Hodnotiaca správa o plnení
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica
za rok 2016

I. Základné údaje k správe
Hodnotiaca správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky
2014 – 2020 k 31.12.2016 bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Žarnovica na roky 2014-2020 (ďalej len PHSR), časť 4.4 Systém monitorovania a hodnotenia
PHSR. Vstupnými údajmi pre prípravu tejto správy sú výsledky monitorovania jednotlivých
projektov – Monitorovacia správa za rok 2016, schválená uznesením MsZ č. 94/2017 dňa 26.4.2017.
Cieľom procesu hodnotenia je zhodnotiť pokrok k dosiahnutiu cieľov jednotlivých prioritných
oblastí.
Ďalšie hodnotenie PHSR sa uskutoční k 31.12.2017.
II. Štatistické hodnotenie plnenia cieľov PHSR
PHSR v časti 2. Strategická časť – 2.4 Stratégia mesta Žarnovica (str. 35 - 37) definuje prioritné
oblasti rozvoja a im prislúchajúce ciele. PHSR v časti 3. Programová časť – 3.1 Opatrenia a projekty
vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám (str. 38 – 41) obsahuje projekty, ktorých realizáciou
sa dosiahne naplnenie cieľov prioritných oblastí a v časti 3. Programová časť – 3.2. Súbor
ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových cieľových hodnôt definuje ukazovatele,
prostredníctvom ktorých sa vyjadruje stav implementácie výstupov, výsledkov a dopadov a
poukazujú na dosiahnutý vývoj pri plnení PHSR.
Hodnotenie bolo vykonané len na operatívnej úrovni v zmysle platnej legislatívy o podpore
regionálneho rozvoja. Zhodnotené boli jednotlivé opatrenia z pohľadu ich plnenia, detailné
vyhodnotenie jednotlivých opatrení, projektov je obsiahnuté v monitorovacej správe.
Podkladom pre vyjadrenie percentuálneho plnenia PHSR je príloha PHSR - Formulár P3b Projektové
zámery, kde je uvedený popis projektových zámerov, projektov a jednotlivých aktivít. Ku každému
projektu bol priradený celkový počet aktivít a následne počet aktivít zrealizovaných do roku 2016.
Výsledok možno štatisticky vyhodnotiť nasledovne:
Celkové štatistické hodnotenie plnenia realizácie PHSR
Plnenie projektov
Čiastočne splnený
Nesplnený
Splnený
Celkom

Počet projektov/aktivít
10/20
22/76
0/0
32/96

%
31 % / 21 %
69 % / 79 %
0% / 0 %
100 % /100%

Štatistické zhodnotenie plnenia realizácie PHSR po jednotlivých oblastiach
PO 01 Sociálna oblasť
Plnenie projektov
Čiastočne splnený
Nesplnený
Splnený
Celkom

Počet projektov/aktivít
5/11
6/24
0/0
11/35

%
45 % / 31 %
55 % / 69 %
0%/0%
100 % / 100 %

PO 02 Ekonomická oblasť
Plnenie projektov
Čiastočne splnený
Nesplnený
Splnený
Celkom

Počet projektov/aktivít
1/2
3/15
0/0
4/17

%
25 % / 12 %
75 % / 88%
0%/0%
100 % / 100 %

PO 03 Environmentálna oblasť
Plnenie projektov
Čiastočne splnený
Nesplnený
Splnený
Celkom

Počet projektov/aktivít
1/1
8/14
0/0
9/15

%
11 % / 7 %
89 % / 93 %
0%/0%
100 % / 100 %

PO 04 Inštitucionálna oblasť
Plnenie projektov
Čiastočne splnený
Nesplnený
Splnený
Celkom

Počet projektov/aktivít
3/6
5/23
0/0
8/29

%
38 % / 21 %
62 % / 79 %
0%/0%
100 % / 100 %

III. Prehľad hodnotenia jednotlivých projektov
Cieľ Opatrenie

Cieľom v oblasti sociálnej je starostlivosť o ľudské zdroje a zvýšenie ich kvality

Sociálna oblasť

PO

Opatrenie
1.1.
Opatrenie
1.2.

Opatrenie
1.3.

Opatrenie
1.4.
Opatrenie
1.5.

