Program

hospodársko – sociálneho

rozvoja
mesta Hnúšťa
na roky
2016 – 2020.

Aktualizácia č. 2 – dodatok č. 2

Hnúšťa je mesto
v tradičnom kultúrno-historickom priestore,
dynamicky sa rozvíjajúce pre spokojný život,
vytvárajúce nové pracovné príležitosti,
s výrazným postavením v oblasti vzdelávania,
kultúry, športu i cestovného ruchu
a perspektívne pre mladých.
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Strednodobý materiál (5-7 rokov) Úroveň regiónu NUTS III-IV
Obsahuje:
Analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, hlavné smery jeho
rozvoja, určenie cieľov a prvoradých potrieb
Úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej, sociálnej
infraštruktúry, starostlivosť o ŽP, vzdelávanie, kultúra a i.
Návrh finančného a administratívneho zabezpečenia
Monitorovanie a kontrola a prehodnocovanie

Základné kapitoly PHSR - PRM
ANALYTIVKÁ

ČASŤ

-

EKONOMICKÉ

A

SOCIÁLNE

VÝCHODISKÁ
STRATEGICKÁ ČASŤ - ROZVOJOVÁ STRATÉGIA
PROGRAMOVÁ ČASŤ
REALIZAČNÁ ČASŤ – POPIS POSTUPOV TVORBA AKČNÝCH
PLÁNOV, VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM
FINANČNÁ ČASŤ - ROZPOČTOVÝ PLÁN
ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE – MONITORING
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Zákon 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v
znení úpravy č. 309/2014
§ 8 Program rozvoja obce – mesta
(1) Program rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je
vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a
zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného
celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti
územnoplánovacej dokumentácie obce.6)
(2) Vypracovanie programu rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení
partnerstva.
(3) Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu
východiskovej situácie obce, odhad jej 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 obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej
vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce
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 obce,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho
zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu
rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce
s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram
realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov, a
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a
aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.
(4) Aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby.
(5) Program rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(6) Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej
dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis,8) je podmienkou na
predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z
doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.

______________________________________________________________________________________________
3
PRM HNÚŠŤA

ANALYTICKÁ ČASŤ

Ekonomické a sociálne východiská
Makroekonomická analýza
- Identifikácia hlavných vývojových tendencií
ROZVOJOVÝ POTENCIÁL
Prírodné predpoklady
Vývoj fixného kapitálu
Vývoj zahraničných investícií
Vývoj ľudského kapitálu
EKONOMICKÁ VÝKONNOSŤ
Tvorba HDP
HDP na obyvateľa
TRH PRÁCE A MZDY
Ekonomická aktivita obyvateľov a ich štruktúra
Nezamestnanosť
Zamestnanosť
Mzdy
ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ
Peňažné príjmy domácností
Peňažné výdavky domácností
Štruktúra spotrebných výdavkov domácností
ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Doprava
Environmentálna infraštruktúra
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Stav a ochrana
Socioekonomická analýza
-identifikácia súvislostí, ktoré majú vplyv na ekonomický a sociálny vývoj
KVALITA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Sociálnej štruktúry obyvateľstva
ŠTRUKTÚRA A EFEKTÍVNOSŤ EKONOMIKY
Produkcia tovarov a služieb
Produktivita práce
Podnikateľské subjekty
KVALITA A CENY PRACOVNEJ SILY
Vzdelanostná štruktúra zamestnaných a nezamestnaných
Náklady na prácu
Mobilita pracovnej sily
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Zdravotná a sociálna starostlivosť
VZDELÁVANIE, VÝSKUM A KULTÚRA
Školstvo a výskumné zariadenia
Mimoškolské zariadenia
______________________________________________________________________________________________
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Kultúrne zariadenia
OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Technická, sociálna, zdravotná, kultúra infraštruktúra a bývanie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Komunálny odpad, kvalita ovzdušia a vody
Analýza realizovaných opatrení
- Analýza z reálnych skúseností pri implementovaní programov na podporu regionálneho
rozvoja
Zameriava sa:
Doplnenie alebo úpravu na základe hodnotiacich správ
Efektívnosť realizovanej podpory
Vyhodnotenie kritických faktorov, ktoré ovplyvňujú účinnosť pri implementácií
programu
Prezentácia výsledkov makroekonomickej, socioekonomickej analýzy a analýzy
realizovaných opatrení
SWOT analýza
S- strong points, W- weak points, O- opportunities, T- threats,
Čo zachovať, resp. rozvíjať stránky regiónu
Čo odstraňovať, resp. eliminovať slabé stránky
Príležitostí využiť pre ďalší rozvoj
Ako čeliť ohrozeniam
PRIORITNÉ OBLASTI:
Priemysel a služby
Poľnohospodárstvo a vidiek
Infraštruktúra a životné prostredie
Ľudské zdroje
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STRATEGICKÁ ČASŤ
- FAKTORY ROZVOJA

GLOBÁLNY CIEĽ
Strategický cieľ
- odstrániť alebo zmierniť identifikované disparity pomocou určených faktorov rozvoja
ŠPECIFICKÉ CIELE
Spresnenie a rozvíjanie globálneho cieľa
PRIORITY
Vychádzajú zo špecifických cieľov
Vychádza zo SWOT analýzy a hlavných faktorov rozvoja
OPATRENIA
Pomáhajú realizovať priority
AKTIVITY
Typy činností, ktoré budú podporované v rámci opatrení

1. Rozvoj regionálneho hospodárstva s vytvorením nových pracovných príležitostí
1.1. Zvýšenie využitia priemyselného potenciálu mesta
1.1.1. Posilnenie spolupráce mesta s priemyselnými parkami
1.1.2. Zvýšenie atraktívnosti mesta pre väčších investorov v priemysle
1.2. Podpora a rozvoj malých podnikateľov
1.2.1. Rozvoj drobných regionálnych prevádzok
1.2.2. Podporenie vytvorení regionálnych poľnohospodárskych prevádzok
1.2.3. Rozvoj služieb
2. Spokojný život pre obyvateľov mesta
2.1. Materiálno-technický, inštitucionálny a obsahový rozvoj predškolského, školského a
mimoškolského vzdelávania
2.1.1. Modernizácia školských a predškolských zariadení
2.1.2. Posilnenie spolupráce škôl
2.1.3. Zapájanie študentov do verejného života mesta
2.1.4. Zlepšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva s vytvorením možností celoživotného
vzdelávania
2.2. Rozvoj sociálnych služieb
2.2.1. Podpora sociálne slabších skupín
2.3. Rozvoj zdravotnej starostlivosti obyvateľov
2.3.1. Zabezpečiť dostupnosť odborného lekárstva v meste
2.3.2. Organizovanie zdravotnej starostlivosti obyvateľov
2.4. Zlepšenie prístupu k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
2.4.1. Zvýšenie úrovne správy mesta s modernizáciou mestského úradu
2.4.2. Zvýšenie dostupnosti správy mesta s elektronizáciou verejnej správy
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3. Moderné, perspektívne a plnohodnotné vyžitie pre obyvateľov a návštevníkov
mesta
3.1. Posilnenie kultúrneho vyžitia občanov
3.1.1. Rozvoj kultúry
3.1.2. Koordinácia kultúrnych činností
3.2. Podpora zdravého životného štýlu
3.2.1. Rozvoj a vytvorenie nových priestorov pre športové a voľnočasové aktivity
3.2.2. Koordinácia športových činností
3.3. Posilnenie pozície mesta v cestovnom ruchu
3.3.1. Zvýšenie angažovanosti mesta - zapojenie sa do OO CR
3.3.2. Rozvoj celoročného CR
3.3.3. Organizovanie cestovného ruchu v regióne
3.4. Rozvoj dopravnej infraštruktúry
3.4.1. Podpora ekologickej dopravy
3.4.2. Zlepšenie dostupnosti vodnej dopravy
3.4.3. Zvýšenie bezpečnosti miestnych komunikácii
3.4.4. Prepojenie mesta na nadradenú infraštruktúru
3.5. Rozvoj bytového fondu
3.5.1. Zvýšenie dostupnosti bytov pre mladé rodiny spoluprácou s ostatnými aktérmi
3.5.2. Podpora výstavby rodinných domov
3.5.3. Ekologickejšie a hygienickejšie zásobovanie obyvateľstva s pitnou vodou a
odvádzanie kanalizáciou
3.6. Životné prostredie
3.6.1. Rozvoj odpadového hospodárstva s intenzifikáciou separovaného zberu odpadu a
vybudovaním zberného dvora, vrátane efektívneho nakladania s odpadom
3.6.2. Likvidácia environmentálnych záťaží (skládky odpadu, zanedbané budovy) v
meste
3.6.3. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na
životné prostredie
3.6.4. Zvyšovanie energetickej účinnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie
3.6.5. Zber a využitie zrážkových vôd – adaptácia mesta na zmenu klímy
3.7. Výzor mesta
3.7.1. Rozvoj technických a komunálnych služieb v meste
3.7.2. Vyriešiť otázku túlavých psov a mačiek na úrovni mesta
3.8. Bezpečnosť obyvateľov mesta
3.8.1. Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta a mestských častí , ale aj návštevníkov
mesta
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FINANČNÝ PLÁN

Riadi sa každoročne schvaľovaným programovým rozpočtom mesta
Špecifikuje finančný prídel pre každú prioritu a na každý rok
Z celkovej čiastky sa oddelene vykazujú plánované financie pre regióny
Pre každý program, prioritu, opatrenie sa špecifikuje predpokladané čerpanie financií
Používajú sa finančné tabuľky, ktoré vyjadrujú rozdelenie financií podľa programového
rozpočtu mesta

ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE

Základné princípy a fungovanie riadenia podpory rozvoja
Základná charakteristika:
Orientáciou podpory na dosiahnuté efekty
Hierarchickým usporiadaním cieľov
Riadením na základe procesov
Permanentným monitorovaním a vyhodnocovaním efektov
Permanentným učením a inováciou
Rozvíjaním partnerstiev
Zodpovednosť voči verejnosti, orgánom
Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
ORGÁNY
Zodpovedajú za systém riadenia pomoci
ZAMESTNANCI
Potenciál zamestnancov na tímovej i individuálnej úrovni
Fungovanie modelu na úrovni ľudských zdrojov:
Plánujú sa, manažujú sa a zlepšujú
Kompetentnosti a vedomosti ľudí sa identifikujú, rozvíjajú a udržiavajú
Zamestnanci sa angažujú a sú splnomocňovaní- majú kompetencie
Zamestnanci a organizácia vedú spolu dialóg
PROGRAMOVÝ DOKUMENT
Podporuje programy, ciele, priority, opatrenia a aktivity
FINANČNÉ ZDROJE A PARTNERI
OPATRENIA NA REALIZÁCIU PROGRAMU
Návrh, riadenie a zlepšenie svojich procesov s cieľom podporovať politiku a stratégiu
definovanú v programových dokumentov
VÝSLEDKY
Musia byť kvantifikované
Musia sa získavať pri každom projekte
Musia mať očakávané výsledky a reálne výsledky
ÚČINNOSŤ A EFEKTÍVNOSŤ
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MONITOROVANIE A HODNOTENIE
Zhromažďovanie údajov o projekte a príjemcovi pomoci
Monitorovacie správy
Informácie a správy o plánovaných, realizovaných a ukončených projektoch
Vypracováva sa:
Predbežné hodnotenie
Priebežné hodnotenie
Následné hodnotenie
Tematické hodnotenie

DOPLNENIE č. 2
Rozvojové predpoklady
Vývoj obyvateľstva závisí od viacerých faktorov rozhodujúcich v demokratizačnom procese, a
to ako od sociálnej a hospodárskej politiky štátu, mesta a mestských častí, tak i od vnútorných
a vonkajších faktorov celého regiónu. Z hľadiska optimálneho demografického procesu je
potrebné v rámci podmienok a možností mesta podporovať a usmerňovať základné strategické
smery podľa týchto základných okruhov:
(a) Výhľadová optimálna veľkosť Hnúšte bola odvodená od postavenia mesta v štruktúrach
okresu z návrhu UPN a z hľadiska regionálnych súvislostí. Vychádzala aj zo
zabezpečovania sociálnych, ekonomických, ekologických i kvalitatívnych potrieb
obyvateľov, ako i od potenciálnych možností územia z hľadiska ekonomickej výťažnosti.
(b) Prognostický výhľadový počet obyvateľov predpokladá usmerňovať migráciu reguláciou
tak, aby sa zvýšil podiel hlavne vo vysoko produkčných vekových skupinách 20 - 45
rokov a vekovej skupiny 0 -14 a aby sa zabezpečila potenciálna reprodukčná hodnota
vlastného obyvateľstva.
(c) Predpokladaný demografický vývoj mesta vyvolá dopad na sociálno-ekonomický rozvoj
a zvýšenie migrácie, s tým že vyšší podiel rodín s deťmi ovplyvní reprodukciu vlastného
i prisťahovaného obyvateľstva. Tento proces vyvolá tlak na výstavbu bytov v rozsahu
okolo 150 bytov i tlak na poskytovanie rôznych druhov služieb a zariadení občianskej
vybavenosti.
(d) Z demografickej prognózy vyplýva požiadavka na pracovné miesta pre mládež
vstupujúcu do produktívneho veku v rozsahu cca 150 k návrhovému obdobiu v roku
2020. Tento proces si vyžiada zabezpečiť podmienky pre rozvoj súkromného podnikania
vo forme priestorových, daňových, sociálnych a finančných podmienok.
(e) Predpokladaný vývoj obyvateľstva si vyžiada tiež umožniť tvorbu pracovných
príležitostí pre vlastné obyvateľstvo vytváraním priestorových podmienok pre
podnikateľské aktivity a tak obmedzovať migráciu do silnejších centier v regióne.
(f) Z hľadiska nárastu cenzových domácností (CD) alebo osamostatneia sa mladých ľudí v
BD je potrebné uvažovať s rezervou so zabezpečením výstavby bytov pre vlastné
obyvateľstvo, z ktorých už v súčasnosti cca 8,8% žije v zdvojených CD či BD v jednom
byte ako i jednotlivcov, ktorí žijú v inom než svojom byte.
______________________________________________________________________________________________
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(g) Potrebu nových bytov vyvoláva i vstup silnejších ročníkov mladého obyvateľstva do
produktívneho veku, ktorých počet z roka na rok sústavne narastá.
(h) Z hľadiska ekonomického rozvoja mesta sa odporúča ekonomické nástroje obecnej
politiky viazať v rámci daňovej, úverovej a subvenčnej politiky v prospech vlastného
obyvateľstva, pričom vypracovať také podmienky, ktoré umožnia vstup domáceho i
zahraničného kapitálu za výhodných ekonomických podmienok v navrhovaných
lokalitách.
(i) Z hľadiska tvorby integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí s výraznými
socioekonomickými problémami je potrebné zamerať sa na riešenie týchto mestských
oblastí najmä z dôvodu vysokého podielu poberateľov dávok v hmotnej núdzi, dlhodobo
nezamestnaných obyvateľov, podielu obyvateľov so základným vzdelaním a občanov
ohrozených sociálnou
exklúziou.
(j) So zreteľom na počet trestných činov a evidovaných priestupkov voči občianskemu
spolunažívaniu a s ohľadom na rastúci podiel mladých ľudí, ktorí po skončení školskej
dochádzky nie sú zaradení do pracovného procesu sa odporúča budovanie komunitných
centier.
(k) So zreteľom na zvýšenie kvality života občanov mesta sa odporúča zvyšovať podiel
verejnej zelene (najmä parkovej) a zvyšovať úroveň verejných priestranstiev pre využitie
na trávenie voľného času občanov všetkých vekových kategórií.

Silné stránky :
Výhodná geografická poloha v strede regiónu – stredisková obec – možnosť vytvoriť
spoločný úrad
Krajinárske a prírodne hodnotné územie vrátane vysokého stupňa biodiverzity
Veľký potenciál obnoviteľných prírodných zdrojov
Priaznivé pôdno – klimatické podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva
Zásoby podzemnej vody a kvalitný potenciál zdrojov pitnej vody
Lacná pracovná sila
Relatívne vysoký podiel stredoškolsky vzdelanej pracovnej sily
Optimálna veková štruktúra populácie
Kultúrne a historické pamiatky, bohatá história a kultúrne tradície mesta vhodné pre
rozvoj cestovného ruchu
Vybudovaná infraštruktúra športových klubov ako celku
Atraktívnosť prostredia pre investičný kapitál – vlastný priemyselný park
Skúsenosti podnikateľského prostredia – mestská dielňa
Lokalizačné predpoklady rozvoja cestovného ruchu v blízkom okolí
Vzdelaný riadiaci manažment v existujúcich zahraničných podnikoch
Tradícia a vysoká úroveň poľnohospodárskej výroby a výrobné podmienky pre rozvoj
potravinárskeho priemyslu
Rozvíjajúca sa štruktúra obchodu a služieb,
Potenciál kultúrnych, zdravotníckych a sociálnych zariadení vrátane zariadenia
opatrovateľskej služby
Rozvinutá cezhraničná spolupráca s mestami a obcami z Poľska, Čiech,
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„vidiecke“ mesto a zachované jednotlivé historické a pamiatkové objekty zapísané v
UZKP Slovenska
Potenciál územia pre bývanie, rozvoj rekreácie a turizmu, zdravé životné prostredie v
meste a pekné okolie
Potenciál pre tvorbu pracovných miest v oblasti kultúry, cestovného ruchu a vidieckeho
rozvoja
Slušné ratingové ohodnotenie mesta počas posledných 5 rokov
Spracovaná územnoplánovacia dokumentácia
Atraktívna vidiecka krajina a malé vzdialenosti medzi jednotlivými turistickými
oblasťami a centrami na Slovensku a v regióne GEMER-MALOHONT
Vytváranie priaznivých podmienok pre podnikanie
Vstup nových investorov v rámci územia a do existujúcich podnikov
Rozvoj výrob s vyšším stupňom finalizácie založených na výhodách zo spracovania
domácich surovín
Rozvoj podnikateľských aktivít s vysokým stupňom pridanej hodnoty a podpora
živnostenského podnikania
Trvalý rast konkurencie schopnosti prostredníctvom inovačného rozvoja a zabezpečenia
kvality výroby
Využitie domácej a zahraničnej pomoci v oblastiach financií, poradenstva, vzdelávania a
informácii

Slabé stránky :
Nedostatočné inštitucionálne pokrytie pre čerpanie fondov EÚ
Nízka mobilita časti pracovnej sily a nezamestnanosť
Nesystematická podpora MSP a nedostatočná stimulácia trhu
Pomalá inovácia v sektore podnikania
Slabý sektorový prístup k riešeniu problémov
Nedoriešené majetkové vzťahy k pozemkom
Nedostatočná technická infraštruktúra hlavne nedobudovaná kanalizácia v meste,
zastaraná rozvodná sieť pitnej vody, zastarané osvetlenie mesta
Absencia zariadenia na spracovanie odpadov
Nedostatočný prístup k informáciám
Nevyhovujúca štruktúra vzdelávacích zariadení, ktoré nezodpovedá potrebám trhu
práce
Chýbajúca občianska vybavenosť a zhoršujúci technický stav kultúrnych, sociálnych a
zdravotných zariadení
Nedostatočná sociálna infraštruktúra a kapacita sociálnych zariadení, hlavne pre
seniorov, dlhodobo chorých a bezvládnych
Chýba kapacita sociálnych zariadení pre postihnuté deti (pre rozširovanie služieb) ,
týrané ženy a bezdomovcov,
Nedostatok priestorov pre celoročné voľnočasové aktivity
Slabšia úroveň a aktivita tretieho sektora
Nízka úroveň vzdelania u rómskej populácie
Nedostatočná kvalita a objem ponuky služieb cestovného ruchu, neexistencia stratégie
rozvoja cestovného ruchu
______________________________________________________________________________________________
11
PRM HNÚŠŤA

Nedostatočná urbanistická štruktúra centra mesta vrátane pešej zóny
Chátrajúci stavebno-technický stav existujúceho bytového fondu a absencia nízkonákladového bytového fondu
Nedostatok bytových zariadení pre sociálne odkázaných obyvateľov
Nekvalitná dopravná infraštruktúra v rámci mesta
Nedostatočne vybudované a schátrané chodníky pre peších, nekvalitné prechádzkové
chodníky v rámci mesta
Absencia cyklotrás v nadväznosti na širšie územie
Nedostatočná obnova historickej časti mesta ako celku a jednotlivých objektov
Výrazne znižujúci sa podiel predproduktívneho obyvateľstva (odchod mladých
perspektívnych ľudí do iných regiónov aj zahraničia
Vzdelanostná bariéra uchádzačov o zamestnanie zo skupiny nezamestnaných hlavne u
rómskej populácie a ZPS s menším množstvom pracovných príležitostí
Slabé prepojenie duálneho systému vzdelávania s potrebami praxe a absencia stredného
odborného školstva
Nedostatok príležitostí pre celoživotné vzdelávanie
Slabá úroveň marketingu v cestovnom ruchu, nedostatočne využitý potenciál pre rozvoj
cestovného ruchu
Málo ubytovacích kapacít, nízka kvalita existujúcich zariadení, nedostatočné
vybudované rekreačné zázemie
Slabá propagácia v zahraničí a minimálny vzťah k zahraničným turistom
Nevyhovujúci dopravno-technický stav časti dopravnej infraštruktúry ako cesty, mosty,
chodníky a pod.
Nízky stupeň využitia kombinovanej dopravy
Nedostatočný rozsah kompetencií prenesených na samosprávu a jej zabezpečnie
finančnými prostriedkami
Nedostatočnú úroveň informatizácie v oblasti samosprávy, pomalé zavádzanie zákona
o eGowernmente
Nedokončená technická a biologická rekultivácia starých environmentálnych záťaží po
SLZ
Nedostatok moderných športových, relaxačných a oddychových zariadení pre aktívny
oddych mladých ako skate dráha, rampa a pod.
Absentujú bezbariérové prístupy do budov a na chodníky
Rôzna úroveň kvality života v jednotlivých mestských oblastiach
Nezodpovedajúci stav verejných priestranstiev
Nízka energetická efektívnosť objektov verejných objektov a školskej infraštruktúry
Nedostatok parkovacích plôch v centre mesta a na sídliskách
Rastúci podiel poberateľov dávok v hmotnej núdzi, dlhodobo nezamestnaných a
občanov s hrozbou sociálnej exklúzie
Deficit komunitných centier
Verejné osvetlenie nezodpovedajúce kvalitatívnym požiadavkám a energetickej
úspornosti
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Príležitosti :
Zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce a partnerských sieti
Posilňovanie spolupráce so susednými regiónmi a obcami pri riešení medzinárodných a
domácich projektov zameraných na dosiahnutie trvaloudržateľného rozvoja regiónu
Využívanie programu hospodárskej pomoci EÚ a možnosť zapojenia sa do regionálnych
štruktúr v rámci BA, PK, S, TT, SE
Rozšírenie a uplatnenie nástrojov v rámci sektorových politík
Podpora príchodu investorov vytváraním vhodných investičných podmienok
Zvýšenie investícií na regionálnu infraštruktúru v spojitosti s rozvojom priemyselného
parku
Združovanie finančných prostriedkov na realizáciu zámerov a opatrení programu
rozvoja a dostatok finančného kapitálu dostupného pre strategické investície
Doriešenie majetkovo právnych a vlastníckych vzťahov k pôde
Zvyšovanie miery využívania obnoviteľných zdrojov energie (biomasy, geotermálnej
energie, slnečnej energie)
Zabezpečenie kvalitného vzdelávania na všetkých vzdelávacích stupňoch a podpora
významu celoživotného vzdelávania
Optimalizácia a skvalitnenie systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti
Zvyšovanie inovatívnosti podnikov
Možnosť zvýšeného využitia prírodného potenciálu pre rekreáciu a rozvoj cestovného
ruchu
Rozvoj podnikateľských subjektov v oblasti cestovného ruchu azvyšovanie príťažlivosti
vidieka
Zlepšovanie urbanizmu centra mesta a nárast kultúry prostredia mesta ovplyvní
zvyšovanie atraktívnosti mesta
Zvyšovanie úrovne kvalifikovanej pracovnej sily a vytváranie podmienok pre jej
racionálne využitie
Kvalitnejšia podnikateľská infraštruktúra vyplývajúca z narastajúceho počtu
novovytvorených malých a stredných podnikov vrátane začínajúcich mladých
podnikateľov
Kvalitný územný plán a možnosť využitia územia v rámci nových plôch pre investície
Využitie tradičných hodnôt mesta z oblasti kultúrneho dedičstva a turistických atrakcií
ako jarmoky, remeslá, ľudová kultúra,
Podpora rozvoja víkendovej turistiky a agroturistiky
Nárast možností pre rozvoj atraktívnej prímestskej rekreačnej zóny pre obyvateľov
Dobudovanie a napojenie cyklotrás na medzinárodne trasy
Zvýšená ochrana prírodných lokalít a krás mesta prostredníctvom vykonávania
systematických opatrení redukujúcich negatívne vplyvy
Kvalitná biologická hodnota chránených území (CHKO, NATURA)
Potenciál rozvoja územia na komplexnú a individuálnu bytovú výstavbu s inžinierskymi
sieťami
Možnosti využitia štrukturálnych fondov EU na zaujímavé projekty mesta vrátane
viacsektorovej spolupráce
Možnosť zvýšenie a povzbudenia lokálpatriotizmu u obyvateľov
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Možnosť čerpania fondov EU na výstavbu dopravného obchvatu mesta, kruhových
objazdov na vstupoch do mesta a centrálnej križovatke, vrátane vybudovanie peších zón
a cyklotrás v meste
Možnosť dobudovania verejných priestranstiev s uplatnením na trhu práce hlavne u
príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Ohrozenia :
Zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých ohrozených skupín obyvateľstva (MRK,
dlhodobo nezamestnaní, zdravotne postihnutí a pod.)
Zhoršujúci sa demografický vývoj a postupné starnutie obyvateľstva
Vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom veku v ročníkoch 45 – 60 ročných, čo
spôsobí nedostatok pracovných zdrojov na aktívnom trhu práce
Nedostatok kvalitných pracovných miest spôsobuje odchod mladej vzdelanej populácie
ako i kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia
Rastúci tlak konkurenčného trhu na lokálne podniky
pomalý príliv zahraničného kapitálu a nedostatočné využívanie eurofondov
Nedostatočné legislatívne a systémové riešenie využívania obnoviteľných zdrojov
energie
Narastanie skupiny obyvateľov, ktorá má problémy
Nízka resp. pomalá obnova kultúrnych pamiatok
Nekoncepčné a nesystémové riešenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti
Pokles záujmu o kultúru
Nedoriešené vlastnícke vzťahy pôdy
Nedostatočné riešenie problémov súvisiacich s kvalitou prostredia
Nedostatok finančných zdrojov na realizáciu investičných projektov v technickej a
sociálnej infraštruktúre
Obmedzená kapacita čistiarne odpadových vôd a postupná zastaralosť kanalizačných
sietí
Zvyšujúci sa podiel nákladnej cestnej dopravy spôsobujúci hluk a emisie
Pomalý rozvoj cezhraničnej spolupráce v rámci regiónu
Zhoršujúca sa konkurencieschopnosť mesta a ohrozenie stability rozvoja
Nedostatočné povedomie o možnostiach finančného zabezpečenia rozvojových zámerov
u podnikateľského sektora, hlavne MSP a SZČO
Silná konkurencia okolitých miest pri predkladaní projektov v rámci fondov
Rast podielu sociálne marginalizovaných skupín obyvateľstva a mládeže s negatívnymi
dopadmi na vývoj kriminality,
Nekonkurenčné zvýhodňovanie zahraničných investorov voči slovenským zo strany
štátu
Strata výhod pre zahraničných investorov v dôsledku vyrovnávania nákladov s EU
Presun zahraničných investorov na východ od Slovenska
Nízka úroveň podpory výskumu a vývoja v podnikateľskom sektore v porovnaní so
štandardom v EU
Zhoršujúci sa stav mestských stavieb a komunikácií
Nedostatočné zabezpečenie zachovania a obnovy zelene pri nových investíciách
______________________________________________________________________________________________
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Zvýšenie kriminality a priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu
Snaha obyvateľov o odsťahovanie sa z mestských oblastí s výraznými socio –
ekonomickými problémami pri neriešení problémov týchto mestských oblastí v meste –
komunikácie, chodníky, námestie, nádvoria a spevnené plochy, ulice, verejná zeleň
Možnosť dobudovania základných dopravných systémov a ich napojenie na
medzinárodné dopravné koridory
Rekonštrukcia a modernizácia železničnej trate na vyššie traťové rýchlosti
Podpora rozvoja informačných technológií umožní lepší prístup k informáciám
občanom mesta
Elektronizácia verejnej správy
Zvyšovanie kvality, obsahu a rozsahu elektronických aplikácií a služieb pre malých a
stredných podnikateľov a občanov ako cieľových užívateľov
Možnosti zlepšenia parkovania v meste
Využitie priestorov nevyužívanej infraštruktúry na vybudovanie komunitných centier

Hlavné disparity a faktory rozvoja mesta Hnúšťa

Predmetom nasledovnej tabuľky je rozpracovanie kľúčových disparít a faktorov rozvoja na
základe SWOT analýzy vo vzťahu k prioritnej osi Infraštruktúra a prioritnej osi Podpora
konkurencieschopnosti podnikov a služieb prostredníctvom inovácií s regionálnym priemetom
pre mesto Hnúšťa.
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
Prioritná os 1.
Infraštruktúra

Prioritná os 1.
Infraštruktúra

1. Morálna a fyzická zastaranosť infraštrukúry 1. Rekonštrukcia a modernizácia základných,
školských zariadení
stredných škôl a predškolských zariadení
2. Nedostatočné zabezpečenie
environmentálnej infraštruktúry

2. Dobudovanie vodovodných sietí, kanalizácie
a ČOV

3. Nízka hustota pokrytia územia v oblasti 3. Dobudovanie a modernizácia odpadového
odpadového hospodárstva a zhodnocovania hospodárstva,
zavádzanie
moderných
odpadov
technológií spracovania odpadov
4. Nedoriešený systém ochrany životného 4. Dobudovanie a modernizácia systému
prostredia
monitorovania kvality zložiek životného
prostredia
5. Neuspokojivá kvalita ciest II. a III. triedy 5. Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy,
mostných objektov
rekonštrukcia a obnova mostov, budovanie
cestného obchvatu mesta,
vybudovanie
kruhovej križovatky
6.
Neuspokojivá
úroveň
verejných
priestranstiev, chýbajúca a chátrajúca zeleň
(najmä parková) a doplnkové objekty pre
zabezpečenie zodpovedajúcej úrovne kvality

6.
Zvýšenie
podielu
verejnej
zelene.
Revitalizácia verejných priestranstiev v meste
Vybudovanie detských ihrísk a priestorov pre
trávenie voľného času detí a mládeže
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života občanov mesta
7. Deficit komunitných centier a miest 7. Vybudovanie komunitných centrier a
trávenia Voľného času občanmi mesta
stredísk voľného času pre všetky vekové
skupiny
8.
Nedostatok
parkovacích
jednotlivých častiach mesta

miest

v Vytvorenie nových parkovacích miest

9. Obnova a revitalizácia mestskej oblasti s
najvýraznejšími socio – ekonomickými
problémami s dôrazom na zeleň, chodníky,
spevnené plochy a príslušný mobiliár

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v rámci
integrovanej stratégie rozvoja mestských
oblastí

Zaostalosť niektorých mestských častí v
porovnaním s priemerom mesta a inými
mestskými
časťami
iných
miest
v
Banskobystrickom kraji

Rekonštrukcia objektov školskej infraštruktúry
v mestskej oblasti s najvýraznejšími socio –
ekonomickými problémami v rámci
integrovanej stratégie rozvoja mestských
oblastí

Prioritná os 2.
Vedomostná ekonomika

Prioritná os 2.
Vedomostná ekonomika

1. Nedostatočne rozvinutý inovačný potenciál 1. Zlepšenie inovačnej infraštruktúry a služieb
pre malé a stredné podniky v meste
2. Nedostatočne využívaný inovačný potenciál 2. Zvyšovanie inovatívnej dynamiky mesta
posilnením väzieb a spolupráce medzi
jednotlivými aktérmi
3. Nedostatočná úroveň akreditácie
certifikácie s medzinárodnou platnosťou

a 3. Podpora budovania priemyselných parkov,
inovačných centier, inkubátorov

4. Nedostatočná kvalita a rozsah e-služieb 4. Elektronizácia a digitalizácia verejnej správy
poskytovaných občanom a podnikom
5. Nedostatočná úroveň bytového fondu 5. Rekonštrukcia bytových domov, priestorov
postaveného pred rokom 1990 najmä so medzi bytovými domami a zateplenie budov
zreteľom na energetickú efektívnosť
6. Nedostatočné podmienky pre zlepšenie 6. Vytváranie programov pre sociálne ohrozené
ekonomickej situácie poberateľov dávok v skupiny so zapojením komunitných centier
hmotnej núdzi, dlhodobo nezamestnaných a
občanov s hrozbou sociálnej exklúzie
7. Nízka úroveň využívania informačných a 7. Podpora pripájania MSP k širokopásmovému
komunikačných technológií najmä v malých a internetu vrátane podpory aktivít zameraných
stredných podnikoch
na tvorbu digitálneho obsahu (tvorba web
stránok, e-business apod.)

