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ÚVOD
Základnou úlohou mesta Bánovce nad Bebravou je zabezpečiť všestranný
rozvoj územia mesta a potrieb jeho obyvateľov. Podporným prostriedkom realizácie
rozvojových aktivít a úloh mesta je dokument:
„PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU“
(PHSR)
Vypracovanie PHSR vyplýva zo zákona NRSR č. 503/2001 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja. PHSR mesta Bánovce nad Bebravou vypracoval Mestský úrad
(MsÚ) v Bánovciach nad Bebravou. Na spracovávaní dokumentu sa podieľali
pracovníci jednotlivých oddelení v zmysle ich poslania a pracovnej náplne, komisie
Mestského zastupiteľstva (MsZ), členovia Mestskej rady (MsR) a poslanci MsZ.
Dokumentu poskytli údaje aj zainteresované inštitúcie a organizácie verejnej štátnej
správy.
PHSR mesta Bánovce nad Bebravou obsahuje analytickú časť, ktorá hodnotí
súčasný stav v jednotlivých oblastiach na území mesta. Analýzou finančných vzťahov
a hospodárením mesta sa zaoberá druhá časť. Tretia časť – SWOT analýza naväzuje na
analytickú časť a popisuje silné a slabé stránky mesta a poukazuje na príležitosti
a riziká rozvoja mesta. Štvrtú časť tvorí stratégia rozvoja, v ktorej sú zadefinované
priority rozvoja mesta podľa jednotlivých oblastí.
PHSR bol vypracovávaný na základe metodiky, ktorú vydalo Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
PHSR je strednodobý plánovací dokument na obdobie 5 – 7 rokov s možnosťou
jeho priebežnej aktualizácie. Na jeho aktualizácii a aj samotnej realizácii by sa mala
podieľať obecná samospráva, odborné skupiny, podnikateľská sféra a ostatné štátne
i neštátne inštitúcie.
Na príprave PHSR mesta Bánovce nad Bebravou spolupracovali:
Primátor mesta: Ing. Ján Turčan
Odborný tím:
Ing. Stanislav Šiko – zástupca primátora, manažér projektu
Ing. Peter Drábik – referent regionálneho rozvoja, koordinátor projektu
Pracovníci jednotlivých oddelení MsÚ (viď. podrobný prehľad podľa kapitol)
Konzultanti: Poslanci Mestského zastupiteľstva, členovia Mestskej rady, predsedovia
Občianskych výborov, predsedovia komisií MsZ, členovia orgánov mikroregiónu
Bánovecko, štátna správa - Obvodný úrad v Bánovciach nad Bebravou, samospráva –
VÚC Trenčín
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I. SOCIO – EKONOMICKÁ ANALÝZA MESTA
1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA MESTA
1.1 Geografická charakteristika
Bánovce nad Bebravou – okresné mesto /Trenčiansky kraj/.
Okres Bánovce nad Bebravou patrí k najmenším okresom na Slovensku /rozloha 462
km2/. Do okresu patrí jedno mesto a 42 obcí.
Poloha – západné Slovensko, v najsevernejšom výbežku Podunajskej nížiny
/Bánovskej pahorkatiny/, ohraničené zo západu Považským Inovcom, od severu
a severovýchodu zasahujú Strážovské vrchy. Mesto Bánovce nad Bebravou sa
rozkladá na území dvoch geografických jednotiek – Bánovská pahorkatina
a Bebravská niva.
Okolité vrchy: Inovec /1042 m.n.m/, Rokoš /1010 m.n.m./, Kňaží stôl /637 m.n.m./
Významné okolité mestá – Trenčín /29km/, Topoľčany /21km/, Partizánske /17 km/
Rozloha mesta – 13,87 km2
+ mestské časti
Biskupice ........................ 293,61 ha
Horné Ozorovce .............. 457,93 ha
Malé Chlievany ............... 507,29 ha
+ mestská časť Dolné Ozorovce /bez katastrálneho územia/
_______________________
Spolu 2645,89 ha = 26,4589 km2
Administratívne celky – na území mesta Bánovce nad Bebravou je jeden
administratívny celok – Mestský úrad Bánovce nad Bebravou, jeho súčasťou sú štyri
občianske výbory / Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé Chlievany, Biskupice/
Nadmorská výška - stred mesta
216 m n. m.
- v chotári od
191 – 319 m n. m.
- na území mesta
190 – 250 m n. m.
1.2 Prírodné a geologické podmienky
Vodné toky – celé územie odvodňuje rieka Bebrava /hlavný recipient/- pramení
v Strážovských vrchoch, druhým hlavným tokom je potok Radiša, územím mesta
pretekajú aj potoky Svinica a Dubnička. Celková dĺžka rieky Bebrava je 49,6 km a má
priemerný ročný prietok 3,7 m3/sek.
Vodné nádrže – Najväčšou vodnou nádržou je vodná nádrž Prusy s úžitkovou
plochou 35,12 ha s úžitkový objemom 1564602 kubíkov vody. V neďalekom okolí
mesta sa nachádzajú ešte ďalšie vodné nádrže a to Vodná nádrž Svinná, Haláčovce,
Brezolupy, Nedašovce /uvedené podľa objemu od najväčšej po najmenšiu/. Všetky
vodné nádrže boli projektované ako povodňové ochrany, príp. pre chov rýb a použití
ako závlahy. Pri vodnej nádrži Prusy sa ráta do budúcnosti aj s využitím na rekreačné
účely.
Vodné hate
- hať na rieke Bebrava v km 19,804 na území mesta,
- hať na potoku Radiša v 4,424 km na území mesta.
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Geologické informácie
- 3 orografické celky v okrese – Považský Inovec, Strážovské vrchy a Podunajská
pahorkatina.
Považský Inovec – kryštalikum /centrálna časť/, paleozoické /severozápad/,
mezozoické /juhozápad/ horniny.
Strážovské vrchy – jadrové pohorie; kryštalické jadro, juh vypĺňajú mezozoické
horniny /oddelené od kryštálika pruhom paleogénu/,
- najrozšírenejším geologickým útvarom je kvartér – jeho horniny tvoria celý pokryv
rovinných a dolinných území, pahorkatín a svahov všetkých priľahlých pohorí.
Niva rieky Bebrava /+prítoky/ - na nive sa vyskytujú predovšetkým fluviálne
sedimenty – štrky a piesky, kde sú pokryté rôznymi druhmi hlín a jemnými
povodňovými hlinito-ílovitými sedimentami, v ich podloží prevládajú neogénne íly.
Nerastné ložiská – v rámci katastra sa nenachádzajú významné ložiská nerastnej
základne na priemyselné spracovanie. V juhozápadnej časti mesta Bánovce nad
Bebravou sa nachádza termálny vrt – využitie na termálne kúpalisko a sklenníkové
hospodárstvo./teplota okolo 43°C a výdatnosť je 9 – 11 l.s-1 /.
Výskyt nerudných surovín – vápence a dolomity /stavebníctvo, hutnícky priemysel,
sklárstvo a poľnohospodárstvo/ - ťažia sa v okolí Timoradze, Závady, v Uhrovskom
podhradí a iných menších lomoch. Pri Omastinej a Šípkove sú menšie nevyužívané
ložiské lignitu.
Pôdne typy – najrozšírenejšie sú hnedozeme, pôdotvorným substrátom hnedozemí sú
spraše, sprašové hliny alebo neogénne sedimenty, buď ílové alebo piesočnaté. Na
sprašiach a sprašových hlinách sa vyskytuje hnedozem luvizemná.
1.3 Historický vývoj
Paleolit – nálezy veľkého množstva črepového materiálu nad Svinskou pažiťou, boli
spracovávané v dielni, surovina pochádza prevažne z Poľska.
Neolit – mladšia doba kamenná JV kopca „ Za rezervoárom“, nález kamenných
nástrojov so sídliskovými nálezmi, hrob a dôkazy opracovávania nástrojov.
Kultúra lengyelská – pravdepodobne sídlisko, nálezy nástrojov v lokalite za
rezervoárom, bohaté nálezy keramiky.
Eneolit – neskorá doba kamenná, prechod k dobe bronzovej, kamenné nástroje,
kamenný mlat, sekerky, klín, oštepy a úštepy, dôkazy pravekej dielne a osídlenia.
Kultúra ludanická – hrob na vyvýšenine za rezervoárom, hladené a vŕtané kamenné
nástroje, zlomok praslenu.
Kultúra lužianska – črepový materiál, zlomok žarnova.
Látén – Terekvica, pravdepodobne sídlisko, črepové materiály.
11.storočie – Predpoklad staršieho románskeho hradu (Kosmova kronika).
1091 – Bánovce nad Bebravou ako Bánov (Kosmasova kronika).
1232 – osada Ben, patriaca synovi Václava. Spomína sa v darovacej listine kráľa
Ondreja II. Svojmu služobníkovi šľachticovi Hodslavovi pri darovaní Ozoroviec.
1241 – Bánovce sú kráľovským majetkom patriacim pod správu kastelánov hradu
Uhrovec (po tatárskom vpáde v roku m1241, keď bola krajina spustošená a vyľudnená,
doosídlovanie kráľom Belom IV.).
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1243 – Nitriansky biskup Mikuláš podľa M. Gašparína postavil gotický kostol sv.
Mikuláša.
1294 – Doložená fara (asi objekt zbúraný vo Vystrkove v roku 1960 a na jeho mieste
vystavané Obuvnícke družstvo).
1295 – Matúš Čák Trenčiansky pričleňuje násilím Bánovce (Baan) k svojim majetkom
a vytvára z nich stále trhové a obchodné centrum.
1305 – Násilné presťahovanie obyvateľov Krštenian da Bánoviec z príkazu Matúša
Čáka.
1321 – Bánovce sa stávajú kráľovským majetkom pričleneným k Uhrovskému panstvu.
1376 – Pred týmto rokom sú vyňaté z právomoci hradu Uhrovec a Trenčianskej župy
a sú povýšené na slobodné kráľovské mesto (civitas). Privilegiálna listina kráľa
Ľudovíta Veľkého z 28. februára 1376 (pôvodná listina sa nezachovala, zhorela
pravdepodobne pri požiari).
1389 – Kráľ Žigmund dáva Bánovce za peniaze do zálohy Stiborovi zo Stiboríc
a stávajú sa poddanským mestom (oppidum).
1432 – Bánovce sa opäť stávajú kráľovským majetkom, no nemajú obnovené výsady
slobodného kráľovského mesta. Bánovce dostávajú do zálohu viacerí zemepáni
(Štefan z Košece, Ludanickovci, Blažej Maďar...).
1454 – Prvá písomná zmienka o opevnenom sídle (fortalícium – opevnený hrádok).
1461 – Uvádza sa ako castellum – opevnený kaštieľ.
1464 – Matej Korvín dáva Bánovce do zálohu Ladislavovi Podmanickému
z Podmanína za služby v boji proti husitom a Turkom.
1564 – Bánovské panstvo preberá Uhorská dvorná komora a pripojila ho ako správca
kráľovských majetkov k Trenčianskemu hradnému panstvu.
1593 – Panstvo berie do zálohu Štefan I. z Ilešházy.
1600 – Po zložení 200 000 toliarov sa Trenčianske a Bánovské panstvo stáva
majetkom Ilešházyovcov. Súčasne sa stávajú dedičnými trenčianskymi a liptovskými
županmi.
1605 – Cisárske vojsko generála Bastu dobilo Bánovce nad Bebravou, sťali richtára
a 12 člennú mestskú radu, pobili alebo zranili vyše 100 mešťanov, medzi nimi aj ženy
a dievčatá.
1609 –Ilešházyovci na mieste zbúraného kaštieľa stavajú jednoposchodový opevnený
kaštieľ.
1656 – Morová epidémia, vyše 750 obetí.
1663 – Vpád a vyplienenie Bánoviec nad Bebravou Turkami, zabitie richtára Filu
1831 – Epidémie cholery, viac ako 200 mŕtvych, väčšinou z Bánoviec.
1848 – Národno emancipačné aktivity, versus promaďarské aktivity občanov Bánoviec,
Komisár Trenčianskej župy menuje Františka Rédekiho za komisára Záhorského
okresu.
1854 – Záhorsky (Bánovský) okres je vyčlenený z Trenčianskej župy a je pripojený
k Dolnonitrianskej župe. Bánovce sa stavajú privilegovaným mestom.
1860 – Znovupripojenie do Trenčianskej župy.
1871 – Bánovce strácajú štatút privilegovaného mesta.
1901 – Bánovce sú spojené so svetom železničnou traťou.
1904 – Založenie filiálky Tatra banky. Kontakty s Českoslovanskou jednotou na
Morave.
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1910 – Zánik Bánovského panstva, posledný vlastník Iphigenia Sinaiová ho
rozpredáva.
1912 – Elektrifikácia obce, prvý bol elektrifikovaný Vystrkov.
1918 – Po skončení vojny rabovanie, najmä maďarským vojskom. Bánovce sú
odrezané od sveta. 20. novembra príchod českého vojska. Ústup pred maďarskou
presilou. 9. decembra definitívne oslobodenie od Maďarov.
1920 – Založenie Obuvníckeho výrobného družstva.
1933 – Vybudovanie obecného vodovodu, zo zdroja v Ľutove.
1934 – Vznik prvého väčšieho priemyselného podniku Mung a Burg - výroba latoviek,
preglejok a dýh pre stolárov.
1935 – Otvorenie Rímskokatolíckeho učiteľského ústavu, vybudovaný nový okresný
úrad a založené Roľnícke skladištné družstvo.
1936 – Stavba nového kultúrneho domu, terajšia Sokolovňa, odhalenie Štúrovho
pomníka.
1941 – Zriadenie mestského rozhlasu, výstavba mliekárne.
1942 – Hospodársky rozmach mesta, vybudovanie dyhárne (Preglejka) stolárskym
družstvom „Záchrana živnosti“, objekt bol postavený za 3 mesiace, budovanie
kúpaliska, meštianskej školy, hasičského domu, regulácia Radiše.
1943 – Výstavba meštianskej školy, regulácia Bebravy, vybudovanie kultúrneho domu
na Farskej ulici.
1944 – Otvorenie textilnej továrne Trikota, neskôr Zornica, v súčasnosti Banco
Fashion a.s.
1948 – Nahradenie zvolených funkcionárov mesta členmi KSČ.
1949 – Bol založený Strojársky a strojnícky kombinát, v roku 1953 začlenený do
Drevopriemyslu Topoľčany, od roku 1958 sa pretransformoval na závod Mier.
1950 - Vznik Jednotného roľníckeho družstva. Rekvirácia pôdy cirkvi a časti roľníkov.
1951 – Spustenie výroby v závode K.J.Vorošilova, od roku 1958 Tatra, prvá
automobilka na Slovensku.
1954 – Vybudovanie mliekárne v súčasnosti Milsy, po privatizácii v roku 2001
rakúskou spoločnosťou Lactoprot internacional AG hospodárske straty.
1955 - Postavenie závodu obuvníckeho výrobného družstva vo Vystrkove na mieste
zbúranej historickej fary, od roku 1984 sa presťahoval do nového objektu na
Partizánskej ulici.
1960 – Roľnícke družstvo zaniká, hospodárenie na pôde preberajú Štátne majetky.
1974 – Vybudovanie nového závodu Mier, v roku 1992 transformácia na podnik
BONA.
1989 – Politické zmeny sa Bánoviec dotkli v malej miere, hospodárska a politická moc
zostáva v rukách pôvodného vedenia.
1997 – Vybudovanie závodu obuvníckej firmy Gabor. Firma Eterna začína výrobu
košiel v objektoch Zornice.
2002 – Stavia sa podnik Hella na výrobu svietidiel pre automobily.
2002 – Voľby priniesli čiastočné politické zmeny, Ing. Ján Turčan štvrtýkrát
primátorom.
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1.4 Demografická charakteristika
Údaje zo štatistík MsÚ
Tab. č. 1: Počet obyvateľov /vývoj od roku 1990/
k 1.1.1990
19 850
k 1.1.1991
20 053
k 1.1.1992
20 511
k 1.1.1993
20 594
k 1.1.1994
20 702
k 1.1.1995
20 786
k 1.1.1996
20 871
k 1.1.1997
20 723
k 1.1.1998
20 842
k 1.1.1999
20 917
k 1.1.2000
20 944
k 1.1.2001
20 943
k 1.1.2002
20 895
k 1.1.2003
20 883
k 1.1.2004
Zdroj : Interné materiály MsÚ

História
k 31.12.1921 – 3 008 obyvateľov
k 31.12.1931 – 3 268 obyvateľov
k 01.01.1964 – 6 500 obyvateľov
k 01.01.1970 – 7 862 obyvateľov
Rok 2002
Počet obyvateľov od 0 – 18 rokov :
Počet obyvateľov od 18 – 60 rokov:
Počet obyvateľov od 60 – 100 rokov:

5 028
13 611
2 256

Tab. č. 2 : Migrácia od roku 1992
rok
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
narodilo sa 308 259 253 232 206 207 214 218 196 192 199 201
zomrelo
105 91 125 132 125 167 121 117 155 183 114 148
odhlásení
387 419 320 261 240 214 235 235 255 259 327 338
priťahovaní
244
Zdroj : Interné materiály MsÚ
Národnostné zloženie r. 2002.
Národnosť slovenská: .............................
Národnosť maďarská: ............................
Národnosť česká: ....................................
Národnosť ukrajinská: ............................
Národnosť rómska: .................................
Iná: ..........................................................

20 762
12
109
1
1*
5

* -obyvateľov rómskej národnosti žije na území mesta Bánovce nad Bebravou
približne 1 500, ale k svojej národnosti sa nehlásia /neoficiálny údaj/
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2. ANALÝZA HOSPODÁRSTVA
2.1 Organizačná štatistika a vlastnícke vzťahy
Mesto Bánovce nad Bebravou registruje k 31.12.2004 spolu 2111 právnych
subjektov. Právnické osoby predstavujú 302 osôb a počet súkromných podnikateľov –
fyzických osôb je 1809.
Z právnických osôb v Bánovciach nad Bebravou spoločnosti s ručením
obmedzeným predstavujú 72% a akciové spoločnosti 28%. Nárast fyzických osôb
oproti minulému roku je asi 20% -ný a počet právnických osôb vzrástol o 10%.
V odvetvovej štruktúre sa vnútorným obchodom zaoberalo 40% podnikateľov vrátane
hotelovej a reštauračnej činnosti, 20% podniká v oblasti priemyslu a 15% (v závislosti
na sezóne) v stavebníctve. Zvyšok súkromných podnikateľov podniká v rôznych iných
oblastiach.
Malé a stredné podnikanie
V rámci proporcionálneho rozloženia podnikateľských aktivít na území mesta
Bánovce nad Bebravou v priamej závislosti na možnosti technického charakteru
a podmienok a v závislosti na dopyte sa rozvíja sektor malého a stredného podnikania
predovšetkým v odvetví obchodu, pohostinstva, drobnej priemyselnej výroby (najmä
stolárskej, obuvníckej, krajčírskej a strojárskej), kde sa využívajú tradície
a kvalifikovaný ľudský potenciál.
Napriek tendenčnému rastu počtu malých a stredných podnikateľov, je nutné naďalej
zintenzívňovať jeho rozvoj a podporovať vznik nových výrobných subjektov.
Tab. č. 3: Prehľad hospodárskych subjektov podľa činnosti (OKEČ-u) v Okrese
Bánovce nad Bebravou:
OKEČ

Zdroj: PHSR TSK

Organizácie spolu
Z toho
Priemysel
Poľnohospodárstvo
Stavebníctvo
Obch. pohos. ubyt.
Obch. – tech. služby
Doprava
Pošta a telekom.
Ostatné
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Bánovce n. Bebr.
535
76
60
32
95
93
6
1
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Tab. č. 4 : Súkromní podnikatelia (fyzické osoby) v Okrese Bánovce nad Bebravou
podľa činnosti:
OKEČ

Zdroj: PHSR TSK

Súkromné podniky
Z toho
Priemysel
Poľnohospodárstvo
Stavebníctvo
Obch. pohos. ubyt
Obch. – tech. služby
Doprava
Pošta a telekom.
Ostatné

Okres
Bánovce n. Bebr.
1944
454
105
363
674
143
83
0
122

2.2 Priemysel
Strojárenský priemysel
Mesto Bánovce nad Bebravou, aj napriek celkovej hospodárskej recesii
v posledných rokoch, má v súčasnosti rozvinutú priemyselnú výrobu, avšak vzhľadom
na celkový úpadok bývalého automobilového podniku TATRA – VAB SIPOX a.s.,
spojeného so značným prepúšťaním pracovných síl, sa javí vzostup iných
priemyselných činností zatiaľ nedostatočným, nakoľko len čiastočne kompenzuje
stratu pracovných príležitostí v meste Bánovce nad Bebravou.
Stavebný priemysel
Značné pracovné príležitosti ponúkajú stavebné firmy na území mesta, ako
napr.: Modest s.r.o.
Garel stavebno-montážna firma
Bancestav a.s.
Buchel a synovia, s.r.o.
Uvedené firmy sa modernizujú, rozširujú svoj výrobný park a presadzujú sa i mimo
teritória mesta, kde naberaním väčších zákazok od solventných subjektov si vytvárajú
podmienky ekonomického rastu a s tým spojené možnosti zamestnávania nových
pracovných síl a príliv financií do mestskej pokladne i do rodín.
Textilný priemysel
Na území mesta sa v súčasnosti významne presadzuje textilný priemysel, ktorý
úspešne zastupujú najmä firmy:
Eterna, s.r.o. (výroba panských košieľ z bavlny),
BKV, s.r.o. (výroba pánskych košieľ a dámskych blúziek),
Zornica Banko Fashion, s.r.o (výroba košieľ, blúzok, pyžám, záster, sukní,
posteľnej bielizne a bytového textilu).
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V rozširovaní výrobného programu, odbytíšť je perspektíva pre možnosť
zamestnania. Pre prácu v uvedenom sektore je liahňou pracovných síl SOU Zornica
v Bánovciach nad Bebravou.
Drevospracujúci priemysel
Možnosť rozšírenia priemyslu v oblasti drevovýroby predstavuje podnik
Dyháreň. Po sprivatizovaní firmou BEBA Invest s.r.o., ktorá plánovala rozšírenie
výrobného programu, modernizáciu, došlo k zastaveniu výroby a k stagnácii. Oživenie
firmy by pre mesto znamenalo najmä z hľadiska skúseností z minulosti v oblasti
exportu veľký prínos.
V súčasnosti značný rozvoj dosahuje tradičná výroba nábytku v podaní malých
a stredných podnikateľov (výroba nábytku – Kočiš, Linea – D a.s. …).
Potravinársky priemysel
V oblasti potravinárskeho priemyslu dominuje závod Milsy a.s., ktorý
spracováva mlieko, vyrába čerstvé mliečne výrobky, parenice, syry a korbáčiky.
Neustále rozširuje svoj program, naposledy o výrobu nátierok. V oblasti rozširovania
výrobného programu a obchodnej siete je veľká perspektíva spomínanej firmy. Začína
s exportom do zahraničia, nakoľko už v súčasnosti je najväčším producentom
nátierkového masla na Slovensku.
Pekárne na území mesta Bánovce nad Bebravou v značnej miere naplnili
požiadavky občanov čo do množstva, kvality i rôznorodosti sortimentu tovaru.
Stabilnú kvalitu je nutné zabezpečiť modernými technológiami na báze výpočtovej
techniky.
Firma QUART, s.r.o. zabezpečuje výrobu a plnenie sirupov a malinoviek do vratných
fliaš, perspektívy sa javia v rozširovaní obchodnej siete a následne v rozvoji
modernizácie liniek, dopravy a skladovacích priestorov.
Obuvnícky priemysel
GABOR Slovensko, s.r.o., ktorá má značné perspektívy najmä v zabezpečovaní
nových zahraničných odbytíšť, čo môže byť dôvodom rozširovania výrobných kapacít.
Sídlom firmy je Rosenheim v Nemecku. Bánovce nad Bebravou sa stali šiestym
pilierom firmy pri otvorení východného trhu v oblasti výroby obuvi.
Automobilový priemysel - elektrotechnika
Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o. – výroba svetlovodov so zabudovanými
LED diódami (nízka spotreba energie, dlhá životnosť, rýchla reakcia) pre automobily,
zabezpečujúca bezpečnosť a komfort jazdy.
Kovovýroba
Kovyt, s.r.o. – uvedená firma si svojou kovovýrobou prerazila cestu i do
zahraničia a v súčasnosti neustále rozširuje svoj výrobný program.
Priebeh transformačného procesu v náväznosti na dovtedajšiu ekonomickú
základňu ovplyvnil hospodárstvo mesta, čo malo za následok rapídny pokles
zamestnanosti. Preto je potrebné, okrem zachovania stabilných prvkov výroby
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všetkými možnými opatreniami podporovať vytváranie nových pracovných príležitostí.
Treba využiť potenciál ľudských zdrojov v oblasti strojárstva, najmä výrobou
komponentov pre automobilový priemysel (v náväznosti na rozvoj automobiliek PSA
Peugeot - Citröen, KIA motor s.r.o. na Slovensku).
Veľké rezervy pri rozvíjaní priemyslu sú v oblasti malého a stredného
podnikania. Je to najmä rozvoj strojárskej, elektrotechnickej výroby, výroby textilu,
obuvi a pod., vzhľadom na profesionalitu pracovníkov, vybavenie technikou a
technológiami, ďalej rozvoj drevárskej výroby pre dostatok drevnej hmoty, ktorá dáva
predpoklady na oživenie remeselnej výroby, stavebno-stolárskych výrobkov,
perspektívny je rozvoj služieb, stavebníctva, poľnohospodárstva, cestovného ruchu a
iných odvetví.
Samostatnú kapitolu pri rozvíjaní priemyslu v našom meste tvoria priemyselné
parky, ktoré sa plánujú realizovať v okrajových pričlenených častiach mesta Bánovce
nad Bebravou a majú
priniesť konečný efekt vo zvýšenej miere zamestnanosti
občanov. Sú schválené v územno-plánovacích dokumentáciách Trenčianskeho
samosprávneho kraja a nášho mesta. Po vytvorení priemyselného parku v Dolných
Ozorovciach, kde našlo prácu 1 800 ľudí, je pripravený na realizáciu priemyselný
park v Horných Našticiach (za areálom bývalého závodu Tatra), kde má mesto vo
vlastníctve 17 ha nehnuteľností, ktoré mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo na predaj.
Ďalším navrhnutým priemyselným parkom v rámci územného plánovania mesta sú
Biskupice, kde je rozloha pozemku asi 25 ha. Urbanistická štúdia je spracovaná pre
priemyselný park v Horných Ozorovciach. Lokality priemyselných parkov Horné
Ozorovce a Biskupice nie sú majetkovo-právne vysporiadané.
2.3 Pôdohospodárstvo
Poľnohospodárstvo
Z hľadiska poľnohospodárskej výroby je potrebné uviesť, že poľnohospodársku pôdu
na územi mesta užíva MVL AGRO s.r.o. vo výmere 430 ha. Z toho 12 ha je
vyčlenených na súkromný sektor pre SHR.
MVL AGRO obhospodaruje 418 ha:
z toho 32 ha
386 ha
40 ha

- trvalé trávne porasty
- orná pôda
- stredisko špeciálnych kultúr

patrí sem 25
6
4
2
1

-

ha
ha
ha
ha
ha

sad jabloní
sad sliviek
jahody
cibuľa
ostatná zelenina
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346 ha z toho tvoria :
246 ha - obilniny, ozimná pšenica, jarný jačmeň, jarný ovos,
- za rok sa vypestovalo 1 230 t obilia.
100 ha - olejniny, slnečnica, repka ozimná,
- za rok 2004 sa vypestovalo 300 t.
Záhradkárske osady v lokalite Bánovce nad Bebravou
Na území mesta je 10 záhradkárskych osád:
1/ Záhradkárska osada „Dub“ vo výmere 1 ha 91 a 46 m2 . Počet evidovaných členov
je 56, počet záhradkárskych chát je 33.
2/ Záhradkárska osada „Nemcov jarok“ vo výmere 1,49 ha. Počet evidovaných členov
je 33, počet záhradkárskych chát je 26.
3/ Záhradkárska osada pri MsNV vo výmere 1,4663 m2. Počet evidovaných členov je
34, počet záhradkárskych chát je 29.
4/Záhradkárska osada „Pod vodojemom“ má počet evidovaných členov 52, počet
záhradkárskych chát 21.
5/ Záhradkárska osada pri bývalom OZ TATRA má počet evidovaných členov 174,
počet záhradkárskych chát 159.
6/ Záhradkárska osada „Vinohrady“ vo výmere 4,08 ha . Počet evidovaných členov je
96, počet záhradkárskych chát je 71.
7/ Záhradkárska osada „Nad slobodárňou“ vo výmere 6 400 m2. Počet evidovaných
členov je 16 bez chatiek.
8/ Záhradkárska osada „Za Valchy“ vo výmere 2 400 m2. Počet evidovaných členov
je 81, počet záhradkárskych chát je 57.
9/ Záhradkárska osada pri závode Zornica vo výmere 2,9023 ha. Počet evidovaných
členov je 79, počet záhradkárskych chát je 45.
10/ Záhradkárska osada „Pri splave“ vo výmere 2 406 m2. Počet evidovaných členov
je 110, počet záhradkárskych chát je 38.
Sprivatizovaním bývalého štátneho majetku, š.p. Bánovce nad Bebravou
vzniklo 16.11.1996 MVL AGRO, s.r.o., ktoré v súčasnosti hospodári na výmere 5 062
ha poľnohospodárskej pôdy, pričom sa zameriava najmä na pestovanie obilnín a repky
ozimnej, cukrovej repy a zemiakov. Závod Bánovce nad Bebravou hospodári na 2 745
ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 2 506 ha ornej pôdy. Hospodárske dvory sa
nachádzajú PD Veľké Chlievany (chov ošípaných) a PD Malé Chlievany (chov
hovädzieho dobytka).
V podmienkach trhového hospodárstva a cenovej liberalizácie bolo potrebné
zmeniť systém hospodárenia, najmä keď mnohí majitelia pozemkov si začali
uplatňovať svoje vlastnícke vzťahy k pôde. Nie vždy sa to stretlo s väčšou
efektívnosťou využitia pôdy.
Na základe uvedeného je zrejmé , že problémy vyvstali v nákladovej položke,
nakoľko neefektívnym spôsobom obrábania pôdy, či chovu dobytka neúmerne
s nákladmi rástli ceny a to v trhovom hospodárstve s oklieštenými dotáciami nemohlo
obstáť. Čiže bolo a je nutné investovať do modernizácie strojového parku, nových
technologických programov, skladových priestorov, nových sadieb, hnojív a pod.

