OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

PROGRAM ROZVOJA OBCE RUDNO NAD HRONOM
NA ROKY 2015 - 2022
podľa prílohy č. 2 zákona EIA
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov
2. Identifikačné číslo
3. Adresa sídla
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo
a iné kontaktné údaje oprávneného
zástupcu obstarávateľa

Obec Rudno nad Hronom
517232
Rudno nad Hronom 16, 966 51 Rudno nad Hronom
Mgr. Marián Šurjanský (starosta obce)
Rudno nad Hronom 16, 966 51 Rudno nad Hronom
Tel.: 0905 460 250
e-mail: starosta@rudnonadhronom.sk

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo Mgr. Marián Šurjanský (starosta obce)
a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od Rudno nad Hronom 16, 966 51 Rudno nad Hronom
ktorej možno dostať relevantné informácie Tel.: 0905 460 250
o strategickom dokumente, a miesto na
e-mail: starosta@rudnonadhronom.sk
konzultácie
II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
Program rozvoja obce Rudno nad Hronom na roky 2015 - 2022
2. Charakter
Program rozvoja obce je strednodobý strategický rozvojový
dokument na miestnej úrovni, 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 je 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.
3. Hlavné ciele

Program rozvoja obce Rudno nad Hronom zabezpečuje
implementáciu jedného zo základných princípov regionálnej
politiky Európskej únie – princípu programovania.
Cieľom dokumentu je podporiť rozvoj cestovného ruchu a
miestny turizmus, vybudovať ekonomické kapacity pre zlepšenie
hospodárskej budúcnosti, vytvoriť nové pracovné príležitosti a
zároveň zdôrazniť význam dobrého - otvoreného,
participatívneho a cieľavedomého procesu prípravy dokumentu,
ktorý bude na základe hodnotenia výsledkov priebežne
aktualizovaný. Realizácia stanovených cieľov je príležitosťou pre
miestnu samosprávu, súkromný sektor, neziskové organizácie a
pre miestnu komunitu spolupracovať a vytvoriť v obci podmienky
pre zvyšovanie životnej úrovne pre všetkých zainteresovaných.
Program rozvoja obce Rudno nad Hronom je taktiež jedným z
dôležitých podkladov pre posúdenie žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov z fondov EÚ a ostatných verejných
zdrojov.
Vízia obce:
,,Obec Rudno nad Hronom bude obcou s dobrým menom v
regióne, atraktívnou pre návštevníkov, bude ústretová, priateľská
k svojim obyvateľom a rovnocenným partnerom k okolitým
obciam. Obec zabezpečí svoj trvalo udržateľný rozvoj, po
ekonomickej, sociálnej a kultúrnej stránke. Jej rast bude
zabezpečený v súlade s prírodným, kultúrnym a historickým
potenciálom. Obec bude poskytovať dobré podmienky pre
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bývanie, podnikanie; bude smerovať do ekologicky neškodných
prevádzok vo všetkých oblastiach. Obec sa bude starať o život
občanov v udržiavanom a v kvalitnom životnom prostredí, s
komplexne vybavenou technickou infraštruktúrou, sociálnou
infraštruktúrou. Obec bude vytvárať vhodné podmienky pre
trávenie voľného času a rozvíjať spoločenský život, tradície
a organizovať kultúrne a športové podujatia. Bude sa orientovať
aj na vidiecky cestovný ruch a trvalo udržateľný turizmus. U
mladšej generácii bude upevňovať tradície našich predkov.”
Pre naplnenie stanovenej vízie si obec v Programe rozvoja
stanovila nasledovné hlavné špecifické ciele:
1. Posilňovať hospodárstvo a technický rozvoj v obci,
2. Posilňovať kvalitu života občanov, rozvíjať kultúru,
cestovný ruch, trvaloudržateľný rozvoj a sociálnu sféru,
3. Smerovať do ekologicky neškodných prevádzok a ciele
smerovať na environmentálnu oblasť.
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
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 Analýza súčasného stavu prírodných podmienok
2.2.3.1 Geomorfologické pomery
2.2.3.2 Geologické pomery
2.2.3.3 Pedologické pomery
2.2.3.4 Hydrologické pomery
2.2.3.5 Klimatické pomery
2.2.3.6 Flóra a fauna
2.2.3.7 Starostlivosť o životné prostredie
2.2.3.8 Ochrana prírody a krajiny
2.2.3.9 Súčasná krajinná štruktúra v obci Rudno
nad Hronom
2.2.4 Analýza socio-ekonomických podmienok
2.2.4.1 Demografia obyvateľstva
2.2.4.2 Dynamika počtu obyvateľov
2.2.4.3 Veková a pohlavná štruktúra
2.2.4.4 Vzdelanostná štruktúra
2.2.4.5 Národnostná a religiózna štruktúra
2.2.4.6 Zamestnanosť a nezamestnanosť
obyvateľstva
2.2.4.7 Bytová a technická infraštruktúra obce
2.2.4.8 Finančná analýza
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2.2.4.9 Majetok obce
2.2.5 Hospodárstvo
2.2.5.1 Lesné hospodárstvo
2.2.5.2 Poľnohospodárstvo
2.2.5.3 Priemysel
2.2.5.4 Doprava
2.2.5.5 Odpadové hospodárstvo
2.2.5.6 Cestovný ruch a ubytovanie
2.2.6 Kultúrne pomery
2.2.6.1 Ľudová a sakrálna architektúra
2.2.6.2 Klutúrno-spoločenský život a miestne
tradície
2.2.6.3 Šport
2.3. Swot analýza obce Rudno nad Hronom
2.3.1 SWOT analýza interného prostredia obce
2.3.2 SWOT analýza externého prostredia obce
2.3.3. Analýza problémov
ČASŤ B
3. STRATEGICKÁ A FINANČNÁ ČASŤ
3.1 Vízia a strategický cieľ rozvoja obce
3.1.1 Vízia
3.1.2 Hierarchia strategických cieľov obce Rudno nad
Hronom na roky 2015 – 2022
3.2 Finančná náročnosť a zdroje financovania stratégie
3.2.1 Finančné zabezpečenie PHSR
ČASŤ C
4. PROPGRAMOVÁ (PLÁNOVACIA) ČASŤ NA OBDOBIE
2015 – 2022
4.1 Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia
k jednotlivým prioritám
ČASŤ D
5. ZÁKLADNÝ REALIZAČNÝ RÁMEC PROGRAMU
5.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie
Programu
ČASŤ E
6. MONITOROVANIE PHSR
6.1 Spôsob monitorovania PHSR
ZÁVER
IMPLEMENTÁCIA ZÁMERU
PRÍLOHY
5. Uvažované variantné riešenia
zohľadňujúce ciele a geografický rozmer
strategického dokumentu

