
Akčný plán mesta a obcí UMR Lučenec
Akčný plán (AP) IÚS UMR Lučenec je súborom akčného plánu mesta Lučenec a 15tich obcí UMR Lučenec  (projektov, projektových zámerov a projektových ideí), ktoré boli 
identifikované mestom Lučenec a obcami UMR Lučenec a ďalšími subjektmi v priebehu prípravy IÚS k 30.06.2022), a ktoré sú kategorizované v zmysle strategickej časti spoločnej 
Integrovanej územnej stratégie UMR Lučenec.

Akčný plán je flexibilný a živý dokument pre implementáciu IÚS, čo znamená jeho dopĺňanie, aktualizáciu, selekciu projektových zámerov, projektov a predpokladá proaktívnu  a 
systematickú prácu s touto časťou rozvojového dokumentu.

Akčný plán IÚS UMR Lučenec je základom pre definovanie integrovaných územných investícií a integrovaných projektových balíkov.
  
S ohľadom na zadefinovanú stratégiu rozvoja UMR Lučenec je situácia v pripravenosti projektov, resp. projektových zámerov, ktoré sú zatriedené v AP podľa plánovaných cieľov a 
opatrení rozvoja UMR Lučenec, nasledovná:
 
1.Najviac pripravených projektových zámerov a projektov v štruktúre stratégie IÚS UMR Lučenec má mesto Lučenec. V pripravenosti projektových zámerov/projektov  za mestom 
Lučenec nasledujú obce Halič, Tomášovce, Vidiná, ktoré definujú projektové zámery a projekty vo viacerých rozvojových oblastiach.
2.Niektoré obce vo svojom AP majú definovaných len veľmi málo projektov ( aj len 1), resp. žiadne (obec Mýtna)
3.Väčšina obcí UMR Lučenec definuje  projekty a projektové zámery v oblasti environmentálnej infraštruktúry a dopravnej infraštruktúry, ktoré majú charakter viac dopytovo 
orientovaných projektov, avšak s príspevkom k naplneniu spoločných cieľov UMR Lučenec. Prioritou územia je aj podľa projektovej pripravenosti rozvoj cyklodopravy.
4.V rozvojovej oblasti „Práca v UMR Lučenec“ je pripravených len niekoľko projektov, najviac v meste Lučenec i vo väčších obciach najmä v oblasti zamestnanosti v cestovnom 
ruchu v prepojenosti na voľnočasovú infraštruktúru, ako aj v oblasti sociálneho podnikania, menšie obce v zásade nedefinujú aktivity v tejto oblasti 
5.Všetky obce vrátane mesta Lučenec nie sú ani programovo, ani projektmi dostatočne pripravené na riešenie dopadov klimatickej zmeny – oblasť „Zelený UMR Lučenec reaguje 
na zmenu klímy“ Chýbajú tiež pripravené projekty v oblasti energetiky i obehového hospodárstva..
6.Vzhľadom na projektovú pripravenosť, rozvojovou témou územia podľa AP mesta Lučenec a obcí, je sociálna starostlivosť orientovaná najmä na seniorov a sociálne bývanie.

Príloha 2 - Integrovaná územná stratégia UMR Lučenec 2022 – 2027 (2030)



Projekt Krátky opis Odhadované náklady (€) Poznámka

Rozvojová oblasť: Práca v UMR Lučenec € 13 560 000

Priorita: Cestovný ruch € 1 820 000

Revitalizácia mestských lesov s osobitným určením
Budovanie turisticko- rekreačnej lokality- Rekonštrukcia prístupových ciest, 
dobudovanie, oddychová zóna, rekreačné zóny, verejné WC, zvýšenie atraktivity CR

€ 300 000

Vybudovanie zelenej infraštruktúry a infraštruktúry cestovného 
ruchu - náučný chodník Bitka pri Lučenci

Náučný chodník pozostáva z 3 rozhľadní a bašty, dĺžka 6 km, informačné tabule, 
chodníky, parkoviská

€ 1 500 000
projektový zámer (ŠU, identifikácia parciel pre majetkovoprávne 
vysporiadanie)

Zatraktívnenie a dobudovanie verejného priestoru pre oddych a 
šport - Rekreačno-oddychová zóna Ľadovo

Zveľadenie a rozšírenie rekreačno-oddychovej zóny - vodná nádrž Ľadovo, doplnenie 
športových a vodných prvkov, rozšírenie služieb (škola jachtingu, člnkáreň)

projektový zámer (príprava projektov)

Turistický vláčik v regióne
Zvýšenie atraktivity cestovného ruchu územia. Prepojenie mesta a blízkeho okolia s 
atraktivitami CR

projektová idea, v sezóne 2022 v realizácii

Priorita: Energetika a energetická efektívnosť € 0

Priorita: Obehové hospodárstvo € 0

Priorita: Poľnohospodárstvo so zameraním sa na lokálny a € 3 750 000

Rekonštrukcia  mestskej tržnice
Komplexná rekonštrukcia budovy. V danom projekte sa počíta s rekonštrukciou 
vnútorných priestorov vrátane predajných priestorov a sociálnych zariadení a na 
rekonštrukciu vonkajších častí objektu.

€ 3 750 000 Projekt (SP)

Priorita: Podporné nástroje pre zvýšenie zamestnanosti € 7 990 000

Futuregion centrum - excelentné priemyselné aplikácie a 
odborné vzdelávanie na juhu BBSK

Dobudovanie a prevádzka vývojovej a inovačnej infraštruktúry v spádovej oblasti 
Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár s prepojením na akademickú, výskumnú a komerčnú sféru. 
2. Vytvorenie zdieľanej technologickej infraštruktúry  pre formálne aj neformálne 
vzdelávanie študentov základných a stredných škôl v spádovej oblasti projektu a pre 
rozvoj ich kreativity a inovačného myslenia. Podpora talentovaných ľudí, ich aktívne 
zapájanie do inovatívnych projektov, v intenciách Memoranda o podpore rozvoja 
inovácií v regióne Novohrad. Cieľová skupina: inovatívne firmy, odborníci v oblasti 
inovácií, študenti.

€ 6 500 000 Pilotná fáza projektu začatá

FutuClub - centrum kreatívnych aktivít pre rast inovačného 
potenciálu a sebarealizáciu detí a mládeže z Lučenca a 
spádových regiónov

Vytvorenie platformy, aby mladí ľudia získali pozitívnu emóciu v našom regióne, aby si 
vytvárali silné emočné a fyzické putá na región, aby mali dôvod a záujem sa vracať  zo 
štúdií a zahraničných pobytov domov a doma vytvárať hodnoty. Integrácia kariérneho 
programu - "Talent up" pre identifikovanie a rozvoj silných stránok účastníkov. 
Integrácia nástrojov ako sú FutuLab /moderné technológie/, Startup academy - podpora 
študentských firiem. Cieľová skupina - študenti základných a stredných škôl, mladí ľudia 
do 29 rokov.

€ 1 000 000 Pilotná fáza projektu začatá

Job Centrum Novohradu

Vytvorenie aktívneho Job centra v regióne Novohrad za účelom bilancie kompetencií 
UoZ a ZoZ a odborného poradenstva pri ich uplatňovaní na otvorenom trhu práce. 
Realizácia vzdelávacích aktivít za účelom zvýšenia zamestnateľnosti účastníkov. Podpora 
sociálneho podnikania v regióne. Cieľová skupina: UoZ a ZoZ

€ 490 000 Projektová idea

Rozvojová oblasť: Doprava v UMR Lučenec € 12 818 128

Priorita: Dopravná dostupnosť € 3 500 000

Elektrifikácia a optimalizácia železničnej trate Zvolen - Fiľakovo

Projekt je zameraný na zníženie nepriaznivých dopadov železničnej dopravy na životné 
prostredie náhradou nezávislej (motorovej) trakcie za ekologickú elektrickú trakciu, ako 
aj zvýšenie technickej a technologickej úrovne. Cieľom projektu je zabzpečenie 
udržateľnej mobility - nízko emisné dopravné systémy

projektový zámer (ÚR), Štátna investícia vo výške 220 mil. EUR

Mesto: Lučenec

projekt - čiastočne realizovaný, predpokladaný rozpočetRemeselný piTVOR Kultúrno - rozvojové centrum ľudových tradícií a remesiel v budove Divadla 
B.S.Timravy, p

€ 20 000



Obnova železničných spojov
Obnova železničných spojov, železničná doprava /na trase bývalej Polónia Expres/ 
Podpora národného projektu, spolupráca Maďarsko/ Salgotarián, Budapešť/- Slovensko

Obnova spojenia na trase LC- Balassagyarmat, zatiaľ vo forme nedeľných 
turistických vlakov od 2022, štátna investícia

Prepojenie obslužnej komunikácie v Priemyselnom parku

Vybudovanie prepojovacej komunikácie priemyselného parku – JUH na cestu 1/71 ako 
podmienky využitia disponibilnej infraštruktúry priemyselného parku Lučenec a 
motiváciou príchodu nových investorov do priemyselných parkov a zón v okrese. 
Vylúčenie enviromentálnej záťaže, vytvorenie nových pracovných miest.