______________________________________________________________________________________________
16
PRM HNÚŠŤA

ČASŤ - Integrované stratégie mestských oblastí
BBSK – Banská Bystrica

Mesto Hnúšťa ako centrum subregionálneho významu sprostredkúva pre svoje
najbližšie okolie predovšetkým infraštruktúru miestneho významu. Jeho úlohou je vyrovnávať
vnútroregionálne disparity a zabezpečovať dostupnosť základnej občianskej infraštruktúry
rovnomerne pre všetkých obyvateľov na území mesta.
Predpokladá sa, že prostredníctvom integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí
sa bude riešiť vysoká koncentrácia hospodárskych, environmentálnych a sociálnych problémov
mestskej oblasti, ktorá bude v socio–ekonomickej analýze identifikovaná ako oblasť s
najvýraznejšími problémami. Táto mestská oblasť ako zóna s nižším stupňom úrovne viacerých
socio-ekonomických ukazovateľov vyžaduje komplexné riešenie vyrovnania rozdielov a
zvýšenia kvality života obyvateľov v tejto časti mesta a jej problémy budú riešené v rámci
ISRMO.
Zároveň sa predpokladá, že v rámci tohto opatrenia sa budú podporovať samostatne
dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel zameraných na obnovu a rozvoj fyzického
životného prostredia (úpravy verejných priestranstiev vrátane ihrísk a prvkov verejnej zelene a
budovanie a rekonštrukcia verejných osvetlení), čím sa dosiahne vyššia kvalita života v meste.
Posilnenie rozvojového potenciálu, zachovanie a obnovovanie sídiel povedie k zvýšeniu ich
atraktívnosti pre občanov, podnikateľov, investorov a návštevníkov.
Prostredníctvom regenerácie sídiel sa zhodnotí rozvojový potenciál mesta Hnúšťa. Pre
cielenú podporu zachovania a obnovy prírodného dedičstva a cyklistických trás smerujúcu k
podpore rozvoja cestovného ruchu je dôležitá angažovanosť miestnych obyvateľov v procese
identifikácie problémov a ich následnej realizácie.
Mesto Hnúšťa predpokladá vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja mestských
oblastí (ďalej len „ISRMO“) ohrozených alebo postihnutých fyzickým zničením a sociálnym
vylúčením. Cieľom ISRMO je posilňovanie hospodárskeho rastu, obnova fyzického životného
prostredia, rozvoj lokality, miestnej zamestnanosti a rozvoja, ako aj poskytovania služieb
obyvateľstvu s prihliadnutím na zmeny demografickej štruktúry. ISRMO bude zameraná na
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mestskej oblasti s najvýraznejšími socio –
ekonomickými problémami prostredníctvom podpory obnovy fyzického životného prostredia
(revitalizácia verejných priestranstiev), podpory školských zariadení ( rekonštrukcia materskej
školy), ihrísk, a podpory komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie
skupín ohrozených sociálnym vylúčením. l. 7 nariadenie o ERDF uvádza nasledujúce kritériá
na výber oprávnených mestských oblastí pre realizáciu zásahov:
a) vysoká úroveň chudoby a vylúčenia
b) vysoká úroveň dlhodobej nezamestnanosti
c) neistý demografický vývoj
d) nízka úroveň vzdelania, významné nedostatky v kvalifikácii a vysoká miera neukončeného
vzdelania
e) vysoká úroveň kriminality a delikvencie
f) mimoriadne zanedbané prostredie
g) nízka úroveň hospodárskej aktivity
h) vysoký počet prisťahovalcov, etnických a menšinových skupín alebo utečencov
i) pomerne nízka úroveň hodnoty bývania
j) nízka úroveň energetickej hospodárnosti v budovách.
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Mestská oblasť, kde sa budú realizovať zásahy v oblasti bývania, musí podľa usmernia IROP
vyhovovať aspoň jednému z týchto kritérií. Podľa uskutočnenej analýzy sú hraničné plnenia
vykázané v ukazovateľoch b), c) a j). Kritériá a) až j) uvedené v implementačnom nariadení sú
pre účely IROP aplikované prostredníctvom súboru ukazovateľov, ktorý ich transformuje na
legislatívne podmienky SR a existujúce dostupné štatistické ukazovatele, pričom sa nestráca
ich obsahový význam. Pre stratégiu IROP sú teda z nariadenia o ERDF aplikovateľné kritériá
uvedené pod bodmi a), b), c), e), f), g), h), i) j), a to prostredníctvom nasledovných ukazovateľov:
a) podiel domácností poberajúcich dávky v hmotnej núdzi
b) podiel dlhodobo nezamestnaných obyvateľov, prípadne charakteristika štruktúry
nezamestnanosti
c) prírastok/úbytok obyvateľov, prípadne veková štruktúra obyvateľstva
d) informácia, či sa mestská oblasť nachádza v okrese s vysokou úrovňou kriminality a
delikvencie
e) podiel parkovacích plôch a podiel zelených plôch na celkovej ploche mestskej oblasti, podiel
nevyužitých priestorov/objektov s potenciálom na využitie v podnikaní alebo v občianskej
infraštruktúre na počet obyvateľov
f) podiel podnikateľských subjektov na počet obyvateľov/plochu mestskej oblasti
g) prítomnosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením
h) nízka úroveň hodnoty bývania v porovnaní s inými oblasťami v rámci mesta
i) nízka úroveň energetickej hospodárnosti bytových domov.
ISRMO pre mestskú oblasť s najvýraznejšími socio – ekonomickými problémami bude riešiť
hospodárske, environmentálne a sociálne problémy danej mestskej oblasti ohrozenej fyzickým
úpadkom a sociálnym vylúčením.
Mesto Hnúšťa uvažuje s projektom ISRMO s tým, že bude obsahovať nasledujúce tzv. povinné
oblasti:
· regeneráciu sídiel: (operácie: úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej
zelene, budovanie verejných osvetlení),
· podpora materských, resp. základných a podpora komunitných centier ako zariadení sociálnej
infraštruktúry zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie skupín ohrozených sociálnym
vylúčením (operácie: napr. opravy hlavných stavebných častí budovy – strecha, fasáda, okná a
dvere na fasáde a nevyhnutné opravy technického, energetického alebo technologického
vybavenia a zariadení objektov ako aj výmena ich súčastí, zvyšovanie energetickej
hospodárnosti budov, budovanie a rekonštrukcia ihrísk, ktoré sú súčasťou týchto zariadení,
rekonštrukcia a prestavba objektov a ich vnútorného vybavenia pre potreby uvedených
zariadení).
Okrem týchto oblastí a operácií je možné rozšírenie o nepovinnú oblasť podporu bývania. K
takémuto rozhodnutiu môže Mesto Hnúšťa dospieť po ďalšej analýze skutkového stavu. V
takom prípade by išlo o obnovu aspoň jednej obytnej budovy vo verejnom vlastníctve
(renováciu spoločných priestorov v existujúcich viac rodinných obytných budovách,
zlepšovanie energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľ-ných zdrojov energie
(opravy hlavných stavebných častí budovy – strecha, fasáda, okná a dvere na fasáde a
nevyhnutné opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení
budov ako aj výmena ich súčastí) a/alebo renováciu a zmenu využívania existujúcich budov vo
vlastníctve verejných orgánov na využívanie domácnosťami s nízkym príjmom alebo osobami s
osobitnými potrebami na účely bývania.
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Obnova a rozvoj fyzického životného prostredia
V rámci obnovy a rozvoja životného prostredia sa Mesto Hnúšťa sústredí na:
• o úpravu verejných priestranstiev vrátane ihrísk,
• o úpravu prvkov verejnej zelene,
• o rekonštrukciu a budovanie verejných osvetlení.

Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s
cieľom rozvoja cestovného ruchu
Pre zachovanie a obnovu prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja
cestovného ruchu vrátane územia NATURA 2000 sa Mesto Hnúšťa zameria na vytvorenie
podmienok na využitie prírodných lokalít a sídiel pre zodpovedajúce formy cestovného ruchu
prostredníctvom projektov:
· budovania a obnovy turistických trás
· budovania a rekonštrukcie náučných chodníkov
· budovania a obnovy cyklistických trás vrátane cyklistických trás v sídlach s podmienkou ich
napojenia na existujúce cyklistické trasy mimo sídiel

Regionálna a mestská hromadná doprava
Mesto Hnúšťa si v oblasti hromadnej dopravy kladie za cieľ zvýšiť počet prepravených osôb
prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy.
Ambíciou je zvýšiť kvalitu dopravných služieb poskytovaných obyvateľom, t.j. skvalitnenie
cestovania cestujúcim, skvalitnenie obslužnosti územia, zvyšovanie hospodárnosti verejnej
hromadnej osobnej dopravy a ekonomickejšie zhodnocovanie vlastných kapacít pre dopravcov.

ČASŤ - Regenerácia sídel
Z dôvodov zníženej reprodukcie obyvateľov mesta Hnúšťa je potrebné uvažovať so
zabezpečením a výraznejším podporovaním migrácie obyvateľstva do mesta.
V nasledovnom období preto bude potrebné počítať s prípravou územia na výstavbu
nízkopodlažných rodinných objektov ako i viacgeneračných vilových či rezidenčných domov
nového typu, ktorá umožní aj zvýšenie kvality života. Pre zvýšenie migrácie do mesta je
potrebné uskutočniť rekonštrukciu a novú výstavbu bytového fondu tak, aby mechanický
prírastok z migrácie sa pohyboval v minimálnom rozsahu do 3 % ročne z dnešného stavu
obyvateľstva.
Prostredníctvom podpory investičných a neinvestičných projektov bude v prioritnej osi 1
zabezpečená podpora konkurencieschopnosti a inovatívnej kapacity regiónov. Oblasťami
podpory sú investície do regionálnych a miestnych komunikácií, investície smerované na
regeneráciu sídel, sídliská s upadajúcim obytným prostredím ako integrované stratégie rozvoja
mestských oblastí, t.j. všeobecne investície podporujúce zlepšenie kvality života obyvateľov
mesta.
Podpora investičných aktivít bude orientovaná na modernizáciu a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť regiónu. Cieľom investícií do dopravnej
infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom
environmentálny a bezpečnostný aspekt.
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Bude podporené dobudovanie technickej infraštruktúry sídiel a realizácia komplexných
projektov regenerácie ich častí a zón, úprava verejných priestranstiev, verejnej zelene a
dôležitých priestorových areálov s multifunkčným využitím.
Mesto Hnúšťa v súlade s vypracovanou socio – ekonomickou analýzou bude s osobitným
dôrazom podporovať rozvoj mestskej oblasti s najvýraznejšími socio – ekonomickými
problémami, a to najmä úpravou verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene, budovaním
verejných osvetlení, podporou materských, resp. základných škôl a podporou komunitných
centier ako zariadení sociálnej infraštruktúry zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie
skupín ohrozených sociálnym vylúčením.
Osobitná pozornosť bude venovaná komplexnej obnove mestských častí Hačava, Brádno,
Polom, Likier aj Maša - postihnutých fyzickým úpadkom a sociálnym vylúčením, ktoré v
prípade zabezpečenia finančného krytia bude zahŕňať aj obnovu bytových domov v sídliskách s
upadajúcim obytným prostredím.
Spektrum aktivít integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí môže byť doplnené
operáciami z iných operačných programov spolufinancovaných zo ŠF, a to napríklad riešením
problematiky zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Úspešná realizácia integrovaných stratégií
rozvoja mestských oblastí vytvorí potenciál ďalšieho posilňovania sociálnoekonomického
rozvoja podporenej mestskej oblasti. Zatraktívnenie prostredia môže byť posilnené ďalšími
doplnkovými aktivitami mesta (napríklad spolupráca mesta s miestnymi podnikateľmi, rozvoj
služieb súvisiacich s údržbou verejných priestranstiev, zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom
lokalizácie pracoviska mestskej polície a pod.).
V rámci možností samostatných dopytovo orientovaných projektov podľa IROP bude Mesto
Hnúšťa sústreďovať pozornosť na:
1. úpravy verejných priestranstiev ucelených celkov dôležitých priestorových areálov obcí a
miest (chodníkov, námestí, spevnených plôch, zastávok, parkový mobiliár, fontány),
2. obnovu verejnej zelene (terénne a sadové úpravy, výsadba zelene),
3. budovanie a rekonštrukciu detských ihrísk a ihrísk s multifunkčným využitím),
mobiliár (lavičky, odpadkové koše, zábrany a pod.), pevne zabudované vybavenie
ihriska (bránky, stojany na koše, súvisiace terénne a sadové úpravy.
4. rekonštrukciu lávok,
5. rekonštrukciu verejných osvetlení za účelom zníženia energetickej náročnosti,
6. vytvorenie nových parkovacích miest.
Predpokladom realizácie investičných projektov je majetkovo-právne vysporiadanie
nehnuteľností, ktoré sú miestom realizácie projektov.
V rámci úpravy verejných priestranstiev bude podporovaná obnova a budovanie dôležitých
priestorových areálov sídiel s ohľadom na zabezpečenie bezbariérovosti verejných budov,
zakladanie a sadové úpravy verejnej zelene za účelom skultúrnenia a zatraktívnenia verejných
priestranstiev, zazelenanie pásov popri frekventovaných komunikáciách a pod.
Rekonštrukcia a budovanie verejných osvetlení budú realizované za účelom zníženia ich
energetickej náročnosti a posilnenia opatrení zvyšujúcich bezpečnosť občanov.
Intervencie v rámci skupiny aktivít Pre zachovanie a obnovu prírodného dedičstva sú zamerané
na zachovanie a posilnenie prírodného potenciálu regiónu, zachovanie a obnova prírodného
dedičstva, vrátane území NATURA 2000 v oblastiach, kde táto podpora prispieva k trvalo
udržateľnému hospodárskemu rozvoju. Intervencie budú mať priamy dopad na podporu
rozvoja cestovného ruchu, predovšetkým turistiky.
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Pre zachovanie a obnovu prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja
cestovného ruchu bude Mesto Hnúšťa prednostne podporovať:
1. budovanie a rekonštrukcia cyklistických trás mimo sídiel (vrátane budovania
oddychových plôch a ich príslušenstva – mobiliár a budovanie osvetlenia za účelom
zvýšenia bezpečnosti; orientačný a náučný systém; dopravné značenie súvisiace
s cyklistickou trasou),
2. budovanie a rekonštrukcia cyklistických trás v sídlach s podmienkou napojenia na existujúcu
cyklistickú trasu mimo sídla resp. s podmienkou napojenia na plánovanú cyklistickú trasu v
zmysle Koncepcie rozvoja siete cyklotrás na území BBSK (vrátane orientačného systému
súvisiaceho s cyklistickou trasou), dopravné značenie súvisiace s cyklistickou trasou;
3. budovanie a obnova turistických trás (vrátane budovania oddychových plôch a ich
príslušenstva– mobiliár; orientačný a náučný systém),
4. budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov(vrátane budovania oddychových
plôch a ich príslušenstva – mobiliár; orientačný a náučný systém).

Prioritné osi na úrovni ERDF
Strategické zámery definované v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa
budú realizované prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Prioritné osi PHSR na úrovni
Hlavné aktivity v rámci prioritnej osi
ERDF
(Opatrenia)
Prioritná os 1
Infaštruktúra

1.1. Regenerácia sídiel
1.2. Regionálna a mestská doprava

Prioritná os 2
Vedomostná ekonomika

2.1. Inovácie a technologické transfery
2.2. Informatizácia spoločnosti

Prioritná os 1 Infraštruktúra
Prioritná os Infraštruktúra Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa bude
naplnená prostredníctvom aktivít v oblasti regenerácie sídiel s dôrazom na integrované
stratégie rozvoja mestských oblastí a samostatné dopytové projekty v
opatrení 1.1. Regenerácia sídiel s týmito skupinami aktivít:
1.1.1. Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí
1.1.2. Samostatne dopytovo orientované projekty
1.1.3. Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja
cestovného ruchu
Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel
Cieľom opatrenia je zvýšiť kvalitu života v sídlach
Opatrenie je v súlade so strategickou prioritou NSRR č. 1 „Infraštruktúra a regionálna
dostupnosť“ a s ňou súvisiacou špecifickou prioritou 1.1 Regionálna infraštruktúra a 1.2
Environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia.
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Prostredníctvom integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí sa zvýši kvalita života
predovšetkým v mestských oblastiach ohrozených alebo postihnutých fyzickým zničením a
sociálnym vylúčením, t.j. mestských oblastí s výraznými socio – ekonomickými problémami.
Formou samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel zameraných na
obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia sa dosiahne vyššia kvalita života.
Oprávnený projekt má riešiť komplexnú revitalizáciu dôležitého priestorového areálu v
intraviláne mesta. Pôjde o úpravu ucelených celkov (chodníkov, námestí, zastávok v tomto
priestore a o úpravu okolia týchto priestorových areálov vrátane obnovy verejnej zelene,
budovania a rekonštrukcie detských ihrísk a ihrísk s multifunkčným využitím a príp. o
rekonštrukciu mostov a lávok v tomto priestorovom areáli. Súčasťou úpravy verejných
priestranstiev môže byť aj rekonštrukcia a výstavba verejných osvetlení, ktorá má byť
realizovaná za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a posilnenia opatrení zvyšujúcich
bezpečnosť občanov.
Cielenou podporou zachovania a obnovy prírodného dedičstva a budovaním cyklistických trás
sa podporí rozvoj cestovného ruchu, zlepší sa environmentálna hodnota mesta Hnúšťa a
zároveň sa zlepšia podmienky na voľno časové aktivity pre obyvateľov mesta Hnúšťa a jeho
návštevníkov.
Integrovanou stratégiou rozvoja mestských oblastí sa rozumie súbor vzájomne obsahovo a
časovo previazaných akcií, ktoré sa realizujú na geograficky vymedzenom území
mesta/mestskej časti a smerujú k dosiahnutiu spoločného cieľa/cieľov mesta. ISRMO
predstavuje koordinačný nástroj nadväzujúci na celkovú víziu a stratégiu rozvoja mesta za
účelom identifikácie a riešenia problematických oblastí mesta v nadväznosti na využitie
podpory z IROP.
Skupina aktivít 1.1.1.
Projekty ISRMO sú zamerané na povinné a nepovinné tematické oblasti:
a) povinné oblasti
· regenerácia sídiel
· podpora škôl a školských zariadení, zariadení sociálnych služieb a komunitných centier a
ihrísk, ktoré sú súčasťou týchto zariadení
b) nepovinné oblasti
· podpora bývania.
Skupina aktivít 1.1.2
Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel predstavujú projekty zamerané
na obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia sídiel a podporujúce nasledujúce aktivity:
· úprava verejných priestranstiev vrátane ihrísk
· úprava prvkov verejnej zelene
· rekonštrukcia a budovanie verejných osvetlení
Skupina aktivít 1.1.3
Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja
cestovného ruchu vrátane územia NATURA 2000 je skupina aktivít zameraná na vytvorenie
podmienok na využitie prírodných lokalít a sídiel pre zodpovedajúce formy cestovného ruchu
prostredníctvom projektov:
· budovania a obnovy turistických trás
· budovania a rekonštrukcie náučných chodníkov
· budovania a obnovy cyklistických trás vrátane cyklistických trás v sídlach
s podmienkou ich napojenia na existujúce cyklistické trasy mimo sídiel.
______________________________________________________________________________________________
22
PRM HNÚŠŤA

ČASŤ - MONITORING,
– EVALUÁCIA,
– HODNOTENIE
Pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa je navrhnutý systém
merateľných ukazovateľov, ktoré umožňujú monitorovať realizáciu tak na úrovni prioritných
osí a ako aj programu ako celku. Cieľom navrhnutého systému je meranie plnenia celkových
cieľov pomocou indikátorov, ktoré umožňujú monitorovať realizáciu programu a hodnotiť jeho
výkonnosť vo väzbe na definované ciele.
Na úrovni programu a prioritných osí budú sledované hlavné indikátory, indikátory výstupu, a
výsledku. Monitorovanie procesu napĺňania záväzkov (napr. ročných) a platieb, t.j. monitoring
jednotlivých operácií a opatrení vo vzťahu k oprávneným nákladom bude sledovaný
finančnými indikátormi.
Merateľné ukazovatele sa priraďujú k prioritnej osi. Zbierajú sa v dvoch časových
dimenziách:
· očakávané hodnoty
· reálne hodnoty
Merateľné ukazovatele sa členia do dvoch kategórií:
· ukazovatele výsledku
· ukazovatele dopadu
Nasledujúci zoznam ukazovateľov bol pre PHSR Mesta Hnúšťa, jednotlivé prioritné osi a
opatrenia vybraný tak, aby umožnil ich realizáciu a monitorovanie a posudzovanie napĺňania
cieľov.
Ukazovatele sú aktualizované podľa Programového manuálu
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Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 2
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Tabuľka č. 3

Tabuľka č. 4
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ČASŤ - Horizontálne priority
V Národnom strategickom referenčnom rámci boli zadefinované štyri horizontálne priority:
1. Marginalizované rómske komunity – funkciu koordinátora horizontálnej
priority vykonáva Úrad splnomocnenca vlády pre marginalizované rómske
komunity
2. Rovnosť príležitostí - funkciu koordinátora horizontálnej priority vykonáva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3. Trvalo udržateľný rozvoj - funkciu koordinátora horizontálnej priority
vykonáva Úrad vlády SR
4. Informačná spoločnosť - funkciu koordinátora horizontálnej priority vykonáva
Úrad vlády SR
Horizontálne priority znamenajú, že ich plnenie za zabezpečuje v horizontálnom priereze vo
všetkých operačných programoch. Aj PHSR mesta Hnúšťa bude vo svojich opatreniach
hodnotiť ich vplyv na jednotlivé horizontálne priority tak, aby v konečnom dôsledku došlo k čo
najlepšiemu plneniu všetkých štyroch horizontálnych priorít.
V zmysle stratégie NSRR definujúcej horizontálne priority, ktoré komplementárnym spôsobom
vplývajú na ciele NSRR budú podporované projekty, ktoré okrem splnenia štandardných
hodnotiacich a výberových kritérií IROP, významným spôsobom prispievajú k rozvoju
horizontálnych priorít.
Implementácia horizontálnych priorít bude priebežne monitorovaná a hodnotená na úrovni
PHSR mesta Hnúšťa, jeho prioritných osí a ich jednotlivých opatrení.

Marginalizované rómske komunity
Znevýhodnené postavenie marginalizovaných rómskych komunít sa v meste Hnúšťa
neprejavuje v takej miere, ako je to v ostatných častiach Slovenskej republiky. Napriek tomu
bude existencia marginalizovaných rómskych komunít bude zohľadnená pri hodnotení
realizovaných projektov.
Realizáciou aktivít opatrenia 1.1 sa významne prispeje k zlepšeniu občianskej infraštruktúry
najmä v mestských oblastiach s výraznými socio – ekonomickými problémami, a tým sa
podporí zlepšenie životnej úrovne a sociálneho postavenia aj rómskych komunít.

Rovnosť príležitostí
Uplatňovanie rovnosti príležitostí ako jednej z horizontálnych priorít sa v PHSR Hnúšťa bude
so zreteľom na zásady tejto horizontálnej priority špecifikované v Integrovanom regionálnom
operačnom programe bude zameriavať na:
dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania:
elimináciu a predchádzanie všetkým formám diskriminácie:
zabezpečenie rovnosti príležitostí pre všetkých:
rodovú rovnosť
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zabezpečenie dostupnosti fyzického prostredia, dopravy a verejných služieb pre
obyvateľov s obmedzenou mobilitou a orientáciou najmä na zdravotne postihnuté
osoby
Cieľom všeobecného princípu rovnosti príležitostí je zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre
každého jednotlivca bez ohľadu na jeho národnosť, pohlavie, rasový alebo etnický pôvod,
náboženstvo či vieru, postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.
Toto hľadisko sa bude uplatňovať predovšetkým v aktivitách opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel,
1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava a 2.2 Informatizácia spoločnosti nakoľko sa
dotýkajú zabezpečenia dostupnosti k verejným službám aj pre túto cieľovú skupinu.

