OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

AKTUALIZÁCIA Č. 1 PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA ŽARNOVICA NA ROKY 2014 - 2020
podľa prílohy č. 2 zákona EIA
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov
2. Identifikačné číslo
3. Adresa sídla
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo
a iné kontaktné údaje oprávneného
zástupcu obstarávateľa

Mesto Žarnovica
00321117
Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
Kamil Danko (primátor mesta)
Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
Tel.: 0911 532 350
e-mail: primator@zarnovica.eu

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo Mgr. Jana Holá (projektová manažérka)
a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
ktorej možno dostať relevantné informácie Tel.: 0911 532 348
o strategickom dokumente, a miesto na
e-mail: projektovymanazer@zarnovica.eu
konzultácie
II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
Aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Žarnovica na roky 2014 – 2020
2. Charakter

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je
strednodobý strategický rozvojový dokument, ktorý je
vypracovaný v zmysle Zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
Aktualizácia je jednou z aktivít, ktoré zo strategického hľadiska
prispievajú k rozvoju mesta Žarnovica na obdobie rokov 20142020. Z nasledujúcej aktualizácie sa napĺňa jeden zo základných
princípov regionálnej politiky EÚ a to princíp programovania, pod
ktorý spadajú viaceré procesy ako plánovanie, organizovanie,
rozhodovanie, a finančné zabezpečenie regionálneho rozvoja od
celoštátnej až po miestnu úroveň.

3. Hlavné ciele

Jednou z podmienok strategického plánovania je proces
aktualizácie strategických rozvojových dokumentov – PHSR
mesta Žarnovica 2014 – 2020. Aktualizácia PHSR upravuje
projektové zámery, ktoré napomáhajú v ďalšom rozvoji mesta s
ohľadom na záujmy a potreby jeho obyvateľov.
Úlohou aktualizácie strategického dokumentu mesta Žarnovica
na roky 2014-2020 je upraviť zámery v programovej a finančnej
časti PHSR, ktoré určujú smerovanie rozvojových aktivít v oblasti
ľudských zdrojov, dopravy, životného prostredia, bývania,
školstva, ekonomického rozvoja, technickej infraštruktúry a
efektívneho fungovania samosprávy.
ÚVODNÁ ČASŤ

4. Obsah (osnova)

ČASŤ 1. AKTUALIZÁCIA PROGRAMOVEJ ČASTI
1.1 Aktualizácia opatrení, projektov vrátane ich
priradenia k jednotlivým prioritám
1.2 Súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane
východiskových a cieľových hodnôt
ČASŤ 2. AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2018-2020
2.1 Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 01 Sociálna oblasť
2018-2020

2.2 Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 02 Ekonomická
oblasť 2018-2020
2.3 Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 03
Environmentálna oblasť 2018-2020
2.4 Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 04 Inštitucionálna
oblasť 2018-2020
ČASŤ 3. AKTUALIZÁCIA FINANČNEJ ČASTI
3.1. Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR
3.2. Model viaczdrojového financovania jednotlivých
projektov
3.3. Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do
financovania
ZÁVEREČNÁ ČASŤ
ZDROJE
5. Uvažované variantné riešenia
zohľadňujúce ciele a geografický rozmer
strategického dokumentu
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a
schvaľovania

