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 Úvod  
 

Strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu 

Rimava a Rimavica 2015 – 2022 predstavoval plán rozvoja na lokálnej úrovni na základe 

analýzy hospodárskych, sociálnych a environmentálnych potrieb obyvateľov a špecifík 

územia mikroregiónu.  

Hlavným impulzom pre spracovanie strategického dokumentu Aktualizovaný PHRSR 

Mikroregiónu Rimava a Rimavica na roky 2023 – 2027 s výhľadom do 2030 (ďalej 

aktualizácia PHRSR MR RaR) je potreba reagovať na výzvy nového programovacieho 

obdobia 2021 – 2027 a zmeny legislatívy a strategických dokumentov vyššej úrovne 

týkajúcich sa regionálneho rozvoja. Ďalším z dôvodov aktualizácie PHRSR MR RaR je 

nevyhnutnosť systémového prístupu plánovania všestranného rozvoja územia a potrieb 

obyvateľov združenia obcí.  

Na základe Vstupnej správy pre aktualizáciu strategického dokumentu PHRSR 

schváleného obecnými zastupiteľstvami mikroregiónu Rimava a Rimavica predmetom 

aktualizácie boli nasledovné časti:  

- Strategická časť 

- Programová časť  

- Realizačná časť  

- Finančná časť  

Spracovanie aktualizácie PHRSR MR RaR bolo realizované podľa metodiky MIRRI  

(Metodika tvorby programov PHRSR 2020 verzia 1.0.4). 

Spracovanie aktualizácie:  

- Odborní referenti projektu „Podpora koordinačných a implementačných kapacít 

regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota“, kód projektu v ITMS2014+: 

314011APW4 

Koordinátor prác:  

- Mgr. Oskár Tóth, PhD. 

Mesto Hnúšťa, odborný referent pre rozvoj regiónu 

Metodická podpora pri spracovaní aktualizácie PHRSR MR RaR:  

- Ing. Anna Václaviková 

Mesto Hnúšťa, odborný referent pre rozvoj regiónu 

- Ing. Jana Oravcová 

Obec Rimavská Baňa, odborný referent pre rozvoj regiónu 
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1. Strategická časť 
 

Mikroregión Rimava a Rimavica aj v programovacom období 2021 – 2027 naďalej 

sleduje svoju dlhodobú víziu rozvoja:  

„Mikroregión Rimava a Rimavica chce naďalej udržiavať a upevňovať dobré 

medziľudské vzťahy, aktívne spolupracovať a zachovávať kultúrnohistorické a prírodné 

hodnoty. Využívaním miestneho potenciálu a zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj sa chce stať 

miestom, kde budú všetci jeho obyvatelia žiť spokojným a plnohodnotným životom a kde sa 

budú mladí ľudia radi vracať, pretože tu budú radi pracovať a vychovávať ďalšie generácie.“ 

Tabuľka 1 Hlavné ciele a priority rozvoja MR RaR do roku 2027 

Globálne/strategické ciele 

 udržanie ekonomickej výkonnosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu, 

 trvalo zvyšovať kvalitu života všetkých obyvateľov mikroregiónu, 

 dosiahnutie kombinácie bývania a sociálneho zázemia tak, aby sa obce mikroregiónu 

stali miestom pre plnohodnotný život všetkých svojich obyvateľov, 

 zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom 

dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry v zmysle predpisov EÚ a SR 

a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja 

Prioritné oblasti 

Ekonomická oblasť Sociálna oblasť Environmentálna oblasť 

Špecifické ciele 
- Skvalitnenie a zlepšenie stavu 

technickej infraštruktúry obcí 

ako nevyhnutnej podmienky 

pre ich ďalší rozvoj 

- Skvalitnenie miestnej 

infraštruktúry a vzhľadu obcí 

- Modernizácia informačnej a 

komunikačnej infraštruktúry 

v mikroregióne 

- Zvýšenie pripravenosti 

obyvateľov pre 

samozamestnanie a trhu práce 

- Skvalitňovanie podmienok pre 

rozvoj malého a stredného 

podnikania 

- Zvýšenie využitia miery 

turistického a rekreačného 

potenciálu mikroregiónu 

- Skvalitnenie infraštruktúry a 

služieb cestovného ruchu 

- Zlepšenie využitia  potenciálu 

územia pre  rozvoj 

agroturistiky a moderných 

foriem poľnohospodárstva 

 

- Zvýšenie záujmu občanov o 

vzájomnú spoluprácu a veci 

verejné, skvalitnenie 

občianskej spoločnosti 

- Skvalitnenie a rozšírenie 

služieb občanom 

- Zachovávanie a rozvoj 

kultúrneho dedičstva 

- Zlepšenie stavu vidieckej 

krajiny a životného prostredia v 

mikroregióne 
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2. Programová časť 
 

Tabuľka 2 Konkretizácia projektov, aktivít MR RaR v programovacom období 2021 – 2027  
Prioritná oblasť 