Trvale udržateľný rozvoj
Horizontálnu prioritu Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „TUR“) definuje rešpektovanie trvalo
udržateľného rozvoja ako jednej z kľúčových podmienok pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti regiónov a ekonomiky SR v období rokov 2014 – 2020.
Cieľom HP je zabezpečenie, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci
NSRR – v Patrnerskej dohode - synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých
jeho zložkách, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a
ukazovateľmi obnovenej Stratégie TUR EÚ. TUR je jedným zo základných cieľov EÚ, ktorým sa
riadia všetky jej politiky a činnosti.
Pod pojmom TUR sa rozumie cielený, dlhodobý (priebežný), komplexný a synergický proces,
ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života (kultúrne, sociálne, ekonomické,
environmentálne a inštitucionálne), na všetkých úrovniach (lokálnej, regionálnej, národnej) a
smerujúci k takému funkčnému modelu určitého spoločenstva (miestnej a regionálnej
komunity, krajiny, medzinárodného spoločenstva), ktorý kvalitne uspokojuje biologické,
materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom eliminuje alebo výrazne
obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života,
nezaťažuje krajinu nad únosnú mieru, rozumne využíva jej zdroje a chráni kultúrne a prírodné
dedičstvo.
Skupiny aktivít v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel boli definované aj s ohľadom na
podporu trvalo udržateľného rastu v rámci PHSR mesta Hnúšťa. Prostredníctvom projektu
integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti s najvýraznejšími socio – ekonomickými
problémami sa zlepší kvalita života sociálne slabších skupín. Samostatné dopytovo orientované
projekty a projekty v rámci skupiny aktivít zameraných na zachovanie a obnovu prírodného
dedičstva a podporu cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu budú podporovať
rozvoj fyzického životného prostredia sídiel, resp. častí sídiel, čím výrazne prispejú k zlepšeniu
environmentálnej úrovne života obyvateľov mesta Hnúšťa a zároveň sa vytvoria predpoklady
na optimálny ekonomicky rast týchto oblastí formou rozvoja cestovného ruchu.
Uplatňovanie horizontálnej priority TUR v opatrení 1.2. Regionálna a mestská hromadná
doprava je realizovaná prostredníctvom viacerých aktivít. Základným prostriedkom na
znižovanie produkcie exhalátov a hluku z dopravy je znižovanie automobilovej dopravy, a to
prostredníctvom využívania existujúcich rezerv jednotlivých druhov verejnej dopravy.
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Informatizácia spoločnosti
Informačná spoločnosť vo svojich cieľoch zabezpečuje podporu vyššej efektívnosti,
transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania
prostriedkov IKT, posilnenie synergického prepojenia operačných programov a zabezpečenie,
aby aktivity podporované na základe konkrétnych projektov zohľadňovali informačnú
spoločnosť vo všetkých jej aspektoch.
V súčasnosti pri budovaní vedomostnej spoločnosti dochádza k postupnej premene jej
tradičného vnímania v zmysle vedomostného trojuholníka (vzdelávanie, výskum a inovácie) na
štvoruholník (pridáva sa strana štvrtá – informatizácia). Zavádzanie IKT a zefektívňovanie
procesov prostredníctvom ich využívania prispieva podstatnou mierou k oveľa vyššej
efektívnosti a účinnosti implementácie všetkých prvkov vedomostnej spoločnosti.
Vedomostná spoločnosť a informačná spoločnosť tak netvoria dva rôzne faktory podporujúce
udržateľný hospodársky rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti SR. Cieľom koordinácie
aktivít v týchto oblastiach je zabezpečiť, aby prispievali aj k napĺňaniu cieľov národnej
Lisabonskej stratégie / Stratégie Európa 2020.
Hlavné ciele v oblasti rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku sú v zmysle
strategických dokumentov pre oblasť informatizácie spoločnosti zadefinované ako :
informačná gramotnosť
efektívna elektronizácia verejnej správy
široká dostupnosť internetu
Dodatok č. 2 zaradil ako samostatnú ČASŤ Horizontálne priority, pretože pri koncipovaní
PHSR v roku 2008 ani v roku 2013 neboli známe horizontálne priority a ich premietnutie do
jednotlivých operačných programov. Všetky podávané projekty v rámci OP sú a budú
hodnotené aj podľa stupňa ich súvisu a plnenia zásad jednotlivých horizontálnych priorít, a
preto aj projekty v PHSR musia mať zakomponovanú väzbu na horizontálne priority.
Všetky projekty (či už budú spolufinancované z prostriedkov ERDR a ŠR alebo nie), budú
povinne obsahovať aj hodnotenie napĺňania cieľov jednotlivých horizontálnych priorít v
tabuľkách, ktoré obsahujú jednotlivé tlačivá Žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Dodatok č.2 spolu s dodatkom č.1 teraz zahŕňa aktuálnu štruktúru PHSR, jeho ciele, prioritné
osi a opatrenia, merateľné ukazovatele a horizontálne priority.
Aktualizácia priorít, opatrení a aktivít v rámci OP nemá vplyv na zmenu plánovaných
projektov navrhnutých v prílohe k PHSR.
Skutočnosť, že niektoré z projektov, ktoré podľa rozpracovaného IROP, mali byť zahrnuté
medzi oprávnené náklady v navrhnutých prioritných osiach a opatreniach a v schválenom OP
už oprávnenými nie sú, nie je dôvodom pre to, aby sa vypustili zo zoznamu plánovaných
projektov. Identifikované slabé stránky a ohrozenia podľa SWOT analýzy a hlavné disparity a
faktory rozvoja popísané v socio-ekonomickej analýze boli upravené najmä so zreteľom na
identifikovanú potrebu riešiť integrovanú stratégiu rozvoja mestskej oblasti s najvýraznejšími
socio – ekonomickými problémami a na možné dopytovo orientované projekty.
Všeobecne je opodstatnené, aby v PHSR zostali zahrnuté všetky navrhnuté projekty bez ohľadu
na možnosť, resp. nemožnosť ich spolufinancovania zo štrukturálnych fondov.
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V Technická infraštruktúra
5.1 Dopravná infraštruktúra
Nedostatočné rozvinutá štruktúra ciest je príčinou zhoršenia rozvojových možností
v meste a jeho regióne, pričom sa neúmerne zvyšujú náklady na prepravu cestujúcich
a zásobovanie. Nepriaznivé geomorfologické a klimatické podmienky v meste a regióne sú
jednou z príčin zhoršovania stavebno-technického stavu ciest a zvyšujú náročnosť na opravy
a údržbu cestných telies.
5.1.1 Cestná doprava
Nadradenými dopravnými systémami riešeného územia sú št. cesta I/72 II/531, ktorá
smerom na sever prechádza cez Tisovec a Červenú Skalu, kde sa napája na št. cestu I/66
umožňujúcu prepojenie na Tatry a Košice. V Tisovci sa napája na cestu II/530 smerom na
Brezno, ktorá sprístupňuje krajské sídlo Banskú Bystricu. Smerom na juh cesta II/531 končí
v Rimavskej Sobote, kde sa napája na št. cestu I/50 Zvolen – Košice. Cesta I/50, je zároveň
súčasťou základnej siete európskeho významu E-571.
Št. cesta II/526 prechádza Hnúšťou západno-východným smerom, spája Kriváň,
Klenovec, Hnúšťu a Jelšavu s Rožňavou. Na št. ceste II/526 smerom na Klenovec leží mestská
časť Maša. Št. cestou III/5261č je na cestu II/526 napojená mestská časť Brádno, mestská časť
Hačava prechádza št. cesta II/531. Št. cestou III/53113 je so sieťou št. ciest prepojená mestská
časť Polom, ležiaca severovýchodným smerom od Hnúšte.
Telesá št. ciest II/531 a II/526 prechádzajú priamo intravilánom mesta Hnúšťa. Št. cesta
II/531 sleduje severojužný smer a spája Tisovec s Breznom. Cesta II/526 sleduje
západovýchodný smer a spája Kokavu nad Rimavicou s Klenovcom.
Sieť miestnych komunikácii sprístupňuje jednotlivé obytné zóny.
Celková dĺžka vozoviek v meste je 17 377 m,
z toho so živičnou konštrukciou je 11 197m,
s betónovou konštrukciou 3 305 m,
so štrkovým povrchom 2 041 m,
a prašných komunikácií je 584 m.
S panelovým krytom je 584 m komunikácií.
Z uvedených dĺžok pripadá na komunikácie II. triedy 9 400 m a komunikácie III. triedy
3 633 m. Miestne komunikácie sú vybudované vo funkčnej triede C3, kategórie MOK 4/30
v starších častiach bez chodníkovej úpravy. V novších častiach sú miestne komunikácie
vybudované tiež vo funkčnej triede C3, ale kategórie MOK 7,5/40 a MO 8/50 s jednostranným,
prípadne obojstrannými chodníkmi premennej šírky, nie vždy spĺňajúce príslušné normové
hľadisko.
Miestna časť Maša sa nachádza pri št. ceste II/526 smerom na Klenovec. Ľavostranným
odbočením cez mostný objekt (cez tok Klenovskej Rimavy) sa sieť miestnych komunikácií
rozvetvuje v dĺžke 880,0 m. Ich šírka je 3,0 – 3,5 m bez chodníkovej úpravy a odvodnenia.
Ukončené sú ako slepé a bez obratiska, často pokračujú ako poľné komunikácie. Ich živičný
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povrch je narušený, hlavne v blízkosti miestnej píly. Samotný mostný objekt (kamenná klenba)
je z návodnej strany značne poškodený – časť klenby a opory je zvalená, čím sa narušila jeho
statika. Aby zostal funkčný, je klenba prekrytá oceľovými I - nosníkmi v pozdĺžnom aj
priečnom smere a položená drevená mostovka. Aj tak je však možné konštatovať, že je
v havarijnom stave a pritom v prevádzke. Do uvedenej lokality je možný prístup cez ďalší most
podobnej konštrukcie, ktorý je menej poškodený (z hľadiska statiky), bolo by však treba
vybudovať prístupovú komunikáciu. Do lokality „Pod Kudlovom“ je možný prístup cez mostný
objekt pozostávajúci z rámovej konštrukcie (dva rámy za sebou) rozmerov 4x3 m. Je bez
zábradlia, rámy sú položené priamo na dno toku a štrková vozovka priamo na rámovú
konštrukciu. Jedná sa vlastne o provizórium.
Mestská časť Brádno leží pri št. ceste II/526. Napojené je na ňu št. cestou III/050124
v smere na Striežovec. Miestne komunikácie so spevneným štrkovým povrchom majú dĺžku
240,0 m, nespevnené 186,0 m. Šírka je 3,5 – 4,0 m bez chodníkovej úpravy. Končia sa ako slepé
alebo pokračujú ako poľné. Most cez potok je prostá železobetónová doska rozmerov 3,5 x 4,5
m. Je bez zábradlia a chodníkov. Autobusové spojenie neexistuje. Dostupná je však zastávka
autobusov smerom na Ratkovú vo vzdialenosti 1 km od obce.
Mestská časť Hačava leží na št. ceste II/531 smerom na Tisovec. Na túto komunikáciu
sú napojené miestne komunikácie. Dĺžka miestnych komunikácií je 387,0 m a štrkovým
povrchom 226,0 m. Dĺžka prieťahu cesty II. triedy, je 734,0 m. Šírka komunikácie II. triedy je 5,0
– 6,0 m. Cez Hačavu tečie potok Pálenica, ktorý je v centre obce prekrytý. Cestný svah
miestnej komunikácie, ktorá je s ním súbežná – smerom od železničnej trate č. 171, je
v značnom prevýšení od dna potoka Pálenica. Preto navrhujeme osadenie bezpečnostného
zariadenia – zvodidla alebo zábradlia. Mostný objekt cez Rimavu má oceľovú nosnú
konštrukciu o veľkosti Lo = 8,50 m s jednoduchým oceľovým zábradlím. Pri štátnej ceste je
zriadená obojstranná autobusová zastávka pre autobusové diaľkové linky.
K mestskej časti Hačava prináleží lokalita Skálie – Hnúšťa. Rozprestiera sa po oboch
stranách štátnej cesty II/531 v blízkosti firmy Magnatech Hačava a. s. Prístup do uvedenej
lokality je možný cez mostný objekt železobetónovej konštrukcie rozmerov 4,0 x 8,0 m.
Ľavostranná zástavba (smerom na Tisovec) pozostáva z troch bytoviek. Komunikácia v tejto
lokalite je živičná – prelievaný makadam bez chodníkovej úpravy a odvodnenia. Nespevnené
krajnice sú v prevýšení oproti nivelety vozovky, čo spôsobuje predčasné opotrebenie živičných
vrstiev komunikácií z dôvodu vodnej erózie. Pri firme Magnatech a. s. je veľké parkovisko,
ktoré je v súčastnosti nevyužité.
Napojenie na št. c. II/531 je dĺžke 70,0 – 80,0 m je nevyhovujúce. Šírka komunikácie je
3,5 m a je spevnená len štrkom.
Mestská časť Polom leží na konci št. cesty III/53113, ktorá sa napája na cestu II/531
v mestskej časti Mútnik. V Polome sa nachádzajú len miestne komunikácie o celkovej dĺžke
1.596,0 m. Z toho živičné vozovky majú dĺžku 30,0 m, štrkové vozovky 1.017,0 m a vozovky
prašné 549,0 m. Ich šírka je 3,0 m. Sú bez odvodnenia a chodníkovej úpravy. Autobusová
zastávka, ktorá je zároveň obratiskom, je na začiatku obce. Autobusové spojenie je 2x /24 hod.
Sieť účelových komunikácií (poľné a lesné cesty) sprístupňuje jednotlivé časti
intravilánu a extravilánu za účelom jeho hospodárskeho využitia. Slúžia k pohybu
hospodárskych mechanizmov. Majú podložie spevnené štrkom na šírku 3,0 – 4,0 m, prípadne
sú prašné. Existujúci systém účelových komunikácií je dostačujúci, zodpovedá organizačnému
zabezpečeniu poľnovýroby ako aj lesnému hospodárstvu.
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Popri št. cestách II/531 a II/526 je v meste Hnúšťa zrealizovaných 3.189,0 m
chodníkov. Samostatné chodníky sú v dĺžke 187,0 m. Popri miestnych komunikáciách je t. č.
vybudovaných 5.317,0 m jednostranných chodníkov premennej šírky, nie vždy spĺňajúcich
príslušné normové hľadisko. Z uvedenej výmery je potrebné cca 2.500,0 m chodníkov opraviť.
Pri št. ceste II/531 – Hlavná ulica sú chodníky značne poškodené. Tieto by bolo treba vybúrať a
osadiť nové obruby spolu so zámkovou dlažbou. Samostatná pešia komunikácia je chodník
popri nábreží Rimavy. Tento je široký 4,0 m s pomerne kvalitným živičným povrchom. Uvažuje
sa s jeho predĺžením až po cestu II/526. Ďalšia pešia komunikácia vedie popri miestnom potoku
križujúcom Kotlišskú ulicu po nábreží Rimavy až po mostný objekt na Francisciho ul. resp.
jedna vetva prechádza cez lávku kolmo na Francisciho ul. V lokalitách Polom, Hačava, Maša a
Brádno samostatné pešie komunikácie neexistujú.
V meste sa nachádza 9 parkovacích odstavných plôch a ich celková kapacita je 400
miest, pričom celkový počet parkovacích miest v meste je 762.
V meste Hnúšťa je osadených 186 ks vertikálnych doprav. značiek. Z toho je 7 ks
poškodených, prípadne odcudzených. Funkčných je teda 179 ks DZ. Kvalita vertikálneho
doprav. značenia je dostačujúca. Horizontálne dopravné značenie je však horšej kvality. Je
málo výrazné. Bolo by ho treba obnoviť. V lokalitách Polom, Hačava, Maša a Brádno dopravné
značenie neexistuje.
5.1.2 Železničná doprava
Geografická poloha nielen mesta Hnúšťa ale aj celého širšieho regiónu jednoznačne
potvrdzuje súčasnú dôležitosť železničných tratí, ktorým v ešte väčšej miere využitia bráni ich
nepriaznivý technický stav, ktorý je spôsobený najmä nízkou technickou úrovňou a kvalitou
technickej základne železničnej dopravy a z dôvodu jej zanedbanej údržby a nedostatočnej
obnovy. V tomto regióne jej oprávnenosť stúpa hlavne v nákladnej doprave, kde je možné
využiť ju pri preprave drevnej hmoty a nerastných surovín, ktoré sa v tomto regióne ťažia vo
veľkom množstve.
Hnúšťa je na železničnú sieť železníc SR napojená v smere Rimavská Sobota – Brezno
Halmy, kde sa napája na trať v smere Košice – Červená Sklala – Zvolen.
V Banskobystrickom kraji je 25 traťových úsekov železničnej siete Slovenskej republiky
v celkovej dĺžke tratí 559 km a dĺžke koľají 760 km.
Mestom Hnúšťa, jeho východným okrajom, vedie žel. trať č. 171 Brezno – Rimavská
Sobota. Správcami zariadení ŽSR sú: Správa železničných tratí a stavieb Zvolen, Správa
telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky Zvolen a Správa energetiky a elektrotechniky
Zvolen. Železničná stanica sa nachádza v blízkosti autobusového nástupišťa, čo je výhodné
z hľadiska prepojenia oboch dopravných systémov. Železničná stanica slúži pre osobnú a
nákladnú dopravu a tiež ako odbočka železničnej vlečky do areálu SLZ v Hnúšti.
Jesenské – Tisovec
Výkony železničnej osobnej dopravy tu postupne klesajú z úrovne cca 300 – 320 denných
cestujúcich (v úseku Jesenské – Rimavská Sobota) až na iba cca 65 denných cestujúcich
(Tisovec). Cesta je v celej trase železnice v relatívne dobrom súbehu s ňou (vzájomná
vzdialenosť ich línií cca 1 km). Relevantné výkony prímestskej autobusovej dopravy sú tu v
úseku Jesenské – Rimavská Sobota cca 830 denných cestujúcich. Ich ďalšie navýšenie
spôsobuje pripojenie pomerne významných prúdov z oblastí mimo trasy železnice: zo smeru
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Rimavská Seč (cca 440 cestujúcich) a od Blhoviec cez Gemerček (cca 750 cestujúcich). Od
Rimavskej Soboty prúd cestujúcich prímestskou autobusovou dopravou plynule klesá z úrovne
cca 340 (Rimavská Sobota) až na cca 110 denných cestujúcich (Tisovec).

5.1.3 Letecká doprava
Banskobystrický kraj aj vzhľadom na členitosť a reliéf terénnu má pomerne hustú sieť
letísk a to od medzinárodného letiska slúžiaceho pre prepravu osôb a tovaru cez letiska
využívané na vojenské účely až po malé pristávacie plochy slúžiace na športové účely. Medzi
mestami Banská Bystrica a Zvolen sa nachádza medzinárodné letisko Sliač, ktoré slúži pre
civilnú a vojenskú prevádzku. K ďalším letiskám, ktoré sa nachádzajú v regióne patria letiská
v obci Boľkovce, Očová a Rohozná, ktoré sa využívajú najmä na športové účely.
Medzinárodné letisko Sliač sa od mesta Hnúšťa nachádza 85 km a dá sa k nemu dostať
cestnou aj železničnou prepravou. Ďalšie medzinárodné letiska sa nachádzajú v Košiciach,
ktoré sú od Hnúšte vzdialené 150 km, Budapešti, ktorý je vzdialený 185 km a Bratislave
vzdialenej od Hnúšte 298 km.
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Foto: Medzinárodné letisko Sliač
5.1.4 Kombinovaná doprava
Dopravnú
infraštruktúru
kombinovanej
dopravy (KD) tvoria dopravné siete, terminály
a skladovacie kapacity systému. Základ tvoria
železničné trate zaradené do sieti tratí Dohody AGTC,
ku ktorej pristúpila v roku 1994 aj SR. V ekonomických
a územných súvislostiach Slovenska je efektívne
budovanie štyroch terminálov kombinovanej dopravy medzinárodného významu v Bratislave,
Žiline, Košiciach a v dobrej pri Čiernej nad Tisou. V banskobystrickom kraji je plánované
vybudovanie regionálneho terminálu vo Zvolene, ktorý sa bude využívať na kombinovanú
dopravu a to (VK) – veľké kontajnery (ISO) a (VN) – výmenné nadstavby na cestné vozidlá.
Kombinovaná doprava (KD) predstavuje dopravno-manipulačný systém zabezpečujúci
prepravu tovaru v jednej a tej istej nákladovej jednotke od odosielateľa k príjemcovi ako
neprerušený reťazec. Funkcia systému KD spočíva v sústredení nákladových jednotiek cestnou
dopravou do príslušného terminálu, kde pomocou výkonných prekladacích mechanizmov sú
nákladové jednotky preložené na železničné vozne alebo lode, na ktorých nasleduje preprava
do cieľového prekladiska, z ktorého je zabezpečený rozvoz cestnou dopravou k príjemcovi.
Plánovaný regionálny terminál pre potreby kombinovanej dopravy bude v rámci
koncepcie rozvoja vybudovaný vo Zvolene, ktorý sa nachádza 75 km od mesta Hnúšťa.
5.1.5 Verejná doprava
Mesto Hnúšťa a celý región je charakteristický rozdrobenou sídelnou štruktúrou
s veľkým počtom malých sídiel, pre ktoré je v zmysle platnej legislatívy zabezpečiť verejnú
dopravu. Súčasný objem prepravovaných osôb a úroveň ceny cestovného, nepokrývajú náklady
na prevádzku, a preto aj vzhľadom na počet prepravovaných osôb a veľký počet obyvateľov z
regiónu bez zamestnania sa spoje s okolitými sídlami výrazne obmedzili, čo dosť obmedzuje
mobilitu pracovnej sily v celom regióne.
Autobusová doprava v meste Hnúšťa je po komunikáciách II. triedy č. 531 a 526
nasmerovaná na mestskú autobusovú stanicu, ktorá leží v Blízkosti železničnej stanice, čo je
výhodne aj z hľadiska prepojenia oboch dopravných systémov. Verejná doprava sa sústreďuje
na zvoz obyvateľstva z okolitých obcí do mesta. V súčasnosti túto činnosť zabezpečuje SAD
podľa platných cestovných poriadkov. Pre verejné spoje pri št. ceste II/531 zriadených päť
autobusových zastávok a na št. ceste II/526 tri autobusové zastávky. Tieto v dostatočnej miere
pokrývajú potreby obyvateľov žijúcich v intraviláne mesta. Zastávky pre verejnú dopravu
existujú aj v mestských častiach Hačava, Polom a Maša. Do mestskej časti Brádno autobusové
spojene v súčasnej dobe neexistuje.
v roku 2014 sme nanovo vystavali Autobusové nástupište v meste, finančné prostriedky vo
výške 34.000€ sme získali z podpory LEADER prostreníctvom MAS MALOHONT
foto autobusovej zástavky
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5.1.6 Cyklistická doprava
V súčasnej dobe SCK (slovenský cykloklub) pripravil sieť cyklomagistrál na území
Slovenska. Takáto trasa pod názvom „Rudohorská magistrála“ začína vo Zvolene, prechádza
cez Detvu, Kokavu nad Rimavicou, Klenovec, Hnúšťu, Ratkovú a Rožňavu. Finančné
prostriedky na uvedený projekt si zaobstarávajú jednotlivé mestá a obce sami. Cyklotrasa je
vedená po stávajúcej sieti št. ciest a nevyžaduje žiadne stavebné, resp. terénne úpravy.
Pre plánovanie nových cyklotrás je na začiatku, je potrebné získať inicátorov tejto
myšlienky aj v meste Hnúšťa.
5.1.7 Pešie komunikácie
Popri št. cestách II/531 a II/526 je v meste Hnúšťa zrealizovaných 2.966,0 m chodníkov.
Samostatné chodníky sú v dĺžke 187,0 m. Popri miestnych komunikáciách je t. č.
vybudovaných 5.048,0 m jednostranných chodníkov premennej šírky, nie vždy spĺňajúcich
príslušné normové hľadisko. Samostatná pešia komunikácia je chodník popri nábreží Rimavy.
Tento je široký 4,0 m s pomerne kvalitným živičným povrchom. Uvažuje sa s jeho predĺžením
až po cestu II/526. Ďalšia pešia komunikácia vedie popri miestnom potoku križujúcom
Kotlišskú ulicu po nábreží Rimavy až po mostný objekt na Francisciho ul. resp. jedna vetva
prechádza cez lávku kolmo na Francisciho ul. V lokalitách Polom, Hačava, Maša a Brádno
samostatné pešie komunikácie neexistujú.
5.1.8 Účelové komunikácie
Sieť účelových komunikácií (poľné a lesné cesty) sprístupňuje jednotlivé časti
intravilánu a extravilánu za účelom jeho hospodárskeho využitia. Slúžia k pohybu
hospodárskych mechanizmov. Majú podložie spevnené štrkom na šírku 3,0 – 4,0 m, prípadne
sú prašné. Existujúci systém účelových komunikácií je dostačujúci, zodpovedá organizačnému
zabezpečeniu poľnohospodárskej výroby ako aj lesnému hospodárstvu.

5.2 Technická infraštruktúra
5.2.1 Zásobovanie pitnou vodou a vodovody
Kvalitná environmentálna infraštruktúra je kľúčovým aspektom a predpokladom
zabezpečenia trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Zvýšenie pokrytia
územia environmentálnou infraštruktúrou zároveň prispieva k zatraktívneniu prostredia na
investovanie a k zlepšeniu životných podmienok obyvateľstva, jeho zdravotného stavu
a životnej úrovne.
V meste je vybudovaný vodovod, ktorý postačuje súčasným potrebám obyvateľov
mesta, spotreba vody z verejného vodovodu bola v roku 2005 290 000 m3, z tohto množstva
domácnosti spotrebovali 235 000 m3 vody.
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Tabuľka č. 38: Vodovodná a kanalizačná sieť v meste (k 31.12.2005)
Spotreba vody z verejných vodovodov (tis. m3)
290
235
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (2006)

Prípojky kanalizačnej siete
389

Spotrebu vody z verejných vodovodov a počet prípojok udáva tabuľka č. 38. Ako zdroj
vody slúžia miestne podzemné a povrchové zdroje. Najvýznamnejší je povrchový zdroj
Vodárenská nádrž Klenovec s limitačnou kapacitou 460,0 l.s -1 a s akumuláciou pre pitné účely
350,0 l.s-1. Okrem toho je v Hnúšti - Maši odber z prameňa v množstve 0,014 l.s -1 pre Smrečinu,
a.s., Píla - Hnúšťa. Táto voda sa používa pre sociálne účely.
Pre mesto Hnúšťa sú vybudované 2 vodojemy 2x650,0 m3 a 700,0 m3 vodojem pre SLZ Chémia.
Mesto Hnúšťa odoberá vodu podľa povolenia č. 1807/403.1978, ktoré vydal SkNV
OPLVH Banská Bystrica.
Pre vodu pitnú má SLZ Chémia a.s. povolenie na odber podľa rozhodnutia KÚ v Banskej
Bystrici č. 338/2113/94. Povolenie na odber je v množstve 40,0 l.s -1.
Povrchovú vodu z Rimavy odoberá SLZ Chémia a.s. v m,nožstve 140,0 l.s -1, ktoré boli
povolené odoberať pod č.1883/95, ktoré vydal OÚ Rimavská Sobota.
Hačava - Skálie, závod Intocast, predtým Magnatech, odoberá vodu z Rimavy 20,0 l.s -1
podľa povolenia VODČ 241/85, ktoré vydal ONV OPLVH Rimavská Sobota. Pre tieto vody
závod má vybudované 2x400,0m3 vodojemy.
Hačava - Skálie - Intocast, má povolené odoberať pitnú vodu V množstve 0,67 l.s -1 podľa
povolenia č. 211/95, ktoré vydal OÚ Rimavská Sobota.
Hačava má zachytené 4 pramene s výdatnosťou 0,4 l.s-1
Hnúšťa - Mútnik, Gemerská nerudná spoločnosť má povolené odoberať priesakové vody
z Rimavy z kopaných studní podľa rozhodnutia č. 1155/81/82m, ktoré vydal ONV OPLVH
Rimavská Sobota s povolením odoberať 2,0 l.s-1.
Polom, podľa povolenia č.768/85-3 využíva podzemné pramene z výdatnosťou 1,66 l.s -1.
Brádno - má zachytený neregistrovaný prameň s výdatnosťou, /odhad október 2001/,
0,2 - 0,3 l.s-1. Voda je odvedená z prameňov do tzv. vodojemu, ktorý je vybudovaný z
vodárenských skruží o objeme cca 5,0m 3, ktoré sú prekryté voľne položeným ryhovaným
plechom. Ani pramene, ani zásobná nádrž nemajú ochranné pásmo. V zásobnej nádrži plávajú
nečistoty.
V minulosti vlastný vodný zdroj mala nemocnica s poliklinikou, pre ktorú boli
zachytené vody pod Sincom. V súčasnosti tieto pramene sa nevyužívajú, voda tečie po teréne a
prerušovacie tlakové nádrže sú zanesené bahnom. Vo dvore v NsP je vŕtaná studňa, nad ktorou
je dotláčacia stanica. Z tohto zdroja sa voda odoberá len v prípade poruchy na mestskej sieti a
používa sa len na technické účely. (Kuchyňa, kotolňa).
Z miestneho zdroja používa pitnú vodu závod AQUITAS, kde sa vyrábajú ochutené a
neochutené minerálne vody. Vyrába sa tu 10.000 hl minerálnych vôd nesýtených, 8.000 hl
sýtených a 19.000 hl minerálnych vôd ochutených.

