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ZOZNAM NAVRHOVANÝCH PROJEKTOVÝCH 

ZÁMEROV / PLÁNOVANÝCH AKTIVÍT 

NA DOSIAHNUTIE CIEĽOV A STRATÉGIE 

ROZVOJA OBCE  HORNÉ HÁMRE  

NA ROKY 2015  ̶  2022 
 

Zoznam projektových zámerov v obci Horné Hámre pripravených na programovacie 

obdobie 2014 - 2022 (zhrnutie) 

Por. 

č. 

Zoznam projektových zámerov/ návrhov 

plánovaných 

na dosiahnutie cieľov Regionálnej integrovanej 

územnej stratégie BBSK na roky 2015  ̶  2022 

Predpokladaný  

termín 

realizácie 

Predpoklad. 

výdavky 

 ( v Eur.) 

1 Vybudovanie chodníkov pre peších popri ceste II/512 2014  ̶2020 200 000 

1 Q 2016 

2 Vybudovanie prepojenia verejného vodovodu Horné Hámre, 

Župkov, Hrabičov 

2014  ̶2020 500 000 

2Q 2016 

3 Nový asfaltový povrch 2014  ̶2020 podľa potreby 

2Q 2016 

4 Skvalitnenie a dostupnosť internetových služieb pre občanov 

v regióne Žarnovica, H.Hámre, Župkov, Hrabičov, Ostrý 

Grúň, Kľak 

2014  ̶2020 500 000 

2Q 2016 

5 Rekonštrukcia strechy, zateplenie obvodového plášťa 

objektu, rekonštrukcia vnútorných priestorov, vykurovacieho 

systému s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy 

vzhľadom na význam objektu, v ktorom sú kancelárie OcÚ, 

prevádzka pošty, priestory pre spoločenské organizácie a 

podnikateľské priestory a sála KD 

2014  ̶2020 270 000 

3Q 2016 

6 Rekonštrukcia a prestavba multifunkčného objektu požiarnej 

zbrojnice, dielne obce, priestorov na podnikanie, zberný dvor 

na zvoz jedn.zložiek komunálneho odpadu  

2014  ̶2020 260 000 

2Q 2018 

P.č. II. Projektové zámery z iných operačných 

programov 

Predpokladaný 

termín realizácie 

Predpoklad 

výdavky  

(v Eur.) 

1 Komplexná rekonštrukcia budovy obecného úradu a 

vnútorných priestorov objektu s kanceláriami OcÚ, 

prevádzkou pošty, spoločenskou sálou, knižnicou a 

obchodnou prevádzkou -Rekonštrukcia strechy, zateplenie 

obvodového plášťa objektu, rekonštrukcia vnútorných 

priestorov a vykurovacieho systému s cieľom zníženia 

energetickej náročnosti budovy vzhľadom na význam 

objektu, v ktorom sú kancelárie obecného úradu, prevádzka 

pošty, priestory pre spoločenské organizácie a podnikateľské 

priestory a sála kultúrneho domu  

2016  ̶2018 270 000 

2 Udržiavané cesty,  chodníky a dopravná obslužnosť objektov 

v správe obce  -Rekonštrukcia a vybudovanie obecných 

komunikácií, chodníkov pre chodcov pozdĺž cesty  II/512 a 

oprava mosta cez Kľakovský potok a výstavba nového mosta 

k objektu MŠ  

1.12.2017 500 000 

3 Rekonštrukcia obecného vodovodu III.etapa         v dĺžke 2,7 

km  

2016  ̶2020 300 000 

4 Rekonštrukcia a prestavba objektu požiarnej zbrojnice, 

sociálneho zariadenia, priestorov na podnikanie, zberný dvor 

na zvoz jedn.zložiek komunálneho odpadu. Pripojenie na 

inžinierske siete- vodovod, kanalizácia, plynofikácia, 

2016  ̶2018 260 000 
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výmena podláh- dlažieb a gumových podláh, vybudovanie 

