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OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 

PROGRAM ROZVOJA OBCE HORNÉ HÁMRE NA ROKY 2015 - 2022 
podľa prílohy č. 2 zákona EIA 

 
I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov Obec Horné Hámre 

2. Identifikačné číslo 516805 

3. Adresa sídla Horné Hámre č.45, 966 71 Horné Hámre 

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

Mgr. Milan Mokrý (starosta obce) 
Obecný úrad Horné Hámre 
Horné Hámre č. 45, 966 71 
Tel.: 045/681 27 80 
e-mail: starosta@hornehamre.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 

Mgr. Milan Mokrý (starosta obce) 
Obecný úrad Horné Hámre 
Horné Hámre č. 45, 966 71 
Tel.: 045/681 27 80 
e-mail: starosta@hornehamre.sk 
 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

1. Názov Program rozvoja obce Horné Hámre na roky 2015 – 2022 
 

2. Charakter Program rozvoja obce je strednodobý strategický rozvojový 
dokument, ktorý je vypracovaný v zmysle Zákona č. 
309/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 539/2008 Z. z. o 
podpore regionálneho rozvoja. Strategický dokument 
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. 
 

3. Hlavné ciele  Komplexné využívanie vnútorného rozvojového 
potenciálu územia 

 Zvyšovať produktivitu, vytvárať nové pracovné 
miesta a stabilizovať ohrozené pracovné miesta 

 Rozvíjať vzdelanostnú úroveň obyvateľstva 

 Zlepšovať infraštruktúru v regióne, dopravnú 
a technickú vybavenosť 

 Rozvíjať cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu 

 Zabezpečovať trvalo udržateľný rozvoj obce 

 Odstraňovať alebo zmierňovať regionálne disparity 

 Rozvíjať kultúrnu identitu 

 Starať sa o kultúrne dedičstvo našich predkov 

 Zvyšovať kvalitu života na vidieku 

 Zveľaďovať životné prostredie 

 Zvyšovať dostupnosť a kvalitu bývania 

 Podporovať marginalizované skupiny, šport, 
kultúru a ďalšie aktivity 

 
Vízia obce Horné Hámre na roky 2015 – 2022: 
Obec Horné Hámre sa bude i naďalej formovať ako súčasť 
regiónu Kľakovskej doliny a bude využívať svoje ľudské, 
materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie 
kvality života svojich občanov. Obec bude vytvárať vhodné 
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prostredie a bude sa rozvíjať tak, aby svojim občanom 
poskytovala dobrú kvalitu bývania, sociálnu starostlivosť a 
bezpečnosť občanom.Vďaka svojej polohe predstavuje 
vstupnú bránu do oblasti cestovného ruchu v Kľakovskom 
mikroregióne. Vytváraním dostatočných pracovných 
príležitostí a rozvíjaním podnikateľského prostredia bude 
poskytovať vhodné podmienky pre všetkých. Pre miesto 
oddychu a rekreácie bude budovať novú infraštruktúru CR, 
vytvárať nové trasy a turistické chodníky v bezprostrednom 
okolí obce a zabezpečovať trvaloudržateľný rozvoj. Obec 
Horné Hámre je šťastným miestom pre všetkých”. 
 

4. Obsah (osnova) ÚVOD 
 
1. POSLANIE DOKUMENTU 
1.1 Zámer spracovania PHSR 
1.2 Účel programu rozvoja obce a legislatívne  
vymedzenie PHSR 
1.3 Metodika spracovania programu rozvoja obce  
1.4 Plánovací postup- harmonogram spracovania PHSR 
1.5 Východiskové koncepčné dokumenty  
1.6 Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych  
dát 
     1.7 Ex-post hodnotenie predchádzajúcich PHSR vrátane  
hodnotenia čerpaniafinančných prostriedkov pri  
realizácii PHSR (realizované aktivity, projekty) 
 