______________________________________________________________________________________________
35
PRM HNÚŠŤA

5.2.2 Kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
V meste je vybudovaná kanalizácia a od roku 2003 je uvedená do prevádzky nová ČOV,
na ktorú je potrebné dobudovať kanalizáciu v niektorých menších uliciach mesta a k ním
pribudovať dva kanalizačné zberače. K 31. 12. 2005 bolo v meste 389 prípojok kanalizačnej siete.
Tabuľka č. 39: Rozvod a čistenie vody*( k 31.12.2005)

Územie

Voda
určená na
realizáciu
(tis.m3)

Voda
fakturovaná
spotrebiteľom
(tis.m3)

Voda
nefakturovaná
(tis.m3)

BB- kraj
49 657
29 788
19 869
Hnúšťa
Zdroj: Štatistická ročenka regiónov Slovenska, ŠU SR 2006

Obyvatelia
zásobovaní
vodou
z verejných
vodovodov
(%)

90,3

Obyvatelia v domoch
napojených na verejnú
kanalizačnú sieť
(%)

59,6

Odpadové vody z mesta Hnúšťa sú prakticky totožné s výpočtom potreby vody. Od
pripojených 6.736 obyvateľov sú jednotlivými kanalizačnými vetvami napojené do zberača,
ktorý je budovaný pozdĺž rieky Rimava, cca 1,2 km nad rozostavanou ČOV. Časť mesta, Horná
kolónia, je odvedená do hlavného kanalizačného zberača poza štadión. Kanalizácia z časti
Likier kolónia a z nemocnice je zaústená do kanalizácie SLZ CHÉMIA a.s..
Na základe výsledkov rozborov kvality vody vyplýva potreba čistenia odpadových vôd
vzhľadom na požiadavky zvýšenia ekologickej stability krajiny, ale aj z hľadiska rozhodnutia
OÚ ŽP.
V roku 2015 mesto vypracovalo projekt na rozšírenie kanalizácie v meste Hnúšťa. Jedná
sa o líniovú stavbu, ktorá rieši rozšírenie verejnej kanalizácie v meste. Kanalizácia je riešená
ako gravitačná s výnimkou stôk „B“, „E“, a „F“, ktoré sú riešené ako tlakové a sú tu navrhnuté 3
čerpacie stanice. Navrhovaná kanalizácia bude napojená na existujúcu kanalizačnú sieť v
existujúcich šachtách. Z hlavných vetiev budú vedené odbočky pre
prípojky po hranice pozemkov producentov. Navrhovaná kanalizácia bude riešiť odvedenie
splaškových vôd z mestskej časti Likier, Dolná kolónia a ulíc Hlavná, Francisciho, Fučíkova,
Skalica, Rad, Križanova, Kotlišská, Kraskova, Jilemnického, 1, mája, a Banícka. Rozpočet stavby
je 4.106.590,00 € a mesto čaká na schválenie dotácie o ktorú požiadalo.
Mestské časti Hačava, Polom a Brádno nemajú vybudovanú kanalizačnú sieť a
odpadové vody zachytávajú v technicky nedostatočných žumpách, resp. odpadové vody
vypúšťajú do vsakovacích jám.
Hačava - Skálie - Intocast - banské vody sú vypúšťané cez sedimentačné nádrže a
Venturiho žľab do Rimavy v povolenom množstve 29,0 lxs -1. Povolenie vydal OÚ ŽP Rimavská
Sobota. Hačava - Skálie - Intocast - vypúšťa splaškové vody cez čistiareň PESL 25. Vypúšťanie
bolo povolené OÚ P Rimavská Sobota pod č. 9/94.
Hačava - Skálie - bytovky vypúšťanie odpadových vôd je cez čistiareň PESL 25.
Vypúšťanie bolo povolené OÚ ŽP Rimavská Sobota pod č. 9/94-I v množstve 1,0lxs -1
Hnúšťa - Mútnik - vypúšťanie banských vôd Gemerskou nerudnou spoločnosťou bolo
povolené pod č. 2098/93, ktoré vydal OÚ ŽP Rimavská Sobota. Banské vody sú kumulované v
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prirodzenej nádrži a dosiahnutím max. hladiny sú prečerpávané do otvoreného rigola, ktorý
ústi do Polomského potoka v množstve 2,02 lxs-1
Hnúšťa - Mútnik - splaškové vody zo závodu sú čistené v ČOV - 375. Vypúšťanie
splaškových vôd povolil ONV OPLVH Rimavská Sobota pod. č. 2090/93, v priemernom
množstve 0,8 lxs-1 a v max. množstve 1,1 lxs-1.
5.2.3 Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi
v súlade s platnými právnymi normami. Mesto Hnúšťa zabezpečuje zber, prepravu a
zneškodnenie odpadov od občanov, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb.
Nakladanie s odpadom na území mesta sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mesta
Hnúšťa č. 17/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Všetci pôvodcovia odpadu sú povinný prihlásiť sa na MsÚ a stať sa účastníkmi mestského
systému zberu odpadov.
Tabuľka č. 40: Vznik komunálnych odpadov za roky 1996-2001 v meste Hnúšťa
Obdobie
1996
1997
1998
1999
2000
Ostatné
Zvláštne
1629
2437
1261
1691
2443
Nebezpečné
V tom komunálne
1629
2437
1261
1691
2443
Spolu:
1629
2437
1261
1691
2443
Zdroj: ÚPN mesta Hnúšťa

2001
2418
2418
2418

Z hľadiska odpadového hospodárstva a vplyvu odpadov na životné prostredie je
dôležité venovať pozornosť hlavne nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. Vychádzajúc zo
štruktúry hospodárstva v meste Hnúšťa a jej okolí sú hlavnými pôvodcami nebezpečných
odpadov nasledovné odvetvia:
- chemická a gumárenská výroba – toto odvetvie je najväčším pôvodcom nebezpečných
odpadov (SLZ CHÉMIA a.s. Hnúšťa, PROBELO s.r.o. Hnúšťa) – sú to hlavne zvyšky
chemikálií, opotrebované oleje, zvyšky dechtov, odpad z gumy, organické destilačné zvyšky,
znečistené obaly
- poľnohospodárstvo – nebezpečné odpady predstavujú hlavne zvyšky agrochemikálií,
pohonné hmoty a mazivá, odpadové oleje, rôzne obaly, akumulátory a žiarivkové telesá
s obsahom ortute (RD Klenovec a niektoré súkromné spoločnosti)
- ťažba železitých a bezželezitých rúd – vznikajú hlavne odpadové oleje, pneumatiky,
zbytkové kaly z výroby magnezitu, odpady z obalov (Gemerská nerudná spoločnosť a. s.
Hnúšťa, INTOCAST Hačava a.s. Hnúšťa)
- dopravné podniky a autoopravovne – pri ich prevádzke vznikajú hlavne opotrebované oleje,
olejové filtre, akumulátory, podvaly, znečistené obaly (SAD, SSC, TS a SŠL)
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-

drevospracujúca výroba – vznikajú tu hlavne opotrebované oleje, zvyšky chemických látok
a znečistené obaly (PPM Maša, Štátne lesy a malé píly).

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi je u veľkých pôvodcov po stránke odbornej
zabezpečené vlastnými kapacitami a zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov v spolupráci
s oprávnenými firmami (napr. DETOX B. Bystrica). Horšia situácia je pri nakladaní
s nebezpečnými odpadmi v menších prevádzkach (píly, autoopravovne), ktoré spravidla nemajú
odborného pracovníka pre oblasť odpadov, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov je
zabezpečované plne oprávnenými firmami.
Množstvo komunálneho odpadu uvedeného v tabuľke č. 40 bol v celej miere
zneškodňovaný skládkovaním na skládke prevádzkovanej TSM Hnúšťa.
V meste sú k dispozícií nasledovné zariadenia, prostredníctvom ktorých sa zneškodňuje odpad:
1. skládka KO-TSM Hnúšťa (skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný)
2. skládka SLZ Chémia (skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný)
3. spaľovňa
Skládka odpadu KO-TSM Hnúšťa má životnosť 20 rokov, skládka odpadu SLZ Chémia
má predpokladanú životnosť 13 rokov. Činnosť spaľovne je ukončená, nakoľko nespĺňa
požiadavky zákona o ovzduší. Zneškodnenie odpadu zo zdravotníckych zariadení je
zabezpečené službami externej firmy v zariadeniach mimo územia mesta.
Vzhľadom ku trendu zvyšovania zhodnocovania odpadov bude na skládky ukladané
menej odpadu, z toho je zrejmé, že životnosti skládok budú v podstatnej miere predĺžené oproti
uvedeným.
Z tabuľky č. 40 je zrejmé, že v meste je dostatočná kapacita skládok a skládky môžu
poskytovať služby pre širší región (hlavne ukladanie komunálneho odpadu a ostatných
odpadov, na skládky nie je možné ukladať nebezpečné odpady). V prípade potreby
zabezpečenia zneškodňovania nebezpečných odpadov skládkovaním je možné na niektorej zo
skládok dobudovať kazetu, ktorá bude vyhovovať požiadavkám na ukladanie nebezpečných
odpadov.
Na riešenom území sú zhodnocované hlavne nasledovné druhy odpadov:
- železný šrot a farebné kovy, papier, sklo, opotrebované oleje, akumulátory, pneumatiky,
žiarivky.
Zberom odpadov sa v Hnúšti zaoberajú nasledovné firmy:
- Zberné suroviny Hnúšťa – vykonávajú výkup a zber druhotných surovín – odpadový
papier, železný šrot, farebné kovy (meď, olovo, hliník), textil
- Benzinol a.s. Bratislava – vykupuje opotrebované oleje, zabezpečuje zber obalov z plastov,
znečistených textílií
- Baruma Rimavská Sobota – zabezpečuje výkup opotrebovaných pneumatík
- niektoré ďalšie firmy, ktoré zabezpečujú zhodnocovanie odpadov ma základe zmlúv
s pôvodcami odpadov.
Organizáciou, ktorá pracuje v odpadovom hospodárstve obce v najväčšom rozsahu sú
Technické služby mesta, ktoré zabezpečujú zber, zvoz a skládkovanie komunálneho odpadu.
Vybudovanie novej skládky II. etapy, povolené skládkovať do roku 2018, navozené 28. tis
ton KO, plány na III. etapu dopísať !!!!
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V budúcich rokoch predpokladáme trend znižovania množstva komunálneho odpadu
vzhľadom na zvyšovanie sa cien za jeho zneškodňovanie a vplyvom rastu ekologického
povedomia obyvateľov. V horizonte 5 rokov sa vyčerpajú možnosti znižovania množstva
odpadov a rast životnej úrovne bude spôsobovať zvyšovanie produkcie komunálneho odpadu
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi
v súlade s platnými právnymi normami.
Produkcia komunálneho odpadu je v porovnaní s EÚ-15 nižšia takmer o 300 kg na
osobu za rok (42%). Do konca roku 2018 sa však predpokladá nárast množstva komunálneho
odpadu, čo si vyžiada primerané príspevky do podpory separovaného zberu, zhodnocovania
a zneškodňovania odpadov. Separovaný zber je na celom území SR na nedostatočnej úrovni
napriek financiám vyčleneným v uplynulých rokoch na jeho podporu z rôznych zdrojov.
Priemerné množstvo vyseparovaných zložiek KO na jedného obyvateľa je v SR približne 9,5
kg/obyv. a najvyššie je v Bratislavskom kraji (40,32 kg/obyv.). V ostatných krajoch sa pohybuje
v intervale od 7,39 kg/obyv. (Košický kraj) do 21,55 kg/obyv. (Banskobystrický kraj). Je však
potrebné zdôrazniť, že regionálne rozdiely nie sú tak markantné a podporu separovaného zberu
je nutné smerovať do všetkých regiónov.
Riešenie environmentálnych záťaží je špecifická problematika SR, ktorá nemá
porovnateľné charakteristiky v štátoch EÚ. Situovanie, rozloha a stupeň záťaže území
určených na revitalizáciu predstavuje významný priestor pre investičný rozvoj, ale aj pre
ochranu prírody, ktorej záujmy môžu byť ohrozované pri investičnej výstavbe na „zelenej lúke“.
Na základe predbežných štúdií a odhadov sa na Slovensku nachádza kolo 30 000
pravdepodobných environmentálnych záťaží, z ktorých asi 5 %, t.j. 1 500 lokalít predstavuje
závažné nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie. V súčasnosti prebieha
systematická inventarizácia environmentálnych záťaži v SR, súčasťou ktorej je predbežné
hodnotenie rizika jednotlivých lokalít a ktorá bude ukončená koncom roka 2008, kedy bude
možné na základe aktuálnych údajov spresniť stav v oblasti environmentálnych záťaží
v krajoch.
5.2.4 Zásobovanie elektrickou energiou
Zásobovanie elektrickou energiou mesta Hnúšťa je zabezpečované cez vzdušné vedenia VN
a VVN:
1. VN vedenie 22 kV č. 310
2. VN vedenie 22 kV č. 314
3. VN vedenie 22 kV č. 315
4. VN vedenie 22 kV č. 322
5. VN vedenie 22 kV č. 406
6. VN vedenie 22 kV č. 407
7. VVN vedenie 110 kV č. 7908
8. VVN vedenie 110 kV č. 7909
9. VVN vedenie 110 kV č. 7910
Z vedenia č. 310 a 314 sú napojené trafostanice v Hnúšti, Hačave a v Maši. Vedenie č. 315
pokračuje smerom na Ratkovú a sú z neho napojené trafostanice v Brádne a v Polome. Vedenie
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č. 322 pokračuje smerom na Rimavskú Sobotu a z neho je napojená trafostanica v Likieri pri
čerpacej stanici PHM. Na území miestnej časti Likier je 110 kV rozvodňa do ktorej sú zaústené
vedenia č. 7909 a č.7910. Zo 110 kV rozvodne sú vyvedené ešte 2 VN káble pre napojenie SLZ
Hnúšťa .
Pre zásobovanie mesta Hnúšťa a okolitých miestnych častí slúžia nasledovné trafostanice:
Tabuľka č. 41: Zásobovanie mesta Hnúšťa elektrickou energiou
1. Pri starej rozvodni
- 250 kVA
18. TS 803
2. SAD
- 100 kVA
19. TS 804 (Kotolňa)
3. Štátne lesy pri SAD
- 160 kVA
20. TS 805
4. Skálie
- 400 kVA
21. TS 806
5. Pekáreň
- 400 kVA
22. TS 807 (Poliklinika)
6. Pri reg.stanici plynu
- 160 kVA
23. TS 810
7. Poľnohosp. Družstvo
- 160 kVA
24. TS 811
8. IBV pri odbočke na ŠL
- 250 kVA
25. TS 812
9. Kolónia I
- 160 kVA
26. TS 814 (Internát SLZ)
10. Nemocnica
- 400 kVA
27. TS 815
11. Likier II
- 250 kVA
28. TS 816(Čerp.stanica)
12. Likier I
- 400 kVA
29. TS 817 (Štátne lesy)
13. IBV pri PD
- 250 kVA
30. Brádno
14. Maša
- 160 kVA
31. Polom
15. TS 800 (MsÚ)
- 400 kVA
32. Hačava
16. TS 801 (52 b.j.)
- 400 kVA
33. Skládka odpadov
17. TS 802 (110 b.j.)
- 400 kVA
34. Strelnica
Zdroj: MsÚ

- 400 kVA
- 400 kVA
- 630 kVA
- 400 kVA
- 400 kVA
- 400 kVA
- 400 kVA
- 630 kVA
- 400 kVA
- 400 kVA
- 160 kVA
- 400 kVA
- 100 kVA
- 100 kVA
- 250 kVA
- 100 kVA
- 100 kVA

Murované trafostanice sú napojené VN káblami zo vzdušného vedenia a sú navzájom
zokruhované.
NN sekundárne rozvody 3x400/230 V v centre a pri bytovkách sú prevedené NN káblami
do prierezu 240 mm2. V ostatných častiach sú prevedené väčšinou na betónových stĺpoch.
V niektorých častiach ulíc hlavne v prímestských častiach sú ešte sekundárne rozvody na
drevených pätkovaných stĺpoch. Rozvody sekundárnej NN siete sú prevedené holými vodičmi
AlFe do prierezu 70 mm a zfázované pre paralelné prepojenie jednotlivých transformátorov.
Vonkajšie osvetlenie v častiach, kde je vzdušná NN sieť, je riešené výbojkovými
svietidlami osadenými na stĺpoch sekundárnej NN siete. Rozvod pre napájanie verejného
osvetlenia je prevedený vodičmi AlFe6 16 (25)mm 2, ktoré sú napojené zo skríň RVO pre
ovládanie osvetlenia.
Na sídliskách a centre mesta je vonkajšie osvetlenie prevedené na oceľových
osvetľovacích stožiaroch s výbojkovými svietidlami, ktoré sú napájané káblami uloženými
v zemi.
V roku 2015 mesto modernizovalo VO výmenou svietidiel a rozvádzačov v m.č.
Polom, Hačava, Brádno a vymenilo celkovo 119 ks. svietidiel, čím zlepšilo osvetlenie
mestských častí.
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5.2.5 Zásobovanie plynom
Územie mesta a blízkeho regiónu je zásobované zemným plynom naftovým
z nadradenej plynárenskej sústavy. Ako zdroj plynu slúži medzištátny plynovod VTL DN 700,
PN 6,4 MPa.
Zásobovanie plynom mesta Hnúšte a časti Likier je prevedené z dvoch regulačných
staníc a to v areáli SLZ a pod areálom poľnohospodárskeho družstva. Regulačné stanice sú
napojené oceľovým vysokotlakovým potrubím priemeru 100 mm z VVTL potrubia priemeru 500
mm prechádzajúceho v okolí Hnúšte.
Strednotlakové rozvody s tlakom 0,1 MPa sú prevedené oceľovým alebo polyetylénovým
potrubím. Oceľové potrubie je priemeru 50 až 300 mm a má dĺžku 8 089 m. Polyetylénové
potrubie je priemeru 32 až 160 mm a má dĺžku 10 621 m.
V meste je spolu 449 plynových prípojok vrátane bytoviek. Celková dĺžka prípojok je 3 939 m.
Spotreba vybraných druhov palív elektriny a tepla je uvedená v kapitole 6.2.6. tabuľke č. 42.
5.2.6 Zásobovanie teplom
Spôsob vykurovania v meste je prevažne na plyn, no používa sa aj vykurovanie
elektrickou energiou a tuhým palivom.
Väčšina bytových domov je vykurovaných z centrálneho zdroja, ktorý je tvorený
sústavou štyroch plno plynových kotolní. Vybudovaná Kotolňa na drevoštiepku Rimavskou
energetickou spoločnosťou, ktorá má od mesta v nájme aj rozvody tepla. Tieto v rokoch 20072012 rekonštruovala a tak zásobuje obyvateľov
Rodinné domy majú spôsob vykurovania podľa miesta, kde sa nachádzajú, no
v prevažnej miere je spôsob kúrenia kombinovaný.
Tabuľka č. 42: Spotreba vybraných druhov palív, elektriny a tepla k (31.12.2005)
Elektrina
(MWh)

Čierne, hnedé
uhlie a koks
(t)

Zemný plyn
( 1000m3)

Motorová
nafta
(t)

Vykurovacie
oleje
(t)

Teplo
(GJ)

BB- kraj
3 822 589
261 104
376 632
54 050
27 204
5 797 994
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (2006)
Spotreba vybraných druhov je v tabuľke číslo 42 uvedená na úrovni NUTS III
(Banskobystrický kraj).
5.2.7 Telekomunikácie
V usporiadaní telekomunikačnej siete spadá mesto Hnúšťa do sekundárneho centra
Banská Bystrica a primárnej oblasti Rimavská Sobota. Aj v Hnúšti dochádza na
telekomunikačnom trhu k prudkému rozvoju služieb, ktorý je spôsobený rozvojom digitálnych
technológií a investovaním finančných prostriedkov do rozvoja.
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Na území mesta už existujúce telekomunikačné rozvody majú rezervu pre zvyšovanie
počtu účastníkov pre nasledujúce obdobie a z tohto dôvodu Slovenské telekomunikácie a.s.
Banská Bystrica realizáciu nových rozvodov na území mesta Hnúšťa neplánujú.
Vnútroštátne televízne vysielanie je zabezpečované programami STV 1, STV 2, TA 3
a súkromnými spoločnosťami TV Markíza a TV JOJ. MTV 1 MTV 2 , vzduchom ťahaná káblovka
15 programov.
Služby pevnej siete sú poskytované spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., pod obchodnou
značkou T-Com, ktorá poskytuje národné i medzinárodné telefónne služby, široké portfólio
dátových a internetových služieb, vrátane širokopásmového prístupu do internetu.
V oblasti telekomunikácii zabezpečujú služby na území mesta ako aj celého regiónu
mobilní operátori Orange, T-Mobile a O2. Kvalita signálu vzhľadom na dosť členitý terén je
v rôznych miestach rôznej kvality.
spoločnosti SCAY link, ANTIC, PMX nat, satelitné systémy a pod......

6 Životné prostredie, krajina a prírodné zdroje
6.1 Charakteristika prírodných podmienok
Obrázok č. 15

Foto: Hnúšťa v jeseni

Foto: Imrich Garlaty

______________________________________________________________________________________________
42
PRM HNÚŠŤA

6.2 Zložky životného prostredia a ich ochrana
6.2.1 Stav životného prostredia
Environmentálna regionalizácia (ER) je proces priestorového členenia krajiny, v ktorom
sa podľa stanovených kritérií a vybraného súboru environmentálnych charakteristík vyčleňujú
regióny s určitou kvalitou stavu alebo tendencie zmien životného prostredia. Výsledkom ER SR
z roku 1997 a jej aktualizácií z roku 2002 a v roku 2005 je rozčlenenie územia SR do regiónov
podľa piatich stupňov/tried environmentálnej kvality (EK) - 1.stupen tvorí prostredie s EK
vysokej úrovne, 2. stupeň prostredie s vyhovujúcou EK, 3. stupeň prostredie mierne narušené.
Územia s 5. stupňom EK (prostredie silne narušené) tvoria jadrá neúnosne zaťažených oblastí.
6.2.2 Ovzdušie
Ochrana ovzdušia je jedným z kľúčových problémov, ktoré je potrebné riešiť
predovšetkým v spojitosti s ohrozovaním zdravia a skracovaním dĺžky života. V súlade
s Tematickou stratégiou ochrany ovzdušia, ktorú EK predložila vo forme komunikácie do
Európskeho parlamentu, v najbližších rokoch bude potrebné prioritne riešiť kvalitu ovzdušia,
zaoberať sa znižovaním stropov znečisťujúcich látok (oxidov síry, oxidov dusíka, tuhých častíc,
amoniaku, prchavých organických látok). Dodržiavanie emisných stropov si vyžiada nemalé
finančné náklady, ktoré sa pohybujú na úrovni 0,11% HND ročne. Hlavným problémom
ovzdušia je kvalita ovzdušia, vysoký podiel emisií znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov,
nevyhovujúca skladba palivovej základne a nevyhovujúci stav odlučovacej techniky. Ochranu
ovzdušia nie je možné striktne realizovať iba podľa regiónov, keďže nepozná hranice a vplyv
jeho znečistenia sa prejavuje na celom území SR.
Znečistenie ovzdušia je merané automatickými monitorovacími stanicami (AMS). Od
roku 1993 je takáto stanica aj v Hnúšti. Podľa výsledkov monitorovania sa Hnúšťa zaraďuje
medzi oblasti s nízkou úrovňou znečistenia, na ktorej má vyšší podiel polietavý prach a oxidy
dusíka. Relatívne najnižšie je znečistenie ovzdušia oxidom siričitým s priemernou ročnou
koncentráciou 11,4 μg/m3.
Vývoj stavu znečistenia ovzdušia v riešenej lokalite Hnúšťa môžeme exaktne hodnotiť
až od doby monitoringu. Je zrejmé, že enormné hodnoty znečistenia boli v období intenzívnej
priemyselnej výroby v SLZ Hnúšťa, SMZ Hačava a RB Talcum Hnúšťa okolo roku 1989 – 1990,
keď sú známe aj najväčšie emisie vypúšťané do ovzdušia.
Na základe meraní znečistenia ovzdušia podľa SHMU je znečistenie ovzdušia na
miernou ústupe, čo spôsobuje jednak útlm ťažby nerastných surovín, tiež aj zavedenie
technológií v priemysle, ktoré znižujú dopad na kvalitu životného prostredia v meste a regióne.
V súčasnosti SLZ CHÉMIA a.s. nevlastní chemické látky a prípravky, ktoré by neboli
zabezpečené pred únikom do ovzdušia. Priemyselnou činnosťou tejto akciovej spoločnosti
nevzniká priame ohrozenie zdravia a životov obyvateľov mesta, ani vlastných zamestnancov
pracujúcich v areáli spoločnosti.
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6.2.3 Voda a vodné zdroje
Špecifickým problémom SR je ohrozenie povodňami, ktoré majú významný ekonomický
a sociálny vplyv. Na celom území SR je prevažne v blízkosti vodných tokov potrebné vytvoriť
podmienky pre zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva pred povodňami.
Analýza situácie v oblasti ochrany pred povodňami a plán navrhovaných opatrení na jej
zabezpečenie je súčasťou Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, ktorého priority
sú zamerané na ochranu území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva a území s významným
hospodárskym potenciálom (Bratislava, Košice, Banský bystrica). Významnú úlohu pri
zabezpečovaní ochrany pred povodňami zohráva povodňový varovný a predpovedný systém
(POVAPSYS), ktorého dobudovanie a prevádzkovanie sa predpokladá v programovom období
2007-2013.
Povrchové vody z riešeného územia zberá Klenovská Rimava (zo západnej strany),
zaradená medzi vodárenské toky Rimava a potok Blh. Toto územie patrí do povodia Slanej.
Kvalita povrchových vôd na Rimave je monitorovaná v riečnom kilometri 58,00 km v profile
Hnúšťa. Sledované ukazovatele sú podľa STN 757221 od roku 1999 rozdelené do 8. skupín (A–
H)
A – kyslíkový režim (BSK5)
B – základné chemické ukazovatele (CHSK)
C – nutrienty
D - biologické ukazovatele
E – mikrobiologické ukazovatele
F - mikropolutanty
G - toxicita
H - rádioaktivita
Najhoršiu triedu kvality v profile Hnúšťa dosahuje voda Rimavy v skupine E –
mikrobiologické ukazovatele, kde koliformné baktérie dosiahli maximálnu hodnotu 68 000
KTJ/ml a v skupine F – mikropolutanty, kde triedu určujúci ukazovateľ NELuv dosiahol
maximálnu.
Zdroje znečistenia Rimavy
Zdrojom znečistenia je závod Intocast, ktorý ťaží a spracováva magnezit. Výrobou
bezželezitých slinkov je tok zaťažovaný anorganickými iónmi Ca, Mg, Cl, SO 4, Na, K, avšak
vzhľadom na súčasné kritériá prípustných hodnôt rozpustných látok nedochádza k ich
prekročeniu v toku. Hlavným znečisťovateľom bolo samotné mesto Hnúšťa, ktorého
komunálny odpad takmer bezozvyšku vtekal do Rimavy. V súčasnosti je v skúšobnej
prevádzke novovybudovaná ČOV.
6.2.4 Pôda
Pôda predstavuje zložku životného prostredia, ktorá je v riešenom území v dôsledku
dlhodobého znečistenia ovzdušia naďalej – dlôhodobo znečistená Mg–imisiami, čo následne
súvisí s likvidáciou veľkej časti vegetácie a živých organizmov. Sekundárne nastáva devastácia
krajiny eróziou spustnutých pôd bez vegetácie atď.
Za obdobie rozmachu priemyselnej výroby a ťažby (25 rokov, približne do r. 1989) bolo
vyprodukovaného v lokalite Hačava približne 150 tis. t magnezitového prachu (podľa VÚLH
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Zvolen – Lőfler, 1974 až viac ako 1 mil. t pevných úletov). Tuhé častice majú heterogénne
zloženie so zastúpením zlúčenín horčíka, vápnika, draslíka a sodíka. Obsahujú aj zložky
surového magnezitu. Najtoxickejšie na pôdu pôsobí aktívny oxid horečnatý (zdroj: Bioprojekt).
Kontaminácia pôdy spôsobila trvalé poškodenie cca 1.270 ha poľnohospodárskej pôdy a
6.624 ha lesov predovšetkým v údolnej nive Rimavy v blízkosti magnezitiek v Hačave a na
priľahlých svahoch Stolických vrchov. Najviac zasiahnuté parcely poľnohospodárskeho a
lesného pôdneho fondu sú vyznačené vo výkrese č. 7. Špecifické znehodnotenie pôdneho fondu
predstavujú haldy skládok, odkalísk, plochy zdevastované povrchovou ťažbou surovín, voľným
neriadeným skladovaním odpadov bezprostredne okolo priemyselných prevádzok.
Kontaminácia pôdy – stupne:
 úplná devastácia pôdy Mg Krustou (úplne plošne vymiznutá vegetácia)
 stupeň kontaminácie: 500 – 1000 mg/kg pôdy
 stupeň kontaminácie: 1000 – 5000 mg/kg pôdy
 stupeň kontaminácie: nad 5000 mg/kg pôdy
Vzhľadom na odstavenie niektorých prevádzok a výraznú recesiu ostatnej výroby
v magnezitkách sa znížilo množstvo emisií do ovzdušia a následne do pôd a spodných vôd.
Úplná regenerácia kontaminovaných plôch a obnova vegetácie pôd a lesov bude proces pomalý
a dlhodobý.
Ohrozenie lesov emisiami je z rovnakých zdrojov ako kontaminácia pôdneho fondu.
Zasiahnutie lesov je členené na tri kategórie:
A – oblasť silného ohrozenia
B – oblasť stredného ohrozenia
C – oblasť slabého ohrozenia
Útlmom ťažobných a výrobných procesov začiatkom 90. rokov a zmenami
technologických procesov sa situácia v znečistení všetkých zložiek životného prostredia
v riešenom území podstatne zlepšila. V súčasnom období dochádza iba k sporadickému
krátkodobému prekračovaniu stanovených emisných limitov.
Uvedením mestskej čističky odpadových vôd do skúšobnej prevádzky v roku 2003 sa
podstatne zlepší aj situácia v čistote vody v toku Rimavy.

