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8. Akčný plán
Strategický plán rozvoja obce Rudňany je založený na princípe koncentrácie úsilia
do prioritných oblastí rozvoja, na výbere aktivít a projektov, ktoré najefektívnejšie
prispejú k rastu ekonomiky a sociálnej stability. Akčný plán programu vychádza
z vyššie zadefinovaných zámerov a cieľov a predkladá súbor pripravených projektov
a projektových zámerov pripravovaných verejnou správou, podnikateľskou sférou,
či neziskovými organizáciami, záujmovými združeniami, alebo aj občanmi mesta.
Tento súbor plánovaných zámerov, aktivít bol konfrontovaný s územnoplánovacou
dokumentáciou mesta a určuje jeho smerovanie na najbližšie obdobie. Určuje z akých
prostriedkov a zdrojov by sa mali tieto zámery realizovať, kto je garantom aktivity,
žiadateľom, realizátorom, prípadne partnerom, určuje predpokladané časové rámce,
administratívne zabezpečenie realizácie programu, ako aj ukazovatele a spôsob
hodnotenia jeho úspešnosti.
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8.1. Oblasť A – Ekonomické aktivity

A1 – Podpora rozvoja podnikania

Cieľ

A1-1 Infraštruktúra pre
podnikanie

A1-2 Systém starostlivosti
o investorov

Aktivita

Termín

A1-1.1 Projektová a technická príprava „objektu, zóny, areálu“ pre
podnikateľské účely
A1-1.2 Výstavba priemyselného „objektu, zóny, areálu“ pre podnikateľské
účely
A1-1.3 Zriadenie sociálneho podniku

A1-2.1 Platforma spolupráce medzi samosprávou a podnikateľmi –
„Podnikateľský klub“
A1-2.2 Zriadenie „investično-prezentačnej“ miestnosti Podnikateľského
klubu
A1-2.3 Databáza objektov a pozemkov, ponuka služieb priemyselnej zóny

A1-3.1 Aktívna prezentácia investičných možností obce a okolia
A1-3 Komunikácia: obec podnikateľ

A1-3.2 Spolupráca s poradenskými inštitúciami
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Garant

2011 +

Obec

2012 +

Obec, dodávateľ

2012 - 2015

Obec, MPSVaR SR

2011

Obec, podnikateľský sektor

2012

Obec

2010

Obec

2012 - 2013

Obec

2011

Obec, poradenské inštitúcie
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A2 – Podpora rozvoja služieb

Cieľ

Aktivita

Termín

A2-1.1 Rozšírenie kolumbária za domom smútku
A2-1 Rozvoj občianskej
vybavenosti

A2-1.2 Dobudovanie chodníkov na cintoríne
A2-1.3 Podpora zriaďovania nových prevádzok služieb

A2-2.1 Cyklo chodník
A2-2.2 Podpora rozvoja služieb pre CR
A2-2 Podpora rozvoja CR

A2-2.3 Podpora partnerstva v CR

2012 - 2013

Obec Rudňany

2011 - 2012

Obec Rudňany

2012 +

Obec, Súkromný sektor

2012

Záujmové združenia

2011 - 2014

Podnikateľský sektor

2012 +

A2-2.4 Podpora tvorby produktov pre CR – založenej na histórii baníckej
a hutníckej činnosti

Garant

2011 - 2015

Obec, súkromný sektor
Obec, združenia CR

8.2. Oblasť B – Ľudské zdroje a verejný život
B1 – Bývanie a sociálna oblasť

Cieľ
B1-1 Bytová výstavba

Aktivita

Termín / rok

B1-1.1 Príprava pozemkov pre bytovú výstavbu
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2012 +

Garant
Obec,
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B1-1.2 Prestavba slobodárne č. 75 na bytový objekt pre 48 b. j.
B1-1.3 Dobudovanie bytových jednotiek v priestore kolkárne
B1-1.4 Príprava zámeru využitia objektu MŠ pre potreby obce
B1-1.5 Výstavba štandardných nájomných bytov
B1-1.6 Vyhľadávanie a príprava lokality (parciel, pozemkov) pre riešenie
bývania obyvateľstva zo závalového pásma dobývacieho priestoru
Rudňany (Pätoraká, Ždiarik)
B1-2.1 Spracovanie projektovej dokumentácie Domu opatrovateľských
služieb
B1-2.2 Rekonštrukcia objektu Bane Západ na Dom opatrovateľských
služieb
B1-2.3 Identifikácia potrieb ďalšieho rozvoja sociálnych služieb v obci
B1-2 Sociálne bývanie a
služby