ČASŤ A 
 
2. ANALYTICKÁ ČASŤ 
2.1 Analýza hlavných faktorov stratégie rozvoja obce  
2.1.1 Analýza projektovej pripravenosti 
2.2 Analýza interného prostredia 
2.2.1 Základná charakteristika obce 
2.2.2.1 Organizačná štruktúra obce 
2.2.2 História obce 
2.2.3 Súčasná krajinná štruktúra  
          2.2.4 Analýza súčasného stavu prírodných podmienok 
2.2.4.1 Geomorfologické pomery 
                  2.2.4.2 Geologické pomery 
                  2.2.4.3 Pedologické pomery                   
2.2.4.4 Hydrologické pomery 
                  2.2.4.5 Klimatické pomery 
                  2.2.4.6 Flóra a fauna 
                  2.2.4.7 Starostlivosť o životné prostredie 
2.2.4.8 Ochrana prírody a krajiny 
2.2.4.9 Starostlivosť o územie 
2.2.4.10 Ochrana ovzdušia 
  2.2.5 Analýza socio-ekonomických podmienok 
2.2.5.1 Demografia obyvateľstva 
2.2.5.2 Veková a pohlavná štruktúra 
2.2.5.3 Vzdelanostná štruktúra 
2.2.5.4 Národnostná a religiózna štruktúra 
2.2.5.5  Zamestnanosť a nezamestnanosť  
obyvateľstva 
2.2.5.6 Bytová štruktúra a vybavenosť obce  
službami 
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2.2.5.7 Finančná analýza 
2.2.5.8 Majetok obce 
 2.2.6 Hospodárstvo 
2.2.6.1 Lesné hospodárstvo  
2.2.6.2 Poľnohospodárstvo 
2.2.6.3 Vodné hospodárstvo 
2.2.6.4 Priemysel 
2.2.6.5 Podnikateľské subjekty 
2.2.6.6 Doprava 
2.2.6.7 Odpadové hospodárstvo 
2.2.6.8 Cestovný ruch a ubytovanie 
2.2.7 Kultúrny potenciál územia 
2.2.7.1 Ľudová, sakrálna architektúra a ľudový  
odev 
2.2.7.2  Kultúrne tradície a remeslá 
2.2.8 Trendy vývoja krajiny s rozptýlením osídlením 
2.3 Prioritné rozvojové oblasti obce Horné Hámre 
2.4 Swot analýzy obce Horné Hámre 
2.5 Problémová analýza- hlavné odvetvové dispardity a  
vymedzenie cieľových skupín so sústredenou    
podporou obce Horné Hámre 
2.6 Celkové zhodnotenie a návrh využitia potenciálu  
územia  v obciHorné Hámre 
 
ČASŤ B   
3 STRATEGICKÁ A FINANČNÁ ČASŤ  
3.1 Vízia a poslanie obce 
3.2 Strategický cieľ 
3.2.1 Hierarchia strategických cieľov obce Horné      
                    Hámre na roky 2014 ̶ 2020 
3.2.2 Ostatné zámery a aktivity potrebné na  
zrealizovanie v obci v rokoch 2015 ̶ 2022 
3.3 Finančná náročnosť a zdroje financovania stratégie 
3.3.1 Finančné zabezpečenie PHSR 
 
ČASŤ C 
4 PROGRAMOVÁ ČASŤ- (PLÁNOVACIA ČASŤ) NA OBDOBIE  
ROKOV 2015 ̶ 2022 
4.1 Opatrenia a projekty vrátane  ich priradenia k  
jednotlivým prioritám na roky 2014 ̶ 2020 
4.2 Opatrenia a projekty vrátanie ich priradenia k  
jednotlivým prioritám na roky 2015 ̶ 2022 
 
ČASŤ D 
5 ZÁKLADNÝ REALIZAČNÝ RÁMEC PROGRAMU 
5.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie  
programu 
 5.2 Akčný plán 
 
ČASŤ E  
6 FINANČNÁ ČASŤ 
6.1 Finančná náročnosť a zdroje financovania stratégie 
 6.2 Administratívne zabezpečenie Programu rozvoja obce  
na roky 2015 ̶ 2022 
6.3 Model viaczdrojového finančného zabezpečenia  
jednotlivých projektov 
6.4 Systém hodnotenia a priraďovania projektov do  
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financovania 
 
ČASŤ F 
7 MONITOROVANIE PHSR 
  7.1 Spôsob monitorovania 
 
Záver 
Implementačný rámec 
Prílohy 
Zoznam príloh 
Zoznam tabuliek, grafov a ilustrácií 
 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce 
ciele a geografický rozmer strategického 
dokumentu 

Program rozvoja obce Horné Hámre na roky 2015 – 2022 je 
vypracovaný v jednom variantnom riešení. 
 