Projekty / aktivity 
Ekonomická / PO I 

Opatrenie 1.1 
Budovanie a modernizácia 

technickej infraštruktúry  MR RaR 

- Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií 

- Výstavba nových, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich chodníkov vrátane rozšírenia dažďovej kanalizácie, 

rigolov, lávok 

- Rozšírenie, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 

- Vybudovanie, rekonštrukcia a modernizácia parkovísk a parkovacích plôch 

 Čerenčany - Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice, doplnenie vykurovania a doplnenie strojov a zariadenia 

 Rimavská Baňa - Príprava stavebných pozemkov 

 Rimavské Brezovo 
- Zavedenie elektrickej energie do oddychovo-športového areálu 

- Príprava na vybudovanie stavebných pozemkov 

 Rimavské Zalužany  - Vybudovanie Novej ulice pre asi 20 domov (príprava) 

 Sušany - Rozšírenie inžinierskych sietí k novej IBV 

 Veľké Teriakovce 
- Rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov budovy mlyna, vrátane rekonštrukcie mlynského pohonu 

kolesa v mlyne 

Opatrenie 1.2  
Budovanie a modernizácia 

lokálnej infraštruktúry 
 MR RaR 

- Vybudovanie, opravy a rozšírenie športových ihrísk, komponentov a doplnkovej infraštruktúry 

- Vybudovanie, opravy a rozšírenie detských ihrísk, komponentov a doplnkovej infraštruktúry 

- Vybudovanie protipožiarnej nádrže 

- Vybudovanie, rozšírenie a modernizácia kamerového systému 

 Čerenčany - Vybudovanie oddychovej zóny v obci 

 Kociha 
- Vybudovanie vonkajšieho fitness centra pre dospelých 

- Vybudovanie oddychovej zóny pri obecnom úrade 

 Ožďany 

- Výstavba novej telocvične pre ZŠ a MŠ 

- Výstavba amfiteátra s oddychovou zónou 

- Vybudovanie oddychovej zóny s prístreškom a lavičkami pri kaplnke Čierna Lúka 

 Rimavská Baňa 
- Výstavba bytov pre mladé rodiny 

- Vybudovanie workout a fitness ihriska v obci Rimavská Baňa 

 Rimavské Brezovo 
- Vybudovanie oddychovo-športového areálu 

- Rekonštrukcia sušiarne hasičských hadíc hasičskej zbrojnice 

 Rimavské Zalužany 

- Zriadenie posilňovne, fitness centrum 

- Vybudovanie - workoutového ihriska 

- Rozšírenie kapacít materskej školy, rekonštrukcia 
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- Zmodernizovanie miesta pri vlakovej zástavke 

- Oprava historického požiarnického auta Praga a vybudovanie prístrešku 

  Veľké Teriakovce - Rekonštrukcia nevyužívanej obecnej budovy – stará krčma pre kultúrno-spoločenské využitie 

Opatrenie 1.3  
Obnova a rekonštrukcia 

vzhľadu obcí 

 MR RaR 
- Vybudovanie, rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok 

- Rekonštrukcie, modernizácie verejných budov a zníženie ich energetickej náročnosti 

 Hrachovo 
- Rekonštrukcia kaštieľa 

- Oprava Ultisovho domu 

 Ožďany 

- Rekonštrukcia katolíckeho kostola 

- Rekonštrukcia evanjelického kostola 

- Rekonštrukcia okolia kaštieľa 

 Rimavské Brezovo - Dostavba požiarnej zbrojnice 

Opatrenie 1.4 
Rozvoj informačných a 

komunikačných technológií 

 MR RaR - Rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie miestneho rozhlasu 

Opatrenie 1.5 
Realizácia opatrení miestnych 

samospráv na podporu 

podnikania 

 Čerenčany  
- Rekonštrukcia nevyužitej budovy na prenájom pre poskytovanie služieb so zariadením 

- Rekonštrukcia nevyužitej budovy na prenájom pre poskytovanie služieb a predaj výrobkov so zariadením 

 Rimavské Brezovo - Rekonštrukcia budovy vo vlastníctve obce - vybudovanie obecnej pálenice 

Opatrenie 1.6 
Podpora mikro a malého 

podnikania 

 Rimavské Brezovo - Vybudovanie tržnice 

Opatrenie 1.7 
Budovanie infraštruktúry 

cestovného ruchu 

 MR RaR 
- Vybudovanie cyklotrasy, cyklochodníka  a doplnkovej infraštruktúry pre cyklotrasu, cyklochodníka 

- Vybudovanie, opravy a rozšírenie náučných a turistických chodníkov s doplnkovou infraštruktúrou 

 Čerenčany  
- Vybudovanie polyfunkčnej budovy pre cyklistov (sociálne zariadenie, práčovňa/sušiareň, servis bicyklov, 

parkovanie, umývanie bicyklov, šatňa, oddychová miestnosť) 

 Ožďany 
- Sprístupnenie minerálneho prameňa s vybudovaním altánku a náučného chodníka okolo  starobylého mlyna v 