B1-2.4 Výstavba sociálnych bytov nižšieho štandardu
B1-2.5 Koncepcia riešenia bytovej otázky MRK (marginalizovanej rómskej
komunity)
B1-2.6 Podpora sociálnej práce, terénnej sociálnej práce v komunite
B1-2.7 Riešenie bývania obyvateľstva závalového pásma dobývacieho
priestoru Rudňany (Pätoraká, Ždiarik)
B1-3.1 Rekonštrukcia objektu zdravotného strediska

B1-3 Zdravotná
starostlivosť

B1-3.2 Podpora vybavenosti zdravotného strediska
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2012

Obec,

2013

Obec,

2011

Obec

2012 - 2015

Obec

2010 +

2011 - 2012

SR – Rudné bane, š.p., Obec

Obec

2012 +

Obec, KSK

2010

Obec, KSK

2010

Obec, MVRR SR, SR

2010 - 2011

Obec

2010 - 2015

Obec

2010 +

SR – Rudné bane, š.p., Obec

2012 +

Obec

2012 +

Súkromný sektor, Nájomníci,
Obec
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B2 – Mládež a vzdelávanie

Cieľ

Aktivita

Termín

B2-1.1 Podpora nových vzdelávacích programov pre školy
B2-1.2 Zlepšenie materiálno-technického vybavenia škôl
B2-1 Kvalita vzdelávania
B2-1.3 Podpora zavádzania systému Celoživotného vzdelávania

B2-2 Internet a
digitalizácia

B2-2.1 „Digitalizácia a internetizácia“
knižnice – nové služby
B2-2.2 Podpora vzdelávacích aktivít pre občanov v duchu „Poznávaj
a využívaj informačné technológie“
B2-2.3 „Digitalizácia“ služieb verejnej správy

B2-3.1 Prieskum požiadaviek a potrieb mládeže
B2-3 Voľno časové
aktivity mládeže

B2-3.2 Ročný plán aktivít činnosti Klubu mládeže
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Garant

2010

Obec, ZŠ

2010

Obec, ZŠ

2010

Obec, ZŠ,

2011 - 2013

Obec,

2011 +
2011 - 2013

Obec

2010

Obec, ZŠ

2010

Obec, ZŠ
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B3 – Aktívny život v obci

Cieľ

Aktivita

Termín

B3-1.1 Prestavba objektu po bývalej firme HATRI na kolkáreň
B3-1 Budovanie a obnova
športových zariadení

B3-1.2 Riešenie areálu bývalej firmy HATRI na športové využitie
B3-1.3 Miestne lyžiarske stredisko s lyžiarskymi vlekmi v časti Závistlivec

B3-2.1 Návrh riešenia zváračskej dielne ŠS ŽSR (po prevode vlastníctva
v prospech obce) na zriadenie kultúrneho domu
B3-2.2 Spracovanie projektového zámeru „Zriadenie baníckeho skanzenu“
B3-2 Budovanie
kultúrnych zariadení

B3-2.3 Podpora činnosti Klubu mládeže
B3-2.4 Zriadenie kina (v budúcom kultúrnom dome)

B3-3.1 Zriadenie Obecnej polície
B3-3.2 Rozširovanie kamerového systému
B3-3 Bezpečnosť
obyvateľov

B3-3.3 Zriadenie chránenej dielne na obecnej polícii
B3-3.4 Zriadenie dobrovoľnej občianskej stráže v rómskych osadách
B3-3.5 Riešenie bezpečnostnej situácie obyvateľov žijúcich v lokalite
závalového pásma dobývacieho priestoru Rudňany

75

Garant

2012

Obec, Súkromný sektor,
záujmové združenia

2012

Obec,

2012

Súkromný sektor,
(podpora obce)

2012

Obec

2011 +

Obec

2012

Obec, ZŠ

2012

Obec

2010

Obec

2012

Obec

2011

Obec

2010

Obec

2010

SR – Rudné bane, š.p., Obec
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8.3. Oblasť C – Infraštruktúra