vykurovacieho systému, rekonštrukcia vnútorných priestorov 

pre podnikanie, sociálne zariadenia a kanalizácia,   prístavba 

k objektu pre potreby obce-skladové priestory, garáže , 

výmena krovu a krytiny objektu, prestavba podkrovia na 

vybudovanie pamätnej izby,  rekonštrukcia a zníženie 

energetickej náročnosti budov- rekonštrukcia požiarnej 

zbrojnice, rozšírenie budovy o zberný dvor zvoz, separáciu a 

spracovanie zložiek KO    

5 Rekonštrukcia MŠ - vnútorných priestorov  a vonkajších 

priestorov  MŠ - sociálne zariadenia, kuchyňa, vykurovacia 

sústava a  zmena palivovej základne -rekonštrukcia kotolne 

MŠ, vykurovacieho systému a systému na prípravu teplej 

úžitkovej vody, rekonštrukcia a prestavba detského ihriska a 

oddychovej zóny  a oprava prístupovej komunikácie s 

vybudovaním mosta cez Kľakovský potok 

Rekonštrukcia kuchyne, kotolne, triedy, spálne a kancelárií 

MŠ- výmena zastaralých neefektívnych kotlov a 

rekonštrukcia vykurovacieho systému  a vybudovanie 

solárneho systému prípravy úžitkovej vody s cieľom 

zvýšenia energetickej efektívnosti nákladov na vykurovanie 

a ohrev úžitkovej vody, výmena podláh- dlažieb a gumových 

podláh, prestavba a dovybavenie zariadenia   kuchyne MŠ  ( 

sporák, kuchynská linka, sanita),  výmena WC pre deti a 

personál, nákup vybavenia do triedy a vytvorenie detského 

ihriska s rozlohou 4x 6 m s oddychovou zónou, vybudovanie 

mosta cez Kľakovský postok v centrálnej časti obce      

3 Q 2016 350 000 

6 Revitalizácia vonkajších priestorov v centre obce, prestavba 

autobusových zastávok - Vybudovanie chodníkov, 

prekrytého priestoru na kultúrne podujatia, parkovisko, 

výsadba zelene, rekonštrukcia autobusových zastávok  

2018 100 000 

7 Rekonštrukcia obecného rozhlasu Horné Hámre-  

Vybudovanie bezdrôtového rozhlasu so systémov varovania 

v mimoriadnych udalostiach a zabezpečenie pokrytia aj 

odľahlých častí obce prostredníctvom novej technológie   

2017 50 000 

8 Rekonštrukcia športovísk- Rekonštrukcia a prestavba šatní 

TJ Klas Horné Hámre, multifunkčné ihrisko,  dobudovanie 

prekrytia areálu na voľnočasové aktivity a spoločenské 

podujatia  

2018 210 000 

9 Komplexná rekonštrukcia domu smútku-Prestavba a 

rekonštrukcia budovy domu smútku, zmena vnútornej 

dispozície s vybudovaním sociálnych zariadení, 

prevádzkovej miestnosti, napojenie na inž. Siete, vodovod a 

kanalizácie, príp. elektrické kúrenie, vybudovanie 

spevnených plôch-parkovisko, chodníky na cintoríne, 

osvetlenie a ozvučenie priestorov,  vybudovanie urnového 

hája 

 

  

2016  ̶2018 400 000 

P.č. Ostatné zámery a aktivity potrebné  

na zrealizovanie v obci 

Predpokladaný 

termín realizácie 

Predpoklad 

výdavky  

(v Eur.) 

1  Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce 

 vypracovať postup podpory, výučby a rozvoja 

tradičných remesiel v obci 

 Podpora budovania kooperačných sietí malých a 

stredných firiem 

 Zakladanie a revitalizácia malých a stredných 

podnikov s majetkovou účasťou obce 

 podpora rozvoja obchodných a komerčných služieb 

2015  ̶2022 podľa potreby 
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v obci 

 podpora reštauračných služieb v obci 

 podpora rozvoja ubytovacích služieb v obci 

2 Podpora tradičných odvetví priemyslu 2015  ̶2022 podľa potreby 

  zabezpečiť rozvoj tradičných remesiel v obci 

 podporovať rozvoj tých odvetví priemyslu, pre 

ktorých rozvoj sú v okolí regiónu vytvorené ideálne 

podmienky 

 rekonštrukcia infraštruktúry hospodárskeho dvora 

poľnohospodárskeho družstva 

  rekonštrukcia budov a hál v areáli hospodárskeho 

dvora PD 

  

3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch 2015  ̶2022 podľa potreby 

  Zavádzanie nových technológií do súčasných 

výrobných prevádzok 

 Rozšírenie skladového hospodárstva v obci 

  

4 Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo 

výrobe 

2015  ̶2022 podľa potreby 

  Podpora výstavby zariadení na využívanie 

obnoviteĺných zdrojov energie 

  

