individuálna bytová výstavba je základnou a historicky najstaršou formou bývania v meste. Pre
Bánovce nad Bebravou je charakteristický nízky podiel cca. 16,3 % bytov v rodinných domoch
z celkového bytového fondu, keď k 30. 6. 2015 z celkového počtu 7 065 trvale obývaných
bytov bolo v rodinných domoch len 1 154 b.j. Najvyšší podiel bytov v rodinných domoch
vykazuje paradoxne centrum mesta a miestne časti - Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce a
Biskupice. Pre túto formu bývania je charakteristická 1-2 podlažná zástavba samostatne
stojacich rodinných domov vidieckeho charakteru.
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Počet skolaudovaných bytových jednotiek za rok 2010 až 2014 v Bánovciach nad Bebravou
ROK

2010

2011

2012

2013

2014

Počet
skolaudovaných
rodinných
domov

11

9

11

10

12

Počet
odovzdaných
nových bytov

32

0

0

0
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Zdroj: interné materiály MsÚ

Komplexná bytová výstavba – bytové domy v meste a prímestských častiach – 2015
Správca
bytového
fondu

Počet bytov
Vo
vlastníctve
správcu

Bytové
družstvo

Počet izieb v byte
V

osobnom

1Garsónky

izbový

2izbový

3izbový

4izbový

vlastníctve

669

2437

83

492

973

1381

177

10

532

0

136

170

222

14

329

1850

67

525

683

795

109

0

84

10

0

28

44

2

1008

4903

160

1153

1854

2442

302

EKA
s.r.o.
Bythher
m s.r.o
Bytové
spoločens
tvo

Počet
bytov
celkom

Zdroj: interné materiály MsÚ

Individuálna bytová výstavba – rodinné domy v meste a prímestských častiach – súčasný stav:
Počet rodinných domov

Lokalita
Bánovce nad Bebravou

451

Malé Chlievany

156

Dolné Ozorovce

208

Horné Ozorovce

141

Biskupice

108

Zdroj: interné materiály MsÚ
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Na území mesta bytový fond v bytových domoch, t.j. 5911 bytov spravujú traja správcovia:
-

Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou,

-

EKA, s.r.o.

-

BYTTHERM, s.r.o.,

a vytvorených je 5 bytových spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Financovanie tvorby a obnovy bytového fondu
Nástrojmi podpory financovania bývania v zmysle Koncepcie štátnej bytovej politiky sú
predovšetkým:
-

-

štátny rozpočet:
príspevky na výstavbu nájomných bytov s limitovaným plošným a cenovým štandardom,
určených na bývanie sociálne slabších skupín obyvateľstva,
príspevky na výstavbu technickej infraštruktúry podmieňujúcej výstavbu a užívanie
nových bytov,
príspevky na odstraňovanie systémových porúch bytových domov nezapríčinených
užívateľmi,
štátnu prémiu k stavebnému sporeniu,
úver Štátneho fondu rozvoja bývania, z prostriedkov ktorého bude podpora poskytovaná
predovšetkým občanom s nižšími príjmami a na výstavbu nájomných bytov, ako aj
obnovu bytových domov;
štátny príspevok k rozvoju hypotekárneho financovania formou úhrady časti úroku k
hypotekárnym úverom,
odkupovanie hypotekárnych záložných listov štátom po dobu, kým tuto funkciu nebudú
schopné prevziať poistné a dôchodkové fondy,
realizáciu programu podpory rozvoja bytovej výstavby formou poskytovania bankových
záruk za úvery na výstavbu bytových domov,
úvery zo stavebných sporiteľní,
hypotekárne úvery,
vlastné prostriedky mesta,
prostriedky právnických a fyzických osôb,
eurofondy.

Výstavba bytov v meste za posledné obdobie bola financovaná združenými prostriedkami, a to:
-

technická infraštruktúra – rozpočet mesta a Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR prostredníctvom smerníc,

-

nájomné byty - rozpočet mesta a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
prostredníctvom smerníc a ŠFRB,

-

byty do vlastníctva – ŠFRB a stavebné sporiteľne,

-

rodinné domy - ŠFRB a stavebné sporiteľne.

46

Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou
Prostredníctvom úverov zo ŠFRB bolo od roku 1996 postavených na území mesta 35 rodinných
domov a 138 bytov.

Rekonštrukcia bytového fondu v bytových domoch
Ako bolo vyššie spomenuté, značná časť bytového fondu mesta je skôr postavená, a
preto vyžaduje rekonštrukciu – prispôsobenie súčasným technickým a tepelno-technickým
normám. Z tohto dôvodu boli v rokoch 1996, 1997 z vlastných prostriedkov a prostriedkov
Ministerstva financií SR zatepľované bytové domy stavebného typu PV2, ktorý je zastaraný.
Statické nedostatky zase vykazujú balkóny stavebného systému ZTB, ktoré sú rozmiestnene po
celom meste, odpadávajú z nich kusy betónu a dlaždice, zhrdzavená je nosná konštrukcia, čim
je ohrozená bezpečnosť. Tieto balkóny sú rekonštruované z vlastných prostriedkov a
prostriedkov MVaRR SR.
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Prehľad rekonštrukcií v rámci bytovej politiky v období 2010-2015
Rekonštrukcia
strešného
plášťa
so zateplením

2010

2011

Rastislavova
Družstevná 615
1298
Cyrila a Metoda J.C.Hronského
1305
1298
Cyrila a Metoda
1310

2012

5. apríla 1115
Strážovská
1201
5. apríla 791

2013

2014

Husitská
A. Hlinku 1119
1230
Vystrkov
J.G.Tajovského
1121
1117
5. apríla 1116

2015

A. Hlinku 1120

5. apríla 1024
bez zateplenia
Školská 32/20

M.R.Štefánika
47

9. mája
Strážovská 43

K nemocnici 34
M.R.Štefánika
51
M.R.Štefánika
52
Vystrkov 1147
Zateplenie
obvodného
plášťa
celá fasáda

2010

2011

2012

A. Hlinku 1118

5. apríla 191

5. apríla 1115

Rastislavova
1298

Hrežďovská
798

Strážovská
1201

Cyrila a Metoda
1305
A. Hlinku 1480

Hollého 1176

5. apríla 791

J.C.Hronského
1298

2013

Cyrila a
Metoda 1310
Matice
slovenskej
1257
Sládkovičova
1199
Vystrkov
1121
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2014

2015

A.Hlinku 1119

5. apríla 181

Svätoplukova
1154, 1240

A. Hlinku 1120

K zornici 1209

Sládkovičova
182
K priehrade
788

A. Dubčeka 1244,
1251, 1252
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Ozorovská
nová 1505

5. apríla 1116 Mojmírová 1286,
1295, 1296, 1294
5. apríla 1024 Cyrila a Metoda
1307, 1315
Husitská 1325,
1258
Matice slovenskej
1260, 1261
5. apríla 1021,
1023
Cibislávka 1025
Rastislavova 1299
Gorazdova 1317

štítové steny
M.R.Štefánika
51

Husitská
1230

Zdroj: interné materiály MsÚ
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Tvorba nového bytového fondu
Jedným z ukazovateľov rozvoja krajiny v segmente bývania sledovateľným na európskej
úrovni je počet bytov na tisíc obyvateľov, pričom podľa údajov zo SODB v roku 2011
pripadalo na Slovensku na tisíc obyvateľov 370 všetkých bytov, resp. 329 obývaných bytov
(podľa SODB v roku 2001 to bolo 350 všetkých bytov, resp. 310 obývaných bytov). V
uvedenom ukazovateli sa na Slovensku prejavujú aj výrazné regionálne rozdiely vo
vybavenosti bytmi. V Bánovciach nad Bebravou je pri 7 065 bytoch a 18 933 obyvateľoch v
roku 2014 (k 31. 12. 2014 podľa ŠÚ SR) pomer 373 bytov na 1000 obyvateľov. Podľa
Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015 s výhľadom do roku 2020 sa predpokladá
nárast kvantitatívnej úrovne bývania v tomto období na 390 trvalo obývaných bytov na 1 000
obyvateľov, čím by sa mal naplno otvoriť trh s bytmi. Ďalším podporným faktorom v tejto
oblasti je zrušenie regulácie nájomného.
Na základe vyššie uvedených dôvodov a potrieb v danej oblasti sa v Bánovciach nad
Bebravou s dlhodobým výhľadom rieši Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou a jeho
aktuálne platné znenie Zmien a doplnkov č. 6 schválených uznesením MsZ č. 52/2015, zo dňa
16. 3. 2015, pod bodom B/1 a vyhlásením záväznej časti územného plánu - Doplnok č. 4 k
VZN č. 48 schváleným uznesením MsZ č. 52/2015, zo dňa 16.03.2015, bod B/3.
Podľa ÚPN a požiadaviek sa v nasledujúcom období uvažuje s prípravou území a výstavbou v
týchto lokalitách i s rezervami do ďalšieho obdobia. Skutočná potreba pozemkov pre
výstavbu RD , ako i hromadného bývania bude však do značnej miery závislá od
ekonomických možností a schopností obyvateľstva. Pri formovaní obytnej zóny je potrebné
pre zástavbu využívať v prvom rade stavebné medzery, preluky a jednostranne obstavané
ulice a až po naplnení týchto rezerv sa orientovať na plochy nadmerných záhrad a nové
plochy. Pri výstavbe nových samostatne stojacich rodinných domov je uvažované s výmerou
pozemkov 8 - 10 árov a pre progresívne formy bývania 4 - 6 árov. Je potrebné konštatovať, že
k záberu plôch pre potreby IBV mimo zastavaného územia sa môže pristúpiť po vyčerpaní
možností v hranici zastavaného územia.
Navrhované riešenie používa 3 formy bytovej výstavby:
1) forma individuálnej bytovej výstavby (IBV),
2) forma hromadnej bytovej výstavby (HBV),
3) forma polyfunkčnej málo podlažnej výstavby.
ÚPN mesta predpokladá s umiestnením hromadnej bytovej výstavby (HBV) najmä v lokalite
Stred I a Sever, Dubnička, Pažiť a Priemysel JV, J. Navrhnutá je tiež humanizácia lokality
Prednádražia. Pre HBV sú vytvorené podmienky na umiestnenie cca. 2 360 b. j. Okrem
uvedeného je potrebné uvažovať s priebežnou údržbou, rekonštrukciou, resp. sanáciou
jestvujúceho bytového fondu (Ulica K nemocnici) s cieľom zachovania bezpečného a
zdravého životného prostredia v obytných zónach. V okrajových častiach mesta je riešený
návrh potenciálnych možností pre vytvorenie pozemkov na výstavbu rodinných domov. Pri
členení na cca. 9 základných lokalít bolo vykázaných spolu cca. 930 pozemkov na výstavbu
nových rodinných domov, z toho väčšina nových lokalít sa nachádza mimo intravilánu mesta,
ako rezerva pre výhľadové obdobie do roku 2040 sú vykázané lokality s voľnou kapacitou
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cca. 870 b.j.
Individuálna bytová výstavba (IBV):
IBV je navrhovaná v stavebných medzerách a prelukách v existujúcej zástavbe - doplní
chýbajúcu štruktúru zástavby v rámci hraníc zastavaného územia mesta Bánovce nad
Bebravou,
Pre obdobie 2015 – 2020 s výhľadom do r. 2025 sa uvažuje s výstavbou:
č. FPB

Forma zástavby

Podlažnosť

Počet
obyv./ha

Počet obyvateľ.

Počet b. j.

2. 4. 1

IBV - rodinné domy

2

35

252

84

2. 4. 2

(Stred I + Sever)

2

35

566

141

2

35

87

29

2

35

127

42

2

35

127

42

4. 0. 2
4. 0. 6A

IBV - rodinné domy
(Priemysel JV,J)

4. 0. 7
5. 2. 1A

IBV - rodinné domy

2

35

239

60

5. 2. 5

(Dubnička)

2

30

83

21

6. 0. 1A

IBV - rodinné domy

2

30

84

21

6. 0. 2

(Pažiť)

2

30

67

17

2

35

294

74

2

35

60

15

2

35

39

10

7. 0. 10A

2

35

357

89

8. 0. 1

2

35

35

9

8. 0. 2

2

35

86

21

7. 0. 1A
7. 0. 5
7. 0. 9

IBV - rodinné domy
(Dolné Ozorovce, Malé
Chlievany)

8. 0. 4

IBV - rodinné domy

2

35

99

49

8. 0. 8

(Horné Ozorovce)

2

35

107

27

8. 0. 9

2

35

144

36

8. 1. 2

2

35

123

31

9. 0. 1A

2

35

320

80

9. 0. 4

IBV - rodinné domy

2

25

51

13

9. 1. 2

(Biskupice)

2

35

44

11

2

35

34

8

9. 1. 3

Zdroj: ÚPN M Bánovce nad Bebravou, Zmeny a doplnky č. 6 - DIEL „A“
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Hromadná bytová výstavba (HBV)
S hromadnou bytovou výstavbou pre obdobie 2010 - 2015 s výhľadom 2025 sa uvažuje meste
v nasledovných lokalitách:
Podlažnosť

Počet obyv./ha

Počet
obyvateľov

Počet b. j.

4

150

2 159

720

3

150

683

238

4

150

225

75

4-5

200

2 400

600

4-5

200

1 300

325

5. 2. 4A

4-5

200

544

181

5. 2. 4B

4-5

200

660

220

č. FPB
2. 4. 1

4. 0. 6B

Forma zástavby
HBV - bytové domy
(Stred I + Sever)
HBV - bytové domy
(Priemysel JV,J)

5. 0. 1
5. 2. 2A
5. 2. 2B

HBV - bytové domy
(Dubnička)

Zdroj: ÚPN M Bánovce nad Bebravou, Zmeny a doplnky č. 6 - DIEL „A“

Sociálne bývanie
Na základe regionálnych a celoštátnych štatistických priemerov sociálna odkázanosť
kolíše podľa regiónov a ekonomického potenciálu v rozmedzí 3 až 12 % z celkového
príslušného počtu obyvateľov. Výstavba bytov pre sociálne účely sa navrhuje v rámci
obytných a zmiešaných území v rámci zástavby HBV, v rámci lokalít Stred I + Sever a
Dubnička.
Okrem uvedených možností odporúčame vytypovať možnosti riešenia bytového
problému formou humanizácie a nadstavieb jestvujúcej KBV. K tomu je potrebné spracovanie
zoznamu s vytypovaním potenciálne vhodných objektov na výstavbu podkrovných bytov
formou nadstavby. Predovšetkým ide o budovy vo vlastníctve mesta, z ktorých musia byť
vylúčené tie, ktoré nespĺňajú predpoklady pre nadstavbu z pohľadu architektonického,
technického, statického. Väčšina bytov by mala byť 1 a 2 - izbových, o ktoré je v súčasnosti
najväčší záujem. Sociálna diferenciácia spoločnosti spôsobuje rozdielne nároky a možnosti na
štandard bývania, preto je potrebné počítať so širšou škálou možností bývania.
Polyfunkčná a málo podlažná výstavba
Vo funkčných systémoch občianskej vybavenosti prebieha v súčasnosti diferenciácia a zmeny
organizačného charakteru, vlastníckych vzťahov, alebo zmeny prevádzkovateľa. Tieto zmeny
však v podstate nemenia nároky na žiaduce urbanistické a funkčno-prevádzkové riešenie a
dislokáciu zariadení občianskej vybavenosti v rámci mesta. Predmetnými sú lokality v
bezprostrednej nadväznosti na CMZ, kde sú kladené zvýšené nároky na rozsah občianskej
vybavenosti s účasťou bývania (polyfunkčná zástavba), s vylúčením výrobných zariadení.
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6. 2 Školstvo
Na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky sa stalo mesto Bánovce nad Bebravou od 1. júla
2002 zriaďovateľom škôl a školských zariadení a má povinnosť zriaďovať a zrušovať školy a
školské zariadenia. Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prešli od
1. januára 2004 všetky zostávajúce kompetencie v oblasti školstva na obce a mestá. Od 1. 7.
2004 bol vytvorený školský úrad s 3 pracovníkmi. Úrad poskytuje metodickú a odbornú
pomoc mestským školám, ale aj ostatným školám v obciach a školským zariadeniam v okrese
na základe Zmluvy o zriadení spoločného školského úradu. V súčasnosti pracujú na úrade 2
pracovníci.
Činnosť škôl a školských zariadení v meste riadi od 1. 1. 2015 odbor školstva a mládeže s
počtom 5 pracovníkov.
Materské školy
Predškolská výchova, ktorá sa realizuje v materských školách predstavuje rovnocennú súčasť
výchovno – vzdelávacej sústavy a zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského
veku. Mesto Bánovce nad Bebravou prevádzkuje celkom 7 materských škôl - z toho je 6
priamo v meste a 1 je v miestnej časti Horné Ozorovce. Materské školy navštevuje v
školskom roku 2014/2015 686 detí v 33 triedach s priemernou naplnenosťou zariadení 99%.
Počet pedagogických pracovníkov je 75, nepedagogických 25. Materské školy majú certifikát
MŠ SR Zdravá škola. V MŠ Radlinského a v MŠ Hollého je trieda pre deti so špeciálnymi
výchovno – vzdelávacími potrebami. V každej MŠ pracujú nasledovné krúžky: krúžok
anglického jazyka v MŠ J.C.Hronského, MŠ Radlinského, v MŠ J.A.Komenského, v MŠ
Hollého, v MŠ 9.mája a v MŠ 5.apríla. Folklórny krúžok v MŠ Radlinského a v MŠ 5.apríla.
Krúžok Domino v MŠ 9.mája, v MŠ 5.apríla a v MŠ Hollého. Výtvarný krúžok navštevovali
deti v MŠ J.A.Komenského, v MŠ Radlinského a v MŠ Hollého. Futbalový v MŠ Hollého a
literárno-dramatický v MŠ Horné Ozorovce. Súčasťou každej školy je školská jedáleň, v
ktorých sa stravuje 805 stravníkov. Počet pracovníkov školských jedální je 29.
Základné školy
Základné školy poskytujú základné vzdelanie a pripravujú žiakov pre ďalšie štúdium a prax.
Všetky základné školy v meste Bánovce nad Bebravou majú právnu subjektivitu a v právnych
vzťahoch vystupujú a rozhodujú vo svojom mene. V súčasnom období je na území mesta 5
plnoorganizovaných základných škôl, ktoré navštevuje v školskom roku 2014/2015 1991
žiakov v 100 triedach s priemerom 19,91 žiakov na triedu. Súčasťou každej školy je školský
klub detí a školská jedáleň. V meste je v školskom roku 2014/2015 27 oddelení ŠKD, ktoré
navštevuje 699 žiakov. Školské stravovanie v základných školách využíva 1 676 stravníkov, z
toho počtu je 65 cudzích stravníkov, v doplnkovom stravovaní a mliečnej desiate je 604
stravníkov. Počet pedagogických pracovníkov škôl je 162, nepedagogických pracovníkov je
41.
V školách majú žiaci možnosť využívať v rámci disponibilných hodín svojho
školského vzdelávacieho programu rozšírené vyučovacie hodiny z matematiky a
prírodovedných predmetov, telesnej výchovy, techniky, jazykov, prípadne iné predmety, ktoré
si škola dá do svojho programu. Každá škola má certifikát MŠ SR Škola podporujúca zdravie.
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Konkrétne údaje o základných školách v školskom roku 2014/2015 sú v tabuľke:
Štatistické údaje základných škôl v Bánovciach nad Bebravou
ZŠ Duklianska

1.

2.

3.

4.

1.- 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Počet tried

3

3

3

2

11

3

2

3

3

3

14

25

Počet žiakov

63

55

56

50

224

67

52

62

57

72

310

534

5.-9. 1.-9.

Zdroj : interné materiály MsÚ

ŠKD Počet oddelení :8

Počet žiakov v oddeleniach :185

ZŠ Školská

1.

2.

3.

4.

1.- 4.

5.

6.

7.

8.

9.

5.-9.

1.-9.

Počet tried

2

2

2

2

8

2

2

2

2

2

10

18

Počet žiakov

41

44

44

45

174

53

40

39

40

31

203

377

Zdroj : interné materiály MsÚ

ŠKD Počet oddelení : 5

Počet žiakov v oddeleniach : 138

ZŠ Partizánska

1.

2.

3.

4.

1.- 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Počet tried

3

2

2

3

10

2

3

3

3

3

14

24

Počet žiakov

59

43

35

60

197

47

55

53

52

61

268

465

5.-9. 1.-9.

5.-9. 1.-9.

Zdroj : interné materiály MsÚ

ŠKD Počet oddelení : 6

Počet žiakov v oddeleniach : 157

ZŠ Gorazdova

1.

2.

3.

4.

1.- 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Počet tried

2

2

2

2

8

2

1

1

2

2

8

16

Počet žiakov

43

51

29

30

153

36

27

28

36

32

159

312

5.-9. 1.-9.

Zdroj : interné materiály MsÚ

ŠKD Počet oddelení : 4

Počet žiakov v oddeleniach : 118

ZŠ Komenského

1.

2.

3.

4.

1.- 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Počet tried

2

2

2

2

8

2

2

2

1

2

9

17

Počet žiakov

28 36

29

39

132

36

30

40

30

35

171

303

Zdroj : interné materiály MsÚ

ŠKD Počet oddelení : 4

Počet žiakov v oddeleniach : 101
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Sumár za mesto v školskom roku 2014/2015
MESTO

1.

2.

3.

4.

1.- 4.

5.

6.

7.

8.

9.

5.-9.

1.-9.

Počet tried

12

11

11

11

45

11

10

11

11

12

55

100

Počet žiakov

234

229

193

224

880

239

204

222

215

231

1111 1991

Zdroj : interné materiály MsÚ

ŠKD Počet oddelení : 27

Počet žiakov v oddeleniach :699

Základná umelecká škola
Poskytuje v našom meste odborné umelecké vzdelanie v umeleckých odboroch hudobnom,
výtvarnom, tanečnom a literárno – dramatickom. Základná umelecká škola Dezidera Kardoša
(ďalej ZUŠ DK) pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na
konzervatóriách a vysokých školách. V súčasnosti je v ZUŠ DK zamestnaných 22
pedagogických pracovníkov a 3 nepedagogickí pracovníci. ZUŠ DK navštevuje formou
individuálneho a skupinového vyučovania 516 žiakov. ZUŠ DK je škola s právnou
subjektivitou a je jedinou takouto školou v celom okrese Bánovce nad Bebravou. V súčasnosti
má elokované pracoviská v Rybanoch a v Šišove. Počas svojej existencie dosiahla množstvo
popredných umiestnení na celoslovenských a zahraničných súťažiach a prehliadkach. V
spolupráci s MŠ SR začala organizovať celoslovenskú klavírnu súťaž Dezidera Kardoša.
Okrem súťaží a prehliadok sa škola prezentuje tematickými verejnými výchovnými koncertmi
– vianočné, absolventské, koncerty ku Dňu matiek, vernisáže, výstavy výtvarných prác. Žiaci
literárno – dramatického odboru reprezentovali na súťažiach v Poľsku. ZUŠ DK je členom
združenia európskych umeleckých škôl (EMU) a členom európskych národných a
medzinárodných hudobných súťaží (EMCY, AUHS). V budúcnosti by chcela škola rozšíriť
výučbu kurzov vo všetkých odboroch aj pre dospelých záujemcov.
Školské zariadenia
Školské zariadenia sú rovnocennou súčasťou školskej sústavy s pôsobnosťou na oblasť
výchovy a najmä na oblasť záujmového vzdelávania a rekreačnej činnosti detí a mládeže.
Medzi takéto zariadenia patrí predovšetkým centrum voľného času. V meste je jedno CVČ,
ktoré navštevuje 550 detí, žiakov a mládeže v rôznych záujmových krúžkoch. Na základe
poverenia okresného úradu – odboru školstva uskutočňuje predmetové súťaže a olympiády,
športové postupové súťaže a umelecké súťaže okresného regionálneho, krajského a
celoslovenského charakteru.
CVČ svojou činnosťou zabezpečuje primárnu prevenciu drogových závislostí. V
súčasnosti školské zariadenie spolupracuje s občianskymi združeniami a neinvestičnými
fondmi, ktoré majú vo svojom štatúte zahrnutú prácu s deťmi a mládežou. V CVČ pôsobí
Neinvestičný fond Mea interest, výborná spolupráca je s Klubom Slovenských turistov.
Od 1. januára 2004 platí zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorý určuje spôsob
financovania školstva. V rámci prenesených kompetencií sú finančné prostriedky určené na
55

Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou
pedagogických zamestnancov (učiteľov a odborných zamestnancov) a nepedagogických
zamestnancov (mzdových účtovníčok, ekonomických pracovníčok, upratovačiek a školníkov)
– na osobné a prevádzkové náklady. Ak mala škola dostatok žiakov, má aj dostatok
prostriedkov. Ak klesnú počty žiakov v školách, klesnú aj finančné prostriedky. V rámci
originálnych kompetencií sú školy a školské zariadenia - ZUŠ, MŠ, CVČ, ŠKD, školské
jedálne v základných a materských školách financované z výnosu dane z príjmu fyzických
osôb. Objem finančných prostriedkov na originálne kompetencie je v každom roku
prognózovaný MF SR. Z neho sa určí aký bude prepočítaný koeficient finančných
prostriedkov na žiaka pre celé Slovensko, ktorý by mali zriaďovatelia škôl a školských
zariadení dodržať a prideľovať svojím školám a školským zariadeniam.

Stredné školy
Na území mesta sa nachádzajú tri stredné školy – Gymnázium, Spojená škola
s organizačnými zložkami Stredná priemyselná škola a Stredná odborná škola a Stredná
odborná škola Juraja Ribaya. Všetky školy patria do pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Štatistické údaje o stredných školách v Bánovciach nad Bebravou v školskom roku 2014/2015
Škola

Počet tried

Počet žiakov

Gymnázium

16

406

Spojená škola

14

317

SOŠ Juraja Ribaya

16

326

Zdroj : interné materiály MsÚ

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
Na území mesta sa nachádzajú školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie –
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v pôsobnosti okresného
úradu – odboru školstva Trenčín, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
zriaďovateľom je Mgr. Vladimír Raučina a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
ako súčasť Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
Brezolupy.
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6. 3 Sociálna oblasť
Vývoj v sociálnej oblasti nie je statický, ale naopak podlieha dynamike o čom svedčí
prijatie rozsiahlej legislatívy, ktorá vyústila koncom roka 2008 do prijatia celého radu nových
zákonných úprav, ako i noviel zákonov v tejto oblasti.
Od 1. 1. 2009 je účinný zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/199 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych
služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.
Na území mesta Bánovce nad Bebravou sociálne pobytové služby poskytoval Domov
dôchodcov na ulici Textilnej, ktorého zriaďovateľom bol Trenčiansky samosprávny kraj.
Neskôr sa jeho názov zmenil na Centrum sociálnych služieb. Od 1. 1. 2013 sociálne
zariadenie už nebolo kombinovaným zariadením (zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb), ale výlučne domovom sociálnych služieb, kde sa služba poskytovala len
na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, teda na základe
vydaného posudku a vydaného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu Trenčianskym
samosprávnym krajom, so stupňom odkázanosti V. a VI. .
Od 1. 1. 2013 nastala ďalšia zmena a Centrum sociálnych služieb sa
pretransformovalo na špecializované zariadenie s orientáciou na Alzhaimerove ochorenie
a demencie rôzneho typu, ktorého zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj
Okrem Centra sociálnych služieb v meste Bánovce nad Bebravou poskytuje sociálne
služby aj nezisková organizácia Archa, ktorá vznikla 26. 9. 2003. Archa, n. o. začala od 1. 3.
2004 prevádzkovať Domov sociálnych služieb. Sociálne služby sú poskytované v zmysle
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení, ambulantnou formou počas
celého roka. Kapacita zariadenia je 14 klientov na 8 hodín počas dňa, alebo 28 klientov na 4
hodiny.
Mesto Bánovce nad Bebravou poskytuje najmä:
-

služby sociálnej starostlivosti,

-

opatrovateľskú službu,

-

služby osobitného príjemcu,

-

služby terénnej sociálnej práce,

-

základné sociálne poradenstvo a ostatné služby.