C1 – Technická infraštruktúra

Cieľ
C1-1 Dobudovanie
kanalizácie a modernizácia
ČOV

Aktivita
C1-1.1 Podpora vybudovania kanalizácie v častiach obce Furmanec, Stupy,
Podbrezová, Závistlivec
C1-1.2 Rekonštrukcia, modernizácia ČOV

C1-2.1 Prieskum nových vodných zdrojov pitnej vody
C1-2.2 Napojenie časti obce Závistlivec na verejný vodovod
C1-2 Vodovodná sieť
C1-2.3 Podpora rekonštrukcia vodovodu

C1-3.1 Dostupnosť príjmu TV signálu v časti obce ROCHUS
C1-3 Dostupnosť
informačných sietí

C1-3.2 Verejne prístupná Internetová sieť (obecná knižnica)

Termín

Garant

2011

Vodárenská spoločnosť, Obec

2011

Vodárenská spoločnosť, Obec

2010 +

Vodárenská spoločnosť, Obec

2010

Vodárenská spoločnosť, Obec

2011

Vodárenská spoločnosť, Obec

2010 - 2011

Komerčná spoločnosť, Obec

2010 - 2011

Obec, SR

C2 – Dopravná infraštruktúra

Cieľ
C2-1 Miestne
komunikácie

Aktivita

Termín

C2-1.1 Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod obecnými cestami
a verejnými priestranstvami

2010 +
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Garant
Obec
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C2-1.2 Obnova povrchu obecných ciest v celej obci
C2-1.3 Obnova dopravného značenia
C2-1.4 Dobudovanie verejného osvetlenia v obci

C2-2.1 Vybudovanie oporného múru a chodníkov v časti ROCHUS
C2-2.2 Budovanie odstavných pruhov a zastávok v obci
C2-2.3 Oprava oporného múra na cintoríne
C2-2 Pešia a statická
doprava

C2-2.4 Obnova povrchu chodníkov v celej obci
C2-2.5 Obnova informačného a orientačného systému obce
C2-2.6 Budovanie parkovísk vo vybraných lokalitách obce

2010 +

Obec, KSK, SR

2010

Obec, KSK, SR

2010

Obec

2010 +

Obec

2011 +

Obec, KSK

2010 +

Obec

2011 +

Obec

2011 +

Obec

2011 - 2012

Obec

C3 – Školská infraštruktúra

Cieľ

Aktivita

Termín

C3-1.1 Rekonštrukcia materskej školy (fasády, oplotenie ap.)
C3-1 Predškolské
zariadenia

C3-1.2 Vybudovanie materskej školy v časti obce ROCHUS (objekt
bývalého skladu)
C3-1.3 Vybudovanie Komunitného centra v časti obce ROCHUS
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Garant

2011

Obec

2011 +

Obec

2011 +

Obec,
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C3-2.1 Odkúpenie objektov Školiaceho strediska ŽSR
C3-2.2 Spracovanie projektu rekonštrukcie ŠS ŽSR na základnú školu
C3-2 Školské zariadenia
C3-2.3 Rekonštrukcia objektu ZŠ a jej nadstavba

C3-3.1 Vybudovanie Klubu mládeže
C3-3 Zariadenia pre
mimoškolské aktivity

C3-3.2 Vybudovanie Detského dopravného ihriska
C3-3.3 Zriadenie Centra voľného času (CVČ)

2011 - 2012

Obec, SR

2012 +

Obec,

2011

Obec,

2011 +

Obec, záujmové združenia

2011 +

Obec, záujmové združenia

2010

Obec, Spojená škola

8.4. Oblasť D – Životné prostredie a vidiek
D1 – Odpadové hospodárstvo

Cieľ

Aktivita

Termín

D1-1.1 Zavedenie separácie odpadov v obci
D1-1 Separácia odpadov

D1-1.2 Systém finančnej motivácie na podporu separovaného zberu
odpadov
D1-2.1 Spracovanie zámeru projektu obecného kompostoviska

D1-2 Zhodnocovanie
rozložiteľných odpadov

D1-2.2 Zriadenie obecného kompostoviska, resp. spolupráca v Združení
obcí pre zber a spracovanie biologicky zhodnotiteľného odpadu
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Garant