€ 3 500 000
Očakávaný vstup štátu/MIRI SR. Otázka naväznosti dopravy na celé 
územie UMR

Priorita: Dopravná prepojenosť € 9 318 128

Vybudovanie dopravnej infraštruktúry - kruhová križovatka
Vybudovanie kruhovej križovatky- zvýšenie bezpečnosti motorovej cyklistickej a pešej 
dopravy

Projektová idea

Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov - Ulica M. Rázusa
Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu troch parkovísk a priľahlých chodníkov na 
priesečnej križovatke  Ul. M. Rázusa v meste

€ 224 128
Schválený projet - PD, SP, Projekt v realizácii, prebieha VO na 
dodávateľa

Obnova, rekonštrukcia a úprava miestnych komunikácií, 
rekonštrukcia a oprava mostov

Stavebné práce a údržba miestnych komunikácií, rekonštrukcia a oprava mostov. € 3 680 000 projektový zámer (spracovaná časť PD)

Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry - cyklotrasa Lučenec - 
Mikušovce- Rapovce

Vybudovanie bezpečnej a ekologickej cyklotrasy. Prepojenosť priemyselný park, 
rekreačné zariadenie Novolandia. BB07-Lučenec- Mikušovce, BB02 Poiplie- Trenč- 
Boľkovce

€ 1 500 000

Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry - mestská cyklozóna
Vybudovanie mestskej cyklistickej zóny, cca 8 km, sídlisková časť a oddychová zóna cez 
stred mesta, výsadba zelene, oddychové zóny pre cyklistov

€ 2 000 000

Vybudovanie cyklocestičky pri Tuhárskom potoku v meste 
Lučenec (pod pavilónom)

Vybudovanie cyklocestičky pri Tuhárskom potoku v intraviláne mesta v úseku od Ul. 
Komenského po Ul. lúčnu

€ 250 000 PD pre SP, Inžinierska činnosť - územné rozhodnutie

Zabezpečenie e-bikov pre zamestnancov MsÚ Ekologické riešenie na prepravu a výkon čínností zamestnancov MsÚ projektový zámer

Modernizácia vozového parku - ekologické autobusy a 
elektromobily

Ekologické autobusy a Zavedenie elektromobility pre samosprávu, mestskú políciu, 
taxík pre seniorov, Cieľom je skľudňovanie dopravy, zvýšenie bezpečnosti motorovej, 
cyklistickej a pešej dopravy

€ 600 000 projektová idea

Rozvojová oblasť: Zelený UMR Lučenec reaguje na zmenu 
klímy

€ 37 930 010

Priorita: Environmentálna infraštruktúra € 0

Priorita: Nakladanie s komunálnym odpadom € 3 087 000

Evidenčný systém zberných nádob - čipovanie 
Evidenčný systém zberných  nádob na komunálny odpad na území mesta Lučenec  
identifikačnými prvkami v rodinných domoch a pri bytových domoch gravitačnými 
zámkami bytových 

€ 650 000

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu/BRKO/ v meste Lučenec - kuchynský odpad

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom rozšírenia 
kompostárne na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, za 
účelom zvýšenia úrovne zhodnocovania 

€ 1 417 000 projekt (PD + SP)

Rozšírenie a zosieťovanie cyklotrás v území € 600 000

Prestupný uzol + záchytné parkovisko P+R- I. etapa/MHD, 
cyklocesta, autodoprava, ads. Parkovisko/

Rekonštrukcia a zhotovenie prestupného uzla so záchytným parkoviskom v blízkosti 
železničnej a autobusovej stanice. Zníženie zaťaženosti individuálnej dopravy. Zvýšenie 

€ 458 000 projekt (SP), schválený projekt z fondov, Projekt v realizácii

Cyklostanovištia Vybudovanie cyklostanovíšť na cyklotrase Lučenec- Halič- 2 ks € 6 000 projektová idea, Cyklotrasa Lučenec- Halič v realizácii

Trasa projektu:
2 smery trasovania a ich vzájomné prepojenie a zosieťovanie:
- Lučenec so začiatkom na železničnej a autobusovej stanici (integrácia s verejnou 
dopravou + Park and Ride) – pokračovanie cez Priemyselný park Lučenec – Mikušovce – 
Rapovce – Kalonda (napojenie na cyklistický náučný chodník Lučenec – Ipolytarnóc 
/HU/+  bod záujmu - splav Ipľa),
- Lučenec so začiatkom na železničnej a autobusovej stanici (integrácia s verejnou 
dopravou + Park and Ride) – Vidiná – Tomášovce – Podrečany – Ružiná – Divín – Tuhár – 
Stará Halič – Halič a ďalšie územia potrebné k realizácii projektu. Zámerom projektu je 
prepojiť jednotlivé body záujmu v území (historické a kultúrne pamiatky, prírodné 
bohatstvá, chránené územia, geopark Novohrad – Nógrád) a ďalšie strategické územia.



Zavedenie triedeného zberu odpadu v lokalite Rapovská 
križovatka

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie životného prostredia v lokalite Rapovská 
križovatka prostredníctvom zavedenia zberu triedeného odpadu - kontajnery a 
kontajnerové prístrešky

€ 20 000 projekt (PD + SP)

Dobudovanie zázemia pre zlepšenie kvality života – 
kontajnerové stojiská a prístrešky  

Zlepšenie občianskej vybavenosti a predchádzanie šírenia infekčných chorôb – 
prostredníctvom vybudovania uzamykateľných a polopodzemných stojísk, 
uzamykateľných kontajnerových prístreškov v meste Lučenec - zefektívnenie zberu a 
triedenie odpadu 

€ 1 000 000 projekt (PD, SP)

Priorita: Znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia) € 11 232 010
Komplexná rekonštrukcia materskej školy - Zníženie 
energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska ulica

Komplexná rekonštrukcia  MŠ,  zníženie energetickej náročnosti budovy € 831 010 projekt

Rekonštrukcia verejnej budovy MŠ Rúbanisko I
Rekonštrukcia a modernizácia budovy - zníženie energetickej zaťaženosti.( Zlepšenie 
podmienok detí, zamestnancov, spokojnosť rodičov a zákonných zástupcov.

€ 1 500 000 projektová idea

Rekonštrukcia verejnej budovy - zníženie energetickej 
náročnosti MŠ Herza

Historicky najstaršia  MŠ v meste. Rekonštrukcia budovy - strecha, odstránenie vlhnutia 
muriva, oprava a zateplenie

€ 150 000 projektová idea

Komplexná rekonštrukcia verejnej budovy spoločnej úradovne
Komplexná rekonštrukcia budovy a obstaranie zariadenia. Zníženie energetickej 
náročnosti. Presťahovanie administratívy z prenajímaných priestorov, zriadenie nového 
sídla MsÚ v Lučenci v budove č.súp.315, Námestie republiky č.26

€ 2 651 000 projektový zámer, partner MV SR (?) 

Podpora budovania inteligentných miest - komplexná 
rekonštrukcia verejného osvetlenia

Celková rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Lučenec, súčasťou sú aj smart prvky € 6 100 000 projektový zámer (ŠU)

Rekonštrukcia verejnej budovy MŠ M. R. Štefánika
Rekonštrukcia a modernizácia budovy - zníženie energetickej zaťaženosti.( Zlepšenie 
podmienok detí, zamestnancov, spokojnosť rodičov a zákonných zástupcov.

projektová idea, Majetok dvoch vlastníkov. Mesto spoluvlastník 2/3 
budovy a pozemkov

Priorita: Prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia) € 23 611 000

Revitalizácia verejného priestranstva - Tuhárske námestie
Komplexná revitalizácia a obnova námestia- trávnatej plochy, vytvorenie priestoru pre 
relax a aktívny oddych, s mestskou zeleňou, edukačnými prvkami a vodnými atrakciami, 
klimatické opatrenia, vonkajšie kino, vodné  prvky.

€ 1 000 000 projektový zámer (ÚR)

Revitalizácia verejného vnútroblokového priestoru sídliska 
červená armáda 

Sanácia existujúcich spevnených plôch chodníkov, verejného osvetlenia, doplnenie 
nových chodníkov a regenerácia výsadby zelene a trávnatých plôch, vybavenie 
vnútrobloku absentujúcim mobiliárom a hernými prvkami pre deti, mládež a seniorov.

€ 800 000 projekt (SP)

Revitalizácia a rekonštrukcia verejného priestoru - mestského 
parku

Opatrenia na zmiernenie klimatických zmien, Rekonštrukcia parku - dobudovanie 
technickej infraštruktúry, zokruhovanie, výsadba zelene, úprava chodníkov

€ 90 000 Spracovaná časť PD

Komplexná rekonštrukcia verejného priestranstva - Námestie 
Kubínyiho

Komplexná rekonštrukcia historického námestia v pamiatkovej zóne. Vybudovanie 
oddychovej zóny, výsadba zelene a zvýšenie atraktivity cestovného ruchu

€ 2 640 000 projektový zámer

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia verejného priestoru - 
predstaničného námestia  

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia predstaničného námestia Lučenec, výsadba 
zelene, úsek od Ul. novohradská po Ul. Mieru

€ 2 500 000 projektový zámer (ÚR)

Revitalizácia verejného priestranstva - Pedagogická záhrada
Dnes uzavretý areál navrhujeme otvoriť pre verejnosť a poskytnúť ho ako priestor pre 
trávenie voľného času a komunitné akcie, vytvorenie súvislej prírodnej trasy a 
prepojenie s cyklo trasami

€ 800 000 projektový zámer

Revitalizácia a rekonštrukcia verejného priestranstva - 
vnútroblok Erenburgova, Kuzmányho

Revitalizácia vnútrobloku  sídliska- infraštruktúra, mobiliár, ihriská, priestor pre oddych € 1 000 000 PD pre SP

Mestské ovocné sady, Envirocentrum Lučenec
Mestské ovocné sady + vybudovanie muštárne a sušiarne, Vybudovanie envirocentra 
zamerané na environmentálne vzdelávanie a praktické ukážky na zmiernenie dopadov na 
zmenu klímy

€ 110 000 projektová idea, predpokladané náklady

Revitalizácia vnútrobloku na Rúbanisku II (zelené opatrenia)
Riešenie vnútrobloku s cieľom zabezpečenia odvodnenia plôch zelenými opatreniami 
spolu s rekonštrukciou siete chodníkov v predmetnom priestore

€ 900 000 príprava PD pre SP

Budovanie zelenej infraštruktúry - Klimatický lesopark Kráľovský 
vŕšok

Revitalizácia lesoparku s cieľom adaptability na zmenu klímy, protipovodňové a 
vodozádržné opatrenia - revitalizácia prírodného klimatického ochladzovacieho cyklu, 
sprístupnenie nového lesoparku verejnosti, prepojenie s náučným chodníkom Bitka pri 
Lučenci

€ 12 000 000 projektový zámer



Revitalizácia a rekonštrukcia verejného priestranstva - pasáže 
Zlatá ulička

Revitalizácia verejných priestrastiev v centre mesta /kanalizácia, osvetlenie, spevnené 
plochy, mobiliár, výsadba zelene/. Zvýšenie atraktivity regiónu.