Ožďanoch 

 Rimavské Brezovo - Výstavba vyhliadkovej veže 

 Rimavské Zalužany 

- Lesík prírodný amfiteáter, rekonštrukcia 

- Val na Sinci archeologický výskum 

- Vybudovanie rozhľadní 

 Zacharovce - Výstavba rozhľadne 

Opatrenie 1.8 
Rozvoj služieb cestovného 

ruchu 

 Rimavská Baňa 
- Rekonštrukcia stavby evanjelickej fary v Rimavskej Bani pre účely vybudovania turistického informačného centra 

Gotickej cesty v Malohonte 

 Rimavské Brezovo 
- Rekonštrukcia budovy za účelom vytvorenia múzea, 

- Rozvoj a podpora cestovného ruchu 
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Opatrenie 1.9 
Obstaranie strategických a 

technických dokumentov pre 

rozvoj MR 

 MR RaR 
- Vypracovanie a digitalizácia územnoplánovacej dokumentácie 

- Vypracovanie technickej dokumentácie k realizácii projektových zámerov 

 

Prioritná oblasť 
Projekty / aktivity 

Sociálna PO / II 

Opatrenie 2.1 
Podpora vzdelanosti 

 Rimavská Baňa - Zvyšovanie remeselných zručností v základnej škole 

Opatrenie 2.2 
Budovanie občianskej 

spoločnosti 

 Čerenčany  - Rekonštrukcia nevyužitej budovy na Centrum kultúry, vzdelávania a sociálnych služieb 

Opatrenie 2.3 
Rozvoj služieb obyvateľstvu 

 MR RaR 

- Revitalizácia a opravy cintorína, vybudovanie urnového hája, urnovej steny 

- Výstavba, zriadenie, prevádzka obecného podniku vrátane materiálno – technologického vybavenia 

- Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia domu smútku 

- Výstavba, zriadenie, prevádzka sociálneho podniku vrátane materiálno – technologického vybavenia  

- Integrované sociálne a zdravotné služby  

 Čerenčany - Zakúpenie motorového vozidla na sociálne služby 

 Ožďany 
- Vybudovanie eko cintorína 

- Vybudovanie nového zdravotného strediska 

 Rimavská Baňa - Vybudovanie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti (ambulantné služby) 

 Rimavské Brezovo - Polyfunkčné stredisko ako Dom sociálnych služieb 

 Rimavské Zalužany 

- Oprava cintorínov a zvonice 

- Zabezpečiť priestory pre obecnú s.r.o. 

- Zmodernizovanie knižnice 

 Zacharovce - Rekonštrukcia budovy vo vlastníctve obce  na klubovňu pre dôchodcov / prípadne komunitné centrum 

Opatrenie 2.4 
Obnova a rozvoj kultúry a 

tradícií 

 Rimavské Brezovo 
- Rekonštrukcia kaštieľa Rimamuránsko šalgotariánskej spoločnosti s prebudovaním na ubytovanie pre turistov a 

informačné centrum 

 Sušany  - Rozširovanie pamätnej izby, odkúpenie a záchrana dreveného domčeka posledného hrnčiara v Sušanoch 

Opatrenie 2.5 
Podpora aktivít v oblasti 

Marginalizovaných rómskych 

a iných komunít 

 Rimavská Baňa - Vzdelávanie, informačné a poradenské služby 

 Rimavské Brezovo - Výstavba bytov nižšieho štandardu pre mladé rodiny a MRK 
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Prioritná oblasť 
Projekty / aktivity 

Environmentálna PO / III 

Opatrenie 3.1 
Budovanie a modernizácia 

infraštruktúry vodného 

hospodárstva 

 MR RaR 

- Protipovodňové opatrenia, regulácie potokov a oprava vodných tokov  

- Vybudovanie, rekonštrukcia a modernizácia verejnej kanalizácie, kanalizačných šácht, čerpacích staníc 

odpadových vôd 

- Kúpa techniky a fekálneho vozidla pre zvoz splaškových vôd 

- Vybudovanie, rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie čističky odpadových vôd (ČOV) 

 Čerenčany - Zníženie energetickej náročnosti na ČOV Čerenčany 

 Rimavské Zalužany - Vybudovanie rybníka 

 Sušany - Rekonštrukcia verejného vodovodu a vodojemu 

Opatrenie 3.2  
Odstraňovanie ekologických 

záťaží a nakladanie s odpadmi 

 MR RaR 

- Vybudovanie, rozšírenie zberného dvora 

- Vybudovanie kompostoviska  

- Obstaranie mechanizmov pre zberný dvor a kompostovisko 

Opatrenie 3.3 
Rozvoj a modernizácia 

energetického hospodárenia 

 MR RaR - Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích telies verejných budov 

Opatrenie 3.4 
Obnova vidieckej krajiny  MR RaR 

- Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry s posilnením výsadby zelene, kvetinovej výzdoby a zelených 

plôch 

- Revitalizácia verejných priestranstiev 

 Rimavské Brezovo 
- Revitalizácia minerálnych prameňov 

- Rozvoj a obnova prírodných prameňov 

 Rimavské Zalužany  - Oprava studničiek, studní a prameňov v obci 

 Sušany - Rekonštrukcia obecných studní 

Vyšný Skálnik  - Rekreačno-športový areál Rybník v lokalite Vyšný Skálník 
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3. Realizačná časť 
 