Vzhľadom na charakter dokumentu sa predpokladá len jeden
variant riešenia.
SEPTEMBER 2017
 Zostavenie riadiaceho tímu a pracovných skupín
 Informovanie sociálno-ekonomických partnerov o
aktualizácii PRO
 Príprava a odovzdanie návrhu programovej časti
dokumentu na pripomienkovanie riadiacemu výboru a
pracovným skupinám
 Príprava a odovzdanie návrhu finančnej časti dokumentu
na pripomienkovanie riadiacemu výboru a pracovným
skupinám
OKTÓBER 2017
 Zasadnutie pracovných skupín
 Zasadnutie riadiaceho tímu
 Pripomienkovanie návrhu programovej časti RT a PS
 Zverejnenie programovej časti dokumentu na webovej
stránke mesta
 Pripomienkovanie návrhu finančnej časti RT a PS
 Zverejnenie finančnej časti dokumentu na webovej
stránke mesta
 Príprava a odovzdanie návrhu akčného plánu na
pripomienkovanie riadiacemu výboru a pracovným
skupinám
 Pripomienkovanie návrhu akčného plánu RT a PS
 Zverejnenie akčného plánu na webovej stránke mesta
 Vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente
 Príprava a odovzdanie materiálov na rokovanie
mestského zastupiteľstva
NOVEMBER 2017
 Prerokovanie a schválenie strategického dokumentu
Aktualizácie č. 1 PHSR mesta Žarnovica na roky 2014 –
2020 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta
Žarnovica

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom

Podobne ako PHSR mesta Žarnovica, aj aktualizácia tohto
dokumentu vychádza z nadradených strategických dokumentov
na európskej, národnej i regionálnej úrovni a zároveň nadväzuje
a je v súlade so strategickými dokumentmi na miestnej úrovni.
Strategické dokumenty na európskej úrovni:
 Stratégia Európa 2020
Strategické dokumenty na národnej úrovni:
 Národná stratégia regionálneho rozvoja
 Koncepcia územného rozvoja Slovenska
 Metodika na vypracovanie PHSR
 Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v Slovenskej republike
 Národná stratégia na ochranu detí pred násilím
 Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie
rokov 2012 – 2016
Strategické dokumenty na regionálnej úrovni:
 Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho
rozvoja BBSK 2007 – 2013
 Územný plán VÚC BBSK – zmeny a doplnky 2014
 Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných
kanalizácií Banskobystrického samosprávneho kraja
 Program odpadového hospodárstva Banskobystrického
kraja
 Správa o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie
regionálneho rozvoja Banskobystrického kraja
Strategické dokumenty na miestnej úrovni:
 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Žarnovica 2014-2020
 Hodnotiaca správa PHSR za rok 2016
 Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu mesta
Žarnovica na roky 2015-2016
 Rozhodnutie o posudzovaní PHSR mesta z hľadiska
vplyvov na ŽP, Okresný úrad Žarnovica, 2016
 Územno-plánovacia dokumentácia vrátane všetkých
doplnkov a zmien k ÚPN – SÚ Žarnovica
 Koncepcia odpadového hospodárstva mesta Žarnovica
 Programový rozpočet mesta Žarnovica na roky 20172019
 Záverečný účet mesta Žarnovica za roky 2014-2016
 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žarnovica na
roky 2014-2020

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie

Mestské zastupiteľstvo mesta Žarnovica

9. Druh schvaľovacieho dokumentu

Uznesenie mestského zastupiteľstva

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane
zdravia
1. Požiadavky na vstupy
 Návrh aktualizácie projektov a aktivít na dosiahnutie
opatrení v strategickej časti
 Návrh realizácie nových projektov

2. Údaje o výstupoch





Návrh na ustúpenie od projektového zámeru
Aktualizácia termínov realizácie projektov
Návrh na úpravu výšky a zdrojov financovania projektov



Vytvorenie harmonogramu aktivít aktualizácie PHSR
mesta Žarnovica na roky 2018-2020
Príprava návrhu aktualizácie programovej časti
Príprava návrhu aktualizácie finančnej časti
Príprava návrhu akčného plánu mesta Žarnovica na roky
2018-2020




3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch
na životné prostredie

Vzhľadom na zameranie predkladaného dokumentu Aktualizácia
č. 1 PHSR mesta Žarnovica na roky 2014-2020 sa predpokladá len
lokálne pôsobenie vybraných projektov v závislosti od záujmov a
požiadaviek jednotlivých cieľových skupín. Aktualizácia bola
spracovaná v zmysle princípov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré
kombinujú starostlivosť o životné prostredie, hospodársky rozvoj
a sociálny rozvoj v čo najvyššej možnej miere.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva

Pozitívne vplyvy na zdravotný stav sa predpokladajú u projektov,
ktoré sú zamerané na zvyšovanie životnej úrovne a blahobytu
obyvateľov mesta. Takéto projekty majú pozitívny vplyv
predovšetkým na psychické zdravie obyvateľov. Na fyzické
zdravie obyvateľstva budú pozitívne vplývať projekty zamerané
na budovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd či
rozširovanie separovaného zberu odpadov. Možný negatívny
vplyv na zdravie obyvateľstva môžu mať nepredvídané
priemyselné havárie, znečistenie ovzdušia priemyslom či
dopravou, ktoré však nesúvisia s procesom plánovania
a aktualizácie dokumentu. Celkovo je strategický dokument
zameraný na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva
a negatívne vplyvy sa môžu vyskytnúť len dočasne a vo
výnimočných prípadoch.

5. Vplyvy na chránené územia [napr.
navrhované chránené vtáčie územia, územia
európskeho významu, európska sústava
chránených území (Natura 2000), národné
parky, chránené krajinné oblasti, chránené
vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane
návrhu opatrení na ich zmiernenie

Časť katastrálneho územia Žarnovice sa nachádza na území
Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy (hranicu tvorí ľavý
breh Hrona), kde podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí druhý stupeň
územnej ochrany. V mestskej časti Revištské Podzámčie sa
nachádza maloplošné chránené územie Chránený areál Revištský
rybník, ktorý bol vyhlásený v roku 1992 z dôvodu zabezpečenia
ochrany územia s významným hniezdnym biotopom vtáctva
predovšetkým vodných a vlhkomilných druhov, tiež zriedkavej
kolónie ondatry pižmovej a reprodukčného biotopu
obojživelníkov. Na území Chráneného areálu platí štvrtý stupeň
územnej ochrany.
Počas realizácie aktualizovaného Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 – 2020 sa
nepredpokladajú žiadne vplyvy na spomenuté chránené územia.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním
strategického materiálu





Technické riziká priemyselných havárií spojených so
znečistením životného prostredia. Pri realizácii aktivít
súvisiacich s výstavbou alebo rekonštrukciou objektov
môže v dôsledku stavebného ruchu dôjsť k dočasnému
narušeniu kvality života obyvateľstva.
Environmentálne riziká spojené s objavením doteraz
neidentifikovaných starých environmentálnych záťaží.




7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce
štátne hranice

IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane
jej združení

Mesto Žarnovica je z administratívneho hľadiska súčasťou okresu
Žarnovica, ktorý nie je v bezprostrednej blízkosti iného štátu.
Strategické ciele stanovené v Aktualizácii PHSR nemajú vplyv
presahujúci štátne hranice.

Dotknutú verejnosť tvoria obyvatelia mesta Žarnovica
a záujmové združenia pôsobiace v meste.

P. č.
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
2. Zoznam dotknutých subjektov

Sociálne riziká spojené s neúmerným zvyšovaním počtu
obyvateľov v marginalizovaných rómskych komunitách,
čo môže mať za následok zvyšovanie kriminality.
Ekonomické riziká súvisia so závislosťou na financovaní
z externých a doplnkových zdrojov. Dôsledkom môže
byť nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu
rozvojových projektov.