€ 205 000 projektový zámer

Rozvojová oblasť: Humánny a pre život atraktívny UMR 
Lučenec

€ 17 272 098

Priorita: Sociálne služby pre seniorov € 2 080 000
projekt (SP),
podaná žiadosť o NFP

Zabezpečenie soc. služieb - terénnej soc. práce a zabezpečenie 
poskytovania odborných kapacít na komunitnej úrovni

Zabezpečenie terénnej soc. práce v meste - mzdové výdavky - 4 zamestnanci, 3 roky; 
Zabezpečenie sociálnych služieb - komunitné služby - mzdové výdavky - 4 zamestnanci, 3 
roky

€ 150 000
v realizácii, národný projekt TSP II a NP BOKKU, odhadovaný náklad 
ročný

Priorita: Sociálna inklúzia MRK € 664 088

Vybudovanie infraštruktúry MRK

Vybudovanie a rekonštrukcia infraštruktúry, t.j. komunikácií pre obyvateľov 
marginalizovaných rómskych komunít (Rapovská križovatka, Ul.Továrenská), 
zabezpečenie prístupu k soc. zariadeniam, zdravotným a školským zariadeniam a 
verejným službám

€ 357 000 projekt (PD, SP), schválený projekt z fondov, Projekt v realizácii

Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke a rozvoj 
IT zručností v školách, počas aj mimo dištančného vzdelávania

Obyvatelia MRK a zo sociálne znevýhodneného prostredia - vzdelávanie. Projekt rieši 
rošírene existujúceho komunitného centra - doplnenie dvoch hygienických buniek 
(vrátane stavebných prác), výstavbu ihriska, altánku a kontajnerového stanovišťa pre 
separovaný zber.

€ 307 088
PD,SP,VO - v procese, Nórsky mechanizmus. Dve aktivity v jednom 
projekte. Projekt v realizácii

Priorita: Školstvo € 1 230 000

Výstavba materskej školy MŠ Lehára
Vybudovanie novej materskej školy - Lehára v meste Lučenec. Stavebno-technické 
úpravy areálu MŠ – výstavba detského ihriska, zeleň. Zvýšenie kapacít pre deti v 
predprimárnom zariadení a zvýšenie služieb v regióne.

€ 1 230 000 projektový zámer (príprava PD)

Priorita: Bývanie € 3 500 000
Komplexná obnova bytových domov - komunitné centrum, 
prestupné bývanie a nájomné byty v meste Lučenec - Ubytovňa 
Rúbanisko II

Predmetom projektu je komplexná obnova budovy ubytovne za účelom vytvorenia 
komunitného centra, nájomných bytov a osobitne nájomných bytov pre systém 
prestupného bývania pre cieľovú skupinu soc. vylúčených a MRK

€ 2 000 000 projekt (SP)

Komplexná obnova bytového domu - Skvalitnenie podmienok 
bývania obyvateľov MRK na Rapovskej križovatke

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie a skvalitnenie životných podmienok obyvateľov v 
osade prostredníctvom výmeny okien a dverí na bytových domoch. 

€ 1 500 000 projekt

Priorita: Voľný čas € 9 798 010

Výstavba regionálnej plavárne
Vybudovanie novej regionálnej plavárne na zelenej lúke vo vlastníctve mesta, 25 m 
bazén s wellness. Zvýšenie občianskej vybavenosti a zlepšenie kvality života s pridanou 
hodnotou. Moderné dostupné verejné služby.

€ 5 244 000
projekt (SP), prebieha proces VO, Finančné zdroje máme poskytnuté aj 
cez Fond na podporu športu

Rekonštrukcia športovej infraštruktúry - areál pre bocciu € 12 000 projekt (PD)

Revitalizácia a zveľadenie športovej infraštruktúry - mestské 
kúpalisko

Zveľadenie športového priestoru mestského kúpaliska a doplnenie služieb a športových 
prvkov pre návštevníkov (vodné prvky, tobogány, šmýkačky, detské prvky).

€ 40 200

Rekonštrukcia a dobudovanie športovej infraštruktúry - 
Futbalový štadión

Futbalový štadión bol kolaudovaný v roku 2018 (šatne, bufet). Ubytovacia časť je roky 
rozostavaná, schátralá. V prípade dokončenia je možnosť ubytovania športovcov.

Rekonštrukcia a dobudovanie športovej infraštruktúry - Zimný 
štadión III. etapa

Vzduchotechnika Plynová kotolňa , MAR, EPS - el pož signalizácia, ZOD - zariadenie na 
odvod dymu a tepla, Parkoviská pred a za štadiónom

€ 650 000

Prípravná etapa, pracuje sa na vydaní územného rozhodnutia,projekt v 
prípravnej fáze

Projektový zámer, pracuje sa na vydaní územného rozhodnutia

Stredisko sociálnych služieb- komplexná rekonštrukcia verejnej 
budovy

Projekt rieši celkovú rekonštrukciu budovy s vytvorením strediska sociálnych služieb 
rovnako tak rieši materiálno-technické vybavenie budovy. Komplexná starostlivosť o 
seniorov. Zníženie energetickej náročnosti budovy. Pobytová a ambulantná časť - 

€ 1 930 000

Vybudovanie protipovodňových opatrení - areál športovísk
Vybudovanie protipovodňových opatrení v areáli športovísk a rekreačnej zóny 
/futbalový štadión, plaváreň, tenisové kurty/

€ 775 000

Vybudovanie bezdrôtového vyrozumievacieho systému - 
mestský rozhlas

Vyhodnocovanie rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych 
udalostí ovplyvnených zmenou klímy-Rozhlasová sústava s ústredňou, vrátane sirény v 
meste Lučenec.

€ 791 000



Vybudovanie atletického štadióna, ZŠ L. Novomestského
Vybudovanie atletického štadióna- atletická dráha pre širokú verejnosť. Rekonštrukcia 
atletickej dráhy, tribúna a chodníky, osvetlenie a oplotenie, soc. zázemie

€ 420 000
v realizácii, schválená dotácia, lokálny dopad, projekt v realizácii- 
prebiehajú stavebné úpravy, predpokladaný termín ukončenia-leto 
2022

Úprava verejného priestranstva v Mestskom parku pri tzv. 
STRANDe

Projekt rieši úpravu verejného priestranstva v mestskom parku za účelom zvýšenia 
bezpečnosti pohybu v blízkosti vodného toku a zároveň umožniť návštevníkom 
mestského parku bližší kontakt s vodou Tuhárskeho potoka.

€ 80 610 PD + stavebné povolenie

Obnova historickej budovy - secesná vila s areálom
Celková rekonštrukcia a obnova národnej kultúrnej pamiatky a nádvoria + altánok. 
Umelecko remeselné práce. Budova je vo vlastníctve mesta LC.

€ 775 000 projekt

Zatraktívnenie kultúrno-historického potenciálu - Lučenský 
poklad

Zvýšenie atraktivity kultúrno-historického potenciálu, nové ponuky a služby pre rozvoj 
cestovného ruchu, sprístupnenie interaktívnej výstavy verejnosti, zvýšenie záumu o 
historické bohatstvo mesta a regiónu.  

projektová idea

Celková rekonštrukcia historickej budovy mestského múzea - 
Hasičská zbrojnica

Rekonštrukcia historickej budovy, rozšírenie expozície mestského múzea € 310 000 PD

Spolu za mesto € 81 580 236

projektová idea, pripravuje sa žiadosť

čiastočná rekonštrukcia prebehla v roku 2021, suma: 17 815,48 eur

Športový stánok ako pre reprezentantov Slovenska , športovcov členských klubov SAB a 
športovú verejnosť tak aj reprezentantov  štátov tzv. strednej Európy – tým podpora 
cestovného ruchu v meste Lučenec , región  Novohrad a Banskobystrický kraj .
Vlastná realizácia vybudovanie / zakúpenie objektu s následným vybudovaním ihrísk  s 
parametrami požadovanými svetovou športovou federáciou s patričným obslužným 
zázemím . 

Slovenská asociácia boccie

PD, inžinierska činnosť, žiadosť o financie 15 000 je podaná cez 
Nadáciu SPP

Tréningová (multifunkčná) hala
Vybudovanie tréningovej haly pre rôzne druhy športu, a to pre loptové hry a pohybové 
športy, čím sa podporí komplexnejšie využitie územia, v ktorého blízkosti sa nachádza 
futbalový štadión, zimný štadión a letné kúpalisko. 