Strategický dokument je spracovaný v súlade s Metodikou 
na vypracovanie PHSR, ktorá bola vydaná Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v znení zákona 
č. 309/2014 Z. z. Strategický dokument obsahuje povinné 
prílohy a zohľadňuje podporné dokumenty a postup tvorby 
navrhovaný metodikou. Stratégia rozvoja obce bola 
navrhnutá v zmysle princípov partnerstva a strategické ciele 
boli prerokované a schválené obecným zastupiteľstvom. 
Spracovaný strategický dokument neobsahuje ciele 
a aktivity, ktoré by presahovali územie obce alebo plánovali 
rozvoj obce Horné Hámre na úkor iných obcí. Z uvedených 
dôvodov sa PRO vypracoval len v jednom variantnom 
riešení. 
 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a 
schvaľovania 

JÚN 2015 

 Schválenie obstarania strategického dokumentu 
obecným zastupiteľstvom 

 Analýza vstupných dokumentov 

 Získavanie štatistických údajov 

 Terénny prieskum 

 Príprava konceptu analytickej časti 

 Príprava konceptu strategickej časti 
 
JÚL 2015 

 Zasadnutie verejnosti a miestnych poradných 
a odborných skupín 

 Zapracovanie návrhov a pripomienok do 
konceptov 

 Príprava návrhov projektov 

 Príprava konceptu programovej časti 

 Príprava konceptu realizačnej časti 

 Príprava konceptu finančnej časti 
 
AUGUST 2015 

 Prerokovanie konceptov obecným zastupiteľstvom 

 Prerokovanie navrhnutých projektov 

 Zapracovanie návrhov a pripomienok 

 Finálne spracovanie strategickej časti 

 Finálne spracovanie programovej časti 

 Finálne spracovanie realizačnej časti 

 Finálne spracovanie Finančnej časti 
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 Vypracovanie záveru 

 Schválenie strategického dokumentu obecným 
zastupiteľstvom 

 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom Obec Horné Hámre má vypracovanú územnoplánovaciu 
dokumentáciu, ktorá je v zmysle § 1 zákona č. 50/1976 Zb. v 
znení neskorších predpisov a komplexne rieši priestorové 
usporiadanie a funkčné využitie územia, stanovuje zásady 
jeho organizácie a vecnej a časovej koordinácie činností v 
území. Územný plán aplikuje relevantné princípy, ktoré 
smerujú  k naplneniu ideálu udržateľného rozvoja 
urbanistických štruktúr. 
Program rozvoja obce je spracovaný v súlade s územným 
plánom obce a navrhované riešenia na seba nadväzujú 
a dopĺňajú sa. 
 
Obec Horné Hámre má na obdobie 2009  ̶ 2018  
vypracovanú i miestnu inovačnú stratégiu o ktorú sa 
Program rozvoja obce opiera. PRO je previazaný s  
operačnými programami Národného plánu regionálneho 
rozvoja SR, ako ajProgramom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja VÚC- Banskobystrického samosprávneho kraja, 
diverzifikovanou regionálnou politikou Banskobystrického 
samosprávneho kraja, Územným plánom obce Horné Hámre 
a opiera sa  i o ,,Pozičný dokument” Európskej komisie 
vydaný k Partnerskej dohode na roky 2014  ̶  2022. 
 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie Obecné zastupiteľstvo obce Horné Hámre 
 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu  Uznesenie obecného zastupiteľstva 
 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane 
zdravia 