2011 +

Obec,
Združenie obcí SEZO - Spiš

2011 +

Obec

2010

Obec

2011 - 2012

Obec,
Združenie obcí SEZO - Spiš
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D1-2.3 Vytvorenie systému zberu biologicky zhodnotiteľného odpadu od
obyvateľstva v obci

2011 - 2012

Obec,
Združenie obcí SEZO - Spiš

D2 – Environmentálne záťaže a revitalizácia

Cieľ

D2-1 Likvidácie
nelegálnych skládok

Aktivita

Termín

D2-1.1 Likvidácia nelegálnych skládok tuhých komunálnych odpadov
(TKO)
D2-1.2 Preventívne opatrenia proti vznikaniu nelegálnych skládok TKO
D2-1.3 Prezentácia finančnej náročnosti likvidácie divokých skládok (resp.
zaťažovania obecného rozpočtu) občanom
D2-2.1 Riešenie znečistenia a úpravy vodných tokov
D2-2.2 Riešenie vstupu do obce v časti ROCHUS

D2-2 Kvalita prostredia

D2-3 Sanácia
nepriaznivých dopadov
banského diela

D2-2.3 Zamedzovanie znečisťovania ovzdušia spaľovaním nevhodných
palív, materiálov a odpadov
D2-2.4 Environmentálna kampaň na podporu čistoty prostredia obce

D2-3.1 Odstránenie stavieb v závalovom pásme dobývacieho priestoru
Rudňany v oblasti Pätoraká
D2-3.2 Odstránenie stavieb v závalovom pásme dobývacieho priestoru
Rudňany v oblasti Ždiarik
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Garant

2010 +

Obec, KSK, SR

2010 +

Obec, SR

2010 +

Obec

2011 - 2012

SR - SVP, š.p. (OZ Košice,
Správa Hornádu a Bodvy),
Obec

2011

Obec

2010 +

Obec

2010

Obec

2010 +

SR - Rudné bane, š.p., Obec

2010 +

SR - Rudné bane, š.p., Obec
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D2-3.3 Odstránenie nebezpečenstva prívalových vôd obnovou ochranných
jarkov na zachytávanie zrážok
D2-3.4 Odstránenie nebezpečenstva prívalových vôd zabezpečením
výtoku banských vôd v celom profile štôlne ROCHUS a objektov na čistenie
banských vôd

2010 +

SR - Rudné bane, š.p., Obec

2010 +

SR - Rudné bane, š.p., Obec

D3 – Rozvoj obce a vidieka

Cieľ
D3-1 Využívanie nových
tepelných a energetických
zdrojov (OZE)

D3-2 Starostlivosť o zeleň
a verejné priestranstvá

Aktivita

Termín

D3-1.1 „Malá energetická“ koncepcia obce so zameraním na možnosti
využitia OZE
D3-1.2 Podpora budovania zariadení na báze obnoviteľných zdrojov
energií (OZE)
D3-2.1 Systém údržby a čistenie verejných priestranstiev obce –
rajonizácia, uznesenia obce.
D3-2.2 Spracovanie a realizácia generelu zelene
D3-2.3 Revitalizácia verejnej zelene

D3-3.1 Vydávanie mesačníka Horizont
D3-3.2 Založenie a retrospektívna obnova obecnej kroniky
D3-3 Prezentácia obce

D3-3.3 Propagačná, reprezentačná publikácia o obci
D3-3.4 Iniciovať TV program, seriál o histórii baníctva v Rudňanoch
(lokálne, alebo aj celoštátne TV)
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Garant

2011

Obec,

2011 +

Obec

2010 - 2011

Obec

211 - 2012

Obec

2011 +

Obec

2010 - 2015

Obec

2010 +

Obec

2010 - 2011

Obec

2011 +

Obec
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9. Implementácia, monitoring a hodnotenie

9.1 Legislatívny rámec
Právne normy SR
Informačné zdroje:
- zákony –
- uznesenia vlády –finančný spravodajca MF SR –

www.zbierka.sk
http://www.vlada.gov.sk/uznesenia
www.finance.gov.sk

Nasledovné dokumenty sú dostupné na adrese:
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_maxi_fr0.htm
Základné právne predpisy SR týkajúce sa aj čerpania ŠF:
. Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
. Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva
 Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých predpisov;
 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;
 Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona 618/2004 Z. z.;
 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z.;
 Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov;
 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
 Zákon č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov;
 Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov;
 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 539/2005 Z. z. a zákona č. 326/2007 Z. z.;
 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;