€ 1 300 000

Rekonštrukcia kultúrnej infraštruktúry - amfiteáter

Národné športové centrum pre guľové športy ( boccia, 
lyonnaise volo , pétanque  a law boules )

€ 950 000

Cyklistický areál "Pumptrack" pre deti a mládež
Vybudovanie cyklistického areálu ako prírodne vytvorený okružný terén nahromadením 
pôdy do kopčekov s klopenými zákrutami, ktorý bude slúžiť pre rôzne vekové skupiny 
obyvateľov

€ 16 200



Obec: Boľkovce

Projekt Krátky opis Odhadované náklady (€) Poznámka

Rozvojová oblasť: Práca v UMR Lučenec € 0

Priorita: Cestovný ruch € 0

Priorita: Energetika a energetická efektívnosť € 0

Priorita: Obehové hospodárstvo € 0

Priorita: Poľnohospodárstvo so zameraním sa na lokálny a € 0

Priorita: Podporné nástroje pre zvýšenie zamestnanosti € 0

Rozvojová oblasť: Doprava v UMR Lučenec € 50 000

Priorita: Dopravná dostupnosť € 0

Priorita: Dopravná prepojenosť € 50 000
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci a zníženie úrazovosti € 20 000 projektová idea
Dobudovanie a rekonštrukcia obecných chodníkov Zvýšenie bezpečnosti občanov € 30 000 projektová idea
Rozvojová oblasť: Zelený UMR Lučenec reaguje na zmenu 
klímy

€ 807 000

Priorita: Environmentálna infraštruktúra € 700 000

Prekládka vodovodu v časi obce - Boľkovce osada
Cieľom je skvalitnenie a dohľad nad kvalitou vody (pre 100 obyv.), vysporiadanie 
pozemkov, aby sa vodovod dostal do správy Veolie.a.s.

€ 100 000 projekt (SP)

Vybudovanie kanalizácie s ČOV v obidvoch častiach obce Zamedziť znečisteniu pitnej vody a vodného zdroja (cez obec preteká rieka Ipeľ). € 600 000 projektová idea
Priorita: Nakladanie s komunálnym odpadom € 7 000

Priorita: Znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia) € 100 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Zvýšenie bezpečnosti v obci a zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia. € 20 000 projektová idea

Rekonštrukcia a modernizácia budovy Obecného úradu
Úprava a zateplenie fasády,zavedenie ústredného kúrenia, dobudovanie materiálno-
technického vybavenia OÚ v súlade s aktuálnymi potrebami.

€ 80 000 projekt (PD)

Priorita: Prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia) € 0

Rozvojová oblasť: Humánny a pre život atraktívny UMR 
Lučenec

€ 120 000

Priorita: Sociálne služby pre seniorov € 0

Priorita: Sociálna inklúzia MRK € 0

Priorita: Školstvo € 60 000

Rekonštrukcia a modernizácia MŠ a školského dvoru
Doplnenie materiálno-technického vybavenia priestorov budovy MŠ a zhospodárnenie 
prevádzky - kúrenia.

€ 60 000 projektová idea

Priorita: Bývanie € 0

Priorita: Voľný čas € 60 000

Spolu za obec € 977 000

Rekonštrukcia kultúrneho domu Výmena ústredného kúrenia, výmena okien, doplnenie materiálno-technického 
zabezpečenia.

€ 60 000 projektová idea

Zabezpečenie kompostérov pre obyvateľov Zvýšenie separácie odpadu € 7 000 projektová idea



Obec: Divín

Projekt Krátky opis Odhadované náklady (€) Poznámka

Rozvojová oblasť: Práca v UMR Lučenec € 0

Priorita: Cestovný ruch € 0

Dobudovanie rekreačnej oblasti Ružina

Prepojenie rekreačnej oblasti Ružiná s obcou Divín, chodníkom pre peších, cyklistov a 
korčuliarov predstavujúc elimináciu rizika nebezpečenstva pri zvýšenej premávke hlavne 
počas letnej turisticklej sezóny a komplexné riešenie výstavby nových zariadení vyšieho 
štandardu so širšou ponuka služieb CR

projektová idea

Sprístupnenie hradu Divín
Realizovať bezpečnostné úpravy a zabezpečiť bezpečnosť pre pohybujúcich sa 
návštevníkov v priestoroch hradu.

projekt (realizačná PD)

Priorita: Energetika a energetická efektívnosť € 0

Priorita: Obehové hospodárstvo € 0

Priorita: Poľnohospodárstvo so zameraním sa na lokálny a € 0

Priorita: Podporné nástroje pre zvýšenie zamestnanosti € 0

Rozvojová oblasť: Doprava v UMR Lučenec € 0

Priorita: Dopravná dostupnosť € 0

Priorita: Dopravná prepojenosť € 0

Rozvojová oblasť: Zelený UMR Lučenec reaguje na zmenu 
klímy

€ 0

Priorita: Environmentálna infraštruktúra € 0

Priorita: Nakladanie s komunálnym odpadom € 0
Zberný dvor Separovaný zber a likvidovanie odpadu projektový zámer

Malá kompostáreň
Vybudovanie malej kompostárne by sa zvýšila možnosť pre obec zvýšiť kapacitu 
vytriedených zložiek KO, a teda znížiť objem skládkovaného odpadu

projektová idea

Priorita: Znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia) € 0

Priorita: Prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia) € 0

Rozvojová oblasť: Humánny a pre život atraktívny UMR 
Lučenec

€ 0

Priorita: Sociálne služby pre seniorov € 0

Priorita: Sociálna inklúzia MRK € 0

Priorita: Školstvo € 0

Priorita: Bývanie € 0

IBV v obci 
Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov z výstavbou inžinierskych sieti pre novú IBV - 
Divín - zvýšený dopyt po stavebných pozemkoch v obci Divín

projektový zámer

Priorita: Voľný čas € 0

Spolu za obec € 0



Obec: Halič

Projekt Krátky opis Odhadované náklady (€) Poznámka

Rozvojová oblasť: Práca v UMR Lučenec € 976 000

Priorita: Cestovný ruch € 896 000

Revitalizácia lesíka "feňveš" a zmena jeho využitia na rekreačný 
lesopark. 

Lesík na hranici zastavaného územia obce vo výmere 4,5 ha plnil v minulosti aj funkciu 
ochrany Haliče pred silným vetrom. V súčasnosti je využívaný Lesmi SR ako hospodársky 
les, v rámci zmeny lesného hospodárskeho plánu bude zmenený účel jeho využitia na les 
osobitného určenia a bude vrátený do majetku obce. Zámerom je vybudovať v ňom 
napríklad i lanový park (tarzánia). 

€ 90 000
Projektový zámer - potrebná zmena účelu využitia v rámci nového 
lesnohospodárskeho plánu - rok 2022, účel zapracovaný v územnom 
pláne obce - projektový zámer

Hasičská zbrojnica rekonštrukcia a nadstavba objektu (aj pre 
účel ubytovania)

Rekonštrukcia jestvujúcej prízemnej budovy hasičskej zbrojnice a nadstavba s 
vybudovaním podkrovia. Nové priestory budú slúžiť pre potreby krátkodobého 
ubytovania apartmánového typu pre potreby cestovného ruchu s kapacitou 6 pevných 
lôžok a 6 prísteliek. 

€ 275 000
Projekt - vydané právoplatné stavebné povolenie, vrátane realizačného 
projektu potrebné VO

Rekonštrukcia budovy bývalej železničnej stanice a jej využitie v 
cestovnom ruchu

Budova stanice, ktorá je súčasťou areálu zrušenej železnice spájajúcej Lučenec s Haličou 
ponúka možnosť na využitie v cestovnom ruchu nielen pre nadšencov železníc. Celý 
areál sa nachádza na cykloceste z Lučenca do Haliče. V samotnej budove môže vzniknúť 
reštauračný pivovar s ubytovaním s kapacitou 12 lôžok. Pred budovou plánujeme 
obnoviť niekoľko koľajových polí a umiestniť tu historické vozne a zrealizovať aj 
modelovú exteriérovú železnicu, resp. detský vláčik.

€ 450 000
Projektová idea - odsúhlasený prevod majetku od ŽSR na obec, 
potrebné pripraviť PD, exteriérové aktivity naviazané na obnovený 
strážny domček v realizácii. 

Náučný chodník spájajúci miestne pamätihodnosti a významné 
osobnosti pôsobiace v Haliči

Náučný chodník už má vybudované prvé stanovište pri strážnom domčeku pri zrušenej 
železnici a návštevníka dovedie k lekárni i múzeu maliara Csontváryho, k 5NKP v Haliči, 
Forgáchovskej hrobke i ku gotickému kostolu a drevenej zvonici v susednej Starej Haliči. 
Poukáže aj na prírodné bohatstvo a napríklad aj na historické ručne kopané studne v 
obci.

€ 32 000
Projekt v realizácii - spracovaný koncept NCH, umiestnené prvé 4 
tabule náučného chodníka + 1 oddychové miesto

Priorita: Energetika a energetická efektívnosť € 0

Priorita: Obehové hospodárstvo € 0

Priorita: Poľnohospodárstvo so zameraním sa na lokálny a € 0

Priorita: Podporné nástroje pre zvýšenie zamestnanosti € 80 000

Obecný sociálny podnik

Na riešenie problematiky dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o 
zamestnanie plánujeme vytvoriť sociálny podnik, ktorého predmetom podnikania bude 
najmä odpadové hospodárstvo (najmä oblasť nakladania s biologicky rozložiteľný 
odpadom) a dokončovacie stavebné práce. Obec už síce tieto činnosti zabezpečuje s 
využitím národných projektov ÚPSVaR, nie však so štatútom sociálneho podniku, je 
potrebné vytvoriť spoločnosť a registrovať sociálny podnik

€ 80 000 Projekt v realizácii, zatiaľ bez štatútu sociálneho podniku.