15

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou

Investícia musí byť vratná a prepočítaná na obdobie návratnosti. S novými
technológiami sa mení i zárobková sféra a záujem o poľnohospodárstvo. Modernizácia
poľnohospodárstva je prepojená na vzdelávacie aktivity, propagáciu, nákup nových
technológii na spracovanie surovín, exkrementov, krmovín. Osobitnou kapitolou sa
javí propagácia a reklama vlastnej činnosti. Všetky tieto zložky by mali viesť k vyššej
produktivite práce a k zníženiu ceny konečného produktu.
Obdobne u chovu hospodárskych zvierat je nutné venovať pozornosť
modernizácii a rekonštrukcii chovných a skladových priestorov, výkonných dojacích
technológií, spracovaniu exkrementov a nákupu kvalitných krmív.
Na úseku rybárstva sa to týka hlavne chovu násady, výberu krmív a
starostlivosti o vodné toky a jazerá.
Lesné hospodárstvo
V Bánovciach nad Bebravou extravilán predstavuje cca 27 km2, z toho lesné
porasty zaberajú cca 4 km2 z celkovej plochy. Kataster Bánoviec eviduje 390 ha
lesných pozemkov, ktorých vlastníkmi a súčasne užívateľmi sú podielníci bývalého
urbariátu, Pozemkové spoločenstvo bývalého Pozemkových stavieb Bánovce nad
Bebravou, ktorí obhospodarujú 274 ha lesa. Ostatná lesná pôda v bánovskom katastri,
ktorú v súčasnosti využívajú Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Trenčín, patrí do
vlastníctva SR, mesta Bánovce nad Bebravou a drobných súkromných lesomajiteľov.
Cieľom spoločenstva majiteľov lesoporastov je racionálne hospodárenie s lesmi,
ozdravenie lesov, výsadba, kontrolovaný výrub. Lesné porasty sú hlavným
ukazovateľom ekologickej stability územia. Prevládajú dubové a dubovo-hrabové
porasty s borovicou sosnou a na suchých eróziou postihnutých miestach pahorkatín sú
to agátové lesíky.
2.4 Vnútorný obchod
Na území mesta je vybudovaná pomerne silná sieť maloobchodov, ktorá
v konkurencii doznala slušné proporcionálne rozloženie a postupne sprísnením kontrol
a podmienok zo strany hygieny podstatne zlepšila kultúru skladovacích a predajných
priestorov. Celková úroveň predstavuje štandard v porovnaní s mestami, čo do
veľkosti a počtu obyvateľov ako majú Bánovce nad Bebravou. Dôležitým prvkom pri
skvalitňovaní maloobchodnej siete je solventnosť kupujúceho a tá sa len pomaly vracia
na úroveň, kedy sa zamestnanosť blížila k hranici 100%. Zlepšenie zamestnanosti,
ktorú by mohli priniesť priemyselné parky, by sa mala odzrkadliť i v maloobchodnej
sieti, nakoľko zisky z predaja sa následne dajú využiť pri rôznych vylepšeniach
predajní a sortimentu tovarov.
Súčasný stav vnútorného obchodu
2 supermarkety (Billa, Lidl),
4 nákupné strediská (Obchodné centrum - Dubnička, Rokoš, Bebrava, Dom
služieb),
48 predajní potravinárskeho tovaru,
47 predajní nepotravinárskeho tovaru,
40 pohostinských odbytových stredísk,

16

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou

-

3 predajne PHM,
6 predajní motorových vozidiel,
8 predajní súčiastok a príslušenstiev pre motorové vozidlá.

2.5 Doprava
Cestná doprava
Samotným mestom prechádza štátna cesta I.triedy č.I/50, ktorá je súčasne aj
cestou európskeho významu s označením E 572 a je v regióne spojnicou v smere
východ – západ. Cesta č.516 spája Bánovce nad Bebravou s Trenčianskymi Teplicami.
Územie je všetkými smermi prepojené zbernými komunikáciami štátnych ciest
II.triedy a miestnymi komunikáciami /MK/, ktoré spájajú funkčné plochy mesta, čím
je vytvorená možnosť jednoduchého pohybu medzi mestskými časťami. Celková
doprava predstavuje dĺžku 69 km, pričom štátne komunikácie predstavujú dĺžku 10 km,
miestne komunikácie 59 km (cesty I.triedy 37 km, cesty II.triedy 12 km, cesty
III.triedy 10 km). Chodníky spolu predstavujú 52 km (pri miestnych komunikáciách
42 km, pri štátnych komunikáciách 10 km).
MK sú prevažne udržiavané z hľadiska bezpečnosti realizáciou vysprávok,
nakoľko na obnovu celistvého zvršku nie je v rozpočte mesta Bánovce nad Bebravou
dostatok financií, resp. sú prideľované len sporadicky. Ak by malo mesto Bánovce
nad Bebravou prejsť ku generálnej
oprave MK, zrejme by potrebovalo
minimálne 40 mil. Sk, nakoľko len sídlisko Dubnička predstavuje sieťový rozpad MK
v rozsahu cca 80% a museli by sa prevádzať opravy komplexne s chodníkmi a
obrubníkmi (jedná sa o liaty asfalt na betónovom lôžku v hrúbke 2-3 cm). Taktiež
po dobudovaní plynofikácie, vodovodu a kanalizácie ostali cestné komunikácie
v meste v zlom stave a hoci je oprava finančne náročná, je nevyhnutná.
Súčasťou MK sú mostné telesá a prejazdy:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)

rieka Bebrava -

5x most
1x lávka
potok Radiša 6x most
1x železničný most
potok Dubnička - 1x most
3x most na účelových komunikáciach mesta
potok Svinica 3x most
Trenčianska cesta - 1x most (nadjazd)
1x most (podjazd)
Z Trenč. cesty 5x prejazd železničného spoja cez MK
3x prejazd MK-ou vlečky železničným priecestím do Tanax-u

Na MK je realizované vodorovné a zvislé dopravné značenie /DZ/, ktoré
odsúhlasuje ODI Trenčín. V blízkosti komunikácií vyrastajú obchodné prevádzky,
služby, čiže sú tepnami života mesta.
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Železničná doprava
Osobná železničná doprava predstavuje z hľadiska prepravy 3 linky, a to:
Bánovce nad Bebravou – Trenčín
5 spojov/deň
Bánovce nad Bebravou – Tr. Teplá
2 spoje/deň
Bánovce nad Bebravou – Chynorany
5 spojov/deň
Nákladná železničná doprava predstavuje 1 pár vlakov Topoľčany – Tr. Teplá.
Dopravná politika SR a EÚ vyjadruje nielen integračné snahy o zjednotenie
fungujúceho železničného dopravného systému na európskom kontinente, ale i
zvyšovanie kvalitatívnych ukazovateľov. Plánované vybudovanie koridoru č. V
Bratislava – Žilina – Čierna nad Tisou – Ukrajina v dĺžke 2 831 km, z toho 536 km na
Slovensku pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. iste prinesie i čiastočné odbremenenie
cestnej siete, kde dopravná situácia v oblasti nehodovosti vyznieva jednoznačne
v prospech železničnej dopravy.
Letecká doprava
Mesto Bánovce nad Bebravou nemá vlastnú leteckú dopravu. Túto dopravu
využíva len v zdravotníctve na nutné prevozy pre záchranu života a
v poľnohospodárstve na poprašovanie polí proti škodcom od vlastníkov leteckých
zariadení formou objednávky.
Vodná doprava
V dotknutom území nie sú vybudované vodné cesty ani prístavné a príslušné
obslužné zariadenia. V budúcnosti nízka prietočnosť a premenlivý charakter výšky
hladiny vody vodnú dopravu neumožňuje.
Kombinovaná doprava
Vzhľadom k absencii predchádzajúcich druhov dopráv nie je možné využívať
kombinovanú dopravu v našich podmienkach.

3. ANALÝZA TERCIÁLNEJ SFÉRY
3.1 Finančníctvo
Finančné služby
Finančné služby v meste sú zabezpečované prostredníctvom pobočiek a expozitúr:
- Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou,
- Všeobecná úverová banka, a.s., expozitúra Bánovce nad Bebravou,
- Poštová banka, a.s. expozitúra Bánovce nad Bebravou,
- Československá obchodná banka a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou,
- UNI Banka, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou.
Poisťovacie služby
Poisťovacie služby v meste sú zabezpečované prostredníctvom pobočiek a expozitúr:
- Poisťovňa ALLIANZ–Slovenská poisťovňa a.s., pobočka Bánovce n./B,
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Bánovce nad Bebravou,
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-

Česká poisťovňa-Slovensko a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou,
Komunálna poisťovňa, a.s. pobočka Bánovce nad Bebravou,
Kooperatíva, družstevná poisťovňa a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou,
Sideria-Istota, družstevná zdravotná poisťovňa, pobočka Bánovce nad
Bebravou,
Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Bánovce nad Bebravou,
ČSOB Poisťovňa, Bánovce nad Bebravou.

3.2 Cestovný ruch
Mesto Bánovce nad Bebravou leží na severe Nitrianskej pahorkatiny medzi
pohoriami Strážovské vrchy, Považský Inovec a Tríbeč. Krajinná scenéria je daná
prechodom z nivných tokov, ktoré reprezentujú rovinný charakter, cez pahorkatiny až
do pohorí. Mesto leží v nadmorskej výške 216 m, v teplej mierne vlhkej oblasti
s miernymi zimami.
Okolitá príroda má svoj pôvab, ktorý je využívaný najmä v rámci miestnej
rekreácie, ale aj inými návštevníkmi. Na území Bánoviec a pričlenených častí je 17
kultúrnych pamiatok evidovaných v ÚZKP Bratislava. Najstaršou je pôvodne gotický
kostol sv. Mikuláša z 15.storočia. Ďalšou je kostol Najsvätejšej Trojice, klasicistický
kaštieľ v Horných Ozorovciach a iné. Neďaleko sa nachádza Uhrovec – rodisko
Ľ.Štúra a A.Dubčeka, pamätník SNP na Jankovom vŕšku a zrúcaniny Uhrovského
hradu z 13.storočia.
V meste Bánovce nad Bebravou sa nachádza 1 hotel s kapacitou 36 lôžok, 2
penzióny s kapacitou 7 lôžok, 2 turistické ubytovne s kapacitou 46 lôžok a 1 hromadné
ubytovacie zariadenie s kapacitou 85 lôžok. Teda celková ubytovacia kapacita 174
lôžok, z toho 63 lôžok z hľadiska vybavenosti dosahuje úroveň I.kategórie
(apartmány), 26 lôžok predstavuje úroveň robotníckej ubytovne so slušným sociálnym
zariadením (spoločné sprchy, WC) a spoločenskou miestnosťou. Ostatné lôžka sú
súčasťou internátnej formy ubytovania. Bližšie informácie o ekonomickom výsledku
ubytovania podnikatelia nezverejňujú.
Reštauračné služby na území mesta dosiahli v poslednom desaťročí značný
stupeň kvality a sú vyhľadávané občanmi a návštevníkmi mesta (hotel Arkádia,
reštaurácia ESO DALLAS, Fantázia, HARI, Kanada, Idea club, Korzo a iné).
Ubytovacie kapacity boli dlhodobo pretrvávajúcim problémom nášho mesta,
avšak s oživením súkromného sektoru i táto oblasť dosiahla značných zmien, čo do
počtu i kvality služieb. V budúcnosti by mohlo dôjsť k nárastu turizmu a návštevnosti
v dôsledku využívania termálneho kúpaliska Pažiť, a to by si pri komplexnom
vybavení areálu mohlo vynútiť vybudovanie ďalších ubytovacích kapacít.
Cestovný ruch

- pasívny – vývoz turistov prostredníctvom cestovných kancelárií,
- aktívny – turizmus cudzích návštevníkov.

V oblasti cestovného ruchu v našom meste prevláda pobyt návštevníkov
v rekreačnom zariadení termálneho kúpaliska Pažiť (zdroj termálnej vody o teplote
46ºC, výdatnosti 12 l s-1 a kvalite pitnej vody). Okrem spomínaného kúpaliska možno
navštíviť vodnú nádrž Prusy o rozlohe 38 ha vodnej plochy, kde sa dá prevádzať
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športový rybolov, vodné športy, posedieť si na rybárskej bašte. V blízkom okolí sú
bohaté poľovné revíry.
3.3 Kultúra
MsKS s.r.o.
V zmysle Zakladateľskej listiny jediným zakladateľom spoločnosti je mesto
Bánovce nad Bebravou. Základné imanie spoločnosti je vytvorené výlučne peňažným
vkladom spoločníka v celkovej výške 200 000 Sk. Spoločnosť je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v oddiely s. r. o vo vložke č. 183/R.
Štruktúra organizácie pozostáva so základných organizačných jednotiek:
• Oddelenie ZUČ,
• Knižnica Ľ. Štúra,
• Bánovské televízne vysielanie,
• Kino Slovan,
• Ekonomické oddelenie,
• 0ddelenie Hospodárskej správy.
Pri analýze súčasného stavu organizácie treba vychádzať zo skutočnosti, že
činnosť tejto organizácie je organický previazaná s činnosťou samosprávneho orgánu
nášho mesta a organizácií ním zriadených, ako aj s činnosťou organizácií tretieho
sektora pôsobiacich na regionálnej úrovni.
V zmysle zákona o osvetovej činnosti (Z .z. č.61/2000), plní tieto základné úlohy:
• sprostredkováva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky,
• prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných
menšín a etnických skupín,
• vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti,
• vyhľadáva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na
tradičnú a ľudovú kultúru,
• pomáha prevencii protispoločenských javov a drogových závislostí,
• umožňuje ľuďom napĺňať ich voľný čas kultúrnymi aktivitami.
V zmysle zakladateľskej listiny plní i ďalšie úlohy:
• televízne vysielanie na základe licencie T/96,
• usporiadanie divadelných a filmových predstavení,
• komplexnú činnosť v knižnici Ľ. Štúra v zmysle knižničného zákona,
• organizovanie výstav,
• kurzová činnosť,
• organizovanie hudobných festivalov rôznych žánrov,
• krátkodobý a dlhodobý prenájom nebytových priestorov,
• výlepová služba.
20

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou

Oddelenie ZUČ:
Činnosťou sa metodicky a organizačne podieľa na rozvoji: miestnej kultúry, na
uchovávaní a sprístupňovaní hodnôt tradičnej ľudovej kultúry, výchovno-vzdelávacej
a záujmovej umeleckej činnosti; odborne a organizačne spolupracuje pri realizácii
kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí. Úzko spolupracuje s ďalšími
organizáciami /CVČ, ZUŠ/, mestom Bánovce nad Bebravou, školami všetkých
stupňov, spolkami a záujmovými organizáciami na území mesta.
Tab. č. 5 : Kurzová - vzdelávacia a ostatná činnosť
Kurzy

Šk. rok 2002/2003

Jazykové
(anglický
a 6
nemecký jazyk)
Základy práce na PC
1
Joga
2
Karate
1
Kurz účtovníctva
1
Kalanetika
2
Zdroj: Interné analýzy MsKS s.r.o.

Šk. rok 2003/2004
3
2
1
1
2
1

Krúžková činnosť:
Krúžky ZUČ
Tanečný súbor MAGIC
Break dance
Tanečný súbor Apollón
Bagarov divadelný súbor - deti
Bagarov divadelný súbor - dospelí
Bánovské pokútne divadlo
Tanečné divadlo STYLE
Detský folklórny súbor LÚČIK
Hudobná skupina Bizarné ticho
Hudobná skupina POSEIDON

Počet členov
8
13
12
8
6
14
35
16
3
6

Festivalové projekty:
- Deň mesta,
- Folklórny festival,
- Friendly rock,
- Country festival,
- SUN DANCE PARTY,
- Bánovský čurbes,
- Kultúrne slávnosti mikroregiónu Bánovecko.
Kino Slovan a FK Kassandra
V plnom rozsahu zabezpečuje prevádzku kina Slovan v MsKS s.r.o..
Spracuváva dlhodobý program kina na dané obdobie, zabezpečuje zmluvné dodávky
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jednotlivých filmových predstavení, uskutočňuje jednania s jednotlivými
distribučnými spoločnosťami. Úzko spolupracuje so školami na všetkých úrovniach.
Okrem prevádzky kina Slovan pôsobí na území mesta i filmový klub
Kassandra. Okrem pravidelného premietania klub organizuje i ďalšie zaujímavé
podujatie, ktoré ma svoju tradíciu: Hory, cesty, ľudia - počas ktorého boli premietané
diapozitívy, videofilmy i celovečerné filmy s témou turistiky a prírody.
Knižnica Ľ. Štúra
Hlavné činnosti knižnice Ľ. Štúra sú vymedzené v zákone č.183/2000 Z. z. o
knižniciach a v Zakladateľskej listine MsKS s.r.o. Svoje služby / výpožičné služby,
medziknižničné vypožičné služby, rešeršné služby, bibliograficko - informačné služby,
biograficko - informačné služby / poskytuje odbornej, pedagogickej, študentskej i
širokej verejnosti. Spravuje a fyzicky ochraňuje všetky druhy fondov, ktoré jej boli
zverené do opatery. Zaoberá sa ich organizáciou, preventívnou starostlivosťou a
mechanickou očistou.
Tab. č. 6 : Výpožičky za rok 2003
Druh literatúry literatúra pre dosp. literatúra pre deti
náučná krásna
náučná krásna
Centrálna knižnica 20 842 22 643
3 454 11 075
Pobočka Dubnička 2 106
7 543
1 641
7 411
Spolu k 31.12.2003 22 948 30 186
5 095 18 486
Zdroj: Interné analýzy MsKS s.r.o.

časopisy
1 328
1 328

Spolu
59 342
18 701
78 043

Bánovské televízne vysielanie
BTV vysiela od októbra 1998 podľa licencie T/99, keď bola zo začiatku šírená
pre vyše 4000 domácností v káblových rozvodoch v Bánovciach nad Bebravou. Od
začiatku svojej činnosti sa BTV stala významným prvkom na lokálnom mediálnom
trhu po skončení vydávania Bánovských novín a v súčasnosti je pre občanov regiónu
už neodmysliteľnou súčasťou domácnosti. Okrem vysielania v káblových rozvodoch
BTV vysiela aj systémom MMDS (vysokofrekvenčné vysielanie šírené éterom), čím
sa televízny signál dostáva nielen do káblových rozvodov/UPC/, ale i do rozvodov
Bytového družstva. Televízia významnou mierou prispieva k vyššej informovanosti
obyvateľov mesta. V súčasnosti je už nepochybne najvýznamnejším médiom, ktoré
predstavuje nielen každodenný zdroj informácií pre občanov, ale aj efektívny
reklamný priestor pre podnikateľov.
Financovanie Mestského kultúrneho strediska s.r.o.
Financovanie prevádzkovej činnosti, účelových projektov / kultúrne leto / a
investičných výdavkov organizácie je zabezpečené formou prevádzkovej a kapitálovej
dotácie z rozpočtu mesta. Grantové projekty sú financované formou účelových
príspevkov z fondov VÚC, Ministerstva kultúry, sponzoringom a vlastnými výnosmi z
činností organizácie.
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3.4 Šport a telovýchova
Každému občanovi mesta a v pričlenených častiach je umožnené využívať
športové a telovýchovné zariadenia pre upevnenie zdravia v rámci mimopracovných
aktivít, ale aj súťažením pre registrovaných športovcov v majstrovských zápoleniach a
súťažiach neregistrovaných.
V mestskej časti „Kanada“ sa nachádza pekný športový areál, v ktorom je
futbalový štadión (hlavné a tréningové ihrisko), hokejový štadión s umelou ľadovou
plochou, športová hala, krytá plaváreň s termálnou vodou, kolkáreň (štvordráha)
s automatickým ukladaním kolkov, skateborgová plocha. V časti mesta Bánovce nad
Bebravou nazývanej „Dubnička“ sa nachádza moderné fitnescetrum a tenisové kurty.
Futbalové ihriská sú i v pričlenených častiach Biskupice a H. Ozorovce.
Primerané športoviská sú aj pri miestnych školách a škôlkach.

4. ANALÝZA TRHU PRÁCE
Zamestnanosť
Vývoj v meste Bánovce nad Bebravou od roku 1997 bol ovplyvnený najmä
rôznymi transformačnými zmenami. Počas celého obdobia boli realizované
reštrukturalizačné zmeny v rade podnikov, ktoré súviseli aj s privatizáciou štátnych
podnikov. Súčasne sa postupne zrýchľoval adaptačný proces v podnikovej sfére na
konkurenčné prostredie. V jednotlivých podnikoch
dochádzalo k prepúšťaniu
zamestnancov a to nielen v zle hospodáriacich, ale aj dobre fungujúcich podnikoch.
Hlavné podniky v meste Bánovce nad Bebravou pred rokom 1989: TATRA,
ZORNICA, MIER - tu sa najviac prejavilo znižovanie stavu zamestnancov. Hlavné
rozvojové reštrukturalizačné zámery v spomínaných podnikov nedávali predpoklad
pre vytváranie možnosti vzniku nových pracovných miest.
V sledovanom období dochádzalo k transformácii vlastníckej štruktúry
hospodárstva, čo sa následne prejavilo na celkovom vývoji zamestnanosti. V meste
Bánovce nad Bebravou vznikli nové výrobné podniky Gabor, Eterna, Hella.
S reštrukturalizáciou vlastníctva sa súčasne odstraňovala prezamestnanosť,
v dôsledku čoho sa formovala skupiny nezamestnaných.
Tab. č. 7 : Priemerný počet obyvateľov v produktívnom veku od 20 do 60 rokov veku
v rokoch 1997 – 2004
Rok
1997
1998
občania
7191
6973
v produkt.veku
Zdroj: interné materiály MsÚ

1999
6779

2000
6509

2001
4011

2002
6131

2003
5970

2004
2404

V roku 1997 bolo v produktívnom veku od 20 do 60 rokov 7191 obyvateľov
mesta Bánovce nad Bebravou, čo predstavuje 34,70% z celkového počtu obyvateľov.
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Z tohto počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov bolo 22,41 % evidovaných
nezamestnaných. V roku 2004 dosiahlo produktívny vek v meste Bánovce nad
Bebravou už iba 2 404 obyvateľov, čo z celkového počtu obyvateľov predstavuje
11,60%. Z uvedených údajov je zrejmé , že mladí ekonomicky aktívni občania mesta
Bánovce nad Bebravou odchádzajú za prácou do oblastí, kde je vyššia životná úroveň.
V meste Bánovce nad Bebravou zostávajú starší občania, a „mesto starne“.
Na zvýšenie zamestnanosti malo pozitívny vplyv v roku 2001 zavedenie
nového nástroja aktívnej politiky trhu práce – dohodnuté verejnoprospešné pracovné
miesta pre dlhodobo nezamestnaného ( v súlade § 91 zákona NR SR č. 387/1996 Z.z.
o zamestnanosti v znení neskorších predpisov).

