
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Oznámenie o strategickom dokumente 

PROGRAM ROZVOJA MESTA HANDLOVÁ 2022 - 2030 
 

(podľa Prílohy č. 2 Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
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I. Základné údaje o obstarateľovi 

 

1. Názov :  Mesto Handlová 

2. Identifikačné číslo :  00318094 

3. Adresa sídla:  Mesto Handlová, Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 

Handlová 

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

oprávneného zástupcu obstarávateľa. 

Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 

Mesto Handlová, Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 

sekretariat@handlova.sk, tel. 046 / 519 25 11 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej 

osoby, od ktorej možno  dostať relevantné informácie o strategickom 

dokumente a miesto na konzultácie. 

Mgr. Zuzana Pogádlová, MsÚ Handlová, Odd. mestských projektov 

046 / 381 05 85, zuzana.pogadlova@handlova.sk 

Miesto konzultácie: MsÚ Handlová, Odd. mestských projektov 

 

II. Základné údaje o strategickom dokumente:  

 

1. Názov: Program rozvoja mesta Handlová 2022 - 2030 
 

2. Charakter:  
Strategický dokument má miestny dosah.  

Program rozvoja mesta Handlová 2022 - 2030 (PRM Handlová) bude spracovaný 

v zmysle § 4 ods. 2. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s odporúčanou 

metodikou „Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 2020“, uverejnenou 

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a v súlade s 

Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, ktorá bola 

schválená Uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017.  

 
3.  Hlavné ciele:  

Vytvoriť strategický dokument určujúci koncepciu rozvoja mesta Handlová ako 

ekologického, inteligentného, prepojeného, bezpečného a sociálneho mesta 

orientovaného predovšetkým na jeho obyvateľov. Dosiahnutie hlavného cieľa pre 

obyvateľov znamená zvýšenie ich životnej úrovne, kvality života ale taktiež rozvoj 

podnikateľského prostredia. 

 

4. Obsah (osnova):  
Obsah a rozsah strategického dokumentu je v súlade s odporúčanou metodikou 

„Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 2020“, uverejnenou 

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a v súlade s 

Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, ktorá bola 

schválená Uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017  Strategický 

dokument bude obsahovať textovú časť s grafickými a tabuľkovými prílohami. 

 

5. Uvažované variantné riešenia:  

Strategický dokument sa nespracováva vo variantnom riešení. 

mailto:sekretariat@handlova.sk
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                  6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 

Fáza/ Krok  Obsah  Začiatok fázy  Koniec fázy  

Fáza 1.  Identifikácia potreby a impulzov 

vypracovania PRM Handlová a rozhodnutie o 

začatí prípravných prác  

12/2021  1/2022  

Fáza 2.  Prípravné práce, spracovanie a schválenie 

zámeru spracovanie PRM Handlová  

12/2021  1/2022  

Fáza 3.  Inventarizačná, analytická a prognostická fáza 

spracovania PRM Handlová  

2/2022  2/2022  

Fáza 4.  Strategické ciele , priority, opatrenia PRM 

Handlová  

3/2022  3/2022  

Fáza 5.  Návrh vlastnej stratégie – strategického 

prístupu, postupu a nástrojov na dosiahnutie 

vízie a cieľov  

4/2022  4/2022  

Fáza 6.  Nastavenie implementácie, financovania, 

monitorovania a vyhodnocovania PRM 

Handlová  

5/2022  5/2022  

Fáza 7.  Pripomienkovanie, prerokovanie a 

schvaľovanie návrhu PRM Handlová  

5/2022  6/2022  

 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom:  
 

Strategický dokument rešpektuje alebo zohľadňuje nasledovné dokumenty : 

 Národné priority implementácie Agendy 2030, Úrad vlády SR   

 Vízia a stratégia rozvoja SR 2030, Úrad vlády SR   

 Návrh Partnerskej dohody 2021- 2027, Úrad vlády SR   

 Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2035, 

MDVaRR SR 

 Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, 

MDVRR SR 

 Operačný program Slovensko, MIRRI SR 

 Plán obnovy a odolnosti, Úrad vlády SR 

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK na roky  

 2013-2023, VÚC TSK 

 RIUS TSK 2014-2020, VÚC TSK 

Akčný plán transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra, Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

 Program rozvoja mesta Prievidza 2016-2023, Mesto Prievidza 

 Územný plán mesta Handlová, Mesto Handlová 

 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Handlová, Mesto Handlová 

 Program rozvoja mesta Handlová 2016 – 2020, Mesto Handlová 

 Rozpočet mesta Handlová, Mesto Handlová 

 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:   

Strategický dokument schvaľuje Mestské zastupiteľstvo Handlová. 

 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu:   
Uznesenie Mestského zastupiteľstva Handlová. 
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III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na 

životné prostredie vrátane zdravia:  

 

1. Požiadavky na vstupy:  
Komplexné informácie o území: prírodné podmienky, priestorové usporiadanie 

a funkčné využitie územia, demografický potenciál, sociálna infraštruktúra, 

kultúrne a historické hodnoty, hospodárska základňa, záujmy obrany štátu, 

rekreácia a cestovný ruch, verejné dopravné a technické vybavenie, životné 

prostredie vrátane problematiky ochrany prírody a krajiny, ochrana 

poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu.  