Tabuľka 3 Vecný harmonogram realizácie aktualizácie PHRSR MR RaR  

Prioritná oblasť 
Merateľné indikátory Typ 

Merná 

jednotka 

Hodnota  

v tis. EUR Ekonomická / PO I Projekty / aktivity 

Opatrenie 1.1 
Budovanie a modernizácia 

technickej infraštruktúry 

 MR RaR 

- Výstavba nových a rekonštrukcia 

existujúcich miestnych komunikácií 

Dĺžka rekonštruovaných a 

novovybudovaných miestnych 

komunikácií  

výstup km 1 878,00 

- Výstavba nových, rekonštrukcia 

a modernizácia existujúcich chodníkov 

vrátane rozšírenia  dažďovej kanalizácie, 

rigolov, lávok 

Dĺžka rekonštruovaných, 

novovybudovaných 

a modernizovaných chodníkov 

(dažďovej kanalizácie, rigolov, 

lávok) 

výstup km 

726,16 

Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

- Rozšírenie, rekonštrukcia a modernizácia 

verejného osvetlenia 

Počet inštalovaných svietidiel výstup počet 88,40 

Zvýšenie pokrytia územia verejným 

osvetlením 
výsledok %  

- Vybudovanie, rekonštrukcia 

a modernizácia parkovísk a parkovacích 

plôch 

Počet vybudovaných, 

rekonštruovaných, 

modernizovaných parkovísk, 

parkovacích plôch 

výstup počet 147,00 

 Čerenčany 

- Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice, 

doplnenie vykurovania a doplnenie strojov 

a zariadenia 

Počet zrekonštruovaných miestností výstup počet 
40,00 

Počet podporených projektov výstup počet 

 Rimavská Baňa - Príprava stavebných pozemkov Počet podporených projektov výstup počet 25,00 

 Rimavské Brezovo 

- Zavedenie elektrickej energie do 

oddychovo-športového areálu 

Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 15,00 

- Príprava na vybudovanie stavebných 

pozemkov 

Počet vyčlenených stavebných 

pozemkov 
výstup počet 50,00 

 Rimavské Zalužany  
- Vybudovanie Novej ulice pre asi 20 

domov (príprava) 

Dĺžka novovybudovanej ulice výstup m 

100,00 Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

 Sušany - Rozšírenie inžinierskych sietí k novej IBV Počet užívateľov podporených výsledok počet 102,00 
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projektov 

 Veľké Teriakovce 

- Rekonštrukcia vonkajších a vnútorných 

priestorov budovy mlyna, vrátane 

rekonštrukcie mlynského pohonu kolesa v 

mlyne. 

Počet zrekonštruovaných miestností výstup počet 

250,00 
Počet podporených projektov výstup počet 

Opatrenie 1.2 
Budovanie a modernizácia 

lokálnej infraštruktúry. 

 MR RaR 

- Vybudovanie, opravy a rozšírenie 

športových ihrísk, komponentov 

a doplnkovej infraštruktúry 

Počet vybudovaných, 

rekonštruovaných, rozšírených 

športových ihrísk, komponentov 

a doplnkovej infraštruktúry 

výstup počet 
446,60 

Počet podporených projektov výstup počet 

- Vybudovanie, opravy a rozšírenie 

detských ihrísk, komponentov 

a doplnkovej infraštruktúry 

Počet vybudovaných, 

rekonštruovaných, rozšírených 

detských ihrísk, komponentov 

a doplnkovej infraštruktúry 

výstup počet 
98,70 

Počet podporených projektov výstup počet 

- Vybudovanie protipožiarnej nádrže 
Počet vybudovaných 

protipožiarnych nádrží 
výstup počet 40,00 

- Vybudovanie, rozšírenie a modernizácia  

kamerového systému 

Počet inštalovaných, 

modernizovaných  kamier 

kamerového systému obcí 

výstup počet 

102,40 

Zvýšenie pokrytia územia 

sledovaných kamerovým systémom 
výsledok % 

 Čerenčany - Vybudovanie oddychovej zóny v obci 
Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 60,00 

 Kociha 

- Vybudovanie vonkajšieho fitness centra 

pre dospelých 

Počet vybudovaných vonkajších 

fitness centier 
výsledok počet 

3,00 
Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

- Vybudovanie oddychovej zóny pri 

obecnom úrade 

Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 3,00 

 Ožďany 

- Výstavba novej telocvične pre ZŠ a MŠ 

Počet novovybudovaných 

telocviční ZŠ, MŠ 
výstup počet 

300,00 
Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

- Výstavba amfiteátra s oddychovou zónou 
Počet novovybudovaných 

amfiteátrov 
výstup počet 220,00 
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Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet  

 