Nezamestnanosť
Nezamestnanosť v meste Bánovce nad Bebravou patrí medzi najvyššie v SR.
K 31.12.2002 evidoval okresný úrad práce v pôsobnosti KÚP Trenčín celkom 2 505
obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou. V porovnaní s rovnakým dátumom
v roku 2001 (2 650) klesol počet evidovaných nezamestnaných v meste Bánovce nad
Bebravou.
Celoslovenská miera nezamestnanosti dosiahla k 31.12.2002 úroveň 17,45%, čo
predstavovalo oproti predchádzajúcemu roku pokles o 1,18%.
Tab. č. 8 : Celkový počet nezamestnaných v meste Bánovce nad Bebravou v rokoch
1997 – 2004
Rok
1997
1998
Počet evid. 1612
2128
nezamestn.
Zdroj : ÚPSVaR Partizánske

1999
2826

2000
2566

2001
2650

2002
2505

2003
2425

2004
2425

Najvýraznejší nárast nezamestnanosti sa prejavil v roku 1999, kedy v SR počet
evidovaných nezamestnaných prekročil hranicu pol milióna, čo potvrdzuje aj údaj
v tabuľke č. 8 za rok 1999 v meste Bánovce nad Bebravou.
Zlom v intenzite rastu nezamestnanosti nastal koncom augusta 2000, kedy
hlavne v dôsledku vytvárania dohodnutých verejnoprospešných pracovných miest pre
dlhodobo nezamestnaných miera evidovanej nezamestnanosti poklesla.
Je potrebné pozitívne hodnotiť skutočnosť, že v letných mesiacoch nedošlo
k tradičnému výraznému nárastu nezamestnanosti, a to hlavne v dôsledku podpory
programov a projektov zameraných na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí zo
strany vlády a Národného úradu práce.
Špecifické skupiny občanov najviac ohrozených nezamestnanosťou sú známe.
Patria medzi ne ženy ( najmä s malými deťmi), absolventi (nemajú prax), občania so
ZPS a mladiství. Osobitnú kategóriu tvoria Rómovia a osoby vyžadujúce osobitnú
starostlivosť. Paradoxne v meste Bánovce nad Bebravou nám údaje v tabuľke č. 9
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nepotvrdzujú celoslovenský ukazovateľ miery nezamestnanosti žien, ale naopak
v meste Bánovce nad Bebravou počet zamestnaných žien je vyšší ako počet
zamestnaných mužov a teda počet nezamestnaných mužov je na území Bánoviec nad
Bebravou vyšší ako počet nezamestnaných žien.
Tab. č. 9 : Štruktúra evidovaných nezamestnaných podľa doby evidencie v rokoch
1997 – 2004
Doba evidencie
Do
3 Ž
mesiacov
M
Od 4 do 6 Ž
mesiacov
M
Od 7 do 9 Ž
mesiacov
M
Od 10-12
Ž
mesiacov
M
Od 13-18
Ž
Mesiacov
M
Od 19-24
Ž
Mesiacov
M
Od 25-30
Ž
Mesiacov
M
Od 31-36
Ž
Mesiacov
M
Od 37-42
Ž
Mesiacov
M
Od 43-48
Ž
Mesiacov
M
Nad 48
Ž
Mesiacov
M
Zdroj: ÚPSVaR Partizánske

2002
242
252
123
239
115
146
109
114
127
130
132
178
77
79
41
58
34
52
24
55
86
92

2003
200
392
183
276
82
146
68
138
109
218
65
113
47
93
85
142
31
63
21
30
113
124

2004
213
234
125
142
164
241
73
116
95
135
69
151
39
69
37
63
35
41
55
97
101
130

Z celkového počtu evidovaných nezamestnaných k 31.12.2002 je dlhodobo
v evidencii (od 13 - 18 mesiacov) 257 osôb, čo predstavuje 10,25 %. Krátkodobo
evidovaných nezamestnaných do 3 mesiacov doby evidencie podľa stavu k 31.12.2002
je 494 osôb, čo je 19,80% z celkového počtu nezamestnaných.
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Tab. č. 10 : Štruktúra evidencie nezamestnaných podľa veku v rokoch 2003 – 2004
Vek
evidovaných
nezamestannýc
h
Vek 50 Ž
rokov
M
a viac
Vek 35 Ž
až 49
M
rokov
vek 25 Ž
až 34
M
rokov
vek 15 Ž
až 24
M
rokov
Zdroj: ÚPSVaR Partizánske

2003

2004

158

169

341

382

362

394

483

416

393

270

270

320

214

173

518

301

Najpočetnejším vekovým intervalom evidovaných nezamestnaných stavu
k 31.8.2004 je v meste Bánovce nad Bebravou interval 35 - 49 rokov 810 osôb v tomto
veku predstavuje 33,40 % z celkového počtu evidovaných nezamestnaných.
Druhým najpočetnejším je interval 25 –34 rokov, čo predstavuje 24,32 %
z celkového počtu evidovaných nezamestnaných. Najmenším vekovým intervalom
k 31.12.2003 je interval 15 – 24 rokov. Evidovaných nezamestnaných osôb v tomto
veku je k spomínanému dátumu 474 osôb, čo predstavuje 19,54 % z celkového počtu
osôb evidovaných .
Z toho vidíme, že mladí ľudia odchádzajú aj za prácou do iných oblastí, ale
zároveň vysoký počet týchto ľudí si zlepšuje svoju vzdelanostnú úroveň a študuje.
Koncom roku 2002, kedy súčasná vláda prebrala agendu, trh práce Slovenska
trpel viacerými vážnymi problémami, ktoré prispievali k vysokej miere
nezamestnanosti a nízkej zamestnanosti. Slovensko malo veľmi vysoký podiel
dlhodobo nezamestnaných a veľmi vysoký podiel nízko kvalifikovaných jednotlivcov
na nezamestnanosti.
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5. ANALÝZA INFRAŠTRUKTÚRY
5.1 Sociálna infraštruktúra
5.1.1 Zdravotníctvo
Zdravotnícku starostlivosť obyvateľom mesta Bánovce nad Bebravou poskytuje
7 lôžkových zdravotníckych zariadení. Celkový počet lekárov v meste Bánovce nad
Bebravou je 95 a lekárenskú službu poskytuje obyvateľom mesta Bánovce nad
Bebravou 7 lekárni.
V rezorte zdravotníctva prebieha proces transformácie od roku 1994, kedy
začalo odštátňovanie ambulancií primárnej a sekundárnej starostlivosti.
Tab. č. 11 : Prehľad posteľového fondu v rokoch 1994 až 2004
Oddelenie

1994

1195

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Interné
oddelenie
Detské
oddelenie
Ženské
oddelenie
Chirurgické
oddelenie
OIAM

46

40

40

35

35

35

35

35

35

35

35

42

30

30

29

29

20

20

20

20

20

20

31

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

46

40

40

35

35

33

33

33

33

33

33

4

4

4

4

4

4

3

3

3

0

0

Novorden.
oddelenie
LDCH

20

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

51

49

49

49

50

50

47

47

47

47

50

Zdroj: MsNsP, n.o. Bánovce nad Bebravou
Tab. č. 12 : Redukcia posteľového fondu na jednotlivých oddeleniach v rokoch 1994
až 2004
oddelenie

1994

2004
35

rozdiel
1994-2004
- 11

pokles
%
23,9

Interné
oddelenie
Detské
oddelenie
Ženské
oddelenie
Chirurgické
oddelenie
OIAM

46
42

20

- 22

47,6

31

25

-6

19,4

46

33

- 13

29,0

4

0

-4

100,0

Novorden.
oddelenie
LDCH

20

10

- 10

50,0

51

50

-1

2,0

Zdroj: MsNsP, n.o. Bánovce nad Bebravou
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Najväčší pokles lôžkového fondu bol za obdobie od roku 1994 do roku 2004 na
oddelení novorodeneckom ( 50,0%) a OIAM (100,0%). Najmenší pokles lôžkového
fondu za spomínané obdobie bol na oddelení LDCH (2,0 %).
V tabuľke č. 12 nie je zachytená zmena po ktorej došlo k vytvoreniu 12
doliečovacích postelí reprofilizáciou akútnych lôžok ( 9 lôžok detských, 2 lôžka
chirurgické a 1 lôžko OIAM). Z toho dôvodu, že VšZP prestala objednávať výkony na
doliečovacích lôžkach od 1.7.2003 a tiež z dôvodu organizačne nevhodnej štruktúry
žiadala nemocnica o reprofilizáciu 3 lôžok OIAM a 12 doliečovacích lôžok na 15
lôžok doliečovacích.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky súhlasilo k termínu 1.2.2004
s nasledovnými zmenami:
- s reprofilizáciou 3 lôžok v odbore anesteziológia a intenzívna medicína Oddelenia
anesteziológie a intenzívnej medicíny a 12 doliečovacích lôžok Doliečovacieho
oddelenia na 15 lôžok pre dlhodobo chorých Liečebne dlhodobo chorých, čím sa
zvýšil počet lôžok Liečebne dlhodobo chorých z 35 na 50,
- s reprofilizáciou 5 lôžok odbore chirurgia Chirurgického oddelenia na
špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore chirurgia so zameraním
na výkon jednodňovej starostlivosti,
- so zaradením do siete zdravotníckych zariadení ambulancie v odbore urgentná
medicína, ktorá má dve stabilizačné lôžka.
Dňa 1.1.2004 v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností zo štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov prešla Nemocnica s poliklinikou Bánovce nad Bebravou ako nemocnica I.
typu do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bánovce nad Bebravou. Mesto Bánovce nad
Bebravou rozhodlo o založení novej Mestskej nemocnice s poliklinikou (MsNsP, n.o.),
neziskovej organizácie, na ktorú boli prevedené činnosti dovtedajšej NsP Bánovce nad
Bebravou. V máji získala MsNsP, n.o. Bánovce nad Bebravou, n.o. povolenie na
činnosť vydanú v zmysle zákona Trenčianskym samosprávnym krajom.
Rok 2003 bol prvým rokom, v ktorom sa začalo s „Centralizáciou lôžkových
oddelení“ v dovtedajšej Poliklinike NsP Bánovce nad Bebravou z dvoch hlavných
dôvodov:
1. Podmienky Úradu verejného zdravotníctva na priestory spĺňajúce zákonné
požiadavky.
2. Nevyhnutná ekonomizácia činnosti MsNsP, n.o..
V roku 2003 boli vykonané prípravné práce pozostávajúce z vybudovania
technického zázemia budúcich lôžkových oddelení, v roku 2004 došlo k dobudovaniu
dvoch lôžkových oddelení – Interné oddelenie a Detské oddelenie – a k ich
presťahovaniu do nových priestorov. Súčasne došlo k dočasnému premiestneniu
Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia do tzv. Chirurgického pavilónu, čím sa
uvolnili všetky priestory bývalej starej budovy nemocnice, ktoré už boli na prevádzku
lôžkových oddelení nevyhovujúce.

28

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou

Tab. č. 13 : Prehľad zamestnanosti v v rokoch 1994 až 2004
Rok

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Počet

522

449

427

412

406

378

366

355

342

290

250

Zdroj: MsNsP, n.o. Bánovce nad Bebravou
Tab. č. 14 : Redukcia počtu zamestnancov od roku 1994 do roku 2004
Rok

1994

2004

rozdiel

Počet

522

250

272

Pokles
%
52,1

Zdroj: MsNsP, n.o. Bánovce nad Bebravou
Pokles počtu zamestnancov bol 52,1% z dôvodov:
- redukcie lôžkových fondov
- proces transformácie štátnych ambulancií na neštátne
- delimitácia štátnej NsP
5.1.2 Sociálne služby
Na území mesta Bánovce nad Bebravou sociálne služby poskytuje Domov
dôchodcov, ktorého zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj.
Okrem domova dôchodcov v meste Bánovce nad Bebravou poskytujú sociálne
služby Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Slovenský zväz diabetikov, Únia
nevidiacich a slabozrakých, občianske združenie Archa a to sociálne poradenstvo
v zmysle zákona NR SR č. 195/1998Z.z. o sociálnej pomoci v zmysle neskorších
predpisov. V meste Bánovce nad Bebravou pôsobí aj Slovenský Červený kríž, ktorý
v spolupráci s mestom Bánovce nad Bebravou sa podieľa na pomoci sociálne
odkázaným občanom bezplatným výdajom obnoseného šatstva.
Od 1.1.2003 prešlo v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov poskytovanie
opatrovateľskej služby pod mesto Bánovce nad Bebravou.
Cieľom opatrovateľskej služby je poskytnúť nevyhnutné životné úkony,
nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so sociálnym prostredím.
Opatrovateľská služba môže byť poskytnutá občanovi, ktorého zdravotne
postihnutie, resp. zdravotný stav je natoľko vážny, že potrebuje pri vyššie
spomínaných úkonoch pomoc inej osoby.
Tab. č. 15 : Priemerný prehľad poskytovania opatrovateľskej služby
Štvrťrok

I. 03

II. 03 III. 03 IV. 03 I. 04

II. 04

III. 04

Počet
opatrovaných
Počet
opatrovateľov

92

91

94

97

103

103

95

61

61

70

72

76

74

69

Zdroj: interné materiály MsÚ
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Poskytovanie opatrovateľskej služby v porovnaní prvého štvrťroka 2003 (92)
a prvého štvrťroka 2004 (103) stúplo o 11,95 %, následne stúpol aj počet
zamestnancov opatrovateľskej služby ( 2003 – 61 , 2004 - 76).
Do pôsobnosti mesta Bánovce nad Bebravou patrí aj správa 3 klubov
dôchodcov (Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce). Klub
dôchodcov je miestom, kde sa starým občanom, občanom zdravotne ťažko
postihnutým a organizáciám sociálneho a záujmového charakteru zabezpečuje
kultúrno – spoločenský život a umožňuje sa im uspokojovanie osobných záujmov,
záľub a činnosť organizácii.
Mesto Bánovce nad Bebravou zabezpečuje v zmysle zákona 195/1998 Z.z.
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov stravu pre starobných dôchodcov,
ktorá sa vydáva v Klube dôchodcov Bánovce nad Bebravou a v Dome opatrovateľskej
služby.
Mesto Bánovce nad Bebravou má k dispozícii Dom opatrovateľskej služby
s kapacitou 48 bytových jednotiek.
Sociálne odkázaní občania majú možnosť požiadať mesto Bánovce nad
Bebravou o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. V predvianočnom období
zabezpečuje mesto Bánovce nad Bebravou pre rodiny s deťmi, ktoré sa nachádzajú
v hmotnej núdzi zakúpenie vianočných balíčkov.
Domov dôchodcov - domov sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou má
kapacitu 90 miest. Počet čakateľov na ubytovanie k 31.8.2004 je 60.
Slovenský zväz zdravotne postihnutých je členený na
štyri základné
organizácie a jedno terénno – sociálne centrum.
Organizácie poskytujúce sociálne poradenstvo: Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, Slovenský zväz diabetikov, Únia slabozrakých a nevidiacich, majú svoje
členské základne.
Občianske združenie Archa – celoročná pôsobnosť s dennou starostlivosťou pre
občanov s mentálnym postihom po ukončení povinnej školskej dochádzky i pred
začatím povinnej školskej dochádzky.
V meste Bánovce nad Bebravou pracujú neinvestičné fondy : MEA INTEREST,
Deti naša budúcnosť, Detský fond a Záchrana života a nezisková organizácia :
Informačná a vzdelávacia agentúra.
5.1.3 Školstvo
Na základe zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky sa stalo mesto Bánovce nad
Bebravou od 1. júla 2002 zriaďovateľom škôl a školských zariadení a má povinnosť
zriaďovať a zrušovať školy a školské zariadenia. Zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov prešli od 1. januára 2004 všetky zostávajúce kompetencie v oblasti školstva
na obce a mestá. Činnosť škôl a školských zariadení v meste riadi od 1.7.2002
oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry s počtom 5 pracovníkov. Všetky
kompetencie sa nedali obsiahnuť s týmto počtom pracovníkov. Preto sme uvítali
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možnosť vytvoriť od 1.7.2004 spoločný školský úrad s 3 pracovníkmi, ktorý je
súčasťou oddelenia. Úrad poskytuje metodickú a odbornú pomoc mestským školám,
ale aj ostatným školám v obciach a školským zariadeniam v okrese na základe Zmluvy
o zriadení spoločného školského úradu.
Materské školy
Predškolská výchova, ktorá sa realizuje v materských školách predstavuje
rovnocennú súčasť výchovno – vzdelávacej sústavy a zabezpečuje výchovu
a vzdelávanie detí predškolského veku. Mesto Bánovce nad Bebravou prevádzkuje 7
materských škôl - z toho je 6 priamo v meste a 1 je v miestnej časti Horné Ozorovce.
Materské školy navštevuje 734 detí v 34 triedach s priemernou naplnenosťou zariadení
106%. Počet pedagogických pracovníkov je 76, nepedagogických 22. Šesť materských
škôl má certifikát MŠ SR Zdravá škola. V MŠ Radlinského je špeciálna trieda pre
mentálne postihnuté deti v MŠ Hollého je špeciálna trieda pre deti s poruchami zraku,
v MŠ Prednádražie pracuje dramatický krúžok CVČ a v MŠ J.C.Hronského
dramatický krúžok ZUŠ. Súčasťou každej školy je školská jedáleň, v ktorých sa
stravuje 828 stravníkov. Počet pracovníkov v ŠJ je 26.
Základné školy
Základné školy poskytujú základné vzdelanie a pripravujú žiakov pre ďalšie
štúdium a prax. Všetky základné školy v meste Bánovce nad Bebravou majú právnu
subjektivitu a v právnych vzťahoch vystupujú a rozhodujú vo svojom mene.
V súčasnom období je na území mesta 5 plno-organizovaných základných škôl, ktoré
navštevuje 2771 žiakov v 111 triedach s priemerom 24,96 žiaka na triedu. Súčasťou
každej školy je školský klub detí a školská jedáleň. V meste je 26 oddelení ŠKD, ktoré
navštevuje 772 žiakov. Školské stravovanie využíva 1836 stravníkov, v doplnkovom
stravovaní a mliečnej desiate ďalších 852 stravníkov. Počet pedagogických
pracovníkov škôl je 183, nepedagogických je 49 vrátane kuričov.
V školách majú žiaci možnosť využívať rozšírené vyučovanie matematiky
a prírodovedných predmetov, rozšírené vyučovanie telesnej výchovy, rozšírené
vyučovanie technickej výchovy, rozšírené vyučovanie jazykov. Vytvorené sú školské
športové strediská (ŠŠS) v basketbale chlapcov, ŠŠS v hádzanej dievčat, ŠŠS
v zápasení chlapcov, ŠŠS vo futbale chlapcov, ŠŠS v plávaní. Každá škola má
certifikát MŠ SR Škola podporujúca zdravie.
Z dôvodu klesajúceho počtu žiakov mesta Bánovce nad Bebravou bolo nutné
spojenie dvoch základných škôl do jedného subjektu. Tento proces sa začal ešte na
okresnom úrade na OŠMaTK, ktorý predložil MŠ SR návrh na vyradenie dvoch
základných škôl ZŠ Školskej a ZŠ Sever k 30. júnu 2002. Zakončením bolo
vyradenie oboch škôl a následne MŠ SR zaradilo k 1. júlu 2002 do siete škôl jednu
spojenú školu ZŠ Školská s elokovaným pracoviskom Sever. Od tohto školského roka
po uskutočnenej racionalizácii sa presťahovali všetky triedy z dvoch budov škôl do
jednej.
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Konkrétne údaje o základných školách v školskom roku 2004/2005 sú v tabuľke:
Tab. č. 16
ZŠ Duklianska

1.

2.

3.

4.

Počet tried
2
2
Počet žiakov
56 59
ŠKD Počet oddelení : 5

2
55

2
64

ZŠ Školská

2.

3.

4.

Počet tried
3
2
Počet žiakov
68 59
ŠKD Počet oddelení : 6

3
59

2
57

ZŠ Partizánska

2.

3.

4.

Počet tried
2
2
Počet žiakov
46 38
ŠKD Počet oddelení : 6

2
40

2
50

ZŠ Gorazdova

2.

3.

4.

Počet tried
2
1
Počet žiakov
45 29
ŠKD Počet oddelení : 4

2
39

2
50

ZŠ
1. 2. 3.
Komenského
Počet tried
2
1
2
Počet žiakov
47 32 56
ŠKD Počet oddelení : 5
Zdroj : interné materiály MsÚ

4.

1.

1.

1.

2
53

1. 4.
8
234

5.

6.

7.

8.

9.

5.-9. 1.-9.

3
3
3
3
3
15
23
65 59
68
74
58 324 558
Počet žiakov v oddeleniach : 150

1. 4.
10
243

5.

6.

7.

8.

9.

5.-9. 1.-9.

4
3
3
4
4
18
28
97 73
85
83
92 430 673
Počet žiakov v oddeleniach : 179

1. 4.
8
174

5.

6.

7.

8.

9.

5.-9. 1.-9.

3
3
3
3
3
15
23
77 83
89
90
85 424 598
Počet žiakov v oddeleniach : 182

1. 4.
7
163

5.

6.

7.

8.

9.

5.-9. 1.-9.

2
3
2
3
2
12
19
60 63
53
74
58 308 471
Počet žiakov v oddeleniach : 111

1. 4.
7
188

5.

6.

7.

8.

9.

5.-9. 1.-9.

2
2
2
2
3
11
18
56 51
52
58
66 283 471
Počet žiakov v oddeleniach : 150

Tab. č. 17 : Sumár za mesto v školskom roku 2004/2005
MESTO

1.

2.

3.

4.

1. - 5.
6.
7.
8.
9. 5.-9. 1.-9.
4.
Počet tried
11 8 11 10 40 14 14
13
15
15
71 111
Počet žiakov 262 217 249 274 1002 355 329 347 379 359 1769 2771
ŠKD Počet oddelení : 26
Počet žiakov v oddeleniach : 772
Zdroj : interné materiály MsÚ
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Základná umelecká škola
Poskytuje v našom meste odborné umelecké vzdelanie v umeleckých odboroch
hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno – dramatickom. ZUŠ pripravuje na
štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriách a vysokých
školách. V súčasnosti je v ZUŠ zamestnaných 19 pedagogických pracovníkov a 4
nepedagogickí pracovníci. ZUŠ navštevuje formou individuálneho a skupinového
vyučovania 449 žiakov. ZUŠ je škola s právnou subjektivitou a je jedinou takouto
školou v celom okrese Bánovce nad Bebravou. Počas svojej existencie dosiahla
množstvo popredných umiestnení na celoslovenských a zahraničných súťažiach a
prehliadkach. V spolupráci s MŠ SR začala organizovať celoslovenskú klavírnu súťaž
Dezidera Kardoša, ktorej 6. ročník sa uskutočnil v tomto roku. Zároveň bola súťaž
zaradená do 5. celoslovenského festivalu ZUŠ a konzervatórií a 1. ročníka Európskeho
umeleckého školstva. Okrem súťaží a prehliadok sa škola prezentuje tematickými
verejnými výchovnými koncertmi – vianočné, učiteľské a absolventské, koncerty ku
Dňu matiek, z príležitosti Mesiaca úcty k starším, vernisáže, výstavy výtvarných prác,
účinkovanie literárno – dramatického odboru na prehliadke v Uherskom Hradišti.
Školský časopis ZUŠ získava každoročne uznanie na celoslovenskom vyhodnotení vo
Zvolene. ZUŠ je členom združenia európskych umeleckých škôl (EMU) a členom
európskych národných a medzinárodných hudobných súťaží (EMCY, AUHS). Škola
využívala finančné prostriedky z medzinárodného projektu na výmenné podujatia
a tvorivé dielne literárno – dramatického odboru. V budúcnosti by chcela škola rozšíriť
výučbu kurzov vo všetkých odboroch aj pre dospelých záujemcov.
Školské zariadenia
Školské zariadenia sú rovnocennou súčasťou školskej sústavy s pôsobnosťou na
oblasť výchovy a najmä na oblasť záujmového vzdelávania a rekreačnej činnosti detí a
mládeže. Medzi takéto zariadenia patrí predovšetkým centrum voľného času. V meste
je jedno CVČ, ktoré navštevuje 630 detí v 41 záujmových krúžkoch. Na základe
poverenia KŠÚ uskutočňuje predmetové súťaže a olympiády, športové postupové
súťaže a umelecké súťaže okresného regionálneho, krajského a celoslovenského
charakteru.
CVČ svojou činnosťou zabezpečuje primárnu prevenciu drogových závislostí,
realizuje PEER programy prostredníctvom Protidrogového fondu SR. CVČ plánuje
rozšíriť svoju činnosť zriadením Informačného centra mladých (ICM) a turistického
informačného centra (TIC) z prostriedkov fondov PHARE. V súčasnosti školské
zariadenie spolupracuje s občianskymi združeniami a neinvestičnými fondmi, ktoré
majú vo svojom štatúte zahrnutú prácu s deťmi a mládežou. V CVČ pôsobí Slovenská
asociácia športu na školách, Slovenská asociácia stolného hokeja, NF Mea interest
a ZO - Slovenský zväz turistov. Od školského roku 2004/2005 sa realizuje projekt
Infovek. Na počítačoch sa zabezpečuje vyučovanie v 6 záujmových útvaroch, okrem
toho po celý deň počítače slúžia širokej verejnosti s prístupom k internetu.
Stredisko služieb škole je ďalším školským účelovým zariadením, ktoré
poskytuje školám, školským zariadeniam odbornú, technickú a materiálnu pomoc pri
zabezpečovaní ich prevádzky. Svoje služby môže poskytovať aj školám a školským
zariadeniam v rámci celého okresu. V podmienkach nášho mesta stredisko
zabezpečuje hlavne údržbárske a opravárske činnosti, ktoré už školník nedokáže

33

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou

(alebo nemôže) vykonať a odborné firmy a organizácie ešte nechcú zabezpečiť. Na
SSŠ pracujú 4 pracovníci. V jednotlivých druhoch prác poskytuje revízie elektrických
zariadení, elektroinštalačné práce, stolárske práce, vodárenské a kúrenárske práce,
zámočnícke práce a presun materiálu. Za prvý polrok vykonalo SSŠ 3341 hodín
jednotlivých druhov prác. Prácu SSŠ hodnotíme v normohodinách zhodnotením
skutočných nákladov a porovnaním, koľko by nás takáto práca stála, ak by ju
realizovala firma. SSŠ za prvý polrok vyprodukovalo prácu v normohodinách za
98 164,- Sk, ak by ju robili firmy stála by 236 120,- Sk. Náklady SSŠ – teda mzdy,
odvody a prevádzka – boli v roku 2003 v objeme 1 200 000,- Sk. V tomto
rozpočtovom roku sme nedostali z MŠ SR na činnosť SSŠ ani korunu a prostriedky
nebudú ani do budúcna, lebo normatívny spôsob financovania s nimi nepočíta. Preto
navrhujeme, aby sa SSŠ od budúceho kalendárneho roku buď zrušilo, alebo sa
vytvorilo ako mestská s.r.o., alebo aby mesto vyčlenilo naviac účelovo finančné
prostriedky pre činnosť SSŠ na budúci rok v objeme aspoň 2 000 000,- Sk.
Od 1. januára 2004 platí zákon NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorý určuje spôsob
financovania školstva. V rámci prenesených kompetencií sú financované základné
školy – teda pedagogickí a nepedagogickí pracovníci školy – a prostriedky na tento
rok by mali byť v objeme 60 687 000,- Sk na osobné a prevádzkové náklady. Ak mala
škola dostatok žiakov, má aj dostatok prostriedkov. Ak klesnú počty žiakov v školách,
klesnú aj finančné prostriedky. Veľmi zlá situácia je v originálnych kompetenciách –
sem patria ŠKD v školách, ŠJ v školách, ZUŠ, CVČ, MŠ, ŠJ v materských školách
a platí sa z nich v tomto roku aj SSŠ. Objem prostriedkov po dohodovacom konaní by
mal byť 39 795 000,- Sk, čo nebude stačiť na pokrytie osobných ani prevádzkových
nákladov do konca kalendárneho roka. V budúcom rozpočtovom roku má byť spôsob
financovania originálnych kompetencií na základe zákona o fiškálnej decentralizácii.
Ak nebudú prostriedky v objeme aspoň 47 500 000,- Sk, tak bude nutné povedať,
ktorú materskú školu, alebo iné školské zariadenia v meste zatvoríme.
Stredné školy
Na území mesta sa nachádzajú štyri stredné školy – gymnázium, stredná
priemyselná škola, stredné odborné učilište odevné a stredné odborné učilište Juraja
Ribaya. Všetky školy patria do pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Počet tried a počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy je uvedený v tabuľke.
Tabuľka č.18
Škola
Gymnázium
SPŠ
SOU odevné
SOU Juraja Ribaya
Zdroj : interné materiály MsÚ

Počet tried
18
15
10
33

34

Počet žiakov
524
403
212
751
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5.2 Technická infraštruktúra
Mesto Bánovce nad Bebravou je regionálnym uzlom cestnej a železničnej
dopravy. Cez územie mesta prechádza cesta pre medzinárodnú prepravu I. triedy, cesty
II. a III. triedy a železnica. Možnosť napojenia cestnou a železničnou sieťou na
medzinárodnú leteckú a vodnú dopravu je vo vzdialenosti 130 km. Na území mesta je
možnosť napojenia na energetické siete elektrickej energie, plynovodu, teplovodu,
pitnej vody, kanalizácie ako aj na čistiareň odpadových vôd. Na hranici mesta je
vybudovaná skládka komunálneho odpadu.
Vodovod.
Stav vodovodnej siete umožňuje všetkým obyvateľom mesta ako aj
organizáciám a podnikateľom napojiť sa na pitnú vodu z verejného vodovodu. Prietok
a tlak vody vo vodovodnej sieti na sídliskách nie je v určitých obdobiach roka
dostatočný, v dôsledku čoho požiarne vody jednotlivých stavieb nedosahujú
požadované parametre v dodávke vody. Z toho dôvodu je nutné pripravovať investičné
zámery k využitiu vodných zdrojov Jelešnica, Slatinka, Garajka, Timoradza, SlatinkaVrchovište. Mesto je akcionárom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Nitra,
ktorá spravuje vodovodnú a kanalizačnú sieť na území mesta. Vodovodná sieť je
v niektorých úsekoch zastaralá, preto tieto úseky budú postupne rekonštruované. Na
úžitkové účely v priemyselných areáloch a výrobných podnikoch sa doporučuje
budovať vlastné vodné zdroje.
Kanalizácia.
Mesto má vybudovanú verejnú kanalizáciu jednotnej sústavy s centrálnou
čistiarňou odpadových vôd (ČOV). V samotnom meste je kanalizačné potrubie
v schátralom stave, je potrebná jeho obnova. ČOV je nedostatočnej kapacity, správca
Západoslovenská vodárenská spoločnosť pripravuje jej rozšírenie. Kanalizačnú sieť je
potrebné dobudovať na Ul. Textilná, v mestských častiach Malé Chlievany, Horné
Ozorovce a v mestskej časti Biskupice dobudovať samostatný kanalizačný komplex
(kanalizáciu + ČOV). Mesto má vybudované aj ochranné technické zariadenie pre
odvádzanie dažďových povrchových vôd, ktoré sú na mnohých miestach v zlom
technickom stave.
Elektrická energia.
Mesto Bánovce nad Bebravou je zásobované elektrickou energiou v súčasnej
dobe z distribučných a priemyselných transformovní – spolu 72 ks 22 /0,4 kV, ktoré
sú napojené z rozvodne TR 110/22 kV Bánovce nad Bebravou a Partizánske cez 22 kV
vzdušné a kábelové vývody.
Prevádzkovateľ – Západoslovenská energetika a.s., Čuleňova 6, Bratislava –
prevádzková správa Trenčín. Celkovo na území mesta je 108 km vedení. Kapacita
rozvodnej siete je dostatočná, pre nové odberateľské miesta je potrebné dobudovať
miestne rozvodné siete.