Rozvojová oblasť: Doprava v UMR Lučenec € 2 422 000

Priorita: Dopravná dostupnosť € 0

Priorita: Dopravná prepojenosť € 2 422 000
Cyklotrasa Halič - Tomášovce Zámer prepojenia obcí Halič a Tomášovce po jestvujúcich poľných a lesných cestách. € 22 000 projektová idea

Autobusové zastávky - vstupné brány do obce

Koncept originálnych autobusových čakární ako atraktívneho prvého kontaktu 
návštevníkov využijúcich pre dopravu do Haliče hromadnú dopravu. Jedna z čakární v 
časti Halič - Telka bude slúžiť aj ako oddychové stanovište na cykloceste Lučenec-Halič. 
Súčasťou projektu je aj vybudovanie bezpečného priechodu pre chodcov na ceste I/75.

€ 85 000
Projekt (PD) - ohlásenie drobných stavieb autobusových zastávok, pre 
prechod pre chodcov s pruhmi pre autobusy prebieha stavebné 
konanie.

Projektový zámer - projektová dokumentácia s ohlásením stavebných 
úprav, zabezpečených 18.000€ na realizáciu, Mikroregión Novohradské 
podzámčie, OOCR

Nástupný bod cestovného ruchu s parkom miniatúr
Na križovatke ciest, z ktorej sa dá pokračovať do väčšiny hodnotných destinácií a 
pamiatok mikroregiónu i celého Novohradu bude umiestnený park miniatúr s 
dominantami regiónu ako inšpirácia pre návštevníkov navštíviť aj originály. 

€ 49 000



Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Halič
Projekt rieši rekonštrukciu a zvýšenie bezpečnosti premávky na 11 miestnych 
komunikáciách v obci Halič. Je možné projekt rozdeliť na etapy, nakoľko pre každú MK je 
spracovaná samostatná projektová dokumentácia. 

€ 950 000 projekt (realizačná PD)

Obojstranných chodník ul. Mieru II. Etapa

Vybudovanie chodníka po oboch stranách ul. Mieru (hlavná ulica) v celkovej dĺžke 
988,95 m. Súčasťou je i projekt prekrytia rigolov s vybudovaním dažďovej kanalizácie a 
vybudovanie vjazdov k priľahlým nehnuteľnostiam. Projekt prispeje i k zvýšeniu 
bezpečnosti cestnej premávky

€ 465 000 projekt (SP)

Cyklostanovištia Vybudovanie cyklostanovíšť na cyklotrase Lučenec- Halič- 2 ks projektová ídea

Rozvojová oblasť: Zelený UMR Lučenec reaguje na zmenu 
klímy

€ 996 000

Priorita: Environmentálna infraštruktúra € 0

Priorita: Nakladanie s komunálnym odpadom € 520 000

Zberný dvor s kompostárňou a mechanizmami
Vybudovanie zberného dvora pre zber a triedenie zložiek komunálneho odpadu s 
rozšírením jestvujúcej komunitnej kompostárne na kompostáreň s vyššou kapacitou, 
perspektívne postačujúcej pre obce mikroregiónu 

€ 520 000 projektový zámer

Priorita: Znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia) € 261 000

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu
Zateplenie fasády, suterénu, komplexná výmena vykurovacej sústavy, doplnenie o nový 
zdroj tepla - kotol na pelety (zateplenie strechy realizované v rámci už prebiehajúcej 
rekonštrukcie strechy).

€ 236 000 projekt (SP)

Modernizácia verejného osvetlenia
Formou garantovanej energetickej služby už síce bola zrealizovaná kompletná výmena 
svietidiel VO za úsporné LED svietidlá, energetickým auditom však bola vyrátaná ďalšia 
možná úspora zapojením solárnych a fotovoltických panelov.

€ 25 000
Projektový zámer - energetický audit s garantovanou energetickou 
službou

Priorita: Prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia) € 215 000

Rozvojová oblasť: Humánny a pre život atraktívny UMR 
Lučenec

€ 2 800 000

Priorita: Sociálne služby pre seniorov € 780 000

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Halič
Komplexná rekonštrukciazdravotného strediska s vytvorením 2 amb.praktického lekára 
pre dospelých, 1 pre deti a dorast, 1zubnú amb.a 1amb. gynekológa. Plus priestory pre 
denný stacionár s kapacitou 24 klientov a denné centrum pre seniorov. 

€ 780 000 projekt (SP)

Priorita: Sociálna inklúzia MRK € 0

Priorita: Školstvo € 0

Priorita: Bývanie € 1 905 000

Výstavba nájomných bytových domov
Výstavba 14 b.j. v 2 samostatných objektoch bytových domov so súvisiacou 
infraštruktúrou. Štartovací projekt v novej lokalite vyčlenenej na IBV - Halič-Horné pole

€ 1 105 000 projekt (SP+zmluva o dielo)

Priorita: Voľný čas € 115 000

Spolu za obec € 7 194 000

projekt (realizačná PD), Obec disponuje projektovou dokumentáciou 
avšak je potrebné ju prepracovať na platné normy

projektový zámer, Náklady odhadnuté projektantom na 1 etapu

Projekt - realizačná PD, vydané ohlásenie stavebných úprav (povolené – 
potrebné VO)

Cyklistický chodník Halič-Lučenec - trasa E

Trasa nadväzujúca na cyklochodník budovaný mestom Lučenec, ktorý končí pri čistiarni 
odpadových vôd. Trasa E je navrhnutá od ČOV až do centra obce na Podzámockom 
námestí, pričom trasa prechádza popri objekte železničnej stanice, cestou 3. triedy smer 
Tomášovce a Stará Halič, popri vstupe do zámockého parku. 

€ 900 000

Atletická dráha v športovom areáli ZŠ s MŠ 
Vybudovanie nového tartanového povrchu na atletickej dráhe. Areál okrem žiakov 
využíva aj široká verejnosť. Cieľom je zlepšiť možnosti na šport a rekreáciu. 

€ 115 000 Projektový zámer - spracovaná PD pre ohlásenie stavebných úprav

Infraštruktúra pre individuálnu bytovú výstavbu Halič-Horné 
pole

Komplexné riešenie budovania inžinierskych sietí (elektrina, voda, kanál, dažďová 
kanal., plyn, optika), miestne komunikácie, verejné osvetlenie, parkoviská a verejná 
zeleň. Počíta sa celkovo s 3 bytovými domami á 8bytových jednotiek a 100 rodinných 
domov. Projekt bude rozdelený na 4 etapy podľa toho ako sa podarí zabezpečiť zdroje 
financovania na výkup pozemkov, spracovanie PD a budovanie infraštruktúry.

€ 800 000

Revitalizácia vnútroblokov na uliciach Školská a Družstevná
Workoutová zóna a detské ihrisko v rámci vnútrobloku ulíc Družstevná – Školská, spolu s 
revitalizáciou zelene, komunitnou záhradou a vodozádržnými opatreniami.

€ 215 000



Obec: Lovinobaňa

Projekt Krátky opis Odhadované náklady (€) Poznámka

Rozvojová oblasť: Práca v UMR Lučenec € 0

Priorita: Cestovný ruch € 0

Priorita: Energetika a energetická efektívnosť € 0

Priorita: Obehové hospodárstvo € 0

Priorita: Poľnohospodárstvo so zameraním sa na lokálny a € 0

Priorita: Podporné nástroje pre zvýšenie zamestnanosti € 0

Rozvojová oblasť: Doprava v UMR Lučenec € 0

Priorita: Dopravná dostupnosť € 0

Priorita: Dopravná prepojenosť € 0

Rozvojová oblasť: Zelený UMR Lučenec reaguje na zmenu 
klímy

€ 7 260 000

Priorita: Environmentálna infraštruktúra € 7 260 000

Rekonštrukcia ČOV
Intenzifikácia ČOV - Zlepšenie čistiaceho procesu , zníženie prevádzkových nákladov, 
nová technológia prevzdušňovania, rekonštrukcia ČOV.

€ 120 000 projekt (SP)

Splašková kanalizácia Vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Lovinobaňa - odvod splaškových vôd. € 7 140 000 projektový zámer
Priorita: Nakladanie s komunálnym odpadom € 0

Priorita: Znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia) € 0

Priorita: Prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia) € 0

Rozvojová oblasť: Humánny a pre život atraktívny UMR 
Lučenec

€ 0

Priorita: Sociálne služby pre seniorov € 0

Priorita: Sociálna inklúzia MRK € 0

Priorita: Školstvo € 0

Priorita: Bývanie € 0

Priorita: Voľný čas € 0

Spolu za obec € 7 260 000



Obec: Mikušovce

Projekt Krátky opis Odhadované náklady (€) Poznámka

Rozvojová oblasť: Práca v UMR Lučenec € 0

Priorita: Cestovný ruch € 0

Priorita: Energetika a energetická efektívnosť € 0

Priorita: Obehové hospodárstvo € 0

Priorita: Poľnohospodárstvo so zameraním sa na lokálny a € 0

Priorita: Podporné nástroje pre zvýšenie zamestnanosti € 0

Rozvojová oblasť: Doprava v UMR Lučenec € 637 000

Priorita: Dopravná dostupnosť € 0

Priorita: Dopravná prepojenosť € 637 000
Lučenec-Mikušovce-Rapovce Cyklistická cestička Mikušovce - 
trasa B

Projekt je zameraný na návrh cyklistickej cestičky od hranice katastra Lučenec-
Mikušovce po hranicu katastra Mikušovce-Rapovce.

€ 282 000 projekt

Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov v obci
Projekt je zameraný na opravu jestvujúcich miestnych chodníkov v obci Mikušovce II. 
etapa.