- Vybudovanie oddychovej zóny s 

prístreškom a lavičkami pri kaplnke 

Čierna Lúka 

Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 20,00 

 Rimavská Baňa 

- Výstavba bytov pre mladé rodiny 

 

Počet nových bytov  výsledok počet 

350,00 Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

- Vybudovanie workout a fitness ihriska 

v obci Rimavská Baňa 

Počet vybudovaných workout 

fitness ihrísk 
výsledok počet 

13,00 
Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

 Rimavské Brezovo 

- Vybudovanie oddychovo-športového 

areálu 

Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 75,00 

- Rekonštrukcia sušiarne hasičských hadíc 

hasičskej zbrojnice 

Počet podporených projektov výsledok počet 
20,00 

Počet zrekonštruovaných miestností výstup počet 

 Rimavské Zalužany 

- Zriadenie posilňovne, fitness centrum 

Počet vybudovaných posilňovní, 

fitness centier 
výstup počet 

37,00 

Počet podporených projektov výsledok počet 

- Vybudovanie - workoutového ihriska 

Počet vybudovaných workout ihrísk výsledok počet 

25,00 Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

- Rozšírenie kapacít materskej školy, 

rekonštrukcia 

Počet rekonštruovaných úkonov v 

MŠ 
výsledok počet 

90,00 

Počet rozšírenia kapacít v MŠ výsledok počet 

- Zmodernizovanie miesta pri vlakovej 

zástavke 
Počet podporených projektov výsledok počet 18,00 

- Oprava historického požiarnického auta 

Praga  a vybudovanie prístrešku 
Počet podporených projektov výsledok počet 38,00 

 Veľké Teriakovce 

- Rekonštrukcia nevyužívanej obecnej 

budovy – stará krčma pre kultúrno-

spoločenské využitie 

Počet zrekonštruovaných miestností výsledok počet 

50,00 Počet kultúrno-spoločenských 

podujatí 
dopad počet 

Opatrenie 1.3  
Obnova a rekonštrukcia 

vzhľadu obcí 
 MR RaR 

- Vybudovanie, rekonštrukcia 

a modernizácia autobusových zastávok 

Počet vybudovaných, 

rekonštruovaných, 

modernizovaných autobusových 

zastávok 

výsledok počet 162,20 
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- Rekonštrukcie a modernizácie verejných 

budov a zníženie ich energetickej 

náročnosti 

Počet zrekonštruovaných verejných 

budov 
výsledok počet 

3 191,60 

Počet podporených projektov výsledok počet 

 Hrachovo 

- Rekonštrukcia kaštieľa 

Počet rekonštruovaných miestností, 

úkonov rekonštrukcie 
výsledok počet 

500,0 

Počet podporených projektov výsledok počet 

- Oprava Ultisovho domu 

Počet rekonštruovaných miestností, 

úkonov rekonštrukcie 
výsledok počet 

80,00 

Počet podporených projektov výsledok počet 

 Ožďany 

- Rekonštrukcia katolíckeho kostola 

Počet rekonštruovaných miestností, 

úkonov rekonštrukcie 
výsledok počet 

50,00 

Počet podporených projektov výsledok počet 

- Rekonštrukcia evanjelického kostola 

Počet rekonštruovaných miestností, 

úkonov rekonštrukcie 
výsledok počet 

40,00 

Počet podporených projektov výsledok počet 

- Rekonštrukcia okolia kaštieľa 

Počet rekonštruovaných miestností, 

úkonov rekonštrukcie 
výsledok počet 

75,00 

Počet podporených projektov výsledok počet 

 Rimavské Brezovo - Dostavba požiarnej zbrojnice Počet podporených aktivít výsledok počet 40,00 

Opatrenie 1.4 
Rozvoj informačných a 

komunikačných 

technológií 
 MR RaR 

- Rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie 

miestneho rozhlasu 

Počet inštalovaných, 

modernizovaných, 

rekonštruovaných zariadení 

verejného rozhlasu 

výstup počet 

52,40 

Zvýšenie pokrytia územia 

miestnym rozhlasom 
výsledok % 

Opatrenie 1.5 
Realizácia opatrení 

miestnych samospráv na 

podporu podnikania  Čerenčany  

- Rekonštrukcia nevyužitej budovy na 

prenájom pre poskytovanie služieb so 

zariadením 

Počet rekonštruovaných miestností, 

zakúpených zariadení vybavenia  
výsledok počet 

300,00 

Počet podporených projektov výsledok počet 

- Rekonštrukcia nevyužitej budovy na 

prenájom pre poskytovanie služieb 

a predaj výrobkov so zariadením 

Počet rekonštruovaných miestností, 

zakúpených zariadení vybavenia  
výsledok počet 

40,00 

Počet podporených projektov výsledok počet 
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 Rimavské Brezovo 
- Rekonštrukcia budovy vo vlastníctve obce 

- vybudovanie obecnej pálenice 

Počet rekonštruovaných miestností, 

rekonštrukčných prác, zakúpených 

zariadení vybavenia  

výsledok počet 125,00 

Opatrenie 1.6 
Podpora mikro a malého 

podnikania 

 Rimavské Brezovo - Vybudovanie tržnice Počet vybudovaných tržníc výsledok počet 75,00 