35

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou

Plynovod.
V meste je vybudovaná rozsiahla sieť stredotlakových plynovodov o dĺžke
30 029 m, ktoré pokrývajú celoplošne zastavanú časť mesta a aj jeho pričlenené časti.
Mesto je zásobované vysokotlakým plynovodom prostredníctvom dvoch regulačných
staníc 10 000 m3/hod. Prevádzkovateľ – Slovenský plynárenský priemysel a.s.,
Mlynské Nivy 44, Bratislava. Budovanie rozvodov – investorom verejného rozvodu
plynu je Slovenský plynárenský priemysel. Odberné plynové zariadenia zriaďujú
a prevádzkujú odberatelia plynu na vlastné náklady. Plynovodná sieť je vybudovaná
kapacitne dostatočne, v niektorých úsekoch je už značne zastaralá. Tieto úseky je
potrebné rekonštruovať. S pribúdajúcimi aktivitami a s plánovaným rozvodom mesta
v zmysle územného plánu je potrebné zabezpečiť nové rozvody vo všetkých
plánovaných lokalitách pre výstavbu.
Teplovod.
Je v správe BYTTHERMU, spol. s r.o. Bánovce nad Bebravou. Toho času
spravujú 4 117 m primárnych rozvodov, 12 235 m sekundárnych rozvodov,
3 860 m teplej úžitkovej vody včítane termálnej. Klasické rozvody tepla (tepelný
kanál z prefabrikovaných prvkov a v ňom umiestnené tepelne izolované oceľové
potrubie) sa postupne nahrádzajú bezkanálovým s využitím predizolovaného
potrubia, ktoré má podstatne lepšie tepelno-technické vlastnosti. Toho roku
Byttherm realizuje na sídlisku Dubnička výmenu 230 m tepelných rozvodov.
Prívod termálnej vody z termálneho prameňa do kúpaliska na Pažiti v dĺžke
2 600 m je stále v provizórnom prevedení (oceľové potrubie voľne uložené v teréne
prirodzených tokov rieky Bebravy a potoka Dubnička). Trvalý prívod je čiastočne
vyprojektovaný a treba nájsť investora na celý areál kúpaliska vrátane
infraštruktúry, alebo vyčleniť finančné prostriedky na nový prívod termálnej vody.
Telekomunikácie.
Na území mesta je vybudovaná digitálna telefónna ústredňa zaradená do
uzlového telefónneho obvodu Topoľčany. Ústredňa je pripojená do siete miestnych
a diaľkových optických káblov, umožňujúcej pripojenie telefónnych liniek v kvalite
ISDN i dátových liniek s dostatočnou kapacitou. Prevádzkovateľ – SLOVAK
TELECOM a.s., Nám. Slobody 6, Bratislava.
Mestské komunikácie a chodníky.
Správca TEDOS, s r.o. spravuje 59 km mestských komunikácii a 42 km
chodníkov. Podľa monitoringu referátu dopravy MsÚ je 5 % mestských komunikácii
vo výbornom stave, 20 % v dobrom stave, 55 % je vo vyhovujúcom stave, 16 %
v zlom stave a 4 % sú nevyhovujúce.
5.3 Oblasť bytovej politiky
Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2005 s výhľadom do roku 2010
prijatá v roku 2000 vládou SR, predstavuje rámcový dokument stanovujúci ciele
v rozvoji bývania, postupové kroky na ich dosiahnutie, formuluje pôsobnosť štátu,
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obcí, občanov súkromného sektoru pri zabezpečovaní bývania s cieľom dosiahnuť
vytvorenie vyváženého trhu s bytmi a uspokojenie potrieb obyvateľstva.
Keďže príprava výstavby bytov a jej realizácia má dlhodobý charakter
a vyžaduje kontinuálne činnosti, je potrebné tento proces zabezpečovať so
systémovým prístupom, plánovito a z týchto dôvodov je nevyhnutné, aby každé mesto
malo vypracovaný a zastupiteľstvom schválený programový dokument zameraný na
rozvoj bývania, t.j. „Koncepcia miestnej bytovej politiky s dlhodobým časovým
horizontom na obdobie cca 5 rokov“.
Koncepcia bytovej politiky mesta Bánovce nad Bebravou pre roky 2005 až
2010 by sa mala odvíjať od Koncepcie štátnej bytovej politiky, zameriavať sa na
miestne problémy v bývaní, stanovenie priorít, cieľov novej bytovej výstavby, opráv
a obnovy existujúceho bytového fondu so špeciálnym dôrazom na úsporu energie
a odstraňovanie statických nedostatkov bytových domov.
Z hľadiska demografického vývoja je vidieť stagnáciu, dokonca čiastočný
pokles rastu obyvateľstva spôsobený zlou sociálnou a ekonomickou situáciou
v regióne, preto prvoradou úlohou je vytváranie nových pracovných príležitosti –
priemyselné parky: H. Ozorovce, D. Ozorovce, H. Naštice, Biskupice a z toho
vyplývajúca ekonomická stabilita, na čo by mala nadväzovať starostlivosť o údržbu
a rozvoj bytového fondu.
Bytový fond mesta
Väčšina bytového fondu bola vybudovaná v 70. a 80. rokoch 20. storočia ako súčasť

komplexnej bytovej výstavby / spojená s rozvojom priemyslu – podniky Zornica, Tatra
/ vybudovaním sídlisk Prednádražie, Stred, Sever a hlavne Dunička. Bytová výstavba
v 90. rokoch bola zameraná na dostavbu sídliska Dubnička III /prevažne 2-izbové/
a na prestavbu internátov Zornice a SOU – strojníckeho na byty /prevažne 1-izbové/,
ktoré sú využívané ako štartovacie byty pre mladé rodiny. Ako malometrážne byty pre
prestárlych občanov a občanov v sociálnej núdzi slúži Nájomný bytový dom M90.
Tab. č. 19 : Počet skolaudovaných bytových jednotiek za posledné obdobie
v Bánovciach nad Bebravou k 31.10.2004
Rok
Počet
postavených
rodinných
domov
Počet
odovzdaných
nových
bytov

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

14

9

14

16

13

14

6

192

55

48

0

90

0

0

Zdroj: interné materiály MsÚ
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Tab. č. 20 : Komplexná bytová výstavba – bytové domy v meste a prímestských
častiach – súčasný stav:
Správca
bytového
fondu
Bytové
družstvo
Tatrabyt
a. s.
Byttherm
s.r.o.
Bytové
spoločenstvá
Počet bytov
celkom

Počet bytov
Vo
V
Garsónky
vlastníctve osobnom
správcu vlastníctve

Počet izieb v byte
123izbový izbový izbový

4izbový
a viac

1473

1427

80

391

953

1305

171

701

241

0

248

222

448

24

421

1420

64

381

641

663

92

0

96

12

1

34

48

1

2595

3184

156

1021

1850

2464

288

Zdroj: interné materiály MsÚ
Tab. č. 21 : Individuálna bytová výstavba – rodinné domy v meste a prímestských
častiach – súčasný stav:
Lokalita
Bánovce nad Bebravou
Malé Chlievany
Dolné Ozorovce
Horné Ozorovce
Biskupice

Počet rodinných domov
518
114
229
131
104

Zdroj: interné materiály MsÚ
Na území mesta bytový fond v bytových domoch t.j. 5779 bytov spravujú traja
správcovia:
- Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou,
- Tatrabyt a.s.,
- BYTTHERM, s.r.o.,
a vytvorených je 9 bytových spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Financovanie tvorby a obnovy bytového fondu
Nástrojmi podpory financovania bývania v zmysle koncepcie štátnej bytovej
politiky sú predovšetkým:
-

Štátny rozpočet:
príspevky na výstavbu nájomných bytov s limitovaným plošným a cenovým
štandardom, určených na bývanie sociálne slabších skupín obyvateľstva,
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-

príspevky na výstavbu technickej infraštruktúry podmieňujúcej výstavbu a
užívanie nových bytov,
- príspevky na odstraňovanie systémových porúch bytových domov
nezapríčinených užívateľmi,
- štátnu prémiu k stavebnému sporeniu,
- dotácie Štátnemu fondu rozvoja bývania, z prostriedkov ktorého bude podpora
poskytovaná predovšetkým občanom s nižšími príjmami a na výstavbu nájomných
bytov ako aj obnovu bytových domov;
- štátny príspevok k rozvoju hypotekárneho financovania formou úhrady časti
úroku k hypotekárnym úverom,
- odkupovanie hypotekárnych záložných listov štátom po dobu, kým túto funkciu
nebudú schopné prevziať poistné a dôchodkové fondy,
- realizáciu programu podpory rozvoja bytovej výstavby formou poskytovania
bankových záruk za úvery na výstavbu bytových domov.
- Úvery zo stavebných sporiteľní.
- Hypotekárne úvery.
- Vlastné prostriedky mesta.
- Prostriedky právnických a fyzických osôb.
- Eurofondy.
Výstavba bytov v meste za posledné obdobie bola financovaná združenými
prostriedkami a to:
- technická infraštruktúra – rozpočet mesta a Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom smerníc,
- nájomné byty - rozpočet mesta a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
SR prostredníctvom smerníc a ŠFRB,
- byty do vlastníctva – ŠFRB a stavebné sporiteľne,
- rodinné domy - ŠFRB a stavebné sporiteľne.
Prostredníctvom úverov zo ŠFRB bolo od roku 1996 postavených na území mesta 35
rodinných domov a 138 bytov.
Rekonštrukcia bytového fondu v bytových domoch
Ako bolo vyššie spomenuté značná časť bytového fondu mesta je skôr
postavená a preto vyžaduje rekonštrukciu – prispôsobenie súčasným technickým
a tepelno-technickým normám. Z tohto dôvodu boli v rokoch 1996, 1997 z vlastných
prostriedkov a prostriedkov Ministerstva financií SR zatepľované bytové domy
stavebného typu PV2, ktorý je zastaraný. Statické nedostatky zase vykazujú balkóny
stavebného systému ZTB, ktoré sú rozmiestnené po celom meste, odpadávajú z nich
kusy betónu a dlaždice, zhrdzavená je nosná konštrukcia, čím je ohrozená bezpečnosť.
Tieto balkóny sú rekonštruované z vlastných prostriedkov a prostriedkov MVa RR SR.
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Tab. č. 22 : Počty rekonštruovaných bytov:
Rok
Počet
opravených
bytov
Počet
zateplených
bytov

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

192

0

0

0

112

251

172

28

101

96

111

0

0

0

0

0

0

0

Zdroj: interné materiály MsÚ
Tvorba nového bytového fondu
Podľa odborných odhadov vo vyspelých štátoch Európy cez 400 bytov na tisíc
obyvateľov, v Slovenskej republike v súčasnosti je okolo 1 700 000 trvalo obývaných
bytov t.j. na 1 000 obyvateľov pripadá cca 310 trvalo obývaných bytov. V Bánovciach
nad Bebravou je pri 6875 bytoch a 20 883 obyvateľoch v roku 2003 pomer 329 bytov
na 1000 obyvateľov. Podľa Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2005
s výhľadom do roku 2010 sa predpokladá nárast kvantitatívna úrovne bývania v tomto
období na 340 trvalo obývaných bytov na 1 000 obyvateľov, čím by sa mal naplno
otvoriť trh s bytmi. Ďalším podporným faktorom v tejto oblasti je zrušenie regulácie
nájomného.
Mesto a Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou v súčasnosti eviduje 747
žiadostí o pridelenie bytu, z toho:
- 9 žiadosti do Domu opatrovateľskej služby,
- 86 žiadostí do M 90.
Žiadatelia o pridelenie nájomného bytu bez finančnej spoluúčasti:
- 110 žiadosti – občania dlhodobo v hmotnej núdzi,
- 40 žiadosti rómski občania.
Na základe vyššie uvedených dôvodov a potrieb danú oblasť v Bánovce nad
Bebravou s dlhodobým výhľadom rieši Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou
schválený uznesením MsZ č.23/2002, zo dňa 29.10.2002, pod bodom B/3
a novelizovaný Doplnkom č.1 schváleným uznesením MsZ č.11/2004, zo dňa
22.6.2004, bod B/6.
Podľa ÚPM a požiadaviek sa v nasledujúcom období uvažuje s prípravou území
a výstavbou v týchto lokalitách i s rezervami do ďalšieho obdobia. Skutočná potreba
pozemkov pre výstavbu RD , ako i hromadného bývania bude však do značnej miery
závislá od ekonomických možností a schopností obyvateľstva. Pri formovaní obytnej
zóny je potrebné pre zástavbu využívať v prvom rade stavebné medzery, preluky a
jednostranne obstavané ulice a až po naplnení týchto rezerv sa orientovať na plochy
nadmerných záhrad a nové plochy. Pri výstavbe nových rodinných domov - sólo
domky, uvažovať s výmerou pozemkov 8 - 10 árov, progresívne formy bývania 4 - 6
árov. Je potrebné konštatovať, že k záberu plôch pre potreby IBV mimo zastavaného
územia sa môže pristúpiť po vyčerpaní možností v hranici zastavaného územia.
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Navrhované riešenie používa 3 formy bytovej výstavby:
1) forma individuálnej bytovej výstavby (IBV),
2) forma hromadnej bytovej výstavby (HBV),
3) forma polyfunkčnej málo podlažnej výstavby.
ÚPN mesta predpokladá s umiestnením hromadnej bytovej výstavby /HBV/
najmä v lokalite Stred, Dubnička a Pažiť. Navrhnutá je tiež humanizácia Prednádražia.
Pre HBV sú vytvorené podmienky na umiestnenie cca 1899 b.j. Okrem uvedeného je
potrebné uvažovať s priebežnou údržbou, rekonštrukciou resp. sanáciou jestvujúceho
bytového fondu /ulica K nemocnici/ s cieľom zachovania bezpečného a zdravého
životného prostredia v obytných zónach. V okrajových častiach mesta je predložený
alternatívny návrh potencionálnych možností pre vytvorenie pozemkov na výstavbu
rodinných domov. Pri členení na cca 15 základných lokalít bolo vykázaných spolu cca
554 pozemkov na výstavbu rodinných domov, z toho nové lokality v intraviláne cca
441 RD, nové lokality mimo intravilánu 113 RD, ako rezerva je vykázaná lokalita
61,75/2,76,81,82,93,95.
1.) Individuálna bytová výstavba (IBV):
- je navrhovaná v stavebných medzerách a prelukách v existujúcej zástavbe skompaktní a doplní chýbajúcu štruktúru zástavby v rámci hraníc zastavaného územia
mesta Bánovce nad Bebravou,
- dostavba jednostranne zastavaných ulíc, kde už sú položené všetky resp. niektoré
inžinierske siete (41+75/1+92),
- na pozemkoch súkromných nadmerných záhrad vzniknú nové ulice: (4+75/1),
- na ucelených pozemkoch, kde predpokladáme zmenu funkčného využitia (86),
- na pozemkoch bezprostredne nadväzujúcich na hranicu zastavaného územia a, nová
výstavba skompaktní jestvujúcu zástavbu obce,
(41+61+75/2+75/3+76+82+91+92+93+95) Rozvojové požiadavky + rezerva pre RD
sú najmä v lokalitách po obvode intravilánu mesta Bánovce nad Bebravou a mestských
častí.

Pre obdobie 2005 – 2010 s výhľadom do r. 2015 sa uvažuje s výstavbou:
IBV Clementisova
41
25 RD
IBV D.Ozorovce - M.Chlievany
74
11 RD
75/1
57 RD
IBV Horné Ozorovce
81
10 RD
82
10 RD
85
15 RD
IBV Biskupice – východ
91
18 RD
IBV Biskupice - juh
92
10 RD
IBV Biskupice – sever
95
15 RD

41

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou

2.) Hromadná bytová výstavba (HBV)
S výstavbou bytov hromadného bývania v Bánovciach nad Bebravou pre obdobie
2005 – 2010 s výhľadom 2015 sa uvažuje v lokalitách:
Humanizácia Prednádražia
01
50 b.j.
Humanizácia Stred II
02
50 b.j. + OV
Dubnička V – I etapa
03
82 b.j
II etapa
03
118 b.j. + OV
sociálne bývanie v hmotnej núdzi
07
65 b.j.
Výškové zónovanie hromadnej výstavby v lokalite 02, 03je II-IX. podlaží, v
lokalite 01+02+07 do IV. poschodia, IBV 1-3 podlaží. Okrem uvedených možností
doporučujeme vytipovať možnosti riešenia bytového problému formou humanizácie a
nadstavieb jestvujúcej KBV. K tomu je potrebné spracovanie zoznamu s vytipovaním
potencionálne vhodných objektov na výstavbu podkrovných bytov formou nadstavby.
Predovšetkým ide o budovy vo vlastníctve mesta, z ktorých musia byť vylúčené tie,
ktoré nespĺňajú predpoklady pre nadstavbu z pohľadu architektonického, technického,
statického. Väčšina bytov by mala byť 1 a 2. – izbových, o ktoré ja v súčasnosti
najväčší záujem.
Sociálna diferenciácia spoločnosti spôsobuje rozdielne nároky a možnosti na
štandard bývania, preto je potrebné počítať so širšou škálou možností bývania. Za
špecifické v danom sídelnom útvare považujeme značný počet neobývaných domov,
pre ktoré je žiaduce hľadať uplatnenie - ako dočasné bývanie pre mladé rodiny, - ako
sezónne, rekreakčné, resp. druhé bývanie obyvateľov sídlisk.
3.) Polyfunkčná a malopodlažná výstavba.
Predmetnými sú lokality v bezprostrednej náväznosti na CMZ, kde sú kladené
zvýšené nároky na rozsah občianskej vybavenosti s účasťou bývania (polyfunkčná
zástavba), s vylúčením výrobných zariadení. Daná forma je obsiahnutá v bode 2.)
HBV:
01 - Prednádražie –humanizácia,
02 - Stred II.-dostavba a prestavba,
07 - malopodlažná zástavba (sociálne bývanie - bývanie pre obyvateľov v hmotnej
núdzi.

6. ANALÝZA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
6.1 Ochrana prírodného prostredia
Krajina je základný rámec životného prostredia človeka. V súčasnosti, so
zmenami kvality prvkov a zložiek životného prostredia, mení sa aj kvalita krajiny,
najmä z hľadiska biologickej a ekologickej diverzity. Na Slovensku sa za posledné tri
desaťročia rozpracovala teória a metóda ekologického plánovania krajiny LANDEP
(Landscape-ecological planning). Predstavuje aplikáciu teoretických princípov
krajinnej ekológie pri riešení praktických otázok ekologicky optimálneho a trvalo
udržateľného rozvoja ľudskej spoločnosti. Potreba rozvoja krajinnoekologického
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plánovania je však zdôraznená stále narastajúcimi problémami, ktoré vznikajú z
nerešpektovania prírodných zákonov a procesov pri rozvoji ľudskej populácie a
civilizačných procesov. Doterajšie poznatky otvárajú možnosti rozvoja nového smeru
základného výskumu, ale súčasne aj plnšieho uplatnenia ekologických hľadísk pri
vypracúvaní územnoplánovacej dokumentácie.
Neodmysliteľnou súčasťou krajinnej ekológie je zeleň. Čo sa týka
vnútromestskej zelene v Bánovciach nad Bebravou, tá sa bude rozvíjať jednak vo
forme mestských parkov, ako i v rámci novo realizovanej IBV a KBV. Verejná zeleň
sa bude rozvíjať na plochách centrálneho mestského parku o výmere 16 564 m2 s
predpokladom jej rozšírenia. V smere JZ-SV, s navrhovaným vytvorením zeleného
pásu pozdĺž toku Radiše, od Prednádražia, pozdĺž športového areálu cez park,
s prechodom cez sídl. Stred, cintorín, s pokračovaním do záhradkárskej osady a do
lesných porastov lokality Pažiť. V smere SZ-JV pozdĺž toku Bebravy, ako pobrežná a
izolačná zeleň s prechodom na sídl. Dubnička a Prednádražie (pozdĺž št. cesty).
Izolačná zeleň pôsobí predovšetkým na zamedzenie škodlivých vplyvov výrobných,
technologických a dopravných zariadení na obytné územie, preto je navrhované jej
podstatné rozšírenie pozdĺž toku Bebravy (izolácia výrobnej zóny). Taktiež je
rozpracovný návrh vysadenia izolačnej zelene pozdĺž komunikácií. Jestvujúce plochy
chatových a záhradkárskych osád zostávajú v podstate zachované, s návrhom na
rozšírenie v lokalite Pažiť.
6.2 Ochrana ovzdušia
Ovzdušie je zaťažované základnými znečisťujúcimi látkami (tuhé prachové a
plynné exhaláty), pričom medzi najväčších producentov patrí energetický priemysel a
komunálna energetika.
V súčasnej dobe na území nášho mesta je registrovaných:
a. 45 prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia,
b. 55 prevádzkovateľov stredných zdrojov znečistenia ovzdušia,
c. 5 prevádzkovateľov veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia.
Ani jeden z nich však nepatrí medzi 20 najvýznamnejších znečisťovateľov
ovzdušia v SR evidovaných osobitne pre každú zo znečisťujúcich látok (SO2, NO2,
CO). Mesto v rámci kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane
ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení noviel, usmerňuje a spoplatňuje malé
zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré ovplyvňujú emisnú situáciu v meste.
Sumár poplatkov za malé zdroje znečistenia za rok 2004 predstavuje hodnotu
23 690,- Sk. Počet poplatníkov za malé zdroje znečistenia bude mať rastúcu tendenciu,
nakoľko s účinnosťou od 9.7. 2004, bolo prijaté nové Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) mesta Bánovce nad Bebravou č.59 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malým zdrojom, ktoré nahradilo pôvodné VZN č.11. Táto zmena vyplynula
z novelizácie zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
Podstatné zmeny nastali v kategorizácii malých zdrojov znečistenia ovzdušia, kde
pribudli kategórie malých zdrojov, tzn. spoplatňované budú aj lakovne, kompostárne,
výrobne betónu, chovy hospodárskych zvierat, bitúnky a ostatné porážkarne,
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potravinárske mlyny, výrobne priemyselných krmív a sušiarne poľnohospodárskych
a potravinárskych produktov zaradené do skupín podľa výšky výrobných kapacít
v zmysle článku 4. nového VZN č.59. Poplatok im bude vyrúbený paušálne v zmysle
kategorizácie podľa článku 4. (výška poplatku) tohto VZN. Do konca roka 2004 je
oddelením výstavby, územného plánovania a životného prostredia plánovaná nová
pasportizácia malých zdrojov znečistenia ovzdušia v meste Bánovce nad Bebravou.
Kontrola kvality ovzdušia v meste Bánovce nad Bebravou je zabezpečovaná
prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne za
spoluúčasti a kontroly Štátnej inšpekcie ochrany ovzdušia.
Zhodnotenie stavu čistoty voľného ovzdušia
Na ovzduší okresu má okrem vlastných zdrojov vplyv i dosah najväčšieho
znečisťovateľa ovzdušia v okrese Prievidza - Elektráreň Nováky. Prínosom na úseku
ochrany ovzdušia v meste bola plynofikácia kotolní pôvodne vykurovaných tuhým
palivom a prípojky plynu pre podnikateľské subjekty. Na základe žiadosti Mestského
úradu v Bánovciach nad Bebravou v spolupráci s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Trenčíne (ďalej len RÚVZ), ktorý vykonáva merania prašného
sedimentu, bola navrhnutá sieť odberových miest na území nášho mesta. Počet
odberových miest je 10. V uplynulom roku bolo odobratých 71 vzoriek. Najvyššia
povolená koncentrácia NPK pre 12,5 g.m-2 za 30 dní bola prekročená v 18-tich
vzorkách. Konkrétne údaje o nameraných hodnotách a odberových miestach v roku
2003 uvádza tabuľka. Údaje o nameraných hodnotách prašného spádu za I. polrok
2004 neboli RÚVZ v Trenčíne dodané, nakoľko nie sú v súčasnej dobe ešte
spracované. Pokračuje spolupráca so Štátnou inšpekciou ochrany ovzdušia.
Tab. č. 23: Namerané hodnoty v ovzduší.
P.č
.