6.3 Krajina a prírodné zdroje
6.3.1 Krajinná štruktúra
Súčasná krajinná štruktúra je podmienená historickým vývojom a hospodárskymi
aktivitami človeka, ktoré krajinu a jej časti významne ovplyvňovali a menili ako premena lúk a
pasienkov na ornú pôdu s následkami erózie, straty retenčnej schopnosti krajiny, intenzívne
poľnohospodárstvo s veľkochovmi dobytka, používaním ťažkej techniky, neuváženou
chemizáciou, veľkoplošnými odvodneniami a pod. s následkami deštrukcie pôdneho krytu,
zníženia úrodnosti pôd. V lesníctve veľkoplošné holo ruby a používanie ťažkej techniky pri
ťažbe dreva negatívne vplývajú na stáročiami vytvárané lesné ekosystémy a urýchľujú eróziu v
lesných porastoch, používanie nepôvodných drevín pri obnove lesa vytvára predpoklady pre
vznik veterných a snehových kalamít na lesných porastoch. Antropogénna činnosť
znehodnotila aj rekreačný potenciál najmä vidieckej krajiny.
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Z hľadiska zabezpečenia ekologickej stability v krajine, negatívny dopad majú rôzne
socio - ekonomické aktivity v území kraja, avšak vzhľadom na rozsah riešeného územia
spomenieme len vybrané socio - ekonomické aktivity a ich negatívny dopad na krajinu, ako sú:
Osídlenie, rekreácia, cestovný ruch: pre územie mesta a regiónu je typická
koncentrácia osídlenia pozdĺž vodných tokov, dopravných tepien a prevahu má vidiecke
osídlenie. V rámci sídiel alebo ich bezprostrednom okolí sa kumulujú nadväzujúce ekonomické
aktivity (rôzne služby), nezriedka spojené s produkciou znečistenia (emisie, odpadové vody,
odpady). Väčšie sídelné útvary predstavujú v rámci ÚSES
významné plošné alebo líniové bariéry. Možnosti rekreácie predstavujú osobitný problém,
ktorý je stupňovaný budovaním kapacitne veľkými rekreačnými strediskami (často iba so
sezónnou funkciou), väzbou na špecifické podmienky (napr. vodné nádrže a letná rekreácia)
bez vytvorenia adekvátnych ochranných opatrení (kanalizácia, COV, odpadové hospodárstvo)
daného územia. Podobne sa prejavuje aj expanzia chatových osád, nezriedka smerom do
nenarušených alebo len málo narušených častí prírody.
Lesné hospodárstvo: v riešenom území plní lesné hospodárstvo (prevažne ochranné
lesy pred šírením emisného spádu) ochrannú a zároveň ekostabilizačnú funkciu. Ochranné
lesy sú v blízkosti priemyselných areálov na východnom brehu Rimavy, resp. na svahoch
horstva, východne od zastavaného územia.
Priemysel: je svojím charakterom zdrojom prevažne bodového znečistenia životného
prostredia, s dopadom na kvalitu ovzdušia a podzemných, či povrchových vôd, sekundárne i na
pôdy a vegetáciu.
Poľnohospodárstvo: vzhľadom na plošný charakter a obhospodarovanie zhruba
polovice výmery pôdy na svahoch s vyšším sklonom je jedným z rozhodujúcich činiteľov
ovplyvňujúcim ekologickú stabilitu krajiny, ale i stav zložiek životného prostredia, najmä
čistotu povrchovej vody (vzhľadom na množstvo používaných priemyselných hnojív).
Umiestnenie poľnohospodárskeho dvora ŽV v Hnúšti bezprostredne nad obytnou zónou IBV je
nevhodné. ÚPN navrhuje premiestnenie tohto areálu. Poľnohospodárska výroba v zaťaženom
priestore imisného spádu sa navrhuje v zmysle Bioprojektu redukovať a navrhuje sa zmena
niektorých kultúr PPF z ornej pôdy na trvalo trávne porasty, resp. z TTP delimitácia na lesné
porasty a na ekostabilizačnú zeleň.
Ťažba surovín: v regióne a blízkom okolí mesta predstavuje stresový faktor zväčša
bodového charakteru, avšak vyskytujú sa lokality ťažby nerastných surovín buď v
bezprostrednej blízkosti osobitne chránených území alebo priamo v ich teritóriu. V riešenom
území sa nachádzajú niektoré bane magnezitu a mastenca. Baňa Svätopluk, Nižná baňa, baňa
Mútnik, baňa Semo. Niektoré ložiská sú už vyťažené. Negatívne vplyvy z ťažby týchto surovín
sú charakteru zvýšenej prašnosti zo sprievodnej dopravy a narušením prírody a krajiny
v priestore ložísk, medziskládok a skládok priemyselných odpadov a hlušín.
Produktovody a elektrovody: pre mnohé z nich sa mesto uplatňuje ako tranzitný,
pričom zabezpečuje aj nadregionálne väzby. Pri výstavbe týchto vedení sú potrebné významné
zásahy do krajiny spojené najmä s likvidáciou vzrastlej drevitej vegetácie na trase a v jej
ochrannom pásme.
Doprava: predstavuje trvalý stresový faktor (pričom stres má iný charakter počas
výstavby dopravných trás a iný počas prevádzky). V tomto smere sa veľmi negatívne javia
cesty II. triedy i železnica. Doprava je spolupôsobiacim faktorom a príčinou zhoršovania ŽP
v danom riešenom území. Tranzitná doprava, ktorá na rozdiel od priemyselnej výroby stále
narastá, prechádza cez obytnú a centrálnu zónu mesta Hnúšťa a miestnych častí.
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Štátna cesta I/72 v smere Tisovec – Rimavská Sobota sa križuje so štátnou cestou II/526
v smere na Klenovec priamo v južnej časti centrálnej polohy mesta a zaťažuje hlukom a
exhalátmi novú obytnú zónu. Okrem hluku z dopravy produkuje hluk aj priemyselný areál SLZ
Hnúšťa, železničná trať Tisovec – Rimavská Sobota.
Riešenie na odstránenie nadmerného hluku je v ÚPN navrhované spôsobom preložky
obidvoch štátnych ciest II. triedy mimo zastavané územie mesta. Zároveň je potrebné riešiť
ďalšie dopravné závady na štátnych cestách a dobudovanie siete miestnych komunikácií.
6.3.2 Chránené územia a osobitne chránené časti prírody
Riešené územie mesta Hnúšťa je z hľadiska ďalšieho územného rozvoja obmedzené
vyhlásenými a všeobecne platnými ochrannými pásmami a chránenými územiami. Ochranné
pásma sa týkajú hlavne dopravných zariadení (existujúcich a navrhovaných) umiestnených
v severojužnom smere pozdĺž toku Rimavy, tranzitných vedení technického vybavenia, ktoré
obchádzajú centrálnu urbanizáciu mesta Hnúšťa hlavne zo západnej strany, čiastočne
kontaktujú aj súčasné zastavané územie.
 Vyhlásené ochranné pásma areálov a objektov sa nachádzajú vo všetkých urbanizovaných
častiach sídla a tiež mimo nich v ťažobných priestoroch a v poľnohospodárskej krajine.
 Chránené územia v zmysle zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa
nachádzajú len v 1. stupni ochrany. Vyššie stupne sa na riešenom území vyskytujú len
v severnej časti riešeného katastrálneho územia, kde prebieha hranica ochranného pásma
Národného parku Muránska planina.
Ďalej sa navrhuje zachovať, prípadne rozšíriť plochy, ktoré majú význam z hľadiska
krajinného obrazu a ekologickej stability územia. Podrobnejší popis a návrh ochrany týchto
plôch je uvedený v časti „Návrh ochrany prírody ...“

Ochranné pásma:
a) Ochranné pásma dopravných zariadení
 Celým riešeným územím v smere sever – juh prechádza železničná trať Jesenské – Hnúšťa
– Tisovec – Brezno. Trať je situovaná v údolnej nive rieky Rimava. V severnej časti
prechádza cez zastavané územie miestnej časti Hačava, ďalej priamo kontaktuje
magnezitky a haldy odpadových surovín. V časti Hnúšťa a Likier je železnica situovaná
optimálne mimo zastavané územia na ľavom brehu rieky. V ochrannom pásme 2 x 50 m od
osi koľají je nutné neumiestňovať novú výstavbu, resp. v prípade nutnosti akýchkoľvek
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zámerov, ktoré by zasahovali do tohto územia lebo by križovali železnicu je nutné vyžiadať
stanovisko príslušných orgánov a správcu – ŽSR a príslušnej štátnej správy.
V smere sever – juh prechádza štátna cesta II/531 Tisovec – Rimavská Sobota. V súčasnosti
prechádza cez zastavané územie Hačava, centrom Hnúšte a tiež pretína zastavané územia
Likiera. V súlade s ÚPD vyššieho stupňa sa navrhuje preložka tejto cesty smerom
východným s jednou mimoúrovňovou križovatkou s cestou III/52614 v smere Hnúšťa –
Brádno a s napojením na pôvodnú trasu cesty II/531 severne od Hnúšte v lokalite na
Skalke. Obchvat Hačavy sa navrhuje z východnej strany od cintorína s križovaním
železnice. Táto preložka sa posúva do výhľadovej etapy. Ochranné pásmo trasy cesty II/531
je 25 m od osi cesty na obidve strany. Ochranné pásmo na navrhovanú preložku je
navrhované na 2 x 50 m, nakoľko ešte nie je možné stanoviť presné situovanie a technické
riešenie.
V smere východ – západ prechádza št. cesty II/526 Hnúšťa – Klenovec. V súčasnej dobe
lemuje a prelína obytnú zástavbu v časti Hnúšťa a Maša. Navrhuje sa jej preložka severne
od mesta Hnúšťa ponad cintorín s napojením na súčasnú miestnu komunikáciu.

b) Ochranné pásma technickej infraštruktúry
 Riešeným územím prechádzajú trasy vzdušných elektrických vedení veľmi vysokého
a vysokého napätia, ktoré majú stanovené ochranné pásma 10 m od krajného vodiča na
každú stranu. Ochranné pásmo elektrických káblových vedení je stanovené 1m na každú
stranu od vodiča. Trafostanice, majú stanovené ochranné pásmo 15 m.
 Trasa vysokotlakového plynovodu má stanovené ochranné pásmo 50 m od osi na každú
stranu.
 Trasa stredotlakového plynovodu má stanovené ochranné pásmo 6 m od osi na každú
stranu.
 Trasy vodovodu, kanalizácie a telekomunikačných káblov majú stanovené ochranné pásmo
1m od osi na každú stranu.
 Ochranné pásmo ČOV je stanovené 200 m od oplotenia areálu.
c) Ochranné pásma areálov a objektov
 V riešenom území sa nachádzajú celkom štyri cintoríny. V Likieri západne od št. cesty za
záhradami, v Hnúšti severne od centra mesta a rím. kat. kostola, v Hačave pod obcou,
v Polome za obcou na východnej strane. Ochranné pásma sú 50 m od oplotenia cintorína.
Rozširovania žiadneho cintorína oproti súčasne zabratej ploche sa nenavrhuje. V ochrannom
pásme sa obmedzuje umiestňovať stavby s rušivou prevádzkou a obytné stavby.
 Ochranné pásma výrobných poľnohospodárskych dvorov pripadajú do úvahy v Hačave, kde
sa stanovuje OP na 20 m od produkčných objektov, v Polome 100 m od produkčných
objektov. Tieto hospodárske dvory sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od obytnej
zástavby a ponechávajú sa na ďalšie využívanie, prípadne je možný aj ich rozvoj.
Hospodársky dvor v Hnúšti sa navrhuje premiestniť vzhľadom na uvažovaný územný rozvoj
mesta. Súčasná vzdialenosť od obyt. objektov je cca 200 m. Ochranné pásmo je 130 m.
 Ochranné pásmo výrobného areálu SLZ Chémia a.s. Hnúšťa a Technická guma a.s. Hnúšťa
sa stanovuje na 100 m od súčasného oplotenia areálu. Jedná sa o hygienické ochranné
pásmo, v ktorom nie je prípustné umiestňovať objekty s obytnou funkciou, školské a
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predškolské zariadenia, rekreačné objekty a iné objekty, ktoré majú zvýšené nároky na
životné prostredie (čistý vzduch, nízka hlučnosť a prašnosť).
 Ochranné pásmo výrobných areálov – Magnatech Slovakia a.s. Hačava, GENES – Hnúšťa sa
stanovuje na 200 m od súčasného oplotenia areálov. Jedná sa o hygienické ochranné pásmo,
kde je vzhľadom na zhoršenie životného prostredia (prašnosť, hlučnosť, zamorenie
prostredia imisiami) nie vhodné umiestňovať objekty sú zvýšeným nárokom na čisté
prostredie.
 Ochranné pásma ložísk nerastných surovín. V riešenom území sa nachádzajú ložiská
magnezitu a mastenca, ktoré ležia hlavne severne a severovýchodne od Hnúšte medzi
magnezitkami a časťou Polom. Banský úsek Mútnik obsahuje magnezit a menej aj
mastenec. V nadloží sa vyskytuje dolomit. Úsek je dlhý cca 1200 mm. Ochranné pásmo je
znázornené vo výkresoch. Banský úsek SEMO bol prakticky vyťažený začiatkom 90-tych
rokov minulého storočia. V ochrannom pásme ložísk nerastných surovín nie je dovolené
vykonávať žiadnu inú hospodársku činnosť okrem ťažby a sanačných činností reliéfu a
krajinného obrazu. Všetky zámery na prípadné zmeny využívania územia v kontakte
s týmto územím je potrebné odsúhlasiť aj so správcom príslušných lomov a ložísk.
Plochy a územia známych zámerov
 Koridory uvažovaných preložiek dopravných zariadení.
 Plochy pre navrhované obytné skupiny bytových a rodinných domov, včítane objektov
občianskej vybavenosti.
 Plochy pre garáže osobných automobilov obyvateľov centrálnej častí mesta.
 Plocha pre podnikateľské aktivity.
Druhová ochrana - ochrana krajiny a biotopov
Nástrojom na manažment využívania a ochranu a tvorbu krajiny slúžia územné
systémy ekologickej stability na nadregionálnej, regionálnej i lokálnej úrovni. Územný systém
ekologickej stability rieši celoplošnú ochranu územia, v ktorej je vyčlenený systém navzájom
súvisiacich prírodných prvkov: biocentrá, biokoridory, interakčné prvky.
6.3.3 Lesná a poľnohospodárska krajina
Lesná krajina predstavuje typ, ktorý svojim územným rozsahom a polyfunkčnosťou
najviac ovplyvňuje krajinné prostredie. Pozitívnym javom lesnej krajiny je ovplyvňovanie
klimatických, pôdnych a vodných pomerov v území, vytváranie prirodzených stanovíšť na
šírenie biotických prvkov, zabezpečovanie ekologickej stability v území, poskytovanie zdravého
prostredia na regeneráciu síl a oddych človeka, ale aj zdrojov príjmu z hospodárskej činnosti.
Negatívnym javom je spôsob a formy hospodárskeho využívania lesov, ohrozujúce ekologickú
stabilitu, zvyšujúce eróznu ohrozenosť a znižujúce estetické pôsobenie lesov v krajinnom
prostredí.
Lesná krajina predstavuje typ, ktorý svojim územným rozsahom a polyfunkčnosťou
najviac ovplyvňuje krajinné prostredie. Pozitívnym javom lesnej krajiny je ovplyvňovanie
klimatických, pôdnych a vodných pomerov v území, vytváranie prirodzených stanovíšť na
šírenie biotických prvkov, zabezpečovanie ekologickej stability v území, poskytovanie zdravého
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prostredia na regeneráciu síl a oddych človeka, ale aj zdrojov príjmu z hospodárskej činnosti.
Negatívnym javom je spôsob a formy hospodárskeho využívania lesov, ohrozujúce ekologickú
stabilitu, zvyšujúce eróznu ohrozenosť a znižujúce estetické pôsobenie lesov v krajinnom
prostredí.
Poľnohospodárska krajina, ktorá je ďalšou výraznou zložkou krajinného prostredia
regiónu, je zdrojom výživy ľudí a zvierat, slúži na produkciu biomasy a plní ekologickú a
environmentálnu funkciu.
6.3.4 Krajina ohrozená povodňami
Vodné toky Klenovskej a Tisovskej Rimavy sú v zastavanom území Hnúšte upravené
v korytách, ktorých priečny profil je schopný odviesť aj storočnú vodu. Mimo zastavaného
územia však korytá týchto tokov nie sú upravené a hrozí tu nebezpečenstvo vybreženia
prívalových vôd. Podobná situácia je na prítokoch v celom riešenom území . Na úpravu
Sineckého a Kotlišského potoka je spracovaná dokumentácia, ktorá nie je zrealizovaná.
Navrhujeme úpravu všetkých potokov, ktoré môžu ohroziť zastavané územie v riešenom
území. Úprava však môže byť zrealizovaná iba z prírodných materiálov a pri zachovaní, resp.
znovuvýsadbe ekostabilizačnej sprievodnej vegetácie.
Hlavným tokom v území je Rimava a Klenovecká Rimava. Rimava je v hydrologickom
povodí 4-31-03-029 v intraviláne mesta a v oblasti priemyselnej zóny upravená obojstrannými
múrmi a to v rkm 58,3 - 60,5 s prietokom Q 100 =160,0 m3.s-1. /Plocha povodia 274,64 km 2 s max.
prietokom v rkm 58 125 m3.s-1. Údaj SHMÚ júl 2001./
Na rieke Rimava je vybudovaná hať, kde prietok vody je energeticky využívaný v dvoch
agregátoch typu MT 3 a MT 5 s inštalovaným výkonom 27,5 kW a s dosažiteľným výkonom
25,3 kW. Klenovecká Rimava je v hydrologickom povodí 4-31-03-027 v rkm 0,0 - 0,760
obojstranne upravená opornými múrmi pre množstvo prietoku Q 100 = 125,0 m3.s-1.
/ Plocha povodia je 115,10 km2 s max. prietokom 85,0 m3.s-1. Údaj SHMÚ júl 2001/.
Pravostranné a ľavostranné prítoky Rimavy a Klenoveckej Rimavy sú v správe Lesov SR,
okrem potokov Kotlište a Burianka, ktoré sú v správe Slovenského vodohospodárskeho
podniku, odštepného závodu Povodie Hrona.
V súčasnosti Lesy SR nemajú spracované výhľadové riešenie údržby a úpravy týchto
tokov. Úpravy brehov uskutočňujú sa iba po povodniach, ak došlo k narušeniu ciest, alebo
prechodov cez tieto toky, resp. ak o to požiada niektorá obecná správa, kedy by mohlo dôjsť k
poškodeniu majetku.
6.3.5 Krajina ovplyvnená ťažbou nerastných surovín
Pri využívaní ložísk nerastných surovín sa v nedávnej minulosti brali do úvahy najmä
exploatačné a bezpečnostné aspekty, pričom ochrana životného prostredia, hospodárnosť a
estetické hľadiska ostávali druhoradé.
Dobývacie priestory
V riešenom území sa nachádzajú ložiská magnezitu a mastenca, ktoré sa ťažia
v banských úsekoch:
- banský úsek Semo, na severnom svahu masívu Sinec nad osadou Maša, mal dve ložiská
šošovkovitého tvaru so zásobami mastenca i magnezitu. Tento úsek bol začiatkom 90-tych
rokov prakticky vyťažený.
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banský úsek Mútnik, na juhozápadnom svahu masívu Kvakov Vŕšok, je tvorený hlavnou
magnezitovou šošovkou v dĺžke 1200 m. toto ložisko obsahuje aj mastenec. Pozdĺž hlavnej
šošovky sa nachádzajú aj menšie ložiská mastenca. V nadloží sa vyskytuje dolomit, vhodný
na farmaceutické účely. Ložisko je v súčasnosti v útlmovom programe ťažby.

Územia znehodnotené ťažbou
Stopy po banskej činnosti sú nad osadou Maša (Semobaňa). Po skončení banskej
činnosti nebola táto lokalita zrekultivovaná. Postupne zarastá náletovou vegetáciou.
Navrhujeme toto územie zrekultivovať, vysadiť primeranou vegetáciou a využiť jeho časť aj na
poľnohospodársku produkciu.
Ďalšou lokalitou znehodnotenou ťažbou je Mútnik, v ktorom sa nachádzajú rozsiahle
haldy odpadu vznikajúceho pri hutníckom spracovaní magnezitovej rudy a odkaliská. Časť
územia bola zrekultivovaná, jeho väčšia časť je problémom znehodnocujúcim krajinné
prostredie.
Navrhujeme komplexnú rekultiváciu celého narušeného územia a jeho premenu na
lesopark a využitie na športové a rekreačné aktivity.
6.3.6 Obnoviteľné zdroje energie a geotermálna energia
Obnoviteľné zdroje energie: sú zatiaľ v Hnúšti, ale aj na Slovensku zanedbateľným
energetickým zdrojom (okrem vodných elektrárni), aj keď ich využívaním sa významne
ovplyvňuje znižovanie emisií škodlivín. Zvyšovanie a intenzívnejšie využívanie obnoviteľných,
čistých zdrojov energie je zakotvené medzi strategické ciele energetickej politiky u väčšiny
štátov sveta, vrátane Slovenska.
Energia biomasy
Biomasa predstavuje najväčší potenciál obnoviteľnej energie sveta i Slovenska. Tvoria
ju materiály rastlinného a živočíšneho pôvodu, vhodné pre energetické využitie. Biomasa sa
považuje z hľadiska emisií CO2 za neutrálne palivo, nakoľko pri jej spaľovaní sa uvoľní iba
toľko CO2 , koľko rastlina počas svojho rastu prijala.
Podľa zdroja vzniku existuje:
- lesná biomasa - palivové drevo, konáre, pne, korene, kôra, piliny,
- poľnohospodárska biomasa - obilná a repková slama, konope, živočíšne exkrementy,
odpady,
- odpady z drevospracujúceho priemyslu - odrezky, stružliny, piliny,
- komunálny odpad - tuhý spáliteľný odpad, skládkový plyn, kalový plyn.
Ušľachtilé produkty z biomasy sú:
 tuhé palivá - drevné štiepky, pelety a brikety - sa vyrábajú z lesných odpadov až odpadov
drevospracujúcich podnikov (konáre, stružliny, piliny) sú vhodným palivom pre
automatizované kotly v domácnostiach,
 plynné produkty - syntézny plyn (drevoplyn) - ide prevažne o CO, ktorý sa získava
pyrolitickým splynovaním drevných odpadov, slúžia ako palivo do plynových motorov a
kogeneračných jednotiek,
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bioplyn - je to prevažne metán, ktorý sa vyrába bezkyslíkovou fermentáciou organického
odpadu, zvyšok je ekologicky nezávadné výborné hnojivo,
tekuté biopalivá (bionafta) - vyrába sa najmä zo semien repky olejnatej a je plnou
náhradou motorovej nafty s výhrevnosťou až 39 MJ/kg, bioalkohol (etanol) - získava sa
alkoholovým kvasením a destiláciou vodného roztoku cukornatých rastlín (cukrová repa,
zemiaky, atd.) a používa sa ako prímes do motorového benzínu (výhrevnosť 22-25 MJ/m3).

Bohatým zdrojom z hľadiska zdrojov drevnej hmoty je lesná biomasa. Na energetické
využitie možno z lesnej ťažby uvažovať s menej hodnotnou, tradičnými technológiami
nezužitkovateľnou hmotou, ktorá sa doteraz bez úžitku spaľovala alebo nechala voľne
v prírode.
Na území okresu Rimavská Sobota, súčasťou ktorého je aj mesto Hnúšťa sa nachádza
využiteľná lesná biomasa v množstve cca 29,2 tis. Ton/r. Ide o biomasu tenčiny do priemeru 7
cm a odpadovej hrubiny vzniknutej pri ťažbe, biomasu z prevádzok a hmotu pňov z celoplošnej
prípravy pôdy. Kvantifikácia disponibilnej biomasy z drevospracujúcich prevádzok je
stanovená predovšetkým z menších prevádzok, nakoľko väčšie drevospracujúce podniky odpad
spracovávajú, alebo ho energeticky využívajú. Z celkového ročného disponibilného množstva
biomasy pripadá na 14,7 tis. ton z lesa a 1č,ť tis. Ton z drevospracujúcich prevádzok.
Pre využitie biomasy v meste Hnúšťa sa využíva kotol na spaľovanie drevnej hmoty,
s inštalovaným výkonom 2,6 MW. Ako palivo slúži nekontaminovaná drevná hmota
s nasledovnou charakteristikou:
piliny zmiešané so štiepkou do hmotnostného podielu 30 % z celkového množstva
spaľovaného paliva,
nedrvená kôra až do hmotnostného podielu 30 % z celkového množstva spaľovaného paliva,
kusy dreva z píly s priemerom 100 mm, max. dĺžka 1000 mm,
maximálna vlhkosť drevného odpadu - 55 %,
merná hmotnosť drevného odpadu - 250 - 350 kg/m 3.
Množstvo týmto spôsobom vyprodukovaného tepla by malo stačiť na vykurovanie budov
v meste do vonkajšej teploty 4ºC.







Ďalšie obnoviteľné zdroje energie
Súčasťou biomasy (okrem lesnej) je aj produkcia a využívanie fytomasy, ako špeciálne
pestovaných „energetických plodín“, ale aj ako fytomasa nepotrebných zvyškov rastlín–
stonky, listy, korene, buriny. V súčasnosti je produkcia fytomasy v kraji veľmi malá až malá,
ako ukazuje mapka. Z obnoviteľných zdrojov energie sa v kraji najviac využíva vodná energia.
Geotermálna energia
V súčasnosti je v SR vymedzených 26 hydrogeotermálnych oblastí, resp. štruktúr.
Geotermálne vody v SR doteraz overili pomocou vrtov v 15-tich vymedzených oblastiach.
V rokoch 1971-2000 bolo realizovaných celkom 66 geotermálnych vrtov, ktorými sa overilo viac
ako 1 000 l.s-1 s teplotou na ústí vrtu 20-129 °C, ktorých celkový tepelný výkon predstavuje cca
270 MWt (pri využití po referenčnú teplotu 15 °C).
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Solárna energia
V klimatických podmienkach Slovenska nachádza vhodné uplatnenie využitie
termosolárnych kolektorov na ohrev teplej úžitkovej vody, aj pri vykurovaní rodinných domov
a individuálneho tepelného zdroja v systémoch centrálneho zásobovania teplom.
Návrh zásobovania teplom mesta Hnúšťa
Pri návrhu koncepcia rozvoja DZT mesta Hnúšťa boli posudzované nasledovné varianty:
Variant 0 – Zachovanie a udržiavanie súčasnej technickej úrovne DZT.
Variant I – Inštalovanie kotla na biomasu pri centrálnej kotolni.
Variant II – Individuálne vykurovanie bytov.
Variant III – Možnosť čiastočnej dodávky tepla z bioplynovej stanice.
Na základe posúdenia technickej úrovne zariadení pre výrobu a rozvod tepla,
zhodnotenia energetickej efektívnosti a hospodárnosti prevádzky lokálnych zdrojov boli
navrhnuté a vyhodnotené varianty rozvoja zásobovania teplom mesta Hnúšťa s nasledovnými
odporučeniami:
Pre pokrývanie bilančných požiadaviek na výrobu a dodávku tepelnej energie pre
bytovú výstavbu je z hľadiska dostupnosti primárnych energetických zdrojov a vplyvu
spaľovacieho procesu na životné prostredie najvhodnejším druhom paliva zemný plyn
v kombinácií s biomasou. V krátkodobej perspektíve odporúčame uplatniť koncepciu rozvoja
mesta v oblasti tepelnej energetiky zamerať na realizáciu Variantu I. V Centrálnom tepelnom
zdroji rozšíriť výrobu tepla na báze biomasy (v kotly s inštalovaným výkonom cca 2,6 MW)
a prepojiť ju s kotolňou Centrum. Financovanie odporúčame zabezpečiť kombinovaným
spôsobom a to z vlastných zdrojov dodávateľa tepla v meste a úverových zdrojov bankových
domov resp. grantu, alebo vstupom investora. Variant I umožňuje dosiahnuť najnižšiu cenu
tepla v porovnaní so súčasným stavom, ako aj v porovnaní s decentralizovanou výrobou tepla
(Varianty č. 2 a 3).
Obrázok č.16
Foto: Mestský park na jar foto
z roku 2011
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7 Analýza realizovaných opatrení
Analýza realizovaných opatrení vychádza z kvantifikovaných dopadov realizovaných
opatrení financovaných z verejných zdrojov alokovaných na podporné politiky v oblasti
globálnych cieľov, cieľov ekonomickej a sociálnej kohézie a hlavných cieľov politík EÚ. Od roku
2008 bolo v meste plánovaných niekoľko aktivít, ktoré mesto spracovalo vo forme projektových
zámerov a zároveň si stanovilo prostriedky potrebné na ich realizáciu a zdroj, z ktorého sa
budú čerpať.