Program rozvoja obce Rudno nad Hronom na roky 2015 – 2022 je
vypracovaný v jednom variantnom riešení.
Strategický dokument určuje ciele a priority rozvoja obce, ktoré
boli prerokované a schválené obecným zastupiteľstvom a ktoré
vychádzajú z potrieb a vízií obyvateľov obce Rudno nad Hronom.
S prihliadnutím na obsah a rozsah dokumentu obec Rudno nad
Hronom neplánuje svoj rozvoj nad rámec svojho územia a na
úkor iných obcí.
Zámery presahujúce hranice obce sú obsiahnuté v programových
dokumentoch na vyšších hierarchických úrovniach, ktorých
samotná realizácia však nie je v kompetencii obce..
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6. Vecný a časový harmonogram prípravy a
schvaľovania

MÁJ 2015
 Terénny prieskum
 Spracovanie analytickej časti
 Spracovanie návrhov projektových zámerov
 Príprava konceptu strategickej časti
 Prerokovanie strategickej časti s poslancami obecného
zastupiteľstva
JÚN 2015
 Prerokovanie strategickej časti s obyvateľmi obce
 Finálne spracovanie strategickej časti
 Spracovanie programovej časti
 Príprava návrhu finančnej časti
JÚL 2015
 Spracovanie realizačnej časti
 Finálne spracovanie finančnej časti
 Spracovanie záveru a implementačného rámca
 Schválenie dokumentu obecným zastupiteľstvom

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom

Obec Rudno nad Hronom nemá spracovanú územnoplánovaciu
dokumentáciu. Východiskovým dokumentom pri spracovaní
programu rozvoja obce bolo predchádzajúce PHSR. Program
rozvoja obce Rudno nad Hronom na roky 2015 – 2022 je v súlade
a nadväzuje na nadradené strategické dokumenty európskej,
národnej i regionálnej úrovne.
Strategické dokumenty na európskej úrovni:
 Stratégia Európa 2020
Strategické dokumenty na národnej úrovni:
 Národná stratégia regionálneho rozvoja
 Program rozvoja vidieka
 Integrovaný regionálny operačný program
 Operačný program Kvalita životného prostredia
 Operačný program ľudské zdroje
 Metodika na vypracovanie PHSR
Strategické dokumenty na regionálnej úrovni:
 Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho
rozvoja BBSK 2007 – 2013
 Územný plán VÚC BBSK – zmeny a doplnky 2014