Projekt

Stav
plnenia

Návrh
korekcií

1.1.1 Zvýšenie kvality starostlivosti o sociálne
znevýhodnené skupiny občanov
1.2.1 Výstavba nájomných bytov v meste
Žarnovica
1.2.2 Prestavba materskej školy Žarnovická
Huta na nájomné byty
1.3.1 Podpora zachovania kultúrnej pamiatky
- hrad Revištské Podzámčie
1.3.2 Dobudovanie klziskovej plochy s
úpravou pre florbal, resp. hokejbal v areáli ZŠ
Ul. F. Kráľa (Žarnovica)
1.3.3 Vybudovanie sociálnych zariadení a
rekonštrukcia bunky pre využitie
návštevníkmi viacúčelového ihriska v areáli ZŠ
na Ul. F. Kráľa (Žarnovica)
1.3.4 Revitalizácia a dostavba objektu
Mestského športového areálu Žarnovica
1.3.5 Revitalizácia verejných priestorov a
vybudovanie verejných WC a zastrešeného
pódia (ul. A. Sládkoviča)
1.4.1 Rekonštrukcia materskej školy Žarnovica
(Ul. A. Sládkoviča)
1.5.1 Zriadenie terénnych sociálnych služieb a
sociálnej práce v teréne
1.5.2 Výstavba bytov nižšieho štandardu v
meste Žarnovica

ČIASTOČNE
SPLNENÝ

NESPLNENÝ
ČIASTOČNE
SPLNENÝ

ZMENA
TERMÍNU
BEZ
ZMENY
BEZ
ZMENY
BEZ
ZMENY

NESPLNENÝ

ZMENA
TERMÍNU

ČIASTOČNE
SPLNENÝ
ČIASTOČNE
SPLNENÝ

ZMENA
TERMÍNU
BEZ
ZMENY

NESPLNENÝ

NESPLNENÝ
ČIASTOČNE
SPLNENÝ
NESPLNENÝ
NESPLNENÝ

BEZ
ZMENY
ZMENA
TERMÍNU
ZMENA
TERMÍNU
BEZ
ZMENY

Cieľ -udržanie ekonomickej výkonnosti a
zvyšovanie konkurencieschopnosti
Cieľom v oblasti environmentálnej je ochrana a tvorba životného
prostredia
Cieľom v oblasti inštitucionálnej je skvalitňovanie verejnej správy

Ekonomická oblasť
Environmentálna oblasť
Inštitucionálna oblasť

Opatrenie
2.2.
Opatrenie
2.3.

Opatrenie
3.1.
Opatrenie
3.2.
Opatrenie
3.3.

2.2.1 Výstavba, obnova a rekonštrukcia
miestnych komunikácii v meste Žarnovica
2.2.2 Výstavba, obnova a rekonštrukcia
miestnych komunikácii v mestských častiach
Lukavica, Revištské Podzámčie a Žarnovická
Huta
2.3.1 Podpora rozvoja cyklistickej dopravy na
území mesta Žarnovica

2.3.2 Rekonštrukcia neskorogotického zámku
v Žarnovici – štúdia
3.1.1 Aglomerácia Žarnovica - Kanalizácia
a ČOV
3.2.1 Rozšírenie existujúceho separovaného
zberu odpadov a úprava zložiek komunálnych
odpadov v meste Žarnovica
3.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
Požiarnej zbrojnice (Ul. Slobody)
3.3.2 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
budovy Depa v Mestskom športovom areáli
3.3.3 Regenerácia vnútroblokov sídliska v
meste Žarnovica
3.3.4 Rekonštrukcia budovy CVČ Žarnovica

Opatrenie
3.4.
Opatrenie
4.1.

Opatrenie
4.2.
Opatrenie
4.3.

3.3.5 Rekonštrukcia budovy MsÚ Žarnovica –
zvýšenie energetickej efektívnosti
3.3.6 Zníženie energetickej náročnosti budovy
Materskej školy Žarnovica, Ul. Jilemnického
3.4.1 Realizácia preventívnych opatrení na
ochranu pred povodňami v meste Žarnovica
4.1.1 Aktualizácia územného plánu mesta
Žarnovica
4.1.2 Modernizácia rozvoja ľudských zdrojov a
zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta
Žarnovica
4.1.3 Zabezpečenie poskytovania
elektronických služieb Mesta Žarnovica
prostredníctvom Dátového centra obcí a
miest (DCOM)
4.1.4 Sprístupnenie poskytovania informácií
o meste 24 hod. denne prostredníctvom
elektronických informačných tabúľ pre
občanov a návštevníkov mesta
4.1.5 Skvalitnenie verejných služieb
poskytovaných občanom a podnikateľom v
meste Žarnovica
4.1.6 Rekonštrukcia budovy MsÚ Žarnovica –
zvýšenie kvality poskytovaných služieb
4.2.1 Rozšírenie a modernizácia kamerového
systému mesta Žarnovica
4.3.1 Zvýšenie transparentnosti správy vecí
verejných v meste Žarnovica