Právne normy EÚ
Informačné zdroje:
-

legislatíva EÚ –
smernice, nariadenia –
Úradný vestník EÚ Rada Európskej únie –

http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sk
www.ue.eu.int
81
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-

Európsky parlament –
Výbor pre regióny –
Eu centrálna banka –
Eu investičná banka –
Eu banka pre obnovu a rozvoj –
Rada Európy –

www.europarl.eu.int
www.cor.eu.int
www.ecb.int
www.eib.org
www.ebrd.org
www.coe.fr

Všeobecné nariadenia Európskeho spoločenstva:
Nasledovné dokumenty sú dostupné na adrese: http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do

 Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a
Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;
 Nariadenie Rady (ES) č. 1341/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa v súvislosti s určitými
projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde;
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom
sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999;
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;
 Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú
vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a
Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o
Európskom fonde regionálneho rozvoja;
 Nariadenie Rady (ES) č. 284/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité
ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia;
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2009, z 6. mája 2009 ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde s cieľom rozšíriť
typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF;

Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF, KF:
Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde
a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde
regionálneho rozvoja
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Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV – EAFRD):
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá
vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom
EPFRV).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá
vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných
postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka
Ďalšie nariadenia:
Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na
pomoc de minimis;

9.2 Finančné zdroje
Zdroje Európskej únie
Národný strategický referenčný rámec SR 2007 - 2013
Pre súčasné projektové obdobie na r. 2007 – 2013 sú rozbehnuté podporné finančné
nástroje z fondov EÚ (ERDF, FSR, KF, EARFD a iné).
Obec Rudňany je podľa rozdelenia obcí v štruktúre sídiel Slovenska začlenená ako
kohézny pól rast, do skupiny obcí oprávnených na čerpanie pomoci z Regionálneho
operačného programu. Z hľadiska cieľa podpory je v území cieľa Konvergencia.
Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky 2007 – 2013 v členení na
operačné programy:
Operačný program

RO

1.

Regionálny operačný program

MVRR SR

2.

Životné prostredie

MŽP SR

regionálne SO/RO na úrovni
NUTS 2, resp. NUTS 3
-

3.

Doprava

MDPT SR

-

4.

Informatizácia spoločnosti

ÚV SR

5.

Výskum a vývoj3

MŠ SR

6.

Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast

MH SR

ERDF

7.

Zdravotníctvo

MZ SR

ERDF

8.
9.

Zamestnanosť a sociálna
inklúzia4
Vzdelávanie5

SO/RO prvej úrovne

fond
ERDF
ERDF, KF
ERDF, KF
ERDF

Agentúra MŠ SR pre
štrukturálne fondy EÚ

MPSVR SR
MŠ SR

3

implementačná agentúra pre
sociálnu politiku
Agentúra MŠ SR pre

v oblasti výskumu a vývoja zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
5 zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
4
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štrukturálne fondy EÚ, MZ SR
10.

Technická pomoc

MVRR SR

-

ERDF

11.

Bratislavský kraj

MVRR SR

-

ERDF

Zdroj: MVRR SR

Finančné alokácie na jednotlivé OP NSRR v rámci cieľa Konvergencia
Prerozdelenie finančných alokácií v rámci cieľa Konvergencie na celé obdobie rokov
2007 – 2013 vychádza z čiastky 10 911 601 421 EUR, v bežných cenách. Podiel finančnej
alokácie na technickú pomoc pre dané OP je 3,16% z príspevku ES na daný OP. Rozdelenie
finančnej alokácie na jednotlivé OP a špecifické priority (ŠP) je v nasledujúcej tabuľke.
Alokácie v EUR, v bežných cenách:
Operačný program
(OP)

Špecifická priorita NSRR
(ŠP)

Regionálny OP

regionálna infraštruktúra

OP Životné prostredie

environmentálna infraštruktúra a
ochrana životného prostredia

OP Doprava

dopravná infraštruktúra a verejná
osobná doprava

OP Informatizácia
spoločnosti

informatizácia spoločnosti

OP Výskum a vývoj6
OP
Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast
OP Zdravotníctvo
OP Vzdelávanie7
OP Zamestnanosť a
sociálna inklúzia8