1) Predprojektová a projektová príprava
- Dopracovanie územného plánu - Vzhľadom na splnenie uvedených činností a dodržanie
predpísaných lehôt schvaľovacieho procesu bol ÚPN schválený do 12/2003.
-

2) Cestná doprava
- Údržba ciest a miestnych komunikácií: práce realizujú Technické služby mesta Hnúšťa.
Prvá etapa bola uskutočnená v 06-07/2003. Bolo uskutočnené odstránenie najzávažnejších
nedostatkov (výtlkov) na existujúcich komunikáciách
- Rekonštrukcia a modernizácia: v roku 2003 nie je pripravovaná a zabezpečovaná realizácia.
Jednotlivé ucelené časti si vyžadujú vyššie čiastky voči schválenému rozpočtu. Je ich nutné
riešiť komplexne s odvodnením a konečnými povrchovými úpravami.
3) Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie
- Športová hala
- Rekonštrukcia kúpaliska
- Plynová kotolňa – Dom kultúry
- Vodovod Hačava - práce boli ukončené v 04/2003. A súlade so zabezpečením podmienok
zákona o prevádzke vodovodov je nutné odstrániť ešte značný rozsah nedostatkov.
-

4) Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV
Investorom stavby je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Banská Bystrica. Mesto
Hnúšťa na realizáciu dokončovacích prác prispelo čiastkou 1 mil. EUR Komplexné skúšky na
jednotlivých objektoch ČOV boli uskutočnené v 08/2003. Z dôvodu nedostatkov finančných
prostriedkov neboli v rozsahu pôvodného projektu doposiaľ dobudované kanalizačné zberače
z IBV a v miestnej časti Likier s RN.
Tabuľka zo správy o projektoch
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7.1 SWOT analýza
Hlavnou úlohou SWOT analýzy, ktorá je stanovená pre jednotlivé oblasti, je
v kritických miestach ďalšieho vývoja mesta napomôcť k správnemu rozhodovaniu pri
zostavovaní a tvorbe reálnych a funkčných akčných plánov – t.j. plánovanie dlhodobých
a strednodobých cieľov a projektov. Realizácia týchto projektov by mala v budúcom období
jednak riešiť slabé stránky a zároveň ako protipól posilňovať alebo využívať silné stránky mesta
Hnúšťa. Zároveň z vonkajšieho pohľadu maximálne využívať príležitosti, ktoré ponúka
vonkajšie prostredie, a tiež predpokladať vonkajšie ohrozenia a eliminovať ich negatívny vplyv
na realizáciu definovaných akčných plánov. Swot analýzy sú vypracované pre jednotlivé oblasti
samostatne (hospodárstvo, školstvo, sociálne zabezpečenie, kultúra, technická infraštruktúra,
životné prostredie).
7.1.1 SWOT analýza: Hospodárstvo

















Silné stránky
nízke náklady na pracovnú silu
relatívne nízke ceny služieb
primerané ceny nehnuteľnosti
prispôsobivosť pracovnej sily,
spokojnosť firiem s úrovňou a kvalitou
zamestnancov
príprava a realizácia priemyselnej zóny
výborné hodnotenie mesta pre vstup
investorov do mesta
dostatok kvalitných miestnych firiem
pripojenie domácností na káblovú
televíziu na realizáciu šírenia lacného
internetu v meste
dostatok pracovnej sily
rozsiahla surovinová základňa
poskytujúca suroviny pre viaceré
odvetvia
priemyselné tradície v meste a regióne
vybudovaná pozícia na exportných
trhoch najmä v odvetviach
drevospracujúceho, chemického
a gumárenského priemyslu
významný potenciál pre väzby
zahraničný investor – subdodávateľ z
regiónu
dostatok voľných hnedých a zelených
plôch vhodných na budovanie
priemyselných parkov a zón




















Slabé stránky
ľudia (závisť, neochota podporovať
podnikateľské subjekty, nezáujem
o rozvoj mesta)
nesúdržnosť obyvateľstva v dosahovaní
spoločných cieľov (slabá osveta)
nízka technologická a technická úroveň
výroby a konkurencieschopnosť
výrobkov
nedostatočné využitie surovinovej
základne
vysoký podiel výroby s nízkou pridanou
hodnotou
nepriechodnosť podnikateľských
zámerov a obmedzený prístup
k financiám
staré ekologické záťaže
útlm priemyselného výskumu a vývoja
nedostatočný prílev investorov
(zahraničných aj domácich)
nedostatočne využitý potenciál pre
rozvoj cestovného ruchu
nedostatočné využitie informačných
technológií v sektore priemyslu, obchodu
a cestovného ruchu
nepostačujúca propagácia v zahraničí
nedostatočná starostlivosť o turistické
strediská a kultúrne historické pamiatky
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
pre rozvoj technických podnikateľských
subjektov
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rast podnikov do 20 zamestnancov
rast podnikov s viac ako 20
zamestnancami
vhodné prírodné a klimatické
podmienky pre rozvoj cestovného
ruchu
kultúrne podmienky vhodné pre rozvoj
cestovného ruchu
malé vzdialenosti medzi jednotlivými
turistickými oblasťami a centrami
zimnej a letnej rekreácie
vhodné podmienky pre vidiecku
turistiku a agroturistiku
existencia minerálnych prameňov
dostatok odborníkov na počítačové
systémy a informačné technológie
v meste a regióne
stúpajúci počet podnikateľských
subjektov
tradícia chemického priemyslu
spolupráca samosprávy
s podnikateľskými subjektmi a naopak
hospodárenie s odpadmi a vybudované
skládkové kapacity
Príležitosti
zvýšenie kúpyschopnosti obyvateľstva
prilákanie väčšieho počtu podnikateľov
zníženie ceny vstupov pre
podnikateľov, najmä energií
zlepšenie dopravnej obslužnosti
vybudovaním rýchlostného prepojenia
motivácia investorov, prostredníctvom
zvýšenia dopytu po podnikaní v meste
a jeho okolí
väčšie využitie centra mesta z hľadiska
podnikania
využitie investičného a rizikového
kapitálu pre podporu vstupu do
podnikania
podpora podnikania zo strany mesta
(napr. formou zvýhodneného prenájmu
priestorov)
realizácia chýbajúceho napojenie na
hlavné dopravné ťahy






nedostatok dopravných služieb
a prepravcov
nedostatočný rozvoj služieb pre občanov
útlm podnikov tradičného chemického
priemyslu
nízka konkurencieschopnosť podnikov

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ohrozenia
nerovnomerné rozmiestnenie
kvalifikovanej pracovnej sily
úbytok vysoko kvalifikovanej
pracovnej sily z mesta a regiónu
nedostatočný záujem investorov
nedostatočná úroveň strategického
plánovania a kvality priemyselných
informácií
výrazné oslabenie priemyselnej
výskumno-vývojovej základne
silná konkurencia na domácich
a zahraničných trhoch
pomalá adaptácia podnikov a firiem
na prienik konkurenčných komodít
na domáci trh
nedostupnosť finančných zdrojov
pre reštrukturalizáciu hospodárskej
sféry
riziko odchodu najväčšieho
investora a s tým spojené výrazné
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dobudovanie parkovacích plôch
skvalitnenie technického stavu
komunikácií, nákladná údržba
vytváranie priaznivejších podmienok
pre podnikanie
vstup nových investorov do
existujúcich výrobných priestorov
rozvoj priemyselných parkov a zón
podpora živnostenského, remeselného
podnikania a samovzdelávania v meste
a regióne
rozvoj výroby s vyšším stupňom
finalizácie založených na výhodách zo
spracovania domácich surovín
rozvoj podnikateľských aktivít
s vysokým stupňom pridanej hodnoty
trvalý rast konkurencie schopnosti
prostredníctvom posilnenia inovačného
rozvoja, zabezpečenia kvality výroby
a riadenia v strednom a malom
podnikaní
využitie domácej a zahraničnej pomoci
v oblasti: finančnej, poradenstva
vzdelávania
využitie historického, kultúrneho
a prírodného potenciálu pre rozvoj
cestovného ruchu
možnosť získania finančných zdrojov
z fondov EÚ, finančné prostriedky na
úrovni SR a VÚC
zvýšenie kvalifikácie ľudských zdrojov
z fondov EÚ (vzdelávacie projekty)
rozšírenie priemyselného parku
revitalizácia hnedej priemyselnej zóny

•

•
•
•
•
•
•

zvýšenie nezamestnanosti v meste
(JURA Corporation)
zhoršenie podmienok pre investorov
(udržiavať spoluprácu mesta so
súčasnými podnikateľmi, aby
nedošlo ku stagnácii)
nestabilná a stále sa meniaca
legislatíva
nízke právne a spoločenské
povedomie
nevybudovanie rýchlostnej
komunikácie
nepriaznivý demografický vývoj
odchod mladých a vzdelaných ľudí z
mesta
pokračujúci útlm odborného a
učňovského školstva v regióne

7.1.2 SWOT analýza: Školstvo a vzdelanie




Silné stránky
relatívne dobrá vzdelanostná úroveň
obyvateľstva
existencia záujmových útvarov ,
športových klubov a stredísk pri
školách

•
•
•

Slabé stránky
nedostatok kvalifikovaných učiteľov
cudzích jazykov
nedostatočné IKT vybavenie
rast počtu marginalizovaných
obyvateľov s nedostatočnou
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dostatočná sieť predškolských
a školských zariadení
systémová práca mesta s pracovníkmi
zabezpečujúcimi vzdelanie na všetkých
stupňoch
dlhoročná tradícia školstva v regióne
zachovanie kontinuity a citlivosti
vo vzdelávacom systéme
kvalitní pedagogickí a nepedagogickí
pracovníci
kvalitná a fungujúca koncepcia rozvoja
školstva
právna subjektivita základných škôl
kvalifikované ľudské zdroje
odborná úroveň vyučovania
spolupráca ZŠ s predškolskými
zariadeniami a SŠ
spolupráca školských zariadení
s kultúrnymi a spoločenskými
inštitúciami v meste
využívanie alternatívnych spôsobov
vyučovania
široká ponuka výučby cudzích jazykov
skúsenosti s realizáciou projektov
a zapájanie škôl do projektov
vyučovanie a integrácia detí so
špeciálnymi potrebami v školských
a predškolských zariadeniach
existencia špeciálnych škôl v meste
existencia stredných škôl v meste
existencia ZUČ, CVČ v meste
existencia ŠPP pri špeciálnej základnej
školy
poskytovanie vzdelávania s ohľadom
na trh práce a podnikateľské subjekty
Príležitosti
vypracovanie a realizácia vlastného
vzdelávacieho programu
vypracovanie koncepcie rozvoja
školstva v meste
získavanie mimorozpočtových zdrojov
pre činnosť škôl a školských zariadení

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•





vzdelanostnou úrovňou
kvalitatívne rozdielny proces
riadenia na školách a školských
zariadeniach
neexistujúca ponuka pre celoživotné
vzdelávanie obyvateľov v meste
nedostatočne financovanie školstva
nezohľadňujúci reálne prevádzkové
náklady
nízka úspešnosť práce s rómskou
populáciou, kriminalita, záškoláctvo
zlý stav budov a energetický
náročná prevádzka
zastarané učebné pomôcky a knižný
fond
nízke investície do obnovy školských
zariadení a ich vybavenia
nedostatočne fungujúci systém
financovania školských zariadení
zastaralé technické vybavenie škôl
a školských zariadení
nevyhovujúci technický stav
školských ihrísk a ich nevyužívanie
absencia ostatných športových
areálov (krytá plaváreň,
multifunkčné ihrisko)
prenesenie povinností na vedenie
školy, ktoré nesúvisia s výchovnovzdelávacím procesom
sociálny problém rodiny

Ohrozenia
rýchlo sa meniaca legislatíva
organizácie a fungovania školského
systému
netransparentné narábanie s financiami
zo strany štátu pri rozdeľovaní do
regiónov
nedostatočné financovanie školstva
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pokračovanie žiakov ZŠ v štúdiu na
stredných školách v meste
zvýšenie kvalifikácie učiteľov (MC, VŠ,
vzdelávacie inštitúcie)
rozvíjajúca sa spolupráca medzi
školami a inými subjektami
podpora pri vypracovaní projektov na
čerpanie fondov z EÚ, grantov, dotácií,
a.i.
možnosti využívania asistentov učiteľa
pre deti zo sociálne slabších skupín
a zdravotne postihnutých





nepriaznivý demografický vývoj
vplyv negatívnych javov na mládež
neúčinné programy pre riešenie rómskej
problematiky
nedostatočné ohodnotenie
zamestnancov
neadekvátny systém odmeňovania
nezáujem rodiny o získanie vzdelania

7.1.3 SWOT analýza: Sociálne zabezpečenie














Silné stránky
kvalitná personálna základňa pre
poskytovanie služieb
v zdravotníckych a sociálnych
zariadeniach
aktívny prístup mesta v realizácii
sociálnej starostlivosti o cieľové
skupiny
záujem mesta o poskytovanie
kvalitnej a dostupnej zdravotníckej
starostlivosti a poskytovanie
sociálnych služieb
existencia denného detského
stacionára
existujúce zariadenia pre využívanie
voľného času a osobnostný rozvoj
existujúce záujmové združenia
a spolky
komisia pre sociálnu oblasť
a zdravotníctvo pri mestskom
zastupiteľstve
existujúce neštátne zdravotnícke
subjekty
kvalifikované personálne obsadenie
zdravotnej starostlivosti
existencia oddelenia pre dlhodobo













Slabé stránky
nevyhovujúci technický stav budovy
polikliniky a nemocnice
nedostatok investičných financií na
rekonštrukciu zdravotníckych
a vybudovanie sociálnych zariadení
neusporiadané majetkové vzťahy pre
možné investičné akcie
nedostatočná ponuka sociálnych služieb
pre rôzne cieľové skupiny
nízka úroveň charitatívnych činnosti
nedostatočná sieť služieb pre sociálne
slabších obyvateľov
chýbajúci koncepčný a programový
dokument rozvoja sociálnych služieb
v meste.
nedostatočná kapacita zariadení sociálnych
služieb pre obyvateľov mesta
bezdomovci a občania, ktorí nie sú schopní
udržať si bývanie v nájomných bytoch
nedostatočná starostlivosť o deti
v niektorých mnohopočetných sociálne
odkázaných rodinách
nedostatok pracovných príležitosti pre ľudí
s nižšou kvalifikáciou, dlhodobo
nezamestnaných, vekovo starších a žien po
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chorých s regionálnym významom
dostupnosť lekárskej starostlivosti
na území Hnúšte
dostupnosť lekárskej starostlivosti
regionálneho významu
existencia stanice rýchlej
záchrannej služby
existencia lekárskej služby prvej
pomoci
existencia odborných ambulancií
práca komunitných sociálnych
pracovníkov
























Príležitosti
zlepšenie činnosti spolkov a
inštitúcií poskytujúcich sociálne
a zdravotnícke služby
spolupráca so zahraničnými
spoločnosťami
fungujúce partnerstvá inštitúcií
a organizácií pri riešení sociálnej
problematiky
získanie finančných zdrojov pre
skvalitnenie sociálnej starostlivosti
programy na podporu sociálnej
práce zameranej na zníženie
sociálno-patologických javov
nástroje aktívnej sociálnej politiky
štátu (podpora zamestnanosti)
budovanie sociálnych a












materskej dovolenke
vysoká nezamestnanosť
absencia niektorých typov sociálnych
zariadení (krízové centrum, hospic, útulok,
vývarovňa pre bezdomovcov a domov
dôchodcov)
rozpočet mesta nepokrýva potreby
v sociálnej oblasti
slabo rozvinutá sieť tretieho sektora
v sociálnej oblasti
slabá sociálna solidarita
nedostatočná participácia na sociálnych
službách
chýbajúce sociálne programy pre deti
a mládež (protidrogové, prevencia
kriminality)
zoskupovanie sa neprispôsobivých
obyvateľov
narušovanie poriadku neprispôsobivými
obyvateľmi
nedostatočná kvalita ochrany majetku,
poriadku a obyvateľstva mesta
nedostatočný bezbariérový prístup
absencia niektorých špecializovaných
ambulancií
nedostatočná osveta o zdravom spôsobe
života
Ohrozenia
rýchlo sa meniaca legislatíva
nenaplnenie rozvojových zámerov v oblasti
zdravotníckych a sociálnych služieb
nedostatok grantových financií na
realizáciu investičných zámerov
zlá vynútiteľnosť práva
znižovanie motivačných stimulov
pretrvávanie regionálnych disparít
nízke financovanie sociálnych služieb zo
strany štátu
zaostávajúca legislatívna a právna úprava
niektorých spoločenských vzťahov
súvisiacich so sociálnou sférou
nedostatočné spoločenské a hmotné
ohodnotenie zamestnancov
odchod kvalifikovaného personálu
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zdravotníckych zariadení,
penziónov pre ohrozené skupiny
obyvateľov
využívanie informačnokomunikačných technológií
programy primárnej prevencie pred
ochoreniami
zlepšenie sociálnej situácie
vybudovaním priemyselného parku
koncepcia vybudovania krízového
centra a azylového domu






nedostatočná podpora neštátnych
zdravotníckych subjektov
nevyhovujúci systém financovania
zdravotníctva zo strany zdravotných
poisťovní
zhoršovanie zdravotného stavu
obyvateľstva v skupine civilizačných
ochorení
nepriaznivý demografický vývoj, nárast
poproduktívnej populácie

7.1.4 SWOT analýza: Kultúra













Silné stránky
prírodné a klimatické podmienky
podporujúce rozvoj cestovného ruchu
a kúpeľníctva
kultúrno-historický potenciál mesta
a regiónu
pozitívny imidž mesta
existencia špecifických kúpeľov
a rekreačných lokalít na letné a zimné
športy
existencia základov ubytovania vo
všetkých segmentoch
organizovaný a fungujúci systém
kultúrneho života mesta v súčasných
podmienkach
bohatá a celoročná ponuka podujatí,
aktivít a činnosti podporujúcich záujem
o mesto
propagácia a prezentácia mesta
fungujúce národné a nadnárodné
partnerstva mesta s partnerskými
mestami a regiónmi
uchovanie a pestovanie kultúrnych
hodnôt v generačnej kontinuite
živé tradície folklóru (detský aj
dospelý)














Slabé stránky
dostatočne nevyužitý potenciál
cestovného ruchu a agroturizmu
nekoncepčná práca v turistických
zariadeniach
chýbajúce značené turistické
a cyklistické trasy
nedostatočná prezentácia mesta doma
a v zahraničí
slabá spolupráca s cestovnými
kanceláriami a zahraničnými partnermi
nedostatok skúsenosti obyvateľov mesta
a regiónu s podnikaním v oblasti služieb
a cestovného ruchu
čiastočná realizácia schválenej
koncepcie riadenia kultúry
nedostatočná koordinácia, spolupráca
a riadenie kultúry na úrovni mesta a
regiónu
zlý technický stav kultúrnych zariadení
a ich slabá vybavenosť
nedostatočná starostlivosť o historický
stavebný fond a drobnú architektúru
majetkovo nevysporiadané pozemky
areálu amfiteátra
nedostatok pozemkov vo vlastníctve

______________________________________________________________________________________________
61
PRM HNÚŠŤA

























existujúca inštitucionálna základňa
kultúrne podujatie nadregionálneho
významu
areál prírodného amfiteátra a príťažlivé
prostredie
skúsenosti z organizovania podujatí
a potenciál organizátorov
široká základňa pestovateľov tradícií
a výchova mladých
dlhodobá a systematická práca s deťmi
a mládežou
získané ocenenia a dosiahnuté úspechy
existencia rôznorodosti žánrov v oblasti
kultúry
geografická poloha
verejný bezplatný internet v mestskej
knižnici
kalendár kultúrnych podujatí mesta
skúsenosti na podporu činnosti
v oblasti kultúry
spracovaný projekt dobudovanie
prípadne rekonštrukcie KD, amfiteátra
Príležitosti
platná legislatíva v systéme fungovania
a poskytovania služieb v cestovnom
ruchu
rozvoj cestovného ruchu ako
primárneho odvetvia dlhodobého
a trvalo udržateľného rozvoja mesta
vznik a rozvoj nových produktov
a služieb
možnosť oživenia tradičných ľudových
remesiel
podpora zaujímavých kultúrnych
podujatí
zaradenie mesta do systému
prioritných regiónov pre podporu
rozvoja cestovného ruchu,
diverzifikácie vidieka a cezhraničnej
spolupráce
politická deklarácia podpory
cestovného ruchu
záujem verejnosti o kultúrne dedičstvo
rozvíjanie partnerstiev a spolupráce pri
























mesta
morálne a finančné nedocenenie
jednotlivých pracujúcich v tejto oblasti
slabá motivácia odborníkov miestnych
inštitúcií k tvorbe kultúrnych hodnôt
a organizovaní podujatí
chýbajúci systém vzdelávania
zamestnancov kultúrnych inštitúcií
neexistujúci marketing kultúry
nízka návštevnosť kultúrnych podujatí
nezáujem obyvateľov o kultúrne
podujatia
absencia informačnej agentúry
neaktuálnosť vybraných informácií na
web stránke mesta
nedostatočná spolupráca mesta
s občianskymi združeniami a spolkami
nevysporiadané majetkovo-právne
vzťahy k pozemkom
chýbajúce lavičky na prírodnom
amfiteátri
Ohrozenia
netransparentné posudzovanie
projektov
nepriaznivá kultúrna politika
uprednostňovanie iných oblastí pred
kultúrou
únik kvalifikovaných ľudí z regiónu
stagnujúci záujem občanov o kultúrne
podujatia
ústup tradícií, vplyvy iných kultúr
a vzorov
chýbajúce kultúrne zariadenie
regionálneho významu financované
štátom alebo VÚC
nedostatočná metodická a odborná
pomoc
chýbajúca celoštátna koncepcia kultúry
a program starostlivosti o kultúrne
dedičstvo
konzumný spôsob života
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organizovaní podujatí
podpora medzinárodnej a cezhraničnej
spolupráce
využívanie podpory z národných
grantov, fondov EÚ a iných zdrojov
podpora rozvoja vidieckej turistiky,
agroturistiky a tradičného
poľnohospodárstva
podpora projektov pre rozvoj kultúry
menšín a ohrozených skupín
existencia kultúrnej inštitúcie
(Kultúrna a informačná agentúra
mesta)
aktívna činnosť občianskych združení
a spolkov v oblasti CR a kultúry

7.1.5 SWOT analýza: Technická infraštruktúra












Silné stránky
výhodná geografická poloha mesta pre
tok tovarov a služieb
hustota cestnej a železničnej siete
potenciál prepravných kapacít
nadregionálne a medzinárodne väzby
cestnou a železničnou sieťou
štúdia riešenia nemotorovej dopravy
v meste
autobusová doprava do mestských
častí
osobná železničná a autobusová
doprava
dobrý prístup k internetu v intraviláne
mesta k ADSL internétu
dobré pokrytie signálom mobilných
operátorov
dobrá prístupnosť k pevnej telefónnej
linke













Slabé stránky
nekvalitná časť miestnych komunikácií
hlavná komunikačná os prechádza
obytnými zónami
nevysporiadané pozemky pod
miestnymi komunikáciami
členitý reliéf a rozptýlené osídlenie –čo
predstavuje zvýšené náklady na
budovanie a údržbu ciest
chýbajúca koncepcia rozvoja a údržby
dopravnej infraštruktúry v meste
(motorová a nemotorová doprava)
nedostatočná hustota autobusovej
dopravy do mestských časti
nesúlad grafikonov autobusovej
a železničnej dopravy
nedostatočné služby (taxi, požičovňa
áut)
nedostatočná údržba ciest v zimnom
období
parkovanie na miestach nie na to
určených
absencia rýchlikovej železničnej
zastávky
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Príležitosti
blízkosť železničného uzla Zvolen
blízkosť medzinárodného letiska Sliač
skvalitnenie medzinárodného
dopravného napojenia vybudovaním
rýchlostnej komunikácie
využitie železničnej trate pre
kombinovanú dopravu
využitie podporných zdrojov na rozvoj
cestnej siete
podpora ekologickej autobusovej
dopravy
rekonštrukcia existujúcich miestnych
komunikácií a dobudovanie
chýbajúcich peších komunikácií pozdĺž
vozoviek
výstavba a rekonštrukcia miestnych
a spojovacích komunikácií medzi
mestskými časťami
vybudovanie prístupových komunikácií
k IBV







absencia bezkolízneho prechodu pre
peších a cyklistov
chýbajúce koridory pre nemotorovú
dopravu
nedostatočný bezbariérový prístup
(zastávky, chodníky, železničná stanica)
kolízne miesta v cestnej doprave
nedostatočný prístup na internet
v extraviláne mesta
chýbajúce verejné body prístupu na
internet
Ohrozenia
regionálna politika neodráža potreby
územia
prehlbovanie regionálnych rozdielov
nedostatok finančných zdrojov na
údržbu a budovanie ciest
enormný nárast cestnej dopravy
redukcia liniek verejnej autobusovej
dopravy

7.1.6 SWOT analýza: Životné prostredie, krajina a prírodné zdroje






Silné stránky
prírodné a klimatické podmienky
vysokého štandardu
fungujúce chránene oblasti
práca mesta s občanmi pri narábaní
s domovým odpadom
zavedený systém separovania odpadu





Slabé stránky
neodvádzanie splaškových vôd
(nevyužitá kapacita ČOV)
podnikateľské subjekty v malej miere
využívajú obnoviteľné energie
podnikateľské subjekty v malej miere
využívajú technológie s dôrazom na
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vysoký stupeň biodiverzity
pestré geologické zloženie územia
dostatočná kvalita a kvantita zdrojov
pitnej vody
bohaté zásoby povrchových
a podzemných vodných zdrojov
pravidelné meranie emisií v ovzduší
fungujúce partnerstva v riešení
ekologického zaťaženia
pravidelný vývoz odpadu
fungujúce dotačné a grantové systémy



















Príležitosti
klesajúca tendencia znečistenia
životného prostredia
vysoká miera preskúmania územia
mesta z hľadiska zásob obnoviteľných
prírodných zdrojov
zvyšovanie úrovne environmentálneho
povedomia obyvateľov
rozvinuté aktivity mimovládnych
organizácií na podporu ochrany
životného prostredia
presadzovanie iniciatív na
minimalizáciu tvorby odpadov a ich
zhodnocovanie
spracované dokumenty vodného
plánovania
rozširovanie priemyselného parku
prevádzkami, ktoré nebudú mať
nepriaznivý vplyv na zložky ŽP
vypracovanie koncepčných prác mesta
pri príprave a ochranne prírodných
zdrojov






úsporu energií a zníženie ekologickej
záťaže
slabá uvedomelosť obyvateľstva
o potrebe chrániť prírodné zdroje
a územie
slabá koncepcia ochrany životného
prostredia
nepostačujúca a nekvalitná
infraštruktúra podporujúca zníženie
ekologického zaťaženia
nedostatočná uvedomelosť obyvateľstva
v separovaní odpadu a ochrane
životného prostredia
vplyv priemyslu na životné prostredie
obyvateľstva
existencia čiernych skládok
neexistencia združení podporujúcich
ochranu prírodných zdrojov
nedostatočná uvedomelosť
podnikateľských subjektov pri
nakladaní s odpadom
Ohrozenia
meniaca sa legislatíva v oblasti ochrany
prírodného prostredia a uplatňovania
energeticky nenáročných, ekologicky
čistých technológií a využívanie
obnoviteľných energií
netransparentnosť v narábaní
s dotačným systémom a grantovými
schémami
zlá ekonomická situácia obyvateľstva
spôsobená vykurovaním tuhého paliva
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7.2 Problémová analýza
Po analýze súčasného stavu, v akom sa mesto Hnúšťa nachádza (teda analýze silných,
slabých stránok, príležitostí a ohrození), sme sa zamerali na vytýčenie základných problémov
jednotlivých oblastí, a následne boli spracované stromy problémov pre spomínané oblasti.
Metóda stromu problémov slúži na identifikáciu príčin a následkov hlavných problémov mesta,
pričom identifikované problémy sú usporiadané do schémy a smer šípok vyjadruje vzťahy
medzi nimi (príčina a dôsledok). Na základe vypracovaných stromov problémov sa následne
v ďalších častiach určí strategické riešenie premietnuté do jednotlivých aktivít, ktoré je
potrebné v meste realizovať.
Hlavné problémy:
HOSPODÁRSTVO
1. nedostatočný prílev investorov
2. nízky záujem investorov o podnikanie v Hnúšti
3. slabá konkurencieschopnosť
4. nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
5. nedostatok dopravných služieb
ŠKOLSTVO
1. nízky záujem obyvateľstva o získanie vzdelania
2. zlý technický stav budov a zastaralé vybavenie škôl
3. sociálny problém rodiny
4. nízka úspešnosť práce s rómskou populáciou
5. nedostatočné financovanie školstva
6. rast počtu marginalizovaných obyvateľov
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
1. nízka ponuka soc. služieb v meste
2. nedostatok investícií na rekonštrukciu a vybudovanie zdravotníckych a sociálnych
zariadení
3. absencia niektorých typov sociálnych zariadení v meste
4. nedostatočná starostlivosť o deti v mnohopočetných rodinách
5. slabá sociálna solidarita
6. nedostatok financií na prípravu a realizáciu projektov
KULTÚRA
1. zastaralé technické vybavenie kultúrnych zariadení
2. nedostatok prostriedkov na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a zariadení
3. nedostatočné finančné zabezpečenie v oblasti kultúry
4. stagnujúci záujem obyvateľstva o podieľanie sa na kultúrnej činnosti
5. nízky záujem obyvateľov o zachovávanie tradícií a kultúrneho dedičstva
6. stagnácia kultúrnej činnosti v meste
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TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
1. nedostatočne vybudovaná sieť technickej infraštruktúry
2. nedostatok bytových jednotiek
3. zlý stav cestnej infraštruktúry
4. zastaralosť objektov a priestranstiev spoločenského významu
5. absencia mestského obchvatu
6. nevyhovujúca kvalita existujúcich komunikácií v meste
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
1. nedostatočná informovanosť ľudí o separovaní odpadu
2. existencia divokých skládok
3. nepriaznivý stav odpadového hospodárstva a životného prostredia
4. nízky počet ľudí separujúcich odpad
5. znečisťovanie životného prostredia vypúšťaním splaškových vôd

7.3 Akčný plán
Stratégia Európa 2020
Stratégia Európa 2020 je viacročný hospodársky plán pre dosiahnutie inteligentného,
udržateľného a inkluzívneho rastu. V roku 2010 nahradila Lisabonskú stratégiu.
Stratégia sa viaže na tzv. európsky semester.
Slovensko svojich 5 základných národných cieľov stanovilo v Národnom programe
reforiem 2010, ktorý zverejnili v novembri 2010:

1.
2.
3.