Mesto Bánovce nad Bebravou poskytuje tieto služby občanom s trvalým pobytom na území
mesta vlastnými zamestnancami, alebo zabezpečuje ich poskytovanie prostredníctvom iných
verejných alebo neverných poskytovateľov služby – v zariadení pre seniorov, zariadení
opatrovateľskej služby, dennom stacionári, nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu
a v nocľahárni.
V rámci sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci občanom mesto poskytuje:
-

jednorazovú dávku v hmotnej núdzi,

-

sociálnu finančnú pomoc,
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-

pomoc maloletým deťom v naliehavých prípadoch, najmä ak je život a zdravie
v prostredí v ktorom žijú vážne ohrozené.

Mesto Bánovce nad Bebravou poskytuje v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi v platnom znení a zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v platnom
znení občanom, ktorí sa nachádzajú v stave hmotnej núdze sociálnu pomoc najmä formou
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávkou, ktorú
možno poskytnúť v zmysle § 17, ods. 1 a 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi v platnom znení členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia
domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Mesto Bánovce nad
Bebravou sa pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi riadi zásadami na jej
poskytovanie, ktoré boli prijaté dňa 26. 6. 2012.
Prehľad podaných a priznaných žiadostí na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
Rok

Počet podaných
žiadostí

Počet priznaných jednorazových
dávok v HN

V celkovej sume

2010

119

111

7 026,41 €

2011

103

96

6 313,60 €

2012

90

85

5 289,25 €

2013

92

87

5 372,00 €

2014

83

81

5 210,70 €

Zdroj: interné materiály MsÚ

V predvianočnom období zabezpečuje mesto Bánovce nad Bebravou pre rodiny
s deťmi do 16 rokov, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi zakúpenie a distribúciu
vianočných balíčkov.
Prehľad poskytnutých vianočných balíkov
Rok

Počet rodín

V celkovej sume

2010

120

1 200,00 €

2011

87

696,00 €

2012

97

776,00 €

2013

120

924,38 €

2014

100

953,00 €

Zdroj: interné materiály MsÚ

Mesto Bánovce nad Bebravou poskytuje sociálnu finančnú pomoc rodinám, ktoré sa
nachádzajú v naliehavej a nepriaznivej sociálnej situácii.
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Prehľad poskytnutej sociálnej pomoci od roku 2010
Rok

Počet občanov, ktorým bola
poskytnutá sociálna pomoc

V celkovej sume

2010

4

520,00 €

2011

4

430,00 €

2012

10

1 420,00 €

2013

8

1 190,00 €

2014

8

1 050,00 €

Zdroj: interné materiály MsÚ

Od 1. 1. 2006 mesto Bánovce nad Bebravou vykonáva opatrenia v zmysle zákona č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení. V zmysle
týchto kompetencií mesto Bánovce nad Bebravou poskytuje finančné príspevky na dopravu
pri návšteve dieťaťa v detskom domove, na úpravu a obnovu rodinných pomerov, na tvorbu
úspor dieťaťu, ktoré je umiestnené, príspevok právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá
vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V súčasnej dobe je 18
detí z mesta Bánovce nad Bebravou umiestnených v rôznych zariadeniach nahradzujúcich
výchovu v rodine.
V prípade, ak je dieťa rok umiestnené v detskom domove a nie je predpoklad, že by sa
dieťa vrátilo do pôvodnej rodiny, vzniká mestu povinnosť tvorby úspor pre toto dieťa. Tvorba
úspor sa vykonáva mesačne a v roku 2014 to bolo v sume 96,06 €. Výšku úspor stanovuje
Ústredie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako výšku priemerných bežných výdavkov
v detskom domove za predchádzajúci kalendárny rok. Na rok 2015 bola stanovená mesačná
suma 99,50€.
Opatrovateľská služba
Od 1. 1. 2003 prešlo v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov poskytovanie
opatrovateľskej služby pod mesto Bánovce nad Bebravou.
Cieľom opatrovateľskej služby je riešiť nepriaznivú situáciu obyvateľov z dôvodu
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.
Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný
stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov,
nevyhnutných prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím.
Mesto Bánovce nad Bebravou poskytuje opatrovateľskú službu v zmysle zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 51
o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za tieto služby. Mesto Bánovce nad Bebravou
poskytuje opatrovateľskú službu v pracovných dňoch v čase od 7.30 h. do 15.30 h.
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Prehľad poskytovania opatrovateľskej služby
Rok

Počet zamestnancov v pracovnom
pomere v priebehu roku

Počet prijímateľov
v priebehu roku

2010

38

80

2011

39

72

2012

33

77

2013

31

73

2014

28

57

Zdroj: interné materiály MsÚ

Osobitný príjemca
Osobitným druhom sociálnych služieb sú služby osobitného príjemcu. Mesto Bánovce
nad Bebravou vykonáva osobitného príjemcu na výplatu:
-

dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávkam v hmotnej núdzi,

-

štátnych dávok.

Mesto Bánovce nad Bebravou od 1. 3. 2006 na základe dohody s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny začalo plniť funkciu osobitného príjemcu na výplatu dávok
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávkam v hmotnej núdzi. Systém osobitného príjemcu
spočíva v tom, že rozhodnutím ÚPSVaR sa dávka v hmotnej núdzi a príspevok k dávke
v hmotnej núdzi nedostane priamo k poberateľovi, ale táto dávka je zaslaná na samostatne
zriadený účet mesta Bánovce nad Bebravou, ktoré je daným vydaným rozhodnutím stanovené
osobitným príjemcom tejto dávky.
Prehľad výkonu osobitného príjemcu
príspevkom k dávke v hmotnej núdzi.

na

výplatu

dávky

v hmotnej

núdzi

Rok

Počet riešených prípadov
v priebehu roku

Suma finančných prostriedkov
vyplatených v priebehu roku

2010

28

73 935,00€

2011

32

79 814,00€

2012

33

85 072,05€

2013

35

88 186,33€

2014

33

79 131,36€

a

Zdroj: interné materiály MsÚ

Mesto Bánovce nad Bebravou následne individuálne posudzuje a spravuje tieto
finančné prostriedky tak, že pri výdaji dávky poberateľovi prebieha zároveň i výber finančnej
hotovosti na úhradu evidovaných nákladov spojených s bývaním a užívaním bytu.
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Na odbore sociálnych vecí sa uskutočňuje tiež výkon osobitného príjemcu štátnych
dávok. Ide o výplatu nasledovných štátnych dávok:


prídavku na dieťa v zmysle § 12a, zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
a
o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov,



rodičovského príspevku v zmysle .§5 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom
príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,



príspevku pri narodení dieťaťa v zmysle §9 zákona č. 383/2013 Z. z. o rodičovskom
príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Prehľad výkonu osobitného príjemcu – štátne dávky
Rok

Počet riešených
prípadov/detí v priebehu
roku

Suma finančných prostriedkov
vyplatených v priebehu roku

2010

32/48

9 381,00€

2011

31/40

6 845,00€

2012

24/35

7 037,32€

2013

22/32

6 805,74

2014

45/88

19 786,59

Zdroj: interné materiály MsÚ

Mesto Bánovce nad Bebravou je v zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na
dieťa osobitným príjemcom štátnej sociálnej dávky – prídavku na dieťa – v prípade
zanedbávania výchovy a výživy nezaopatreného dieťaťa zo strany rodiča, a tiež v prípade
zanedbávania povinnej školskej dochádzky zo strany nezaopatreného dieťaťa. Viazaním
výplaty prídavku na dieťa cez osobitného príjemcu sa sleduje účelné využívanie finančných
prostriedkov štátneho rozpočtu určených na výchovu a výživu detí a zabezpečuje sa potrebný
dohľad nad problémovými rodinami.
V roku 2014 v znení zmien platnej legislatívy došlo k rozšíreniu inštitútu osobitného
príjemcu na výplatu štátnych dávok a mesto je ustanovené osobitným príjemcom na výplatu
prídavku na dieťa, osobitným príjemcom na výplatu rodičovského príspevku a osobitným
príjemcom na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa. O určení mesta za osobitného príjemcu
ako i o uvoľnení z osobitného príjemcu pre oprávnenú osobu na jednotlivý druh štátnej dávky
rozhodne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Terénna sociálna práca
V roku 2012 sa mesto Bánovce nad Bebravou zapojilo do národného projektu Terénna
sociálna práca v obciach. Projekt bol spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.
Projekt terénnej sociálnej práce sa začal realizovať od 1. marca 2012 s ukončením podľa
platnej zmluvy do 31. 10. 2015.
V rámci implementácie projektu mesto Bánovce nad Bebravou zamestnáva jedného
terénneho sociálneho pracovníka a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka.
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Sociálne poradenstvo
V oblasti sociálneho poradenstva, ktoré sa významnou mierou podieľa na riešení
sociálnej a hmotnej núdze občanov pôsobí v meste viacero subjektov a mimovládnych
organizácií. Okrem špecializovaných štátnych a samosprávnych oddelení na Úrade práce
sociálnych vecí a rodiny (odbor sociálnych vecí) a na MsÚ (oddelenie sociálnej pomoci a
služieb), Pedagogicko-psychologická poradňa a Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti. Sociálne poradenstvo obyvateľom mesta poskytujú aj občianske združenia,
neziskové organizácie a spolky. Poskytujú ho v nadväznosti na svoje profesionálne zameranie
v zmysle príslušných právnych noriem. Organizácie, ktoré pôsobia v meste:
-

Slovenský zväz zdravotne postihnutých,

-

Slovenský zväz diabetikov,

-

Únia nevidiacich a slabozrakých,

-

Jednota dôchodcov Slovenska,

-

HARMONI, n. o., ktorá má charakter chránenej dielne,

-

Materské centrum Anjelikovo,

- Slovenský Červený kríž, ktorý sa v spolupráci s mestom Bánovce nad
Bebravou podieľa na pomoci sociálne odkázaným občanom výdajom obnoseného
šatstva. Šatstvo sa vydáva v Dome Humanity na ul. Školská. Budova patrí mestu.

Kluby dôchodcov
Do pôsobnosti mesta Bánovce nad Bebravou patrí správa 5 klubov dôchodcov
(Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Biskupice a Malé Chlievany).
Mesto neprevádzkuje kluby dôchodcov ako samostatné zariadenia sociálnych služieb, výrazne
sa však podieľa na podpore klubovej činnosti dôchodcov. Klub dôchodcov je miestom, kde sa
starým občanom, občanom zdravotne ťažko postihnutým a organizáciám sociálneho a
záujmového charakteru zabezpečuje kultúrno – spoločenský život a umožňuje sa im
uspokojovanie osobných záujmov, záľub a činnosť organizácií.
Mesto Bánovce nad Bebravou zabezpečuje stravu pre starobných a invalidných
dôchodcov, ktorá sa vydáva v Klube dôchodcov Bánovce nad Bebravou a v Dome
opatrovateľskej služby.
U dôchodcov sa stretávame s veľkým záujmom hlavne o plesové zábavy, ktoré sa
organizujú dvakrát do roka – v mesiaci máj a október. Zábavy sa uskutočňujú v mestskom
kultúrnom stredisku.
Realizácia vzdelávacích aktivít zamestnancov v sociálnej oblasti:
Rok 2010
- Aktuálne otázky o sociálnych službách (Inštitút pre Verejnú správu Bratislava)
Rok 2012
- Novela zákona o sociálnych službách (Regionálne vzdelávacie centrum Trenčín)
Rok 2014
- Sociálne služby v obci po 1. 1. 2014 (Regionálne vzdelávacie centrum Trenčín)
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-

Komunitné plánovanie v oblasti sociálnych služieb (Regionálne vzdelávacie
centrum Trenčín)
Dvojdňový celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obci na tému: Aktuálne
zmeny v sociálnej oblasti. (Regionálne vzdelávacie centrum Martin)
Mediácia riešenia komunitných konfliktov (Združenie miest a obcí Slovenska)

Rok 2015
- Dvojdňový celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obci na tému: Aktuálne
zmeny v sociálnej oblasti.(Regionálne vzdelávacie centrum Martin)

6. 4 Zdravotníctvo
Zdravotnícku a ústavnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom mesta Bánovce nad
Bebravou poskytuje Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s. r. o. so sídlom na ul.
Hviezdoslavova.
V rezorte zdravotníctva prebiehal proces transformácie od roku 1994, kedy začalo
odštátňovanie ambulancií primárnej a sekundárnej starostlivosti.
Dňa 1. 1. 2004 v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností zo
štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla Nemocnica
s poliklinikou Bánovce nad Bebravou ako nemocnica I. typu do zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Bánovce nad Bebravou. Mesto Bánovce nad Bebravou rozhodlo o založení novej
Mestskej nemocnice s poliklinikou (MsNsP, n.o.), neziskovej organizácie, na ktorú boli
prevedené činnosti dovtedajšej NsP Bánovce nad Bebravou. V máji 2004 získala MsNsP, n.
o. Bánovce nad Bebravou povolenie na činnosť vydanú v zmysle zákona Trenčianskym
samosprávnym krajom.
V roku 2004 došlo k dobudovaniu dvoch lôžkových oddelení – Interné oddelenie
a Detské oddelenie – a k ich presťahovaniu do nových priestorov. Zároveň sa dočasne
premiestnilo Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie, do tzv. Chirurgického pavilónu na ul.
Školská, čím sa uvoľnili všetky priestory bývalej starej budovy nemocnice, ktoré už boli na
prevádzku lôžkových oddelení nevyhovujúce.
Dňa 15. 11. 2005 mesto Bánovce nad Bebravou odpredalo MsNsP, n. o. spoločnosti
UNIPHARMA Prievidza (1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť). Od 1. 1. 2006
poskytuje zdravotnícku a ústavnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom Nemocnica Bánovce, s.
r. o., ktorá je konštituovaná v centre mesta. Jednotlivé oddelenia sú sústredené v jednej
budove a od roku 2008 je súčasťou tejto budovy aj Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH).
Od novembra 2014 má nemocnica v Bánovciach nad Bebravou nového majiteľa,
ktorým je spoločnosť TLSV invest, a.s. .
V súčasnosti nemocnicu v Bánovciach nad Bebravou poznáme pod názvom
Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s. r. o..
Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s. r. o. prevádzkuje zdravotnícke
zariadenie ústavnej
zdravotnej starostlivosti rozdelené podľa odborného zamerania
zdravotníckeho zariadenia:
1) Všeobecná ambulantná starostlivosť (ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti
a dorast, ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých).
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2) Špecializovaná ambulantná starostlivosť (ambulancia zubno-lekárskej služby prvej
pomoci, ambulancie: algeziológie, anesteziológie a intenzívnej medicíny, geriatrická,
gynekológie a pôrodníctva, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, chirurgická,
kardiologická, klinickej alergológie a imunológie, neurologická, ortopedická, pediatrická,
pediatrickej kardiológie, pneumológie a ftizeológie, vnútorného lekárstva I. a II., úrazovej
chirurgie).
3) Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika (USG v odbore
kardiológia, gynekológia a pôrodníctvo, rádiológia)
4) Zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (gynekológia
a pôrodníctvo, chirurgia, úrazová chirurgia, cievna chirurgia, plastická chirurgia, ortopédia I.,
II., urológia, otorinolaryngológia, oftalmológia).
5) Ústavná zdravotná starostlivosť – lôžkové oddelenia
- vnútorné lekárstvo ( 35 lôžok z toho 3 lôžka JIS),
- gynekológia a pôrodníctva (21 lôžok),
- pediatria (20 lôžok),
- neonatológia (10 lôžok).
- anesteziológia a intenzívna medicína (4 lôžka),
- oddelenie dlhodobo chorých (50 lôžok)
6) Ústavná pohotovostná služba
- vnútorné lekárstvo,
- gynekológia a pôrodníctvo,
- pediatria,
- anesteziológia a intenzívna medicína.
7) Oddelenie liečebnej výživy a stravovania
Zdroj: rozhodnutie TSK o prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, zo dňa 9.
7. 2015

Okrem Nemocnice Bánovce v meste zabezpečuje lekárenskú službu 14 lekární a v
meste pôsobí ADOS sv. Tadeáša (agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti).

6. 5 Kultúra
Prioritou v oblasti kultúry je vytváranie podmienok na tvorbu, rozvoj a prezentáciu
kultúrnych hodnôt a aktivít, podporovať kultúrnu a záujmovú umeleckú činnosť, tradičnú
ľudovú kultúru, folklór a vzdelanie, chrániť a rozvíjať kultúrne a historické dedičstvo mesta
Bánovce nad Bebravou, podporovať umeleckú činnosť významných osobností, rozvoj
talentov mesta a prezentovať ich tvorbu v médiách.
V súčasnosti v meste kultúrne podujatia organizuje množstvo subjektov. Mesto má na tieto
účely zriadenú obchodnú spoločnosť, ktorá túto činnosť zabezpečuje. Ide najmä o podujatia
pripomínajúce rôzne významné výročia, udalosti, koncerty, divadelné predstavenia, činnosť
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filmového klubu, jarmoky a pod. Kultúrny život v meste dotvára svojou činnosťou aj
Bánovské kultúrne centrum (Knižnica Ľ. Štúra). Mesto ďalej zabezpečuje aktivity v oblasti
kultúry v štyroch mestských častiach a to najmä prostredníctvom občianskych výborov a
miestnych spolkov. Medzi organizácie a združenia, ktoré mesto rôznym spôsobom podporuje
a ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú oblasti kultúry sú Mládežnícky parlament, Združenie
obcí Bánovecko, cirkvi, miestna organizácia Matice slovenskej, miestna organizácia
Slovenského červeného kríža, dobrovoľné hasičské zbory, kluby dôchodcov, Jednota
dôchodcov Slovenska, miestne organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Klub
slovenských turistov, miestny odbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Zbor
pre občianske záležitosti pôsobiaci pod Mestským úradom. V rámci školstva sú to všetky
školy a materské školy na území mesta, ale najmä Základná umelecká škola D. Kardoša a
Centrum voľného času. V súkromnej sfére sa na pôde mesta v oblasti kultúry realizuje
súkromná umelecká agentúra, súkromná základná umelecká škola, materské centrum,
chránená dielňa a ďalšie občianske združenia a neziskové organizácie.

Mestské kultúrne stradisko (MsKS, s. r. o.)
CHARAKTERISTIKA
Mestské kultúrne stredisko je podľa zákona č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti osvetovým
zariadením so všeobecným zameraním. Je to kultúrna inštitúcia s regionálnou pôsobnosťou,
ktorej zriaďovateľom a jediným vlastníkom je mesto Bánovce nad Bebravou. Inštitúcia bola
založená v roku 1994 a jej právna forma je spoločnosť s ručením obmedzeným. Vykonáva
činnosti stanovené v Zakladateľskej listine, ktoré majú funkciu najmä kultúrno - výchovnú,
vzdelávaciu a informačno – dokumentačnú, čím buduje kultúrne povedomie a vychováva ku
kultúre všetky vekové kategórie.
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Organizačná štruktúra Mestského kultúrneho strediska pozostáva z troch stredísk, a to Správa,
Bánovské televízne vysielanie a Bánovské noviny a Informačné centrum.
Stredisko Informačné centrum je v rámci organizačnej štruktúry novým strediskom od 1. 8.
2014. MsKS má v priestoroch Informačného centra na Námestí Ľ. Štúra zriadenú prevádzku a
zabezpečuje tak celkovú činnosť Informačného centra. Na tomto stredisku pracuje jeden
zamestnanec MsKS.
ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE
Činnosť tejto organizácie je previazaná s činnosťou samosprávneho orgánu nášho mesta a
organizácií ním zriadených, ako aj s činnosťou organizácií tretieho sektora pôsobiacich na
regionálnej úrovni.
Organizácia vykonáva činnosti, ktorými zabezpečuje úlohy stanovené zriaďovateľom v
rozsahu vymedzenom v Zakladateľskej listine. Tieto činnosti majú komplexný charakter a
zabezpečujú funkcie kultúrno - výchovné, vzdelávacie, informačno - dokumentačné,
kinematografické, teoreticko - koncepčné. V zmysle zákona o osvetovej činnosti (Z. z. č.61
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/2000) plní všetky úlohy, zabezpečuje i televízne vysielanie, usporiadanie divadelných a
filmových predstavení, organizovanie výstav, kurzovú činnosť, organizovanie hudobných
festivalov rôznych žánrov, krátkodobý a dlhodobý prenájom nebytových priestorov, výlepovú
službu a ostatné činnosti.
STREDISKO SPRÁVA
Ponúka priestor, metodickú i praktickú pomoc pri rozvoji záujmových a umeleckých aktivít
občanov, ponúka priestor na využitie voľného času. Pri realizácii spoločenských a kultúrnych
podujatí spolupracuje s rôznymi organizáciami v meste. MsKS ponúka svoje priestory,
technické vybavenie a pomoc pri realizácii schôdzí a zasadaní politických a spoločenských
organizácií. Rovnako spolupracuje s materskými, základnými i strednými školami pri
realizácii výchovných koncertov,
divadelných predstavení, školských akadémií,
imatrikulácií, stužkových slávností. MsKS ponúka rôzne vzdelávacie aktivity. Podľa záujmu
občanov organizuje kurzy jazykové – nemčinu a angličtinu, kurz opatrovateľstva. Z pohybový
aktivít je to najmä cvičenie Zumby.
FILMOVÝ KLUB KASSANDRA
Filmový klub ponúka filmovú alternatívu voči komerčnému kinu. Ide o filmy menšinového
žánru, čo sa odzrkadľuje i na návštevnosti. Keďže sa jedná o premietanie prostredníctvom
štandardného DATA projektoru, nevyžaduje si táto činnosť obzvlášť veľké vstupy. Filmy sú
požičiavané z Asociácie filmových klubov, ktorej je MsKS členom. Poplatok za požičanie sa
vypočítava z predaných vstupeniek, konkrétne 50 % zo vstupného sa na základe faktúry platí
Asociácii Filmových klubov.
STREDISKO BÁNOVSKÉ TELEVÍZNE VYSIELANIE A BÁNOVSKÉ NOVINY
BTV vysiela od októbra 1996. Od začiatku svojej činnosti sa BTV stala významným prvkom
na lokálnom mediálnom trhu a v súčasnosti je pre občanov regiónu už neodmysliteľnou
súčasťou domácností. Vysielanie BTV pozostáva z pravidelnej relácie Bánovský denník s
dennou aktualizáciou. Počas dňa je odvysielaný 8 krát. Obsahom Bánovského týždenníka je
spravodajstvo z diania v regióne a to spoločenského, politického, kultúrneho a športového.
Okrem toho obsahuje aj publicistickú časť zaoberajúcu sa aktuálnymi témami. Priestor medzi
jednotlivými vysielaniami relácie vypĺňa videotext pozostávajúci s textovo-obrazových
informácií. Televízia predstavuje nielen každodenný zdroj informácií pre občanov, ale aj
efektívny reklamný priestor pre podnikateľov. Bánovské noviny sú regionálnym periodikom,
vydávanie ktorých podporuje mesto poskytovaním dotácie. Majú charakter kultúrno –
informačného týždenníka, ktoré prináša spravodajstvo a informácie aj o samospráve. Ich
vydavateľom je Mestské kultúrne stredisko. Hlavnou úlohou Bánovských novín je
informovať o dianí v meste, o činnosti orgánov mesta, Mestského úradu v Bánovciach nad
Bebravou, právnických osôb zriadených, alebo založených mestom a o iných udalostiach a
faktoch, ktoré súvisia s mestom Bánovce nad Bebravou. Vysvetľovať význam udalostí a ich
dopad na región, podporovať kultúrne aktivity, zabávať, či kritizovať. Snahou je priama
komunikácia s občanmi a reagovanie na ich konkrétne podnety. Noviny majú byť orientované
na čo najširšie skupiny obyvateľstva, preto sú pravidelne uverejňované príspevky z Knižnice
Ľ. Štúra, z jednotlivých škôl a školských zariadení v regióne, z Matričného úradu a oddelenia
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evidencie obyvateľstva, príspevky priamo od pracovníkov Mestského úradu, z Mestskej
polície, Okresného riaditeľstva policajného zboru v Bánovciach a od samotných občanov.
Snahou je poskytovať aj informácie z okolitých obcí, od predstaviteľov kultúrno –
spoločenských organizácií mesta a rozhovory s osobnosťami kultúrno – spoločenského i
športového života z Bánoviec, príp. pôsobiacich a reprezentujúcich mesto.
FINANCOVANIE MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA
Financovanie prevádzkovej činnosti, účelových projektov (Kultúrne leto) a investičných
výdavkov organizácie je zabezpečené formou prevádzkovej a kapitálovej dotácie z rozpočtu
mesta. Grantové projekty sú financované formou účelových príspevkov z fondov VÚC,
ministerstva kultúry, sponzoringom a vlastnými výnosmi z činností organizácie.

BÁNOVSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
CHARAKTERISTIKA
Bánovské kultúrne centrum je príspevkovou organizáciou mesta, ktorá je kultúrnym a
výchovným zariadením so všeobecným zameraním, zabezpečujúcim osvetovú činnosť, ktorá
aktívne vytvára podmienky pre tvorivé kultúrne aktivity občanov, napomáha cieľavedomému
rozvoju kultúry a osvety na základe záujmov a potrieb občanov, organizuje kultúrny a
spoločenský život občanov v podmienkach miest a obcí.
Hlavné činnosti Bánovského kultúrneho centra sú vymedzené v zákone č. 183/2000 Z. z. o
knižniciach a sú totožné s činnosťou Knižnice Ľ. Štúra. Svoje služby (výpožičné,
medziknižničné výpožičné, rešeršné, bibliograficko - informačné, biograficko - informačné)
poskytuje odbornej, študentskej i širokej verejnosti. Spravuje a fyzicky ochraňuje všetky
druhy knižničných fondov, ktoré jej boli zverené do opatery. Zaoberá sa ich organizáciou,
preventívnou starostlivosťou a mechanickou očistou. Poskytuje univerzálny a slobodný
prístup k informáciám. Napomáha k uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích
potrieb svojich používateľov, čím prispieva k ich celoživotnému vzdelávaniu, nezávislému
rozhodovaniu a duchovnému rozvoju. Knižnica získava, spracováva a uchováva univerzálny
knižný fond, poskytuje komplexné knižničné, informačné a bibliografické služby, vrátane
miestnych a regionálnych informácií. Naďalej, tak ako v predchádzajúcich obdobiach, v roku
2014 knižnica úzko spolupracovala s ostatnými kultúrnymi, výchovnými a vzdelávacími
inštitúciami mesta i regiónu pri organizovaní kultúrnych a výchovno-spoločenských podujatí.
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Organizačná štruktúra Bánovského kultúrneho centra je úzko prepojená s Mestským
kultúrnym strediskom. V druhom polroku 2014 došlo k jej zmene. Na čele organizácie stojí
riaditeľ, za činnosť zodpovedajú jednotliví pracovníci: vedúca knižnice a tri knihovníčky.
ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE
Mestská knižnica poskytuje svojím používateľom služby v troch oddeleniach: Oddelenie pre
deti a mládež do 15 rokov, Oddelenie beletrie pre dospelých používateľov, Oddelenie
odbornej literatúry pre dospelých používateľov. Výpožičný čas v knižnici je v pracovných
dňoch od 10:00 do 18:00 h a v sobotu od 8:00 do 12:00 h. Počas jarných a letných prázdnin je
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výpožičný čas skrátený. Informácie o uskutočnených kultúrnych, informačných a
vzdelávacích aktivitách prináša pravidelne Bánovské televízne vysielanie, týždenník
Bánovské noviny, oznamy o činnosti sú pravidelne zverejňované na internete (web stránky
knižnice, mesta Bánovce nad Bebravou a sociálna sieť).
Knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou používa knižnično – informačný systém
CLAVIUS. Všetky prírastky kníh sú spracované elektronicky, pričom sa dodržiavajú
medzinárodné štandardy – bibliografický popis ISBD vo formáte UNIMARC. Spracovaný
knižničný fond je označený čiarovým kódom. V roku 2014 bola využívaná webstránka
knižnice, na ktorej čitatelia môžu zarezervovať dokumenty, sledovať konto svojich
výpožičiek a samoobslužne predĺžiť výpožičnú lehotu v akomkoľvek časovom okamihu.
Vyhľadávanie určitej položky v katalógu je prístupné všetkým – členom aj nečlenom mestskej
knižnice a ponúka možnosť vyhľadania konkrétneho titulu podľa rôznych kritérií s
informáciou o jeho dostupnosti.
Knižnica Ľ. Štúra intenzívne spolupracuje najmä so školskými zariadeniami nielen na území
mesta (o. i. ZŠ Dvorec, ZŠ Rybany, ZŠ Zlatníky, ZŠI s narušenou komunikačnou
schopnosťou v Brezolupoch, DSS Archa n. o., MsKS spol. s r.o.). Veľmi dobrú spoluprácu
má organizácia aj so Slovenským červeným krížom v Bánovciach nad Bebravou. Dlhé roky
spolupracujú pri zbere oblečenia pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva. Na celoslovenskej
úrovni spolupracuje knižnica s ďalšími knižnicami v rámci Medziknižničnej výpožičnej
služby.
FINANCOVANIE BÁNOVSKÉHO KULTÚRNEHO CENTRA
Hospodárenie centra ako príspevkovej organizácie sa riadi zákonom č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Organizácia hospodári
a zabezpečuje svoju činnosť s vecami a s majetkovými právami, zverenými jej pri zriadení a
ďalej s vecami a s majetkovými právami, nadobudnutými v priebehu jej činnosti. V roku 2014
bol Bánovskému kultúrnemu centru poskytnutý transfer na prevádzku od zriaďovateľa.

6. 6 Šport
Cieľom športu je rozvoj tých foriem telesnej výchovy a pohybových aktivít, ktoré svojimi
prostriedkami prispievajú k regenerácii telesných a duševných síl detí a mládeže, k upevneniu
ich zdravia a k zvyšovaniu ich telesnej zdatnosti. Šport by sa mal stať významnou zložkou
aktivít voľného času, ktoré využívajú deti a mládež buď individuálne alebo kolektívne, najmä
v telovýchovných organizáciách, športových kluboch, na školách a inde. Dôležitý je jeho
pozitívny vplyv na telesnú zdatnosť, zdravie, fyzickú a psychickú relaxáciu a upevňovanie
vôľových vlastností detí a mládeže. Výskumy potvrdzujú, že šport je prostriedkom účinného
vplyvu v zmysle prevencie pred negatívnymi vplyvmi súčasného i budúceho života. V
súčasnosti sa však konštatuje, že spoločnosť, ale často i občianske športové združenia túto
skutočnosť nedoceňujú. Špecifickou súčasťou športu je záujmová telesná výchova detí a
dospievajúcej mládeže. Je to čas na oddych, regeneráciu fyzických a psychických síl a
uvoľnenie po námahe z učenia.
68

Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou
Mesto má snahu zapojiť mládež v meste do pohybových aktivít a pokúsiť sa pozitívne
ovplyvniť nerovnovážny vývoj mladej generácie, v ktorom intelektuálne aktivity a pasívne
trávenie voľného času čoraz viac prevažujú nad pohybovými aktivitami a telesným rozvojom.
Z týchto dôvodov mesto Bánovce nad Bebravou chce čo najväčšou mierou prispieť, aby
mládež svoje voľnočasové aktivity venovala športovej aktivite a tým sa predchádzalo rôznej
negatívnej činnosti.
Mesto podporuje rozvoj športu dvoma spôsobmi:
1)

Materiálno-technickým zabezpečením

2)

Finančným zabezpečením

Na území mesta Bánovce nad Bebravou sú možnosti rekreačného športu pre širokú verejnosť
nasledovné:
1. Asfaltové ihrisko – 11x (4x sídlisko Dubnička, 3x sídlisko Sever, 1x sídlisko Stred, 1x
sídlisko Prednádražie, 1x H. Ozorovce, 1x D. Ozorovce, 1x Malé Chlievany)
2. Ihrisko s umelou trávou – 1x na sídlisku Dubnička a 2x v objekte Základnej školy
Partizánska
3. Bowling – sídlisko Dubnička
4. Kolkáreň – v športovom objekte v časti Kanada
5. Plaváreň
6. Skateboardová dráha 1x Dubnička, 1x Horné Ozorovce
7. Zimný štadión
8. Športová hala
9. Tenisové ihrisko – 2x na sídlisku Dubnička
10. Termálne kúpalisko
11. Squashové ihrisko – hotel Arkádia
12. Posilňovňa – 1x sídlisko Dubnička, 1x hotel Arkádia, 1 x CVČ, 1x v areály materskej
škôlky na ul. Radlinského, 1x v budove na ul. J. Matušku
13. Tenisová hala v sportcentre Hari
14. Sokolovňa – 2x telocvičňa
15. Telocvične pri základných školách 5x
16. Telocvične pri stredných školách 2x
17. Lezecká stena – v objekte ZŠ Gorazdova
Športové zariadenia, ktoré sú v správe majetku mesta (športová hala, zimný štadión,)
využívajú mestské športové kluby na tréningové jednotky, majstrovské a prípravné zápasy
bezplatne. Futbalové štadióny v Biskupiciach, Horných Ozorovciach a v Bánovciach nad
Bebravou sú v správe občianskych združení FK Spartak a TJ Sokol Biskupice. Finančné
prostriedky na údržbu futbalových štadiónov dostávajú združenia prostredníctvom transferov
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z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 53 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom.

6. 7 Polícia a hasičský zbor
Polícia
Od 1. 2. 2010 bolo v okrese Bánovce nad Bebravou zriadené Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru Slovenskej republiky a svoju činnosť vykonávajú jednotlivé pracoviská
Policajného zboru, ktorými sú Oddelenie pasov, Dopravný inšpektorát, Správna služba
obyvateľstvu, Úrad justičnej a kriminálnej polície a Obvodné oddelenie Policajného zboru.
Hasičský a záchranný zbor
Na zabezpečovanie ochrany pred požiarmi a na poskytovanie záchranných služieb pri
nehodách, technických zásahoch a iných mimoriadnych udalostiach pôsobí na území mesta
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len OR HaZZ) so sídlom na Ul.
Na vŕštek 1047/3.
OR HaZZ organizačne pozostáva z oddelenia požiarnej prevencie a z oddelenia
prevádzkovo-technického, pod ktoré patrí aj jednotka OR HaZZ.
Personálne OR HaZZ pozostáva z 28 príslušníkov v štátnej službe a 1 pracovníčky vo
verejnej službe zabezpečujúcej ekonomickú a administratívnu agendu.
Jednotku OR HaZZ tvoria tri družstvá, ktoré sa striedajú pri vykonávaní nepretržitej štátnej
služby v 24 hodinovom režime. V súčasnosti pozostáva z 21 príslušníkov (zmena A = 7,
zmena B = 7, zmena C = 7), pričom v každej zmene 1 príslušník zastáva funkciu operátora na
nepretržitý príjem správ o požiaroch, nehodách, technických zásahoch a iných mimoriadnych
udalostiach. Hlavným poslaním jednotky OR HaZZ je okrem zdolávania požiarov
odstraňovanie následkov dopravných nehôd, ekologických havárií, povodní, poskytovanie
predlekárskej pomoci a rôznorodá technická pomoc občanom v núdzi.
Chod príslušníkov zásahovej zmenovej služby usmerňuje a riadi oddelenie
prevádzkovo-technické so 4 príslušníkmi. Hlavným poslaním oddelenia požiarnej prevencie,
ktoré pozostáva z 2 príslušníkov, je výkon štátneho požiarneho dozoru, hlavne formou
protipožiarnych kontrol v subjektoch na území mesta a okresu s posudzovaním dokumentácie
stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Chod OR HaZZ riadi riaditeľ. Na zabezpečovanie
vyššie uvedených činností je OR HaZZ dôsledne vybavené jednak po materiálno-technickej
stránke ako aj po stránke odbornej spôsobilosti všetkých príslušníkov na výkon zákonom
stanovených úloh.
K zložkám, ktoré pôsobia na území mesta v oblasti ochrany pred požiarmi patria aj
dobrovoľné hasičské zbory.
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)
DPO SR je účelové, špecializované združenie zamerané na spoluprácu a pomoc
štátnym orgánom, obciam, právnickým a fyzickým osobám pri plnení ich úloh na úseku
ochrany pred požiarmi a mimoriadnymi udalosťami. Uvedenú spoluprácu zabezpečuje v
súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. § 57 a 58. Výkonným organizačným článkom sú
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DHZO, ktoré sú súčasťou Okresného výboru DPO SR. Štatutárnym zástupcom OV DPO SR
je predseda a riaditeľ OV DPO. Činnosť riadi predsedníctvo a plénum OV DPO. Na území
mesta sú organizované štyri DHZO: DHZO Bánovce nad Bebravou, DHZO Dolné
Ozorovce, DHZO Horné Ozorovce, DHZO Biskupice. Tieto zbory majú vlastné výbory, ktoré
riadia ich činnosť v rámci územnej pôsobnosti. DHZO okrem odborného výkonu zabezpečujú
verejne prospešnú činnosť na úseku osvety, kultúry, práce s mládežou a športovej činnosti. Na
území mesta združujú 195 členov. V zmysle Štatútu mesta Bánovce nad Bebravou výbory
mestských častí koordinujú činnosť DHZO ako organizácie na území mestských časti
napojených na rozpočet mesta.
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7 Technická infraštruktúra
Mesto Bánovce nad Bebravou je regionálnym uzlom cestnej a železničnej dopravy. Cez
územie mesta prechádza cesta pre medzinárodnú prepravu I. triedy, cesty II. a III. triedy
a železnica. Možnosť napojenia cestnou a železničnou sieťou na medzinárodnú leteckú
a vodnú dopravu je vo vzdialenosti 130 km. Na území mesta je možnosť napojenia na
energetické siete elektrickej energie, plynovodu, teplovodu, pitnej vody, kanalizácie, ako aj na
čistiareň odpadových vôd. Na hranici mesta je vybudovaná skládka komunálneho odpadu.

7. 1 Doprava
Cestná doprava
Mestom Bánovce nad Bebravou prechádza štátna cesta I. triedy č. I/50, ktorá zabezpečuje
prepojenie okresov Prievidza, Trenčín a prepojenie miest s Banskobystrickým krajom. Cesta
má medzinárodný význam. V blízkosti tejto komunikácie je realizovaná výstavba rýchlostnej
komunikácia R2 Ruskovce – Pravotice.
Trasa Ruskovce – Pravotice rýchlostnej cesty R2 je súčasťou rýchlostného ťahu R2, ktorý
bol definovaný Novým projektom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest schváleným
uznesením vlády č. 162 z 21. 2. 2001. Navrhovaný úsek rýchlostnej cesty R2 je v súlade
s vyššími stupňami územnoplánovacej dokumentácie VÚC Trenčianskeho kraja.
Navrhovaná trasa začína križovatkou s I/50 medzi obcami Ruskovce a Dežerice, križuje trať
ŽSR a ďalej vedie južne od Bánoviec nad Bebravou a končí dočasným napojením na cestu
I/50. V rámci stavby budú dotknuté preložky podzemných a nadzemných inžinierskych sietí,
preložky účelových komunikácií a poľných ciest.
Plánovaná realizácia stavby: Začiatok výstavby:
Ukončenie výstavby:

marec 2014
máj 2016

Základné údaje stavby:
Dĺžka úseku :

10,750 km

Kategória :

R 22,5/120

Lokalizácia stavby:

Trenčiansky kraj; okres Bánovce nad Bebravou

Katastrálne územie:

Horné Ozorovce, Bánovce nad Bebravou, Malé Chlievany,
Biskupice, Dolné Naštice, Brezolupy, Dežerice, Dvorec

Územie mesta Bánovce nad Bebravou je všetkými smermi prepojené aj zbernými
komunikáciami štátnych ciest II. triedy a miestnymi komunikáciami (MK), ktoré spájajú
funkčné plochy mesta, čím je vytvorená možnosť pohybu medzi mestskými časťami.
Celková doprava predstavuje dĺžku 69 km, pričom štátne komunikácie predstavujú dĺžku 10
km, miestne komunikácie 59 km (cesty I. triedy 37 km, cesty II. triedy 12 km, cesty III. triedy
10 km). Chodníky spolu predstavujú 52 km (pri miestnych komunikáciách 42 km, pri
štátnych komunikáciách 10 km).
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Súčasťou MK sú mostné telesá a prejazdy:
a.)

rieka Bebrava -

5x most
1x lávka

b.)

potok Radiša -

6x most
1x železničný most

c.)

potok Dubnička -

1x lávka
4x most na účelových komunikáciách mesta

d.)
e.)
f.)
g.)
h.)

potok Svinica 3x most
Trenčianska cesta - 1x most (nadjazd)
z Trenč. cesty 1x most (podjazd)
5x prejazd železničného spoja cez MK
3x prejazd MK vlečky železničným priecestím do priestorov Kord Slovakia a.s.

Na MK je realizované vodorovné a zvislé dopravné značenie (DZ), ktoré odsúhlasuje ODI
Trenčín. V blízkosti komunikácií vyrastajú obchodné prevádzky, služby, čiže sú tepnami
života mesta.

Dynamická doprava automobilová
V tých častiach mesta, kde je potrebné zvýšiť priestupnosť križovatky, plynulosť dopravy ako
aj bezpečnosť chodcov je nutné riešiť dopravu realizáciou takých križovatiek, ktoré v danom
území budú najlepšie vyhovovať po posúdení ich dopravnej výkonnosti a to v nasledujúcich
lokalitách: Trenčianska cesta – časť I/50, ul. Sládkovičova, ul. Hviezdoslavova.
Je nutné udržiavať a spravovať jestvujúce komunikácie ich zvislé a vodorovné dopravné
značenie.
Dynamická doprava pešia
Preťaženosť automobilovej dopravy motivuje občanov mesta využívať pešiu dopravu, čo sa
prejavuje vo vysokom počte chodcov. Technický stav chodníkov je na hranici vyhovujúcemu
bezpečnému pohybu chodcov. Pre bezpečnosť cestnej premávky je potrebné ďalej rozvíjať
pešiu dopravu a skvalitniť ich stavebno-technický stav vrátane verejného osvetlenia. Je
potrebné vytvárať vhodné podmienky aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.
Dynamická doprava cyklistická
Okrem automobilovej a pešej dopravy občania mesta využívajú aj cyklistickú dopravu.
Mesto Bánovce nad Bebravou nemá vybudované cyklistické chodníky. Vzhľadom na
konfiguráciu terénu možno povedať, že zlepšením cyklistickej dopravy by sa znížila
preťaženosť automobilovej dopravy.
Návrh cyklochodníkov:
a).
ul. Svätoplukova - Sládkovičova - A. Hlinku – Partizánska – hlavná tepna je
najfrekventovanejším úsekom pohybu obyvateľov mesta, najmä cestujúcich za
prácou.
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b).

c).

Horné Ozorovce - kúpalisko Pažiť - ,,Vodná nádrž Prusy“, rozšírenie trás na
sídliskách Dubnička, Stanica, Sever a Stred ku všetkým potenciálnym zdrojom
a cieľom t.j. zariadenia občianskej vybavenosti, administratívne a výrobné zariadenia.
prepojenie susedných mestských časti a obce.

Problém cyklistickej dopravy na území mesta spočíva v:
1. nedostatočných šírkach niektorých mestských komunikácií
2. slabej iniciatíve smerom k budovaniu cyklotrás
Statická doprava
Pri súčasnom stave automobilizácie počet parkovacích miest v meste je nedostačujúci.
Vzhľadom k neustále stúpajúcemu automobilizmu sa javí akútna potreba parkovísk
a odstavných plôch.
Parkovacie a odstavné plochy je možné zabezpečiť:
 rozšírením súčasných plôch
 budovaním nových plôch
 budovaním parkovacích domov a hromadných garáži
Parkovacie a odstavné miesta je možné zriadiť na:
 parkovacích miestach pozdĺž komunikácie
 parkovacích pásoch pozdĺž komunikácie so šikmým alebo kolmým radením vozidiel
 na samostatných odstavných a parkovacích plochách.
Podmienky zriaďovania miest na parkovanie a odstavných plôch sú stanovené platnými
normami a príslušnými technickými predpismi.
Problém statickej dopravy na území mesta:
 Krátkodobé a dlhodobé parkovanie vozidiel v centre mesta, ktoré súvisia s dopravnou
obsluhou, návštevou prevádzok a zariadení. Prejavuje sa nedostatkom parkovacích
plôch v pracovnom čase najmä na ul. Hviezdoslavova, Jesenského, Sládkovičova,
Moyzesova, A. Kmeťa.
 Krátkodobé a dlhodobé parkovanie vozidiel pri bytových domoch, ktoré sú počas
pracovného dňa z časti prázdne a zapĺňajú sa večer.
 Parkovacie plochy súčasných bytových domov sú poddimenzované. Prejavuje sa to
najmä využívaním parkovania pozdĺž miestnych komunikácií najmä na ul.
Sládkovičova, Svätoplukova, A. Hlinku atď.
Príčinu nedostatku parkovacích miest je potrebné hľadať v minulosti, keď sa obytné súbory
v predošlých rokoch stavali bez parkovacích a odstavných plôch. V mestských častiach, v
ktorých nie je dostačujúca plocha na zriadenie parkovísk je potrebné budovať parkovacie
domy alebo hromadné garáže.
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Železničná doprava
Územie Trenčianskeho kraja je napojené na európsky železničný systém. V súčasnosti
prebieha rekonštrukcia koridoru V, trať dlhá 536,3 km, ktorá vedie na území SR od Bratislavy
cez Žilinu a Košice až do Čiernej nad Tisou. V prvej časti modernizácie sa realizuje trať č.
120 v celom úseku riešeného územia na traťovú rýchlosť do 160 km/hod, čím sa zvýši
plynulosť železničnej prevádzky. Modernizovanie železničných tratí je potrebné z pohľadu
dobrého prepojenia mesta Bánovce nad Bebravou s krajským mestom Trenčín a prepojenia
s hlavným mestom SR.
Železničná trať Trenčín - Chynorany je jednokoľajová neelektrifikovaná. Modernizáciou tejto
trate sa zlepší celková plynulosť železničnej dopravy z mesta Bánovce nad Bebravou.
Železničná stanica Bánovce nad Bebravou bola vybudovaná v roku 1943 a leží v km 16,630
trate č. 143. Je to stanica zmiešaná s počtom koľají 4 dopravné a 5 manipulačných, podľa
povahy práce a medziľahlá po prevádzkovej stránke. V stanici odbočuje vlečka KORD
Slovakia a.s. (ex TATRA), čo značne využíva nákladná doprava.
V súčasnosti cestujúci do vzdialenejších miest využívajú kombináciu autobusovej
a železničnej dopravy. Zmodernizované trate môžu motivovať cestujúcich využívať len
železničnú dopravu, čo môže viesť k poklesu v automobilovej doprave. Vyžiadané boli nové
spoje v zmysle ankety, čo je v súčasnosti v riešení v rámci železničného systému dopravy
v okresoch Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Topoľčany.
Letecká doprava
Mesto Bánovce nad Bebravou nemá vlastnú leteckú dopravu. Túto dopravu využíva
len v zdravotníctve na nutné prevozy pre záchranu života a v poľnohospodárstve na
poprašovanie polí proti škodcom od vlastníkov leteckých zariadení formou objednávky.
Vodná doprava
V dotknutom území nie sú vybudované vodné cesty ani prístavné a príslušné obslužné
zariadenia. V budúcnosti nízka prietočnosť a premenlivý charakter výšky hladiny vody vodnú
dopravu neumožňuje.
Kombinovaná doprava
Vzhľadom k absencii predchádzajúcich druhov dopráv nie je možné využívať
kombinovanú dopravu v našich podmienkach.

7. 2 Telekomunikácie
Na území mesta je vybudovaná digitálna telefónna ústredňa. Ústredňa je pripojená do siete
miestnych a diaľkových optických káblov, umožňuje pripojenie telefónnych liniek v kvalite
ISDN a dátových liniek s dostatočnou kapacitou. Prevádzkovateľ – SLOVAK TELECOM,
a.s., Nám. slobody 6, Bratislava. Mesto je pokryté sieťami troch mobilných operátorov
poskytujúcich mobilné dátové služby.
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Rozvody káblovej televízie poskytujú tri subjekty zabezpečujúce aj dátové služby..

7. 3 Elektrifikácia a verejné osvetlenie
Elektrifikácia
Mesto Bánovce nad Bebravou nemá vlastné energetické zdroje. Je zásobované elektrickou
energiou v súčasnej dobe z distribučných a priemyselných transformačných staníc – spolu 78
ks 22 /0,4 kV, (+ Horné Ozorovce 7, Biskupice 2) ktoré sú napojené z rozvodne TR 110/22
kV Bánovce nad Bebravou cez 22 kV vzdušné a káblové vývody, v mimoriadnom zapojení
z rozvodne Topoľčany, prípadne Partizánske.
Prevádzkovateľ – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava – Správa
energetických zariadení Sever, Trenčín. Celkovo na území mesta je 108 km vedení. Kapacita
rozvodnej siete je dostatočná, pre nové odberateľské miesta je potrebné dobudovať miestne
rozvodné siete, v blízkej dobe je plánované posilnenie vysokonapäťových káblových
rozvodov z rozvodne TR 110/22 kV cez Ul. Partizánska, rovnako sa pripravuje samostatný
káblový vývod z rozvodne do Horných Ozoroviec v zatiaľ bližšie neurčenej trase.
Negatívnym javom je množstvo VN a NN vzdušných rozvodov v zastavanom území,
kde je potrebná postupná výmena týchto rozvodov za zemné. Obzvlášť závažným spôsobom
zasahuje vzdušné vedenie VVN 110 kV do rozvoja mesta a to nielen vzhľadom ale aj
svojím ochranným pásmom znemožňujúcim výstavbu.
Verejné osvetlenie
Čoraz viac je dôležitejšia funkcia verejného osvetlenia a to vzhľadom na potlačenie
kriminality ale aj na bezpečnosť chodcov v rastúcej hustote cestnej premávky.
Rekonštrukciou námestia a centrálnej mestskej zóny boli zrekonštruované aj rozvody
verejného osvetlenia.
Na základe zastaraného technického stavu pôvodného verejného osvetlenia mesto
prijíma opatrenia pre odstránenie mnohokrát havarijného stavu, zníženie energetickej
náročnosti a bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov. Hlavne v mestských častiach
a v častiach s individuálnou bytovou výstavbou sú svetelné body verejného osvetlenia
umiestnené na stožiaroch NN rozvodov v majetku Západoslovenskej energetiky a. s.
a v prípade rekonštrukcie týchto rozvodov za zemné je mesto donútené budovať vlastné
komplexné rozvody verejného osvetlenia.

7. 4 Mestský rozhlas
Slúži na informovanosť občanov samotného mesta, mestské časti majú samostatné rozvody
vrátane ústrední. Ústredňa v meste je umiestnená v budove Mestského úradu a bola vymenená
v rámci rekonštrukcie námestia, rozvody v centre a priľahlých uliciach sú zemné, v ostatných
častiach vzdušné na stĺpoch ZSE alebo na mestských stĺpoch.
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7. 5 Plynofikácia
V meste je vybudovaná rozsiahla sieť stredotlakových plynovodov o dĺžke 30 029 m, ktoré
pokrývajú celoplošne zastavanú časť mesta a aj jeho pričlenené časti. Mesto je zásobované
vysokotlakovým plynovodom prostredníctvom dvoch regulačných staníc 10 000 m3/hod.
Prevádzkovateľ – Slovenský plynárenský priemysel distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44,
Bratislava. Budovanie protikoróznej ochrany rozvodov – katódová ochrana oceľových
potrubí a zariadení bola investorom verejného rozvodu plynu - Slovenský plynárenský
priemysel. Odberné plynové zariadenia zriaďujú a prevádzkujú odberatelia plynu na vlastné
náklady. Plynovodná sieť je vybudovaná kapacitne dostatočne, v niektorých úsekoch je už
zastaraná. Tieto úseky je potrebné rekonštruovať. S pribúdajúcimi aktivitami a s plánovaným
rozvojom mesta v zmysle územného plánu je potrebné zabezpečiť nové rozvody vo všetkých
plánovaných lokalitách pre výstavbu.

7. 6 Zásobovanie vodou
Mesto je zásobované gravitačným vodovodom z podzemných zásobníkov vody 1 000 m3
a 2x 2 500 m3 s prepojením na zásobník Ponitrianskeho skupinového vodovodu 2 x 2 000
m3. Zásobníky sú plnené z prameňov a ich záchytov na území okresu Bánovce nad Bebravou.
Stav vodovodnej siete umožňuje všetkým obyvateľom mesta, ako aj organizáciám
a podnikateľom napojiť sa na pitnú vodu z verejného vodovodu. Prietok a tlak vody vo
vodovodnej sieti na sídliskách Stred a Sever nie je v určitých obdobiach roka dostatočný,
v dôsledku čoho bolo potrebné vybudovať zosilňovacie stanice tlaku hlavne vo výškových
bytových domoch. Mesto je akcionárom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Nitra,
ktorá spravuje vodovodnú a kanalizačnú sieť na území mesta. Vodovodná sieť je v niektorých
úsekoch zastaraná, preto tieto úseky budú postupne rekonštruované.
Na úžitkové účely v priemyselných areáloch a výrobných podnikoch sa odporúča
využiť vodné toky, alebo budovať vlastné vodné zdroje / ako je vŕtaná studňa v Milsy a. s.