5 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom 

ruchu 

2015  ̶2022 podľa potreby 

  Podpora vytvárania nových atraktivít v obci 

 Podpora budovania nových a modernizácia 

existujúcich zariadení CR 

  

6 Inovačné a technologické transfery 2015  ̶2022 podľa potreby 

  Podpora inovácií a technologických transferov v 

podnikoch výroby 

  

7 Doprava a komunikácie 2015  ̶2022 podľa potreby 

  Výstavba miestnych a štátnych komunikácií v obci 

 rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 

 výstavba cyklotrás na prepojenie sídiel regiónu 

 dostavba parkovísk pre potreby občianskej 

infraštruktúry 

 dostavba chodníkov popri miestnych 

komunikáciách 

 rekonštrukcia mostov a lávok 

 dostavba dopravnej infraštruktúry 

  

8 Doprava 2015  ̶2022 podľa potreby 

  rekonštrukcia a modernizácia zastávok SAD   

9 Technická infraštruktúra 2015  ̶2022 podľa potreby 

  Výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách 

IBV 

 vybudovanie námestia(rínku v centre zastavaného 

územia obce) rekonštrukcia miestnych studní 

 výstavba vysielačov mobilných operátorov 

 osadenie lavičiek, vytvorenie oddychových zón na 

verejných priestranstvách, osadenie smetných 

košov a výsadba novej zelene 

 rekonštrukcia a pravidelná údržba rozvodnej 

elektrickej siete 

 dostavba rozvodnej siete plynu v záujmoch 

občanov 

 rekonštrukcia telekomunikačnej siete 

 výstavba ČOV 

  

10 Odpadové hospodárstvo 2015  ̶2022 podľa potreby 

  V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť 

permanentné znižovanie podielu skladovanej časti 

odpadov 
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 vybudovanie centrálneho zberného dvora 

 vybudovanie  centrálneho kompostoviska 

 zabezpečiť separáciu komun. odpadu v obci-

motivovať občanov k separovanému zberu 

 rekultivácia skládok čierneho odpadu 

 výstavba splaškovej kanalizačnej siete 

 výstavba dažďovej kanalizačnej siete 

 odstránenie odpadov z korých miestnych potokov 

 zabezpečenie revitalizácie ramena korýt potokov 

11 Informovanosť a poradenstvo 2015  ̶2022 podľa potreby 

  vybudovanie informačného centra v obci 

 spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, 

poradenstva a prevencie v oblasti ŽP, trvale 

preferovať poradenstvo a prevenciu pred represiou 

  

12 Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred 

povodňami 

2015  ̶2022 podľa potreby 

  rekonštrukcia mostov vo vlastníctve obce Horné 

Hámre 

 výstavba protizáplavových opatrení 

 revitalizácia starého koryta vodného toku Kľak 

 dostavba vodovodnej siete a zabezpečenie dostatku 

kvalitnej pitnej vody 

  

13 Ochrana ovzdušia 2015  ̶2022 podľa potreby 

  zabezpečiť zníženie produkovaných emisií 

hlavným zdrojom znečistenia- domácnosti 

  

14 Ochrana a rozvoj ostatných zložiek ŽP 2015  ̶2022 podľa potreby 

  realizácia protieróznych opatrení 

 oživenie parkovej zóny na cintoríne 

 doplniť a udržiavať brehové porasty vodných 

tokov 

 výstavba a estetizácia vstupov do obce 

 realizácia izolačnej zelene okolo hospodárskych 

budov, výrobných areálov a občianskej 

vybavenosti 

 výstavba detských ihrísk a oddychových zón pre 

matky s deťmi 

 výstavba lesoparku 

  

15 Sociálne služby a zdravotníctvo 2015  ̶2022 podľa potreby 

  Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych 

zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu 

 zriadenie klubových priestorov pre rôzne vekové 

kategórie 

 zriadenie centra pre matky s deťmi 

 výstavba denného stacionáru pre seniorov 

 výstavba domova dôchodcov 

 poskytovanie verejného stravovania 

 zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych služieb 

 zriadenie komunitného centra pre marginalizované 

skupiny obyvateľov 

 výstavba chránenej dielne a poskytovanie služieb 

občanom sociálne odkázaným na pomoc 

 pokračovanie vo výstavbe  nájomných bytov 

  