NESPLNENÝ

NESPLNENÝ
NESPLNENÝ

ZMENA
TERMÍNU

BEZ
ZMENY
BEZ
ZMENY

PÔVODNÉHO
ZÁMERU

ZMENA
ZÁMERU,
UKAZOVATEĹOV,
TERMÍNU

NESPLNENÝ

ZMENA
TERMÍNU

ZÁSADNÁ
ZMENA

NESPLNENÝ
NESPLNENÝ
NESPLNENÝ
NESPLNENÝ
NESPLNENÝ
NESPLNENÝ
ČIASTOČNE
SPLNENÝ

ZMENA
TERMÍNU
PREHODNOTIŤ
PREHODNOTIŤ
BEZ
ZMENY

PREHODNOTIŤ
PREHODNOTIŤ

NESPLNENÝ

ZMENA
TERMÍNU
ZMENA
TERMÍNU
ZMENA
TERMÍNU

NESPLNENÝ

BEZ
ZMENY

ČAISTOČNE
SPLNENÝ

ZMENA
TERMÍNU

NESPLNENÝ

BEZ
ZMENY

NESPLNENÝ

NESPLNENÝ
ČIASTOČNE
SPLNENÝ
ČIASTOČNE
SPLNENÝ
NESPLNENÝ

BEZ
ZMENY
BEZ
ZMENY
BEZ
ZMENY
BEZ
ZMENY

IV. Celkové zhodnotenie plnenia PHSR a návrhy korekcií
Mesto Žarnovica má schválený Akčný plán na roky 2015 -2016 obsahujúci projekty a aktivity, ktoré
majú byť realizované v počas daného obdobia. V priebehu roka 2016 mesto však pristúpilo aj
k realizácii projektov, ktoré pôvodne neboli zahrnuté do strategického plánovania, prípadne boli
zahrnuté len v minimálnom rozsahu.
Sú to nasledovné projekty:
2.3.2 Rekonštrukcia neskorogotického zámku v Žarnovici (zahrnutá bola len štúdia a nie prevod do
majetku mesta a následná rekonštrukcia objektu)
3.3.6 Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Žarnovica, Ul. Jilemnického
Možno však skonštatovať, že ich konečná realizácia prispeje k napĺňaniu cieľov prioritných oblastí
určených v PHSR (uvedené v tabuľke v predchádzajúcej časti).
Odklon v termíne realizácie jednotlivých projektov nastal celkovo v prípade 13 projektov. Z tohto
dôvodu sú navrhované korekcie v zmysle zmeny termínu.
Zároveň je potrebné prehodnotiť projekty v rámci Opatrenia 3.3. Podpora aktivít a projektov v oblasti
mestského prostredia, ochrany prírody a krajiny, nakoľko pri týchto projektov došlo jednak k zmene
pomeru využívania budov na verejné účely a nie je možné na financovanie projektov získať externé
zdroje, prípadne došlo k zmene zámeru využívania budovy. Zároveň nastali okolnosti vyžadujúce si
doplnenie pôvodne nezahrnutých projektov.
Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme aktualizovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Žarnovica na roky 2014 – 2020 v časti programovej a finančnej, a v súlade s aktualizovanými
časťami PHSR aj Akčný plán na nasledujúce roky.

Názov obce/mesta: Žarnovica

Banskobystrický samosprávny kraj
Zoznam projektových zámerov/návrhov plánovaných na dosiahnutie strategických cieľov PHSR mesta Žarnovica na roky 2014-2020

počet splnených aktivít/rok

počet
aktivít
2015

2016

Ukazovatele výstupov
Prínos

Názov projektu

Zvoľte si prioritnú oblasť a opatrenie
z návrhu stratégie v rámci ktorej
Uveďte predpokladaný názov
chcete riešiť projektový zámer/návrh projektu (nemusí byť uvedený ku
(označte 1 (najväčší prínos) - 6
každej priorite)
(najnižší prínos))

1.

Opatrenie 1.1. Komplexná
starostlivosť o sociálne
znevýhodnené skupiny občanov.

2.

Opatrenie 1.2. Vytváranie podmienok
pre bývanie.

Zvýšenie kvality starostlivosti o
sociálne znevýhodnené skupiny
občanov

Prínos 2

Opatrenie 1.2 Vytváranie podmienok
pre bývanie

Popis projektu

Uveďte cieľ projektu

Popíšte aktivity, ktoré je potrebné
vykonať v rámci projektu. Napr.
vybudovanie x km cyklokomuniklácií,
zateplenie, výmena x počtu okien na
budove MŠ, vytvorenie detského
ihriska s rozlohou x m2, nákup
vybavenia do tried ZŠ a pod.

1. Zabezpečiť kvalitnú opatrovateľskú
službu
2. Podporiť a pomôcť nezamestnaným
(nízke vzdelanie, zdravotné
postihnutie)
3. Zabezpečiť flexibilnú podporu pre
občanov v hmotnej a náhlej núdzi
Skvalitniť a rozšíriť ponuku
(živelná pohroma, mimoriadna udalosť)
existujúcich sociálnych služieb,
4. Zabezpečiť vzdelávanie detí rodín v
ktoré sa poskytujú na komunitnej
hmotnej núdzi a podporiť aktivity v
báze, vrátane inovatívnych
oblasti vzdelávania
služieb komunitnej starostlivosti
5. Zabezpečiť možnosti kultúrneho a
spoločenského vyžitia seniorov
prostredníctvom činnosti denného
centra seniorov Žarnov
6. Zabezpečiť poskytovanie základných
informácií o oblasti sociálnych služieb
(propagácia, zvyšovanie

Výstavba nájomných bytov v
meste Žarnovica

1. Zabezpečiť investora výstavby
Rozšíriť ponuku nájomných bytov 2. Zabezpečiť zdroje na odkúpenie
v meste Žarnovica
bytov
3. Odkúpiť byty do vlastníctva mesta

Prestavba MŠ Žarnovická Huta

Rozšíriť ponuku nájomných bytov 1. Zabezpečiť zdroje zo ŠFRB
v meste Žarnovica
2. Zrealizovať prestavbu

Prínos 1
3.

