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I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov:                                     Mesto Žiar nad Hronom  

2. Identifikačné číslo:                00321125 

3. Adresa sídla:              Ul. Štefana Moysesa č. 46 

                                                                       965 19 Žiar nad Hronom 

                                   

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu  

obstarávateľa:  

 

     Mgr. Peter Antal, primátor, Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, tel. číslo 

045/6787120, e-mail:  primator@ziar.sk 

 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej 

možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente , a miesto na konzultácie: 

 

Ing. Blažena Kollárová, Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, tel. číslo 

045/6787124, e-mail: blazena.kollarova@ziar.sk,  

miesto na konzultácie: Mestský úrad v Žiari nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, Odbor životného 

prostredia a infraštruktúry, kancelária č. dv. 10 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

1. Názov:   

Program rozvoja  mesta Žiar nad Hronom 

2021 – 2027 

2. Charakter: 

Program rozvoja (ďalej PR) obce je strednodobý rozvojový  dokument  podpory regionálneho rozvoja.  

Vypracovanie PR vyplýva zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. 

3. Hlavné ciele 

Cieľom dokumentu je získať analýzu o danostiach územia mesta, jeho silných  a slabých stránkach, 

problémoch, ktoré je potrebné v nasledujúcom období riešiť a na základe týchto poznatkov stanoviť 

stratégiu jeho ďalšieho rozvoja v rôznych oblastiach tak, aby bol zabezpečený optimálny hospodársky 

a sociálny rozvoj mesta.  

4. Obsah  

Program rozvoja obce pozostáva v súlade s § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja  z nasledovných častí: 

a) analytická časť, 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) strategická časť, 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) programová časť, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie 

programu rozvoja obce, 

mailto:primator@ziar.sk
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d) realizačná časť, 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) finančná časť, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, 

inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce. 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického 

dokumentu 

Strategický dokument PR nie je spracovávaný  vo variantoch. 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 

 

Získavanie podkladov a informácií o území jún - júl 2020 

Analytická časť  august - september 2020 

Strategická časť a programová časť október  - december 2020 

Posúdenie strategického dokumentu z hľadiska zákona         

č. 24/2006 Z. z.  
marec - apríl 2021 

Schválenie Mestským zastupiteľstvom v  Žiari nad Hronom apríl 2021 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom 

PR je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta, ktorou je Územný 

plán mesta Žiar nad Hronom, schválený uznesením MsZ v Žiari nad Hronom číslo 29/2009 zo dňa    

23. 4. 2009 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov č. 1 - 6 a zároveň je vypracovaný v súlade 

s princípmi Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 

na roky 2015-2023.  

PR mesta Žiar nad Hronom na roky 2021-2027 nahradí doterajší PHSR mesta Žiar nad Hronom na 

roky 2014-2020, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom             

č. 139/2014 zo dňa  11. 12. 2014. 

 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:  

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom.  

9. Druh schvaľovacieho dokumentu:   

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na 

životné prostredie vrátane zdravia 

1. Požiadavky na vstupy 

Vstupmi strategického dokumentu sú dostupné relevantné údaje o danom území, získané z rôznych 

súvisiacich strategických a rozvojových dokumentov, od správcov inžinierskych sietí a subjektov, 

pôsobiacich na území mesta, názory obyvateľov mesta získané dotazníkovým prieskumom                  

a príslušné ustanovenia právnych predpisov. 

2. Údaje o výstupoch 

Výstupmi strategického dokumentu sú:  

 vytýčenie strednodobej stratégie rozvoja mesta  
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 akčný plán, obsahujúci návrh konkrétnych opatrení a aktivít na zabezpečenie naplnenia cieľov, 

vytýčených v stratégii 

 stanovenie časového harmonogramu, spôsobu monitorovania a hodnotenia. 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 

Napĺňanie strategických cieľov, vytýčených v PR, je podmienené realizáciou navrhovaných aktivít 

a opatrení. V prípade, že niektoré aktivity (najmä realizácii investičných  zámerov)  môžu mať vplyv 

na životné prostredie, budú predmetom posudzovania v zmysle príslušných právnych predpisov 

s prihliadnutím na charakter konkrétnych stavieb, resp. činností. 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 

Úlohou strategického dokumentu je nepriamo zabezpečiť zlepšovanie zdravotného stavu 

obyvateľstva, nakoľko medzi ciele rozvoja mesta patrí aj zlepšenie životného prostredia a podmienok 

pre život obyvateľov. 