16 Zdravotnícke služby 2015  ̶2022 podľa potreby 

  zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a 

sociálnych služieb 

 zlepšiť úroveň poskytovania domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti 

 zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre 

dospelých občanov, starším občanom a dlhodobo 
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chorým 

17 Vzdelávanie 2015  ̶2022 podľa potreby 

  rekonštrukcia a dostavba vonkajších ihrísk MŠ a 

oprava oplotenia 

 zriadenie priestorov pre mimoškolské vzdelávanie 

v obci 

  

18 Šport 2015  ̶2022 podľa potreby 

  Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej 

ponuky výkonnostného a rekreačného športu 

 výstavba športovej infraštruktúry 

 podpora športových aktivít a podujatí regionálneho 

významu 

 podporovať talentovanú mládež 

 rozvoj mimoškolskej činnosti- športové kluby, 

turizmus, kultúrne krúžky 

 dostavba športového ihriska vrátane sociálneho a 

technického vybavenia 

 výstavba športových zariadení pre deti a mládež 

 výstavba multifunkčného ihriska 

 

  

19 Kultúrna infraštruktúra 2015  ̶2022 podľa potreby 

  zriadenie multifunkčného zariadenia 

 ochrana a rekonštrukcia tradičnej architektúry v 

štálových oblastiach a zachovanie pôvodného štýlu 

života obyvateľov regiónu 

 prepojiť obec so subjektami CR a agroturizmu 

 budovanie remeselníckych dvorov v rozptýlených 

sídlach v obci 

 vybudovanie NCH pre žiakov, študentov, rodiny s 

deťmi s využitím kultúrno-historického a 

prírodného potenciálu v obci a v mikroregióne 

 zachovanie ľudových tradícií a remesiel v obci 

 vybudovanie nových priestorov a nábytku obecnej 

knižnice 

 organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí 

 vydanie knižnej publikácie a letákov o obci 

 vydávanie obecných novín 

 výstavba amfiteátra 

 vystavba múzea, skanzenu a pod. 

 spracovať kalendár podujatí v obci 

 zlepšiť propagáciu v oblasti kultúry 

 propagovať kultúru a CR prostredníctvom 

internetu a web. stránky obce 

 

  

20 Propagácia obce 2015  ̶2022 podľa potreby 

  zabezpečiť účinnú propagáciu obce 

 aktualizovanie samostatnej www. stránky obce 

 spracovať globálnu koncepciu propagácie obce v 

multimediálnej forme 

 spracovať koncepciu regionálnej spolupráce s 

okolitými miestnymi združeniami a turistickými 

lokalitami 

 vybudovanie informačných tabúľ v obci 

 zriadenie informačného centra 

 

  

21 Rekreačno-relaxačné zázemie obce 2015  ̶2022 podľa potreby 

  zriadenie oddychových zón 

 výstavba NCH a inštalácia informačných tabúľ 

 podporovať podnikateľské subjekty, neziskové 
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organizácie a inštitúcie pri získavaní finančných 

prostriedkov z grantov a fondov EÚ 

 vyvíjať spoluprácu s MAS Pohronská cesta a 

GRON 

 

22 Administratíva 2015  ̶2022 podľa potreby 

  zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a 

podmienok na výkon samosprávnych funkcií v 

obci 

 rekonštrukcia interiérov budovy OcÚ 

 modernizácia zariadení a technickej vybavenosti 

OcÚ 

  

23 Bezpečnosť 2015  ̶2022 podľa potreby 

  Zriadenie a inštalácia kamerového systému   

24 Informatizácia obce 2015  ̶2022 podľa potreby 

  zabezpečiť technické podmienky na prechod 

samosprávy na nové typy systémov samosprávy 

 zavádzanie efektívnych elektronických služieb 

poskytovaných na úrovni samosprávy 

 podpora využívania internetu v obci 

  

25 Počítačová gramotnosť 2015  ̶2022 podľa potreby 

  Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a 

pracovníkov samosprávy 

 podpora zvyšovania počítačového vedomia u 

obyvateľov obce 

 podpora vzdelávania aktivít zameraných na 

zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a 

motiváciu k používaniu internetu a elektronických 

služieb 

  

Spracovala: RNDr. Anna Štefanková- spracovateľ PHSR na roky 2015 ̶ 2022 

 a starosta obce Horné Hámre Ing. Milan Mokrý(2015) 

 

 

 