€ 355 000 projekt

Rozvojová oblasť: Zelený UMR Lučenec reaguje na zmenu 
klímy

€ 1 000 000

Priorita: Environmentálna infraštruktúra € 1 000 000
Kanalizácia a výstavby ČOV Vybudovanie novej kanalizácie a ČOV v obci Mikušovce. € 1 000 000 projektová idea
Priorita: Nakladanie s komunálnym odpadom € 0

Priorita: Znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia) € 0

Priorita: Prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia) € 0

Rozvojová oblasť: Humánny a pre život atraktívny UMR 
Lučenec

€ 52 340

Priorita: Sociálne služby pre seniorov € 0

Priorita: Sociálna inklúzia MRK € 0

Priorita: Školstvo € 0

Priorita: Bývanie € 0

Priorita: Voľný čas € 52 340

Multifunkčné ihrisko v obci Mikušovce
Vybudovanie detské ihriska v centre obce - ako priestor na trávenie voľného času pre 
miestnych detí.

€ 52 340 projekt

Spolu za obec € 1 689 340



Obec: Mýtna

Projekt Krátky opis Odhadované náklady (€) Poznámka

Rozvojová oblasť: Práca v UMR Lučenec € 0

Priorita: Cestovný ruch € 0

Priorita: Energetika a energetická efektívnosť € 0

Priorita: Obehové hospodárstvo € 0

Priorita: Poľnohospodárstvo so zameraním sa na lokálny a € 0

Priorita: Podporné nástroje pre zvýšenie zamestnanosti € 0

Rozvojová oblasť: Doprava v UMR Lučenec € 0

Priorita: Dopravná dostupnosť € 0

Priorita: Dopravná prepojenosť € 0

Rozvojová oblasť: Zelený UMR Lučenec reaguje na zmenu 
klímy

€ 0

Priorita: Environmentálna infraštruktúra € 0

Priorita: Nakladanie s komunálnym odpadom € 0

Priorita: Znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia) € 0

Priorita: Prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia) € 0

Rozvojová oblasť: Humánny a pre život atraktívny UMR 
Lučenec

€ 0

Priorita: Sociálne služby pre seniorov € 0

Priorita: Sociálna inklúzia MRK € 0

Priorita: Školstvo € 0

Priorita: Bývanie € 0

Priorita: Voľný čas € 0

Spolu za obec € 0



Obec: Panické Dravce

Projekt Krátky opis Odhadované náklady (€) Poznámka

Rozvojová oblasť: Práca v UMR Lučenec € 0

Priorita: Cestovný ruch € 0

Priorita: Energetika a energetická efektívnosť € 0

Priorita: Obehové hospodárstvo € 0

Priorita: Poľnohospodárstvo so zameraním sa na lokálny a € 0

Priorita: Podporné nástroje pre zvýšenie zamestnanosti € 0

Rozvojová oblasť: Doprava v UMR Lučenec € 519 000

Priorita: Dopravná dostupnosť € 0

Priorita: Dopravná prepojenosť € 519 000
Merače rýchlosti, dopravné značenia Zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky € 20 000 projektová idea

Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Rekonštrukcia asfaltovej krytiny ciest, rekonštrukcia chodníkov, vybudovanie 
chodníkov

€ 499 000 projektová idea

Rozvojová oblasť: Zelený UMR Lučenec reaguje na zmenu 
klímy

€ 2 020 000

Priorita: Environmentálna infraštruktúra € 1 700 000
Obecný vodovod        Prívod vody, vodojem, zásobné potrubie z vodojemu, rozvod vody v obci   € 1 600 000 projektový zámer (ÚR + príprava PD)
Dobudovanie splaškovej kanalizácie Splašková kanalizácia 260 m DN 300 a prípojky. € 100 000 projekt (SP)
Priorita: Nakladanie s komunálnym odpadom € 100 000
Materiálno-technické vybavenie separovaného zberu a 
vybudovanie obecnej kompostárne

Nákup techniky a vybudovanie obecnej kompostárne € 100 000 projektová idea

Priorita: Znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia) € 120 000

Rekonštrukcia Materskej školy
Výmena okien a vchodových dverí, zateplenie fasády a stropov, výmena strešnej krytiny 
vrátane latovania oplechovania a obkladu rímsy. Nejedná sa o rozšírenie kapacity MŠ.

€ 80 000 projektová idea

Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Výmenou úsporných žiarivkových svietidiel na LED lampy by sme chceli zlepšiť a 
zmodernizovať osvetlenie

€ 20 000 projekt/VO ukončené

Meranie kvality ovzdušia zariadenie na meranie ovzdušia, hluku a prachu € 20 000 projektová idea
Priorita: Prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia) € 100 000
Rekonštrukcia dažďových rigolov Výmena betónových tvárníc pôvodného dažďového rigolu € 100 000 projektová idea
Rozvojová oblasť: Humánny a pre život atraktívny UMR 
Lučenec

€ 1 094 000

Priorita: Sociálne služby pre seniorov € 150 000
Zriadenie denného stacionára a terénnych sociálnych 
a komunitných služieb

Zlepšenie podmienok pre strávenie voľného času pre seniorov a zabezpečenie sociálnych 
a komunitných služieb

€ 150 000 projektová idea

Priorita: Sociálna inklúzia MRK € 0

Priorita: Školstvo € 0

Priorita: Bývanie € 499 000
Rozšírenie individuálnej bytovej Vypracovanie územného plánu obce, vymedzenie zóny pre IBV, výstavba nájomných € 499 000 projektová idea
výstavby
Priorita: Voľný čas € 445 000
Vyhliadková veža Vybudovanie oddychovej zóny s vyhliadkovou vežou € 40 000 projektová idea
Kryté pódium s areálom Výstavba vonkajšieho krytého pódia s areálom € 50 000 projektová idea



Rekonštrukcia kultúrneho domu
Zateplenie budovy, vnútorné stavebné úpravy, elektromontáže, bleskozvod, oprava 
vnútorných stien sály a schodiska, výmena zásuviek vypínačov a svietidiel

€ 130 000 projekt

Miestne parkoviská Parkovisko pred Obecným úradom € 40 000 projektová idea
Kamerové systémy Rozšírenie kamerového systému € 20 000 projekt 
Zavedenie/rozšírenie internetu Zavedenie optickej siete internetu € 15 000 projekt
Dom smútku, areály kostolov Rekonštrukcia domu smútku € 150 000 projektová idea
Pozemkové úpravy Pozemkové úpravy parciel z EKN do CKN stavu v k.ú obce projektová idea

Spolu za obec € 3 633 000



Obec: Pinciná

Projekt Krátky opis Odhadované náklady (€) Poznámka

Rozvojová oblasť: Práca v UMR Lučenec € 0

Priorita: Cestovný ruch € 0

Priorita: Energetika a energetická efektívnosť € 0

Priorita: Obehové hospodárstvo € 0

Priorita: Poľnohospodárstvo so zameraním sa na lokálny a € 0

Priorita: Podporné nástroje pre zvýšenie zamestnanosti € 0

Rozvojová oblasť: Doprava v UMR Lučenec € 20 000

Priorita: Dopravná dostupnosť € 0

Priorita: Dopravná prepojenosť € 20 000
Rekonštrukcia MK a chodníkov Zlepšenie dopravnej infraštruktúry € 20 000 projektová idea
Rozvojová oblasť: Zelený UMR Lučenec reaguje na zmenu 
klímy

€ 567 000

Priorita: Environmentálna infraštruktúra € 400 000
Prívod vody do obce Pinciná je potrebné vybudovať prívod vody do obce - je to 3,8 km úsek z Hornej Slatinky do obce projektový zámer (STVS), 

Investícia Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, BB

Obecný vodovod
Doteraz má obce cca 80% potrubia v zemi /suchovod/ - chýbajúca základná 
infraštruktúra.

€ 100 000 projekt (SP predlžované od. r.2004)

Kanalizácia a ČOV
Domácnosti majú len svoje žumpy a pár domácností domovú čističku - chýbajúca zákl. 
infraštruktúra.

€ 300 000 projektová idea

Priorita: Nakladanie s komunálnym odpadom € 5 000
Zabezpečenie kompostérov pre obyvateľov Riešenie BRO v obci € 5 000 projektová idea
Priorita: Znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia) € 162 000

Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Výmenou úsporných žiarivkových svietidiel na LED lampy by sme chceli zlepšiť a 
zmodernizovať osvetlenie v obci a zvýšiť hustotu svetiel

€ 12 000 projektová idea

Rekonštrukcia KD Výmenou strechy na KD, zateplením stien by sme zmodernizovali danú budovu slúžiacu 
našim občanom

€ 150 000 projekt /SP/, suma ešte v cenách r.2016

Priorita: Prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia) € 0

Rozvojová oblasť: Humánny a pre život atraktívny UMR 
Lučenec

€ 12 000

Priorita: Sociálne služby pre seniorov € 0

Priorita: Sociálna inklúzia MRK € 0

Priorita: Školstvo € 0

Priorita: Bývanie € 0

Priorita: Voľný čas € 12 000
Fitness ihrisko Vybudovanie fitness ihriska na ver.priestranstve za KD € 12 000 cez MAS PJN

Spolu za obec € 599 000



Obec: Rapovce

Projekt Krátky opis Odhadované náklady (€) Poznámka

Rozvojová oblasť: Práca v UMR Lučenec € 0

Priorita: Cestovný ruch € 0

Priorita: Energetika a energetická efektívnosť € 0

Priorita: Obehové hospodárstvo € 0

Priorita: Poľnohospodárstvo so zameraním sa na lokálny a € 0

Priorita: Podporné nástroje pre zvýšenie zamestnanosti € 0

Rozvojová oblasť: Doprava v UMR Lučenec € 0

Priorita: Dopravná dostupnosť € 0

Priorita: Dopravná prepojenosť € 0

Rozvojová oblasť: Zelený UMR Lučenec reaguje na zmenu 
klímy

€ 3 850 000

Priorita: Environmentálna infraštruktúra € 2 500 000

Čistenie odpadových vôd

Cieľ: Modernizácia a rozšírenie existujúcej čističky odpadových vôd s cieľom pripojenia 
sa na kanalizáciu čo najväčšieho počtu domácností v obci. Cieľová skupina: občania 
obce Rapovce,  Dôvod: zastaranosť a nepostačujúca kapacita.  Spôsob realizácie 
projektu: rozšírenie a použitie moderných spôsobov čistenia odpadových vôd.