Cieľ projektu

Predpokladané
výdavky v EUR

Predpokladaný
termín realizácie

Uveďte
odhadované
náklady
naplánované
aktivity

Uveďte
predpokladaný
termín predloženia
projektového
zámeru, napr. 2Q
2016

Pripravenosť
projektového
zámeru/návrhu

Ukazovateľ/jednotka

Plánovaná
hodnota

Riziká

Očakávaný výsledok sa hodnotí
prostredníctvom merateľného
indikátora.

Uveďte
plánovanú
hodnotu
indikátora
(očakávaného
výsledku).
Uvádza sa v
číslach

Počet klientov

130

58 000 €

2016 -2019

Zámer

neschválenie NFP

6

3

4

Počet novopostavených nájomných
bytov vo vlastníctve mesta

40

2 000 000 €

2016 - 2018

Zámer

neschválenie
financovania zo ŠFRB

3

0

0

Počet nových bytových jednotiek

3

150 000 €

2018

Zámer

neschválenie
financovania zo ŠFRB

2

0

0

Zvýšiť počet návštevníkov lokality
Revištské Podzámčie / rok

150

10 000 €

2014 - 2020

Zámer

legislatívne prekážky,
nedostatok financií

7

1

3

Počet návštevníkov počas roka

4 000

50 000 €

3 Q 2015

Zámer

nedostatok
finančných
prostriedkov

1

0

0

Zvýšenie počtu návštevníkov
viacúčelového ihriska/rok

1 000

13 500 €

3 Q 2016

Zámer

nedostatok
finančných
prostriedkov

2

0

1

3 382 000 €

2 Q 2017

Vydané stavebné
povolenie

nedostatok
finančných
prostriedkov

5

1

2

Uveďte ako je
projektový
zámer/návrh
technicky pripravený: Uveďte možné riziká
projektová
projektového zámeru
dokumentácia,
stavebné povolenie a
pod.

Prínos 2

4.

Opatrenie 1.3. Podpora kultúrnych,
športových, spoločenských aktivít a
skvalitnenie materiálno-technického
vybavenia v oblasti kultúrnej a
športovej infraštruktúry.

5.

Opatrenie 1.3. Podpora kultúrnych,
športových, spoločenských aktivít a
skvalitnenie materiálno-technického
vybavenia v oblasti kultúrnej a
športovej infraštruktúry

Podpora zachovania kultúrnej
pamiatky - hrad Revištské
Podzámčie

Podporiť zachovanie kultúrnej
pamiatky a zvýšiť počet
návštevníkov lokality

1. Vysporiadať vlastnícke vzťahy
2. Podporiť aktivity na záchranu hradu

Prínos 2

Dobudovanie klziskovej plochy
s úpravou pre florbal, resp.
hokejbal v areáli ZŠ Ul. F. Kráľa,
966 81 Žarnovica

Vytvoriť ďalšie vhodné priestory
2
Vybudovať cca 900 m vhodnej
pre športovú činnosť občanov
športovej plochy s mantinelmi a
mesta rôznych vekových kategórií
vyznačením
vo viacerých športoch

Prínos 3

6.

7.

Opatrenie 1.3. Podpora kultúrnych,
športových, spoločenských aktivít a Vybudovanie sociálnych zariadení
a rekonštrukcia bunky pre
skvalitnenie materiálno-technického
využitie návštevníkmi
vybavenia v oblasti kultúrnej a
viacúčelového ihriska v areáli ZŠ
športovej infraštruktúry
na Ul. F. Kráľa, 966 81 Žarnovica
Prínos 3
Opatrenie 1.3. Podpora kultúrnych,
športových, spoločenských aktivít a
skvalitnenie materiálno-technického
vybavenia v oblasti kultúrnej a
športovej infraštruktúry

Revitalizácia a dostavba objektu
Mestského športového areálu,
Bystrická ul. 966 81 Žarnovica

Vytvoriť vhodné hygienické
podmienky pre viacúčelové
ihrisko využívajúcich občanov
rôznych vekových kategórií

Vybudovať nové hygienické zariadenía
a zrekonštruovať jestvujúcu bunku

Vytvoriť športové a kultúrne
Revitalizovať a dostavať objekt
Zvýšenie počtu športových, kultúrnych
centrum mesta s využitím pre
Mestského športového areálu v zmysle a spoločenských podujatí v Mestskom
všetky vekové kategórie občanov schválenej projektovej dokumentácie
športovom areáli/rok

24

Prínos 1

8.