4.
5.

miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov by mala dosiahnuť 75 %,
národný cieľ Slovenska 71 – 73 %.
úroveň investícií do výskumu a vývoja by mala dosiahnuť 3 % HDP EÚ, národný cieľ
Slovenska 0,9 – 1,1 %.
v oblasti klímy/energie by sa mali dosiahnuť obmedzenie emisií CO2 o 20 % a zvýšenie
podielu obnoviteľných zdrojov energie na 20 % a zároveň zníženie spotreby energie o 20
%, národný cieľ Slovenska znížiť nárast emisií mimo schémy obchodovania s emisiami
tak, aby nepresiahol úroveň z roku 2005 o viac ako 13 %, zvýšenie podielu obnoviteľných
zdrojov energie na 14 %, zvýšenie energetickej efektívnosti úsporou 11 % konečnej
spotreby v porovnaní s priemerom v rokoch 2001 – 2005.
podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, by sa mal znížiť pod 10 % a
minimálne 40 % mladých ľudí by malo mať vysokoškolské vzdelanie, národný cieľ
Slovenska 30 %.
o 20 miliónov ľudí menej by malo byť ohrozených chudobou, národný cieľ Slovenska
vymaniť z rizika chudoby 170 tisíc ľudí.
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V roku 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o
využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Partnerská
dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme 15,3 mld. EUR
na najbližších 10 rokov. Prioritou SR je zameranie investícií na kľúčové odvetvia rastu a tými
sú dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov,
ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje
energie. Nemenej dôležité budú investície do zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho
začlenenia a v neposlednom rade aj do zvýšenia efektívnosti verejnej správy. Preto boli
stanovené hlavné ciele PD Investovanie do rastu a zamestnanosti a Európska územná
spolupráca ( pre cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu ) .
Na čerpanie finančných prostriedkov boli vypracované jednotlivé OPERAČNÉ PROGRAMY

Operačný program

Riadiaci orgán

Výskum a inovácie

MŠVVŠ SR

2 266 776 537 €

Integrovaná infraštruktúra

MDVRR SR

3 966 645 373 €

Ľudské zdroje

MPSVR SR

2 204 983 517 €

MŽP SR

3 137 900 110 €

MPRV SR

1 754 490 415 €

Kvalita životného prostredia
Integrovaný regionálny operačný program

Pridelené finančné
prostriedky

Efektívna verejná správa

MV SR

278 449 284 €

Technická pomoc

ÚV SR

159 071 912 €

Program rozvoja vidieka

MPRV SR

1 545 272 844 €

Rybné hospodárstvo

MPRV SR

15 785 000 €

Spolu:

15 329 374 992 €

Mesto Hnúšťa má na programové obdobie 2016 – 2022 definované opatrenia a v rámci
nich aktivity, na ktoré je potrebné v nasledujúcich rokoch sústrediť pozornosť a finančné
prostriedky mesta resp. akýchkoľvek zdrojov (fondy EÚ, granty, prostriedky zahraničných
investorov). Naplánovanie spomínaných aktivít znamená vypracovať nasledovný akčný plán
mesta Hnúšťa.

______________________________________________________________________________________________
68
PRM HNÚŠŤA

7.3.1 Návrh prípravy a realizácie investičných akcií pre roky 2008-2010
Nasledovné aktivity v oblasti hospodárstva, školstva, sociálneho zabezpečenia,
životného prostredia, technickej infraštruktúry a kultúry plánuje mesto Hnúšťa realizovať
v priebehu programového obdobia 2007 – 2013, prípadne aj po skončení programového
obdobia. Aktivity sa delia do 4 základných skupín:
A. Rozpracované, neukončené investičné akcie z roku 2007
B. Návrh nových investičných akcií na roky 2008-2010 - investor mesto.
C. Návrh nových investičných akcií na roky 2008-2010 – investorom nie je mesto.
D. Najnutnejšie opravy a údržba objektov, stavieb, verejných priestranstiev v majetku mesta,
ktoré podmieňujú dodržiavanie všeobecných technických podmienok pre užívanie, podmienok
ochrany životného prostredia a bezpečnosti užívania.

A. Rozpracované, neukončené investičné akcie z predchádzajúcich
období, u ktorých je investorom mesto:

ZŠ – Centrum I: Ukončiť rekonštrukciu strechy – odstránenie havarijného stavu
vodotesnej izolácie so zateplením stropov, s potrebou finančných zdrojov cca 760 000,- EUR
Rekonštrukcia kúpaliska: Bolo by potrebné dobudovať:
1. Plážové volejbalové ihrisko – cca 15 tis. EUR
2. Spevnené chodníky, vysadenie stromov a kríkov – cca 30 tis. EUR
3. Doplnenie detského ihriska drobnou architektúrou – 10 tis. EUR
Rekonštrukcia námestia: Dobudovanie námestia v CMZ a úpravy komunikácií na Ul.
M. R. Štefánika a na Ul. Francisciho od ulice Rum. Armády po Ul. Hlavnú – cca 1,0 mil. EUR
Nová komunikácia v CMZP: Pripraviť návrh pre realizáciu cesty v CMZ medzi Ul.
Hlavnou a Ul. Baníckou podľa ÚPD-CMZ o dĺžke cca 150 m. Celková suma potrebná na
prípravu realizácie vrátane technického vybavenia predstavuje 4,350 tis. EUR
Budova MsÚ: Neodkladne uskutočniť údržbu a opravu fasády a strechy, výmeu okien,
rekonštrukciu kúrenia, elektroinštalácie (700 tis. EUR). Tiež je potrebné z dôvodu zabezpečenia
dostatočných adiministratívnych priestorov uskutočniť aj prestavbu vnútorných priestorov, čo
si vyžaduje čiastku cca 300 tis. EUR
Petrivalského vila: Prenájom budovy pre externú organizáciu, resp. FO/PO za účelom
zabezpečenia občianskej vybavenosti pre obyvateľov mesta. Odhadované náklady na stavebné
úpravy len existujúcej stavby predstavujú čiastku cca 2,3 mil. EUR. Ak sa bude pripravovať aj
prístavba, na jej realizáciu bude potrebných cca 4,5 mil. EUR
Dom smútku: Stavba sa nachádza v stave, ktorý je potrebné riešiť v čo najkratšom
horizonte, aby sa predišlo ohrozeniu prevádzky. Uvažuje sa s investíciou cca 100 tis. EUR
Rutinná a štandardná údržba: Schválené finančné požiadavky nepokryli potreby
štandardnej údržby na kultúrnom dome v Hačave a Polome. Pri návrhu rozpočtu je potrebné
prehodnotiť využívanie objektov a plánovať rozsah prác. Uvedené stavby si vyžadujú potrebu
200 tis. EUR
PD komunikácia CMZ: Uvedená komunikácia v súlade s ÚPD CMZ rieši prípravu
pozemkov pre výstavbu cca 5-6 bytových víl. Na vypracovanie PD je potrebných cca 40 tis. EUR
Samotná realizácia si vyžaduje prostriedky v hodnote cca 4,15 mil. EUR
Bytové domy – nižší štandard: Potreba prostriedkov na projektovú prípravu
s kapacitou 30 rodín je cca 70 tis. EUR Samotná realizácia si vyžaduje cca 1,420 mil. EUR
Budova VÚB – prestavba na knižnicu: Celková potreba fin. zdrojov na uskutočnenie
prác v súlade s vypracovaným projektom je 320 000 EUR
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B. Návrh nových investičných akcií - investor mesto.
Komunikácia z IBV na ul. 1. Mája: Projekčne pripraviť návrh na zriadenie miestnej
komunikácie z IBV od ul. Sineckej po ul. 1. Mája o dĺžke cca 300 m. Potreba finančných zdrojov
na projekt cca 130 tis. EUR Predpokladaná potreba na realizáciu je cca 1,1 mil. EUR.
Opravy a rekonštrukcie komunikácií: Celková dĺžka miestnych komunikácií v meste
Hnúšťa je cca 17 km.
1. Ul. Mierová a Banícka, dĺžka cca 400 m
2. U. Š. M. Daxnera, dĺžka cca 350 m
3. Ul. Vansová, dĺžka cca 900 m
4. Ul. Klokočova, dĺžka cca 430 m
5. Ul. M. R. Štefánika od Ul. Hlavnej po tok rieky Rimavy s plochou 1600 m2
Celková potreba finančných prostriedkov pre uskutočnenie opráv a rekonštrukcií komunikácií
predstavuje finančnú čiastku cca 1,2 mil. EUR. Skvalitnenie povrchu vozoviek podmieňuje
zníženie súčasných hodnôt znečisťovania ovzdušia polietavým prachom. Každoročné
opravy
výtlkov na cestách a chodníkoch si vyžadujú vykonanie prác za cca 7-10 tis. EUR.
Rozšírenie cintorína: Príprava rozšírenia cintorína si vyžaduje nasledovné zdroje:
- Projekt + geodetické zameranie – 30 tis. EUR
- Výkup pozemkov – 500.000 EUR
- Odvody za záber poľnohospodárskej pôdy – 120.000 EUR
- Oplotenie, príprava územia (prístupové komunikácie) – 250.000 EUR
- Celková hodnota požadovaných finančných prostriedkov 880.000 EUR.
Z dôvodu zabezpečenia dostatočnej kapacity hrobových miest je potrebné pripraviť rozšírenie
cintorína tak, aby od roku 2019 bolo možné začať pochovávanie v novom cintoríne.
Skládka TKO: Existujúca II. etapa skládky bola vybudovaná s kapacitou 100000 m3
odpadu, je naplnená na 90%, je nutné pristúpiť k príprave novej III. poslednej skládky TKO v
Hnúšti. Z dôvodu dodržania stanovených lehôt stavebného zákona a zákona o verejnom
obstarávaní sa s prípravou začalo v jarných mesiacoch roku 2018. Je pripravené geodetické
zameranie, štúdia a vyhotovuje sa posudzovanie EIA. Projektová príprava si vyžaduje fin.
prostriedky vo výške cca 40 tis. EUR. Realizácia stavby bude nutná z vlastných zdrojov,
nakoľko podpora z iných zdrojov je nereálna. Potreba cca 1,5 mil. EUR, Na uzatvorenie II. etapy
TSMH nasporili 280.000 EUR, potreba je cca 500.000 EUR. Mesto sa pripravuje aj na zber BRO,
kompostéry pre RD, podalo žiadosť o NFP na zberový dovr.
Pešia zóna + Cyklotrasa – Nábrežie Rimavy: Mesto má v pláne zabezpečiť projekt
pre realizáciu pešej zóny. Potreba finančných zdrojov cca 50 tis. EUR a následne uskutočniť
realizáciu, ktorá si bude vyžadovať finančné prostriedky v sume cca 2 mil. EUR.
Dopravné značenie: V súčasnosti by bolo potrebné prehodnotiť a aktualizovať pasport
a následne doplniť chýbajúce značenie v meste. Predpoklad na doplnenie a obnovu dopravného
značenia predstavuje čiastku 80 tis. EUR. Pasporty verejných priestranstiev a verejnej zelene je
tiež pre rozvoj mesta nevyhnutným dokumentom.
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C. Návrh nových investičných akcií – investor nie je mesto
Úpravy miestnych potokov: Potrebné je uskutočniť úpravy jestvujúcich
neupravených prítokov zo Sinca do toku Rimavy, ako aj rozsiahle opravy a rekonštrukcie
v minulosti upravených potokov. Povodňové situácie treba riešiť prevažne v lokalitách Kotlište,
Kolónia, IBV. Dlhodobo nie sú riešené opravy regulovaných potokov v miestnej časti Hačava
a Likier. Ochrana pred povodňami si vyžaduje spracovanie projektov s návrhom technických
a organizačných opatrení. Potreba finančných zdrojov na riešenie protipovodňových opatrení
pred vypracovaním projektov pre jednotlivé lokality sa odhadujú na 2 mil. EUR.
Rekonštrukcia kanalizácie: V meste nie sú dobudované kanalizačné zberače s
prepojením na jestvujúcu ČOV, čím dochádza k značnému znečisťovaniu vodného toku Rimavy
priamym vypúšťaním splaškových vôd bez vyčistenia. V súčasnosti nie je vybudovaná
vyhovujúca kanalizačná sieť s prepojením na ČOV v nasledovných lokalitách mesta:
1. Územie od Ul. Klokočovej smerom na Klenovec – vybudovanie kanalizačných zberačov
o dĺžke cca 2500 m s prepojením na ČOV,
2. Územie na Ul. Hlavnej od mosta nad Rimavou smerom na Tisovec – vybudovanie
kanalizačného zberača o dĺžke cca 500 m,
3. Odvedenie splaškových vôd mimo areálu SlZ z miestnej časti Kolónia o dĺžke cca 1200 m
4. Vybudovanie kanalizačného zberača v miestnej časti Likier s dĺžkou cca 800 m,
Celková potreba finančných zdrojov na dobudovanie vyhovujúceho stavu odvádzania
splaškových vôd v uvedenom rozsahu si vyžaduje cca 5,0 mil. EUR. Mesto má pripravenú
projektovú dokumentáciu, vydané SP, bolo 1x úspešné žiadosťou, ale z dôvodu nedostatku času
a zlej poveternostnej situácie počas realizácie ( november-marec) FP vrátilo.
Preložka štátnej cesty: Preložka štátnej cesty II. triedy z Rim. Soboty na Tisovec. Táto
investičná akcia je už dlhodobo zakotvená v ÚPD vyššieho územného celku. Stavba v dĺžke cca
3,5 km si vyžaduje náklady cca 500 mil. EUR
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D. Návrh najnutnejších opráv a rekonštrukcií existujúcich stavieb
v majetku mesta, ktoré nie sú uvedené v predošlých bodoch:
Most cez Rimavu – Hačava: Doplniť zábradlia a obnoviť nátery
Most cez Rimavu – Likier: Detto ako v bode 4.3 – cca 25 tis. EUR
Lavica cez Rimavu – Ul. Železničná: Detto ako bod 4.3 – cca 70 tis. EUR
Detské dopravné ihrisko: Zabezpečenie opravy a doplnenie oplotenia, dopravného
značenia po upresnení pôvodného projektu na dnešné podmienky. Obnoviť jeho prevádzku
a využívanie. Finančná náročnosť cca 45,0 tis. EUR
Kultúrny dom Hnúšťa: Obnoviť maľby interiéru s nákladmi cca 150 tis. EUR
Letné kino: Oprava osvetlenia, oplotenia, rekonštrukcia sociálnych zariadení,
doplnenie lavičiek a ostatných prvkov, ktoré podmieňujú uskutočňovanie spoločenských
podujatí. Finančné zdroje v hodnote cca 70,0 tis. EUR
Kultúrny dom Polom: Stavba si vyžaduje uskutočnenie náteru strechy, opravu
vodovodu a vonkajšieho WC. Investícia v hodnote 80 tis. EUR
Kultúrny dom Hačava: Z dôvodu zabezpečenia hygienických podmienok prevádzky si
stavba vyžaduje obnovu vnútorných malieb a rekonštrukciu vodovodu a vybavenia sociálnych
zariadení. Uvedené práce predstavujú finančnú potrebu cca 200 tis. EUR
Rekonštrukcia budovy – pohrebné služby: Stavba si vyžaduje uskutočnenie
rekonštrukcie s cieľom efektívnejšieho ďalšieho využívania. Cieľom prestavby je zriadenie
dvoch samostatných obchodných jednotiek s osobitnými vstupmi z Ul. Hlavnej, uskutočnenie
kompletných opráv vnútorných priestorov (výmena podláh, úpravy kúrenia, výmena
stolárskych priečok atď.), oprava strešnej krytiny, úpravy a maľby fasády. Predpokladané
investičné náklady by mali byť cca 0,2 mil. EUR
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7.3.2 Plánované aktivity pre jednotlivé oblasti
Aktivity v oblasti hospodárstvo:
1. rozšíriť poskytované dopravné služby
2. zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu
3. zabezpečiť vhodné priestory
4. administratívne zabezpečenie zo strany mesta
5. spolupráca s mestom
6. dobudovanie cestnej infraštruktúry
7. šírenie osvety na podporu rozvoja mesta
8. spracovanie podnikateľských zámerov za účelom získania finančných prostriedkov
9. rozvoj malého a stredného podnikania v meste
10. vytváranie nových pracovných príležitostí
11. zatraktívnenie pracovného prostredia
12. zabezpečenie obyvateľstvu uspokojenie ich potrieb
13. zabránenie odchodu kvalifikovanej pracovnej sily
14. motivácia potenciálnych zamestnancov zlepšenými platovými podmienkami
15. podpora domáceho malého a stredného podnikania
16. spolupráca podnikateľských subjektov so školami
17. aktívna politika mesta pri uplatnení sa obyvateľov na trhu práce
Aktivity v oblasti školstvo:
1. rekonštrukcia budov materských, základných, stredných škôl (výmena okien, dverí,
podláh, zateplenie fasády, výmena obvodových plášťov, striech, ústredného kúrenia,
elektrorozvodov, vodovodov a pod.)
2. obstaranie a modernizácia vnútorného vybavenia škôl (učebné pomôcky, lavice, IKT
vybavenie, výmena nábytku, zariadenia kuchyne, didaktická technika, výmena
vodovodných batérií a. i.)
3. vonkajšie úpravy areálu škôl (záhrady, detské ihriská, oplotenie)
4. výstavba, prípadne rekonštrukcia ihrísk, spojovacích častí školských objektov
5. rekonštrukcia sociálnych zariadení
6. modernizácia šatní (úložných priestorov pre žiakov)
7. prístavba, nadstavba odborných učební
8. rekonštrukcia kanalizácie
9. modernizácia osvetlenia
10. modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
Aktivity v oblasti sociálne zabezpečenie:
1. zriadenie terénnych ambulantných služieb
2. zamestnať kvalifikovaného sociálneho pracovníka v oblasti sociálnej práce, resp.
pracovníka, ktorý bude poskytovať poradenstvo pre zdravotne postihnutých a mládež
3. zriadenie zariadenia sociálneho poradenstva (výstavba alebo rekonštrukcia)
4. zriadenie denného stacionára pre seniorov
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5. zriadenie azylového domu pre bezdomovcov (najbližšie zariadenie je v Klenovci)
6. rekonštrukcia DEDESO – denný detský stacionár (výmena okien, podláh a kúrenia,
elektrorozvodov, vodoinštalácie, rekonštrukcia sociálnych zariadení, šatní, sprchy,
modernizácia vnútorného vybavenia – špeciálny nábytok pre telesne postihnutých,
kompenzačné pomôcky
7. realizácia vonkajších úprav – preliezky, lavičky, oplotená záhrada – obnova,
vybudovanie altánku a pod.
8. transformácia DEDESO na zariadenie, ktoré bude poskytovať služby pre deti
a dospelých so zdravotným postihnutím (v súčasnosti poskytuje služby len pre deti do
18 rokov)
9. vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím – po dovŕšení určitého veku
10. zriadenie chráneného bývania pre zdravotne postihnutých a s tým súvisiace
zamestnanie osoby v tomto zariadení ako asistent (asistenčná služba)
11. vytváranie bezbariérových prístupov do všetkých zariadení
12. vybudovanie Domu sociálnych služieb a Domova dôchodcov
13. rekonštrukcia Domu s opatrovateľskou službou (hlavne výťahy)
14. vybudovanie centra hygieny pre sociálne slabších obyvateľov
15. vybudovanie bytov nižšieho štandardu pre sociálne slabé vrstvy
Aktivity v oblasti kultúry, športu a cestovného ruchu:
oblasť kultúry:
1. rekonštrukcia objektov zapísaných v Zozname kultúrnych pamiatok SR
2. rekonštrukcia Petrivalského vily
3. rekonštrukcia Domu pamätného revol. NV s pamätnou tabuľou
4. rekonštrukcia pohrebnej kaplnky v Hnúšti
5. úprava historického centra mesta vrátane výsadby zelene
6. rekonštrukcia prírodného amfiteátru
7. rekonštrukcia kultúrneho domu, kina
8. zabezpečenie zvukovej techniky potrebnej na ozvučenie kultúrnych a iných podujatí
9. obstaranie IKT vybavenia do kultúrneho domu
10. rekonštrukcia dom smútku a rozšírenie cintorína
oblasť športu:
1. rekonštrukcia športovísk nachádzajúcich sa v areáli MŠ, ZŠ, SŠ
2. rekonštrukcia a vybavenie existujúcich telocviční pri ZŠ, SŠ
3. výstavba viacúčelových športovísk v meste a mestských častiach
4. výstavba krytej plavárne a letného kúpaliska
5. zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre športové oddiely
6. rekonštrukcia futbalového ihriska, tribúny a sociálnych zariadení
oblasť cestovného ruchu:
1. zriadenie informačného centra a zabezpečenie jeho vnútorného vybavenia pre potreby
cestovného ruchu
2. vyznačenie cyklistických trás
3. zriadenie a vyznačenie náučno-poznávacieho turistického chodníka
4. propagácia mesta za účelom zviditeľnenia mesta a jeho okolia
5. nadviazanie spolupráce s agentúrami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu
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Aktivity v oblasti životné prostredie:
1. vybudovanie skládky TKO
2. realizácia úprav miestnych potokov - úpravy jestvujúcich neupravených prítokov zo
Sinca do toku Rimavy, Povodňové situácie treba riešiť prevažne v lokalitách Kotlište,
Kolónia, IBV. Dlhodobo nie sú riešené opravy regulovaných potokov v miestnej časti
Hačava a Likier
3. rekonštrukcia kanalizácie - v meste nie sú dobudované kanalizačné zberače s
prepojením na jestvujúcu ČOV
Aktivity v oblasti technická infraštruktúra:
1. rekonštrukcia námestia
2. opravy a rekonštrukcie komunikácií
3. rekonštrukcia budovy MSÚ (oprava fasády, strechy)
4. rekonštrukcia Petrivalského vily
5. rekonštrukcia Domu smútku
6. výstavba bytových domov
7. prestavba budovy VÚB na knižnicu
8. údržba miestnych komunikácií
9. realizácia Pešej zóny- Nábrežie Rimavy
10. zabezpečiť dopravné značenie
11. preložka štátnej cesty
12. rekonštrukcia centrálnej kotolne
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VI ROZVOJOVÁ STRATÉGIA

V predchádzajúcich častiach programu rozvoja mesta sme sa zaoberali SWOT analýzou,
ktorá nám predkladá základný obraz o meste a je východiskom pre stanovenie vízie, to
znamená stavu, v akom sa bude mesto nachádzať z pohľadu dlhodobého plánovania. Následne
boli identifikované hlavné problémy mesta Hnúšťa v jeho jednotlivých oblastiach, z ktorých
boli vypracované stromy problémov.
Cieľom tejto časti je vytvorenie rozvojovej stratégie nadväzujúcej na spracované swot
analýzy a stromy problémov, ktorá by prostredníctvom určenia potrebných opatrení a aktivít
smerovala mesto k naplneniu všetkých čiastkových a globálneho strategického cieľa.
Cieľom rozvojovej stratégie je vybudovať príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako
aj návštevníkov mesta, zlepšiť súčasný stav životného prostredia, životnú úroveň vytvorením
nových pracovných miest príchodom nových domácich aj zahraničných investorov, čím sa
posilní miestna ekonomika. K naplneniu vytýčených cieľov je potrebné určiť si priority, ktoré
sú pre rozvoj mesta záväzné a následne určiť opatrenia a aktivity, ktoré je potrebné realizovať
v záujme naplnenia stanovených priorít a cieľov. Na základe zistenej situácie v meste sa určili
nasledovné ciele a priority, opatrenia a aktivity.
Globálnym strategickým cieľom mesta je zastaviť hospodárske a sociálne zaostávanie
mesta a čo najskôr nastúpiť na takú cestu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorá smeruje
ku stálemu znižovaniu disparity medzi mestom a ostatnými mestami a Slovenskom ako celkom
v ekonomickej oblasti, sociálnej dynamike, ekologickej rovnováhe a celkovej kvalite života.
Okrem neho má mesto Hnúšťa identifikované strategické ciele pre jednotlivé oblasti
samostatne a tiež špecifické ciele smerujúce k naplneniu strategických cieľov.
1. Strategický cieľ pre oblasť hospodárstva: skvalitnenie podnikateľského prostredia,
zvýšenie konkurencieschopnosti a životnej úrovne obyvateľov
2. Strategický cieľ pre oblasť školstva a vzdelávania: zvýšenie vzdelanostnej úrovne v
Hnúšti
3. Strategický cieľ pre oblasť sociálneho zabezpečenia: skvalitnenie sociálnych
služieb a služieb sociálnej kurately
4. Strategický cieľ pre oblasť kultúry: posilnenie kultúrneho potenciálu v meste
a regióne
5. Strategický cieľ pre oblasť technickej infraštruktúry: zlepšenie stavu technickej
infraštruktúry v meste Hnúšťa
6. Strategický cieľ pre oblasť životného prostredia, krajiny a prírodných zdrojov:
skvalitnenie životného prostredia zlepšením stavu odpadového hospodárstva
Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja
Potreba určenia kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja je daná
nevyhnutnosťou zabezpečenia čo najvyššej adresnosti programového dokumentu. Určenie
kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja vychádza zo SWOT analýzy, spresňuje
smerovanie podpory na odstránenie alebo zmiernenie koherentne usporiadaných disparít
s využitím faktorov rozvoja.
Na základe vykonaných analýz silných a slabých stránok, príležitosti a ohrození boli
urobené špecifické analýzy disparít a faktorov ďalšieho rozvoja pre oblasti:
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Hospodárstvo
Školstvo a vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie
Kultúra
Technická infraštruktúra
Životné prostredie

Kľúčové disparity pôsobia na počet slabých stránok v oblasti ekonomického rozvoja,
školstva a vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, kultúry, technickej infraštruktúry a životného
prostredia v meste a regióne. Aj keď sa im nebude dať vyhnúť, treba s nimi rátať a snažiť sa
znížiť pôsobenie týchto ohrození v jednotlivých oblastiach. Pri aplikácií disparít je potrebné
aplikovať opatrenia na využitie silných stránok tak aby sa eliminovali slabé stránky.
Hlavné faktory rozvoja sú pozitívne ovplyvňované počtom príležitosti a na ich
základe dochádza k napĺňaniu vízii v ekonomickej a hospodárskej oblasti v oblasti školstva
a vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, kultúry, technickej infraštruktúry ako aj oblasti
životného prostredia.
Ciele a priority
Ciele tvoria hierarchický usporiadanú štruktúru, na ktorej vrchole sa nachádza globálny
strategický cieľ mesta Hnúšťa, ktorý pozostáva zo strategických cieľov pre jednotlivé oblasti.
V záujme dosiahnutia strategických cieľov je nevyhnutné rozčleniť si tieto na menšie ciele –
špecifické resp. priority. K naplneniu priorít a teda aj cieľov strategických smeruje realizácia
opatrení pozostávajúcich z čiastkových aktivít. Opatrenia predstavujú súhrn aktivít
pomáhajúcich realizovať priority. Je potrebné, aby definícia priorít zohľadňovala skutočnosť, že
každá priorita vyžaduje jasné kvalifikovateľné a merateľné ukazovatele. Naplánovanie aktivít
znamená vypracovať akčný plán mesta Hnúšťa (v akom časovom horizonte a aké aktivity
mesto plánuje realizovať).
V nasledujúcich tabuľkách prinášame prehľad strategických cieľov, priorít (špecifické
ciele), opatrení a aktivít, ktoré plánuje mesto v jednotlivých oblastiach realizovať
(hospodárstvo, školstvo a vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, kultúra, technická infraštruktúra,
životné prostredie, krajina a prírodné zdroje).