7. 7 Verejná kanalizácia
Mesto má vybudovanú verejnú kanalizáciu jednotnej sústavy s centrálnou čistiarňou
odpadových vôd (ČOV). V samotnom meste je kanalizačné potrubie sčasti v schátralom
stave, je potrebná jeho obnova. ČOV je nedostatočnej kapacity, správca Západoslovenská
vodárenská spoločnosť pripravuje jej rozšírenie a intenzifikáciu v rámci odkanalizovania
celého regiónu. V rámci tohto projektu je zahrnutá aj rekonštrukcia schátralých a dožitých
kanalizácií. Kanalizačnú sieť je potrebné dobudovať na Ul. Textilná, v mestských častiach
Malé Chlievany, Horné Ozorovce a v mestskej časti Biskupice, kde v súčasnosti prebieha
realizácia. Mesto nemá vybudovanú dostatočne účinnú ochranu pre odvádzanie dažďových
prívalových povrchových vôd do vodných tokov mimo kanalizačné potrubia.

7. 8 Odpadové hospodárstvo
V oblasti životného prostredia patria odpady k rozhodujúcim faktorom jeho znečisťovania,
pritom odpady nie sú len produktom priemyselnej výroby, ale aj produktom všetkých
obyvateľov a poľnohospodárskej činnosti.
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V súvislosti so zneškodňovaním vyprodukovaných odpadov sa tak, ako v iných
podobných oblastiach kladie do popredia požiadavka minimalizácie jeho vplyvu na
zaťaženosť prírody, obmedzovania množstva odpadov na skládkovanie a jeho triedenie a
druhotné využívanie. Obdobie po roku 2010 sa vyznačuje mnohými zmenami, ktoré priniesli
nový vývoj smerovania spoločnosti a skutočnosť, že proces transpozície právnych predpisov
Európskej únie, týkajúcich sa odpadového hospodárstva, bude pokračovať. Európska únia
plánuje radikálne zmeny v politike v oblasti odpadov, aby zabrzdila nárast odpadu a zvýšila
jeho materiálové zužitkovanie.
V odpadovom hospodárstve naďalej platí poradie priorít s cieľom predchádzania alebo
znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania
celkových vplyvov využívania zdrojov. Zvyšovaním efektívnosti takého využívania sa
uplatňuje hierarchia odpadového hospodárstva:
a)
b)
c)
d)
e)

predchádzanie vzniku odpadu,
príprava na opätovné použitie,
recyklácia,
iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
zneškodňovanie.

Podľa nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z z., ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2016,
zodpovednosť za nakladanie s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom,
ktoré vznikli na území miest a obcí, zostáva aj naďalej v kompetencii miest a obcí. Zákon o
odpadoch prináša zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorej cieľom je prenesenie
časti zodpovednosti na výrobcov vyhradených výrobkov (OZV) a odbremenenie miest a obcí
vo vzťahu k nakladaniu s vyhradenými prúdmi odpadov (zjednodušene elektroodpad,
batériový odpad, odpady z obalov, vozidlá, pneumatiky a odpad z neobalových výrobkov),
náklady na triedený zber budú znášať OZV. Nový zákon o odpadoch zavádza tzv. rozšírenú
zodpovednosť výrobcov a dovozcov za výrobok od jeho výroby až po jeho spracovanie ako
odpadu. Znamená to, že výrobcovia budú zodpovedať za recykláciu a spracovanie vlastných
výrobkov. Platí to napríklad pre výrobcov alebo dovozcov elektrozariadení, vozidiel,
pneumatík, akumulátorov, ale aj papiera, plastov alebo skla. O vytriedený odpad sa majú
postarať novovytvorené organizácie zodpovednosti výrobcov. Obce budú po uzavretí dohody
s organizáciami povinné platiť len za vývoz zmiešaného komunálneho odpadu, čo by ich
malo motivovať k dôslednému triedeniu odpadu.
Mesto Bánovce nad Bebravou má spracovaný program odpadového hospodárstva, v zmysle
ktorého postupuje pri nakladaní s odpadmi. Komunálny odpad je z mesta vyvážaný v
pravidelných intervaloch na riadenú skládku odpadov Dežerická Eko s.r.o., v Dežericiach. V
meste sa realizuje triedený zber komodít sklo, papier, plasty, kovové obaly, viacvrstvové
kombinované materiály, biologický rozložiteľný odpad a nebezpečné odpady. Mesto Bánovce
nad Bebravou využíva zberový dvor, ktorý je určený taktiež pre individuálnu donášku
odpadov od občanov Bánoviec nad Bebravou. Napriek týmto snahám o zefektívnenie
nakladania s odpadmi je ešte vždy potrebné vyvíjať ďalšie aktivity v oblasti zhodnocovania
vyprodukovaných odpadov, ktoré by prispeli k znižovaniu zaťažovania životného prostredia a
k zvýšeniu celkového množstva vytriedených komodít.

78

Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou

7. 9 Tepelné hospodárstvo
V zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike mesto zabezpečilo
vypracovanie Koncepcie rozvoja Bánoviec nad Bebravou v oblasti tepelnej energetiky
v termíne 12/2005. Vypracovaná koncepcia po schválení MsZ sa stala súčasťou
územnoplánovacej dokumentácie mesta.
Tepelné hospodárstvo v majetku mesta je v správe spoločnosti BYTTHERM, spol.
s r.o. Bánovce nad Bebravou. Toho času spravujú 4 117 m primárnych rozvodov,
12 235 m sekundárnych rozvodov, 3 860 m teplej úžitkovej vody vrátane termálnej.
Klasické rozvody tepla (tepelný kanál z prefabrikovaných prvkov a v ňom umiestnené
tepelne izolované oceľové potrubie) sa postupne nahrádzajú bezkanálovým s využitím
predizolovaného potrubia, ktoré má podstatne lepšie tepelno-technické vlastnosti. Výroba
tepla je realizovaná v centrálnych kotolniach na zemný plyn a biomasou na sídlisku
Dubnička. Na túto kotolňu je vypracovaný projekt pre rozšírenie vykurovania biomasou
o 2,50 MW.
Okrem uvedeného tepelného hospodárstva sú v niektorých bytových domoch
blokové kotolne, výrobné prevádzky a priemyselné komplexy sú vykurované vlastnými
kotolňami prevažne na zemný plyn.
Mesto využíva hĺbkový termálny vrt v miestnej časti Biskupice. Prívod termálnej
vody z termálneho prameňa do kúpaliska na Pažiti v dĺžke 2 600 m je stále v provizórnom
prevedení (oceľové potrubie voľne uložené v teréne prirodzených tokov rieky Bebravy
a potoka Dubnička). Trvalý prívod je čiastočne vyprojektovaný treba nájsť investora na
nový prívod termálnej vody.
Predizolované potrubie zásobuje termálnou vodou mestskú plaváreň a predohrev
teplej úžitkovej vody v kotolni na ul. 9. mája.
Pripravovaný projekt Zelená domácnostiam umožní získanie dotačných finančných
prostriedkov na vykurovanie, prípravu TÚV a výrobu elektrickej energie.
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8 Hospodárstvo
8. 1 Hospodársky potenciál
Okres Bánovce nad Bebravou registruje k 30. 6. 2015 spolu 3205 podnikateľských subjektov.
Právnické osoby predstavujú 764 osôb a počet súkromných podnikateľov – fyzických osôb je
2441.
Z právnických osôb okres Bánovce nad Bebravou eviduje 720 spoločností s ručením
obmedzeným a 24 akciových spoločností, ostatné sú registrované ako občianske združenia.
V odvetvovej štruktúre sa vnútorným obchodom zaoberalo 1884 podnikateľských subjektov,
službami 2720 podnikateľských subjektov, výrobou 1285 podnikateľských subjektov. Zvyšok
súkromných podnikateľov realizuje svoju činnosť v rôznych iných oblastiach.

8. 2 Hospodárenie a majetok mesta
Makroekonomické rámce zostavenia návrhu rozpočtu na roky 2016 až 2018
Stratégia rozpočtovej politiky v nasledujúcich rozpočtových rokoch je zameraná na
ďalšie zlepšovanie rozpočtovej pozície verejnej správy s cieľom zaručiť dlhodobú
udržateľnosť verejných financií. Návrh rozpočtu verejnej správy vytvára základné
predpoklady pre zabezpečenie pokračovania v konsolidácii verejných financií. V súlade
s Programom stability Slovenska na roky 2015-2018 je cieľová hodnota deficitu verejnej
správy na rok 2016 stanovená vo výške 1,93 % HDP. V ďalších rokoch sa predpokladá
znižovanie deficitu na úroveň 0,88 % HDP v roku 2017 a 0,53 % HDP v roku 2018.
Stanovené ciele by mali prispieť ku každoročnému znižovaniu dlhu verejnej správy
v rozpočtovom období, čím zohľadňujú aj požiadavky ústavného zákona o rozpočtovej
zodpovednosti.
V rokoch 2016-2018 sa predpokladá prebytkové hospodárenie subjektov verejnej
správy – obcí v metodike ESA 2010 na nekonsolidovanej báze.
Medzi hlavné riziká prognózy patrí samotný makroekonomický vývoj. Aktuálna
prognóza daňových príjmov je postavená na predpokladanom raste ekonomiky v roku 2015
na úrovni 3,2 % a v roku 2016 na úrovni 3,7 %.
Daň z príjmu fyzických osôb sa podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov je pre obce v roku 2015 vo výške 68,5 %. Pre roky 2016 až
2018 je výhľad 70 % podielu.
Prognóza vývoja dane z nehnuteľností podľa Ministerstva financií Slovenskej
republiky má stúpajúcu tendenciu. Odhad je indikatívny, subjekty samosprávy si zostavujú
vlastné rozpočty v zmysle schválených všeobecne záväzných nariadení. Výška získaných
príjmov ovplyvňuje výdavky samosprávy.
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Analýza výsledkov hospodárenia mesta Bánovce nad Bebravou
Systém programového rozpočtovania sa na úrovni územnej samosprávy zaviedol
v roku 2009 a predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov zmeny pohľadu
na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu. Hlavným cieľom zavedenia programového
rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi
mesta a zadefinovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.
V programovom rozpočte mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2015 – 2017 boli
výdavky alokované do 12 programov a to:
Program 1: Plánovanie a rozvoj mesta (výstavba a právne)
1.1

Príprava a implementácia rozvojových projektov

1.2

Územné plánovanie, zámery a štúdie

1.3

Spoločný obecný úrad (stavebný)

1.4

Evidencia a správa pozemkov

1.5

Právne služby

Program 2: Propagácia a marketing
2.1

Propagácia a prezentácia mesta

2.2

Kronika mesta

2.3

Bánovské noviny

2.4

Mestský rozhlas

Program 3: Interné služby mesta (vnútorná správa)
3.1

Riadenie mesta

3.2

Autodoprava

3.3

Zasadnutia orgánov mesta

3.4

Voľby

3.5

Telekomunikačný a doručovací systém

3.6

Správa, údržba a prevádzka budov

3.7

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

3.8

Vnútorný informačný systém

3.9

Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.10 Administratíva - správa mesta
Program 4: Služby občanom
4.1

Činnosť matriky

4.2

ZPOZ (sobáše, uvítanie detí, pohreby, jubilanti, ost.)

4.3

Správa bytového fondu

4.4

Cintorínske služby

Program 5: Bezpečnosť a poriadok
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5.1

Mestská polícia

5.2

Kamerový systém

5.3

Civilná ochrana

5.4

Požiarna ochrana

Program 6: Odpadové hospodárstvo
6.1

Odvoz odpadu

6.2

Uloženie odpadu

6.3

Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi

6.4

Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7: Sociálne služby
7.1

Kluby dôchodcov

7.2

Pobytové sociálne služby

7.3

Terénne sociálne služby

7.4

Sociálna pomoc

7.5

Osobitný príjemca - prídavky na deti

7.6

Osobitný príjemca - dávky v hmotnej núdzi

7.7

Sociálno-právna ochrana

7.8

Organizovanie spoločného stravovania

Program 8: Doprava, komunikácie, chodníky, parkoviská
8.1

Správa a údržba MK, chodníkov a odstavných plôch

8.2

Výstavba MK, chodníkov a odstavných plôch

8.3

Čistenie mesta

8.4

Doprava

Program 9: Školstvo a vzdelávanie
9.1

Materské školy

9.2

Základné školy

9.3

Základná umelecká škola

9.4

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVČ

9.5

Neštátne školské zariadenia

9.6

Spoločný školský úrad

Program 10: Šport
10.1 Podpora športových aktivít
10.2 Športoviská v správe p. o. Správa majetku mesta
Program 11: Kultúra
11.1 MsKS s. r. o. a BKC p. o.
11.2 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít v meste
11.3 Podpora kultúrnych domov
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11.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky
Program 12: Prostredie pre život a verejná zeleň
12.1 Verejná zeleň a ochrana ŽP
12.2 Odchyt túlavých zvierat
12.3 Detské a športové ihriská
12.4 Verejno-prospešné práce
12.5 Verejné osvetlenie
12.6 Správa nebytových priestorov

Prehľad hospodárenia mesta Bánovce nad Bebravou v období 2010-2014 (v €)
2010
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Fin. operácie - príjmy
Spolu príjmy

2011

2012

2013

2014

9 059 895

9 631 771

9 947 940,08 10 249112,84

10 634550,91

996 045

1 564 407

1 325 754,55

265 294,59

290 956,23

1 703 288

511 486

621 492,19

311 266,36

245 238,76

11 759 228 11 707 664 11 895 186,82 10 825 673,79 11 170 745,90

Bežné výdavky

9 475 972

9 169 023

9 612 283,74

9 716 230,25

9 903 978,54

Kapitálové výdavky

1 778 008

1 857 404

1 835 480,81

397 855,88

461 593,52

207 482

215 027

232 383,24

244 870,80

226 571,94

Fin. operácie - výdavky
Spolu výdavky
Prebytok/schodok

11 461 462 11 241 454 11 680 147,79 10 358 956,93 10 592 144,00
297 766

466 210

215 039,03

466 716,86

578 601,90

Prebytok/schodok
po
vylúčení fin. operácií
-1 198 040

169 751

-174 069,92

400 321,30

559 935,08

Zdroj: Záverečné účty mesta

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2016

Príjmy rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou sa na rok 2016 rozpočtujú sumou
11 808 454 €, v tom:
Bežné príjmy
11 322 094 €
Kapitálové príjmy
486 360 €
Výdavky rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2016 sa rozpočtujú sumou
12 303 747 €, v tom:
Bežné výdavky
10 934 273 €
Kapitálové výdavky
1 369 474 €
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky

1 370 112 €
874 819 €
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Celkové príjmy spolu:
Celkové výdavky spolu:

13 178 566 €
13 178 566 €

Programový rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2016 je navrhnutý ako
vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami (vrátane príjmových
a výdavkových finančných operácií) je 0,- €. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový
v sume 387 821 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 883 114 €. Schodok
kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu v sume 387 821 € a príjmovými
finančnými operáciami v sume 1 370 821 €.
Príjmová časť bežného rozpočtu je oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2015 zvýšená
o 9,4 % vzhľadom na nárast výnosu dane z príjmov fyzických osôb.
Výdavky mesta sú rozpočtované v rámci možných finančných zdrojov na nevyhnutný
chod samosprávy, na realizáciu nevyhnutných (schválených) investičných akcií. Nárast
príjmov (bežných a kapitálových) sa predpokladá na 113,8 %. Nárast výdavkov (bežných
a kapitálových) sa predpokladá na 108,07 % bez úveru a 118,82 % s úverom na financovanie
verejného osvetlenia s využitím grantu Európskej banky pre obnovu a rozvoj – MUNSEFF
v sume 1 112 848 €. Nárast celkových príjmov a celkových výdavkov sa predpokladá
na 114,60 % bez úveru a 125,17 % s úverom.
Mesto eviduje nezaradené požiadavky na realizáciu investičných akcií, ktoré nie je
možné zaradiť do rozpočtu a realizovať v roku 2016 pre nedostatok finančných prostriedkov.
Je nevyhnutné hľadať alternatívne možnosti a zdroje financovania rozvojových programov,
prehodnotiť spôsob využívania majetku mesta a prehodnotiť daňovú politiku.
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Sumarizácia
Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie na rok 2016-2018 (v eurách)
Skutočnosť 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

Bežné príjmy spolu:
Bežné výdavky spolu:
Rozdiel - prebytok
bežného rozpočtu:
Kapitálové príjmy
spolu:
Kapitálové výdavky
spolu:
Rozdiel - schodok
kapitál.rozpočtu:
Príjmy spolu
(bežné+kapitálové):
Výdavky spolu
(bežné+kapitálové):
Rozdiel:
Finančné operácie príjmy
Finančné operácie výdavky
Rozdiel FO:
Celkové príjmy
spolu
Celkové výdavky
spolu
Účtovný prebytok
(schodok) celkom =
vyrovnaný

Skutočnosť 2014

Rozpočet 2015

Upravený rozpočet Očakáv. skut. 2015

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

Rozpočet 2018

10 249 112,84

10 634 551,00

10 352 459,00

10 749 871,31

11 149 758,00

11 322 094,00

11 629 672,00

11 930 662,00

9 716 230,25

9 903 978,54

10 005 213,00

10 498 549,05

10 509 390,34

10 934 273,00

11 110 773,00

11 294 830,00

532 882,59

730 572,37

347 246,00

251 322,26

640 368,10

387 821,00

518 899,00

635 832,00

265 294,59

290 956,00

23 800,00

952 650,00

952 117,00

486 360,00

5 000,00

5 000,00

397 855,88

461 593,52

349 367,00

4 592 403,16

3 980 094,62

1 369 474,00

133 304,00

248 304,00

-132 561,29

-170 637,29

-325 567,00

-3 639 753,16

-3 027 977,62

-883 114,00

-128 304,00

-243 304,00

10 514 407,43

10 925 507,14

10 376 259,00

11 702 521,31

12 101 875,44

11 808 454,00

11 634 672,00

11 935 662,00

10 114 086,13

10 365 572,06

10 354 580,00

15 090 952,21

14 489 484,96

12 303 747,00

11 244 077,00

11 543 134,00

400 321,30

559 935,08

21 679,00

-3 388 430,90

-2 387 609,52

-495 293,00

390 595,00

392 528,00

311 266,36

245 239,00

152 483,00

3 565 243,90

3 054 871,77

1 370 112,00

0,00

0,00

244 870,80

226 572,00

174 162,00

176 813,00

176 803,19

874 819,00

390 595,00

392 528,00

66 395,56

18 666,82

-21 679,00

3 388 430,90

2 878 068,58

495 293,00

-390 595,00

-392 528,00

10 825 673,79

11 170 745,90

10 528 742,00

15 267 765,21

15 156 747,21

13 178 566,00

11 634 672,00

11 935 662,00

10 358 956,93

10 592 144,00

10 528 742,00

15 267 765,21

14 666 288,15

13 178 566,00

11 634 672,00

11 935 662,00

466 716,86

578 601,90

0,00

0,00

490 459,06

0,00

0,00

0,00

Zdroj: Návrh rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou
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Majetok mesta
Ku koncu roka 2014 hospodárilo mesto Bánovce nad Bebravou s celkovým majetkom
v objeme 36 346 296,44 €. V jeho štruktúre dominuje neobežný majetok s 81,83 % podielom.

Prehľad dlhodobého majetku mesta Bánovce nad Bebravou v rokoch 2010-2014 ( v €)
Software a iný DNM
Stavby

2010

2011

2012

2013

2014

34 948

39 380

39 380,07

39 380,07

112 258,98

24 331 928 24 285 825

22 089 749,04

23 466 359,97

23 591 073,16

Pozemky

4 224 876

4 195 560

4 195 042,14

4 203 351,79

4 277 953,99

Ostatný DHM

4 977 992

6 622 566

7 229 505,72

4 188 367,24

4 411 143,22

Dlhodobý fin. majetok

3 953 867

3 953 867

3 953 867,09

3 953 867,09

3 953 867,09

Spolu majetok

37 523 611

39 097 198

37 507 544,06

35 851 326,16

36 346 296,44

Zdroj: Záverečné účty mesta

Finančné zdravie
Finančné zdravie mesta vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné
a či hospodárenie nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je kombináciou piatich
indikátorov finančnej stability a to: celkového dlhu, dlhovej služby, záväzkov neuhradených
60 a viac dní po lehote splatnosti, okamžitej likvidity a základnej bilancie.
Hodnotenie finančného zdravia mesta je ukazovateľom ako mesto dokáže pokrývať
svoje bežné výdavky – chod samosprávy a kapitálové výdavky – zveľaďovanie majetku
a ďalší rozvoj investícií.
Finančné zdravie mesta Bánovce nad Bebravou za roky 2011-2014 dosiahlo skóre
hodnotenia z priemerných indikátorov hodnotu 5,0 z maximálne možného skóre 6, čo je
výborné finančné zdravie.
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Zdroj: www.obce.ineko.sk

8. 3 Ekonomické subjekty na území mesta
Ekonomické subjekty predstavujú pre obce, resp. mestá veľký potenciál hospodárskeho ako aj
sociálneho rozvoja. Zabezpečujú znižovanie zamestnanosti v regióne a zvyšovanie
kúpyschopnosti domácností.
V meste Bánovce nad Bebravou sa v rámci veľkých podnikov rozšírili najmä podniky
realizujúce výrobnú činnosť a to hlavne v oblasti výroby obuvi a odevov a výroby
komponentov a príslušenstva pre motorové vozidlá.
Vybrané podniky v meste Bánovce nad Bebravou
Názov subjektu, adresa

Zameranie činnosti

HELLA Slovakia Signal-Lighting s.r.o.
Výroba
elektrických
Hrežďovská 1629/16, 957 04 Bánovce nad svietidiel
Bebravou
GABOR spol s.r.o.
Výroba obuvi
J.Gabora 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

87

Počet
zamestnancov

Základné
imanie

1000-1999

31 939 056

1000-1999

4 481 180
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MILSY a.s.
Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad
Bebravou
ZORNICA Banko Fashion a. s.
Textilná 4, 957 01 Bánovce nad Bebravou
ETERNA s. r. o.
Textilná 4, 957 01 Bánovce nad Bebravou
BKV, spol. s. r. o.
Svätoplukova 1339, 957 01 Bánovce nad
Bebravou
MTA Slovakia s. r. o.
Horné Ozorovce 261, 957 03 Bánovce nad
Bebravou
LINEA - D s. r. o.
Partizánska 10, 957 01 Bánovce nad
Bebravou
LKW Komponenten s. r. o.
Partizánska 916, 957 01 Bánovce nad
Bebravou
MVL AGRO, s. r. o.
Malé Chlievany 67, 957 01 Bánovce nad
Bebravou
SPPP Slovakia s. r. o.
Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad
Bebravou
VALSABBIA Slovakia, s. r. o.
Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad
Bebravou

Prevádzka mliekarní a
výroba syrov

200-249

4 091 648

250-499

33 197

500-999

5 000

Výroba
ostatných
textilných
výrobkov
okrem odevov

100-149

69 707

Výroba
ostatných
dielov a príslušenstva
pre motorové vozidlá

150-199

6640

50-99

6 639

150-199

6 639

150-199

33 196

100-149

2 554 707

50-99

5 000 000

Výroba oblečenia
Výroba oblečenia

Výroba
nábytku

ostatného

Výroba
ostatných
dielov a príslušenstva
pre motorové vozidlá
Zmiešané hospodárstvo
Výroba
ostatných
dielov a príslušenstva
pre motorové vozidlá
Výroba
výrobkov,
pružín

drôtených
reťazí a

Zdroj: finstat.sk

8. 4 Malé a stredné podnikanie
V meste Bánovce nad Bebravou sa nachádza silné zastúpenie malých a stredných
podnikateľov (MSP). MSP sú zastúpení predovšetkým v odvetví obchodu, pohostinstva,
drobnej priemyselnej výroby (najmä stolárskej, obuvníckej, krajčírskej a strojárskej), kde sa
využívajú tradície a kvalifikovaný ľudský potenciál.
Napriek tomuto konštatovaniu je potrebné neustále podporovať rozvoj MSP, pretože tento
segment prináša flexibilné možnosti zamestnania pre obyvateľov mesta Bánovce nad
Bebravou ako aj pre obyvateľov z okolitých obcí.
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8. 5 Priemyselná výroba
V meste Bánovce nad Bebravou sa prevažná časť priemyslu sústreďuje v areáli bývalého
automobilového podniku TATRA – VAB SIPOX, a. s.. Aktuálny stav spoločností sídliacich
v tomto areáli k 30. 6. 2015:
Výroba na území mesta Bánovce nad Bebravou sústredená v areáli TATRA – VAB SIPOX, a.
s. v roku 2015
Názov

Adresa

Popis činnosti

Authentic, s. r. o.

Podlužany 225,
956 52

Výroba umelých kameňov

Auto Koiš, s. r. o.

Trenčianska c.
1335/62, Bánovce Servis a predaj súčiastok
nad Bebr. 957 01

Colná správa - Colnica

Partizánska 1,
911 01 Trenčín

Colný dohľad a daňový dozor

ECO Energy Service, s. r. o.

Šekvická 14/R,
902 01 Pezinok

LPG

Elettromil Slovakia, s. r. o.

Partizánska 73,
957 01 Bánovce
nad Bebr.

Výroba elektrických transformátorov a oceľových
konštrukcií

FGV Slovakia, s. r. o.

Partizánska 73,
957 01 Bánovce
nad Bebr.

Výroba kovových častí nábytku, tesnení a
nábytkových plastových doplnkov

Flaga s. r. o.

Šenkvická 14/r,
902 01 Pezinok

LPG

FMB s. r. o.

Partizánska 73,
957 01 Bánovce
nad Bebr.

Výroba komponentov na kabíny pre stavebné,
poľnohospodárske a manipulačné stroje

GZS Chemicals Slovakia, s. r.
o.

Moyzesova
1918/6A, 95701
Bánovce nad
Bebr.

Predaj priemyselnej chémie, chemických produktov
na úpravu vody a bazénovej chémie

Hrežďovská
1629/16, 957 01
Hella Slovakia Signal Lighting, Bánovce nad
s. r. o.
Bebr.

Svietidlá

International Quick Service
Slovakia, s. r. o. (VELUX)

Nitrianska 1764,
958 01 Bánovce
nad Bebr.

Autosúčiastky

Konako, s. r. o.

Partizánska 73,
957 01 Bánovce
nad Bebr.

Výroba strojov a výroba náhradných dielov pre
automobilový priemysel
Kovovýroba

Kovytec, s. r. o.

Partizánska 73,
957 01 Bánovce
nad Bebr.
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LKW Komponenten, s .r. o.

Partizánska 73,
957 01 Bánovce
nad Bebr.

Dodávateľ komponentov pre strojársky holding
MAN
Ubytovacie a stravovacie služby

Marián Kováč

9.mája 591/26,
957 01 Bánovce
nad Bebr.

Medline Assembly Slovakia s.
r. o.

Partizánska 73,
957 01 Bánovce
nad Bebr.

Výroba zdravotníckych pomôcok

Služby

Orange Slovensko, a. s.