Opatrenie 1.7 
Budovanie infraštruktúry 

cestovného ruchu 

 MR RaR 

- Vybudovanie cyklotrasy, cyklochodníka  

a doplnkovej infraštruktúry pre cyklotrasu, 

cyklochodníka 

Dĺžka vybudovaných cyklotrás, 

cyklochodníkov 
výsledok m, km 

3 600,20 
Počet vybudovaných atraktivít 

doplnkovej infraštruktúry 
výsledok počet 

- Vybudovanie, opravy a rozšírenie 

náučných a turistických chodníkov 

s doplnkovou infraštruktúrou 

Dĺžka vybudovaných, opravených, 

rozšírených náučných a turistických 

chodníkov 

výsledok m, km 

49,00 

Počet vybudovaných atraktivít 

doplnkovej infraštruktúry 
výsledok počet 

 Čerenčany  

- Vybudovanie polyfunkčnej budovy pre 

cyklistov (sociálne zariadenie, 

práčovňa/sušiareň, servis bicyklov, 

parkovanie, umývanie bicyklov, šatňa, 

oddychová miestnosť) 

Počet nových polyfunkčných budov výsledok počet 

150,00 
Počet vybudovaných atraktivít 

doplnkovej infraštruktúry 
výsledok počet 

 Ožďany 

- Sprístupnenie minerálneho prameňa s 

vybudovaním altánku a náučného 

chodníka okolo  starobylého mlyna v 

Ožďanoch. 

Počet vybudovaných atraktivít 

doplnkovej infraštruktúry (altánky, 

náučný chodník) 

výsledok počet 

90,00 

Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

 Rimavské Brezovo - Výstavba vyhliadkovej veže 
Počet novovybudovaných 

vyhliadkových veží  
výsledok počet 96,00 

 Rimavské Zalužany 

- Lesík prírodný amfiteáter, rekonštrukcia Počet rekonštruovaných amfiteátrov výsledok počet 15,00 

- Val na Sinci archeologický výskum Počet archeologických výskumov výsledok počet 8,00 

- Vybudovanie rozhľadní Počet novovybudovaných rozhľadní výsledok počet 28,00 

 Zacharovce - Výstavba rozhľadne Počet novovybudovaných rozhľadní výsledok počet 57,00 

Opatrenie 1.8 
Rozvoj služieb cestovného 

ruchu 
 Rimavská Baňa 

- Rekonštrukcia stavby evanjelickej fary v 

Rimavskej Bani pre účely vybudovania 

turistického informačného centra Gotickej 

cesty v Malohonte 

Počet rekonštrukčných prác, 

rekonštruovaných miestností stavby  
výsledok počet 

300,00 
Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

 Rimavské Brezovo - Rekonštrukcia budovy za účelom Počet rekonštrukčných prác, výsledok počet 15,00 
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vytvorenia múzea rekonštruovaných miestností stavby  

- Rozvoj a podpora cestovného ruchu Počet podporených aktivít projektu výsledok počet 12,50 

Opatrenie 1.9 
Obstaranie strategických a 

technických dokumentov 

pre rozvoj MR 

 MR RaR 

- Vypracovanie a digitalizácia 

územnoplánovacej dokumentácie 

Počet vypracovaných 

územnoplánovacích dokumentov 
výsledok počet 30,00 

- Vypracovanie technickej dokumentácie 

k realizácii projektových zámerov 

Počet vypracovaných dokumentácií 

projektových zámerov 
výsledok počet 20,00 

 

Prioritná oblasť 
Merateľné indikátory Typ 

Merná 

jednotka 

Hodnota  

v tis. EUR Sociálna PO / II Projekty / aktivity 

Opatrenie 2.1 
Podpora vzdelanosti  Rimavská Baňa 

- Zvyšovanie remeselných zručností v 

základnej škole 

Počet nových vzdelávacích aktivít výsledok počet 

90,00 Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

Opatrenie 2.2 
Budovanie občianskej 

spoločnosti 
 Čerenčany  

- Rekonštrukcia nevyužitej budovy na 

Centrum kultúry, vzdelávania a sociálnych 

služieb 

Počet rekonštrukčných prác, 

rekonštruovaných miestností 
výsledok počet 

370,00 
Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

Opatrenie 2.3 
Rozvoj služieb 

obyvateľstvu 

 MR RaR 

- Revitalizácia a opravy cintorína, 

vybudovanie urnového hája, urnovej steny 

Počet úprav cintorínov, 

vybudovaných urnových hájov, 

urnových stien 

výsledok počet 200,50 

- Výstavba, zriadenie, prevádzka obecného 

podniku vrátane materiálno – 

technologického vybavenia 

Počet založených obecných 

podnikov 
výsledok počet 

150,00 Počet zakúpených zariadení, 

materiálno-technického vybavenia 

podniku 

výsledok počet 

- Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

domu smútku 

Počet novovybudovaných, 

rekonštruovaných, 

modernizovaných domov smútku 

výsledok počet 90,00 

- Výstavba, zriadenie, prevádzka sociálneho 

podniku vrátane materiálno – 

technologického vybavenia 

Počet založených sociálnych 

podnikov 
výsledok počet 

150,00 Počet zakúpených zariadení, 

materiálno-technického vybavenia 

sociálneho podniku 

výsledok počet 

- Integrované sociálne a zdravotné služby 

Počet podporených aktivít projektu výsledok počet 

150,00 Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 
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 Čerenčany 
- Zakúpenie motorového vozidla na sociálne 