Fond

Príspevok ES
ŠP
OP

ERDF

1 445 000 000

ERDF + KF

1 800 000 000

ERDF

*

KF

*

ERDF + KF

3 206 904 595

ERDF

*

KF

*

1 445 000 000
1 800 000 000

3 206 904 595

993 095 405

ERDF

993 095 405

výskum a vývoj

ERDF

883 000 000

infraštruktúra vysokých škôl

ERDF

683 000 000
200 000 000

podpora konkurencieschopnosti
podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií

ERDF

772 000 000

772 000 000

modernizácia zdravotníctva

ERDF

250 000 000

250 000 000

ESF

600 000 000

600 000 000

ESF

864 000 000

864 000 000

ERDF

97 601 421

97 601 421

10 911 601 421
5 548 862 858
3 898 738 563

10 911 601 421
5 548 862 858
3 898 738 563

1 464 000 000

1 464 000 000

moderné vzdelávanie pre
znalostnú spoločnosť
podpora rastu zamestnanosti a
sociálnej inklúzie

OP Technická pomoc
Celkom všetky fondy v NSRR pre cieľ Konvergencia
Celkom ERDF
Celkom KF
Celkom ESF

Zdroj: MVaRR SR
Pozn. * - v prípade OP Doprava a OP ŽP bude rozdelenie alokácie medzi ERDF a KF riešené pri príprave OP

6 OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 5 je uvedená
len suma pre prioritné osi pre cieľ Konvergencia
7 OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 5 je uvedená
len suma pre prioritnú os pre cieľ Konvergencia
8 OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 5 je uvedená
len suma pre prioritnú os pre cieľ Konvergencia
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Strategický rámec Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Snahou PRV SR je stanoviť priority a ciele v súlade so Strategickými usmerneniami
Spoločenstva pre rozvoj vidieka, Stratégiou rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do
roka 2010 (Lisabonskou stratégiou) a Stratégiou trvalo udržateľného rozvoja (Göteborskou
stratégiou).
Globálnym cieľom je: Multifunkčné poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo
a udržateľný rozvoj vidieka
Osi, ciele a priority PRV SR 2007 – 2013:
Os

Cieľ

Priority

Os 1 - Zvýšenie
konkurencieschopnosti
poľnohospodárstva a
lesného hospodárstva

Zvýšiť konkurencieschopnosť
agropotravinárskeho
a lesníckeho sektora

Os 2 - Zlepšenie
životného prostredia a
krajiny

Vytvárať multifunkčné
poľnohospodárske a lesnícke
systémy s priaznivým dosahom
na životné prostredie, prírodu
a vzhľad krajiny

Os 3 - Kvalita života
vo vidieck. oblastiach
a diverzifikácia
vidieck. hospodárstva

Zvýšiť zamestnanosť
na vidieku a podporiť rozvoj
obcí

Os 4 - Leader

Podpora budovania a rozvoj
miestnych partnerstiev a využitie
vnútorného rozvojového
potenciálu vidieka

1. - Podpora modernizácie, inovácie a efektivity
agropotravinárskeho a lesníckeho sektora
2. - Prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie
odborného prehľadu v oblasti agropotravinárstva
a lesníctva
1. - Zachovanie biodiverzity na vidieku
a poľnohospodárskych a lesohospodárskych
systémov s vysokou prírodnou hodnotou
2. - Zachovanie a zlepšenie kvality podzemných
a povrchových vôd
3. - Zachovanie a zlepšenie kvality
poľnohospodárskej a lesnej pôdy
4. - Zmiernenie dôsledkov klimatických zmien
1. – Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku
2. – Podpora vzdelávacích aktivít
3. – Obnova a rozvoj obcí
4. – Vytváranie miestnych partnerstiev
1. - Zlepšovanie správy (manažmentu) a riadenia
a mobilizácia rozvojového potenciálu
vo vidieckych oblastiach