Odberové
miesto

Počet
vzoriek

Namerané hodnoty prašného
spadu
arit.prie
min.
max.
m.
hodnoty
hodnoty
-2
-2
g.m
g.m
g.m-2
8,69
6,16
13,61

Počet vzoriek
prekročujúcich
NPK
počet
%
1
12,5

H.Ozorovce
Otlýk
D.Ozorovce
2.
Gábor

8
8

9,71

1,63

15,71

3

37,5

3. M.Chlievany
Ul.Hrežďovská
4. Biskupice
Trenčianska
5.
ulica
6. Textilná ulica
7. Sever - Ulica

7

9,05

4,62

14,64

1

14,3

8

8,48

3,19

15,09

1

12,5

8

7,44

4,69

15,23

1

12,5

8

12,12

4,4

27,71

3

37,5

1.
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5.apríla
8
8. Hviezdoslavova
8
9. Ul.SNP - OÚ ŽP
Dubnička8
10.
tržnica
SPOLU
71
Zdroj: interné materiály MsÚ

14,52
11,84

10,22
8,2

19,52
19,67

5
2

62,5
25

9,38

4,72

14,7

1

12,5

10,14

5,31

17,32

18

25,4

Žiarenie – radónove riziko
Radónové riziko vzniká v prírodnom prostredí prirodzeným rádioaktívnym
rozpadom uránu U 238, ktorý je v stopových množstvách prítomný takmer vo všetkých
horninách. Podľa doteraz vykonaných prieskumov na území mesta Bánovce nad
Bebravou radón (Rn) nebol zistený.

Zdroje hluku v životnom prostredí
Najvýznamnejším zdrojom hluku na území mesta je cestná doprava, najmä
nákladná (štátna cesta I. triedy č. E 50) a železničná. V porovnaní s rokmi 2002 a
2003 nedošlo v roku 2004 na území nášho mesta k žiadnym výrazným zmenám
v zdrojoch hluku v životnom prostredí. Bolo vykonaných niekoľko meraní hluku
v priemyselných zónach najmä na základe podnetov - sťažností občanov mesta.
Merania vykonal RÚVZ v Trenčíne. Výsledky meraní podstatnou mierou prispeli
k znižovaniu hlučnosti v meste. Na ich základe boli vykonané opatrenia na elimináciu
nepriaznivých vplyvov hlučnosti.
6.3 Ochrana prírody a krajiny
Na území okresu Bánovce nad Bebravou sú navrhované prvky ÚSES (Územný
systém, ekologickej stability) a to nasledovne:
nadregionálne biocentrá – 2,
regionálne biocentrá – 60,
v území je vymedzený jeden biokoridor regionálneho významu (vodný tok
Bebravy).
Nadregionálne biocentrá sa nachádzajú na Považskom Inovci, Strážovských vrchoch a
Podunajskej pahorkatine.
Územný systém, ekologickej stability
Miera ekologickej stability územia VÚC je hodnotená na základe koeficientu
ekologickej stability (KES). Tento postup vychádza z existujúcich informácií o
spôsobe využívania pozemkov v rámci jednotlivých katastrálnych území a vzájomne
porovnáva plochy prevažne ekologicky stabilné a plochy výrazne labilné.
Biocentrá regionálneho významu
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Stabilitné prvky (genofondovo významné lokality a ekologicky významné
plochy) regionálneho významu v rámci širších enviromentálnych vzťahov dotknutého
sídelného útvaru Bánovce nad Bebravou sú viazané predovšetkým na koregión
Podunajská pahorkatina a Strážovské vrchy. Najbližšie k mestu sa vyskytujú tieto
biocentrá regionálneho významu:
Jelšina, kat. územie Dubnička – lužný les s prevahou jelše a výskytom
vstavačovitých rastlín,
Smradľavý vrch, kat.územie Timoradza – výskyt škumpy vlasatej,
Pod Jankovým Vŕškom II, kat.územie Uhrovec – spoločenstvá drieňových
dúbrav na vápenci s výskytom vstavačovitých rastlín,
Tok Livina – úsek od Dolného Riadku po Livinu – pôvodné porasty
neregulované.
Biokoridory regionálneho významu
Prepojenie regionálnych biocentier zabezpečuje biokoridor regionálneho
významu – vodný tok rieky Bebravy. Bebrava spájajúca nadregionálny biokoridor
Nitry s Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi má v regionálnej mierke
dominantnú úlohu v rámci vytvorenia siete fungujúcich regionálnych a lokálnych
biokoridorov.
Biokoridory lokálneho významu
Lokálne interakčné prvky predstavujú najmä ľavostranné prítoky stredného a
horného toku Bebravy. Vodný tok Svinica (pravostranný prítok) ako biokoridor
lokálneho významu má miestny migračný a potravný význam pre vodné a pri vode
žijúce živočíchy. Na jej brehoch sa vyskytuje vzácny druh krtičník tôňomilný.
Chránené územia – podľa kategórií v okrese Bánovce nad Bebravou
Podľa R ÚSES VÚC Trenčianskeho kraja v okrese Bánovce nad Bebravou
evidujeme nasledovné genofondovo a ekologicky významné lokality – NPP a PP +
NPR a PR t.j.
a. Národné prírodné pamiatky (NPP) – sa v okrese nenachádzajú.
b. Prírodné pamiatky (PP) – stará Bebrava, kat.územie Čierna Lehota, rok
vyhlásenia 1987, výmera 5,91 ha – ochrana skamenelín živočíchov
z obdobia druhohôr v Strážovských vrchoch.
c. Národné prírodné rezervácie (NPR) – Bradlo, kat. územie Ľutov,
výmera 97,67 ha, rok vyhlásenia 1988, ďalej NPR Rokoš, kat. územie
Uhrovské Podhradie, výmera 460,41 ha, rok vyhlásenia 1974.
d. Prírodné rezervácie (PR) – Čepušky, kat. územie Zlatníky, výmera
58,12 ha, rok vyhlásenia 1988, PR Jankov Vŕšok, kat.územie Uhrovec,
výmera 103,42 ha, rok vyhlásenia 1993, PR Jedlie, kat. územie
Uhrovské Podhradie, výmera 1,40 ha, rok vyhlásenia 1974, PR Kňaží
stôl, kat. územie Trebichava, výmera 88,31 ha, rok vyhlásenia 1988, PR
Kulháň, kat. územie Zlatníky, výmera 7,39 ha, rok vyhlásenia 1972, PR
Ľutovský Drieňovec, kat. územie Ľutov, výmera 260,04 ha, rok
vyhlásenia 1993, PR Smradľavý vrch, kat. územie Timoradza 11,16 ha,
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rok vyhlásenia 1954, PR Udrina, kat. územie Trebichava, Timoradza,
výmera 107,36 ha, rok vyhlásenia 1993.
e. Chránený areál (CHA) – Okšovské duby, kat.ú zemie Zlatníky, výmera
1,53 ha, rok vyhlásenia 1984.
f. Chránené stromy (CHS) – Rákociho dub, kat. územie Podlužany –
solitér duba letného – 300 ročný.
6.4 Odpadové hospodárstvo
V oblasti životného prostredia odpady patria k rozhodujúcim faktorom jeho
znečisťovania, pritom odpady nie sú len produktom priemyselnej výroby, ale aj
produktom všetkých obyvateľov a poľnohospodárskej činnosti.
V súvislosti so zneškodňovaním vyprodukovaných odpadov sa tak ako v iných
podobných lokalitách kladie do popredia požiadavka minimalizácie jeho vplyvu na
zaťaženosť prírody, obmedzovania množstva odpadov na skládkovanie a jeho
triedenie a druhotné využívanie. Obdobie po roku 2000 sa vyznačuje mnohými
zmenami, ktoré priniesli nový vývoj smerovania spoločnosti a skutočnosť, že proces
transpozície právnych predpisov Európskej únie, týkajúcich sa odpadového
hospodárstva, sa úspešne začal a ďalej bude pokračovať. Európska únia plánuje
radikálne zmeny v politike v oblasti odpadov, aby zabrzdila nárast odpadu a zvýšila
jeho materiálové zužitkovanie. Plánuje sa do roku 2005 znížiť objem odpadu zo
súčasných 550 kg/osoba na 300 kg/osoba za rok. Obdobné úlohy stanovuje aj Program
odpadového hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2005, kde stanovuje
materiálové zhodnocovanie na 35 %, energetické zhodnocovanie 15 % a skládkovanie
na 50 %.
Schválením nového zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch sa určili nové
podmienky nakladania s odpadom pre pôvodcov, ale aj držiteľov odpadov. Táto nová
legislatívna norma upravuje nielen práva a povinnosti pri nakladaní s odpadmi, ale aj
predchádzanie ich vzniku.
Nový zákon o odpadoch č.223/2001 Z.z. vytvára nové legislatívne prostredie
v odpadovom hospodárstve – určuje pre samosprávu nielen ďalšie práva, ale
predovšetkým povinnosti.
Rozmiestnenie zberných nádob v meste Bánovce nad Bebravou.
Súčasná vybavenosť zberovými nádobami v IBV (individuálna bytová výstavba)
a v KBV (komplexná bytová výstavba) v meste Bánovce nad Bebravou je veľmi
dobrá , čo pozitívne ovplyvňuje samotné zneškodňovanie komunálneho odpadu.
- počet KUKA 110 l
- počet kontajnerov 1 100 l
- počet VOK (10 m3 a 7 m3)

1 499 ks z toho - domácností : 1 107 ks
- organizácie : 392 ks
479 ks z toho - domácností : 296 ks
- organizácie : 183 ks
30 ks
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Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
(VOK) za spolupráce
s predsedami Občianskych výborov v našom meste sa uskutočňuje podľa
harmonogramu, ktorý bol vypracovaný pracovníkmi Mestského úradu a bol
poskytnutý našim občanom prostredníctvom predsedov záhradkárskych osád, BTV
televíziou, mestskou tabuľou a taktiež mestským rozhlasom.
Separovaný zber
Aj vo svete k najefektívnejším a dlhodobo overeným spôsobom zhodnocovania
odpadov patrí :
- separovaný zber, zhodnocovanie a recyklácia odpadu,
- kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu,
- termické zhodnocovanie odpadu.
Vyseparované množstvo komodít za rok 2002 :
- papier – 28 t,
- plasty – 3 t,
- pneumatiky – 12 t,
- elektronický šrot – 0,2 t,
- sklo – 45 t,
- akumulátory a batérie – 0,850 t,
- žiarivky s obsahom Hg : 0,04 t,
- odpadové oleje : 0,400 t.
Vyseparované množstvo komodít za rok 2003:
- papier – 9,2 t,
- plasty – 4,58 t,
- pneumatiky – 2,95 t,
- sklo – 20 t,
- akumulátory a batérie – 0,3 t,
Mesto Bánovce nad Bebravou požiadalo v rokoch 2002 – 2003 o poskytnutie
príspevku z Recyklačného fondu v zmysle § 64 ods. 1 zákona č.223/2001 Z.z. za
vyseparované množstvo spoplatnených komodít . Správna rada Recyklačného fondu
na svojom zasadnutí žiadosti mesta prerokovala a schválila účelovú dotáciu v
celkovej výške 44. 745,- Sk (vyseparované množstvo komodít za rok 2002)
a 48. 140,- Sk ( vyseparované množstvo komodít za rok 2003 ) na pokrytie nákladov
spojených so separovaným zberom spoplatnených komodít.
Prostriedky fondu boli bezhotovostne vyplatené na účet mesta a boli použité na
úhradu nákladov spojených so separovaným zberom, manipuláciou a dopravou na
zhodnotenie komodít spoplatnených na základe zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vývoj nákladov a porovnanie množstiev objemu odpadu v jednotlivých
obdobiach
Mesto Bánovce nad Bebravou má na likvidáciu odpadu uzatvorenú zmluvu
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o dielo s firmou VERONIKA a.s. Dežerice. Uvedená skládka je pre mesto vyhovujúca
z dôvodu vzdialenosti v ktorej sa nachádza od mesta Bánovce nad Bebravou (cca 7 km)
a z dôvodu ceny za uloženie 1 t odpadu, čo predstavuje 380,- Sk/t (cena bez DPH) .
Uvedená cena sa nemení vzhľadom na to, že medzi mestom Bánovce nad Bebravou a
Veronikou a.s. je uzatvorená aj zmluva o zabezpečení ručenia.
Tab. č. 24 : Uloženie odpadu na skládke VERONIKA a .s , Dežerice.
ROK 2002
Mesiac
Suma/Sk
Množstvo/tony
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

123.760,8
161.348,32
162.759,4
164.610,32
199.090,4
157.061,88
230.558,34
236.644,5
230.241
210.937
181.817
136.524,6

282
401,18
372,4
380,38
456,72
375,32
531,08
541,96
489,06
519,06
417,34
311,7

2.195 353,56

5.078,2

ROK 2003
Mesiac

Suma/Sk

Množstvo/tony

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

172.618
173.964,30
219.231,10
261.056
266.269,90
215.773,00
265.243
280.395
240.749
229.116
183.071
189.004

380,88
385,2
507,16
565,95
587,09
494,57
711,18
691,78
537,4
495,62
394,02
417

2.696490,3
Zdroj: interné materiály MsÚ

6167,85
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V mesiaci máj 2003 v čiastke 266 269,90 Sk je zahrnutá aj suma 37 715,90 za
uloženie odpadu na skládku Lobbe Borina, nakoľko skládka Veronika a.s. bola v tom
čase odstavená z dôvodu požiaru.
Celkový počet vydaných rozhodnutí pre rok 2004 :
- počet výmerov - domácností ( byty v rodinných domoch)
- počet výmerov – domácností ( byty v bytových domoch)
- počet výmerov – podnikajúca osoba
Celkový predpis pre rok 2004 :
Úhrady k 30.8. 2004:
Nedoplatok k 30. 8. 2004:

1 019 ks
5 633 ks
559 ks

9 500 000,- Sk
6 427 067,- Sk
3 072 933,- Sk

Pre rok 2004 bola pre mesto Bánovce nad Bebravou stanovená jednotná sadzba
372,- Sk /osoba/rok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov na osobu trvale alebo prechodne prihlásenú na pobyt
v rodinnom dome (IBV) a bytovom dome (KBV) .
Výpočet sadzby poplatku na osobu/deň :
372,- Sk/osoba/rok : 365 dní = 1,02,- Sk/osoba/deň , čo predstavuje 31 %
úroveň v zmysle zákona č. 24/2004 Z.z. v ktorom sadzba poplatku je § 10, písm. da,
ods.b ) najmenej 0,20 Sk a najviac 3,30 Sk za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je
zavedený množstvový zber.
Novelou zákona č. 223/2001 Z.z. vzrástol v roku 2004 aj počet odvolaní
občanov o prehodnotenie výšky poplatku za komunálny odpad. Žiadosti o
prehodnotenie poplatku boli prejednané na zasadnutí komisie výstavby a regionálneho
rozvoja pri mestskom zastupiteľstve. Žiadosti boli podľa obsahu rozčlenené pri
fyzických osobách do päť základných okruhov:
- študenti (vysokoškoláci, stredoškoláci) s týždenným pobytom na internátoch,
- dlhodobo žijúci v zahraničí ( odsťahovaní, pracovné pobyty, štúdiá),
- občania žijúci na území SR mimo mesta Bánovce n/B. ( prechodný pobyt –
zamestnanie, odsťahovaní s nezmeneným trvalým pobytom),
- odvolania z dôvodov ZŤP.
Pre rok 2005 bol pre mesto Bánovce nad Bebravou stanovený miestny poplatok
409,- Sk/osoba/rok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , čo činí 1,12
Sk/osoba/deň.

7. SÚDNICTVO, PROKURATÚRA, POLÍCIA, CIVILNÁ A POŽIARNA
OCHRANA, KONTROLNÁ ČINNOSŤ
7.1 Súdnictvo a prokuratúra
Na úseku súdnictva, prokuratúry a policajného zboru v Okrese Bánovce nad
Bebravou dochádza k výraznému zhoršeniu dostupnosti týchto zložiek.
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V rámci optimalizácie súdnej sústavy k 31.12. 2004 končí svoju činnosť
Okresný súd Bánovce nad Bebravou a tým i Okresná prokuratúra Bánovce nad
Bebravou a ich kompetencie preberajú Okresný súd a Okresná prokuratúra Trenčín.
Týmto sa možno dosiahne nepatrná úspora vo výdavkoch štátneho rozpočtu, avšak
zhorší sa dostupnosť týchto inštitúcií pre obyvateľov okresu Bánovce nad Bebravou
a zároveň sa zvyšuje finančné a v nemalej miere i časové zaťaženie občanov
a inštitúcií pri uplatňovaní svojich práv, ktoré vyplýva z nízkej hustoty autobusovej
a vlakovej dopravy pri existujúcom geografickom členení územia okresu.
Domnievame sa, že okresný súd i okresná prokuratúra majú v Okrese Bánovce nad
Bebravou naďalej svoje opodstatnenie a ich kapacita bola využívaná účelne v prospech
občanov.
7.2 Polícia
Už dlhšiu dobu v Okrese Bánovce nad Bebravou chýba i Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru Slovenskej republiky a svoju činnosť tu vykonávajú len jednotlivé
pracoviská Policajného zboru, ktorými sú Oddelenie pasov, Dopravný inšpektorát,
Správna služba obyvateľstva, Úrad justičnej a kriminálnej polície, ktoré spadajú pod
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne a nachádza sa tu Obvodné
oddelenie Policajného zboru.
7.3 Mestská polícia
Súčasný personálny stav Mestskej polície (MsP) v Bánovciach nad Bebravou je
tvorený 8 príslušníkmi,1 administratívnou pracovníčkou a náčelníkom.
Mestská polícia v Bánovciach nad Bebravou si pre výkon služby zvolila
koncepciu nonstop služieb v 12 hodinových smenách, bez stálej služby. Štyri
dvojčlenné hliadky MsP vykonávajú pravidelnú celodennú službu v dňoch pondelok
až sobota. V nedeľu v čase od 7,00 hod. do 19,00 hod. sa pravidelné služby
nevykonávajú.
- Niekoľko rokov bol tento systém výkonu služby plne funkčný a postačujúci pre
účinné riešenie problematiky verejného poriadku v našom meste.
- Postupne s nepriaznivým vývojom kriminality, verejného poriadku a inej
protispoločenskej činnosti počas uplynulých rokov, sa do popredia čoraz viac
dostávala otázka dostatočne účinného riešenia, potrebného na zvrátenie alebo aspoň
pozastavenie tohoto nežiadúceho vývoja.
- Okruh problémov, z ktorými sa v súčasnosti MsP borí a nie je ich už za terajšieho
technického a personálneho stavu schopná účinne riešiť, je možné zhrnúť do
nasledujúcich bodov:
1. technické vybavenie,
2. personálna otázka

,

3. sociálne zabezpečenie.
K bodu 1: V súčasnej dobe MsP v Bánovciach nad Bebravou v oblasti technického
vybavenia chýba najmä kamerový monitorovací systém (3 – 4 kamery), situovaný
v centre mesta.
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K bodu 2: Bez ďalšieho personálneho doplnenia aspoň o 2 nových príslušníkov pre
monitorovací kamerový systém, nie je možné zriadiť stálu službu na MsP v nočných
hodinách (od 19,00 do 07,00 hod.).
- Monitorovací kamerový systém sa dá využívať aj bez stálej služby (naprogramovanie
pohybu kamier, záznam, následné prehranie), ale nedá sa tak efektívne a okamžite
využiť pre potreby MsP ako pri stálej službe.
- Pretrváva problém čerpania riadnej dovolenky – v letnom období sa vynechávajú
denné služby po dobu cca 4 týždne.
- Problémom z hľadiska terajšieho personálneho obsadenia MsP je aj účasť jej
príslušníkov na prípadných zdokonalovacích školeniach alebo kurzoch. Chýbajúcich
treba nahradiť vo výkone služby , z čoho plynú zvýšené nadčasové hodiny, prípadne
24-hodinové služby v rozpore so Zákonníkom práce.
- MsP v súčasnom personálnom obsadení chýba aj odborne vyškolený príslušník, ktorý
by sa zaoberal problematikou prevencie.
K bodu 3. Vývoj v sociálnej oblasti naznačuje, že v blízkej budúcnosti je možné
očakávať odchod do dôchodku všeobecne v 65 rokoch. Týka sa to aj príslušníkov MsP.
Na rozdiel od ozbrojených zborov (Policajný zbor, Vojenská a Železničná
polícia), nemá MsP doteraz túto oblasť legislatívne vôbec riešenú. Výkon služby
v MsP (stresová záťaž, opotrebovanie a riziko s ním spojené) je prakticky totožný
s výkonom služby v uvedených zložkách.
Preto sa dá reálne očakávať, že terajší najstarší príslušníci MsP už o niekoľko
rokov nebudú spĺňať fyzické a zdravotné požiadavky na kvalitný výkon služby.
7.4 Požiarna ochrana
Požiarnu ochranu na území mesta zabezpečuje Hasičský a záchranný zbor
(HaZZ) a Mestský hasičský zbor (MHZ). Okresné riaditeľstvo HaZZ v Bánovciach
patrí pod krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne. Celkovo má HaZZ v Bánovciach nad
Bebravou 29 zamestnancov. Pracujú na tri smeny (A,B,C) v počte siedmych
pracovníkov z toho jeden zamestnanec je na operačnom stredisku.
Do výkonnej hasičskej jednotky mesta - MHZ je zaradených 35 členov, ktorých
menuje mestské zastupiteľstvo. MHZ je zriadený v spolupráci s dobrovoľným
hasičským zborom (DHZ). Na území mesta sú organizované štyri DHZ (Bánovce nad
Bebravou, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce a Biskupice) s 225 členmi. Dobrovoľní
hasiči vykonávajú zásahovú činnosť hasičských jednotiek, protipožiarnu asistenčnú
službu, preventívne protipožiarne kontroly v objektoch, v ktorých nevykonáva štátny
požiarny dozor OR HaZZ. Okrem odbornej prípravy členov MHZ a systematickej
práce s mládežou vykonávajú osvetovú činnosť, čím prispievajú k zlepšovaniu
právneho protipožiarneho vedomia občanov.
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7.5 Kontrolná činnosť
Súčasná kontrolná činnosť je usmernená zákonom 369/1990 a to § 18d, kde sú
taxatívne vymedzené okruhy pôsobnosti hlavného kontrolóra obce a to rozsahom
kontrolnej činnosti.
(1) Kontrolnou činnosťou sa
rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti,
hospodárnosti a
efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a
majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa
osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
kontrola vybavovania sťažností 16d) a petícií, 16e) kontrola dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola
plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 16f)
(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré
nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na
užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné
finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu
v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
(3) Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom
o
právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb
alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27.
-----------------------------------------------------------------16c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov.
16d) Zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.
16e) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z.
16f) Napríklad § 32a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. v
znení neskorších predpisov.
V znení § 18 e je stanovený postup, podľa ktorého má hlavný kontrolór pri
výkone kontrolnej činnosti vykonávať kontrolu, ktorý ustanovuje osobitný zákon a
tým je zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite. Ďalšie podrobnosti
o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením. Keďže nie vždy sa
jedná pri výkone kontroly hlavného kontrolóra o finančnú kontrolu v pravidlách, ktoré
môže ustanoviť obec vo svojom uznesení je potreba doplniť o možnosť kontroly
podľa zák. č 10/1996 o kontrole v štátnej správe v tých ustanoveniach, ktoré
neupravuje zákon č 502/2001 o finančnej kontrola a vnútornom audite. /napr. § 5
zákona 369/1990 vzťah štátu a obce/.
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Zodpovednosť pri rozpočtovom hospodárení obce pre kontrolnú činnosť
upravujú nasledovné znenia zák. 303/1995 o rozpočtových pravidlách §32 a Ozdravný
režim a nútená správa.
Počas ozdravného režimu môže obec používať svoje finančné prostriedky len
v súlade so schváleným ozdravným rozpočtom, pričom každé použitie finančných
prostriedkov obce musí vopred písomne odsúhlasiť hlavný kontrolór obce.
Hlavný kontrolór obce je povinný predložiť obecnému zastupiteľstvu
písomnú správu k návrhu ozdravného režimu, k návrhu ozdravného rozpočtu a ku
každej správe o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu.
Obec bezodkladne písomne oznámi ministerstvu rozhodnutie o prijatí
ozdravného režimu. V lehote do siedmich dní po uplynutí 90 dní od prijatia
ozdravného režimu obec oznámi ministerstvu výsledky jeho plnenia vrátane plnenia
ozdravného rozpočtu a stavu záväzkov spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra
obce. Ak obec preukáže, že plnením prijatých opatrení dosiahla zlepšenie
výsledkov hospodárenia a zníženie celkových záväzkov uvedených v odseku 1,
ministerstvo môže na základe žiadosti obce vydať súhlas na predĺženie
hospodárenia v ozdravnom režime s určením jeho lehoty.
Realizáciou ustanovení zák. č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z
orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky výrazne narástol majetok
obcí a tým aj rozsah kontrolnej činnosti vyplývajúci z vyššie uvedených zákonov
Predpokladaný legislatívny vývoj
Prijatím úpravy zák. 369/1990 o obecnom zriadení (§ 18b Hlavný kontrolór
viacerých obcí) je možné túto činnosť vykonávať pre viaceré obce. Dotknuté obce o
tomto uzatvoria zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa § 20a.
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo v každej z obcí, ktorá je
účastníkom zmluvy. Obce, ktoré pristúpia k tomuto kroku /hlavne z ekonomického
hľadiska/ budú kopírovať tzv. „kontrolné obvody“ so stavebnými obvodmi, resp.
prirodzene sa tvoriacimi mikroregiónmi.
Pri pohľade na racionalizáciu štátnej správy je z hľadiska úspory verejných
prostriedkov zrejmý krok vlády, ktorým bude racionalizácia samosprávy. Tento
postup nie je možné realizovať priamo, ale nepriamo prerozdelením verejných zdrojov
tak, že poklesne počet samospráv a vytvoria sa prirodzené regionálne útvary. Prvým
krokom je decentralizácia dane z príjmov fyzických osôb.
Snaha štátu o kontrolu týchto prostriedkov je prirodzená a vyplýva i zo znenia
novoprijatých zákonov a noviel dotýkajúcich sa samosprávy / napr. zák. č. 523/2004 o
rozpočtových pravidlách, zák. č. 502/2001 o finančnej kontrole a príprava nového
zákona o obecnom zriadení/.

8. VEREJNO – PROSPEŠNÉ INŠTITÚCIE
8.1 Združenia právnických osôb
Do združenia právnických osôb patrí na Ministerstve vnútra SR registrovaný
mikroregión Bánovecko a jeho členom je mesto Bánovce nad Bebravou a ďalších
osem obcí.
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8.2 Občianske združenia, nadácie, cirkvi
Na území mesta Bánovce nad Bebravou pôsobia dve občianske združenia
registrované Ministerstvom vnútra SR so zameraním na šport:
- Slovenská asociácia stolného hokeja – Centrum voľného času,
- Slovenská asociácia športu na školách – Centrum voľného času.
Nadácie sa na území mesta nenachádzajú.
Neinvestičné fondy:
- MEA INTEREST – ul. A. Hlinku 530/8, Bánovce nad Bebravou,
- DETI NAŠA BUDÚCNOSŤ – Materská škola ul. Hollého, Bánovce nad Bebravou,
- DETSKÝ FOND – ul. Novomeského, Bánovce nad Bebravou,
- ZÁCHRANA ŽIVOTA – chirurgické oddelenie, ul. Školská, Bánovce nad Bebravou.
Neziskové organizácie:
- ARCHA – ul. 5. apríla 739/12, Bánovce nad Bebravou,
- INFORMAČNÁ A VZDELÁVACIA AGENTÚRA INA – Nám. Ľ. Štúra 7/7,
Bánovce nad Bebravou.
Občianske združenia:
- SLOVENSKÝ ZVAZ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH – ul. Farská 7,Bánovce nad
Bebravou, v meste Bánovce nad Bebravou má štyri základné organizácie,
- SLOVENSKÝ ZVÄZ DIABETIKOV,
- ÚNIA SLABOZRAKÝCH A NEVIDIACICH.
Na území mesta sú registrované a funkčné cirkvi:
- Rímsko-katolícka,
- Evanjelická a.v.,
- Apoštolská,
- Židovská obec.