1. Požiadavky na vstupy  Ľudské zdroje 

 Prírodné zdroje 

 Ekonomické zdroje 

 Prírodné, demografické a štatistické charakteristiky 

 Stav infraštruktúry a občianskej vybavenosti 

 Historické a sociálne väzby 

 Ex post hodnotenie predchádzajúceho PHSR 

 SWOT analýza 

 Finančný audit obce 

 Pripomienky verejnosti 
 

2. Údaje o výstupoch  Definovanie stratégie rozvoja obce 

 Stanovenie prioritných oblastí, opatrení a aktivít na 
ich dosiahnutie 

 Vytvorenie akčného plánu plnenia PRO 

 Vytvorenie finančného plánu 

 Vytvorenie stabilnej hospodárskej a ekonomickej 
základne obce 

 Vybudovanie kvalitnej infraštruktúry 

 Skvalitnenie a udržanie zdravého životného 
prostredia 

 Zvýšenieživotnej úrovne v obci a zvýšenie 
blahobytu obyvateľstva  
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 Zlepšenie kvality životného prostredia 

 Efektívne odpadové hospodárstvo 
 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na 
životné prostredie 

Na dosiahnutie stanovenej vízie sú strategické ciele 
Programu rozvoja obce Horné Hámre rozdelené do troch 
prioritných oblastí: 

 Posilňovať technický a hospodársky rozvoj v obci 

 Posilňovať kvalitu života občanov, rozvíjať kultúru, 
cestovný ruch, trvalo udržateľný turizmus 
a sociálnu sféru 

 Smerovať do ekologicky neškodných prevádzok  
a ciele smerovať na environmentálnu oblasť 

 
Stratégia rozvoja je vypracovaná v súlade s princípmi trvalo 
udržateľného rozvoja, ktoré pri využívaní potenciálu obce 
zohľadňujú aj rozvoj a ochranu životného prostredia. Tretia 
prioritná oblasť je priamo zameraná na ochranu 
a zlepšovanie životného prostredia. Opatrenia realizované 
v rámci tejto oblasti budú mať pozitívny vplyv na ŽP v obci. 
Pozitívne vplyvy sa predpokladajú predovšetkým pri 
projektoch revitalizácie verejných priestranstiev, 
protipovodňových opatrení, ochrane vodných zdrojov či 
zlepšenia odpadového hospodárstva. Negatívny vplyv na 
životné prostredie v obci môžu mať projekty v rámci 
opatrení, ktoré sú zamerané na výstavbu. Pri tejto činnosti 
môže dochádzať k záberu pôdy, či degradácii a zosuvom 
pôdy v dôsledku odstránenia vegetácie. Iné negatívne 
vplyvy neboli identifikované. 
 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva Pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva budú mať 
opatrenia ktoré sú zamerané na kultiváciu oddychových zón 
a rekonštrukciu verejného vodovodu. K zvyšovaniu životnej 
úrovne a blahobytu v obci prispejú aj projekty zamerané na 
podporu kultúrno-spoločenských podujatí a uchovávanie 
kultúrnej identity. Na zdravie starých a sociálne odkázaných 
občanov bude mať pozitívny vplyv opatrenie zamerané na 
zlepšenie sociálnej starostlivosti v obci. 
Zdravotný stav obyvateľstva môže byť negatívne 
ovplyvnený zvyšujúcou sa intenzitou dopravy a znečistením 
spôsobeným rôznymi haváriami. Kvalita života obyvateľov 
sa môže dočasne zhoršiť v dôsledku aktivít súvisiacich 
s výstavbou a rekonštrukciou, kedy sa predpokladá zvýšená 
prašnosť a hlučnosť. 
 

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

Územie obce Horné Hámre nezasahuje do žiadneho 
chráneného územia. 
Počas realizácie Programu rozvoja obce Horné Hámre na 
roky 2015 – 2022 sa nepredpokladajú žiadne vplyvy na 
akékoľvek chránené územia. 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním 
strategického materiálu 

Pri realizácii opatrení súvisiacich s výstavbou alebo 
rekonštrukciou objektov a infraštruktúry môže v dôsledku 
stavebný zásahov, zvýšenej prašnosti a zvýšenej hladiny 
hluku dôjsť dočasnému narušeniu kvality života 
obyvateľstva. Rizikom je taktiež možné znečistenie 
životného prostredia stavebným odpadom. Iné riziká sa 



7 
 

nepredpokladajú. 
 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce 
štátne hranice 

Obec Horné Hámre administratívne začleňujeme do okresu 
Žarnovica, ktorý nie je v bezprostrednej blízkosti iného 
štátu. Strategické ciele stanovené v PRO nemajú vplyv 
presahujúci štátne hranice 
 

IV. Dotknuté subjekty 

1.Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej 
združení 

Dotknutú verejnosť  tvoria obyvatelia obce Horné Hámre 
a záujmové združenia pôsobiace v obci. 
 