9.

Opatrenie 1.3. Podpora kultúrnych,
Vytvoriť vhodné hygienické
športových, spoločenských aktivít a Revitalizácia verejných priestorov
podmienky pre návštevníkov
skvalitnenie materiálno-technického a vybudovanie verejných WC a
mesta a vytvoriť priestor pre
vybavenia v oblasti kultúrnej a
zastrešeného pódia, Ul. A.
konanie kultúrnych a
športovej infraštruktúry
Sládkoviča, 966 81 Žarnovica
spoločenských podujatí v centre
mesta
Prínos 3
Opatrenie 1.4. Podpora aktivít
a projektov v oblasti školstva
a vzdelávania vrátane zlepšenia
materiálno-technických podmienok
škôl a školských zariadení.
Prínos 1

Rekonštrukcia MŠ, Ul. A.
Sládkoviča č. 1130, 966 81
Žarnovica

Zvýšiť zaškolenosť detí MŠ
(prístavba, nadstavba,
rekonštrukcia, výstavba nových
objektov)

Vybudovať verejné WC, zastrešené
pódium a upraviť okolité priestory
(namiesto doterajšieho "oblúkového"
pódia)

Úspora nákladov na stavanie a
rozoberanie pódia a s tým súvisiacich
prác/rok
Zvýšenie počtu kultúrnych a
spoločenských podujatí v centre
mesta/rok

2 500
10

150 000 €

4 Q 2018

Zámer

nedostatok
finančných
prostriedkov

3

0

0

1. Spracovať projektovú dokumentáciu
2. Komplexné zateplenie obvodového
a strešného plášťa, zobytnenie
nedostavaného 2. NP s dobudovaním
dvoch tried s príslušenstvom, čiastočné
dispozičné zmeny priestorov užívaných
v súčasnosti, nákup zariadenia pre
novovytvorené priestory

Kapacita podporených materských
škôl/dieťa

200

450 000 €

4. Q. 2015

V štádiu prípravy
projektovej
dokumentácie pre
stavebné povolenie

neschválenie NFP

2

1

1

2017

2018

2019

2020

10.

11.

Zabezpečiť nové sociálne služby a
Opatrenie 1.5. Podpora aktivít a
projektov v oblasti marginalizovaných Zriadenie terénnych sociálnych opatrenia, ktoré sa poskytujú na 1. Zabezpečiť personálne, technické a
komunitnej báze, vrátane
finančné podmienky
rómskych komunít.
služieb a sociálnej práce v teréne
inovatívnych služieb a opatrení 2. Zriadiť terénnu sociálnu službu
komunitnej starostlivosti
Prínos 1
Opatrenie 1.5. Podpora aktivít a
projektov v oblasti marginalizovaných
rómskych komunít.

Výstavba bytov nižšieho
štandardu v meste Žarnovica

Prínos 1

12.

Opatrenie 2.2. Bezpečné, kvalitné a
udržiavané miestne komunikácie v
meste Žarnovica.

13.

Opatrenie 2.2. Bezpečné, kvalitné a
udržiavané miestne komunikácie v
meste Žarnovica.

Výstavba, obnova a rekonštrukcia
miestnych komunikácii v meste
Žarnovica

1. Vysporiadať vlastnícke vzťahy
2. Spracovať územnoplánovacie
podklady
Odstrániť úzke miesta v pešej 3. Spracovať projektovú dokumentáciu
doprave, zvýšiť bezpečnosť
4. Obnoviť, rekonštruovať a postaviť
zraniteľných účastníkov cestnej nové miestne komunikácie: 1. Chodník
premávky
Ul. Nová, 2. Chodník Tesco 3. Chodník
Ul. Fraňa Kráľa a rozšírenie komunikácie
4.Chodník Ul. A. Sládkoviča 5. Chodník k
CMK s oporným múrikom a osvetlením

Výstavba, obnova a rekonštrukcia
miestnych komunikácii v
mestkých častiach Lukavica,
Revištské Podzámčie a Žarnovická
Huta

Zvýšiť bezpečnosť zraniteľných
účastníkov cestnej premávky

Podpora rozvoja cyklistickej
dopravy na území mesta
Žarnovica

Podporiť každodenné využívanie
bicykla ako plnohodnotného
dopravného prostriedku a
zároveň aj prostriedku na aktívne
využívanie voľného času, zvýšiť
bezpečnosť obyvateľov a
návštevníkov mesta

Prínos 1

Prínos 2

14.