9. ANALÝZA ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBYVATEĽSTVA
9.1 Úroveň bývania a vybavenosti domácností
Podľa údajov zo sčítania obyvateľov v roku 2001 je vybavenie domácností v
meste Bánovce nad Bebravou nasledovné:
• na jeden byt pripadá 3,16 trvale bývajúcich osôb ( SR – 3,21),
• na jeden trvale obývaný byt pripadá 53,2 m² (SR – 56,10),
• priemerný počet osôb na obývaný byt je 3,14 (SR – 3,21),
• priemerný počet m² pripadajúcich na jednu osobu je 16,8 (SR – 17,5),
• ústredné kúrenie má 93,6 % domácností (SR – 76,3%),
• automatickou práčkou je vybavených 56,3 % domácností,
• rekreačnou chatou alebo chalupou disponuje 4,8 % domácností ( SR – 39,1%),
• počítačom je vybavených 7,8 % domácností ( SR – 12,4%).
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Z hľadiska bytovej výstavby bolo začatých v roku 2001 v meste Bánovce nad
Bebravou – 43 bytov.
Bytový fond je zostarnutý, najmä panelová výstavba, kde je nutná rekonštrukcia
a opravy systémových chýb.
Celkový počet osôb prihlásených na trvalý pobyt v meste Bánovce nad Bebravou
k 18.10. 2004 je 20 723.
9.2 Peňažné príjmy a výdavky domácností mesta
Tab. č 25: Výdaje na jednotlivé komodity.
2000
Ukazovateľ

2001

2002

2003

Sk/os.

%

Sk/os.

%

Sk/os.

%

Sk/os.

%

hrubé peňažné príjmy

6500

X

7 274

X

8057

X

8932

X

hrubé peňažné výdavky

6482

X

7 254

X

7919

X

8790

X

potraviny a nealk. nápoje

1808

27,9 1864,30

25,7 1971,8

24,9 2162,30

24,6

alkohol. nápoje a tabak

188

2,9

203,10

2,8

221,7

2,8

228,50

2,6

odievanie a obuv

493

7,6

580

8

752,3

9,5

799,90

9,1

bývanie, voda, elektr., plyn

978

15,1 1037,3

14,3 1013,6

12,8 1160,30

13,2

nábytok, byt. vybavenie

343

5,3

384,5

5,3

451,4

5,7

509,80

5,8

zdravie

103

1,6

108,8

1,5

142,5

1,8

158,20

1,8

doprava

609

9,4

674,6

9,3

593,9

7,5

668

7,6

rekreácie a kultúra

518,50

8,0

551,3

7,6

601,8

7,6

659,30

7,5

vzdelanie

32,40

0.5

36,3

0,5

39,6

0,5

44

0,5

hotely, kaviarne a rešt.

343,50

5,3

428

5,9

443,5

5,6

492,20

5,6

rozličné tovary a služby

486,10

7,5

587,6

8,1

744,4

9,4

826,30

9,4

ostatné výdavky

421,30

6,5

580,3

8

649,4

8,2

729,60

8,3

v tom:

Zdroj: Štatistický úrad SR
Súčasne s rastom hrubých mesačných príjmov v sledovanom období rástli aj
čisté výdavky.
Klesajúci trend je zaznamenaný u potravín a nealkoholických nápojov,
alkoholických nápojov a tabaku, odievania, obuvi, rekreácií a kultúry.
Nárast zaznamenalo bývanie, voda, elektrina, plyn, nábytok, bytové vybavenie,
doprava a ostatné výdavky.
Výdavky na zdravie, vzdelanie, hotely, kaviarne a reštaurácie, rozličné tovary
a služby zostali v roku 2003 na rovnakej úrovni ako v roku 2002.

56

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou

II. HOSPODÁRENIE A FINANČNÉ VZŤAHY MESTA
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
1. ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
1.1. Charakteristika vývoja ekonomiky v roku 2004
Slovenská ekonomika naďalej pokračuje v relatívne silnom raste. Zamestnanosť
rastie, inflácia klesá a sú vytvorené dobré predpoklady na stabilný a udržateľný
hospodársky rast v najbližších rokoch. Slovenská ekonomika pokračuje v rýchlom
raste podporenom hlavne zahraničným dopytom a postupným oživením domáceho
dopytu. Očakáva sa reálny rast HDP. Prvý kvartál roku 2004 priniesol vysokú
dynamiku rastu HDP až o 5,5 %. Rok 2004 je posledným rokom, v ktorom došlo
k výraznej deregulácii cien. Ďalší cenový vývoj bude do značnej miery závisieť od
trhových síl. Začiatok roka priniesol aj zjednotenie sadzieb DPH, čo sa negatívne
prejavilo na cenovom vývoji, a tým aj na kúpnej sile obyvateľstva. Významným
stimulom pre podporu podnikania bolo zníženie dani z príjmov na 19 %. Konečná
spotreba domácnosti zaznamenáva pokles, ktorý bol spôsobený reštriktívnou fiškálnou
politikou vlády. Konečná spotreba verejnej správy nepodporí rast ekonomiky, v roku
2004 sa očakáva mierny pokles, čo je v súlade so zámerom znižovania deficitu
verejných financií. Na druhej strane prílev zdrojov z EÚ do ekonomiky by mal byť
vyšší.
Tvorba hrubého fixného kapitálu by mala byť najdynamickejšou zložkou
domáceho dopytu. Predpokladá sa oživenie investičnej aktivity vplyvom lepšieho
podnikateľského prostredia ako i prílev investícií zo zahraničia. Investorov priťahuje
predovšetkým relatívne nízke daňové zaťaženie, akceptovateľná infraštruktúra a lacná
kvalifikovaná pracovná sila.
Vývoj úrokových sadzieb závisí od cenovej stability a vývoja reálnej
ekonomiky. Znižovanie deficitu verejných financií a pokračovanie štrukturálnych
reforiem bude vytvárať priestor pre ich ďalší pokles. Kurz slovenskej koruny by sa
mal vyvíjať relatívne stabilne. Pohyb výmenného kurzu voči euru je ovplyvňovaný
politickými udalosťami a pohybom krátkodobého kapitálu. Je predpoklad, že NBS
pristúpi k ďalšiemu uvoľňovaniu menovej politiky, ak bude dochádzať k posilňovaniu
slovenskej meny. Úrokový diferenciál medzi Slovenskou a euro – zónou je stále
značný, čo vyvíja tlak na zhodnocovanie slovenskej meny cez krátkodobý prílev
zahraničných mien.
Priemerná miera nezamestnanosti v roku 2004 sa znižuje a mala by dosiahnuť
v priemere 16,4 %. Rast tržieb maloobchodu dokumentuje zlepšovanie sa
spotrebiteľskej nálady a rast výdavkov na konečnú spotrebu. Tento rast je podporený
aj rastom reálnej mzdy hlavne v odvetviach: predaj, údržba vozidiel, veľkoobchod,
pošty a telekomunikácie.
V oblasti čerpania úverov sa úrokové miery obchodných bánk pohybujú na
úrovni 7,55 % p.a.
Úrokové miery pre verejný sektor dosahujú hodnotu 7,47 % p.a. a pre
súkromný sektor 7,81 % p.a. V tejto oblasti je možnosť financovania potrieb verejnej
správy formou emisie dlhopisov, ktorých požadované výnosy sú v priemere o 2
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percentuálne body nižšie. Vyššie zhodnotenie voľných peňažných prostriedkov
poskytujú otvorené podielové fondy, ktoré v priemere dosahujú vyššie výnosy ako
ročné terminované vklady.
Stav úverov poskytnutých obyvateľstvu dosiahol k 31.3.2004 úroveň 90,7 mld.
Sk, čo predstavuje medziročný rast o 26,7 mld. Sk. Oproti tomu vývoj vkladov
obyvateľstva bol opačný, keď medziročne poklesli o 5,7 mld. Sk, úvery poskytnuté
štátnej správe dosiahli 25,7 mld. Sk.
1.2 Metodológia zostavenia rozpočtu verejnej správy na roky 2005 – 2007
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007 predstavuje záverečnú
fázu konsolidácie verejných financií, ktorej podstatná časť sa realizovala už počas
rokov 2003 a 2004. Prvá časť konsolidácie predstavuje zníženie deficitu na úroveň,
ktorá zabezpečuje stabilizáciu podielu verejného dlhu na HDP a je udržateľná. Druhou
časťou je výrazný posun v reforme rozpočtového procesu, predovšetkým vo forme
nového zákona o rozpočtových pravidlách a viacročného rozpočtu s využívaním
rozpočtovania orientovaného na výsledky.
Návrh rozpočtu je postavený na pozitívnych makroekonomických predpokladoch,
ktoré potvrdzujú zdravý stav slovenskej ekonomiky:
-

dynamický rast ekonomiky na úrovni v priemere 5 %,
infláciu menej ako 3 %,
rast zamestnanosti o 0,7 % ročne,
rast reálnych miezd o 3,7 % a viac.

Udržateľným spôsobom by sa malo naplniť najnáročnejšie maastrichtské
kritérium – zníženie deficitu verejných financií pod úroveň troch percent HDP.
Počas sledovaných troch rokov bude výrazne rásť aj veľkosť slovenskej ekonomiky
a vzrastie aj verejný dlh. Počas rokov 2006 až 2007 poklesne takmer o 1 percento HDP.
Znamená to, že verejné financie nebudú zvyšovať finančné bremeno budúcich
generácií, ale práve naopak – znížia ho.
Jedným z bodov vládneho programu je i znižovanie miery prerozdeľovania
prostredníctvom verejných financií. Slovensko sa zaradí v EÚ medzi krajiny, ktoré
najmenej zaťažujú daňových poplatníkov daňami a inými odvodmi do verejných
financií.
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa predpokladá rozpočet verejnej správy
vrátane európskych zdrojov, expanzívny. Výdavky štátneho rozpočtu medziročne
vzrastú o 9,6 % pri inflácii 3,3 %. Na konkrétne prioritné projekty je vyčlenená
rezerva vlády, ktorej rozdelenie bude podliehať schvaľovaciemu procesu. Penzijná
reforma výrazne ovplyvní rozpočty rokov 2005 – 2006, počas ktorých sa budú ľudia
rozhodovať o vstupe do kapitalizačného piliera.
V rozpočtovom procese v rokoch 2005 – 2007 pôjde o výrazné posilnenie
viacročného rozpočtovania v celej verejnej správe na tri rozpočtové roky. Cieľom
zavedenia viacročného rozpočtovania do rozpočtového procesu Slovenskej republiky
je posilnenie prepojenia strednodobého fiškálneho rámca s ročným rozpočtom,
zvýšenie úrovne riadenia, disciplíny a kontroly verejných výdavkov.
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V rámci nového zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy oproti
platnej právnej úprave sú zmeny:
-

zavedenie programového rozpočtovania ako integrálnej súčasti
rozpočtového procesu pri zostavovaní a realizácii štátneho
rozpočtu,
všeobecná
a ucelená
úprava
nakladania
s verejnými
prostriedkami v súlade s platnými medzinárodnými štandardmi
– metodikou ESA – 95.

Do rozpočtového procesu celej verejnej správy sa zavádza viacročné
rozpočtovanie ako ťažiskového nástroja na posilnenie strategického plánovania
a riadenia verejných financií. Výrazne je posilnená úloha programového rozpočtovania,
ktoré by malo byť v nasledujúcich rokoch hlavným nástrojom na zefektívňovanie
verejných výdavkov a tiež ich transparentnosti. Jednoznačná väzba poskytovaných
zdrojov a dosahovaných výsledkov musí byť prítomná vždy pri využívaní verejných
zdrojov, aby výdavky verejných financií smerovali tam, kde prinesú spoločnosti
najväčší prínos. Táto väzba by mala byť kľúčom aj pri rozhodovaní o rozdelení
výdavkov na prioritné projekty v rozpočtoch verejnej správy t. j. i miestnej
samosprávy.
1.3 Fiškálna decentralizácia ako súčasť decentralizácie verejnej správy
V súlade s programovým vyhlásením vlády MF SR pripravilo nový systém
financovania obcí a vyšších územných celkov, ktorého podstatou je posilnenie
finančnej samostatnosti územných samospráv. Fiškálna decentralizácia nadväzuje na
vykonaný prechod kompetencií z orgánov štátnej správy, na obce a VÚC od roku 2002
– 2004. Decentralizácia financií sa uskutočňuje v dvoch etapách: I. etapa –
decentralizačná dotácia, II. etapa – vlastné daňové príjmy.
Ciele a reformy financovania
Nový systém financovania posilní samostatnosť a zodpovednosť územnej
samosprávy pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb
občanovi. Podstatou tohto procesu je prechod od poskytovania dotácií územnej
samospráve zo štátneho rozpočtu na financovanie kompetencií prostredníctvom
daňových príjmov. Od roku 2005 sa výrazne menia formy finančných vzťahov
štátneho rozpočtu k rozpočtom obcí a VÚC. Financovanie samosprávnych
kompetencií: samosprávna ( originálna ) pôsobnosť z výnosu dane z príjmov FO
a prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy z dotácie zo ŠR. Navrhovaná fiškálna
decentralizácia prispeje k stabilizácii príjmov územnej samosprávy na dlhšie časové
obdobie, čím umožní strednodobé finančné plánovanie samospráv a je predpoklad
zvyšovania príjmov vzhľadom na zvyšovania sa výnosu dane z príjmov FO. Cieľom
fiškálnej decentralizácie je i vytvorenie stabilných pravidiel financovania, ktoré sú
transparentné a spravodlivé. Navrhovaný model vylučuje subjektívnosť pri
poskytovaní dotácií zo ŠR.
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Prínosom fiškálnej decentralizácie je:
- zvýšenie osobnej zodpovednosti volených orgánov samosprávy,
- prispieva k zvýšeniu kvality riešení,
- zvyšuje mieru informovanosti o používaní verejných financií,
- umožňuje lepšiu mobilizáciu zdrojov,
- umožňuje vyššiu občiansku participáciu.
1.4 Legislatívny rámec fiškálnej decentralizácie
Jadrom fiškálnej decentralizácie je prijatie 4 právnych noriem:
1. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
3. Nariadenie vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve.
4. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Uplatnenie nového systému financovania územnej samosprávy bude od 1. januára
2005.
Ad 1.) Nový zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady upravuje súčasnú daň z nehnuteľnosti, transformované
miestne poplatky a cestnú daň. Miestne dane budú plne fakultatívne a obec, mesto sa
môže rozhodnúť či jednotlivé miestne dane bude na svojom území vyberať alebo
nebude vyberať. I sadzba daní nebude stanovená zákonom okrem poplatku za
komunálny odpad a rozhodnutie o sadzbe je ponechané na mesto. Miestne dane budú
príjmami rozpočtov miest a obcí a tieto budú zabezpečovať ich správu.
Ad 2.) Rozpočtové určenie dane z príjmov fyzických osôb, spôsob rozdeľovania
a poukazovania by mal priniesť pre územnú samosprávu garanciu minimálneho
objemu dane z roku 2005 i pri zmene sadzby dane ( nižšej i vyššej ) a tým zabezpečiť
stabilitu na dlhšie časové obdobie.

2. SUMÁR PRÍJMOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
Tab. č. 26
(mld. Sk)
Ukazovateľ/Rok
2005
2006
Daň z nehnuteľností
1,1
1,1
Daň z motor. vozidiel
2,5
2,6
Daň z príjmov FO
33,4
35,8
Z toho: obce
23,71
25,56
Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
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2007
1,1
2,6
38,3
28,05
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Celoštátny výnos dane z príjmov platenej fyzickými osobami sa delí medzi
obce a VÚC v pomere 70,3 % pre obce, 23,5 % pre VÚC a 6 % rezerva ( ŠR ) ako
kvantifikovaný zdroj na krytie potrieb.
Nariadenie vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve rieši druhú úroveň fiškálnej decentralizácie, ktorá určuje pravidlá na
základe ktorých sa budú zdroje rozdeľovať medzi jednotlivé konkrétne samosprávy.
Nariadenie obsahuje kritéria a váhy pre rozdeľovanie dane z príjmov FO na základe
ktorých sa bude rozdeľovať medzi jednotlivé obce a VÚC.

3. ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
3.1 Analýza výsledkov hospodárenia
Rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou

Rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2005 bol schválený ako vyrovnaný
s celkovým objemom príjmov a výdavkov v sume 261 045 tis. Sk. Po II. úprave
rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou celkové príjmy a výdavky (bežné, kapitálové
a finančné operácie) predstavujú sumu 280 793 tis. Sk.
Bilancia príjmov, výdavkov a finančných operácií rozpočtu mesta za rok 2005
vykazuje prebytok hospodárenia, dosiahnutý splnením príjmov a nižším čerpaním
výdavkov.
Tab. č. 27: Sumarizácia rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2005 (v tis. Sk)
Rozpočet

Upravený
rozpočet

r. 2005
1.

Bežné príjmy spolu:

214 560

226 275

2.

Bežné výdavky spolu:

205 760

217 984

3.

Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:

+8 800

8 291

4.

Kapitálové príjmy spolu:

24 330

27 153

5.

Kapitálové výdavky spolu:

50 310

57 834

6.

Rozdiel - schodok kapitálového
rozpočtu:

-25 980

-30 681
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7.

Príjmy spolu (bežné+kapitálové):

238 890

253 428

8.

Výdavky spolu (bežné+kapitálové):

256 070

275 818

Rozdiel::

-17 180

-22 390

- Fond rozvoja bývania

1 055

2 265

- Združené finančné prostriedky

1 100

1 100

9.

Finančné operácie – príjmy:

- Úver MsNsP- kuchyňa a riaditeľstvo

4 000

- Úver na námestie (NZF)

20 000

20 000

22 155

27 365

611

611

- Splátka istiny terminovaného úveru
(r.2003)

4 364

4 364

Spolu:

4 975

4 975

Spolu:
10.

Finančné operácie - výdavky:
- Splácanie istiny z úv. na 90 M zo ŠFRB

11.

Celkové príjmy spolu

261 045

280 793

12.

Celkové výdavky spolu

261 045

280 793

13.

Účtovný prebytok (schodok) celkom

0

0

na rok 2005 = vyrovnaný

Zdroj: interné materiály MsÚ
3.2 Rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou v rámci viacročného rozpočtovania
Bežné príjmy
Realizáciou finančnej decentralizácie sa zmenia finančné vzťahy štátneho
rozpočtu k rozpočtom obcí a VÚC a budú sa realizovať predovšetkým prostredníctvom
daňových príjmov.
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Doterajšie príjmy z podielových daní nahradí nový mechanizmus pre
rozdeľovania dane z príjmov FO.
Pozpočet za mesto Bánovce nad Bebravou:
v tis. Sk
Rok 2005
98 846

Rok 2006
104 866

Rok 2007
112 944

Rok 2008
123 867

Predpokladá sa, že daňové príjmy sa v roku 2005 mierne zvýšia vplyvom
zvýšenia miestnych daní. Daň z príjmov FO, ktorá nahradí podielové dane a finančné
vzťahy zo ŠR na krytie originálnych kompetencií bude vyššia približne o 11%, ale na
krytie samosprávnych funkcií, po odpočítaní krytia originálnych kompetencií školstva,
v porovnaní na podielové dane z roku 2004 zostáva približne na tej istej úrovni.
Zvýšenie tejto dane sa očakáva v ďalších rokoch a bude závisieť od zmeny sadzby
dane (vyššej) z príjmov FO.
Nedaňové príjmy budú závisieť od príjmov z podnikania a vlastníctva majetku
mesta, z nájomného z prenajatých pozemkov, budov, strojov a zariadení,
z administratívnych a iných poplatkov a zo služieb.
Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú z rozpočtových kapitol na
krytie výdavkov na prenesené kompetencie zo štátnej správy.
Celkove sa predpokladá rast bežných príjmov rozpočtu na krytie bežných
výdavkov.
Kapitálové príjmy
Tieto príjmy v budúcnosti môžu byť vyššie, ale nakoľko ich tvorí príjem
z predaja majetku mesta a kapitálové granty a transfery, ktoré sú účelové, nebudú
stabilné. Budú závisieť od predaja majetku mesta a na odpredaj by mal ísť ten majetok,
ktorý je pre mesto neupotrebiteľný a nevyužiteľný. Príjem by sa mal využívať na
financovanie významných investičných projektov na nové stavby, prístavby
a rekonštrukciu a modernizáciu majetku mesta.
Finančné operácie
Príjmy z prijatých úverov mesto predpokladá v časovom horizonte 3 rokov
prijať v sume 20 až 40 mil. Sk na rekonštrukciu námestia Ľ. Štúra s lehotou splácania
10 rokov. Túto čiastku by súčasný rating mesta Bánovce nad Bebravou (ekonomické
ukazovatele), ako i terajšia úverová zadĺženosť mesta, dovoľovala.
3.3 Majetok mesta
K ultimu roka 2004 hospodárilo mesto Bánovce nad Bebravou s celkovým
majetkom v objeme 1 312 040 tis. Sk, v jeho štruktúre dominuje neobežný majetok so
84, 8 %-ným podielom na bilančnej sume. Najväčšou zložkou neobežného majetku je
dlhodobý hmotný majetok, ktorý dosiahol k ultimu roka 2003 výšku 992 187 tis. Sk.
Dlhodobý hmotný majetok zaznamenal nárast na pozemkoch po preradení na
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všeobecnú hodnotu pozemkov. Dlhodobý finančný majetok predstavuje hodnotu 119
108 tis. Sk.
Mesto neeviduje záväzky po lehote splatnosti z titulu neschopnosti uhrádzať.
Objem bankových pôžičiek – úverov na nákup nehnuteľnosti v objeme 12 mil. Sk so
splatnosťou do roku 2006 sa pravidelne mesačne spláca zostatok k ultimu roka 2004
bol vo výške 4 727 tis. Sk a úver zo ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu,
ktorého zostatok k ultimu roka 2003 bol vo výške 17 246 tis. Sk sa tiež mesačne spláca.
Hodnoty ukazovateľov zadĺženosti podľa rozpočtových pravidiel sú akceptovateľné.
3.4 Rating mesta
Celkové hospodárenie mesta Bánovce nad Bebravou za rok 2002 a 2003
zhodnotila Slovenská ratingová agentúra. Za hodnotené obdobie roka 2003 k obdobiu
jún 2004 zvýšila mestu ratingové hodnotenie na :
Dlhodobý korunový rating
Dlhodobý devízový rating
Krátkodobý rating

BBB – /stabilný výhľad/
BB +
/stabilný výhľad/
S2

Mestu Bánovce nad Bebravou bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie
v kategórií transakcií v slovenských korunách BBB – (stabilný výhľad). V kategórii
transakcií v cudzích menách bolo mestu Bánovce nad Bebravou priradené ratingové
hodnotenie BB + (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie mesta Bánovce
nad Bebravou je S2, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre
subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BBB -.
Zdôvodnenie:
- Rozvoj mesta je orientovaný hlavne do rozvoja dvoch základných oblastí – rozšírenie
priemyselného potenciálu s cieľom zvýšenia zamestnanosti a rozvoj cestovného ruchu
a služieb. Aj napriek tomu, že mesto v súčasnosti nemá ešte schválený základný
strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (písané september
2005), je napĺňanie jeho strategických cieľov kontinuálne.
- Finančné hospodárenie mesta je stabilné. Za rok 2004 mesto vytvorilo prebytok
hospodárenia v objeme 10 974 tis. Sk. Plnenie rozpočtu mesta k 31.3.2005 bolo
priaznivé (príjmy plnené na 25,4 %); takmer 20 % rozpočtových zdrojov v roku 2005
bude použitých na zabezpečenie investičného rozvoja mesta. Agentúra pozitívne
hodnotí obozretný prístup mesta pri prijímaní nových úverov na komerčnej báze, kedy
zvyšovanie úverov je doprevádzané nárastom bežných príjmov. Mesto v súčasnosti
napĺňa kritéria nových rozpočtových pravidiel platných od roku 205, k ultimu roka
2004 dosiahla zadlženosť k bežným príjmom (bez ŠFRB) 6,8 % a pomer dlhovej
služby k bežným príjmom bol 3,2 % - ný.
- Systém interného riadenia vrátane predpisovej základne považuje agentúra naďalej
za kvalitný. Mesto je v súčasnosti v štádiu vyhodnocovania výsledkov personálneho
auditu, ktoré vyústia do novej organizačnej štruktúry MsÚ (schválenie sa predpokladá
v októbri 2005). Agentúra pozitívne hodnotí aj skvalitnenie technického vybavenia
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jednotlivých pracovísk MsÚ ako aj snahu vedenia mesta o zjednotenie v súčasnosti
využívaných modulov v rámci vnútorného informačného systému.
- Výsledky racionalizačných opatrení mesta uskutočnených v oblasti školstva
v minulom období potvrdili ich opodstatnenosť. Financovanie školstva v prevádzkovej
oblasti je stabilizované, školské zariadenia nevykazujú žiadne záväzky po lehote
splatnosti. Mesto však stále pociťuje nedostatok zdrojov na krytie kapitálových
výdavkov školských zariadení.
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III. SWOT ANALÝZA
1. SILNÉ STRÁNKY
• bohatý prírodný potenciál krajiny
• zdroj termálnej vody
• tranzitné mesto – cca 80 000 zastavených návštevníkov / rok
• dobré cestné i železničné spojenie, blízkosť diaľnice D1
• zmeny zostávajúcich palivových základní ich splynofikovaním
• ochrana prírody a krajiny
• schválený územný plán mesta
• dostatočná kapacita inžinierskych sietí
• priestorové kapacity intravilánu
• odborná kvalifikácia pracovnej sily
• historické, kultúrne hodnoty
2. SLABÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
•
•

nízka úroveň vybavenosti zariadení cestovného ruchu
nedostatočná infraštruktúra rekreačných oblastí
slabá propagácia územia
zložité majetkovo – právne vzťahy území
stará ekologická záťaž
úroveň starostlivosti o kultúrne pamiatky
nedostatočná manažérska pripravenosť

3. PRÍLEŽITOSTI
• možnosti dobudovania rekreačnej zóny Pažiť s využitím termálneho vrtu
•
•
•
•
•
•

zapojenie súkromných investorov do rozvoja mesta
postupné oživenie priemyselnej výroby
cielené využívanie finančných prostriedkov z eurofondov
spolupráca na úrovni Mikroregiónu Bánovecko
dostatok ľudských zdrojov na trhu práce
znižovanie ekologických záťaží územia

4. OHROZENIA
•
•
•
•
•

nízke percento majetkovo – právneho vysporiadania vlastníkov pozemkov
vecné bremená
riziká znečistenia životného prostredia priemyselnými zónami na území mesta
divoké skládky odpadov na území mesta
slabá koordinácia všetkých zainteresovaných subjektov regiónu
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• nízka úroveň priestorového vybavenia kultúrnych akcií, absencia amfiteátra
• odliv kvalifikovanej pracovnej sily a mladých ľudí
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IV. STRATÉGIA ROZVOJA MESTA
1. STAVEBNÝ ROZVOJOVÝ PROGRAM
1.1 Priemysel
Priority
- vytváranie nových pracovných miest

Opatrenia
- reštrukturalizácia vybudovaného priemyslu,
- príprava a realizácia nových priemyselných zón - Horné Naštice, Biskupice, Horné
Ozorovce,
- príprava a realizácia nehnuteľností pre malé a stredné podnikanie,
- vytvorenie podnikateľského inkubátora.
Aktivity
- územné plánovanie, vysporiadanie majetkovo právnych vzťahov, príprava
inžinierských sietí,
- siete, hľadanie potencionálnych investorov prostredníctvom firiem, ktoré
spolupracujú s investormi – SARIO, IPEC, MHSR, TSK, RRA TN.