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Rozdelenie finančných zdrojov prioritných osí PRV SR
Finančný plán na roky 2007 – 2013 pre regióny cieľa Konvergencia:
Verejný príspevok
Os
Os 1
Os 2
Os 3
Os 4
Technická pomoc
Z toho: NSRV9 – prevádzkové
náklady
NSRV – akčný plán
Celkom

Celkom
€
810 612 482
1 206 268 574
347 405 350
72 376 115
52 517 816

EAFRD
€
607 959 361
965 014 859
260 554 012
57 900 892
39 388 362

SR
€
202 653 121
241 253 715
86 851 338
14 475 223
13 129 454

533 333

400 000

133 333

2 133 333
2 489 180 337

1 600 000
1 930 817 486

533 333
558 362 851

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
9

NSRV – národná sieť rozvoja vidieka
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Zdroje mimo EÚ

Finančné zdroje ústredných orgánov SR sú poskytované v zmysle kompetencií a výnosov
jednotlivých ministerstiev a vlády SR, vyhlasované ročne.
Finančné zdroje štátnych fondov (Štátny fond rozvoja bývania, pre Životné prostredie –
Envirofond, ap.)
Finančné zdroje Košického samosprávneho kraja podľa Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení ďalších nariadení
Nadácie – Pontis, Karpatská nadácia, nadácie bánk a súkromných spoločností, ďalšie,
Iné zdroje – Nórsky, Švajčiarsky finančný mechanizmus
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9.3 Ukazovatele pre hodnotenie
Indikátory popisujú a sledujú zmeny ekonomickej situácie, ktoré vyvoláva realizácia PHSR.
Zámery a ciele

Indikátory

A2 – Podpora
rozvoja služieb

A1 – Podpora rozvoja
podnikania

A – Ekonomické aktivity
- počet pripravených objektov
- plocha areálu pre podnikanie
- rast záujmu o investovanie
- rast zamestnanosti a pokles nezamestnanosti
- rast príjmov obce
- počet kontaktov s podnikateľmi
- počet prezentácií pre podnikateľov
-

A 1-1 Infraštruktúra pre podnikanie

A 1-2 Systém starostlivosti o investorov

A 1-3 Komunikácia: obec - podnikateľ

A 2-1 Rozvoj občianskej vybavenosti

- počet nových zariadení, objektov
- počet zrekonštruovaných zariadení, objektov
- počet nových služieb pre obyvateľstvo

A 2-2 Podpora rozvoja CR

- počet nových produktov v CR
- počet nových, kvalitnejších služieb pre CR
-

B1 Bývanie a sociálna
oblasť

B – Ľudské zdroje a verejný život
- plocha nových pozemkov pre IBV
- počet nových b. j.
- počet zrekonštruovaných b. j.
- identifikácia potrieb rozvoja služieb
v sociálnej oblasti
- počet zariadení a miest
- počet b. j. nižšieho štandardu
- počet obnovených priestorov
- počet nových služieb
- počet inovovaných vzdelávacích programov
pre školy
- zlepšenie vybavenia
- počet nových služieb knižnice
- počet vzdelávacích aktivít
- počet digitálnych služieb verejnej správy
- počet aktivít v ročnom pláne
- počet zapojených mladých ľudí do aktivít
- počet obnovených športových zariadení
- počet nových športových zariadení
- počet návštevníkov športových zariadení
- počet obnovených kultúrnych zariadení
- počet nových kultúrnych zariadení
- počet návštevníkov využívajúcich zariadenia
- počet príslušníkov obecnej polície
- počet kamier na verejných priestranstvách
- počet dobrovoľníkov

B 1-1 Bytová výstavba

B 1-2 Sociálne bývanie a služby

B 1-3 Zdravotná starostlivosť

B2 – Mládež a
vzdelávanie

B 2-1 Kvalita vzdelávania

B 2-2 Internet a digitalizácia

B3 – Aktívny život v obci

B 2-3 Voľno časové aktivity mládeže

B 3-1 Budovanie a obnova športových
zariadení

B 3-2 Budovanie kultúrnych zariadení

B 3-3 Bezpečnosť obyvateľov
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C1 – Technická
infraštruktúra