Opatrenie 2.2. Bezpečné, kvalitné a
udržiavané miestne komunikácie v
meste Žarnovica.
Opatrenie 2.3. Vytváranie podmienok
pre rozvoj cestovného ruchu
a rekreácie.
Prínos 2

1. Vysporiadať vlastnícke vzťahy
2. Spracovať projektovú dokumentáciu
Zvýšiť štandard bývania rómskej
3. Postaviť byty nižšieho štandardu a
komunity
napojiť ich na inžinierske siete - Ul.
Tehelná

15.

Opatrenie 2.3. Vytváranie podmienok
pre rozvoj cestovného ruchu
Rekonštrukcia neskorogotického
a rekreácie.
zámku v Žarnovici

16.

Opatrenie 3.1. Podpora aktivít a
projektov v oblasti environmentálnej
infraštruktúry (kanalizácia, iné).

17.

Opatrenie 3.2. Maximálne adresný a
komerčne orientovaný systém
odpadového hospodárstva.

Prínos 3

Aglomerácia Žarnovica –
kanalizácia a ČOV

Prínos 1
Rozšírenie existujúceho
separovaného zberu odpadov a
úprava zložiek komunálnych
odpadov v meste Žarnovica

19.

Opatrenie 3.3. Podpora aktivít
Zníženie spotreby energie pri
a projektov v oblasti mestského
prostredia, ochrany prírody a krajiny. prevádzke Požiarnej zbrojnice, Ul.
Slobody č. 352ú12
Prínos 1
Opatrenie 3.3. Podpora aktivít
a projektov v oblasti mestského
prostredia, ochrany prírody a krajiny.

Zníženie spotreby energie pri
prevádzke budovy Depa v
Mestskom športovom areály

400

Počet terénnych sociálnych
pracovníkov

2

Počet postavených obydlí

32

Zrekonštruované a nové plochy v m2
1. Chodník Ul. Nová
2. Chodník Tesco
3. Chodník Ul. Fraňa Kráľa a rozšírenie
komunikácie
4.Chodník Ul. A. Sládkoviča
5. Chodník k CMK s oporným múrikom
a osvetlením
6. Chodník Ul Partizánska

303,75
202,20
463,25
33,00
835,50
570,00

1 400 000 €

1.
2.
3.
4.
5.
6.

26 000 €
34 400 €
40 000 €
2 800 €
300 000 €
200 000 €

2016

Zámer

nedostatok zdrojov

2

0

0

2016 - 2019

neplatné územné
rozhodnutie z roku
2007

Nevysporiadané
vlastnícke vzťahy,
nedostatok zdrojov

2

0

0

2016 - 2018

Zámer

neschválenie NFP

6

0

0

Počet spracovaných štúdií a PD

3

10 000 €

2016 - 2017

Zámer

neschválenie NFP

3

0

0

1. Zabezpečiť štúdiu a projektovú
dokumentáciu pre rozvoj cyklistickej
dopravy
2. Zrealizovať výstavbu vybraných
úsekov cyklistickej infraštruktúry

Počet spracovaných štúdií a PD

1

12 000 €

2016 - 2017

Zámer

neschválenie NFP

2

0

0

3
1

600 000 €

2016 - 2020

Zámer

Iné zámery vlastníka
nehnuteľnosti

6

0

2

13 500 000 €

2016-2020

Zámer

Zmena priorít,
neschválenie NFP

2

0

0

1. Q. 2016

Vypracovaný
projektový zámer,
záverečné stanovisko
podľa zákona č,
24/2006 o
posudzovaní vplyvov
na životné prostredie

neschválenie NFP

2

0

0

Podporiť zabezpečenie plnenie
1. Odkanalizovať celé mesto Žarnovica
predvstupových záväzkov SR voči
okrem sídliska a mestských častí
EÚ v oblasti čistenia a odvádzania
2. Zrekonštruovať ČOV
komunálnych odpadových vôd

Nakladať s odpadmi v súlade s
hierarchiou odpadového
hospodárstva

1.
2.
3.
4.
5.
6.

21 500 € /rok

1. Zabezpečiť projektovú dokumentáciu
pre rekonštrukciu
2. Zraelizovať rekonštrukciu a výstavbu
vybraných úsekov miestnych
komunikácií

1. Prevod nehnuteľnosti do majetku
mesta
2. Zabezpečiť dočasnú fixáciu stropov
Počet realizovaných opatrení za
3. Odstrániť havarijný stav strechy
Podporiť rekonštrukciu a
účelom odstránenia havarijného stavu
4. Realizovať odvodnenie budovy a
revitalizáciu kultúrnej pamiatky pozemku
budovy
Počet vypracovaných štúdií a PD
5. Vypracovať architektonickú štúdiu a
komplexnú projektovú dokumentáciu
rekonštrukcie
6. Realizácia rekonštrukčných prác

Prínos 2

18.