€ 2 500 000 projektový zámer

Rozšírenie kanalizácie Rozšírenie kanalizácie v obci. projektová idea
Priorita: Nakladanie s komunálnym odpadom € 0

Priorita: Znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia) € 1 350 000
Rekonštrukcia budov - obecného úradu, základnej a materskej 
školy, zdravotného strediska.

Zníženie energetickej náročnosti budov v majetku a správe obce. € 1 350 000 projekt/ PD pre rekon. obecného úradu

Priorita: Prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia) € 0

Rozvojová oblasť: Humánny a pre život atraktívny UMR 
Lučenec

€ 1 750 000

Priorita: Sociálne služby pre seniorov € 1 000 000

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Cieľ: Systém zdravotnej starostlivosti a sociálne podpory formou komunitnej 
starostlivosti s prvkami ošetrovateľskej starostlivosti, rehabilitácie, psychoterapie a 
sociálnej podpory v budove zdravotného strediska. Cieľová skupina: občania obcí Pleš, 
Lipovany, Mučín, Trebeľovce, Kalonda a Rapovce. Dôvod: zabezpečenie lepšej 
dostupnosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Spôsob realizácie projektu: 
rekonštrukciou budovy obce pre tieto potreby občanov.

€ 1 000 000 projektová idea

Priorita: Sociálna inklúzia MRK € 0

Priorita: Školstvo € 0

Priorita: Bývanie € 0
Výstavba nájomných bytov Výstavba nájomných bytov v obci projektová idea



Priorita: Voľný čas € 750 000

Zriadenie komunitného centra

Participácia obyvateľov na spoločenskom živote obce a zvýšenie úrovne sociálneho 
rozvoja obce. Cieľová skupina: deti, mládež, občania obce. Dôvod: zabezpečenie 
komunitkých aktivít na miestnej úrovni. Rekonštrukcia budovy  vo vlastníctve obce s 
vhodným potenciálom po rekonštrukcii slúžiť na aktivity komuninitného centra pre 
klub dôchodcov, klub detí a mládeže ako aj rozvoj kultúry.

€ 750 000 projektová idea

Verejný rozhlas Oprava verejného rozhlasu projektová idea
Kamerové systémy Doplnenie kamier v obci projektová idea
Dom smútku, areály kostolov Rekonštrukcia domu smútku projektová idea

Spolu za obec € 5 600 000



Obec: Stará Halič

Projekt Krátky opis Odhadované náklady (€) Poznámka

Rozvojová oblasť: Práca v UMR Lučenec € 0

Priorita: Cestovný ruch € 0

Priorita: Energetika a energetická efektívnosť € 0

Priorita: Obehové hospodárstvo € 0

Priorita: Poľnohospodárstvo so zameraním sa na lokálny a € 0

Priorita: Podporné nástroje pre zvýšenie zamestnanosti € 0

Rozvojová oblasť: Doprava v UMR Lučenec € 340 000

Priorita: Dopravná dostupnosť € 0

Priorita: Dopravná prepojenosť € 340 000

Rekonštrukcia MK v intraviláne obce
Rekonštrukcia  miestnych komunikácií - ul. Obchodná, Potočná, Mlynská, ktorých 
asfaltový povrch  je vekom  deformovaný až rozpadnutý približne na 80% plochy. 

€ 70 000 projektová idea

Dobudovanie chodníkov  pre peších v obci

Vybudovanie chodníkov  na ul. Zavoda obojstranne a rekonštrukcia chodníkov na ul. 
Hlavná jednou stranou ulice. Absencia chodníka pre peších na ulici Zavoda pre zvýšenie 
bezpečnosti občanov. Chodník na ulici Hlavnej je so starým asfaltovým povrchom, ktorý 
je vekom deformovaný a rozpadnutý na 80% plochy.

€ 270 000 projektová idea

Rozvojová oblasť: Zelený UMR Lučenec reaguje na zmenu 
klímy

€ 292 000

Priorita: Environmentálna infraštruktúra € 0

Priorita: Nakladanie s komunálnym odpadom € 107 000

Zabezpečenie techniky pre zber, manipuláciu a spracovanie BRO 
v obci, nákup kompostérov.

Zabezpečenie techniky na zber a zvoz BRO. Obec nedisponuje so žiadnou takouto 
technikou, ktorá by uľahčovala likvidáciu BRO pre občanov obce (splnenie si zákonnej 
povinnosti).

€ 80 000 projekt (PD + SP + ŽoNFP)

Vybudovanie zberného dvora
Chýbajúce priestory na umiestnenie zberných nádob a manipuláciu s odpadom, 
umiestnenie techniky na manipuláciu s BRO, vybudovanie prístreška na kontajnery a 
techniku.

€ 12 000 projekt (SP + PD + ŽoNFP)

Nákup kompostérov Zabezpečenie kompostérov pre občanov. € 15 000 projekt (SP + PD + ŽoNFP)
Priorita: Znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia) € 160 000
Rekonštrukcia budovy obecného domu Cieľom projektu je celková rekonštrukcia budovy- obvodové múry, fasáda, strecha. € 160 000 projektová idea
Priorita: Prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia) € 25 000

Výstavba odvodňovacích rigolov a rigolov dažďovej kanalizácie
Cieľom projektu je vybudovanie chýbajúcej úpravy otvorených rigolov v intraviláne 
obce. Častý výskyt prívalových vôd  do intravilánu obce, nutnosť ochrany majetku a 
zdravia občanov.

€ 25 000 projektová idea

Rozvojová oblasť: Humánny a pre život atraktívny UMR 
Lučenec

€ 140 000

Priorita: Sociálne služby pre seniorov € 0

Priorita: Sociálna inklúzia MRK € 0

Priorita: Školstvo € 0

Priorita: Bývanie € 0



Priorita: Voľný čas € 140 000
Dobudovanie detskej zóny hier v obci a vybudovanie 
oddychovej zóny

Vybudovanie obrubníkov, terénne úpravy, osadenie lavičiek na sedenie a doplnenie 
detských prvkov.

€ 20 000 projektová idea

Vybudovanie oddychovej zóny - námestia obce
Ul. Obchodná  a časť areálu MŠ - úprava terénu, výsadba zelených prvkov(stromy a kríky), 
osadenie lavičiek, vybudovanie osvetlenia námestia.

€ 120 000 projektová idea

Spolu za obec € 772 000



Obec: Tomášovce

Projekt Krátky opis Odhadované náklady (€) Poznámka

Rozvojová oblasť: Práca v UMR Lučenec € 225 000

Priorita: Cestovný ruch € 150 000

Obnova a revitalizácia rekreačnej oblasti Tomášovský rybník

Vodná nádrž Tomášovce je bočnou nádržou Krivánskeho potoka a bola vybudovaná v 
roku 1956. Najmä v 70-tych a 80-tych rokoch bola využívaná na šport a rekreáciu. 
Vybudovaný tu bol aj camping a požičovňa vodných bicyklov, člnov ako aj cestných 
bicyklov. Zámerom obce je využiť existujúcu infrašrtuktúru a obnoviť rekreačný 
charakter vodnej nádrže.

€ 150 000 projektová idea

Priorita: Energetika a energetická efektívnosť € 0

Priorita: Obehové hospodárstvo € 0

Priorita: Poľnohospodárstvo so zameraním sa na lokálny a € 0

Priorita: Podporné nástroje pre zvýšenie zamestnanosti € 75 000

Transformácia a rozvoj sociálneho podniku

Od 01.11.2017 do 31.12.2020 mala Obec Tomášovce priznaný štatút „sociálneho 
podniku pracovnej integrácie“ a od júna 2018 začal sociálny podnik svoju činnosť. Bola 
vytvorená stolárska a zámočnícka dielňa a od roku 2019. Tieto boli od roku 2019 
rozšírené o stavebnú činnosť a zamestnaných bolo 8 zamestnancov z toho 6 z radov 
znevýhodnených UoZ. Aj po zaniknutí štatútu  „sociálneho podniku pracovnej 
integrácie“ poľa zákona obecný podnik aj naďalej vykonáva svoju činnosť a zamestnáva 5 
zamestnancov. Obec má v pláne založiť registrovaný sociálny podnik a pokračovať v 
začatej činnosti prostredníctvom novej právnej osoby.

€ 75 000 projekt začatý, pilot

Rozvojová oblasť: Doprava v UMR Lučenec € 50 000

Priorita: Dopravná dostupnosť € 0

Priorita: Dopravná prepojenosť € 50 000

Budovanie cyklotrás, projekčná príprava
Cyklotrasa Vidiná - Tomášovce a cyklotrasa Tomášovce - Veľká Ves po bývalej železničnej 
trati (prepojenie na okres Poltár)

€ 50 000 projektová idea

Rozvojová oblasť: Zelený UMR Lučenec reaguje na zmenu 
klímy

€ 1 690 000

Priorita: Environmentálna infraštruktúra € 800 000

Dobudovanie kanalizačnej siete 
Dobudovanie kanalizačnej siete a ČOV na uliciach Riečna, Riečna II a Družstevná pre 500 
EO - posledná neodkanalizovaná časť obce.