Merateľné ukazovatele
- vytvorenie nových pracovných príležitostí v počte 300-900 pracovných miest.

Doba realizácie
- roky 2005 - 2011

Realizátori
- mesto, potencionálni investori, SARIO, MH SR
Financovanie:
Finančné krytie bude z nasledovných zdrojov:
- rozpočtu mesta,
- štátneho rozpočtu,
- zo zdrojov EÚ,
- súkromných zdrojov,
- úverov.
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1.2 Výstavba
Priority
- zatraktívnenie rázu mesta
Opatrenia
- rekonštrukcia námestia,
- výstavba polyfunkčných domov,
- rekonštrukcia strechy kostola Najsvätejšej Trojice,
- rekonštrukcia fontány na námestí Ľ. Štúra,
- architektonická úprava existujúcich budov na námestí (strechy a pod.),
- rekonštrukcia Domu kultúry na ul. Farská
- rekonštrukcia a prístavba I. Základnej školy.
Doba realizácie
- rok 2005 – 2011
Realizátori
- mesto, súkromní investori, cirkev
Financovanie
- rozpočet mesta,
- súkromné zdroje,
- grantové programy.
1.3 Informatizácia
Priority
- vybudovanie mestskej metropolitnej siete.
Opatrenia
- prepojenie administratívnych budov samosprávy optickou sieťou,
- pripojenie jednotlivých obcí mikroregiónu Bánovecko na mestskú metropolitnú sieť,
- vybudovanie Bánovského informačného centra
Doba realizácie
- roky 2005 – 2006
Realizátori
- mesto,
Financovanie
- rozpočet mesta,
- súkromné zdroje,
- grantové programy.
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2. CESTOVNÝ RUCH A OBCHOD
Priority:
- zvýšenie atraktívnosti mesta,
- zvýšenie návštevnosti mesta,
- podpora budovania turistickej infraštruktúry,
- skvalitňovanie služieb CR,
- vytváranie podmienok pre potencionálnych investorov v CR,
- podpora propagácie a prezentácie mesta, marketing,
- rozvoj obchodnej siete.
Opatrenia:
- dobudovanie cyklotrás a turistických chodníkov,
- podpora voľno časových aktivít pre miestne obyvateľstvo a návštevníkov mesta,
- využitie potenciálu vodných zdrojov v rozvoji aktivít CR,
- podpora malého a stredného podnikania v CR,
- podpora regionálnej organizačnej štruktúry CR,
- výstavba obchodného centra,
- zvýšenie počtu ubytovacích zariadení.
Aktivity:
- vybudovanie cyklotrás a turistických chodníkov v náväznosti na existujúce trasy
Trenčianskeho regiónu a prihraničných oblastí v Českej republike,
- údržba a spevnenie chodníkov využívaných na pešiu turistiku, pozdĺž chodníkov
rozmiestnenie cvičebných náradí za účelom upevnenie zdravia a telesnej kondície,
- zabezpečenie značenia cyklotrás a chodníkov,
- budovanie oddychových zariadení, ihrísk,
- dobudovanie zimného štadióna s prestrešením,
- vytvorenie prírodného centra voľného času,
- vybudovanie amfiteátra a hudobného altánku v rekreačnej zóne Pažiť,
- ostatná športovo-rekreačná vybavenosť (náučné chodníky, cvičná lyžiarska lúka,
korčuľovanie…),
- zvýšenie aktivity v športovej oblasti (usporiadanie turnajov v rôznych oblastiach
športu),
- realizácia propagácie kultúrnych pamiatok a prírodných krás,
- hľadanie investorov pre budovanie areálu termálneho kúpaliska Pažiť,
- majetkoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov, vybudovanie inžinierskych sietí
a odvodnenie okolitých pozemkov termálneho kúpaliska Pažiť,
- dobudovanie termálneho kúpaliska Pažiť,
- výstavba aquaparku,
- vodná nádrž Prusy, sanácia rybníkov,
- riešenie nedostatkov v oblasti ubytovania – skvalitnenie a rozšírenie kapacity,
- skvalitnenie stravovacích zariadení na území mesta,
- podpora penziónového ubytovania na území mesta,
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- komplexný regionálny informačný systém (internet, propagačný materiál…),
- spracovanie marketingovej stratégie za účelom lepšej ponuky na trhu,
- vybudovanie TIC,
- príprava stavebného pozemku pod obchodné centrum a náväzná úprava časti
námestia,
- výstavba bungalovov, chát v rekreačnej zóne Pažiť.
Doba realizácie:
- roky 2005 – 2011.
Financovanie:
rozpočet mesta
štátny rozpočet,
zdroje EÚ,
súkromné zdroje,
úvery.

3. DOPRAVA
3.1 Cestná doprava
Priority:
Cieľom je zabezpečiť kvalitné cestné spojenie.
Opatrenia:
- riešenie kolíznych bodov na štátnej ceste I/50.
Aktivity:
- výstavba kruhového objazdu na Trenčianskej ceste pri reštaurácii Eso Dallas,
- rekonštrukcia križovatky na Trenčianskej ceste nad čerpacou stanicou Slovnaft,
- riešenie kolíznych bodov na Trenčianskej ceste pri bývalej Dyhárni, pri železničnej
stanici, pri čerpacej stanici Slovnaft,
- realizácia návestia nad štátnou cestou I/50 pri čerpacej stanici Slovnaft,
- realizácia obchvatu mesta,
- obnova, údržba a majetkové vysporiadanie mestských komunikácií.
Doba trvania:
- roky 2005 – 2011.
Financovanie:
- rozpočet mesta,
- štátny rozpočet,
- fondy EÚ,
- súkromné zdroje.
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3.2 Železničná doprava
Priority:
- Cieľom je modernizácia trate, zlepšenie nevyhovujúceho technického stavu
železničných tratí a železničnej stanice, efektívne zapojenie tratí do regionálneho
systému dopravnej obslužnosti. Skvalitnenie dopravy po železnici by v budúcnosti
malo smerovať k spokojnosti cestujúceho, k zvýšeniu jeho pohodlia, súkromia a
zníženia ceny cestovného.
Opatrenia:
- modernizácia technického stavu železničných tratí a železničnej stanice,
- aktívna účasť na parciálnych poradách s krajským úradom na prípravách GVD
(grafikon vlakovej dopravy) a zefektívňovaní spolupráce a koordinácie v oblasti
harmonizácie spojov ŽSR a SAD.
Doba trvania:
- roky 2005 – 2011.
Financovanie:
- štátny rozpočet,
- fondy EÚ.

4. ĽUDSKÉ ZDROJE
Globálnym cieľom je „ Rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej
a flexibilnej pracovnej sile“, ktorý vychádza z analýzy súčasnej ekonomickej
a sociálnej situácie zamestnanosti, nezamestnanosti, možnosti a potrieb rozvoja
ľudských zdrojov, z Programového vyhlásenia vlády SR a zo Stratégie podpory rastu
zamestnanosti na základe reformy sociálneho systému a trhu práce.
Prvým cieľom je „ Zvýšenie zamestnanosti a pružnosti trhu práce“.
Prvý cieľ je zameraný na podporu rozšírenia programov, projektov, nástrojov
a opatrení na podporu zamestnania evidovaných nezamestnaných, na podporu
zvýšenia účinnosti aktívnej politiky trhu práce tak, aby sa dosiahlo vzpruženie trhu
práce a rýchlejšie začlenenie nezamestnaných ľudí, najmä dlhodobo nezamestnaných,
na trh práce.
Druhým cieľom je „ Rozvoj inkluzívneho trhu práce a rovnosti príležitosti“.
Druhý cieľ je určený na podporu sociálnej inklúzie prostredníctvom zlepšenia
zamestnanosti a začlenenia rizikových účastníkov na trh práce.
Tretím cieľom je „ Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability pracovnej
sily“.
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Tretí cieľ je určený na dosiahnutie väčšieho súladu medzi ponukou
kvalifikovanej pracovnej sily a kvalifikáciou požadovanou trhom práce.
4.1 Zvýšenie zamestnanosti a pružnosti trhu práce
Priority
- zastavenie rastu dlhodobej nezamestnanosti a predchádzanie jej vzniku,
- uplatňovanie aktivizačného a integrovaného prístupu k podpore zamestnania
všetkých skupín odkázaných na sociálny systém,
- rozvoj efektívneho systému poradenstva o povolaniach a zamestnaniach.
Opatrenia
- podpora a implementácia metód regionálnych poradensko-informačných centier
(PIC) pre občanov so ZPS,
- tvorba a realizácia vzdelávacích rekvalifikačných programov zameraných na
sociálno-psychologický výcvik, internet, jazykové znalosti,
- posilnenie vzdelávacích aktivít pre ženy po MD,
- vytvorenie špeciálnych programov pre najviac ohrozené skupiny EN,
- burzy práce,
- internetový trh práce,
- podpora programov zameraných na samozamestnanie EN občanov,
- informačné poradenstvo,
- poradenstvo pre voľbu povolania, poradenstvo na školách.
Aktivity
- sociálna rehabilitácia EN so zmenenou pracovnou schopnosťou ( rekvalifikačné
kurzy),
- nové metódy komunikácie ( PC, internet),
- projekt podpory zamestnávania mladých ľudí (rekvalifikačné kurzy),
- stratégia hľadania zamestnania (poradenstvo).
Doba realizácie a realizátor
Uvedené aktivity budú realizované v rokoch 2005 – 2011, úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny.
Financovanie
-štátny rozpočet MPSVaR SR,
- fondy EÚ,
- TSK,
- súkromné zdroje.
4.2 Zvýšenie kvalifikácie pracovného potenciálu a adaptability
Priority
- rozvoj efektívneho a pružného systému odborného vzdelávania a prípravy,
- rozvoj efektívneho a funkčného systému ďalšieho vzdelávania ako záruky
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adaptability ľudských zdrojov.
Opatrenia
- dobudovanie materiálno - technickej základne škôl a školských zariadení v súlade
s európskymi štandardami,
- dobudovanie informačnej siete,
- podpora partnerstva štátnych a neštátnych inštitúcií,
- podpora vnútropodnikového vzdelávania.
Doba realizácie a realizátor
Uvedené aktivity budú realizované v rokoch 2005 – 2011, úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, mesto Bánovce nad Bebravou.
Financovanie
- štátny rozpočet – MPSVaR SR,
- fondy EÚ,
- TSK,
- rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou,
- súkromné zdroje.

5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
5.1 Ochrana a racionálne využívanie vôd
Priority
- obmedziť znečisťovanie povrchových vôd

Opatrenia
- rozšírenie kapacity mestskej ČOV,
- ukončenie kanalizácie na ul. Textilná,
- realizácia kanalizácie a ČOV v jednotlivých mestských častiach – Malé Chlievany,
Horné Ozorovce, Biskupice,
- obnovenie prietoku mlynského náhonu v Malých Chlievanoch,
- ekologizácia vodných tokov.
Aktivity
- príprava projektov a rozpočtovej dokumentácie, územné rozhodnutia, stavebné
povolenia.
Merateľné ukazovatele
- rozšírenie ČOV o 2000 ekvivalentných obyvateľov,
- rozšírenie kanalizačnej siete o 7500 bm.
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Doba realizácie
- rok 2005 – rok 2011
Realizátori
- mesto, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Štátny vodohospodársky podnik,
- Ministerstvo ŽP SR.
5.2 Ochrana ovzdušia
Priority
- znížiť množstvo znečisťujúcich látok do ovzdušia
Opatrenia
- zmena palivových základní z tuhého paliva na zemný plyn alebo biomasu v CVČ,
realizovať medziprašné bariéry výsadbou zelene,
- zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie,
- zlepšovanie tepelnotechnických vlastností stavieb.
Realizátori
- mesto, podnikateľské subjekty, Ministerstvo ŽP SR
5.3 Odpadové hospodárstvo
Priority
- znížiť množstvo produkovaného TKO na území mesta Bánovce nad Bebravou,
- znížiť množstvo TKO vyvážaného na skládku Veronika, a.s. Dežerice.
Opatrenia
- zväčšiť podiel vyseparovaných komodít z celkového množstva odpadov a ich
príprava na spracovanie za účelom ďalšieho zhodnotenia a využitia,
- dôsledné zavedenie separovaného zberu do IBV (individuálna bytová výstavba) aj
KBV (komplexná bytová výstavba) pre komodity papier, plasty, sklo, kovy, bioodpad,
nebezpečný odpad,
- pravidelný a časovo prístupnejší zber a likvidácia nebezpečných odpadov,
- postupné zavedenie ekonomickej stimulácie všetkých občanov a organizácií.
Doba realizácie
- roky 2005 - 2011.
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5.4 Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia
Priority
- ochraňovať existujúcu vysokokvalitnú zeleň a zlepšovať, doplňovať a regenerovať
ostatnú zeleň.
Opatrenia
- ochrana zelene v mestskom parku, na cintorínoch, na Námestí Ľ. Štúra, formou
revitalizácie,
- doplňovať zabratú zeleň formou novej výsadby,
- realizovať formou výsadby novej zelene protihlukové a protiprašné bariéry,
- postupne nahradzovať námatkovú výsadbu drevín nevhodných do prostredia mesta,
výsadbou drevín, ktoré sú vhodné do prostredia mesta,
- využitie vodných tokov v meste pre zlepšenie mikroklímy mesta,
- ekologizácia rekreačnej oblasti Pažiť,
- protierózne opatrenia – ochrana záhradkárskych osád /priehrada Prusy/
Aktivity
- vypracovať plány náhradnej výsadby,
- plán obnovy a revitalizácie vzrastlej zelene,
- zabezpečiť finančné prostriedky z rozpočtu mesta a iných zdrojov pre realizáciu
vyššie uvedených plánov.
Merateľné ukazovatele
- zväčšenie množstva zelene a jej kvality v meste,
- zlepšenie mikroklímy mesta Bánovce nad Bebravou.
Doba realizácie
- roky 2005 - 2011.

6. SOCIÁLNA OBLASŤ
Priority v oblasti sociálnych služieb
Sociálna pomoc je – sociálna prevencia a riešenie sociálnej núdze, riešenie
sociálnej núdze občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Sociálna pomoc sa uskutočňuje prostredníctvom sociálnej práce. Sociálna práca
je získavanie a spracúvanie informácií o príčinách vzniku alebo možného vzniku
sociálnej núdze a o potrebe poskytovania sociálnej pomoci.
Účastníci právnych vzťahov sociálnej pomoci sú: občan, cudzinec, osoba bez
štátnej príslušnosti, azylant, odídenec, zahraničný Slovák, Ministerstvo práce
sociálnych vecí a rodiny, krajské úrady, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, Centrum
pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, zariadenia sociálnych služieb, obce
a samosprávne kraje, subjekty, ktoré poskytujú sociálnu pomoc.
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Sociálna prevencia je odborná činnosť na predchádzanie a na zabraňovanie
príčin vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického
vývinu alebo sociálneho vývinu občana.
Sociálna prevencia sa vykonáva najmä pre: maloletého, plnoletého občana, občana
s ťažkým zdravotným postihnutím a občana s nepriaznivým zdravotným stavom.
Formy sociálnej prevencie sú: vyhľadávacia činnosť, nápravná činnosť,
rehabilitačná činnosť, resocializačná činnosť a organizovanie výchovno – rekreačných
táborov.
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na zistenie rozsahu
a charakteru sociálnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytnutie informácií
o možnostiach riešenia sociálnej núdze a na usmernenie občana pri voľbe
a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci.
Sociálne služby sú špecializované činnosti na riešenie sociálnej núdze.
Sociálne služby sú: opatrovateľská služba, organizovanie spoločného stravovania,
prepravná služba, starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a sociálna pôžička.
Hmotná núdza je stav, kedy príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa
s občanom spoločne posudzujú, nedosahujú životné minimum a občan a fyzické osoby,
ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť
vlastným pričinením.
Za vlastné pričinenie zabezpečenia príjmu alebo zvýšenia príjmu sa účely
posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok
a pomoci v hmotnej núdzi považuje najmä vlastná práca, užívanie vlastného majetku
a uplatnenie zákonných nárokov.
Opatrenia
- zvyšovať úroveň poskytovaných sociálnych služieb,
- podporiť služby ( sociálne poradenstvo podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej
pomoci v platnom znení) pre marginalizované skupiny občanov (bezdomovci,
sociálne neprispôsobiví občania, občania po návrate z výkonu trestu odňatia slobody,
občania po návrate z detských domovov) a týrané osoby,
- vytvoriť sieť zariadení sociálnych služieb
• zriadiť zariadenia poskytujúce sociálne služby pre
prestárlych a osamelých občanov,
• zriadiť útulok, zariadenie pre týrané osoby, prechodné
ubytovanie pre marginalizované skupiny občanov,
• zriadiť prepravnú službu.
Aktivity
V roku 2005 - 2006
- vytvoriť sociálne poradenstvo pre marginalizované skupiny občanov.
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V roku 2007 - 2008
- realizovať projekt zriadenia útulku, ktorý bude financovaný podľa pripravovaného
zákona o financovaní sociálnych služieb.
V roku 2009 - 2010
- realizovať projekt zriadenia ZOS (zariadenie opatrovateľskej služby), ktorý bude
financovaný: podľa pripravovaného zákona o financovaní sociálnych služieb a
poplatkov od občanov.
V roku 2010 - 2011
- realizovať projekt zariadenia prepravnej služby, ktorý bude financovaný
z poplatkov od prepravovaných osôb a z rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou.
Ďalší rozvoj sociálnych služieb bude závisieť od pokračovania reformy verejnej
správy.
Doba realizácie a realizátori
V období rokov 2005 – 2011, mesto Bánovce nad Bebravou.
Zdroje financovania
- rozpočet TSK,
- rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou,
- štátny rozpočet,
- fondy EÚ,
- poplatky od občanov.

7. OBLASŤ ZDRAVOTNÍCTVA
Priority
- zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti,
- zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
- zvyšovať štandard zdravotníckych zariadení,
- zvyšovať úroveň poskytovania poradenstva v oblasti zdravotníctva,
- zabezpečovať v spolupráci s Unipharmou, a.s komplexnú zdravotnú starostlivosť
o starých ľudí a dlhodobo chorých, prostredníctvom odbornej lekárskej osvety
zabezpečiť pre školopovinné deti prevenciu v oblasti drogovej závislosti a sexuálnej
výchovy,
- prostredníctvom terénnej práce zabezpečiť osvojenie si základných hygienických
návykov, sexuálnej výchovy a k zodpovednému rodičovstvu u rómskej komunity,
- podporovať rozvoj nových foriem zdravotnej starostlivosti ( jednodňová chirurgia,
urgentná pohotovosť),
- zvýšiť kvalitu prenatálnej starostlivosti o dieťa, rozvoj alternatívnych metód pôrodov
a zvýšiť kvalitu služieb starostlivosti o matku a dieťa po pôrode,
- zabezpečiť úsporu energií a skvalitnenie ekológie, prispôsobenie sa normám EÚ
v oblasti zdravotníctva,
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- zabezpečiť ošetrovateľskú službu v domácnosti pacienta,
- zabezpečiť kvalifikovanú terénnu prácu zdravotných sestier, najmä v oblasti
starostlivosti u novorodencov a rómskej komunity.
Opatrenia
- previesť majetkové práva a prevádzkovanie MsNsP, n.o. na nový subjekt Nemocnica
s.r.o.,
- podieľať sa vo výške najmenej 100 000,- Sk na chode zdravotníckeho zariadenia
vzhľadom k tomu, že prevádzkovanie MsNsP, n.o. prejde na nový subjekt Nemocnica,
s.r.o., ktorého zakladateľ je Unipharma, a.s. Bojnice.

8. OBLASŤ KULTÚRY
Vytváranie podmienok na tvorbu, rozvoj a prezentáciu kultúrnych hodnôt a
aktivít, podporovať kultúrnu a záujmovú umeleckú činnosť, tradičnú ľudovú kultúru,
folklór a vzdelanie, chrániť a rozvíjať kultúrne a historické dedičstvo mesta Bánovce
nad Bebravou.
Priority
- podpora a rozvoj tradičných i nových kultúrnych aktivít,
- rozvoj informačno-komunikačných technológií a masového využitia internetu
(Knižnica Ľ. Štúra),
- obnova technického vybavenia oddelení MsKS s.r.o., údržba a rekonštrukcia budovy
MsKS s.r.o.,
- vybudovanie prírodného amfiteátru a galérie (MsKS s.r.o.).
Opatrenia
1. Podpora a rozvoj tradičných i nových kultúrnych aktivít:
Východiskový stav:
Oblasť kultúry zahrňuje široké spektrum aktivít a vzťahov spolu vytvárajúcich
celkový život v meste Bánovce nad Bebravou. Vývoj kultúry a vonkajších vzťahov
ovplyvňuje do značnej miery vývoj sociálnej oblasti. Prehliadka umenia Bánovské
kultúrne leto býva každoročne prezentáciou rôznych žánrov a foriem hudobného i
dramatického umenia. Nadväzuje na tradíciu predchádzajúcich ročníkov, súčasne si
dáva každoročne za cieľ obohatiť letnú scénu o nové žánre a programom osloviť širšiu
verejnosť a väčšie spektrum generácií.
Ciele:
- Podporiť cielené využitie potenciálu kultúrneho zariadenia na vytváranie partnerstva
a spolupráce s mimovládnym sektorom s dôrazom na rozvoj multikultúrneho
prostredia mesta.
- Podporiť oblasť rozvoja živej kultúry za účelom zvýšenia atraktivity kultúrnych
podujatí, aktuálnych aj v oblasti cestovného ruchu.
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Aktivity:
- Aktivity zaoberajúce sa rozvojom a zachovaním tradícií folklóru, ľudových remesiel.
- Podpora a zachovanie kultúrnych tradícií regiónu – monitorovať a podporovať
kultúrne projekty v meste prostredníctvom účelovo vynaložených finančných
prostriedkov z rozpočtu mesta.
- Vznik nových a podpora existujúcich významných kultúrnych projektov. Iniciovať
nové kultúrne a umelecké projekty nadregionálneho významu.
Merateľné ukazovatele:
- Zvýšiť počet festivalov kultúrneho leta o jeden projekt nadregionálneho významu a
jeden projekt multikultúrneho významu.
- Vytvorenie fondu na podporu tradičných i nových kultúrnych aktivít.
Plán finančného zabezpečenia:
Popis priority

Termín realizácie a finančné krytie [roky] [tis. Sk]
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Podpora a rozvoj
tradičných i nových kultúrnych hodnôt

300

350

400

450

500

500

Realizátor: mesto Bánovce nad Bebravou
2.Rozvoj informačno-komunikačných technológií a masového využitia internetu
/Knižnica Ľ. Štúra/.
V rámci rozvoja elektronizácie a sieťového prepojenia knižníc na Slovensku sa
technicky a organizačne zabezpečujú podmienky na implementáciu vyššej verzie
informačného systému knižnice.
Aj v knižnici Ľ. Štúra je potrebné zabezpečiť doplnenie a obnovu informačnej a
reprografickej techniky nevyhnutnej na automatizovanú prevádzku výpožičného
systému a poskytovanie knižnično-informačných služieb a využívanie služieb
internetu.
Ciele:
- včlenenie knižnično-informačného systému do štátneho informačného systému ako
základný zdroj na zabezpečenie informačnej obsluhy verejnosti a prepojenia v rámci
štátnej knižničnej a informačnej siete,
- podpora kooperácie Knižnice Ľ. Štúra v rámci národného knižničného systému,
- zvýšenie efektívnosti knižničných procesov a služieb, nových metodík a technológií.
Aktivity:
- systematický podporovať rozvoj knižničných fondov a informačných zdrojov,
- investovať do rozvoja informačno-komunikačných technológií / 6ks PC, softwarové
knižničné programy/,
- podporovať budovanie informačnej infraštruktúry a koncových staníc (PC, kiosky),
- zabezpečiť dostupnosti internetu v knižnici Ľ.Štúra s kvalitným pripojením.
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Merateľné ukazovatele:
- zvýšiť počet knižničných výpožičiek a užívateľov internetových služieb na území
mesta,
- vybudovať moderné informačné a komunikačné systémy pre podporu riešenia
problémov mesta.
Plán finančného zabezpečenia:
Popis priority

Termín realizácie a finančné krytie [roky] [tis. Sk]
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rozvoj informačno-komunikačných
technológií a masového využitia
50
80
100
internetu /Knižnica Ľ. Štúra /.
Realizátor:
Mesto Bánovce nad Bebravou

50

50

50

3. Obnova technického vybavenia oddelení MsKS s.r.o., údržba a rekonštrukcia
Východiskový stav:
V súčasnosti zabezpečuje MsKS s.r.o. svoju činnosť v priestoroch budovy Farského
úradu, ktorej priestory nevyhovujú súčasným štandardom a náklady na správu celého
objektu prekračujú finančné možnosti rozpočtu organizácie, čo má za následok
neúmerne zvyšovanie prevádzkových nákladov. Technické vybavenie pracovísk je
zastaralé a morálne opotrebené.
Technické vybavenie štúdia BTV potrebuje nutnú modernizáciu a vybavenie
technikou, ktorá spĺňa kritéria a parametre na nakrúcanie a výrobu relácií .
Opatrenia:
- obnova a revitalizácia budovy MsKS za účelom vytvorenia kapacít pre kultúrne a
vzdelávacie činnosti na úrovni súčasného štandardu,
- dovybavenie technických zariadení na činnosť jednotlivých oddelení ZUČ, Kino
Slovan (osvetľovacia technika, ozvučovacia technika a premietacia technika),
- dovybavenie a zriadenie štúdia BTV /zvukové pracovisko, strihové pracovisko,
režijné pracovisko/.
Aktivity:
- dovybaviť potrebnú osvetľovaciu, ozvučovaciu a javiskovú techniku (ZUČ),
- zmodernizovať a technicky dovybaviť štúdio BTV,
- dovybaviť priestory spoločenskej sály klimatizačnou technikou v budove verejnej
správy.
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Merateľné ukazovatele:
- zvýšiť návštevnosť na akciách usporiadaných MsKS s.r.o.,
- zabezpečovať ozvučenie na akciách mesta, organizácií ním zriadených, neziskového
sektora vlastnými kapacitami,
- možnosť nakrúcania živých relácií priamo zo štúdia BTV,
- dosiahnutie technickej kompatibility s kooperujúcimi televíznymi štúdiami.
Plán finančného zabezpečenia:
Popis priority

Termín realizácie a finančné krytie [roky] [tis. Sk]
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Obnova technického vybavenia
oddelení MsKS s.r.o., údržba
200 200 200
Realizátor:
Mesto Bánovce nad Bebravou

200

200

-

3. Vybudovanie prírodného amfiteátru a galérie (MsKS s.r.o.)
Východiskový stav:
Pri organizovaní projektov počas kultúrneho leta je nutné zabezpečovať montáž,
demontáž a prevoz konštrukcie s pódiom na rôzne miesta konania akcií. Náklady na
realizáciu týchto projektov prekračujú finančné možnosti MsKS s.r.o.
Pri organizovaní výstav výtvarných diel, fotografií umelcov, žiakov ZŠ je
vážnym problémom neexistencia galérie nakoľko technické vybavenie a priestory
MsKS s.r.o. nezodpovedajú bežným štandardom.
Opatrenia:
- poskytnutie možností kultúrneho a rekreačného vyžitia návštevníkov rekreačnej zóny,
- organizovanie výstav na požadovanej kvalitatívnej úrovni.
Aktivity:
- vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom,
- vybudovanie dopravných napojení, infraštruktúry a vytvorenie ďalších podmienok,
- vypracovať štúdiu a projekt na vybudovanie prírodného amfiteátru v rekreačnej
oblasti Pažiť
- zriadiť galériu na území mesta vo vhodných priestoroch, ktoré budú spĺňať súčasný
štandard.
Merateľné ukazovatele:
- zvýšenie počtu návštevníkov rekreačnej oblasti,
- vyššia úroveň a počet organizovaných výstav na území mesta.
Plán finančného zabezpečenia:
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Popis priority

Termín realizácie a finančné krytie [roky] [tis. Sk]
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vybudovanie prírodného
amfiteátru a galérie (MsKS s.r.o.)
Realizátor:

2 000 500

.