Záfortňa 533/2,
957 01 Bánovce
nad Bebr.

Peter Rybanský

Nadlice 28, 956
32 Nadlice

Knihy

POTTINGER stroje, s. r. o.

Partizánska 73,
957 01 Bánovce
nad Bebr.

Výroba a predaj techniky pre odpadové
hospodárstvo

REJA EU, s. r. o.

J.Bottu 862/6,
Súkromná bezpečnostná služba
955 01 Topolčany

RÖHM Slovakia, s. r. o.

Partizánska 73,
957 01 Bánovce
nad Bebr.

Povrchová úprava kovov, kovoobrábanie,
zámočníctvo, nástrojárstvo

RST Rolety, s. r. o.

Rajčianske Mýto
1/C,
839 01
Bratislava 32

Výroba roletových boxov a produktov z
drevocementovej hmoty, montáž roliet

SPPP Slovakia, s. r. o.

Partizánska 73,
957 01 Bánovce
nad Bebr.

Lakovanie vonkajších plastových dielov a výroba
exteriérových dielov v automobilovom priemysle
Služby

Správca VŠEMvs, s. r. o.

Partizánska 73,
957 01 Bánovce
nad Bebr.

Šrotovisko

ŠROTSERVIS, s. r. o.

Matuškovská
cesta 877/4, 924
01 Galanta

TANAX TRUCKS, a. s.

Červeňova 28,
Bratislava.
Prevádzka BN

Náhradné diely na nákladné vozidlá TATRA,
AKTIS a úžitkové vozidlá PIAGGIO a
GASOLONE

TB TRADE, a. s.

Partizánska 73,
957 01 Bánovce
nad Bebr.

Predaj náhradných dielov na vozidlá Tatra,
Microcar, Karosa, Liaz, Avia-Deiwo

Telefónica Slovakia, s. r. o.

Záfortňa 5, 957
01 Bánovce n/B

O2 služby

VALSABBIA SLOVAKIA, s.
r. o.

Partizánska 73,
957 01 Bánovce
nad Bebr.

Predaj hutníckeho materiálu, výroba oceľovej
výstuže do betónu

VOITH Industrial Services, s.
r. o.

Partizánska 916,
957 01 Bánovce
nad Bebr.

Priemyselné služby

WAVIN Slovakia, s. r. o.

Trenčianska c.
52/887 Bánovce

Výroba a predaj plastových potrubných systémov,
kanalizačných šácht, ležadiel kanalizácií,
bezvýkopových technológií, odkvapových
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nad Bebr. 957 01

systémov, tlakových rozvodov, rozvodov pre
vykurovanie

SIMACEK Facility SK, s. r. o.

Kremnička 3, 974
03 Banská
Čistiace a upratovacie služby
Bystrica

Prvá Bán.Inf.spoločnosť, s. r.
o.

Farská 7, 957 01
Bánovce nad
Bebr.

KTS, s. r. o

Partizánska 73A,
957 01 Bánovce
nad Bebr.

Slovenský zväz záhradkárov
ZP 14-32

J.C.Hronského
1328/7, 957 04
Bánovce nad
Bebr.

Služby
Spracovanie a zákazková výroba rôznych strojov a
zariadení, dopravníkov, návrh a výroba nových
technologických zariadení, zákazková výroba
dielcov a komponentov, výroba elektrorozvádzačov
Slovenský zväz záhradkárov ZP 14-32

Strojársky priemysel
Strojárska výroba na území mesta Bánovce nad Bebravou v roku 2015
Názov

Adresa

Popis činnosti

ELETTROMIL, s. r. o.

Partizánska 73, 957 01
Bánovce nad Bebr.

Výroba elektrických transformátorov a oceľových
konštrukcií

FGV Slovakia, s. r. o.

Partizánska 73, 957 01
Bánovce nad Bebr.

Výroba kovových častí nábytku, tesnení a
nábytkových plastových doplnkov

Kovytec, s. r. o.

Partizánska 73, 957 01
Bánovce nad Bebr.

Kovovýroba

PÖTTINGER Stroje, s. r.
o.

Partizánska 73, 957 01
Bánovce nad Bebr.

Výroba a predaj techniky pre odpadové
hospodárstvo

RÖHM Slovakia, s. r. o.

Partizánska 73, 957 01
Bánovce nad Bebr.

Povrchová úprava kovov, kovoobrábanie,
zámočníctvo, nástrojárstvo

VALSABBIA
SLOVAKIA, s. r. o.

Partizánska 73, 957 01
Bánovce nad Bebr.

Predaj hutníckeho materiálu, výroba oceľovej
výstuže do betónu

VOITH Industrial
Services, s. r. o.

Partizánska 916, 957 01
Bánovce nad Bebr.

Priemyselné služby

WAVIN Slovakia, s. r. o.

Trenčianska c. 52/887
Bánovce nad Bebr. 957
01

Výroba a predaj plastových potrubných systémov,
kanalizačných šácht, ležadiel kanalizácií,
bezvýkopových technológií, odkvapových
systémov, tlakových rozvodov, rozvodov pre
vykurovanie

KTS, s. r. o.

Spracovanie a zákazková výroba rôznych strojov a
zariadení, dopravníkov, návrh a výroba nových
Partizánska 73A, 957 01
technologických zariadení, zákazková výroba
Bánovce nad Bebr.
dielcov a komponentov, výroba
elektrorozvádzačov

Zdroj: Interné údaje MsÚ

91

Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou

Automobilový priemysel
Automobilová výroba na území mesta Bánovce nad Bebravou v roku 2015
Názov

Adresa

Popis činnosti

FMB, s. r. o.

Partizánska 73, 957
01 Bánovce nad
Bebr.

Výroba komponentov na kabíny pre
stavebné, poľnohospodárske a
manipulačné stroje

Hella Slovakia Signal
Lighting, s. r. o.

Hrežďovská
1629/16, 957 01
Bánovce nad Bebr.

Svietidlá

International Quick Service
Slovakia, s. r. o. (VELUX)

Nitrianska 1764, 958
01 Bánovce nad
Autosúčiastky
Bebr.

Konako, s. r. o.

Partizánska 73, 957
01 Bánovce nad
Bebr.

Výroba strojov a výroba náhradných
dielov pre automobilový priemysel

LKW Komponenten, s. r. o.

Partizánska 73, 957
01 Bánovce nad
Bebr.

Dodávateľ komponentov pre strojársky
holding MAN

SPPP Slovakia, s. r. o.

Partizánska 73, 957
01 Bánovce nad
Bebr.

Lakovanie vonkajších plastových dielov
a výroba exteriérových dielov
v automobilovom priemysle

TANAX TRUCKS, a. s.

Červeňova 28,
Bratislava.
Prevádzka BN

Náhradné diely na nákladné vozidlá
TATRA, AKTIS a úžitkové vozidlá
PIAGGIO a GASOLONE

TB TRADE, a. s.

Partizánska 73, 957
01 Bánovce nad
Bebr.

Predaj náhradných dielov na vozidlá Tatra,
Microcar, Karosa, Liaz, Avia-Deiwo

MTA Slovakia, s. r. o.

Horné Ozorovce
261,

Výroba a montáž komponentov a súčiastok
957 03 Bánovce nad pre automobilový priemysel
Bebravou

Zdroj: Interné údaje MsÚ

Stavebný priemysel
Pracovné príležitosti ponúkajú stavebné firmy na území mesta, napr.:
Modest, s. r. o.,
Garel stavebno-montážna firma,
92

Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou
Bancestav, a. s.,
Buchel & synovia, s. r. o.
Uvedené firmy sa modernizujú, rozširujú svoj výrobný park a presadzujú sa i mimo územia
mesta, kde získavaním zákaziek od solventnejších subjektov vytvárajú podmienky
ekonomického rastu a s tým spojené možnosti zamestnávania. To napomáha prílivu financií
do mestského rozpočtu i do rodinných rozpočtov obyvateľov mesta.

Textilný priemysel

Na území mesta sa v súčasnosti významne presadzuje textilný priemysel, ktorý úspešne
zastupujú najmä firmy:


Eterna, s. r. o. (výroba panských košieľ z bavlny),



BKV, s. r. o. (výroba pánskych košieľ a dámskych blúzok),Zornica Banko Fashion, s.
r. o. (výroba košieľ, blúzok, pyžám, záster, sukní, posteľnej bielizne a bytového
textilu),



HÜSLER PRODUKTION, s. r. o. (výroba pracovných odevov, nemocničného,
reflexného oblečenia, gastro oblečenia, maskáčového oblečenia, tričiek s logom)

V rozširovaní výrobného programu textilných firiem je perspektíva zamestnania. Nové
pracovné sily môžu byť z radov absolventov Spojenej školy, ktorá má študijný odbor
zameraný na textilný priemysel.

Drevospracujúci priemysel
Predpoklady na rozvoj v oblasti drevovýroby predstavuje podnik Dyháreň. Po sprivatizovaní
firmou BEBA Invest, s. r. o., ktorá plánovala rozšírenie výrobného programu a modernizáciu
došlo k zastaveniu výroby a k stagnácii. Oživenie firmy by pre mesto znamenalo najmä
z hľadiska skúseností z minulosti v oblasti exportu veľký prínos.
V súčasnosti značný rozvoj dosahuje tradičná výroba nábytku u malých a stredných
podnikateľov (výroba nábytku – Kočiš, Linea – D, a. s, a pod.).
Potravinársky priemysel
V oblasti potravinárskeho priemyslu dominuje závod Milsy, a. s., ktorý spracováva mlieko,
vyrába čerstvé mliečne výrobky, parenice, syry a korbáčiky. Neustále rozširuje svoj program,
naposledy o výrobu nátierok. V oblasti rozširovania výrobného programu a obchodnej siete je
veľká perspektíva spomínanej firmy. Začína s exportom do zahraničia. V súčasnosti je
najväčším producentom nátierkového masla na Slovensku.
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Pekárne na území mesta Bánovce nad Bebravou naplnili požiadavky občanov čo do
množstva, kvality i rôznorodosti sortimentu tovaru. Stabilnú kvalitu je nutné zabezpečiť
modernými technológiami.
Firma QUART, s. r. o. zabezpečuje výrobu a plnenie sirupov a malinoviek do vratných fliaš.
Perspektívy sú v rozširovaní obchodnej siete a v rozvoji modernizácií liniek, dopravy a
skladovacích priestorov.
Obuvnícky priemysel
GABOR Slovensko, s. r. o. má značné možnosti v zabezpečovaní nových zahraničných trhov,
čo môže prispieť k rozširovaniu výrobných kapacít. Sídlom firmy je Rosenheim v Nemecku.
Bánovce nad Bebravou sa stali jedným z pilierom firmy pri otvorení východného trhu vo
výrobe obuvi.
RAK spol. s. r. o. zabezpečuje výrobu detskej obuvi a doplnkového tovaru.
Kovovýroba
Kovyt, s. r. o. – si svojou kovovýrobou prerazila cestu do zahraničia a v súčasnosti neustále
rozširuje svoj výrobný program.
Priebeh transformačného procesu v nadväznosti na dovtedajšiu ekonomickú základňu
ovplyvnil hospodárstvo mesta, čo malo za následok rapídny pokles zamestnanosti. Preto je
potrebné, okrem zachovania stabilných prvkov výroby podporovať vytváranie nových
pracovných príležitostí. Treba využiť potenciál ľudských zdrojov v oblasti strojárstva, najmä
výrobou komponentov pre automobilový priemysel (v nadväznosti na rozvoj automobiliek
PSA Peugeot - Citröen, KIA motor, s.r.o. na Slovensku).
Veľké rezervy pri rozvíjaní priemyslu sú v oblasti malého a stredného podnikania. Je
to najmä rozvoj strojárskej, elektrotechnickej výroby, výroby textilu, obuvi a pod..Vzhľadom
na profesionalitu zamestnancov, vybavenie technikou a technológiami, ďalej rozvoj
drevárskej výroby pre dostatok drevnej hmoty, ktorá dáva predpoklady na oživenie
remeselnej výroby, stavebno-stolárskych výrobkov, perspektívny je rozvoj služieb,
stavebníctva, poľnohospodárstva, cestovného ruchu a iných odvetví.
Samostatnú kapitolu pri rozvíjaní priemyslu v meste tvoria priemyselné parky, ktoré
sa plánujú v okrajových pričlenených častiach mesta. Sú schválené v územno-plánovacích
dokumentoch Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Bánovce nad Bebravou. Po
vytvorení priemyselného parku v Dolných Ozorovciach, kde našlo prácu 1800 ľudí, je
pripravený na realizáciu priemyselný park v Horných Našticiach (za areálom bývalého
závodu Tatra), kde má mesto vo vlastníctve 17 ha nehnuteľností, ktoré mestské zastupiteľstvo
odsúhlasilo na predaj. Ďalším navrhnutým priemyselným parkom v rámci územného
plánovania mesta sú Biskupice, kde je rozloha pozemku cc 25 ha. Urbanistická štúdia je
spracovaná pre priemyselný park v Horných Ozorovciach. Lokality priemyselných parkov
Horné Ozorovce a Biskupice nie sú majetkovoprávne vysporiadané.
94

Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou

8. 6 Poľnohospodárstvo
Strategickým cieľom pôdohospodárstva je vytváranie podmienok na jeho trvalo udržateľný
rozvoj. Ide o to, aby v našom spoločenstve vzniklo výkonné, multifunkčné, environmentálne
orientované a v podmienkach Európskej únie konkurencieschopné pôdohospodárstvo.
Pôdohospodárstvo je okrem produkcie potravín významným výrobcom priemyselných
surovín, tvorcom a ochrancom životného prostredia a krajiny. Z toho dôvodu by
pôdohospodárstvo malo byť jednou z priorít slovenského hospodárstva, ktorej treba zo strany
mesta venovať náležitú pozornosť. Dlhodobým cieľom agrárnej politiky by malo byť
hospodárne využívanie potenciálu pôdy, materiálno-technických a ľudských zdrojov na
výrobu potravín a nepotravinárskych surovín pri rešpektovaní ekologických kritérií a potrieb
ochrany krajiny.
Úlohou agrárneho sektora musí byť :
•

garancia potravinovej bezpečnosti, zdravej výživy a výživovej dostatočnosti
obyvateľstva

•

ekonomická stabilita a vyvážený rozvoj poľnohospodárstva

•

zveľaďovanie a ochrana poľnohospodárskej pôdy

•

ekologické hospodárenie v krajine a zamedzovanie prieniku cudzorodých látok do
potravinového reťazca

Z hľadiska poľnohospodárskej výroby v meste Bánovce nad Bebravou väčšinu
poľnohospodárskej pôdy využíva MVL AGRO, s. r. o., ktoré vzniklo sprivatizovaním
bývalého Štátneho majetku , štátneho podniku v Bánovciach nad Bebravou.
MVL AGRO, s. r. o. obhospodaruje celkom 5.250,57 ha poľnohospodárskej pôdy z toho
4.033,71 ha ornej pôdy, 196,36 ha trvalých trávnatých porastov, 16,96 ha ovocných sadov.
V oblasti mesta Bánovce nad Bebravou: k. ú. Bánovce nad Bebravou : 365,4002 ha ornej
pôdy , 16,02 ha ovocných sadov, 31,7180 ha trvalých trávnatých porastov, k. ú. Biskupice :
16,0209 ha ornej pôdy, 4,25 ha ovocných sadov, k. ú. Horné Ozorovce : 187,5749 ha ornej
pôdy a 49,8182 ha trvalých trávnatých porastov, k. ú. Malé Chlievany : 358,0398 ha ornej
pôdy, 27,5891 ha trvalých trávnatých porastov.
V ovocných sadoch patriacich MVL AGRO, s. r. o. sa na 16,96 ha ovocných sadov pestujú:
jablone 15,30 ha(Gala, Golden delicius, Jonagold, Jonagored),broskyne 1,33 ha, marhule :
0,32 ha, slivky : 0,30 ha, maliny: 0,10 ha, jahody : 7,94 ha.
V súčasnosti prebieha obnova ovocného sadu na 12 ha (likvidácia starých stromov a príprava
pôdy na výsadbu nových stromov v rokoch 2016, 2017).
MVL AGRO, s. r. o. v oblasti Bánoviec Bebravou pestuje : pšenicu ozimnú : 301 ha, jarný
jačmeň 90,29 ha, repku ozimnú 171,36 ha, kukuricu na zrno 52,16 ha, kukuricu na siláž 35,80
ha, lucernu 59,21 ha, ďatelinu 19,78 ha , trávu 12,64 ha.
Každý rok MVL AGRO, s.r.o. vykazuje postupnú inováciu strojového parku rastlinnej aj
živočíšnej výroby – nákup nový traktorov, náradí na spracovanie pôdy, miešacích vozov do
živočíšnej výroby, nakladačov, strojov na zber krmovín. V budúcnosti bude rozšírený
sortiment ponúkaného ovocia a zeleniny v podnikovej predajni v meste Bánovce nad
Bebravou a pribudne aj predaj mliečnych výrobkov z vlastnej mliekarne v Slatine nad
Bebravou – výroba zrejúcich syrov a jogurtov.
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Na území mesta Bánovce nad Bebravou je v súčasnej dobe zriadených 10 záhradkárskych
osád:

1.

Záhradkárska osada s miestnym názvom „Dub“ vo výmere 2,16 ha - nachádza sa na
pozemkoch podľa registra „C“ označených ako parc. č. 3431 a 3393. V tejto
záhradkárskej osade je evidovaných 56 členov a legálne postavených 33 záhradných
chatiek.

2.

Záhradkárska osada s miestnym názvom „Nemcov jarok“ vo výmere 1,27 ha nachádza sa na pozemkoch podľa registra „C“ označených ako parc. č. 2832/1-37 a
parc. č. 2848/1-28. V tejto záhradkárskej osade je evidovaných 33 členov a legálne
postavených 26 záhradných chatiek.

3.

Záhradkárska osada s miestnym názvom „Pri MsNV“ vo výmere 1,43 ha - nachádza sa
na pozemkoch podľa registra „C“ označených ako parc. č. 2189/3-37. V tejto
záhradkárskej osade je evidovaných 34 členov a legálne postavených 29 záhradných
chatiek.

4.

Záhradkárska osada s miestnym názvom „Pod vodojemom“ vo výmere 1,54 ha nachádza sa na pozemkoch podľa registra „C“ označených ako parc. č. 2866/1-47. V
tejto záhradkárskej osade je evidovaných 52 členov a legálne postavených 21
záhradných chatiek.

5.

Záhradkárska osada s miestnym názvom „OZ TATRA“ vo výmere 9,68 ha - nachádza
sa na pozemkoch podľa registra „C“ označených ako parc. č. 2107/1-613. V tejto
záhradkárskej osade je evidovaných 174 členov a legálne postavených 159 záhradných
chatiek.

6.

Záhradkárska osada s miestnym názvom „Vinohrady“ vo výmere 4,8 ha na území
mesta Bánovce nad Bebravou má osada výmeru 1,37 ha, ostatná výmera záhradkárskej
osady leží v kat. území Horné Naštice – pozemky v k. ú. Bánovce nad Bebravou sú
označené v registri „C“ ako parc. č. 2326/1-33. V tejto záhradkárskej osade je
evidovaných 96 členov a legálne postavených 71 záhradných chatiek.

7.

Záhradkárska osada s miestnym názvom „Nad slobodárňou“ vo výmere 0,62 ha nachádza sa na pozemkoch podľa registra „C“ označených ako parc. č. 11725/7-22. V
tejto záhradkárskej osade je evidovaných 16 členov a legálne sú evidované 2
záhradkárske chatky.

8.

Záhradkárska osada s miestnym názvom „Za valchy“ vo výmere 2,88 ha - nachádza sa
na pozemkoch podľa registra „C“ označených ako parc. č. 2294/1-31 a parc. č.
2295/1-51. V tejto záhradkárskej osade je evidovaných 81 členov a legálne
postavených 57 záhradných chatiek.

9.

Záhradkárska osada s miestnym názvom „ Zornica“ vo výmere 2,93 ha - nachádza sa
na pozemkoch podľa registra „C“ označených ako parc. č. 2164/1-85. V tejto
záhradkárskej osade je evidovaných 81 členov a legálne postavených 57 záhradných
chatiek.

10.

Záhradkárska osada s miestnym názvom „ Pri splave“ vo výmere 3,74 ha - nachádza
sa na pozemkoch podľa registra „C“ označených ako parc. č. 3864/3,1, 3864/2, 3864/3
k. ú. Bánovce nad Bebravou a parc. č. 152/7 k. ú. Malé Chlievany. V tejto
záhradkárskej osade je evidovaných 110 členov a legálne postavených 38 záhradných
chatiek.
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Lesné hospodárstvo
Extravilán mesta Bánovce nad Bebravou predstavuje cca 27 km² pozemkov. Z tejto
výmery zaberajú lesné porasty cca 4 km². Kataster Bánoviec nad Bebravou eviduje 390 ha
lesných pozemkov, ktorých vlastníkmi a súčasne užívateľmi sú podielnici bývalého urbariátu.
Pozemkové spoločenstvo bývalých Pozemkových stavieb Bánovce nad Bebravou
obhospodaruje 274 ha lesa. Ostatná lesná pôda v bánovskom katastri je užívaná podnikom
Lesy SR š.p. Banská Bystrica, odštepný závod Trenčín.

8. 7 Obchod a služby
Celková úroveň obchodu a služieb v Bánovciach nad Bebravou predstavuje štandard
v porovnaní s inými mestami, čo do veľkosti a počtu obyvateľov. Dôležitým prvkom pri
skvalitňovaní maloobchodnej siete je solventnosť kupujúceho. Zlepšenie zamestnanosti, ktorú
by mohli priniesť priemyselné parky, by sa mala odzrkadliť i rozvoji v maloobchodnej siete,
nakoľko zisky z predaja môžu byť investované do rozvoja obchodnej siete.
Stav obchodnej siete a služieb v roku 2015.


4 supermarkety (Billa, Lidl, TESCO, Kaufland),



5 nákupných stredísk (Obchodné centrum - Dubnička, Rokoš, Bebrava, Dom služieb,
Vendo Park),



55 predajní potravinárskeho tovaru,



267 predajní nepotravinárskeho tovaru,



75 pizzerií, reštauračných a pohostinských odbytových stredísk,



3 predajne PHM + 1 predajňa LPG (propán-bután)



14 predajní motorových vozidiel,



16 predajní súčiastok a príslušenstiev pre motorové vozidla
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9 SWOT analýza

Demografia
Silné stránky
Slabé stránky
- pozitívny trend prirodzeného prírastku
- znižujúci sa počet obyvateľov
- regresívne zloženie obyvateľstva
- negatívny stav migrácie obyvateľstva
- rast podielu vysokoškolsky vzdelaných strednodobo
rastúca
miera
obyvateľov a obyvateľov s maturitou na nezamestnanosti v meste
úkor základného vzdelania a vzdelania bez - najväčší podiel nezamestnaných tvoria
maturity
dlhodobo nezamestnaní a obyvatelia do
- existujúce programy so strednými školami 25 rokov a nad 50 rokov
v rámci podpory uplatnenia absolventov - nízka priemerná mzda
škôl
Príležitosti
Ohrozenia
národné
projekty
na
podporu - rastúci index starnutia obyvateľov
zamestnanosti
- zvyšujúci sa priemerný vek
- regionálne projekty na silné odvetvia obyvateľov
v regióne v rámci podpory zamestnávania
rastúci
podiel
obyvateľov
v poproduktívnom veku
- nezamestnanosť absolventov škôl
- odliv mladej pracovnej sily
- redukcia študijných odborov

Cestovný ruch
Silné stránky

Slabé stránky

- termálne kúpalisko

- absencia cyklotrás

- vodná nádrž Prusy

- absencia priestorov na väčšie kultúrne
podujatia

- termálny prameň

- nevyužitý potenciál rekreačnej zóny a
termálneho vrtu

- existencia rozsiahleho parku v meste
- zriadené informačné centrum

- chátrajúci stav historických budov

- dostatočný počet ubytovacích zariadení

- nedostatok možnosti na relax vo
vonkajšom prostredí (outdorové
aktivity)

- dostatočný počet stravovacích zariadení
- cezhraničná spolupráca
- veľké množstvo kultúrnych a historických
pamiatok
- viacero slávnych osobností

- nevyužitý potenciál verejných
priestorov (čistota, úprava zelene
a pamiatok)
- zaostávajúce kúpalisko z hľadiska
vybavenosti službami

- dostatočné množstvo športovej
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infraštruktúry
- veľké množstvo kultúrnych a športových
podujatí

- nie je dostupná databáza kultúrnych
a spoločenských podujatí na celý rok

Príležitosti

Ohrozenia

- možnosť vybudovania a prepojenia
cyklotrás s okolím mesta

- premnožená zver
- nedostatočné množstvo finančných
prostriedkov

- amfiteáter
- revitalizácia parku
- vhodné podmienky pre turistiku v okolí

- slabá participácia súkromného sektora
na zvyšovaní kvality cestovného ruchu

- nevšedná fauna a flóra

- bariéry v podnikaní

- rozšírenie kapacít parkovísk

- cestovný ruch na Slovensku nebude
mať dostatočnú podporu

- dobudovanie diaľničného napojenia R2
a spojenie s krajskými mestami rýchlostnou
cestou

- nedostatočná úroveň a zameranie
cestovných kancelárií

- rozvoj rekreačnej zóny Pažiť
- rozvoj služieb poskytovaných kontaktným
spôsobom

Životné prostredie
Silné stránky
- jedinečné, kvalitné prírodné prostredie
v meste
- vodný tok Bebrava
- vodná nádrž Prusy
- dostatočný počet podzemných vôd
- dostupnosť lesoparkov a prímestských
rekreačných zón
- využívanie alternatívnych zdrojov energie
(kotolňa na drevoštiepku)
- rôznorodá pôvodná fauna a flóra
v prímestských koridoroch
- dostatočná sieť vodných tokov v okolí

Príležitosti
- využívanie vodných tokov na
ochladzovanie mesta vodou
- finančné zdroje so zameraním na
environmentálne vzdelávanie na všetkých
úrovniach, osvetu a znižovanie
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Slabé stránky
- existencia veľkých podnikov
znečisťujúcich prostredie (stredné
a veľké zdroje znečisťovania)
- úbytok plôch zelene na území mesta
- nedostatok zelene na sídliskách
- potrebná revitalizácia mestského parku
- znečistené vodné toky
- nedostatočne vybudovaná
protipovodňová ochrana
- slabá dostupnosť využívania
alternatívnych zdrojov energie
- nedostatočné aktivity na tvorbu
a využívanie finančných zdrojov na
ochranu životného prostredia
Ohrozenia
- degradácia prirodzených vodných
tokov, prerušovanie migračných trás
rýb, biokoridorov a mokraďových
systémov
- kontinuálny nárast automobilovej
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environmentálnych záťaží
- vybudovanie obchvatu mesta R2
- rekultivácia starej skládky odpadov pri
meste
- zákon o odpadoch
- politika EÚ smerujúca k trvalo
udržateľnému rozvoju a k využívaniu
alternatívnych zdrojov energie a rozvoju
kompostární
- doplnenie a výmena kontajnerov na
separovaný odpad v meste
- dovybavenie zberného dvora
a intenzifikácia triedeného zberu v meste
- zvýšenie množstva novovysadenej zelene

dopravy
- nedostatok finančných zdrojov
- neochota obyvateľov na využívanie
alternatívnych zdrojov dopravy,
kompostovanie a separovanie odpadov
- pokles biodiverzity vplyvom ľudskej
činnosti
- nové druhy ochorení na faune a flóre
- šírenie inváznych druhov rastlín
- znižovanie kvality ovzdušia vplyvom
priemyslu
- nedostatočné realizovanie
protipovodňových opatrení