Počet klientov

Dĺžka novovybudovanej
kanalizácie v m

1. Zefektívniť existujúci separovaný
zber komunálnych odpadov
Zvýšenie množstva vyseparovaných
prostredníctvom plošného rozšírenia
komunálnych odpadov t/rok
2. Zvýšiť kvalitatívnu úrovne zberu
komunálneho odpadu pomocou
Zvýšenie množstva upravených
modernizácie techniky a optimalizáciou
komunálnych odpadov t/rok
procesov

16 104, 18

199,5
1 175 000 €
199,5

Znížiť energetickú náročnosť
verejnej budovy

Zatepliť obvodový plášť

Zníženie energetickej náročnosti
budovy v %

60,66

60 000 €

2015

Platné stavebné
povolenie

neschválenie NFP

1

0

0

Znížiť energetickú náročnosť
verejnej budovy

Zatepliť obvodový plášť

Zníženie energetickej náročnosti
budovy v %

63,46

140 000 €

2016 - 2017

Platné stavebné
povolenie

neschválenie NFP

1

0

0

Počet obyvateľov žijúcich v
revitalizovanom prostredí

3 000

2016 - 2020

Zámer

neschválenie NFP

3

0

0

Zníženie energetickej náročnosti
budovy v %

50

2018

Zámer

neschválenie NFP

1

0

0

Prínos 1

20.

21.

1. Vypracovať architektonickú štúdiu
2. Vypracovať projektovú
Opatrenie 3.3. Podpora aktivít
dokumentáciu
a projektov v oblasti mestského
Regenerácia vnútroblokov sídliska
Zlepšiť kvalitu života obyvateľov 3. Realizovať aktivity : úprava zelene,
prostredia, ochrany prírody a krajiny.
v meste Žarnovica
výsadba novej zelene, úprava
chodníkov, budovanie cyklotrás, detské
Prínos 2
ihriská a športoviská, osvetlenie a pod.
Opatrenie 3.3. Podpora aktivít
a projektov v oblasti mestského
Rekonštrukcia budovy CVČ, Nám.
prostredia, ochrany prírody a krajiny.
SNP č. 24, 966 81 Žarnovica
Prínos 1

Znížiť energetickú náročnosť
verejnej budovy

Zatepliť obvodový plášť, inštalovať
kolektory slnečnej energie

benchmark

25 000 €

22.

Opatrenie 3.3. Podpora aktivít
a projektov v oblasti mestského
Rekonštrukcia budovy MsÚ , Nám.
prostredia, ochrany prírody a krajiny.
SNP č. 33, 966 81 Žarnovica

Znížiť energetickú náročnosť
verejnej budovy

Zrekonštruovať zdroj tepla , rozvody
tepla, komín, inštalovať kolektory
slnečnej energie, zatepliť obvodový
plášť

Zníženie energetickej náročnosti
budovy v %

50

60 000 €

2017 - 2019

Zámer

neschválenie NFP

2

0

0

Znížiť energetickú náročnosť
verejnej budovy

1. Spracovať projektovú dokumentáciu
2. Zatepliť obvodový plášť, strechu,
vymeniť dvere a okná, rekonštruovať
vykurovanie

Zníženie energetickej náročnosti
budovy v %

72

373 200 €

2016 - 2017

Zámer

neschválenie NFP

2

1

1

Realizácia preventívnych opatrení
na ochranu pred povodňami v
meste Žarnovica

Zmierniť negatívne dôsledky
zmeny klímy realizáciou
preventívnych opatrení na
ochranu pred povodňami

1. Lokalizovať najviac ohrozené miesta
a navrhnúť opatrenia
2. Zabezpečiť technickú a projektovú
dokumentáciu
3. Zrealizovať protipovodńové
opatrenia

Počet spracovaných štúdií a PD

1

10 000 €

2016 - 2017

Zámer

neschválenie NFP

1

0

0

Aktualizácia Územného plánu
mesta Žarnovica

Aktualizovať a digitalizovať
územno plánovaciu
dokumentáciu

Počet aktualizovaných dokumentov

1

35 000 €

2016

Zámer

nedostatok zdrojov

4

0

0

Modernizácia rozvoja ľudských
zdrojov a zvyšovanie kompetencií
zamestnancov mesta Žarnovica

Zaviesť moderný systém RĽZ a
podporiť odbornú prípravu
zamestnancov vo všetkých
relevantných oblastiach

% preškolených zamestnancov z
celkového počtu zamestnancov

80

50 000 €

2015 - 2016

Zámer

neschválenie NFP

2

0

0

Počet poskytovaných elektronických
služieb

max. možnoť
využitia je 138
služieb

cca 1
euro/obyv.
ročne 6 500 €

4. Q 2015

5

0

3

Počet funkčných infoboxov

min. 1 ks

min. 10 000
€/ks

2. Q 2016

Zámer

nedostatok
finančných
prostriedkov

5

0

0

Počet zrealizovaných opatrení

4

25 000 €

2015 - 2016

Zámer

neschválenie NFP

4

0

0

Počet m2 zrekonštruovanej plochy

280

25 000 €

2017 - 2019

Zámer

nedostatok
finančných
prostriedkov

6

1

2

Počet nových monitorovaných miest

4

25 000 €

2016

Zámer

nedostatok
finančných
prostriedkov

2

0

1

Počet sociálnych a ekonomických
partnerov zapojených do podpory
regionálneho rozvoja

15

1 000 €

2015

Zámer

neochota aktérov reg.
rozvoja vytvárať
partnerstvá,
neefektívna
komunikácia

1

0

0

Prínos 1

23.