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho 

významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené 

krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich 

zmiernenie 

PR vychádza z platnej územnoplánovacej dokumentácie, v ktorej sú rešpektované všetky vyhlásené 

chránené územia. Riešenia, navrhované v rámci stratégie rozvoja mesta, sú v súlade 

s územnoplánovacou dokumentáciou a nie je predpoklad negatívnych vplyvov na chránené územia, 

zasahujúce na katastrálne územia mesta Žiar nad Hronom.  

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu 

 

Nie je predpoklad, že v súvislosti s uplatnením  dokumentu PR hrozí riziko, nakoľko:  

a) východiskové strategické dokumenty pre spracovanie PR boli posudzované, resp. prešli 

zisťovacím konaním v zmysle zákona 24/2006 Z. z. 

b) konkrétne investičné zámery taktiež podliehajú v závislosti na ich charaktere a rozsahu 

posudzovaniu ich vplyvov na životné prostredie resp. zisťovaciemu konaniu podľa zákona 

24/2006 Z. z. 

 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice 

Nepredpokladajú sa nijaké vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice. 

IV. Dotknuté subjekty 

1.    Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení 

 obyvatelia mesta Žiar nad Hronom 

 fyzické a právnické osoby, pôsobiace na území mesta a majúce vplyv na jeho hospodársky 

a sociálny rozvoj  

 

 

2. Zoznam dotknutých subjektov 

1. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica 

2. Okresný úrad v Banskej Bystrici – odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1,  

974 05  Banská Bystrica 

3. Okresný úrad v Banskej Bystrici – odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 1,  

974 05  Banská Bystrica 

4. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica č. 8, 975 65 Banská Bystrica 
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5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, Ul. Cyrila a Metoda 23,  

 965 01 Žiar nad Hronom 

6. Okresný úrad v Žiari nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie Ul. SNP 124,            

965 01 Žiar nad Hronom 

7. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom, Ul. SNP      

č. 122, 965 01 Žiar nad Hronom 

 

Dotknuté susedné obce  

1. Obec Lutila, starosta obce, Štefánikova 84, 966 22 Lutila 

2. Obec Lovčica-Trubín, starosta obce, Lovčica 116, 966 23  Lovčica - Trubín 

3. Obec Lovča, starosta obce, Geromettova 95 , 966 21 Lovča  

4. Obec Lehôtka pod Brehmi, starosta obce, Lehôtka pod Brehmi 22, 966 01 Hliník nad Hronom 

5. Obec Sklené Teplice, starosta obce,č.d.161, 966 03 Sklené Teplice 

6. Obec Ladomerská Vieska, starosta obce, č. 132, 965 01 Žiar nad Hronom 

7. Obec Trnavá Hora, starosta obce, Okružná cesta 229/21, 966 11 Trnavá Hora 

8. Obec Stará Kremnička, starosta obce, Stará Kremnička č.198, 965 01 Žiar nad Hronom 

9. Obec Pitelová, starosta obce, Pitelová č.79, 966 11 Trnavá Hora 

10. Obec Močiar, starosta obce, Močiar č.97, 969 82 Podhorie 

11. Obec Podhorie, starosta obce, č.84, 969 82 Podhorie 

 

3. Dotknuté susedné štáty 

Dokumentom PR mesta Žiar nad Hronom nie  sú dotknuté susedné štáty 

 

V. Doplňujúce údaje 
1. Mapová a iná grafická dokumentácia  

  Prílohou oznámenia je predmetný dokument Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom 2021- 2027, 

ktorý pozostáva z textovej časti, doplnenej tabuľkami, grafmi a  fotografiami. 

 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu 

       Použité materiály sú vymenované na str. 151 predmetného dokumentu. 

 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
Žiar nad Hronom, 15. 03. 2021 

 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 

 
1. Meno spracovateľa oznámenia 

Ing. Blažena Kollárová, Mestský úrad Žiar nad Hronom, odbor životného prostredia a infraštruktúry 

 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, 

pečiatka 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Peter Antal  

                                                                                                primátor mesta Žiar nad Hronom 

 

 