1 Hospodárstvo
1.1 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: Hospodárstvo
Hospodárstvo
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
 Málo podnikateľských príležitosti
 Plánovaná finančná podpora vlády
v meste
samospráve a podnikateľom
 Nedostatočná miera tvorby
 Medzinárodné programy spolupráce
finančných zdrojov u fyzických osôb
 Medzinárodné letisko Sliač
 Chýbajúca komplexná ponuka
 Zvýšený záujem zahraničných
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služieb a produktov cestovného
ruchu pre rôzne cieľové skupiny
návštevníkov
Slabá spolupráca s cestovnými
kanceláriami
Úbytok vysokokvalifikovanej
pracovnej sily z mesta a regiónu
Silná konkurencia iných miest
a regiónov
Nízka kúpyschopnosť obyvateľstva
mesta a regiónu
Nízka kvalita a nevyhovujúca
štruktúra ubytovacích zariadení
Nízka technologická a technická
úroveň výroby
a konkurencieschopnosť výrobkov
Nevyužitý potenciál mesta a regiónu
Vysoká miera nezamestnanosti
rizikových skupín na celkovej miere
nezamestnanosti
Starnutie obyvateľstva a s tým
súvisiaca veková nevyváženosť
v špecifických profesiách
Nedostatok finančných prostriedkov
potrebných na rozvoj odvetví
hospodárstva v meste a blízkom
regióne
















1.2 Ciele a priority Hospodárstvo
Ciele
1. skvalitnenie podnikateľského prostredia,
zvýšenie konkurencieschopnosti a životnej
úrovne obyvateľov

investorov
Výhodná geografická poloha v centre
kraja
Dlhoročná tradícia a relatívne
rozvinutá materiálno-technická
základňa cestovného ruchu
Existencia voľných plôch vhodných pre
budovanie priemyselného parku
Existencia siete podporných,
poradenských a profesných inštitúcií
a konzultačných centier
Zvyšovanie atraktivity
podnikateľského prostredia
podporujúci hospodársky rast a prísun
investícii
Existujúci rastový potenciál a dobré
východiska pre rozvoj
konkurencieschopnosti v oblasti
cestovného ruchu sa vidieckeho
turizmu
Existujúci nehmotný potenciál
cestovného ruchu v meste regióne
Rozvoj zaujímavých akcii i atrakcií
v meste a regióne
Rozvoj mesta a regiónu
prostredníctvom realizácie miestnej
stratégie rozvoja
Zlepšenie podpory rozvoja
a propagácie cestovného ruchu
Vhodne stavebné pozemky
napomáhajúce rozvoju malého
a stredného podnikania
Ďalšie vylepšovanie fungovania trhu
práce a zvyšovanie účinnosti aktívnej
politiky zamestnanosti

Priority
1.1 zabezpečenie prílevu domácich
a zahraničných investorov
1.2 zvýšenie životnej úrovne a zamestnanosti
obyvateľstva
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1.3 Opatrenia a aktivity Hospodárstvo
Opatrenia
1.1.1 Vytvorenie vhodných podnikateľských
podmienok a podpora podnikateľských
aktivít

1.1.2 podpora obyvateľstva pri uplatnení sa
na trhu práce

Aktivity
1.1.1.1 rozšíriť poskytované dopravné služby
1.1.1.2 zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu
1.1.1.3 zabezpečiť vhodné priestory
1.1.1.4 administratívne zabezpečenie zo strany
mesta
1.1.1.5 spolupráca s mestom
1.1.1.6 šírenie osvety na podporu rozvoja mesta
1.1.1.7 spracovanie podnikateľských zámerov
za účelom získania finančných prostriedkov
1.1.1.8 rozvoj malého a stredného podnikania v
meste
1.1.2.1 vytváranie nových pracovných
príležitostí
1.1.2.2 zatraktívnenie pracovného prostredia
1.1.2.3 zabezpečenie obyvateľstvu uspokojenie
ich potrieb
1.1.2.4 zabránenie odchodu kvalifikovanej
pracovnej sily
1.1.2.5 motivácia potenciálnych zamestnancov
zlepšenými platovými podmienkami
1.1.2.6 podpora domáceho malého a stredného
podnikania
1.1.2.7 spolupráca podnikateľských subjektov
so školami
1.1.2.8 aktívna politika mesta pri uplatnení sa
obyvateľov na trhu práce
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2 Školstvo a vzdelanie
2.1 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: Školstvo a vzdelanie
Školstvo a vzdelanie
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
 V meste existuje dostatočný počet
 Nízky podiel výdavkov na rozvoj
všetkých typov škôl v dostatočnej
ľudských zdrojov a nedostatočné
štruktúre
využívanie potenciálu IKT vo

Dobrá dostupnosť všetkých
vzdelávacom procese
vzdelávacích zariadení,
 Nedostatočný počet občanov

Pozitívny vývoj vzdelanostnej
zapojených do celoživotného
štruktúry ekonomicky aktívnych
vzdelávania
obyvateľov
 Zastaranosť školských budov

Modernizácia vzdelanostnej základne
a vnútorného vybavenia škôl
 Racionalizácia siete škôl a s tým
 Nedostatočná vzdelanostná úroveň
súvisiaca vyššia efektivita využitia
marginalizovaných rómskych
finančných zdrojov na infraštruktúru
komunít
vzdelávania
 Nedostatok finančných prostriedkov
na ďalší rozvoj školstva
a vzdelávania
2.2 Ciele a priority Školstvo a vzdelávanie
Ciele
Priority
1. zvýšenie vzdelanostnej úrovne v Hnúšti
1.1. zvýšenie záujmu obyvateľstva o štúdium
na školách
2.3 Opatrenia a aktivity Školstvo a vzdelanie
Opatrenia
Aktivity
1.1.1 zlepšenie podmienok výchovno1.1.1.1 rekonštrukcia budov predškolských a
vzdelávacieho procesu
školských zariadení
1.1.1.2 modernizácia vnútorného vybavenia
zariadení
1.1.1.3 realizovať vonkajšie úpravy (výstavba
ihriska a pod.)
1.1.1.4 príprava projektov za účelom získania
financií
1.1.1.5 premena tradičnej školy na modernú
(zmena vyučovacieho procesu)
1.1.1.6 zabránenie odchodu kvalifikovaných
pedagógov
1.1.1.7 zriadenie špeciálnych odborných
učební
1.1.2 riešenie otázky vzdelanosti u
marginalizovanej rómskej komunity
1.1.2.1 efektívna práca s rómskou populáciou
1.1.2.2 motivácia prostredníctvom
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mimoškolských aktivít realizovaných
v zariadeniach
1.1.2.3 šírenie osvety medzi príslušníkmi
rómskej populácie
1.1.2.4 pomoc príslušníkom marginalizovanej
rómskej komunity pri uplatnení sa na trhu
práce
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3 Sociálne zabezpečenie
3.1 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: Sociálne zabezpečenie
Sociálne zabezpečenie
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
 Zatváranie zdravotníckych zariadení
 Pôsobenie Európskeho sociálneho
a nedostatočná sieť zariadení
fondu
sociálnych služieb
 Programy podporujúce medzinárodnú
 Nepriaznivý zdravotný stav
spoluprácu
obyvateľstva v dôsledku štruktúry
 Silné zastúpenie mimovládnych
priemyslu v regióne a zmeny
občianskych združení
štruktúry ochorení
 Skúsenosti a profesionalita ľudí, ktorí

Nedostatočné zabezpečenie
v tejto oblasti pracujú
finančnými prostriedkami od štátu
 Dostatok Rómskych lídrov v meste
na presun kompetencií zo štátu na
 Vytváranie verejno-právnych
samosprávu v oblasti sociálnej
a cezhraničných partnerstiev
pomoci
 Odstránenie systémových
 Nedostatočná flexibilita
nedostatkov systému sociálnych vecí
zabezpečovania potrieb špecifických
a zvyšovanie kvality a efektívnosti
cieľových skupín
v oblasti sociálnych vecí
 Nedostatočná profesionalita
 Podpora sociálnej inklúzie
sociálnej práce
marginalizovaných skupín a ich
 Neefektívne využívanie existujúceho
uplatnenia na trhu práce
potenciálu ľudských zdrojov
v sociálnej oblasti
 Vysoký podiel dlhodobo
nezamestnaných z celkového počtu
nezamestnaných
 Nedostatok finančných prostriedkov
na ďalší rozvoj zdravotníctva a sieť
sociálnych služieb
3.2 Ciele a priority Sociálne zabezpečenie
Ciele
Priority
1. skvalitnenie sociálnych služieb a služieb
1.1. zabezpečenie kvalitnejších a nových
sociálnej kurately
sociálnych služieb
3.3 Opatrenia a aktivity Sociálne zabezpečenie
Opatrenia
Aktivity
1.1.1 zvýšenie úrovne existujúcich zariadení 1.1.1.1 rekonštrukcia budov sociálnych
poskytujúcich sociálne služby
zariadení
1.1.1.2 príprava projektov na získanie financií
1.1.1.3 obstaranie nového vybavenia do
sociálnych zariadení
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1.1.2 rozšírenie sociálnych služieb v meste

1.1.1.4 transformácia „DEDESO“ na
zariadenie aj pre dospelých
1.1.2.1 výstavba chýbajúcich sociálnych
zariadení (zariadenie soc. poradenstva, DSS,
azylový dom pre bezdomovcov, Domov
dôchodcov)
1.1.2.2 zriadenie terénnych ambulantných
služieb
1.1.2.3 zabezpečenie vzdelávania pre deti so
zdravotným postihnutím
1.1.2.4 vybudovanie bytov nižšieho štandardu
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4 Kultúra, šport a cestovný ruch
4.1 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: Kultúra, šport a cestovný ruch
Kultúra, šport a cestovný ruch
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
 Nedostatočná údržba a obnova
 Veľký počet ľudí a inštitúcií
historických objektov a kultúrnych
pôsobiacich v kultúre ako potenciál
pamiatok
pre rozvoj ponuky pre cestovný ruch
 Nízka kvalita služieb v oblasti
 Kultúrno historický potenciál mesta
cestovného ruchu
a regiónu
 Nedostatočná prezentácia mesta
 Spoločný postup mesta a regiónu pri
v zahraničí
prezentácií kultúrno historického
potenciálu
 Nedostatok finančných prostriedkov
na ďalší rozvoj kultúry a športu
 Modernizácia kultúrnej a športovej
základne
4.2 Ciele a priority kultúra, šport a cestovný ruch
Ciele
Priority
1. posilnenie kultúrneho potenciálu mesta
1.1. zvýšenie úrovne kultúrnej činnosti v
a regiónu
meste
2. rozvoj a propagácia športu v meste
2.1 posilnenie športovej činnosti a zdravého
3. rozvoj a propagácia cestovného ruchu v
spôsobu života
meste
3.1 zvýšenie atraktivity prostredia
a potenciálu mesta v oblasti cestovného ruchu
4.3 Opatrenia a aktivity kultúra, šport a cestovný ruch
Opatrenia
Aktivity
1.1.1 zlepšenie technického stavu
1.1.1.1 rekonštrukcia objektov zapísaných
kultúrnych objektov
v Zozname kultúrnych pamiatok SR
1.1.1.2 rekonštrukcia Petrivalského vily
1.1.1.3 rekonštrukcia Domu pamätného revol.
NV s pamätnou tabuľou
1.1.1.4 rekonštrukcia pohrebnej kaplnky
v Hnúšti
1.1.1.5 úprava historického centra mesta
vrátane výsadby zelene
1.1.1.6 rekonštrukcia prírodného amfiteátru
1.1.1.7 rekonštrukcia kultúrneho domu, kina
1.1.1.8 obstaranie IKT vybavenia do
kultúrneho domu
1.1.1.9 rekonštrukcia dom smútku a rozšírenie
1.1.2 skvalitnenie podmienok pre rozvoj
cintorína
športu
1.1.2.1 rekonštrukcia športovísk
nachádzajúcich sa v areáli MŠ, ZŠ, SŠ
1.1.2.2 rekonštrukcia a vybavenie existujúcich
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telocviční pri ZŠ, SŠ
1.1.2.3 výstavba viacúčelových športovísk
v meste a mestských častiach
1.1.2.4 výstavba krytej plavárne a letného
kúpaliska
1.1.2.5 zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia pre športové oddiely
1.1.2.6 rekonštrukcia futbalového ihriska,
tribúny a sociálnych zariadení
1.1.3 využitie prírodného a kultúrneho
potenciálu mesta a regiónu

1.1.3.1 zriadenie informačného centra
a zabezpečenie jeho vnútorného vybavenia
pre potreby cestovného ruchu
1.1.3.2 vyznačenie cyklistických trás
1.1.3.3 zriadenie a vyznačenie náučnopoznávacieho turistického chodníka
1.1.3.4 propagácia mesta za účelom
zviditeľnenia mesta a jeho okolia
1.1.3.5 nadviazanie spolupráce s agentúrami
pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu
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5 Technická infraštruktúra
5.1 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: Technická infraštruktúra
Technická infraštruktúra
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
 Chýbajúca dobudovaná technická
 Existencia rozsiahlej siete
a environmentálna infraštruktúra
občianskej vybavenosti,
pamiatkového a stavebného fondu
 Nízky podiel ciest vyšších tried
a nevyhovujúci technický stav cestnej
 Nárast počtu osôb napojených na
infraštruktúry
verejný vodovod, rozvod plynu
a verejnú kanalizáciu
 Chýbajúci obchvat mesta
 Možnosti rozvoja technickej
 Kontinuálny nárast hustoty
infraštruktúry k zabezpečeniu
automobilovej dopravy
potrieb obyvateľov mesta a regiónu
 Nedostatočné využitie už existujúcej
siete technickej infraštruktúry v meste
 Nevysporiadané vlastnícke vzťahy
brzdiace rozvoj a dobudovanie technickej
infraštruktúry
 Nedostatok finančných prostriedkov na
ďalší rozvoj v oblasti technickej
infraštruktúry
5.2 Ciele a priority Technická infraštruktúra
Ciele
Priority
1. zlepšenie stavu technickej infraštruktúry
1.1. dobudovanie technickej infraštruktúry
v meste Hnúšťa
vrátane rekonštrukcie priestranstiev
spoločenského významu
5.3 Opatrenia a aktivity Technická infraštruktúra
Opatrenia
Aktivity
1.1.1 dobudovanie technickej infraštruktúry 1.1.1.1 opravy a rekonštrukcie komunikácií
1.1.1.2 výstavba nových komunikácií (preložka
štátnej cesty)
1.1.1.3 údržba miestnych komunikácií
1.1.1.4 rozšírenie cintorína
1.1.2 rekonštrukcia (výstavba) budov
1.1.2.1 rekonštrukcia námestia
a priestranstiev spoločenského významu
1.1.2.2 rekonštrukcia Domu smútku
1.1.2.3 rekonštrukcia MsÚ
1.1.2.4 rekonštrukcia Petrivalského vily
1.1.2.5 prestavba budovy VÚB na mestskú
knižnicu
1.1.2.6 rekonštrukcia centrálnej kotolne
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6 Životné prostredie, krajina a prírodné zdroje
6.1 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: Životné prostredie, krajina a prírodné
zdroje
Životné prostredie, krajina a prírodné zdroje
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
 Nízky podiel využívania
 Zachovanie druhov a biotopov
obnoviteľných zdrojov energie
v meste a regióne
 Nedostatočné napojenie niektorých
 Environmentálna politika
mestských časti na environmentálnu
podporujúca znižovanie negatívnych
infraštruktúru
vplyvov ekonomického rastu na
životné prostredie
 Nedostatočná úroveň
protipovodňovej ochrany
 Vhodný potenciál mesta a regiónu
pre využitie obnoviteľných zdrojov
 Nevyhovujúca kvalita vody
energie
povrchových tokov
 Čiastočne vybudovaná
 Nedostatky v separácií a spracovaní
environmentálna infraštruktúra
odpadov
 Vytvorenie podmienok pre
 Existencia veľkých znečisťovateľov
separovaný zber a likvidáciu odpadu
ovzdušia v meste
 Rozvoj ekologického
 Nízky záujem občanov mesta
poľnohospodárstva
o ekologické problémy
 Realizácia protipovodňových opatrení
 Nedostatok finančných prostriedkov
na riešenie situácie v oblasti ŽP
6.2 Ciele a priority Životné prostredie, krajina a prírodné zdroje
Ciele
Priority
1. skvalitnenie životného prostredia
1.1 zabezpečenie správneho nakladania s
zlepšením stavu odpadového hospodárstva
odpadom
6.3 Opatrenia a aktivity Životné prostredie, krajina a prírodné zdroje
Opatrenia
Aktivity
1.1.1 podpora separácie odpadu
1.1.1.1 zintenzívniť informovanie ľudí
o potrebe separácie odpadu
1.1.1.2 spolupráca mesto – obyvateliapodnikateľské subjekty v oblasti narábania s
odpadom
1.1.1.3 osveta v oblasti odpadového
hospodárstva
1.1.1.4 zlepšenie podmienok pre separáciu
odpadov (dostatok kontajnerov a pod.)
1.1.2 dobudovanie infraštruktúry
odpadového hospodárstva

1.1.2.1 odstránenie existujúcich divokých
skládok
1.1.2.2 zabránenie vzniku nových divokých

______________________________________________________________________________________________
87
PRM HNÚŠŤA

skládok
1.1.2.3 vytvorenie nových skládok
s dostatočnou kapacitou
1.1.2.4 zabránenie vypúšťaniu splaškových
vôd do potokov
1.1.2.5 dobudovanie kanalizačných zberačov
s napojením na ČOV
1.1.2.6 úprava miestnych potokov
1.1.2.7 informovanie obyvateľov o nesprávnom
nakladaní s odpadom
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VII

FINANČNÝ PLÁN

Indikatívny finančný plán špecifikuje pre každú prioritu a na každý rok finančný prídel.
Ide o finančný prídel plánovaný ako príspevok z každého fondu a podľa potreby aj z iných
finančných nástrojov, ako aj celkovú výšku verejných a odhadovaných súkromných zdrojov,
ktoré zodpovedajú podielu každého jednotlivého fondu.
1 Vlastné zdroje financovania, identifikovanie zdrojov použiteľných na rozvojové
zámery mesta
1.1 Pravidla pre zabezpečovanie zámerov PRM mesta Hnúšťa
Pri zabezpečovaní sociálnych, ekonomických a iných priorít mesta sa mesto musí riadiť
zákonmi a všeobecne záväznými predpismi.
Na realizáciu zámerov obsiahnutých v PRM je možné okrem rozpočtových príjmov
použiť prostriedky mimo rozpočtových fondov, zisk z vlastnej podnikateľskej činnosti, návratné
zdroje financovania.
V súlade s platnou legislatívou mesto z vyššie uvedených prostriedkov spolu so zdrojmi
z prebytku rozpočtového hospodárenia môže mesto vytvoriť „ Peňažný fond mesta“.
Limity pre používanie výdavkov z rozpočtu mesta sú viazané na stabilitu a dlhodobú
rozpočtovú vyrovnanosť.
1.2 Možnosti financovania z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov
Mesto Hnúšťa v posledných rokoch nebolo orientované na masívne financovanie
investícií. V posledných dvoch rokoch sa zameralo na prípravu projektov a projektovej
dokumentácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa mesto mohlo uchádzať o čerpanie finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU v programovom období 2007-2013. Príprava
jednotlivých projektov je zahrnutá v časti Akčný plán.
2 Cudzie zdroje financovania
2.1 Európske štrukturálne a investičné fondy
Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) sú s rozpočtom 454 miliárd EUR na roky 2014
– 20 hlavným nástrojom investičnej politiky Európskej únie. Do roku 2023 EŠIF zmobilizujú
kritický objem investícií v kľúčových prioritných oblastiach EÚ s cieľom reagovať na potreby
reálnej ekonomiky, a to podporou tvorby pracovných miest a návratom európskeho
hospodárstva k udržateľnému rastu.
Koordinované zdroje :
 Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
 Európsky sociálny fond (ESF)
 Kohézny fond (KF)
 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
 Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)
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V partnerských dohodách medzi Európskou komisiou a jednotlivými členskými štátmi EÚ sa
stanovujú plány vnútroštátnych orgánov v súvislosti s tým, ako sa budú využívať financie z
európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 až 2020. Vymedzujú sa v nich
strategické ciele a investičné priority jednotlivých krajín a ich prepojenie so všeobecnými
cieľmi stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho
rastu.
Pre doplnenie zdrojových potrieb na krytie rozvojových zámerov mesta Hnúšťa je
potrebné uvažovať i so zdrojmi zo Štrukturálnych fondov:
1Európskeho fondu pre regionálny rozvoj – ERDF,
2Európskeho sociálneho fondu – ESF,
3Kohézneho fondu – KF,
4Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka – EAFRD.
2.2 Bankové úvery
2.2.1 Spolufinancovanie pomocou bankových úverov
Pre realizáciu rozvojových zámerov z EŠIF je možné využiť systém spolufinancovania
a financovania tzv. neoprávnených výdavkov (výdavky, ktoré je potrebné vynaložiť pri
financovaní projektu, no nie sú oprávnené z pohľadu štrukturálnych fondov) bankový úver.
V prípade potreby môže mesto využiť i úver na možnosti financovania zdrojov, ktoré
budú následne refundované z riadiaceho orgánu – platobnou jednotkou. Tu zväčšia banky
poskytujú úver na báze preklenovacieho úveru, tzn., že daný limit sa priebežne obnovuje.
2.2.2 Bankové úvery mimo rámca štrukturálnych fondov
V prípadoch, ktoré sú významné pre mesto, no nie je ich možné financovať zo
štrukturálnych fondov, ani nie sú súčasťou projektu financovaného z Kohézneho fondu môže
dôjsť k využitiu 2 foriem financovania dlhodobých potrieb:
1. Formou investičného, komunálneho úveru,
2. Formou projektového financovania v rátane foriem PPP.
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VIII ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE
1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
Nositeľom programu (ako strednodobého plánovacieho nástroja rozvoja mesta) je
mesto a z toho titulu jednotlivé jeho rozhodovacie a riadiace orgány budú mať rozhodujúce
funkcie v jeho riadení a implementácii. Odporúčame postupovať v zmysle overenej plánovacej
kultúry EU, resp. zásad a pravidiel riadenia a implementácie programov financovaných zo
štrukturálnych fondov. Predovšetkým to znamená, v súlade s pravidlami strednodobého
plánovania ustanovenie nositeľov programu, resp. pridelenie príslušných strednodobých
plánovacích funkcií existujúcim orgánom mesta.
PRM mesta Hnúšťa je živým dokumentom. Realizácia programu bude dôsledne
sledovaná a monitorovaná. Jednotlivé opatrenia a úlohy budú realizované mestom Hnúšťa,
organizáciami zriadenými a založenými mestom, resp. v spolupráci s ďalšími organizáciami
a inštitúciami.
Pre udržiavanie a realizáciu PRM mesta Hnúšťa bude zriadená Koordinačná komisia pre
riadenie realizácie PRM mesta Hnúšťa, ktorej úlohou bude monitorovať celkový proces
implementácie stratégie a navrhovať v prípade potreby zmeny v realizácii strategických plánov,
ich doplnenie, prípadne prípravu nových dokumentov potrebných pre napĺňanie vízie mesta. V
Koordinačnej komisii pre riadenie realizácie PRM mesta Hnúšťa budú zastúpení hlavní
predstavitelia samosprávy (primátor, viceprimátor, prednosta a vedúci odborov Mestského
úradu) s dôrazom na zastúpenie všetkých sektorov a priradenie odborníkov k jednotlivým
prioritám.
Proces realizácie PRM mesta Hnúšťa sa začne po jeho schválení Mestským
zastupiteľstvom.
Úlohou Koordinačnej komisie pre riadenie realizácie PRM mesta Hnúšťa bude:
 schádzať na prehodnocovanie plnenia PRM mesta Hnúšťa podľa potreby, najmenej
jedenkrát štvrťročne,
 jedenkrát ročne podať správu Mestskému zastupiteľstvu o stave realizácie cieľov
PRM mesta Hnúšťa tak, aby bolo zabezpečené, že všetky ciele budú splnené včas,
 prideliť zodpovednosť (hlavnú garanciu) za monitorovanie jednotlivých cieľov
akčných plánov svojim jednotlivým členom,
 vzájomne sa informovať o plánoch prípravy a realizovaní projektov za účelom
koordinácie aktivít v meste,
 aktualizovať PRM mesta Hnúšťa (minimálne každý druhý rok) – je to živý, otvorený
dokument,
 pravidelne komunikovať s občanmi, podnikateľmi a inštitúciami v meste s cieľom
zabezpečiť informovanosť o PRM mesta Hnúšťa – so stratégiou rozvoja mesta bude
oboznámená verejnosť prostredníctvom internetu (na webovej stránke mestského
úradu www.hnusta.EUR ) a miestnych médií.
Jednotlivé úlohy programu budú realizované pomocou bežných postupov a procedúr
mestského úradu a ďalších zúčastnených inštitúcií, pričom rozhodujúcim pre úspech bude
monitorovanie a koordinácia týchto úloh uskutočnená určeným odborom (oddelením)
mestského úradu alebo príslušnými zodpovednými osobami.
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PRM mesta Hnúšťa je otvorený dokument, ktorý bude reagovať na zmeny v okolí,
zmeny potrieb obyvateľov mesta Hnúšťa a legislatívne zmeny. PRM mesta Hnúšťa bude
podliehať priebežným aktualizáciám a hodnoteniam. Vychádza z princípu, že proces
plánovania bude úspešný len vtedy, ak sa k nemu bude pristupovať ako k dlhodobému procesu,
bude sa orientovať na vyžitie silných stránok a možností územia, na potláčanie slabých stránok
a možných ohrození územia a bude sa neustále adaptovať, aktualizovať a prispôsobovať v
súlade so zmenami a potrebami sociálno-ekonomického života mesta. Otvorenosťou
dokumentu sa zabezpečí flexibilita pri určovaní priorít mesta, ktoré musia reagovať na
vzniknuté zmeny v danom prostredí a preferenciách obyvateľov.
Aktualizácia PRM mesta Hnúšťa bude založená na princípe výberu priorít, opatrení,
aktivít a projektov, pomocou ktorých je možné dosiahnuť najefektívnejší rozvoj prioritných
oblastí mesta. Postup bude nasledovný:
 Koordinačná komisia pre riadenie realizácie PRM mesta Hnúšťa odporučí zmeny v PRM
mesta Hnúšťa,
 Mestské zastupiteľstvo schváli PRM mesta Hnúšťa na ďalšie obdobie.

2 Monitorovanie a hodnotenie
Základom Monitorovacieho výboru PRM by malo byť mestské zastupiteľstvo, ktoré by
pre jednotlivé priority a opatrenia využívalo odbornú kapacitu svojich komisií. Predsedom
monitorovacieho výboru by mal byť primátor mesta.
Riadiacim orgánom programu by mal byť mestský úrad s tým, že
Sprostredkovateľskými orgánmi pre jednotlivé priority by mali byť príslušné odbory mestského
úradu. Riaditeľom riadiaceho orgánu by mal byť prednosta mestského úradu.
Platobným orgánom programu by mal byť príslušný finančný útvar mesta. Auditom
programu by mali byť poverené kontrolné orgány mesta. Implementáciou programu by mal
podporovať Informačný a monitorovací systém programu.
Monitorovanie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bude stálym
a dlhodobým procesom zameraným na sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien
pomocou vybraných ukazovateľov, cieľom ktorého bude získavanie informácií o skutočnom
plnení opatrení zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe zmeniť ich výber
alebo spôsob realizácie.
Základným zdrojom monitorovacích údajov je žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku, ktorá obsahuje informácie o žiadateľovi a jeho partneroch na projekte,
informácie o projekte, názvy a očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu
a finančný plán projektu.
Monitorovacia správa projektu predkladaná príjemcom pomoci obsahuje účtovnú
závierku príjemcu pomoci a reálne hodnoty a merateľných ukazovateľov výstupu, výsledku
a dopadu realizovaného projektu.
Frekvencia monitorovacieho cyklu je daná Zmluvou o nenávratný finančný príspevok
a podávaná na riadiaci orgán bude pravidelne za každý štvrťrok počas celého priebehu
realizácie projektu. Po ukončení jednotlivých aktivít projektu sa raz ročne podáva
monitorovacia správa počas nasledujúcich piatich rokov, počas ktorých sa sleduje udržateľnosť
projektu.
Samotné monitorovanie bude prevádzané pravidelne raz mesačné nakoľko je potrebné
sledovať harmonogram postupu jednotlivých aktivít pri realizácií projektu s harmonogramom
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prác, ktoré sú uvedené v zmluve o nenávratnom finančnom príspevku aby priebeh realizácie
bol v súlade a aby sa stihli realizovať opatrenia keby došlo k oneskoreniu realizácie
jednotlivých aktivít.
Pri monitoringu nesmieme zabúdať na žiadosti o prostriedky vrátane zúčtovacích
dokladov ako výstup procesu finančného riadenia, ktorý obsahuje sumy deklarovaných
oprávnených výdavkov projektov, sumy uznaných oprávnených projektov ako aj sumy
neoprávnených výdavkov projektu a dátumy prijatia a zaúčtovania žiadosti o platbu na
platobnej jednotke.
Hodnotenie je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči cieľom
programu. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a po ich ukončení.
Posudzuje sa hlavne vecná stránka a vzniknuté problémy. Riešenie prioritných problémov sa
posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom. Nevyhnutnou podmienkou
monitoringu je organizačné a metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov
a z nich vyplývajúce zmenové riadenie.
Monitorovanie plnenia programu rozvoja obce bude obsahovať nasledovné činnosti:
systematické zbieranie vybraných informácií súvisiacich s realizáciou strategických cieľov,
spracovanie porovnávacích a tematických analýz, príprava priebežných správ
poukazujúcich na stupeň realizácie v hlavných oblastiach spoločenského a hospodárskeho
života,
 vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a opatrení,
 vyhodnotenie súladu medzi prijateľnými cieľmi a opatreniami a dosiahnutými výsledkami.
 vyhodnotenie kvality dodaných stavebných materiálov
 kvalitu prevedených prác
 dodržanie termínov a technologických postupov pri realizácii jednotlivých aktivít projektu
 počet zhodnotenej plochy v m2 , km2, km,
 vyhodnotenie jednotlivých aktivít projektu podľa Zmluvy o NFP
Uvedené činnosti uskutočnené v procese monitorovania umožnia zhodnotiť postup
v realizácii plánovaných úloh.
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ZÁVER
Dokument PRM mesta Hnúšťa je rozvojový dokument mesta – vyjadruje víziu rozvoja
mesta založenú na výsledkoch strategického plánovania.
PRM mesta Hnúšťa je strednodobý programovací dokument s časovým horizontom 7
rokov. Tento programovací dokument bol spracovaný ako podporný dokument pre stanovenie
prioritných rozvojových oblastí, strategických cieľov, priorít, opatrení a aktivít rozvoja mesta
Hnúšťa.
Vykonateľnosť jednotlivých opatrení a tým dosiahnutie stanovených cieľov bude
závisieť od mnohých faktorov. Najkritickejším prvkom je finančná náročnosť jednotlivých
priorít. Ďalším nie menej dôležitým faktorom vplývajúcim na riešenie jednotlivých aktivít sú
komplikované vlastnícke vzťahy.
Schválený PRM mesta Hnúšťa je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové
priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity zrušiť napr. keď ich
financovanie je nad únosnosť mesta alebo stratili svoju opodstatnenosť. PRM mesta Hnúšťa
schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Hnúšti.
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