500

500

500 500

Mesto Bánovce nad Bebravou

9. OBLASŤ ŠKOLSTVA A ŠPORTU
9.1 Školstvo
Priority
- Základná škola - otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého
základným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy
a vzdelávania každej rodine.
- Materská škola rešpektujúca sociálnu potrebu dieťaťa na spoločenský kontakt
s rovesníkmi, ktorý sa objavuje medzi druhým a tretím rokom veku človeka.
- Základná umelecká škola zabezpečujúca odborné umelecké vzdelanie v odboroch
hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno – dramatickom v meste podľa potrieb
a požiadaviek žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností.
- Centrum voľného času – zabezpečiť podmienky pre výchovno – vzdelávaciu,
záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v meste v priebehu celého
kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.
- Zariadenia školského stravovania musia zabezpečiť v meste stravovanie detí, žiakov
a dospelých v zmysle zásad správnej výživy a odporúčaných výživových dávok
a výchovu k správnym stravovacím návykom.
- Stredné školy – rozvoj a skvalitňovanie stredoškolského vzdelávania v súlade
s Koncepciou rozvoja stredného školstva TSK, zapojenie stredných škôl v pôsobnosti
TSK do programu celoživotného vzdelávania, optimalizácia siete
študijných, učebných odborov a reštrukturalizácia stredoškolského vzdelávania.
Opatrenia
- Rozvíjať a skvalitňovať vzdelávanie v základných školách, v materských školách
a v ZUŠ v duchu národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v SR.
- Optimalizovať sieť škôl a školských zariadení na území mesta realizovaná spájaním
základných škôl a materských škôl na základe demografického vývoja v meste.
- Zapájať základné školy do programov MŠ SR „Otvorená škola“ ako centra
vzdelávania, športu a kultúry pre miestnu komunitu v rámci záujmovo – vzdelávacej
činnosti, celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie.
- Zapájať základné školy a ZUŠ do vedomostných predmetových olympiád,
športových súťaží a umeleckých súťaží.
- Štúdium na ZUŠ rozšíriť o kurz spoločenských tancov, otvoriť gitarové oddelenie
a zvýšiť záujem o výučbu hry na organ, čembalo, saxofón a ostatné dychové nástroje.
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- Objavovať a systematicky rozvíjať detské talenty vo veku od 4 rokov so zreteľom na
psychohygienu prislúchajúcu veku a systematicky pripravovať žiakov všetkých
odborov na prezentovanie školy a mesta v rôznych súťažiach.
- Zapojiť pedagogických pracovníkov mesta v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov do
nového poňatia výučby prostredníctvom moderných informačno – komunikačných
technológií (IKT).
- Dobudovať IKT na školách a v CVČ zriadiť ICM a TIC.
- Zapájať manažmenty škôl do prípravy, vypracovania a realizácie rôznych projektov
a získavania finančných prostriedkov z EÚ.
- Rekonštruovať a obnovovať budovy škôl a školských zariadení.
- Zvýšenie podielu maturantov z celkového počtu absolventov stredných škôl,
zvýšenie počtu žiakov gymnaziálneho štúdia a cieľavedomé prepojenie odborného
vzdelávania s potrebami trhu práce. Podpora pomaturitného a nadstavbového štúdia
na SOU a SOŠ ako aj rekvalifikácií.
Aktivity
- Podporovať vzdelávacie aktivity na školách, ktoré vychádzajú z alternatívnych
spôsobov vyučovania, podporovať vzdelávanie integrovaných žiakov.
- Zabezpečiť aktívnu ochranu detí pred sociálno – patologickými javmi, fyzickým
a psychickým týraním, kriminalitou, šikanovaním a šírením legálnych a nelegálnych
drog.
- Optimalizovať na území mesta počet základných a materských škôl tak, aby boli
naplnené učebné plány a program výchovy a vzdelávania detí v materských školách.
- Vytvoriť v rámci projektov Otvorená škola na školách celoročne priestor pre
športová aktivity, záujmovo – vzdelávaciu činnosť, informatizáciu, kultúrne aktivity
a podnikanie.
- Zapojiť všetky školy v meste do vedomostných, športových a umeleckých súťaží
vyhlasovaných MŠ SR.
- Pripraviť v spolupráci s MPC Bratislava, MPC Trenčín v rámci vzdelávania učiteľov
metodické aktivity výučby moderných IKT.
- Dobudovať v priebehu piatich rokov IKT na školách a v CVČ realizovať projekt
ICM a TIC.
- Finančne oceňovať manažmenty tých škôl, ktoré získajú a zrealizujú projekty EÚ.
- Uskutočniť rekonštrukciu budov škôl a odstraňovať havarijné stavy budov v majetku
mesta podľa naliehavosti.
Plán finančného zabezpečenia:
- rozpočet mesta,
- štátny rozpočet.
Doba realizácie a realizátori
- roky 2005 – 2011.
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9.2 Šport
Priority
V meste Bánovce nad Bebravou máme rôzne druhy športov v ktorých si môžu
realizovať svoje plány rôzne vekové kategórie od detí až po dospelých, registrovaných,
ale aj neregistrovaných športujúcich.
Veľmi dôležitou činnosťou mesta (jeho vedenia a pracovníkov) je dobrá
spolupráca s TJ, klubmi, oddielmi a podpora nielen po organizačnej, ale hlavne
finančnej stránke .
Je veľmi dobré, že v niektorých druhoch športov je mesto reprezentované na
vysokej úrovni napr. hádzaná –ženy WHIL - medzinárodná súťaž, basketbal muži I.
liga, futbal III. liga, zápasenie - mládežnícke kategórie, výborné umiestnenia na
majstrovstvách Slovenska i v zahraničí, silový trojboj I. liga.
Darila sa a aj darí spolupráca mesta, TJ, klubov a oddielov s inými právnickými
a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry.
Spolupráca s občianskym združením, Slovenskou asociáciou stolného hokeja
(STIGA) – pri CVČ. Spolupráca s občianskym združením, Slovenskou asociáciou
športu na školách – pri CVČ. Zdravotne postihnutým občanom je umožnené vyvíjať
svoje športové aktivity, hlavne v plavárni, telocvičniach na školách, či v modernej
posilňovni.
Aj v mestských pričlenených častiach sú dobré podmienky na športovanie –
hlavne sa darí futbalu (Biskupice, H. Ozorovce) a stolnému tenisu (M. Chlievany),
keď ich športovci súťažia v majstrovstvách okresu.
Je dobré, že aj v pričlenených častiach je umožnené vyvíjať športové aktivity
širokej neregistrovanej vrstve občanov na športoviskách.
Opatrenia
- zatrávniť tréningovú futbalovú plochu, vedľa hlavného ihriska,
- dobudovať rozostavaný objekt na futbalovom štadióne v Biskupiciach (tribúna, šatne
a soc. zariadenia),
- prebudovať po jednaní s vedením TJ Sokol bývalé asfaltové hádzanárske ihrisko na
tenisový kurt (na Radlinského ul.),
- vybudovať nové letné kúpalisko Pažiť a jeho areál zmodernizovať a vymeniť
potrubie privádzajúce termálnu vodu,
- vybudovať areál zdravia v priestore medzi lokalitou Pažiť a Rybárskou baštou
(cyklistické a turistické trasy),
- dobudovať ďalšie ihriská a priestory s preliezkami pre deti na sídlisku Dubnička, ale
i v ostatných miestach v meste a v pričlenených častiach (ohradené pred vandalmi),
- vybudovať v mestskom parku ihrisko, kolotoč, preliezky a ďalšie atrakcie pre deti,
- vybudovať športový areál za kultúrnym domom v M. Chlievanoch,
- zastrešenie zimného štadióna s dobudovaním kabín, sociálnych a spoločenských
miestností,
- zriadiť Informačné centrum pre propagáciu športu a iných akcií a tým aj propagácie
mesta,
- dbať o pravidelnú údržbu všetkých uvedených objektov v predchádzajúcich bodoch.
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Aktivity
V roku 2005:
- zatrávniť tréningovú futbalovú plochu, vedľa hlavného ihriska,
- dobudovať rozostavaný objekt na futbalovom štadióne v Biskupiciach (tribúna, šatne
a soc. zariadenia).
V roku 2005-2010:
- vybudovať nové letné kúpalisko Pažiť, jeho areál zmodernizovať a vymeniť potrubie
privádzajúce termálnu vodu.
V roku 2005-2011:
- prekrytie zimného štadióna, dobudovanie kabín, sociálnych a spoločenských
miestností,
- dbať o pravidelnú údržbu všetkých uvedených objektov v predchádzajúcich bodoch.
V roku 2006:
- prebudovať po jednaní s vedením TJ Sokol bývalé asfaltové hádzanárske ihrisko na
tenisový kurt (ul. Radlinského ),
- dobudovať ďalšie ihriská a priestory s preliezkami pre deti na sídlisku Dubnička, ale
i v ostatných miestach v meste a v pričlenených častiach (ohradené pred vandalmi),
- vybudovať v mestskom parku ihrisko, kolotoč, preliezky a ďalšie atrakcie pre deti,
- zriadiť Informačné centrum pre propagáciu športu.
V roku 2007-2011:
- vybudovať areál zdravia v priestore medzi lokalitou Pažiť a Rybárskou baštou
(cyklistické a turistické trasy).
V roku 2007:
- vybudovať športový areál za kultúrnym domom v M. Chlievanoch.
Zdroje financovania
- rozpočet mesta a TSK,
- súkromné firmy,
- fondy EÚ,
- občania.

10. OBLASŤ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI A MAJETKOVOPRÁVNYCH VZŤAHOV

10.1 Oblasť bytovej politiky
Priority
- v návrhovom období 2005 – 2011 je prognóza, že počet bytových jednotiek
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v našom meste dosiahne 7600 pri počte obyvateľov 22795,
- vytváranie podmienok pre vznik nových bytových jednotiek,
- zvyšovanie kvality bytového fondu.
Opatrenia
Počty nových bytových jednotiek
- pre prírastok obyvateľov
- obnova 1/2 bytového fondu do r. 1919
- obnova 20% bytového fondu v rokoch 1920 – 1980
- pre znižovanie obtiažnosti

967 b.j.
33 b.j.
386 b.j.
467 b.j.
------------1853 b.j.

Z uvedeného počtu bytových jednotiek bude 1434 bytov realizovaných na nových
pozemkoch.
Formy výstavby :
- Hromadná bytová výstavba / 75% /
- Individuálna bytová výstavba / 25 % / -

1076 b.j.
358 b.j.

- Hromadná bytová výstavba
1/ Humanizácia Prednádražia
2/ Stred II.
3/ Dubnička V.
4/ Dubnička IV.
5/ Pažiť I.
6/ Pažiť II.
7/ Sociálne bývanie v hmotnej núdzi

50
150
200
500
500
260
65

b.j.
b.j.
b.j.
b.j.
b.j.
b.j.
b.j.

- Individuálna bytová výstavba
1/ Clementisova
2/ Pažiť
3/ Dolné Ozorovce
4/ Malé Chlievany
5/ Horné Ozorovce
6/ Biskupice

38
50
177
110
100
88

RD
RD
RD
RD
RD
RD

Aktivity
- majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľnosti vlastníkmi bytov,
- spolufinancovanie bytov a technickej vybavenosti,
- výstavba I. etapy bytového súboru Dubnička V. FIRMA IPEC MANAGEMENT
Bratislava 82 b.j.,
- územnoplánovacia dokumentácia,
- v zmysle smerníc Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja uplatňovať
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zo strany mesta Bánovce nad Bebravou o poskytnutie finančných prostriedkov.
Merateľné ukazovatele
- vybudovanie nových bytov v počte 82.
Doba realizácie
- rok 2005 – 2011.

Realizátori
- stavebníci, mesto, podnikateľské subjekty, správcovia inžinierskych sieti.
Financovanie
- štátny rozpočet,
- finančné prostriedky súkromných investorov,
- rozpočet mesta.
10.2 Majetkovo – právne vzťahy
Činnosť obecnej samosprávy v akejkoľvek oblasti musí byť zameraná na
hospodárske
a sociálne povznesenie obce pri zachovaní podmienok trvalo
udržateľného rozvoja. Pozemky v intraviláne aj v extraviláne, cesty, chodníky, verejné
priestranstvá, obytné domy, budovy – to všetko je prostredie v ktorom obec žije svoj
život a rozvíja svoju činnosť.
Jedným z vážnych problémov, ktoré komplikujú prechod k spoločnosti
založenej na trhovom hospodárstve je vysoká miera neusporiadanosti pozemkového
vlastníctva a s ňou súvisiace ťažkosti pri preukazovaní vlastníckeho práva
k pozemkom. Takýto stav pretrváva aj v našom meste.
Územie mesta Bánovce nad Bebravou pozostáva zo štyroch katastrálnych území:
- katastrálne územie Bánovce nad Bebravou o výmere 1387 ha 0758 m2,
- katastrálne územie Biskupice nad Bebravou o výmere 293 ha 6141 m2,
- katastrálne územie Horné Ozorovce o výmere 457 ha 9295 m2,
- katastrálne územie Malé Chlievany o výmere 507 ha 2783 m2.
Úlohou oddelenia majetkovo-právneho je usporiadať nehnuteľný majetok – pozemky
a stavby , ktoré sú v užívaní mesta Bánovce nad Bebravou. Mesto Bánovce nad
Bebravou úzko spolupracovalo so spracovateľmi Registra obnovenej evidencie
pozemkov v zmysle zák.č. 180/95 Zb., vykonávacej vyhlášky č. 157/96 Zb.
a metodického návodu na spracovanie registra . Týmto spôsobom sa usporiadali
pozemku v prospech konkrétnych vlastníkov v katastrálnom území Biskupice nad
Bebravou, Horné Ozorovce, Malé Chlievany . V priebehu rokov 2006 – 2008
spracovateľ registra obnovenej evidencie pozemkov spoločnosť GSK, majetkoprávny
servis , s.r.o. , Bánovce nad Bebravou začne s usporiadaním pozemkov v katastrálnom
území Bánovce nad Bebravou .
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Súčasne s touto akciou mesto v priebehu rokov 2005 – 2011 má vytypované
priority a to usporiadanie pozemkoch v areáloch , ktoré sú pre aktívny život v meste
potrebné.
Priority :
- úspešne ukončiť register obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území
Bánovce nad Bebravou
- majetkovo-právne usporiadať :
1. Dom smútku + urnový háj, k.ú. Bánovce n/B.,
2. Areál kde činnosť vykonáva spoločnosť BYTTHERM, s r.o. Bánovce nad
Bebravou, k.ú. Bánovce nad Bebravou,
3. Areál kde činnosť vykonáva spoločnosť TEDOS, s r.o., Bánovce nad Bebravou, k.ú.
Bánovce n/B.,
4. Areál termálneho kúpaliska, lokalita „Pažiť“, k . ú . Bánovce nad Bebravou,
5. Areál TJ Bánovce nad Bebravou, futbalové ihriská, k.ú. Bánovce nad Bebravou,
6. Miestne komunikácie, účelové komunikácie, verejné priestranstvá a verejná zeleň
na území celého mesta Bánovce nad Bebravou,
7. Dom služieb, k.ú. Bánovce nad Bebravou,
8. Areál TJ v k.ú. Biskupice nad Bebravou,.
9 . Areál Občianskej vybavenosti – kultúrny dom, k.ú. Biskupice nad Bebravou,
10 . Cintorín k.ú. Biskupice nad Bebravou,
11. Vrt termálnej vody k.ú. Biskupice nad Bebravou,
12 . 6 ks rodinných domov k.ú. Biskupice nad Bebravou,
13. Areály základných škôl – ul. Gorazdova, Komenského, SEVER, Partizánska, k.ú.
Bánovce nad Bebravou,
14. Areály materských škôl na ul. J.C.Hronského, 5.apríla, Hollého, Prednádražie,
Komenského, k.ú . Bánovce nad Bebravou,
15. Prístavbu kultúrneho domu v Horných Ozorovciach a prístupová cesta ku
kultúrnemu domu v Horných Ozorovciach,
16. Nákupné stredisko „Stred“, k.ú. Bánovce nad Bebravou.
S majetkovoprávnym usporiadaním a finančnou náročnosťou na ich výkupy,
ktorú výšku je problematické presne stanoviť (nakoľko hodnota nehnuteľností sa
určuje dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim) úzko súvisia aj náklady na
vyhotovenie geom. plánov a tieto budú potrebné na :
1. Porealizačné zameranie prístavby kultúrneho domu a prístupová cesta ku
kultúrnemu domu v k.ú. Horné Ozorovce,
2. Materské škôlky ul. Komenského, J.C.Hronského, 5.apríla , Hollého, Prednádražie
3. Základné školy Sever, ul. Gorazdova, Komenského, Partizánska
4. Sídliská Dubnička I., Dubnička II., Dubnička III., Sever, Stred, Prednádražie
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Doba realizácie :
- rok 2005 - 2011
Financovanie :
Finančné krytie bude z nasledovných zdrojov:
- predajom prebytočného a nepotrebného majetku mesta
- z rozpočtu mesta
- z iných zdrojov.
10.3 Mestská polícia
Prioritou rozvojovej stratégie Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou na
roky 2005 – 2011 je predovšetkým nákup potrebných technických zariadení (monitor.
kamerový systém, výpočtová technika, radar, atď.), ktoré by v nasledujúcich rokoch
pomohli riešiť problematiku verejného poriadku preventívnou aj represívnou formou.
K najčastejšiemu porušovaniu verejného poriadku počas nočných hodín dochádzalo
v týchto lokalitách mesta Bánovce nad Bebravou:
- centrum Námestia Ľ. Štúra,
- ul. Hviezdoslavova,
- ul. Záfortňa,
- ul. Radlinského,
- ul. K nemocnici,
- autobusové nádražie,
- sídlisko Dubnička, v okolí Tržnice.
Každá z týchto lokalít by bola vhodná na použitie monitorovacieho kamerového
systému.
V roku 2004 bol MsP opakovane predložený na KÚ v Trenčíne projekt na
nákup a montáž monitorovacieho kamerového systému v rámci podpory
preventívnych aktivít pre prevenciu kriminality na rok 2005.
Požadované finančné náklady na uvedený projekt 3 monitorovacích kamier aj
s technickým vybavením obsluhy predstavujú finančnú čiastku v celkovej výške 920
000 Sk.
Z toho predpokladaná finančná účasť mesta Bánovce nad Bebravou by bola vo výške
273 000 Sk.
Pokiaľ bude uvedený projekt úspešný, bude potrebné už v roku 2005 prijať na
MsP aspoň 2 nových príslušníkov na stálu službu pre uvedený monitorovací systém
k jeho obsluhe, resp. novoprijatí zamestnanci nastúpia do výkonu služby po preškolení
a najstarší príslušníci budú presunutí na stálu službu. Navýšenie počtu príslušníkov
MsP je nevyhnutné aj z hľadiska dlhodobo nepriaznivého stavu vo vývoji verejného
poriadku a rôznej pouličnej kriminality v našom meste.
Realizáciou kamerového monitorovacieho systému na Námestí Ľ. Štúra by
dvojčlenná hliadka nebola blokovaná v centre mesta, ale mohla by sa viac venovať
kontrole okrajových lokalít mesta.
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Zriadením monitorovacieho kamerového systému a prijatím celkom 4 nových
príslušníkov v priebehu r. 2005 až r. 2011, by sa odstránili všetky uvádzané problémy
v analýze súčasného stavu MsP.
Z uvedeného stavu by sa mohol 1 príslušník preškoliť na funkciu pre
preventívne činnosti, tzv.„preventistu“.
Mestská polícia sa bude zároveň aj naďalej uchádzať formou projektov
o finančné prostriedky od štátu, alebo z prípadných podporných programov a fondov
EÚ na zvýšenie bezpečnosti miest a obcí ( viď. tab. r. 2008).
Záujem o realizáciu a prevádzku monitorov. kamerového systému v našom
meste majú údajne aj niektoré súkromné SBS – ky. Zatiaľ však žiadna konkrétna
ponuka z SBS na spoluprácu s MsP neprišla a účelové štátne finančné prostriedky pre
navrhovaný projekt monitorovacieho kamerového systému pre mesto Bánovce nad
Bebravou a MsP, nie je možné spájať so súkromnou bezpečnostnou službou, prípadne
ich použiť na realizáciu projektu v nej.
Na mieste je aj otázka oprávnenosti a vhodnosti monitorovania verejného
priestranstva mesta akoukoľvek súkromnou bezpečnostnou službou aj z hľadiska
uchovávania záznamov, prípadne ich možného zneužitia pre iné účely ako povoľuje
zákon.
Finančné náklady
Finančné náklady potrebné na realizáciu projektu kamerového systému a 2 nových
príslušníkov v roku 2005:
1. kamerový systém – 3 kamery

273 000 Sk

2. preškolenie

30 000 Sk

3. výstroj a výzbroj

50 000 Sk

4. mzdy od 1.7.2005

320 000 Sk

_______________________________________________________________
celkové náklady

673 000 Sk

Tab č. 28 : Časový plán
ROK REALIZAČNÝ ZÁMER

FINANČNÉ

2005 Monitor. kamerový systém – 3 kamery

NÁKLADY
673 000

(Projekt) a 2 príslušníci. 1 príslušníka preškoliť na funkciu
preventistu
2006 Nákup osobného motor. vozidla a alkohol tester + tlačiareň. 400 000
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2007 Nákup výpočtovej techniky.

40 000

2008 Dokúpenie 3 kamier – modern. (rozšír. monitor.- nový
projekt)

370 000

2009 Nákup laserového radaru na meranie rýchlosti motor.
vozidiel.

750 000

2010 Prijatie ďalších 2 príslušníkov

700 000

2011 Nákup osobného motorového vozidla

350 000

Zdroj: Mestská polícia, Bánovce nad Bebravou

11. PHSR V KONTEXTE PROGRAMOVÝCH DOKUMENTOV SR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou
strednodobý programový dokument, ktorý mesto Bánovce nad Bebravou vypracováva
v súlade so zákonom NRSR č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.
Východiskové dokumenty pre vypracovanie PHSR
• Programovacie dokumenty jednotlivých oddelení MsÚ v Bánovciach nad
Bebravou vo väčšine len vo forme informatívnych správ a realizačných
zámerov.
• Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, AUREX, december 2001.
• Analýza sociálno – ekonomického rozvoja okresu Bánovce nad Bebravou.
• Národný rozvojový plán, marec 2003.
• PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja, TSK, júl 2003.
• Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou, Stavoprojekt Nitra, 2002.
• Rozvojový plán mesta Bánovce nad Bebravou do roku 2010.
Štatistické informácie a stanoviská pre PHSR
• Štatistický úrad SR.
• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
• Krajský úrad v Trenčíne.
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• Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja.
• Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne.
• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad
Bebravou.
• Agentúra SARIO.
• Príslušné oddelenia MsÚ v Bánovciach nad Bebravou.
• Iné právnické a fyzické osoby.
Prerokovanie a schvaľovanie PHSR
Podľa zákona 503/2001 Z.z. mesto Bánovce nad Bebravou prerokováva
a schvaľuje PHSR. Prerokovávanie sa realizuje v týchto etapách:
-

na úrovni jednotlivých pracovísk MsÚ v Bánovciach nad Bebravou,

-

na úrovni vedúcich pracovníkov MsÚ v Bánovciach nad Bebravou,

-

na úrovni Mestskej rady v Bánovciach nad Bebravou,

-

na úrovni komisií MsZ v Bánovciach nad Bebravou,

-

na úrovni MsZ v Bánovciach nad Bebravou.

Program hospodárskeho a sociálne rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou schvaľuje
Mestské zastupiteľstvo.
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ZÁVER
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou je
strednodobý programovací dokument s časovým horizontom 5-7 rokov. Bol
spracovaný ako podporný dokument pre stanovenie priorít a opatrení rozvoja mesta
Bánovce nad Bebravou. Z hľadiska štruktúry bol rozčlenený na štyri základné časti.
V prvých troch častiach je podrobne analyzovaný skutkový stav jednotlivých oblastí
územia mesta Bánovce nad Bebravou. V tretej časti bola zostavená SWOT analýza.
Dôležitou časťou je štvrtá časť – Rozvojová stratégia, v ktorej sú zadefinované hlavné
priority a opatrenia rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na toto programovacie
obdobie.
Vykonateľnosť jednotlivých opatrení a tým dosiahnutie stanovených cieľov
bude závisieť od mnohých faktorov. Najkritickejším prvkom je finančná náročnosť
jednotlivých priorít. Taktiež dôležitým faktorom sú komplikované vlastnícke vzťahy.
Realizátormi PHSR nie je len mesto ale aj štátna správa a podnikateľské subjekty,
preto popri financovaní z rozpočtu mesta sa pri jednotlivých opatreniach počíta
s viaczdrojovým financovaním.
Schválený PHSR je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové aktivity
a opatrenia, resp. môžu sa niektoré aktivity a opatrenia rušiť. PHSR mesta Bánovce
nad Bebravou je rozvojový dokument mesta. PHSR schvaľuje MsZ v Bánovciach nad
Bebravou. Za vykonateľnosť, kontrolu, monitorovanie a hodnotenie realizuje MsÚ
v Bánovciach nad Bebravou.
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Zoznam použitých skratiek
BTV – Bánovské televízne vysielanie
CVČ – Centrum voľného času
ČOV – Čistička odpadových vôd
CR – Cestovný ruch
EÚ – Európska únia
FO – Fyzická osoba
HBV – Hromadná bytová výstavba
HDP – Hrubý domáci produkt
IBV – Individuálna bytová výstavba
ICM – Informačné centrum mladých
IKT – Informačno komunikačné technológie
MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR – Ministerstvo hospodárstva SR
MK – Miestne komunikácie
MPSVaR – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
MsKS – Mestské kultúrne stredisko
MsNsP – Mestská nemocnica s poliklinikou
MsP – Mestská polícia
MsR – Mestská rada
MsÚ – Mestský úrad
MsZ – Mestské zastupiteľstvo
MŠ – Materská škola
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia SR
NRP – Národný rozvojový plán
OKEČ – Odborová klasifikácia ekonomických činností
PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
RRA – Regionálna rozvojová agentúra
ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania
SOU – Stredné odborné učilište
SWOT Analýza – analýza silných, slabých stránok a príležitostí, rizík
TSK – Trenčiansky samosprávny kraj
ÚK – Účelové komunikácie
ÚSES – Územný systém ekologickej stability
ÚZKP – Ústredný zoznam kultúrnych pamiatok
VÚC – Vyšší územný celok
VZN – Všeobecné záväzné nariadenie
ZŠ – Základná škola
ZUŠ – základná umelecká škola
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