Záujmové združenia pôsobiace v obci: 

 Telovýchovná jednota Klas Horné Hámre, Horné 
Hámre 104, 966 71 

 Organizácia „Young people“ Horné Hámre, Horné 
Hámre 159, 966 71 

 MAPET, Horné Hámre 272, 966 71 

 Mikroregión Kľakovská dolina, OcÚ Horné Hámre  
45, 966 71 
 

2. Zoznam dotknutých subjektov  Úrad BBSK, Banská Bystrica, Nám. SNP 23, 974 01 
Banská Bystrica 

 Okresný úrad v Žarnovici, Odbor starostlivosti 
o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 
Žarnovica 

 Okresný úrad v Žarnovici, Odbor krízového 
riadenia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica 

 Okresný úrad Žiar nad Hronom,  Pozemkový 
a lesný odbor, SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad 
Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad 
Hronom 

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská 
Štiavnica pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 
81 Žarnovica 

 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného 
zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom 

 Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, 
Pracovisko Banská Štiavnica, Dolná ružová 7, 969 
01 Banská Štiavnica 

 Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 
Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica 

 Lesy SR, š.p., Odštepný závod Žarnovica, Železničná 
613/13, 966 81 Žarnovica 

 Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu 
Žarnovica,  Partizánska 95, 966 81 Žarnovica 

 ŽSR, Správa železničných tratí a stavieb vo Zvolene, 
ul. M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 

 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný 
závod Banská Bystrica, 
Správa povodia stredného Hrona, Stráž 11, 
961 07  Zvolen 

 Banskobystrická regionálna správa ciest, závod Žiar 
nad Hronom, Priemyselná 6/647, 965 01 
Ladomerská Vieska 
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 Design Project s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71 
Horné Hámre 

 Jazdecký areál Sv. Františka s.r.o., Horné Hámre 
283, 966 71 Horné Hámre 

 L-J Aero Services s.r.o., Horné Hámre 104, 966 71 
 
Okolité obce: 

 Mesto Žarnovica 

 Mesto Nová Baňa 

 Obec Malá Lehota 

 Obec Píla 

 Obec Župkov 

 Obec Hrabičov 
 

3. Dotknuté susedné štáty Obec Horné Hámre nie je v rámci Slovenskej republiky 
pohraničnou oblasťou a v rámci realizácie PRO neplánuje 
rozvoj, ktorý by ovplyvňoval územie alebo záujmy okolitých 
štátov. 
 

V. Doplňujúce údaje 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. 
výkres širších vzťahov v mierke primeranej 
charakteru a pôsobnosti strategického 
dokumentu) 

Prílohy strategického dokumentu sú tvorené rôznymi 
mapovými výstupmi, fotografiami a zoznamom tabuliek 
grafov a ilustrácií. 
Prílohy sú v strategickom dokumente uvedené od str. 207. 
 

2. Materiály použité pri vypracovaní 
strategického dokumentu 

VSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE SPRACOVANIE ANALÝZ: 
 

 Atlas obcí Slovenska podľa rodinných a demografických 
charakteristík. Bratislava: MSŠR, 1996. 

 BERNTANOVÁ, J., ČUKA, P., RUML, O., 2003. Vtáčnik 
Horná Nitra. 3.vyd., Nitra 

 BEDNÁRIK, R., 1943.  Duchovná kultúra slovenského 
ľudu. In Slovenská vlastiveda II. Bratislava: SAVU. 
PrincentonUniversity Press. 265 s. 

 FÁZIKOVÁ, M. 2010. Rozvoj vidieka. Prednášky 
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