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno nad Hronom

9. Druh schvaľovacieho dokumentu

Uznesenie obecného zastupiteľstva

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane
zdravia
1. Požiadavky na vstupy
 Výhodná geografická poloha a dobré dopravné spojenie
s okolitými obcami
 Kultúrno-historický potenciál územia
 Súčasná infraštruktúra obce a občianska vybavenosť
 Nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 Pozemky vhodné pre potenciálnu výstavbu bytov
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a domov
Prírodný potenciál územia
Finančný kapitál
Ex post hodnotenie predchádzajúceho PHSR

Celkový pohľad na situáciu obce, na jej silné a slabé stránky,
príležitosti a prípadné ohrozenia rozvoja poskytuje komplexná
SWOT analýza, ktorá je v strategickom dokumente spracovaná
od str. 136.
2. Údaje o výstupoch

















Definovanie stratégie rozvoja obce
Stanovenie strategických cieľov, špecifických cieľov
a aktivít potrebných pre ich dosiahnutie
Vytvorenie harmonogramu aktivít – akčného plánu
plnenia PRO
Vytvorenie finančného plánu
Zvýšenie úrovne technickej vybavenosti obce
Zlepšenie dopravnej infraštruktúry
Efektívnejšie využite pozemkov
Podpora rozvoja cestovného ruchu
Rekonštrukcia obecných nehnuteľností
Rozvoj a podpora bývania
Revitalizácia verejných priestranstiev
Rozvoj kultúrneho a športového života
Zefektívnenie odpadového hospodárstva
Zlepšenie protipovodňových opatrení
Efektívna ochrana prírody a krajiny

Hierarchia výstupov (strategických cieľov) Programu rozvoja obce
Rudno nad Hronom na roky 2015 - 2022 je v strategickom
dokumente spracovaná od strany 148. V prehľadnej tabuľke sú
spracované krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch
na životné prostredie

Program rozvoja obce Rudno nad Hronom na roky 2015 – 2022 je
vypracovaný tak, aby zabezpečil vyvážený hospodársky, sociálny,
ekonomický a kultúrny rozvoj územia, súčasne so zveľaďovaním
životného prostredia a zabezpečením najvyššej možnej miery
ochrany prírody a krajiny.
Program rozvoja obce je realizovaný v troch prioritných
oblastiach:
1. Hospodárstvo a technický rozvoj
2. Kvalita života občanov a sociálna sféru
3. Environmentálna oblasť
Prvé dve prioritné oblasti sú zamerané na zvyšovanie úrovne
technickej vybavenosti obce, budovanie infraštruktúry, rozvoj
bývania, revitalizáciu verejných priestranstiev, sociálnu
starostlivosť atď. Rozvoj plánovaný v spomínaných prioritných
oblastiach je naplánovaný so zreteľom na čo najvyššiu možnú
ochranu životného prostredia a elimináciu škodlivých vplyvov.
V rámci tretej prioritnej oblasti sa navrhované opatrenia
zameriavajú na zefektívnenie odpadového hospodárstva,
realizáciu protipovodňových opatrení, ochranu prírody a krajiny
či revitalizáciu priestorov. Realizácia opatrení v environmentálnej
oblasti bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie v obci.
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V súvislosti s realizáciou vybraných opatrení môžu nastať určité
negatívne vplyvy na životné prostredie alebo kvalitu života
v obci. Pri projektoch súvisiacich s rekonštrukciou a výstavbou
môže nastať zvýšenie prašnosti či hluku. Tieto faktory môžu
krátkodobo negatívne ovplyvniť kvalitu života v obci. Negatívnym
vplyvom, ktorý súvisí s výstavbou je aj záber pôdy. Zvyšovanie
intenzity dopravy v obci a na rýchlostnej ceste R1 môže viesť
k zvýšenému znečisteniu ovzdušia či zvýšenej hladine hluku.
Podobné negatívne dopady môže mať aj prevádzka
navrhovaného motocrossového areálu. Zvyšovanie intenzity
dopravy je však celospoločenský trend, ktorý vie obec ovplyvniť
len v obmedzenej miere.
Ďalšie negatívne vplyvy spojené s realizáciou programu rozvoja
obce neboli identifikované. Jednotlivé opatrenia zoradené podľa
prioritných oblastí rozvoja sú spracované v prehľadnej tabuľke na
str. 156.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva

Pozitívny vplyv na kvalitu života a zdravotný stav obyvateľov
obce Rudno nad Hronom budú mať opatrenia zamerané na
revitalizáciu verejných priestranstiev, budovanie oddychových
zón, sociálnu starostlivosť či vybudovanie obecného vodovodu.
Úspešne zrealizované projekty podstatne zvýšia kvalitu života
v obci a blahobyt jej obyvateľov.
Negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva môžu mať nepredvídané
prírodné katastrofy či priemyselné a dopravné znečistenie
ovzdušia. Významné zdroje znečistenia sa však nachádzajú mimo
územia obce. Celkovo sa pri realizácii dokumentu môžu
negatívne vplyvy vyskytnúť len v ojedinelých prípadoch, resp.
krátkodobo.

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

Viac ako 90% územia obce Rudno nad Hronom sa nachádza
v CHKO Štiavnické vrchy. Na území platí II. stupeň ochrany
v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny..
Územie obce taktiež zasahuje do chráneného územia európskeho
významu Hodrušská hornatina (SKUEC 0263).

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním
strategického materiálu

Pri realizácii Programu rozvoja obce Rudno nad Hronom na roky
2015 – 2022 sa môžu vyskytnúť určité riziká, ktorým je potrebné
predchádzať. Ohrozujúcimi faktormi môžu byť: degradácia pôdy,
nedostatok finančných prostriedkov, zvyšovanie kriminality,
nezáujem obyvateľstva o rozvoj obce či dočasné narušenie
životného prostredia súvisiace s výstavbou.
Rizikové faktory vonkajšieho rozvoja obce sú spracované v SWOT
analýze na str. 142

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce
štátne hranice

Obec Rudno nad Hronom z administratívneho začleňujeme do
okresu Žarnovica, ktorý bezprostredne nehraničí so žiadnym
iným štátom. Strategické ciele stanovené v dokumente nemajú
vplyv presahujúci štátne hranice.

Počas realizácie Programu rozvoja obce Rudno nad Hronom 2015
– 2022 sa nepredpokladajú žiadne vplyvy na spomenuté
chránené územia.
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IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane
jej združení

Dotknutú verejnosť tvoria obyvatelia obce Rudno nad Hronom
a záujmové združenia, ktoré pôsobia na území obce.
Športový klub – Telovýchovná jednota Rudno nad Hronom
Združenie technických a športových činností – strelnica Jaminá


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
 Lehmann SK, s.r.o., Rudno nad Hronom 52, 96651
Rudno nad Hronom
 Enviro Slovakia, s.r.o., Rudno nad Hronom 258, 966 51
Rudno nad Hronom
 Ekotranz, s.r.o., Brehy 90, 968 01 Nová Baňa
 FabDos, s.r.o., Rudno nad Hronom 147, 966 51 Rudno
nad Hronom
Okolité obce:
 Mesto Nová Baňa
 Mesto Žarnovica
 Obec Voznica
 Obec Uhliská
 Obec Brehy

3. Dotknuté susedné štáty

Obec Rudno nad Hronom nie je v rámci Slovenskej republiky
pohraničnou obcou a v rámci realizácie PHSR neplánuje
rozvojové aktivity, ktoré by ovplyvnili susedné štáty.
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V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia
(napr. výkres širších vzťahov v mierke
primeranej charakteru a pôsobnosti
strategického dokumentu)

2. Materiály použité pri vypracovaní
strategického dokumentu

Súčasťou príloh strategického dokumentu sú: prezentácia
projektových zámerov na roky 2015 – 2022, letecké snímky obce
Rudno nad Hronom, situácia navrhovaného projektu miestneho
cintorína.
Strategický dokument obsahuje aj prehľadný zoznam tabuliek,
grafov a ilustrácií.
Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov:
 Národná stratégia regionálneho rozvoja
 Program rozvoja vidieka
 Integrovaný regionálny operačný program
 Operačný program Kvalita životného prostredia
 Operačný program ľudské zdroje
 Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja
BBSK 2007-2013
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. Princenton
University Press. 265 s.
 FÁZIKOVÁ, M. 2010. Rozvoj vidieka. Prednášky dostupné
na http: //fesrr.uniag.sk/node/510, 30.9.2010
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2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia
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obstarávateľa, pečiatka.

Mgr. Martin Pajerský
Voznica 47, 966 81
Starosta obce Rudno nad Hronom Mgr. Marián Šurjanský, svojím
podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

.........................................................
Podpis a pečiatka
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