Občianska infraštruktúra
Silné stránky
- dostatočný počet materských a základných
škôl
- dostatočný počet priestorov pre školy
a školské aktivity
- dosahovanie kvalitných výsledkov v rámci
vzdelávania na gymnáziu
- existencia detašovaného pracoviska
vysokej školy manažmentu
- realizovanie tradičných podujatí v meste
- bohaté kultúrne dedičstvo (pamiatky
a osobnosti)
- organizovanie veľkokapacitných
spoločenských podujatí
- dostatočný počet športovísk
- vyhovujúci stav hlavných športovísk mesta
(plaváreň, mestská hala, mestský štadión)
- dostatočný počet športových klubov
v meste
- existencia kúpaliska a priehrady
- činnosť mládežníckeho centra a centra
voľného času v meste
- nemocnica v meste
- dostatočný počet lekárni
- RZP v meste
- vyhovujúci technický stav budovy
a zariadenia nemocnice
- budovy HBV sú prevažne vo vyhovujúcom
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Slabé stránky
- nevyhovujúci technický stav budov,
priestorov a areálov škôl
- nevyhovujúci prístup ku školám
v rámci dopravnej obslužnosti
- nedostatočný počet jasieľ
- nevyhovujúci technický stav kultúrnej
infraštruktúry v meste (budovy)
- nevyhovujúci technický stav
kultúrnych pamiatok
- nevyhovujúci technický stav budovy
knižnice
- absencia galérie a múzea
- dlhodobé podkapitalizovanie kultúry
v meste
- nedostatočná miera plánovania aktivít
v oblasti kultúry
- absencia určitých špecializovaných
odborných ambulancií
- absencia následnej a rehabilitačnej
zdravotnej starostlivosti
- nedostatočný počet odborných lekárov
– špecialistov
- absencia pohotovostnej služby v meste
- nedostatok bytov
- absencia IBV
- absencia krízového bývania
- absencia zariadenia sociálnych služieb
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technickom stave a zateplené
- opatrovateľské a ošetrovateľské služby
v meste
- činnosť 3. sektora v rámci sociálnej oblasti
Príležitosti
- obnova priestorov škôl
- podpora nových a kvalitných učiteľov
v meste
- vybudovanie dopravného ihriska
- zlepšenie informovanosti, organizovanosti
a plánovania kultúrnych a spoločenských
podujatí
- zlepšenie webovej stránky mesta v rámci
podpory kultúry
- rozšírenie priestorov knižnice / zavedenie
druhej budovy knižnice v meste
- spolupráca s cirkvou v rámci rozvoja
kultúry
- dobudovanie zimného štadióna
- vybudovanie športovej infraštruktúry
v lokalite Pažiť
- vybudovanie kyslíkovej dráhy
- vytvorenie grantovej schémy pre šport
- podpora bývania pre mladé rodiny
- doriešenie bývania rómskej komunity

- absencia komunitného centra
a programu komunitných služieb

Ohrozenia
- odliv kvalitných učiteľov a žiakov
- nedostatok finančných zdrojov
- zanedbávanie zhodnocovania
potenciálu mesta a regiónu
v kultúrnych, technických
a historických pamiatkach, osobnostiach
a prírodnom bohatstve
- nedostatočná aktivita a záujem ľudí o
kultúru v meste
- nezáujem o šport na školách
- odliv mladých kvalifikovaných
lekárov
- zlyhanie pri vysporiadaní pozemkov
v meste
- nízkopríjmové domácnosti

Technická infraštruktúra
Silné stránky

Slabé stránky

- 100% zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou z verejného vodovodu
- blízkosť regionálnej skládky odpadu pri
meste (jednoduchá obslužnosť odpadového
hospodárstva)
- dostatočná plynofikácia mesta
- zrekonštruované verejné osvetlenie
- kombinované zdroje pre tepelné
hospodárstvo (plyn a drevoštiepka)
- výhodná poloha mesta z hľadiska
dopravnej obslužnosti
- budovanie obchvatu mesta R2
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- nevyhovujúci technický stav zberného
dvora
- nevyhovujúci technický stav ciest
- absencia chodníkov v častiach mesta
- nevyhovujúci technický stav
vybudovaných chodníkov
- absencia veľkokapacitných
parkovacích miest / parkovacieho domu
- zlý technický stav zastávok
- absencia MHD
- absencia cyklotrás
- absencia technických služieb v správe
mesta
- absencia verejného osvetlenia
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v novovybudovaných uliciach
- absencia pripojenia na nadradené
komunikácie mimoúrovňovými
križovatkami
- absencia bezpečných
a bezbarierových komunikácií pre
nemotorovú dopravu
- nízke % vyseparovaných komodít
- nevybudovanie niektorých zložiek
systému zberu komunálneho odpadu
a separovaného odpadu
Príležitosti

Ohrozenia

- vybudovanie kompostární a doplnenie
nádob na separovaný odpad
- vybudovanie kruhových objazdov na
frekventovaných úsekoch mesta
- vybudovanie uzatvárateľných smetných
stojísk na komunálny a separovaný odpad
- dobudovanie obchvatu mesta R2
- dovybavenie zberného dvora
- doplnenie nádob na separovaný odpad

- vytváranie nelegálnych skládok
odpadov
- obmedzené podmienky dobudovania
infraštruktúry odpadového
hospodárstva kvôli prehustenej
výstavbe
- kontinuálny nárast automobilovej
dopravy
- nedostatočné finančné zdroje

Hospodárstvo
Silné stránky

Slabé stránky

- dostatočný počet veľkých spoločností
- existencia priestorov pre priemyselný park
- dostatočný počet obchodov (potraviny,
nákupné centrá)
- dostatočné zabezpečenie služieb
- silné zastúpenie obuvníckeho, odevného
priemyslu
- existencia podnikov zamestnávajúcich viac
ako 500 zamestnancov
- výhodná poloha mesta v rámci dopravnej
obslužnosti
- napojenie na dopravné tepny spájajúce
Trenčín, Prievidzu, Nitru
- napojenie na železničnú sieť
- dostatočné množstvo voľných
administratívnych priestorov
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- absencia spolupráce medzi
podnikateľskými subjektmi
- nevyhovujúca dopravná situácia pre
podniky v rámci mesta (preťaženosť
cestnej infraštruktúry a zlý prístup do
spoločností)
- absencia podpory bývania v rámci
podpory politiky zamestnávania
spoločností
- nenaplnené priemyselné parky
- málo výrobných podnikov
- zánik tradičných veľkých
zamestnávateľov
- nízka kúpyschopnosť obyvateľov
- nízka priemerná mzda v meste
- nedostatočné uplatnenie absolventov
- odliv kvalifikovanej pracovnej sily

Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou
Príležitosti

Ohrozenia

- možnosť pomoci pre SZČO od UPSVaR
- možnosť rozvoja podnikov
- možnosť rastu počtu zamestnancov
v podnikoch
- podpora investícií zamestnávateľom
- dobudovanie obchvatu mesta R2
a zvýšenie efektivity dopravnej obslužnosti
mesta
- aktívny prístup k podnikateľom
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- legislatíva
- nenapojenie na existujúcu diaľničnú
sieť
- slabá podpora MSP
- nedostatok finančných zdrojov
- zhoršovanie podnikateľského
prostredia v rámci SR
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B. STRATEGICKÁ ČASŤ
10 Stanovenie kľúčových faktorov rozvoja a kľúčových disparít
Plánovacie obdobie EÚ (2014-2020) je zamerané na špecifický a nový spôsob využívania
regionálnych a štrukturálnych financií v porovnaní s rokmi 2007-2013. Zaoberať sa faktormi
rozvoja je potrebné aj z dôvodu vytýčenia smerovania intervencie na oblasti, ktoré sú v súlade
s výstupmi SWOT analýzy.
Politika súdržnosti má stanovené ciele v nariadeniach Európskej únie na programové obdobie
2014 – 2020, sú to:
a) Investovanie do rastu a zamestnanosti,
b) Európska územná spolupráca.
V programovom období 2014-20 sa kladie dôraz na intenzívnejšie zapojenie miestnych
a regionálnych samospráv, sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií do
programovania, implementácie i monitoringu nástrojov regionálnej i štrukturálnej politiky.
Z tohto kontextu vyplýva potreba vysokého dôrazu na určenie kľúčových faktorov rozvoja
a kľúčových disparít analyzovaných subjektov verejnej správy.
Zo SWOT analýzy vyplynuli nasledovné faktory rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou:

10. 1 Faktory rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou








za oblasť demografia
Rast vzdelanosti obyvateľstva
Regionálne projekty na silné odvetvia v regióne v rámci podpory zamestnávania
za oblasť hospodárstvo
Existencia priestorov pre priemyselný park
Existencia podnikov zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov
Silné zastúpenie obuvníckeho, odevného priemyslu
Dostatočné množstvo voľných administratívnych priestorov






za oblasť občianska infraštruktúra
Vyhovujúci stav hlavných športovísk mesta
Existencia kúpaliska s termálnou vodou, plavárne, priehrady a zimného štadióna
Podpora bývania pre mladé rodiny
Vysporiadanie pozemkov v meste




za oblasť technická infraštruktúra
Vybudovanie obchvatu mesta R2
Dovybavenie zberného dvora a doplnenie nádob na separovaný odpad
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za životné prostredie
Jedinečné a kvalitné prírodné prostredie v meste
Dostatočné zásoby podzemných vôd
Dostupnosť lesoparkov a prímestských rekreačných zón
Využívanie vodných tokov na ochladzovanie mesta vodou
Environmentálne vzdelávanie na všetkých úrovniach
Vybudovanie obchvatu mesta R2









za cestovný ruch
Zriadené informačné centrum
Dostatočný počet ubytovacích zariadení
Dostatočný počet stravovacích zariadení
Veľké množstvo kultúrnych a historických pamiatok
Vybudovanie a prepojenie cyklotrás s okolím mesta
Rozšírenie kapacít parkovísk
Rozvoj rekreačnej zóny Pažiť

Zo SWOT analýzy vyplynuli pre mesto Bánovce nad Bebravou nasledovné disparity:

10. 2 Disparity mesta Bánovce nad Bebravou
za oblasť demografia
Znižujúci sa počet obyvateľov
Najväčší podiel nezamestnaných tvoria dlhodobo nezamestnaní a obyvatelia do 25
rokov a nad 50 rokov
 Zvyšujúci sa priemerný vek obyvateľov

















za oblasť hospodárstvo
Nevyhovujúca dopravná situácia
Nenaplnené priemyselné parky
Odliv kvalifikovanej pracovnej sily
za oblasť občianska infraštruktúra
Nevyhovujúci technický stav kultúrnych pamiatok
Absencia galérie a múzea
Nedostatočný počet odborných lekárov – špecialistov
Absencia pohotovostnej služby v meste
Nedostatok bytov
Absencia zariadenia sociálnych služieb
Zanedbávanie zhodnocovania potenciálu mesta a regiónu v kultúrnych, technických
a historických pamiatkach, osobnostiach a prírodnom bohatstve
za oblasť technická infraštruktúra
Nevyhovujúci technický stav ciest
Absencia chodníkov v častiach mesta
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Absencia cyklotrás
Nízke % vyseparovaných komodít

za oblasť životné prostredie
 Znečistené vodné toky
 Nedostatočne vybudovaná protipovodňová ochrana
 Slabé využívanie alternatívnych zdrojov energie







za oblasť cestovný ruch
Absencia priestorov na väčšie kultúrne podujatia (amfiteáter)
Nevyužitý potenciál rekreačnej zóny a termálneho vrtu
Chátrajúci stav historických budov
Chýba databáza kultúrnych a spoločenských podujatí na celý rok
Slabá participácia súkromného sektora na zvyšovaní kvality cestovného ruchu
Nedostatočné služby cestovných kancelárií

10. 3 Vízia mesta
Mesto Bánovce nad Bebravou využíva prírodný potenciál, prítomnosť podnikateľských
subjektov na zabezpečenie zamestnanosti obyvateľov a predstavuje priestor pre
prijemné bývanie ako aj rozmanité trávenie voľného času pre svojich obyvateľov. Mesto
Bánovce nad Bebravou sa prispôsobilo demografickému vývoju a zabezpečuje zvýšenú
starostlivosť pre mladé rodiny, rovnako tak aj pre seniorov na princípe spolupatričnosti
a pružného riešenia služieb kvality života obyvateľov mesta. Obyvatelia mesta
neskrývajú svoju spokojnosť so životnými podmienkami v meste.
Pre ďalší vývoj mesta Bánovce nad Bebravou je dôležité pokračovať v budovaní mesta, ako
mesta moderného a príťažlivého pre mladé rodiny. Cieľom je postupne zastaviť každoročný
úbytok obyvateľov. Mesto by sa malo stať zónou príjemného bývania pre nové mladé rodiny,
ktoré budú spoločne s pôvodnými obyvateľmi mesta využívať možnosti voľno časových
aktivít na báze bezhlučného a ekologického prostredia s dobrou dostupnosťou do
zamestnania.
Mesto Bánovce nad Bebravou by sa do budúcnosti malo profilovať ako mesto s novou
bytovou výstavbou príťažlivou pre novú generáciu. Postupne by sa malo snažiť o znižovanie
priemerného veku jeho obyvateľov. Bánovce nad Bebravou by sa mali zaradiť medzi
moderné a životaschopné mestá s dynamickým rastom a perspektívnou budúcnosťou.

10. 4 Strategické ciele a priority mesta Bánovce nad Bebravou
Na základe faktorov rozvoja a disparít boli stanovené nasledovné strategické ciele, ktoré
zastrešujú stratégiu rozvoja mesta v šiestich oblastiach rozvoja Bánoviec nad Bebravou.
K uvedeným oblastiam patrí oblasť demografie, oblasť hospodárstva, oblasť občianskej
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infraštruktúry, oblasť technickej infraštruktúry, oblasť starostlivosti o životné prostredie a
oblasť cestovného ruchu v meste. Jednotlivé strategické ciele sú vytýčené tak, aby sa počas
ich plnenia mesto približovalo k naformulovanej vízii rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou.
Strategické ciele sú nadefinované v súlade s projektovými zámermi mesta Bánovce nad
Bebravou a tiež vychádzajú zo SWOT analýzy, ktorá je prepojená na faktory rozvoja
a disparity mesta.
Systém číslovania je zvolený nasledovne:
číslo strategického cieľa
číslo priority v rámci strategického cieľa
číslo opatrenia v rámci priority
písmeno aktivity (projekt. zámeru) v rámci opatrenia

X. X. X. písmeno )

Strategické ciele a Priority mesta predstavuje nasledovné členenie:
Strategický cieľ prvý:
1
Zabezpečiť obmedzenie poklesu počtu obyvateľov a prisťahovanie nových
obyvateľov do mesta.
1. 1 Investovanie do aktivít mestského úradu
1. 2 Investovanie do kvalitnejšej občianskej vybavenosti
Strategický cieľ druhý:
2
Zabezpečiť pokles nezamestnanosti podporou do rozvoja podnikateľského
sektora
2. 1 Investície do podpory MSP
2. 2 Investície s cieľom zaplnenia priemyselných parkov podnikateľskými subjektmi

Strategický cieľ tretí:
3
Zlepšiť poskytovanie zdravotných služieb,
a starostlivosti o kultúrne dedičstvo
3. 1 Investície do rozvoja zdravotných služieb
3. 2 Investície do budovania sociálnej infraštruktúry
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Strategický cieľ štvrtý:
4
Skvalitniť cesty, dobudovať parkoviská, chýbajúce chodníky odstavné plochy
a cyklotrasy.
4. 1 Investovanie do cestnej infraštruktúry
4. 2 Investovanie do chodníkov a lávok
4. 3 Investovanie do odstavných plôch (parkovísk) a cyklotrás
Strategický cieľ piaty:
5
Zlepšiť integrovanú ochranu vôd, budovať protipovodňovú ochranu,
podporovať úsporu energií a viac využívať alternatívne zdroje energií
5. 1 Investovanie do integrovanej ochrany vôd a do ochrany životného prostredia
5. 2 Investovanie do protipovodňových opatrení
5. 3 Investície smerujúce k úspore energií
5. 4 Investície do využívania alternatívnych zdrojov energie
Strategický cieľ šiesty:
6
Vybudovať priestor na veľké kultúrne podujatia, lepšie využiť rekreačný
potenciál mesta a zapojiť vo väčšej miere podnikateľov do služieb v cestovnom ruchu.
6. 1 Investície do priestorov pre kultúrne podujatia a do kultúrnych aktivít
6. 2 Investície do turizmu
Strategický cieľ siedmy:
7
Skvalitniť infraštruktúru a vybavenie pre športové a voľnočasové aktivity
7. 1 Investície do priestorov pre športové podujatia
7. 2 Investície do priestorov a na voľnočasové aktivity
Podľa uvedeného si mesto Bánovce nad Bebravou vytýčilo sedem strategických cieľov
a celkom sedemnásť priorít, ktoré sú ďalej rozpracované v kapitole C. Programová časť.
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C PROGRAMOVÁ ČASŤ
V tejto časti Programu rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou je uvedených 17 priorít a k nim
sú popísané jednotlivé Opatrenia. Následne sú Opatrenia rozpísané do aktivít.

11 Priority a opatrenia.
Pre 17 Priorít v programovej časti dokumentu sú stanovené Opatrenia. Opatrenia sú cez
priority prepojené s ôsmimi strategickými cieľmi Programu rozvoja mesta Bánovce nad
Bebravou a nadväzujú na strategickú časť dokumentu:

1) Priorita 1. 1 Investovanie do aktivít mestského úradu
1. 1. 1 Podporovanie aktivít vedúcich k prisťahovaniu sa do mesta
2) Priorita 1. 2 Investovanie do kvalitnejšej občianskej vybavenosti
1. 2. 1 Podpora pre bytové domy
1. 2. 2 Podpora modernizácií a rekonštrukcií škôl
3) Priorita 2. 1 Investície do podpory MSP
2. 1. 1 Pomoc živnostníkom a MSP na území mesta
4) Priorita 2. 2 Investície s cieľom zaplnenia priemyselných parkov podnikateľskými
subjektmi
2. 2. 1 Podpora príchodu MSP do priemyselných parkov na území mesta

5) Priorita 3. 1 Investície do rozvoja zdravotných služieb
3. 1. 1 Podpora skvalitnenia a rozšírenia zdravotných služieb obyvateľom mesta
6) Priorita 3. 2 Investície do budovania sociálnej infraštruktúry
3. 2. 1 Podpora mobility sociálnych služieb
3. 2. 2 Podpora do zariadení sociálnych služieb
3. 2. 3 Podpora pre MRK
7) Priorita 4. 1 Investovanie do cestnej a technickej infraštruktúry
4. 1. 1 Podpora rekonštrukcií a budovaniu miestnych komunikácií
4. 1. 2 Podpora verejného osvetlenia v meste
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8) Priorita 4. 2 Investovanie do chodníkov a lávok
4. 2. 1 Rekonštrukcie a budovanie chodníkov a lávok
9) Priorita 4. 3 Investovanie do odstavných plôch (parkovísk) a cyklotrás
4. 3. 1 Podpora rekonštrukcie a budovaniu odstavných plôch (parkovísk)
4. 3. 2 Podpora budovaniu cyklotrás na území mesta
10) Priorita 5. 1 Investovanie do integrovanej ochrany vôd a do ochrany životného prostredia
5. 1. 1 Podpora budovaniu kanalizácií
5. 1. 2 Podpora zberu a využitia druhotných surovín
5. 1. 3 Podpora revitalizácií zelených mestských plôch
11) Priorita 5. 2 Investovanie do protipovodňových opatrení
5. 2. 1 Podpora protipovodňových opatrení
12) Priorita 5. 3 Investície smerujúce k úspore energií
5. 3. 1 Podpora rekonštrukcií budov s cieľom zníženia energetickej náročnosti
13) Priorita 5. 4 Investície do využívania alternatívnych zdrojov energie
5. 4. 1 Podpora spracovania biomasy
14) Priorita 6. 1 Investície do priestorov pre kultúrne podujatia a do kultúrnych aktivít
6. 1. 1 Podpora pre knižnicu v meste
6. 1. 2 Podpora činnosti súborov a združení zameraných na oblasť kultúry
15) Priorita 6. 2 Investície do turizmu
6. 2. 1 Podpora budovaniu a rastu cestovného ruchu v meste
16) Priorita 7. 1 Investície do priestorov pre športové podujatia
7. 1. 1 Podpora rekonštrukcií a vzniku nových priestorov pre športové aktivity
17) Priorita 7. 2 Investície do priestorov a na voľnočasové aktivity
7. 2. 1 Podpora budovaniu a rekonštrukcie priestorov pre voľnočasové aktivity
7. 2. 2 Podpora MRK
Z uvedeného je zrejmé, že k 17. Prioritám je v Programe rozvoja mesta Bánovce nad
Bebravou priradených 26 Opatrení. Nie všetky Opatrenia sú nateraz zadefinované z dôvodu
ich postupného doplňovania, v jednotlivých fázach vývoja implementácie programu rozvoja
mesta.
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V ďalšej časti si podrobnejšie priradíme k jednotlivým 26. Opatreniam Aktivity,
predstavujúce zároveň projektové zámery mesta Bánovce nad Bebravou do roku 2023.

K Priorite 1. 1 Investovanie do aktivít mestského úradu patrí nasledovné Opatrenie a jeho
aktivity:
Opatrenie 1. 1. 1 Podporovanie aktivít vedúcich k prisťahovaniu sa do mesta
1. 1. 1 a) Komunikačný plán mesta
1. 1. 1 b) Rekonštrukcia registratúrneho strediska MsÚ
1. 1. 1 c) Odkúpenie a rekonštrukcia budovy (prístavby) SOŠ Farská pre potreby MsÚ
1. 1. 1 d) Obnova a doplnenie ms. informačného systému
1. 1. 1 e) Revitalizácia areálu Mestského úradu
K Priorite 1. 2 Investovanie do kvalitnejšej občianskej vybavenosti:
Opatrenie 1. 2. 1 Podpora pre bytovú výstavbu
1. 2. 1 a) Bytový dom Dubnička
1. 2. 1 b) IBV Pažiť, Dlhé Diely - vybudovanie inžinierskych sietí
1. 2. 1 c)

Opatrenie 1. 2. 2 Podpora modernizácií a rekonštrukcií škôl
1. 2. 2 a) Rekonštrukcia areálov MŠ a ZŠ
1. 2. 2 b) Modernizácia a rekonštrukcia MŠ Hollého
1. 2. 2 c) Modernizácia a rekonštrukcia MŠ Radlinského
1. 2. 2 d) Modernizácia a rekonštrukcia MŠ J. C. Hronského
1. 2. 2 e) Modernizácia a rekonštrukcia MŠ Komenského
1. 2. 2 f) Vybudovanie súborov pre dielenské vyučovanie v súlade s perspektívou
odborného školstva
1. 2. 2 g) Modernizácia a rekonštrukcia MŠ 5. apríla
K Priorite 2. 1 Investície do podpory MSP patrí nasledovné Opatrenie a jeho aktivity:
Opatrenie 2. 1. 1 Pomoc živnostníkom a MSP na území mesta
2. 1. 1 a)
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K Priorite 2. 2 Investície s cieľom zaplnenia priemyselných parkov podnikateľskými
subjektmi patrí nasledovné Opatrenie a jeho aktivity:
Opatrenie 2. 2. 1 Podpora príchodu MSP do priemyselných parkov na území mesta
2. 2. 1 a)
K Priorite 3. 1 Investície do rozvoja zdravotných služieb patrí nasledovné Opatrenie a jeho
aktivity:
Opatrenie 3. 1. 1 Podpora skvalitnenia a rozšírenia zdravotných služieb obyvateľom mesta
3. 1. 1 a)
K Priorite 3. 2 Investície do budovania sociálnej infraštruktúry patrí nasledovné Opatrenie a
jeho aktivity:
Opatrenie 3. 2. 1 Podpora mobility sociálnych služieb
3. 2. 1 a) Prepravná služba - sociálny taxík
Opatrenie 3. 2. 2 Podpora do zariadení sociálnych služieb
3. 2. 2 a) Vybudovanie viacúčelového zariadenia - Denné centrum Farská
3. 2. 2 b) Zriadenie útulku a strediska osobnej hygieny (bývalá vrátnica)
3. 2. 2 c) Vybudovanie mestského centra sociálnych služieb (budova bývalej 3. ZŠ)
3. 2. 2 d) Plán komunitného rozvoja sociálnych služieb mesta
Opatrenie 3. 2. 3 Podpora pre MRK
3. 2. 3 a) Podpora vzdelávania detí v rannom detstve MRK
3. 2. 3 b) Výstavba nájomných bytov pre MRK vrátane kúpy pozemku

K Priorite 4. 1 Investovanie do cestnej a technickej infraštruktúry patrí nasledovné Opatrenie
a jeho aktivity:
Opatrenie 4. 1. 1 Podpora rekonštrukcií a budovaniu miestnych komunikácií
4. 1. 1 a) Obnova povrchov miestnych komunikácií (cesty a chodníky)
4. 1. 1 b) Ulica pri MTA
4. 1. 1 c) Spracovanie generelu dopravy
4. 1. 1 d) Vybudovanie okružnej križovatky Radlinského/Sládkovičova
4. 1. 1 e) Vybudovanie okružnej križovatky Hollého/Sládkovičova
4. 1. 1 f) Vybudovanie komunikácie na Pažiť
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Opatrenie 4. 1. 2 Podpora verejného osvetlenia v meste
4. 1. 2 a) Doplnenie nových svetelných bodov
4. 1. 2 b) Rekonštrukcia stožiarov a zemných vedení verejného osvetlenia, ms.rozhlasu
4. 1. 2 c)
K Priorite 4. 2 Investovanie do chodníkov a lávok patrí nasledovné Opatrenie a jeho aktivity:
Opatrenie 4. 2. 1 Rekonštrukcie a budovanie chodníkov a lávok
4. 2. 1 a) Lávka cez potok Svinica v MČ Dolné Ozorovce
4. 2. 1 b) Dobudovanie chodníka Ul. Partizánska
4. 2. 1 c) Vybudovanie chodníka na ulici Textilná, K Zornici
K Priorite 4. 3 Investovanie do odstavných plôch (parkovísk) a cyklotrás patrí nasledovné
Opatrenie a jeho aktivity:
Opatrenie 4. 3. 1 Podpora rekonštrukcie a budovaniu odstavných plôch (parkovísk)
4. 3. 1 a) Odstavná plocha Ul. 9. mája
4. 3. 1 b) Odstavná plocha A. Dubčeka
4. 3. 1 c) Odstavná plocha pri BD č. 1607
4. 3. 1 d) Odstavná plocha Husitská nová
4. 3. 1 e) Odstavná plocha Ul. Hollého
4. 3. 1 f) Vybudovanie parkovacieho domu na Dubničke
Opatrenie 4. 3. 2 Podpora budovaniu cyklotrás na území mesta
4. 3. 2 a) Budovanie cyklotrás
4. 3. 2 b)
K Priorite 5. 1 Investovanie do integrovanej ochrany vôd a do ochrany životného prostredia
patrí nasledovné Opatrenie a jeho aktivity:

Opatrenie 5. 1. 1 Podpora budovaniu kanalizácií
5. 1. 1 a) Dobudovanie kanalizácie Ul. Pod diaľnicou
5. 1. 1 b)
Opatrenie 5. 1. 2 Podpora zberu a využitia druhotných surovín
5. 1. 2 a) Intenzifikácia separovaného zberu
5. 1. 2 b) Kompostovanie BRO
5. 1. 2 c) Doplnenie kontajnerov na triedený zber 1100 l
5. 1. 2 d) Nákup kontajnerov na BRO 120l
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5. 1. 2 e) Vybudovanie kompostárne
5. 1. 2 f) Rozšírenie a dobudovanie zberného dvora
Opatrenie 5. 1. 3 Podpora revitalizácií zelených mestských plôch
5. 1. 3 a) Revitalizácia mestského parku
5. 1. 3 b) Spracovanie aktualizácie generelu zelene
5. 1. 3 c) Výsadba zelene
5. 3. 1 d) Doplnenie mobiliáru (lavičky, koše)
K Priorite 5. 2 Investovanie do protipovodňových opatrení patrí nasledovné Opatrenie a jeho
aktivity:
Opatrenie 5. 2. 1
5. 2. 1 a)
5. 2. 1 b)
K Priorite 5. 3 Investovanie do protipovodňových opatrení patrí nasledovné Opatrenie a jeho
aktivity:
Opatrenie 5. 3. 1 Podpora rekonštrukcií budov s cieľom zníženia energetickej náročnosti
5. 3. 1 a) Zateplenie a obnova BD 5.apríla 190 (DOS)
5. 3. 1 b) Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS
5. 3. 1 c) Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Farská
5. 3. 1 d) Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 9. mája
5. 3. 1 e) Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Gorazdova
5. 3. 1 f) Zníženie energetickej náročnosti sociálnej budovy športového zariadenia v
H.O.
5. 3. 1 g) Zateplenie bytového domu 5.apríla č.190
5. 3. 1 h) Zateplenie fasády a výmena okien CVČ
5. 3. 1 i) Výmena okien, sanácia suterénu a obvodového plášťa na NKP "Meštiacky
dom"
K Priorite 5. 4 Investície do využívania alternatívnych zdrojov energie patrí nasledovné
Opatrenie a jeho aktivity:
Opatrenie 5. 4. 1 Podpora spracovania biomasy
5. 4. 1 a) Náhrada fosílnych palív biomasou II. etapa
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K Priorite 6. 1 Investície do priestorov pre kultúrne podujatia a do kultúrnych aktivít patrí
nasledovné Opatrenie a jeho aktivity:
Opatrenie 6. 1. 1 Podpora pre knižnicu v meste
6. 1. 1 a) Moderná knižnica Ľ. Štúra
Opatrenie 6. 1. 2 Podpora činnosti súborov a združení zameraných na oblasť kultúry
6. 1. 2 a) DFS Drienovček - medzinárodná výmena
6. 1. 2 b) Koncepcia kultúrneho rozvoja
K Priorite 6. 2 Investície do turizmu patrí nasledovné Opatrenie a jeho aktivity:
Opatrenie 6. 2. 1 Podpora budovaniu a rastu cestovného ruchu v meste
6. 2. 1 a) Rozvoj rekreačnej oblasti pažiť
K Priorite 7. 1 Investície do priestorov pre športové podujatia patrí nasledovné Opatrenie a
jeho aktivity:
Opatrenie 7. 1. 1 Podpora rekonštrukcií a budovaniu priestorov pre športové aktivity
7. 1. 1 a) Rekonštrukcia športovej haly
7. 1. 1 b) Vybudovanie detského ihriska Ul. 9. mája
7. 1. 1 c) Dobudovanie detského ihriska Ul. Rastislavova
7. 1. 1 d) Dopravné ihrisko za ZŠ Gorazdova
7. 1. 1 e) Rekonštrukcia priestorov kolkárne
7. 1. 1 f) Výmena mantinelov, nákup rolby a rekonštrukcia technológie chladenia
ľadovej plochy pre zimný štadión
7. 1. 1 g) Rekonštrukcia športového areálu na Dubničke
7. 1. 1 h) Dobudovanie zimného štadióna
K Priorite 7. 2 Investície do priestorov a na voľnočasové aktivity patrí nasledovné Opatrenie a
jeho aktivity:
Opatrenie 7. 2. 1 Podpora budovaniu a rekonštrukcie priestorov pre voľnočasové aktivity
7. 2. 1 a) Vybudovanie zážitkového areálu Bažantica na Ul. Husitská
7. 2. 1. b) Vybudovanie oddychovej zóny medzi ZŠ Komenského a Gorazdova
7. 2. 1 c) Koncepcia rozvoja športu, kultúry a voľnočasových aktivít detí a mládeže
sídliska Dubnička
7. 2. 1 d) Revitalizácia dvora CVČ
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Opatrenie 7. 2. 2 Podpora MRK
7. 2. 2 a) Vybudovanie komunitného centra pre MRK
Pri definovaní projektových zámerov v štruktúre programu rozvoja mesta sme nepopísali
niektoré aktivity. Tieto miesta predstavujú potenciálne aktivity na základe SWOT analýzy,
faktorov rozvoja a disparít a neboli doposiaľ zadefinované, ale vzhľadom na disparity sa
doporučuje v budúcnosti ich realizácia. Tieto aktivity a zámery budú postupne doplňované
počas implementácie programu rozvoja.
Z uvedeného je zrejmé, že k 26. Opatreniam je súčasne priradených 79 Aktivít totožných
s projektovými zámermi mesta Bánovce nad Bebravou do roku 2023. Nie všetky Aktivity sú
momentálne zadefinované. Dôvodom sú momentálne ešte nezadefinované projektové zámery
mesta, v niektorých oblastiach, ktoré sú predpovedané na základe výsledkov SWOT analýzy.
Počas implementácie programu rozvoja mesta je predpoklad na zadefinovanie ďalších
potrebných projektových zámerov. Aktivity sú v najväčšom počte definované v Opatrení 5. 3.
1 (9 ks) a v Opatrení 7.1. 1 (8 ks).
Najpočetnejšie aktivity sú zamerané na energetickú efektívnosť budov a následne na
rekonštrukciu a budovanie priestorov pre šport.
Rozdelenie počtu aktivít do jednotlivých opatrení ukazuje nasledovný graf.
Z grafu je zrejmé, že percentuálne rozloženie aktivít v jednotlivých 7. cieľoch je rovnomerné,
čo znamená predpoklad rovnomerného plánovania a rovnomerné dosahovanie plnenia cieľov
v období, na ktoré je Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou nastavený.
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% aktivít v cieľoch PHSR
Zabezpečiť obmedzenie poklesu
počtu obyvateľov a
prisťahovanie nových
obyvateľov do mesta

Zabezpečiť pokles
nezamestnanosti podporou do
rozvoja podnikateľského
sektora

12%

Zlepšiť poskytovanie
zdravotných služieb, rozvoj
sociálnych služieb
a starostlivosti o kultúrne
dedičstvo

12%

8%
12%

16%
20%

Skvalitniť cesty, dobudovať
parkoviská, chýbajúce chodníky
odstavné plochy a cyklotrasy

Zlepšiť integrovanú ochranu
vôd, budovať protipovodňovú
ochranu, podporovať úsporu
energií a viac využívať
alternatívne zdroje energií

20%
Vybudovať priestor na veľké
kultúrne podujatia, lepšie využiť
rekreačný potenciál mesta
a zapojiť vo väčšej miere
podnikateľov do služieb v
cestovnom ruchu
Skvalitniť infraštruktúru
a vybavenie pre športové
a voľnočasové aktivity
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D. REALIZAČNÁ ČASŤ
Systém prípravy projektov je v meste Bánovce nad Bebravou riešený prevažne vlastnými
silami. Externé služby sú využívané iba zriedkavo. V programovacom období 2014-2020 sa
predpokladá častejšie využívanie externých služieb vzhľadom na rozsah, komplikovanosť
problematiky implementácie programu rozvoja mesta a tiež so zreteľom na výšku finančných
prostriedkov a spolufinancovanie projektov.
Príprava projektov a zámerov predpokladá využívanie spolupráce so všetkými
zainteresovanými oddeleniami mestského úradu. Spoluprácu na projekte si vyžiada
projektový manažér, ktorý bude zodpovedný za prípravu projektu. S tým súvisí aj
problematika vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).
Vyhodnocovanie plnenia programu rozvoja (PR) bude prerokované v príslušných komisiách,
ktoré pracujú pri MsÚ v Bánovciach nad Bebravou. Pri plnení PR mesta bude mesto
spolupracovať s inštitúciami na území mesta v rámci partnerstva. Spolupráca sa bude týkať
príspevkových inštitúcií ako aj podnikateľských subjektov na území mesta, ktoré majú svoje
zastúpenie aj medzi poslancami mestského zastupiteľstva. Mesto Bánovce nad Bebravou je aj
členom Miestnej akčnej skupiny Bebrava, kde sa bude snažiť riešiť časť projektových
zámerov uvedených v programe rozvoja aj prostredníctvom systému CLLS v Programe
rozvoja vidieka.
V tejto Realizačnej časti programového dokumentu sú popísané aj hodnotiace ukazovatele.
Ich zoznam je spracovaný pre prehľadnosť formou tabuľky.

12 Merateľné ukazovatele
Nasledujúce tabuľky predstavujú zoznamy ukazovateľov pre príslušné opatrenia:
Opatrenie č. 1. 1. 1 Podporovanie aktivít vedúcich k prisťahovaniu sa do mesta
Aktivita
Merateľný
Jednotka Počiatočná
Plánovaná
ukazovateľ
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok
Obnova a doplnenie ms.
informačného systému
Revitalizácia areálu Mestského
úradu
Odkúpenie a rekonštrukcia časti
budovy (SOŠ Farská) pre MsÚ.

Obnovený
a doplnený ms.
informačný systém
Revitalizovaný
areál MsÚ
Zrekonštruovaná
časť budovy

118

počet

0

1/2016

počet

0

1/2016

počet

0

1/2018

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok
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Opatrenie č. 1. 2. 1 Podpora pre bytové domy
Aktivita
Merateľný
ukazovateľ

Jednotka

Počiatočná
Plánovaná
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

Bytový dom Dubnička
IBV Pažiť – inžinierske siete

realizácia BD
inžinierske siete

počet
počet

0
0

1/2020
1/2020

Dopravné ihrisko v MŠ

Dopravné ihrisko

počet

0

1/2016

Opatrenie č. 1. 2. 2 Podpora modernizácií a rekonštrukcií škôl
Aktivita
Merateľný
Jednotka
ukazovateľ
Modernizácia a rekonštrukcia MŠ
Modernizácia a rekonštrukcia MŠ
Modernizácia a rekonštrukcia MŠ
Vybudovanie súborov pre
dielenské vyučovanie v súlade s
perspektívou odborného školstva

zmodernizované
MŠ
zmodernizované
MŠ
zmodernizované
MŠ
vybudovanie
súborov pre
dielenské
vyučovanie

Počiatočná
Plánovaná
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

počet

0

1/2016

počet

0

3/2017

počet

0

1/2018

počet

0

1/2018

Opatrenie č. 2.1.1 Pomoc živnostníkom a MSP na území mesta
Aktivita
Merateľný
Jednotka
ukazovateľ

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

Počiatočná
Plánovaná
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

Opatrenie č. 2. 2. 1 Podpora príchodu MSP do priemyselných parkov na území mesta
Aktivita
Merateľný
Jednotka Počiatočná
Plánovaná
ukazovateľ
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

Opatrenie č. 3. 1. 1 Podpora skvalitneniu a rozšíreniu zdravotných služieb obyvateľom mesta
Aktivita
Merateľný
Jednotka Počiatočná
Plánovaná
Skutočne
ukazovateľ
hodnota 2015 dosiahnutá
dosiahnutá
hodnota/rok hodnota/rok

Opatrenie č.3. 2. 1 Podpora mobility sociálnych služieb
Aktivita
Merateľný
Jednotka
ukazovateľ
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Počiatočná
Plánovaná
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok
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Prepravná služba - sociálny
taxík

sociálny taxík

počet

Opatrenie č. 3. 2. 2 Podpora do zariadení sociálnych služieb
Aktivita
Merateľný
Jednotka
ukazovateľ

Vybudovanie viacúčelového
zariadenia - Denné centrum
Farská
Zriadenie útulku a strediska
osobnej hygieny (býv.vrátnica)
Vybudovanie mestského centra
sociálnych služieb (budova
bývalej 3. ZŠ)

0

1/2016

Počiatočná
Plánovaná
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

vybudované denné
centrum

počet

0

1/2018

útulok a stredisko
osobnej hygieny
mestské centrum
soc. služieb

počet

0

1/2018

počet

0

1/2021

Opatrenie č.3. 2. 3 Podpora pre MRK
Aktivita
Merateľný
ukazovateľ

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

Počiatočná
Plánovaná
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

Opatrenie č. 4. 1. 1 Podpora rekonštrukcií a budovaniu miestnych komunikácií
Aktivita
Merateľný
Jednotka Počiatočná
Plánovaná
ukazovateľ
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

Ulica pri MTA
Spracovanie generelu dopravy
Vybudovanie okružnej
križovatky
Radlinského/Sládkovičova
Vybudovanie okružnej
križovatky
Hollého/Sládkovičova
Vybudovanie komunikácie na
Pažiť

Jednotka

rekonštrukcia ulice

počet

0

1/2017

generel dopravy
okružná križovatka

počet
počet

0
0

1/2017
1/2020

okružná križovatka

počet

0

1/2021

komunikácia na
Pažiť

počet

0

1/2022

Opatrenie č.4. 1. 2 Podpora verejného osvetlenia v meste
Aktivita
Merateľný
Jednotka
ukazovateľ

Opatrenie č. 4. 2. 1 Rekonštrukcie a budovanie chodníkov a lávok
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Počiatočná
Plánovaná
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok
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Aktivita

Merateľný
ukazovateľ

Dobudovanie chodníka Ul.
Partizánska
Lávka cez potok Svinica v MČ
Dolné Ozorovce
Vybudovanie chodníka na ulici
Textilná, K Zornici

chodník Ul.
Partizánska
lávka cez potok
Svinica
chodník na Ul.
Textilná

Jednotka

Počiatočná
Plánovaná
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

počet

0

1/2017

počet

0

1/2016

počet

0

1/2017

Opatrenie č. 4. 3. 1 Podpora rekonštrukcie a budovaniu odstavných plôch (parkovísk)
Aktivita
Merateľný
Jednotka Počiatočná
Plánovaná
ukazovateľ
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok
Budovanie odstavných plôch Ul. 9.
mája, A. Dubčeka, pri BD č. 1607
Budovanie odstavných plôch –
Husitská
Budovanie odstavných plôch – Ul.
Hollého

odstavná plocha

počet

0

3/2016

odstavná plocha

počet

0

1/2017

odstavná plocha

počet

0

1/2018

Vybudovanie parkovacieho
domu na Dubničke

parkovací dom

počet

0

1/2020

Opatrenie č. 4. 3. 2 Podpora budovaniu cyklotrás na území mesta
Aktivita
Merateľný
Jednotka Počiatočná
Plánovaná
ukazovateľ
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok
Vybudovanie cyklotrasy v meste

počet

cyklotrasa

Opatrenie č. 5. 1. 1 Podpora budovaniu kanalizácií
Aktivita
Merateľný
ukazovateľ

Jednotka

Kanalizácia Biskupice II. etapa

počet

II. etapa
kanalizácie Biskupice

0

doplnenie 1 100l počet
kontajnerov
kontajnery na BRO počet
120l
kompostáreň
počet
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Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

1/2019

Počiatočná
Plánovaná
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok
0
1/2016

Opatrenie č. 5. 1. 2 Podpora zberu a využitia druhotných surovín
Aktivita
Merateľný
Jednotka Počiatočná
Plánovaná
ukazovateľ
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

Doplnenie kontajnerov na
triedený zber 1100 l
Nákup kontajnerov na BRO
120l
Vybudovanie kompostárne

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

0

500/2017

0

1 240/2017

0

1/2019

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok
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Opatrenie č. 5. 1. 3 Podpora revitalizácií zelených mestských plôch
Aktivita
Merateľný
Jednotka Počiatočná
Plánovaná
ukazovateľ
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

Spracovanie pasportu zelene
Revitalizácia mestského parku

Pasport zelene

počet

0

1/2017

Zrevitalizovaný
mestský park

počet

0

1/2017

Opatrenie č. 5. 2. 1 Podpora protipovodňových opatrení
Aktivita
Merateľný
Jednotka
ukazovateľ

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

Počiatočná
Plánovaná
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

Opatrenie č. 5. 3. 1 Podpora rekonštrukcií budov s cieľom zníženia energetickej náročnosti
Aktivita
Merateľný
Jednotka Počiatočná
Plánovaná
ukazovateľ
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

Zníženie energetickej
náročnosti budov

počet

0

6/2016

počet

0

3/2018

Jednotka

Počiatočná
Plánovaná
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

počet

1

Opatrenie č. 6. 1. 1 Podpora pre knižnicu v meste
Aktivita
Merateľný
ukazovateľ

Jednotka

Počiatočná
Plánovaná
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

Moderná knižnica Ľ. Štúra

počet

0

Zníženie energetickej
náročnosti budov

úpravy budov
s cieľom zníženia
energ. náročnosti
úpravy budov
s cieľom zníženia
energ. náročnosti

Opatrenie č. 5. 4. 1 Podpora spracovania biomasy
Aktivita
Merateľný
ukazovateľ

Náhrada fosílnych palív
biomasou II. etapa

biomasa II etapa

zmodernizovaná
knižnica

2/2017

podporený DFS

počet

0

1/2016

koncepcia kult.
rozvoja

počet

0

1/2016
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Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

1/2016

Opatrenie č. 6. 1. 2 Podpora činnosti súborov a združení zameraných na oblasť kultúry
Aktivita
Merateľný
Jednotka Počiatočná
Plánovaná
ukazovateľ
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

DFS Drienovček medzinárodná výmena
Koncepcia kultúrneho rozvoja

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok
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Opatrenie č. 6. 2. 1 Podpora budovaniu a rastu cestovného ruchu v meste
Aktivita
Merateľný
Jednotka Počiatočná
Plánovaná
ukazovateľ
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

Rozvoj rekreačnej oblasti Pažiť dobudovanie

počet

0

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

1/2022

rekreačnej oblasti
Pažiť

Opatrenie č. 7. 1. 1 Podpora rekonštrukcií a budovaniu priestorov pre športové aktivity
Aktivita
Merateľný
Jednotka Počiatočná
Plánovaná
ukazovateľ
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok
Dobudovanie detských
ihrísk na území mesta

a dopr. vybudovaných
počet
a dobudovaných
ihrísk
Rekonštrukcie a dobudovanie
upravené športové počet
športovísk
areály

0

3/2017

0

5/2018

Opatrenie č. 7. 2. 1 Podpora budovaniu a rekonštrukcie priestorov pre voľnočasové aktivity
Aktivita
Merateľný
Jednotka Počiatočná
Plánovaná
ukazovateľ
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok

Vybudovanie oddychovej zóny
medzi ZŠ Komenského a ZŠ
Gorazdova
Revitalizácia dvora CVČ
Vybudovanie zážitkového
areálu Bažantica na Ul.
Husitská

oddychová zóna

počet

0

1/2016

revitalizácia dvora počet
CVČ
zážitkový areál
počet

0

1/2017

0

1/2020

Opatrenie č. 7. 2. 2 Podpora MRK
Aktivita
Merateľný
ukazovateľ

Vybudovanie komunitného
centra pre MRK

Jednotka

komunitné centrum počet
pre MRK

Počiatočná
Plánovaná
hodnota 2015 dosiahnutá
hodnota/rok
0

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

Skutočne
dosiahnutá
hodnota/rok

1/2020

Uvedené monitorovacie ukazovatele sú stanovené pre účely monitorovania plnenia programu
rozvoja s ohľadom na jednotlivé opatrenia a v súlade s hodnotami, ktoré sú plánované
v jednotlivých rokoch. Predmetom monitorovania bude sledovanie takých merateľných
ukazovateľov v ročných intervaloch podľa zákona č. 309/2014 Z. z., ktoré predpokladajú
overiteľné výstupy z aktivít (projektových zámerov) mesta Bánovce nad Bebravou.
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Akčný plán mesta Bánovce nad Bebravou detailne rozpísaný na roky 2016, 2017, 2018 je
zhrnutý do nasledovnej tabuľky.

Plánovaný
rok
realizácie

Názov projektového zámeru =
Aktivity

Celkové
náklady na
realizáciu
projektu (v
plnej výške)

Predpokladané financovanie
realizácie
(NFP + vlastné zdroje
za predpokladu získania
dotácie)
dotácia

2016

Komunikačný plán mesta

2016

Obnova a doplnenie ms. informačného
systému

2 500,00 €

2 375,00 €

Opatrenie

vlastné
zdroje
125,00 €

1. 1.1
1. 1. 1

0,00 €

0,00 €

0,00 €
1. 1. 1

2016

Revitalizácia areálu Mestského úradu

2016

Modernizácia a rekonštrukcia MŠ
Hollého

50 000,00 €

47 500,00 €

2 500,00 €
1. 2. 2

2016
2016

Nákup úžitkového automobilu
Prepravná služba - sociálny taxík

400 000,00 €

380 000,00 €

20 000,00 €

70 000,00 €

66 500,00 €

3 500,00 €

1. 1. 1

50 000,00 €

47 500,00 €

2 500,00 €

3. 2. 1
3. 2. 3

2016

Podpora vzdelávania detí v rannom
detstve MRK

2016

Plán komunitného rozvoja sociálnych
služieb mesta

2016

Obnova povrchov miestnych
komunikácií (cesty a chodníky)

179 500,00 €

170 525,00 €

8 975,00 €

2016

Odstavná plocha Ul. 9. mája

120 000,00 €

114 000,00 €

6 000,00 €

4. 3. 1

2016
2016

Odstavná plocha A. Dubčeka
Doplnenie nových svetelných bodov

60 000,00 €

57 000,00 €

3 000,00 €

4. 3. 1

0,00 €

0,00 €
3. 2. 2

2 500,00 €

2 375,00 €

125,00 €
4. 1. 1

4. 1. 2
250 000,00 €

2016
2016
2016

Lávka cez potok Svinica v MČ Dolné
Ozorovce
Odstavná plocha pri BD č. 1607
Kanalizácia Biskupice II. etapa
Zateplenie a obnova BD 5.apríla 190
(DOS)

2016
2016

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MsKS

2016

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MsÚ Farská

2016

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ 9. mája

2016

Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ
Gorazdova

237 500,00 €

12 500,00 €
4. 2. 1

70 000,00 €

66 500,00 €

3 500,00 €

40 000,00 €

38 000,00 €

2 000,00 €

4. 3. 1

327 000,00 €

310 650,00 €

16 350,00 €

5. 1. 1
5. 3. 1

800 000,00 €

760 000,00 €

40 000,00 €
5. 3. 1

250 000,00 €

237 500,00 €

12 500,00 €
5. 3. 1

200 000,00 €

190 000,00 €

10 000,00 €
5. 3. 1

340 000,00 €

323 000,00 €

17 000,00 €
5. 3. 1

1 300 000,00 €

1 235 000,00 €

65 000,00 €
5. 1. 2

2016

Intenzifikácia separovaného zberu

500 000,00 €

475 000,00 €

25 000,00 €

2016

Kompostovanie BRO

600 000,00 €

570 000,00 €

30 000,00 €
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Zníženie energetickej náročnosti
sociálnej budovy športového zariadenia
v H.O.