C - Infraštruktúra
-

C 1-1 Dobudovanie kanalizácie
a modernizácia ČOV

C 1-2 Vodovodná sieť

C2 Dopravná
infraštruktúra

C 1-3 Dostupnosť informačných sietí

C 2-1 Miestne komunikácie

C 2-2 Pešia a statická doprava

C3 – Školská
infraštruktúra

C 3-1 Predškolské zariadenia

C 3-2 Školské zariadenia
C 3-3 Zariadenia pre mimoškolské
aktivity

dĺžka dobudovanej kanalizácie
dĺžka zrekonštruovanej kanalizácie
nárast kapacity ČOV
nárast účinnosti ČOV
počet nových zdrojov pitnej vody
dĺžka dobudovaného vodovodu
dĺžka zrekonštruovaného vodovodu
rozloha dostupnosti TV signálu
sprístupnenie internetovej siete verejnosti
percento vysporiadania pozemkov
dĺžka obnovených miestnych ciest
percento obnoveného dopravného značenia
dĺžka obnovených chodníkov
počet nových parkovísk
percento zavedenia orientačného systému
počet zrekonštruovaných
počet vybudovaných nových miest v MŠ
počet nových priestorov pre ZŠ
počet nových miest pre ZŠ
počet nových zariadení pre deti mládež
nárast záujmovej činnosti pre deti mládež

D3 – Rozvoja obce a vidieka

D2 – Environment.
záťaže a
revitalizácia

D1 – Odpadové
hospodárstvo

D – Životné prostredie a vidiek
- nárast objemu vyseparovaného odpadu
- výška úspor finančných zdrojov separáciou
- vybudovanie obecného kompostoviska
- nárast objemu biologicky rozložiteľného
odpadu
- nárast využívania výsledného produktu- objem zlikvidovaných zásob odpadov
- počet zlikvidovaných, čiastočne
zlikvidovaných skládok- počet preventívnych opatrení proti vzniku
nelegálnych skládok
- zlepšenie čistoty a kvality vodných tokov
- zlepšenie čistoty ovzdušia
- zníženie prašnosti
- zhotovenie energetickej koncepcie obce
- počet energetických zariadení na báze OZE
- zavedenie systému údržby čistenia verejných
priestranstiev
- plocha revitalizovanej verejnej zelene
- počet prezentačných aktivít
- zavedenie novej kroniky obce
- počet mediálnych relácii, seriálov o obci

D 1-1 Separácia odpadov

D 1-2 Zhodnocovanie rozložiteľných
odpadov

D 2-1 Likvidácie nelegálnych skládok

D 2-2 Kvalita prostredia

D 3-1 Využívanie nových tepelných
a energetických zariadení

D 3-2 Starostlivosť o zeleň a verejné
priestranstvá
D 3-3 Prezentácia obce
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Záver

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudňany, ktorý bol vypracovaný v zmysle
princípov programovania, subsidiarity a partnerstva v súlade so Zákonom č. 539/2008
o podpore regionálneho rozvoja, vytvorí obci a jej obyvateľom predpoklady na možnosť
širšieho, plánovaného a systematického rozvoja a zapojenia sa do procesu využívania
doplnkových finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie
v projektovom období 2007 – 2013. Pri spracovaní programu boli rešpektované zásady
regionálnej politiky Slovenska a princípy politiky Európskej únie zakotvené v nariadeniach
Rady ES.

Pracovná skupina:
- za obec Rudňany
Miroslav Blišťan,
Eva Chroustová
František Vytykáč
JUDr. Vladislav Chroust
Ing. Mária Malecová
Vladimír Bodziony
PhDr. Eva Krajňáková, PhD.
Miroslav Gazdura
Alexander Andrássy
Mária Duľová
Ing. Rudolf Kačir
Daniela Babicová
Ing. František Stanislav

starosta obce
zástupkyňa starostu, poslankyňa OZ
poslanec OZ
poslanec OZ
poslankyňa OZ
poslanec OZ
poslankyňa OZ
poslanec OZ
poslanec OZ
poslankyňa OZ
poslanec OZ
poslankyňa OZ
kontrolór obce

- pracovníci obecného úradu
Ing. František Machovský
Anna Šteinerová
Božena Cvengrošová
Miloslava Kalafutová
Danuta Fischerová
- za Spišskú regionálnu rozvojovú agentúru
Ing. Darina Paveleková
Ing. Peter Malatinský

riaditeľka SRRA
manažér SRRA
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