Opatrenie 3.3. Podpora aktivít
Zníženie energetickej náročnosti
a projektov v oblasti mestského
budovy Materskej školy
prostredia, ochrany prírody a krajiny.
Žarnovica, Ul. Jilemnického
Prínos 1

24.

Opatrenie 3.4. Podpora aktivít
a projektov v oblasti
protipovodňovej ochrany.

25.

Opatrenie 4.1. Transparentná a
efektívna samospráva.

Prínos 2

Prínos 1

26.

Opatrenie 4.1. Transparentná a
efektívna samospráva.

Prínos 1

27.

Opatrenie 4.1. Transparentná a
efektívna samospráva.

Prínos 1

28.

Opatrenie 4.1. Transparentná a
efektívna samospráva.
Prínos 2

29.

Opatrenie 4.1. Transparentná a
efektívna samospráva.

Prínos 1

30.

Opatrenie 4.1. Transparentná a
efektívna samospráva.

1. Zabezpečiť výber spracovateľa
2. Zabezpečiť proces spracovanie v
zmysle legislatívy
1. Identifikovať vzdelávacie ciele na
základe vzdelávacích potrieb
zamestnancov a pravidelne
aktualizovaného katalógu školení
2. Zabezpečiť identifikované
vzdelávacie ciele

1 . Analyzovať súčasný stav
2. Navrhnúť technické riešenie HW a
Sprístupniť a skvalitneniť
SW
poskytovania eSlužieb občanom 3. Uzatvoriť zmluvy s DEUS
na úrovni miestnej samosprávy 4. Zabezpečiť Inštaláciu a pripojenie do
IS DCOM
5. Preškoliť zamestnacov
1. Analýza súčasného stavu
Sprístupnenie poskytovania
2. Návrh na technické riešenie HW a
informácií o meste 24 hod.
Skvalitneniť a zefektívneniť
SW
denne prostredníctvom
sprístupňovanie informácií
3. Uzatvorenie zmluvy s vybraným
elektronických informačných
formou dotykových infoboxov
dodávateľom
tabúľ pre občanov a návštevníkov
mesta
4. Inštalácia a pripojenie
mesta
5. Preškolenie zamestnacov MsÚ
1. Podporiť systematické riadenie
kvality
2. Znížiť náklady súvisiace s využívaním
Skvalitnenie verejných služieb
Zvýšiť adresnosť, dostupnosť a verejných služieb
poskytovaných občanom a
efektivitu verejných služieb
3. Zlepšiť prístup k dátam a
podnikateľom v meste Žarnovica
informáciám
4. Zjednodušiť administratívne
procedúry a odstraňovanie byrokracie
Zabezpečenie poskytovania
elektronických služieb Mesta
Žarnovica prostredníctvom
Dátového centra obcí a miest
(DCOM)

Rekonštrukcia budovy MsÚ , Nám.
SNP č. 33, 966 81 Žarnovica

Znížiť náklady verejných služieb,
zlepšiť dostupnosť služieb a
zlepšiť pracovné podmienky
zamestnancov

Vyriešiť dispozične 1. poschodie
budovy, vymeniť elektrické rozvody,
znížiť stropy v kanceláriách, vymeniť
svietidlá, vymaľovať

V súčasnoti prebieha
v niekoľkých obciach
nepripravenosť
a mestách pilotná
poskytovateľa služieb
prevádzka, návrh
nepripravený

Prínos 2

31.

Opatrenie 4.2. Vytváranie podmienok
pre bezpečné a priateľské mesto pre
všetkých.

Rozšírenie a modernizácia
kamerového systému mesta
Žarnovica

1. Modernizovať existujúci kamerový
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a
systém HW a SW
návštevníkov mesta
2. Rozšíriť existujúci kamerový systém

Prínos 1

32.

Opatrenie 4.3. Koordinácia rozvoja,
rozvojových aktivít a investícií
všetkými úrovňami riadenia s
využitím princípu partnerstva.
Prínos 2

Zvýšenie transparentnosti správy
vecí verejných v meste Žarnovica

Zvýšiť participáciu sociálnych a
ekonomických partnerov na
vyváženom rozvoji mesta

1. Zapájať sociálnych a ekonomických
partnerov a MNO do prípravy,
implementácie a procesov s cieľom
vytvoriť kvalitné a efektívne stratégie
vrátane ich realizácie a hodnotenia

Plnenie

96

8

20

100,00%

8,33%

20,83%