5. 3. 1

50 000,00 €

2016
2016

DFS Drienovček - medzinárodná
výmena

2016

Moderná knižnica Ľ. Štúra

2016

Koncepcia kultúrneho rozvoja

47 500,00 €

2 500,00 €
6. 1. 2

5 000,00 €

4 750,00 €

250,00 €

505 925,48 €

480 629,21 €

25 296,27 €

2 500,00 €

2 375,00 €

125,00 €

6. 1. 1
6. 1. 2
7. 2. 1

2016

Vybudovanie oddychovej zóny medzi
ZŠ Komenského a ZŠ Gorazdova
Koncepcia rozvoja športu, kultúry
a voľnočasových aktivít detí a mládeže
sídliska Dubnička

2016

10 000,00 €

9 500,00 €

500,00 €
7. 2. 1

2 500,00 €

2 375,00 €

125,00 €

9 950,00 €

0,00 €

9 950,00 €

25 000,00 €

0,00 €

25 000,00 €

2 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

40 000,00 €

0,00 €

40 000,00 €

4 500,00 €

0,00 €

4 500,00 €

6 000,00 €

0,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

0,00 €

6 000,00 €

15 000,00 €

0,00 €

15 000,00 €

2 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

30 000,00 €

0,00 €

30 000,00 €

15 000,00 €

0,00 €

15 000,00 €

86 304,00 €

0,00 €

86 304,00 €

7 872,00 €

0,00 €

7 872,00 €

7 000,00 €

0,00 €

7 000,00 €

6 444 051,48 €

5 878 054,21 €

565 997,27 €

Virtualizácia servera
2016
2016

Nákup auta
Vybudovanie základne pre hasičov

2016
2016
2016
2016

Projektové dokumentácie
Cintorín Horné Ozorovce
Cintorín M.Chlievany-prístrešok
Areál KD Dolné Ozorovce-prístrešok

2016
Nákup pozemkov a nehmotných aktív
2016
2016
2016
2016

Nákup autobusovej čakárne
Odstavná plocha Ul. Sládkovičova
Nákup váhy
Modernizácia a rek. tepel. hospod.
(Byttherm)

2016
Rekonštrukcia zimného štadióna (VZ)
2016
Prístrešok v športovom areáli v
Biskupiciach
2016
Spolu za rok 2016

2017

Rekonštrukcia registratúrneho strediska
MsÚ

2017

Modernizácia a rekonštrukcia MŠ
Radlinského

2017

Modernizácia a rekonštrukcia MŠ J. C.
Hronského

2017

Modernizácia a rekonštrukcia MŠ
Komenského

1. 1. 1
100 000,00 €

95 000,00 €

5 000,00 €
1. 2. 2

400 000,00 €

380 000,00 €

20 000,00 €
1. 2. 2

400 000,00 €

380 000,00 €

20 000,00 €
1. 2. 2

400 000,00 €
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4. 1. 1
2017

Obnova povrchov miestnych
komunikácií (cesty a chodníky)

184 073,00 €

174 869,35 €

9 203,65 €

2017

Ulica pri MTA

108 000,00 €

102 600,00 €

5 400,00 €

4. 1. 1
4. 2. 1

2017

Dobudovanie chodníka Ul. Partizánska

100 000,00 €

95 000,00 €

5 000,00 €

2017

Vybudovanie chodníka na ulici Textilná,
K Zornici

140 000,00 €

133 000,00 €

7 000,00 €

2017

Odstavná plocha Husitská nová

100 000,00 €

95 000,00 €

5 000,00 €

4. 3. 1

2017

Spracovanie generelu dopravy

20 000,00 €

19 000,00 €

1 000,00 €

4. 1. 1

2017

Revitalizácia mestského parku

1 500 000,00 €

1 425 000,00 €

75 000,00 €

5. 1. 3

2017

Doplnenie kontajnerov na triedený zber
1100 l

4. 2. 1

5. 1. 2
60 000,00 €

57 000,00 €

3 000,00 €
5. 1. 2

2017

Doplnenie kontajnerov na BRO 1100l

50 000,00 €

47 500,00 €

2 500,00 €

2017

Nákup kontajnerov na BRO 120l

25 000,00 €

23 750,00 €

1 250,00 €

2017

Náhrada fosílnych palív biomasou II.
etapa

2017

Spracovanie pasportu zelene
Doplnenie mobiliáru (lavičky, koše)

2017
2017
2017

5. 4. 1
1 200 000,00 €

1 140 000,00 €

60 000,00 €

15 000,00 €

14 250,00 €

750,00 €

Vybudovanie detského ihriska Ul.
9.mája
Dobudovanie detského ihriska Ul.
Rastislavova
Dopravné ihrisko za ZŠ Gorazdova

5. 1. 3
5. 1. 3

70 000,00 €

2017

5. 1. 2

66 500,00 €

3 500,00 €
7. 1. 1

15 000,00 €

14 250,00 €

750,00 €
7. 1. 1

20 000,00 €

19 000,00 €

1 000,00 €

200 000,00 €

190 000,00 €

10 000,00 €

7. 1. 1
7. 2. 1

2017

Revitalizácia dvora CVČ

30 000,00 €

28 500,00 €

1 500,00 €

2017

Projektové dokumentácie

40 000,00 €

0,00 €

40 000,00 €

2017

Nákup pozemkov a nehmotných aktív

5 000,00 €

0,00 €

5 000,00 €

2017

Nákup autobusovej čakárne

2 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

2017

Modernizácia a rek. tepel. hospod.
(Byttherm)
Spolu za rok 2017

86 304,00 €

0,00 €

86 304,00 €

5 270 377,00 €

4 880 219,35 €

390 157,65 €
1. 1. 1

2018

Odkúpenie a rekonštrukcia budovy
(prístavby) SOŠ Farská pre potreby MsÚ
500 000,00 €

475 000,00 €

25 000,00 €

Vybudovanie súborov pre dielenské
vyučovanie v súlade s perspektívou
odborného školstva
100 000,00 €

2018
2018

1. 2. 2

Modernizácia a rekonštrukcia MŠ 5.
apríla

95 000,00 €

5 000,00 €
1. 2. 2

400 000,00 €

380 000,00 €

20 000,00 €
3. 2. 2

2018

Vybudovanie viacúčelového zariadenia Denné centrum Farská

315 000,00 €
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Zriadenie útulku a strediska osobnej
hygieny (bývalá vrátnica)
2018

3. 2. 2
100 000,00 €

95 000,00 €

5 000,00 €
4. 1. 1

2018

Obnova povrchov miestnych
komunikácií (cesty a chodníky)

326 354,00 €

310 036,30 €

16 317,70 €
4. 3. 1

2018

Odstavná plocha Ul. Hollého

2018

Rekonštrukcia stožiarov a zemných
vedení verejného osvetlenia, ms.rozhlasu

60 000,00 €

57 000,00 €

3 000,00 €
4. 1. 2

1 500 000,00 €

1 425 000,00 €

75 000,00 €
5. 3. 1

2018

Zateplenie bytového domu 5.apríla č.190
Bánovce nad Bebravou

2018

Dobudovanie kanalizácie Ul. Pod
diaľnicou

2018

Výsadba zelene

440 000,00 €

418 000,00 €

22 000,00 €
5. 1. 1

300 000,00 €

285 000,00 €

15 000,00 €

60 000,00 €

57 000,00 €

3 000,00 €

5. 1. 3
5. 3. 1

2018

Zateplenie fasády a výmena okien CVČ

100 000,00 €

95 000,00 €

5 000,00 €
5. 3. 1

2018
2018

2018

Výmena okien, sanácia suterénu a
obvodového plášťa na NKP "Meštiacky
dom"
Rekonštrukcia priestorov kolkárne
Výmena mantinelov, nákup rolby a
rekonštrukcia technológie chladenia
ľadovej plochy pre zimný štadión
Rekonštrukcia športového areálu na
Dubničke

2018

400 000,00 €

380 000,00 €

20 000,00 €

100 000,00 €

95 000,00 €

5 000,00 €

7. 1. 1
100 000,00 €

95 000,00 €

5 000,00 €
7. 1. 1

30 000,00 €

28 500,00 €

1 500,00 €

Dobudovanie zimného štadióna
2018
2018
2018

Rekonštrukcia športovej haly
Projektové dokumentácie

7. 1. 1
1 700 000,00 €

1 615 000,00 €

85 000,00 €

150 000,00 €

142 500,00 €

7 500,00 €

50 000,00 €

0,00 €

50 000,00 €

5 000,00 €

0,00 €

5 000,00 €

2 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

30 000,00 €

0,00 €

30 000,00 €

75 000,00 €

0,00 €

75 000,00 €

86 304,00 €

0,00 €

86 304,00 €

6 929 658,00 €

6 347 286,30 €

582 371,70 €

Nákup pozemkov a nehmotných aktív
2018
Nákup autobusovej čakárne
2018
Odstavná plocha Husitská nová
2018
Vybudovanie kruhového objazdu
2018
2018

Modernizácia a rek.tepel.hospod.
(Byttherm)

7. 1. 1

Spolu za rok 2018

Poznámka:
Zeleným písmom sú uvedené aktivity z rozpočtu mesta (Kapitálové výdavky)
Žlté označenie predstavuje plánovacie materiály
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Celkové náklady na realizáciu
projektov ( akčný plán)
6 929 658,00 €
6 444 051,48 €
7 000 000,00 €
5 270 377,00 €
6 000 000,00 €
5 000 000,00 €
4 000 000,00 €
3 000 000,00 €
2 000 000,00 €
1 000 000,00 €
0,00 €
2016

2017

2018

Akčný plán predstavuje program rozvoja bližšie konkretizovaný na najbližšie 3 roky.
Hodnoty sa skladajú z navrhnutých projektových zámerov vychádzajúcich zo SWOT analýzy
a z aktivít mesta Bánovce nad Bebravou uvedených v plánovanom rozpočte mesta v časti
kapitálové výdavky. Realizácia akčného plánu je do značnej miery závislá od vyhlasovania
výziev z EŠIF a od úspešnosti schválených žiadostí o NFP pre mesto Bánovce nad Bebravou.
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E FINANČNÁ ČASŤ
13 Financovanie aktivít
Vo finančnej časti je uvedené finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít. Pri
stanovení niektorých finančných hodnôt bola použitá metóda kvalifikovaného odhadu
nákladov. Táto metóda vychádza z pojmu predikcia, čo znamená schopnosť predpovedať
finančnú hodnotu (ale nie len) na základe súčasných znalostí a odhadnúť budúci vývoj
určitého javu, v tomto prípade finančné náklady na príslušnú aktivitu. Kvalifikovaným
odhadom sa rozumie aj odborný odhad.
V nasledovnej tabuľke sú uvedené opatrenia, aktivity a finančné náklady stanovené na
základe kvalifikovaného odhadu.
Názov aktivity (projektového zámeru)
Plánovaný
rok realizácie

Opatrenie

1. 1. 1 Komunikačný plán mesta

Celkové náklady
na realizáciu
projektu (v plnej
výške)

1. 1. 1 Obnova a doplnenie ms. informačného systému

2016
2016

2 500,00 €
0,00 €

1. 1. 1 Revitalizácia areálu Mestského úradu

2016

50 000,00 €

1. 2. 2 Modernizácia a rekonštrukcia MŠ Hollého

2016

400 000,00 €

1. 1. 1 Nákup úžitkového automobilu

2016

70 000,00 €

3. 2. 1 Prepravná služba - sociálny taxík

2016

50 000,00 €

3. 2. 3 Podpora vzdelávania detí v rannom detstve MRK
2016
3. 2. 2 Plán komunitného rozvoja sociálnych služieb
mesta
4. 1. 1 Obnova povrchov miestnych komunikácií (cesty
a chodníky)
4. 3. 1 Odstavná plocha Ul.9. mája
4. 3. 1 Odstavná plocha A. Dubčeka
4. 1. 2 Doplnenie nových svetelných bodov

2016

2 500,00 €

2016

179 500,00 €

2016

120 000,00 €

2016
2016

60 000,00 €
250 000,00 €

4. 2. 1 Lávka cez potok Svinica v MČ Dolné Ozorovce
2016

70 000,00 €

4. 3. 1 Odstavná plocha pri BD č. 1607

2016

40 000,00 €

5. 1. 1 Kanalizácia Biskupice II. etapa

2016

327 000,00 €

5. 3. 1 Zateplenie a obnova BD 5. apríla 190 (DOS)

2016

800 000,00 €

2016

250 000,00 €

5. 3. 1 Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS
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5. 3. 1 Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ
Farská
5. 3. 1 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 9.
mája

2016

200 000,00 €

2016

340 000,00 €

5. 3. 1 Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Gorazdova
2016

1 300 000,00 €

5. 1. 2 Intenzifikácia separovaného zberu

2016

500 000,00 €

5. 1. 2 Kompostovanie BRO

2016

600 000,00 €

5. 3. 1 Zníženie energetickej náročnosti sociálnej
budovy športového zariadenia v H.O.

2016

50 000,00 €

6. 1. 2 DFS Drienovček - medzinárodná výmena

2016

5 000,00 €

6. 1. 1 Moderná knižnica Ľ. Štúra

2016

505 925,48 €

2016

2 500,00 €

2016

10 000,00 €

2016

2 500,00 €

6. 1. 2 Koncepcia kultúrneho rozvoja
7. 2. 1 Vybudovanie oddychovej zóny medzi ZŠ
Komenského a ZŠ Gorazdova
7. 2. 1 Koncepcia rozvoja športu, kultúry
a voľnočasových aktivít detí a mládeže sídliska
Dubnička
Virtualizácia servera
Nákup auta

2016

9 950,00 €

2016

25 000,00 €

Vybudovanie základne pre hasičov
2016

2 000,00 €

Projektové dokumentácie

2016

40 000,00 €

Cintorín Horné Ozorovce

2016

4 500,00 €

Cintorín M. Chlievany-prístrešok

2016

6 000,00 €

Areál KD Dolné Ozorovce-prístrešok

2016

6 000,00 €

Nákup pozemkov a nehmotných aktív

2016

15 000,00 €

Nákup autobusovej čakárne

2016

2 000,00 €

Odstavná plocha Ul. Sládkovičova

2016

30 000,00 €

Nákup váhy

2016

15 000,00 €

2016

86 304,00 €

2016

7 872,00 €

2016
2016

7 000,00 €
6 444 051,48 €

2017

100 000,00 €

2017

400 000,00 €

2017

400 000,00 €

2017

400 000,00 €

Modernizácia a rek. tepel. hospod. (Byttherm)
Rekonštrukcia zimného štadióna (VZ)
Prístrešok v športovom areáli v Biskupiciach
SPOLU
1. 1. 1 Rekonštrukcia registratúrneho strediska MsÚ
1. 2. 2 Modernizácia a rekonštrukcia MŠ Radlinského
1. 2. 2 Modernizácia a rekonštrukcia MŠ J. C.
Hronského
1. 2. 2 Modernizácia a rekonštrukcia MŠ Komenského
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4. 1. 1 Obnova povrchov miestnych komunikácií (cesty
a chodníky)

2017

184 073,00 €

4. 1. 1 Ulica pri MTA

2017

108 000,00 €

4. 2. 1 Dobudovanie chodníka Ul. Partizánska

2017

100 000,00 €

4. 2. 1 Vybudovanie chodníka na ulici Textilná, K
Zornici

2017

140 000,00 €

4. 3. 1 Odstavná plocha Husitská nová

2017

100 000,00 €

4. 1. 1 Spracovanie generelu dopravy

2017

20 000,00 €

5. 1. 3 Revitalizácia mestského parku

2017

1 500 000,00 €

5. 1. 2 Doplnenie kontajnerov na triedený zber 1100 l
2017

60 000,00 €

5. 1. 2 Doplnenie kontajnerov na BRO 1100l

2017

50 000,00 €

5. 1. 2 Nákup kontajnerov na BRO 120l

2017

25 000,00 €

5. 4. 1 Náhrada fosílnych palív biomasou II. etapa

2017

1 200 000,00 €

5. 1. 3 Spracovanie pasportu zelene

2017

15 000,00 €

5. 1. 3 Doplnenie mobiliáru (lavičky, koše)

2017

70 000,00 €

7. 1. 1 Vybudovanie detského ihriska Ul. 9.mája

2017

15 000,00 €

7. 1. 1 Dobudovanie detského ihriska Ul. Rastislavova
2017

20 000,00 €

7. 1. 1 Dopravné ihrisko za ZŠ Gorazdova

2017

200 000,00 €

7. 2. 1 Revitalizácia dvora CVČ

2017

30 000,00 €

Projektové dokumentácie

2017

40 000,00 €

Nákup pozemkov a nehmotných aktív

2017

5 000,00 €

Nákup autobusovej čakárne

2017

2 000,00 €

2017

86 304,00 €

2017

5 270 377,00 €

Modernizácia a rek.tepel.hospod. (Byttherm)
SPOLU
1. 1. 1 Odkúpenie a rekonštrukcia budovy (prístavby)
SOŠ Farská pre potreby MsÚ

2018
500 000,00 €

1. 2. 2 Vybudovanie súborov pre dielenské vyučovanie v
súlade s perspektívou odborného školstva
1. 2. 2 Modernizácia a rekonštrukcia MŠ 5. apríla
3. 2. 2 Vybudovanie viacúčelového zariadenia - Denné
centrum Farská
3. 2. 2 Zriadenie útulku a strediska osobnej hygieny
(býv.vrátnica)
4. 1. 1 Obnova povrchov miestnych komunikácií (cesty
a chodníky)

2018

100 000,00 €

2018

400 000,00 €

2018

315 000,00 €

2018

100 000,00 €

2018

326 354,00 €

2018

60 000,00 €

2018

1 500 000,00 €

4. 3. 1 Odstavná plocha Ul. Hollého
4. 1. 2 Rekonštrukcia stožiarov a zemných vedení
verejného osvetlenia, ms.rozhlasu

131

Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou
5. 3. 1 Zateplenie bytového domu 5.apríla č.190
Bánovce nad Bebravou

2018

440 000,00 €

5. 1. 1 Dobudovanie kanalizácie Ul. Pod diaľnicou

2018

300 000,00 €

5. 1 .3 Výsadba zelene

2018

60 000,00 €

5. 3. 1 Zateplenie fasády a výmena okien CVČ

2018

100 000,00 €

2018

400 000,00 €

2018

100 000,00 €

2018

100 000,00 €

2018

30 000,00 €

2018

1 700 000,00 €

5. 3. 1 Výmena okien, sanácia suterénu a obvodového
plášťa na NKP "Meštiacky dom"
7. 1. 1 Rekonštrukcia priestorov kolkárne
7. 1. 1 Výmena mantinelov, nákup rolby a rekonštrukcia
technológie chladenia ľadovej plochy pre zimný
štadión
7. 1. 1 Rekonštrukcia športového areálu na Dubničke
7. 1. 1 Dobudovanie zimného štadióna
7. 1. 1 Rekonštrukcia športovej haly

2018

150 000,00 €

Projektové dokumentácie

2018

50 000,00 €

Nákup pozemkov a nehmotných aktív

2018

5 000,00 €

2018

2 000,00 €

2018

30 000,00 €

2018

75 000,00 €

2018
2018

86 304,00 €
6 929 658,00 €

2019
2019

1 000 000,00 €

4. 3. 2 Budovanie cyklotrás
5. 1. 2 Vybudovanie kompostárne

2019

300 000,00 €

2019

150 000,00 €

2019

2 450 000,00 €

2020

2 200 000,00 €

2020

500 000,00 €

2020

400 000,00 €

2020

600 000,00 €

2020

400 000,00 €

2020

100 000,00 €

2020

4 200 000,00 €

Nákup autobusovej čakárne
Odstavná plocha Husitská nová
Vybudovanie kruhového objazdu
Modernizácia a rek.tepel.hospod. (Byttherm)
SPOLU
1. 2. 2 Rekonštrukcia areálov MŠ a ZŠ

1 000 000,00 €

7. 2. 2 Vybudovanie komunitného centra pre MRK
SPOLU
1. 2. 1 Bytový dom Dubnička
1. 2. 1 IBV Pažiť, Dlhé Diely - vybudovanie
inžinierskych sietí
4. 1. 1 Vybudovanie okružnej križovatky
Radlinského/Sládkovičova
4. 3. 1 Vybudovanie parkovacieho domu na Dubničke
5. 1. 2 Rozšírenie a dobudovanie zberného dvora
7. 2. 1 Vybudovanie zážitkového areálu Bažantica na Ul.
Husitská
SPOLU
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3. 2. 2 Vybudovanie mestského centra sociálnych
služieb (budova bývalej 3.ZŠ)
3. 2. 3 Výstavba nájomných bytov pre MRK vrátane
kúpy pozemku
4. 1. 1 Obnova povrchov miestnych komunikácií (cesty
a chodníky)
4. 1. 1 Vybudovanie okružnej križovatky
Hollého/Sládkovičova

2021

3 000 000,00 €

2021
2021

3 000 000,00 €
1 810 000,00 €

2021

300 000,00 €

2021
2022

8 110 000,00 €

4. 1. 1 Vybudovanie komunikácie na Pažiť
6. 2. 1 Rozvoj rekreačnej oblasti Pažiť

2022

1 000 000,00 €

2022

1 300 000,00 €

2023

0,00 €

2023

0,00 €

2023

0,00 €

SPOLU

SPOLU

SPOLU

300 000,00 €

Vysvetlivky:
2018

znázorňuje údaj z rozpočtu mesta

2017

znázorňuje plánovací dokument mesta

Zdroj: MsÚ Bánovce n. B + vlastné spracovanie

Z uvedenej tabuľky môžeme vyseparovať aj náklady rozložené podľa rokov.
V prvom priblížení si nastavíme financovanie jednotlivých priorít z programu rozvoja mesta
Bánovce nad Bebravou.

14 Financovanie priorít
Tabuľka nákladov podľa priorít mesta Bánovce nad Bebravou:
Priorita
Názov priority
1. 1 Investovanie do aktivít mestského úradu

Celkové náklady
722 500,00 €

1. 2 Investovanie do kvalitnejšej občianskej vybavenosti
2. 1 Investície do podpory MSP
2. 2 Investície s cieľom zaplnenia priemyselných parkov
podnikateľskými subjektmi
3. 1 Investície do rozvoja zdravotných služieb
3. 2 Investície do budovania sociálnej infraštruktúry
4. 1 Investovanie do cestnej a technickej infraštruktúry

5 800 000,00 €
0,00 €
0,00 €

4. 2 Investovanie do chodníkov a lávok
4. 3 Investovanie do odstavných plôch (parkovísk) a cyklotrás
5. 1 Investovanie do integrovanej ochrany vôd a do ochrany
životného prostredia

310 000,00 €
1 980 000,00 €
4 207 000,00 €

5. 2 Investovanie do protipovodňových opatrení
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0,00 €
6 467 500,00 €
5 377 927,00 €

0,00 €
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5. 3 Investície smerujúce k úspore energií
5. 4 Investície do využívania alternatívnych zdrojov energie
6. 1 Investície do priestorov pre kultúrne podujatia a do
kultúrnych aktivít
6. 2 Investície do turizmu
7. 1 Investície do priestorov pre športové podujatia
7. 2 Investície do priestorov a na voľnočasové aktivity
Zdroj: vlastné spracovanie

Graf financovania 17. priorít mesta Bánovce nad Bebravou

7 000 000,00 €
6 000 000,00 €
5 000 000,00 €
4 000 000,00 €
3 000 000,00 €
2 000 000,00 €
1 000 000,00 €
0,00 €

Zdroj: vlastné spracovanie
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3 880 000,00 €
1 200 000,00 €
513 425,48 €
1 000 000,00 €
2 315 000,00 €
292 500,00 €
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Celkové náklady na projektové zámery podľa rokov

Plánovaný Celkové náklady na
rok
realizáciu projektov
realizácie (v roku realizácie)

6 444 051,48 €
5 270 377,00 €
6 929 658,00 €
7 816 354,00 €
4 200 000,00 €
8 110 000,00 €
1 300 000,00 €
0,00 €
40 070 440,48 €

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
SPOLU

Predpokladané financovanie
realizácie
(NFP + vlastné zdroje
za predpokladu získania dotácie)
dotácia
vlastné zdroje
5 878 054,21 €
565 997,27 €
4 880 219,35 €
390 157,65 €
6 347 286,30 €
582 371,70 €
7 425 536,30 €
390 817,70 €
3 990 000,00 €
210 000,00 €
7 704 500,00 €
405 500,00 €
1 235 000,00 €
65 000,00 €
0,00 €
0,00 €
37 460 596,16 € 2 609 844,32 €

Zdroj: vlastné spracovanie

V nákladoch na roky 2016-2018 sú zahrnuté i náklady z rozpočtu mesta Bánovce nad
Bebravou.
Graf rozdelenia finančných nákladov podľa rokov
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Zdroj: vlastné spracovanie
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Z rozloženia investícií je zrejmé, že najväčšie investície sa predpokladajú v Bánovciach nad
Bebravou v roku 2021 a to viac ako 8,1 mil. €. najnižšie investície sa očakávajú v roku 2023.
Investície sú približne rovnomerne rozplánované na roky 2016 až 2021.
Pre stanovenie minimálnej a maximálnej investície potrebnej zo strany mesta si teoreticky
stanovíme nasledovné podmienky:
Pri výpočtoch limitných úrovní financovania projektov v meste Bánovce nad Bebravou
použijeme údaj o celkových finančných prostriedkoch potrebných na všetky naplánované
aktivity v rokoch 2016-2023. Touto hypotetickou hodnotou je suma 40 070 440,-€. Uvažujme
dva hraničné prípady:
a) Prípad, že mesto získa na všetky projekty dotáciu a bude iba spolufinancovať vo výške
5%.
b) Prípad, že mesto nezíska žiadnu dotáciu a projekty bude realizovať bez dotácie.
a) Minimálne potrebné investičné prostriedky pri spolufinancovaní 5% predstavujú
2 610 000,-€.
b) Maximálne investičné prostriedky v prípade, že mesto nezíska dotácie zodpovedajú
sume 37 500 000,-€.
Na základe týchto hraničných údajov je silný predpoklad, že mesto Bánovce nad Bebravou by
sa malo maximálne usilovať získať dotáciu na čo najviac svojich projektových zámerov. Je
vysoko pravdepodobné, že ani jedna hraničná situácia nenastane. K tomu, aby mesto získalo
maximum možnej dotácie na svoje projekty, by mal pomôcť okrem výziev na podávanie
žiadostí o NFP aj tento Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou.
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ZÁVER
Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou vznikal v období nabiehajúceho
programového obdobia EÚ – na sklonku roka 2015. Koncom roka 2015 ešte neboli z nového
programového obdobia vypísané žiadne výzvy a práve to bol termín, kedy sa program rozvoja
mesta Bánovce nad Bebravou finalizoval.
Pracovná skupina dopracovala dokument do podoby podľa zákona č. 309/2014 Z. z.
s ohľadom nielen na nové programové obdobie EÚ, ale aj nad rámec spomínaného
programového obdobia. Dôvodom je skúsenosť s preklenutím programových období, kedy
súčasne s prípravou nového obdobia nastáva aj nápor na prípravu plánovacích dokumentov.
Aby takáto komplikovaná situácia na prelome programových období nenastávala, rozhodli
sme sa naplánovať aktivity v dokumente do roku 2023. Súčasné programové obdobie 20142020 končí v roku 2020, ale pri pravidle n+3, v prípade, že náš štát toto pravidlo využije, má
mesto Bánovce nad Bebravou pripravený program rozvoja aj pre túto alternatívu.
Záverom je potrebné spomenúť, že dokument Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou
je otvoreným a verejným dokumentom. To znamená, že bol spracovaný za verejné
prostriedky, preto po schválení mestským zastupiteľstvom bude zverejnený na web stránke
mesta Bánovce nad Bebravou. Otvorenosť dokumentu znamená, že v prípade akýchkoľvek
požiadaviek na podstatnú zmenu v dokumente, je možné takúto podstatnú zmenu do
dokumentu zapracovať a po schválení zastupiteľstvom mesta je možné aktualizovaný
dokument používať bez potreby vypracovania nového programu rozvoja mesta. Pri tvorbe
jednotlivých kapitol a členenia dokumentu sa brali do úvahy prípadné doplnenia alebo zmeny,
ktoré prinesie život. Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou je strednodobým
plánovacím dokumentom, ktorý neznamená nemennosť. Vývoj spoločnosti prináša často
rozporuplné požiadavky, preto je dôležité, aby plánovacie dokumenty boli tvorené tak, aby
ich bolo možné zmeneným podmienkam prispôsobiť. Autori tohto dokumentu dúfajú, že sa
im to podarilo a dokument bude slúžiť svojmu účelu v ďalších minimálne 8. rokoch. Želaním
kolektívu spracovateľov je, aby dokument prispel k úspešným krokom mesta pri naplňovaní
svojej vízie uvedenej v strategickej časti.

V Trenčíne dňa 29. 1. 2016

Za kolektív autorov:
Stanislav Dreisig - riaditeľ
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra
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Legislatívny rámec





















novela zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
Zákon NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Zb.,
zákona č. 281/1997 Z. z., zákona 288/1997, zákona č. 384/1997 Z. z. , zákona č.
117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z. , zákona č.
241/1998 Z. z., zákona 185/1999 Z. z., zákona č.263/19999 Z. z. , zákona č. 313/1999
Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z, zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 183/2000 Z. z.,
zákona č. 186/2000 Z. z., Zákona č. 237/2000 Z. z, , zákona č. 223/2001 Z. z., zákona
č. 255/2001 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z. a zákona č. 453/2001 Z. z.
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky v znení zákona č. 184/2002 Z. z.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný
zákon)
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona NR SR č. 136/1995 Z.
z., zákona NR SR č. 199/1995 Zb., nálezu Ústavného súdu č. 286/1996 Z. z., zákona
č. 229/1997 Z. z. , zákona č.175/1999 Z. z , v znení zákona č. 237/2000 Z. z. , zákona
č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z.
79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 14/1989 Zb. o chránenej krajinnej oblasti
Strážovské vrchy v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 65/1989 Zb. o chránenej krajinnej oblasti
Biele Karpaty v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
Nariadenie vlády SR č.149/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného
plánu veľkého územného celku Trenčiansky kraj
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
Regionálna územná stratégia TSK (RIÚS)
Územný plán VÚC, Trenčín
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