služby 

Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 30,00 

 Ožďany 

- Vybudovanie eko cintorína Počet eko cintorínov výsledok počet 10,00 

- Vybudovanie nového zdravotného 

strediska 

Počet podporených aktivít projektu výsledok počet 

500,00 Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

 Rimavská Baňa 
- Vybudovanie kapacít komunitnej sociálnej 

starostlivosti (ambulantné služby) 

Počet podporených aktivít projektu výsledok počet 

60,00 Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

 Rimavské Brezovo 
- Polyfunkčné stredisko ako Dom 

sociálnych služieb 

Počet vybudovaných 

polyfunkčných stredísk 
výsledok počet 

720,00 Počet podporených aktivít projektu výsledok počet 

Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

 Rimavské Zalužany 

- Oprava cintorínov a zvonice 
Počet opravených cintorínov a 

zvoníc 
výsledok počet 28,00 

- Zabezpečiť priestory pre obecnú s.r.o. Počet podporených aktivít projektu výsledok počet 85,00 

- Zmodernizovanie knižnice 

Počet rekonštruovaných miestností, 

rekonštrukčných prác, zakúpených 

zariadení vybavenia 

výsledok počet 15,00 

 Zacharovce 

- Rekonštrukcia budovy vo vlastníctve obce  

na klubovňu pre dôchodcov / prípadne 

komunitné centrum 

Počet rekonštrukčných prác, 

rekonštruovaných miestností 
výsledok počet 

95,00 Počet podporených aktivít projektu výsledok počet 

Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

Opatrenie 2.4 
Obnova a rozvoj kultúry a 

tradícií  Rimavské Brezovo 

- Rekonštrukcia kaštieľa Rimamuránsko 

šalgotariánskej spoločnosti s 

prebudovaním na ubytovanie pre turistov a 

informačné centrum 

Počet rekonštrukčných prác, 

rekonštruovaných miestností 
výsledok počet 

1 000,00 Počet podporených aktivít projektu výsledok počet 

Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

 Sušany  

- Rozširovanie pamätnej izby, odkúpenie a 

záchrana dreveného domčeka posledného 

hrnčiara v Sušanoch 

Počet rekonštrukčných prác, 

rekonštruovaných miestností 
výsledok počet 

68,40 Počet podporených aktivít projektu výsledok počet 

Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

Opatrenie 2.5  Rimavská Baňa - Vzdelávanie, informačné a poradenské Počet podporených aktivít projektu výsledok počet 10,00 
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Podpora aktivít v oblasti 

Marginalizovaných 

rómskych a iných 

komunít 

služby pre rómske obyvateľstvo, Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

 Rimavské Brezovo 
- Výstavba bytov nižšieho štandardu pre 

mladé rodiny a MRK 

Počet novopostavených bytov 

nižšieho štandardu 
výsledok počet 

400,00 
Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

       

Prioritná oblasť 

Merateľné indikátory Typ 
Merná 

jednotka 

Hodnota  

v tis. EUR Environmentálna  

PO / III 
Projekty/ aktivity 

Opatrenie 3.1 
Budovanie a modernizácia 

infraštruktúry vodného 

hospodárstva 

 MR RaR 

- Protipovodňové opatrenia, regulácie 

potokov a oprava vodných tokov  

Dĺžka upravených korýt výsledok km 

1 434,40 Počet realizovaných 

protipovodňových opatrení 
výsledok počet 

- Vybudovanie, rekonštrukcia 

a modernizácia verejnej kanalizácie, 

kanalizačných šácht, čerpacích staníc 

odpadových vôd 

Dĺžka vybudovaných, 

rekonštruovaných, 

modernizovaných kanalizácií 

výsledok km 

2 600,00 

Počet vybudovaných, 

rekonštruovaných, 

modernizovaných kanalizačných 

šácht, čerpacích staníc odpadových 

vôd 

výsledok počet 

Počet užívateľov podporených 

projektov 
výsledok počet 

- Kúpa techniky a fekálneho vozidla pre 

zvoz splaškových vôd 

Počet zaobstaraných vozidiel, 

techniky pre zvoz splaškových vôd 
výsledok počet 30,00 

- Vybudovanie, rekonštrukcia, modernizácia 

a rozšírenie čističky odpadových vôd 

(ČOV) 