Záujmové združenia pôsobiace v meste
Názov
Sídlo
Rodinné centrum Tekvička,
Andreja Kmeťa č.
n.o.
489/11, 966 81
Žarnovica
Dobrovoľný hasičský zbor
Ulica Slobody 12, 966
Žarnovica
81 Žarnovica
Palma Bike Team
Májová 280/3, 966 81
Žarnovica
Mestský telovýchovný klub
Námestie SNP 33,
TATRAN Žarnovica
96681 Žarnovica
Kolkársky oddiel Žarnovica
Mierová 13, 96681
Žarnovica
Športový klub Žarnovica
Bystrická 37, 96681
Žarnovica
Miestny odbor Matice
ZŠ F. Kráľa 838, 96681
slovenskej Žarnovica
Žarnovica
Mestský mládežnícky
Dolná 261/25, 96681
parlament Žarnovica
Žarnovica
Slovenský zväz
Obrancov mieru 32,
protifašistických bojovníkov 96681 Žarnovica
ZO Žarnovica
SPEEDWAY CLUB
Bystrická 37, 96681
ŽARNOVICA
Žarnovica
Slovenský zväz zdravotne
Na ležiskách 10, 96681
postihnutých ZO Žarnovica
Žarnovica
Jednota dôchodcov na
Mierová 831, 96681
Slovensku
Žarnovica
Úrad BBSK, Banská Bystrica, Nám. SNP 23, 974 01
Banská Bystrica
Okresný úrad v Žarnovici, Odbor starostlivosti o životné
prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Okresný úrad v Žarnovici, Odbor krízového riadenia,
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Okresný úrad Žiar nad Hronom, Pozemkový a lesný
odbor, SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad
Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad
Hronom

















Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru,
SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975
65 Banská Bystrica
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku,
Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica
Lesy SR, š.p., Odštepný závod Žarnovica, Železničná
613/13, 966 81 Žarnovica
Tubex Slovakia, s.r.o., Partizánska 87, 966 81 Žarnovica
Neuman Aluminium Fließpresswerk Slovakia s.r.o.
Partizánska 85, 966 81 Žarnovica
CMK, s.r.o. Sandrická 30, 96681 Žarnovica
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
Bystrická ul. č. 44, 966 81 Žarnovica
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
Žarnovica, Partizánska 95, 966 81 Žarnovica
ŽSR, Správa železničných tratí a stavieb vo Zvolene, ul.
M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný
závod Banská Bystrica,
Správa povodia stredného Hrona, Stráž 11,
961 07 Zvolen
Banskobystrická regionálna správa ciest, závod Žiar nad
Hronom, Priemyselná 6/647, 965 01 Ladomerská Vieska
Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica

Okolité obce:
 Mesto Nová Baňa
 Obec Horné Hámre
 Obec Hrabičov
 Obec Bzenica
 Obec Vyhne
 Obec Hodruša – Hámre
 Obec Voznica
 Obec Rudno nad Hronom
3. Dotknuté susedné štáty

V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia
(napr. výkres širších vzťahov v mierke
primeranej charakteru a pôsobnosti
strategického dokumentu)
2. Materiály použité pri vypracovaní
strategického dokumentu

Mesto Žarnovica nie je v rámci Slovenskej republiky pohraničnou
oblasťou a v rámci realizácie Aktualizácie PHSR neplánuje
rozvojové aktivity, ktoré by ovplyvnili susedné štáty.

Súčasťou príloh aktualizácie strategického dokumentu sú tabuľky
a formuláre programovej a finančnej časti, ako aj samotný akčný
plán na roky 2018-2020.
Zoznam analyzovaných materiálov:
 PHSR mesta Žarnovica 2014-2020



Hodnotiaca správa PHSR za rok 2016



Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu mesta
Žarnovica na roky 2015-2016



Akčný plán na roky 2015-2016



Akčný plán na roky 2017-2018



Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja // novela Zákona č. 309/2014 Z.z.



Rozhodnutie o posudzovaní PHSR mesta z hľadiska
vplyvov na ŽP, Okresný úrad Žarnovica, 2016



Programový rozpočet mesta Žarnovica na roky 20172019



Záverečný účet mesta Žarnovica za roky 2014-2016



Interné podklady zo stretnutia pracovných skupín Pripomienkovanie návrhu Aktualizácie č.1 PHSR 20142020

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

Žarnovica, 20.11.2017

VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia.

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia
podpisom oprávneného zástupcu
obstarávateľa, pečiatka.

Mgr. Martin Pajerský
Voznica 47, 966 81
mpajersky@gmail.com
Primátor mesta Žarnovica Kamil Danko, svojím podpisom
potvrdzuje správnosť údajov.

.........................................................
Podpis a pečiatka