 

2. Údaje o výstupoch:  

Výstupom bude Program rozvoja mesta Handlová ako strategický dokument 

v stanovenom rozsahu, schválený uznesením MsZ Handlová. 

 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:  
Keďže cieľom strategického  dokumentu je najmä s ohľadom na útlm banskej 

činnosti zabezpečiť rozvoj mesta Handlová na moderné, bezpečné, zelené a 

čisté mesto, s pracovnými príležitosťami, vybudovanou infraštruktúrou, 

rozvinutými službami,  možnosťami na trávenie voľného času, oddych a relax 

pre všetky vekové kategórie, tak nie je predpokladaný jeho negatívny vplyv na 

životné prostredie.  

 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:  
Negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva v súvislosti so schválením a 

následným napĺňaním navrhovaného strategického dokumentu 

nepredpokladáme.  
 

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia,     

územia európskeho  významu, európska sústava chránených území (Natura 

2000), národné parky, chránené   krajinné oblasti, chránené vodohospodárske 

oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich  zmiernenie. 

V riešenom území sa nachádzajú prvky pod legislatívnou ochranou : 

- SKUEV0871 - UEV Biely kameň 

- 213 – PR Biely kameň 

- 1347 - PR Pralesy Slovenska – Veľký Grič 

- SKUEV4031 - UEV Handlovské lúky 

- CHS - Sekvojovec mamutí v Novej Lehote 

- CHS - Tis pri fare v Novej Lehote 

Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny je súčasťou  záväznej časti Územného plánu 

mesta Handlová, s ktorým je navrhnutý strategický dokument v súlade.  V celom 

riešenom území, okrem uvedených prvkov, platí prvý stupeň ochrany  (§ 12 zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). Riešenie strategického dokumentu 

rešpektuje navrhované prírodné prvky k tvorbe hodnotnej a ekologicky stabilnej 

krajiny. Do riešeného územia nezasahuje chránená vodohospodárska oblasť.  

   

   6.  Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu:  

Uplatňovaním strategického dokumentu nepredpokladáme žiadne riziká vo 

vzťahu k životnému prostrediu. 
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   7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 

Spracovaním a uplatňovaním strategického dokumentu sa nepredpokladajú 

žiadne vplyvy na životné prostredie presahujúce  štátne hranice.  

 

IV. Dotknuté subjekty: 

 

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení:  

Zainteresovanou verejnosťou sú obyvatelia obce a všetky subjekty so sídlom 

alebo majúce majetkovo-právne záujmy v administratívnom území obce. 

 

2. Zoznam dotknutých subjektov:  
1. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Gen. M. R. 

Štefánika 398/32, 911 01 Trenčín  

2. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

3.  Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

4.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

Nemocničná 8 972 01 Bojnice 

5. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Gustáva 

Švéniho 3H, 97101 Prievidza 

6.  Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín 

7.  Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Gustáva Švéniho 3H, 97101 

Prievidza 

8.  Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Gustáva Švéniho 3H, 97101 

Prievidza 

9.  Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Gustáva Švéniho 

3H, 97101 Prievidza 

10. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 

11. Mesto Prievidza 

12. Obec Chrenovec - Brusno 

13. Obec Jalovec 

14. Obec Ráztočno 

15. Obec Kunešov 

16. Obec Slaská 

17. Obec Kosorín 

18. Obec Janova Lehota 

19. Obec Lovčica – Trubín 

20. Obec Prochoť 

21. Obec Podhradie 

22. Obec Lehota pod Vtáčnikom 

23. Obec Cigeľ 

 

3. Dotknuté susedné štáty:  

Spracovaním strategického dokumentu nie sú dotknuté susedné štáty. 

 

V. Doplňujúce údaje: 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia: 

Súčasťou oznámenia je kompletný návrh strtegického dokumentu 
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2. Materiály použité pri spracovaní strategického dokumentu: 

 Národné priority implementácie Agendy 2030, Úrad vlády SR   

 Vízia a stratégia rozvoja SR 2030, Úrad vlády SR   

 Návrh Partnerskej dohody 2021- 2027, Úrad vlády SR   

 Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2035, 

MDVaRR SR 

 Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, 

MDVRR SR 

 Operačný program Slovensko, MIRRI SR 

 Plán obnovy a odolnosti, Úrad vlády SR 

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK na roky  

 2013-2023, VÚC TSK 

 RIUS TSK 2014-2020, VÚC TSK 

Akčný plán transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra, Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

 Program rozvoja mesta Prievidza 2016-2023, Mesto Prievidza 

 Územný plán mesta Handlová, Mesto Handlová 

 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Handlová, Mesto Handlová 

 Program rozvoja mesta Handlová 2016 – 2020, Mesto Handlová 

 Rozpočet mesta Handlová, Mesto Handlová 

 

     VI.      Miesto a dátum vypracovania oznámenia:  

Handlová, 27.05.2022 

 

     VII.    Potvrdenie o správnosti údajov 

a. Meno spracovateľa oznámenia:  

Ing.Roman Veselý, MsÚ Handlová, Oddelenie mestských projektov 

b. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 

obstarávateľa, pečiatka : 

 

 

 

 

 

 

 

          .................................................................. 

Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 

 