Počet vybudovaných, 

rekonštruovaných, 

modernizovaných a rozšírených 

ČOV 

výsledok počet 2 930,00 

 Čerenčany 
- Zníženie energetickej náročnosti na ČOV 

Čerenčany 
Počet podporených aktivít projektu výsledok počet 25,00 

 Rimavské Zalužany - Vybudovanie rybníka 
Počet vybudovaných rybníkov, 

aktivít projektu 
výsledok počet 50,00 

 Sušany 
- Rekonštrukcia verejného vodovodu 

a vodojemu 

Dĺžka rekonštruovanej siete 

verejného vodovodu 
výsledok počet 

456,00 

Počet podporených aktivít projektu výsledok počet 
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Opatrenie 3.2 
Odstraňovanie 

ekologických záťaží a 

nakladanie s odpadmi  MR RaR 

- Obstaranie mechanizmov pre zberný dvor 

a kompostovisko 
Počet obstaraných mechanizmov výsledok počet 411,20 

- Vybudovanie, rozšírenie zberného dvora 

Počet vybudovaných, rozšírených 

zberných dvorov 
výsledok počet 

645,20 

Objem uskladneného odpadu  výsledok t 

- Vybudovanie kompostoviska 
Počet vybudovaných kompostovísk výsledok počet 

504,20 
Objem uskladneného odpadu  výsledok t 

Opatrenie 3.3 
Rozvoj a modernizácia 

energetického 

hospodárenia 

 MR RaR 
- Rekonštrukcia a modernizácia 

vykurovacích telies verejných budov 

Počet rekonštruovaných, 

modernizovaných vykurovacích 

telies 

výsledok t 235,00 

Opatrenie 3.4 
Obnova vidieckej krajiny 

 MR RaR 

- Podpora biodiverzity prvkami zelenej 

infraštruktúry s posilnením výsadby 

zelene, kvetinovej výzdoby a zelených 

plôch 

Zrekonštruovaná plocha s prvkami 

zelenej infraštruktúry podporujúca 

biodiverzitu 

výsledok m
2 

10,00 

Počet vysadených rastlín, krov, 

drevín  
výsledok počet 

- Revitalizácia verejných priestranstiev 

Plocha estetickej zelene výsledok m
2 

342,90 Počet vysadených rastlín, krov, 

drevín  
výsledok počet 

 Rimavské Brezovo 

- Revitalizácia minerálnych prameňov 
Počet obnovených prírodných 

zdrojov 
výsledok počet 15,00 

- Rozvoj a obnova prírodných prameňov 
Počet obnovených prírodných 

zdrojov 
výsledok počet 7,50 

 Rimavské Zalužany  
- Oprava studničiek , studní  a prameňov v 

obci 

Počet vyčistených studničiek, 

studní, prameňov 
výsledok počet 

17,00 

Počet užívateľov výsledok počet 

 Sušany - Rekonštrukcia obecných studní 
Počet rekonštruovaných studní výsledok počet 

7,20 
Počet užívateľov výsledok počet 

 Vyšný Skálník 
Rekreačno-športový areál Rybník v lokalite 

Vyšný Skálník 

Rozloha revitalizovaných rybníkov výsledok m2 

600,00 

Počet obstaraných nových strojov, 

prístrojov, techniky a technológií 
výsledok počet 

Zmena v objeme produkcie 

akvakultúry 
výsledok počet 

Počet zrealizovaných stavebných 

investícií 
výsledok počet 
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Tabuľka 4 Plán realizácie opatrení PHRSR v programovom období 2021 - 2027 
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4. Finančná časť 
 

Tabuľka 5 Indikatívny finančný rámec aktualizácie PHRSR MR RaR na roky 2023 – 2027 

s výhľadom do 2030 (v tis. €) 

Aktualizácia PHSR MR 

RR 2023-2030 
EŠIF POO CLLD Štátny 

rozpočet 

Vlastné 

zdroje Spolu 

Prioritná oblasť ekonomická PO I 

Opatrenie 1.1. 2 890,56  354,00 177,00  3 421,56 

Opatrenie 1.2. 1 295,00  714,70   2 009,70 

Opatrenie 1.3. 2 996,60  642,20 500,00  4 138,80 

Opatrenie 1.4.   52,40   52,40 

Opatrenie 1.5. 465,00     465,00 

Opatrenie 1.6. 75,00     75,00 

Opatrenie 1.7. 3 641,20  362,00 90,00  4 093,20 

Opatrenie 1.8. 315,00  12,50   327,50 

Opatrenie 1.9.    50,00  50,00 

Prioritná oblasť sociálna PO II 

Opatrenie 2.1. 90,00     90,00 

Opatrenie 2.2 370,00     370,00 

Opatrenie 2.3 1 850,00  433,50   2 283,50 

Opatrenie 2.4. 1 068,40     1 068,40 

Opatrenie 2.5. 410,00     410,00 

Prioritná oblasť environmentálna PO III 

Opatrenie 3.1 7 120,40  405,00   7 525,40 

Opatrenie 3.2 1 022,60  538,00   1 560,60 

Opatrenie 3.3. 235,00     235,00 

Opatrenie 3.4   399,60   399,60 

Spolu 23 844,76  3 913,90 817,00  28 575,66 

 