€ 800 000 územné rozhodnutie, stavebné povolenie v schvaľovacom procese

Priorita: Nakladanie s komunálnym odpadom € 410 000

Vybudovanie malej kompostárne
Vybudovanie malej kompostárne by sa zvýšila možnosť pre obec zvýšiť kapacitu 
vytriedených zložiek KO, a teda znížiť objem skládkovaného odpadu

€ 410 000 projekt (PD + SP)

Priorita: Znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia) € 450 000
Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy v obci Komplexná rekonštrukcia budovy ZŠ,  zníženie energetickej náročnosti budovy € 450 000 projektový zámer
Priorita: Prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia) € 30 000

Výsadba zelene na zníženie prašnosti v obci
Výsadba nárazníkovej zelene za účelom zníženie prasnošti z existujúceho 
drevospracujúceho podniku

€ 30 000 projektová idea

Rozvojová oblasť: Humánny a pre život atraktívny UMR 
Lučenec

€ 350 000

Priorita: Sociálne služby pre seniorov € 0

Priorita: Sociálna inklúzia MRK € 0



Priorita: Školstvo € 0

Priorita: Bývanie € 0

Priorita: Voľný čas € 350 000

Fitnescentrum a telocvičňa pre obyvateľov obce
Prebudovanie budovy bývalej kotolne pri bytovkách na fitnescentrum a telocvičňu pre 
verejnosť

€ 350 000 projektová idea

Spolu za obec € 2 315 000



Obec: Trenč

Projekt Krátky opis Odhadované náklady (€) Poznámka

Rozvojová oblasť: Práca v UMR Lučenec € 0

Priorita: Cestovný ruch € 0

Rozšírenie aktivít Obecného sociálneho podniku Trenč. 
Respektíve podpora príchodu investora ochotného podnikať v 
našom prostredí so 

Spolupodielanie sa na výstavbe nájomných bytov nižšieho štandardu v obci Trenč, 
budovaniu cestnej infraštruktúry teda chodníkov.  Do budúcna po nadobudnutí 
skúseností a zručností aj v iných obciach. Odvoz BRO z okolitých obcí do Veľkých 
Draviec. V podstate nová aktivita môže byť aj napríklad výroba metiel a pod. Najlepšie 
práca, ktorú sú schopné vykonávať aj ženy nakoľko momentálne aktivity sú schopní 
vykonávať len muži.

Projekt v realizácii, sociálny podnik funguje.

Priorita: Energetika a energetická efektívnosť € 0

Priorita: Obehové hospodárstvo € 0

Priorita: Poľnohospodárstvo so zameraním sa na lokálny a € 0

Priorita: Podporné nástroje pre zvýšenie zamestnanosti € 0

Rozvojová oblasť: Doprava v UMR Lučenec € 165 000

Priorita: Dopravná dostupnosť € 0

Priorita: Dopravná prepojenosť € 165 000

Zvýšenie bezpečnosti turistov a cykloturistov.
Dobudovanie infraštruktúry na cykloturistickej trase Rároš - Prieloh - Dolná Strehová. 
Zlepšenie už čiastočne vybudovanej infraštruktúry cykloturistického chodníka ktorý má 
aj cezhraničný význam s Maďarskou republikou.

€ 15 000 Projekt (čiastočne realizovaný)

Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Rekonštrukcia ciest v správe obce a chodníkov z dôvodu zvýšenia bezpečnosti hlavne pri 
ceste druhej triedy. Realizácia prostredníctvom sociálneho pdniku.

€ 150 000 projektový zámer

Rozvojová oblasť: Zelený UMR Lučenec reaguje na zmenu 
klímy

€ 1 010 000

Priorita: Environmentálna infraštruktúra € 800 000

Rekonštrukcia, modernizácia ČOV v obci
Zvýšenie kvality/účinnosti čisteniaodpadových vôd - nárast počtu obyvateľov Obce za 
posledných päť rokov o cca 25%. Už v tomto momente ČOV pracuje na hrane možnosti.

€ 800 000 projektová idea

Priorita: Nakladanie s komunálnym odpadom € 70 000
Zriadenie zberného dvora Nákup techniky a zriadenie areálu na triedenie odpadu € 70 000 projektová idea
Priorita: Znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia) € 140 000
Rekonštrukcia Kultúrneho domu a Obecného úradu Zníženie energetickej náročnosti pri vykurovaní budov a ochrana pred € 140 000 projekt (SP + PD + 3 x neúspešné ŽoNFP, stavba začatá), očakáva sa rast 

Priorita: Prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia) € 0

Rozvojová oblasť: Humánny a pre život atraktívny UMR 
Lučenec

€ 1 535 000

Priorita: Sociálne služby pre seniorov € 0

Priorita: Sociálna inklúzia MRK € 500 000
Vybudovanie komunitného centra Nutnosť vybudovania a prevádzkovania komunitného centra nakoľko má obec 90% MRK € 500 000 projektová idea, cena odhad

Priorita: Školstvo € 0

Priorita: Bývanie € 700 000
Výstavba nájomných bytov Nájomné byty pre mladé rodiny. € 700 000 Projekt, Štádium prípravy PD pre stav. povolenie



Priorita: Voľný čas € 335 000
Vybudovanie telocvične v obci. Zlepšenie možnosti voľno časových aktivít žiakov ZŠ a MŠ Trenč. € 325 000 projektová idea
Dom smútku, areály kostolov Kompletná výmena oplotenia kostola € 10 000 projektový zámer

Spolu za obec € 2 710 000



Obec: Tuhár

Projekt Krátky opis Odhadované náklady (€) Poznámka

Rozvojová oblasť: Práca v UMR Lučenec € 390 000

Priorita: Cestovný ruch € 390 000
Vybudovanie výhliadkovej veže Zvýšenie atraktivity už existujúceho miesta na severnej cyklistickej magistrále € 300 000 projektový zámer + spracovaná PD, územné konanie

Vidiecky dom v Tuhári Zachovanie tradičných vecí a náradí, strojov, presun ľudovej izby do Vidieckeho domu € 80 000 projektový zámer

Včelí domček - Apidomček 
podpora cestovného ruchu a vzdelávania - včelstvá, opeľovače, náradie na prácu so 
včelami a medom

€ 10 000 pokračovanie projektu už existujúceho apidočeka

Priorita: Energetika a energetická efektívnosť € 0

Priorita: Obehové hospodárstvo € 0

Priorita: Poľnohospodárstvo so zameraním sa na lokálny a € 0

Priorita: Podporné nástroje pre zvýšenie zamestnanosti € 0

Rozvojová oblasť: Doprava v UMR Lučenec € 650 000

Priorita: Dopravná dostupnosť € 0

Priorita: Dopravná prepojenosť € 650 000
Miestne komunikácie a chodníky Oprava miestnych komunikácií, mostov, výstavba chodníkov popri ceste III. Triedy € 650 000 projektová idea
Rozvojová oblasť: Zelený UMR Lučenec reaguje na zmenu 
klímy

€ 3 970 000

Priorita: Environmentálna infraštruktúra € 2 500 000
ČOV, kanalizácia ČOV pre obec Tuhár alebo domové čističky odpadových vôd. € 2 500 000 projektová idea
Priorita: Nakladanie s komunálnym odpadom € 270 000
Zabezpečenie kompostérov Zabezpečenie kompostérov pre občanov v počte 100 ks € 20 000 projekt

Zberný dvor a technika 
Technika traktor, stiepkovač, mulčovač, drvička odpadov, prenosná váha, nosič 
kontajnerov a kontajnery, spevnená plocha, hala 6x16 m, osvetlenie, komunikácia, 
oplotenie, evidenčný systém

€ 250 000 projektový zámer - príprava PD

Priorita: Znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia) € 300 000

Obnova objektu Polyfunkčnej budovy obce Tuhár 
Rekonštrukcia budovy, vnútorné priestory, výmena elektricých vedení a svetiel, 
zabezpečenie rozvodov teplej vody a výmena kúrenia, zateplenie strechy Polyfunkčnej 
budovy, kompletná rekonštrukcia kuchyne, bezbariérovosť.

€ 300 000 projektová idea

Priorita: Prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia) € 900 000
Vybudovanie vodozádržnej nádrže Obnovenie bývalého rybníka - vodozádržnej požiarnej nádrže € 500 000 projektová idea
Úprava brehov potoka Spevňovanie a úprava koryta Tuhárskeho potoka € 250 000 projektová idea
Zachytávanie dažďových vôd z budovy Kultúrneho domu a 
domu smútku

zachytávanie dažďových vôd zo striech, 4 podzemné nádrže, dažďové jazierka, výmena 
asfaltovej plochy za vodopriepustnú

€ 150 000 Projekt - stavebné povolenie , podaná žiadosť o NFP

Rozvojová oblasť: Humánny a pre život atraktívny UMR 
Lučenec

€ 1 730 000

Priorita: Sociálne služby pre seniorov € 650 000
Domov sociálnych služieb Zabezpečenie domova sociálnych služieb a denného stacionára € 650 000 projekt - SP + ŽoNFP podaná
Priorita: Sociálna inklúzia MRK € 0

Priorita: Školstvo € 0

Priorita: Bývanie € 800 000
Bytový dom Zabezpečenie bytového domu pre sociálne slabé skupiny 4-8 bytovka € 800 000 projektová idea



Priorita: Voľný čas € 280 000

Vybudovanie Areálu multifunkčného ihriska a umelý ľad
Výstavba malej tribúny, lavičiek, chodníkov, odstavnej plochy , zabezpečenie umelého 
ľadu a priestor na jeho uskladnenie .

€ 150 000 projektová idea

Rekonštrukcia fitnes centra v Tuhári pre obyvateľov Oprava stien, podláh, sociálnych zariadení, nové športové náčinie, šatne. € 30 000 projektová ide
Rekonštrukcia miestnej kultúrnej pamiatky - kostol Rekonštrukcia kostola € 100 000 projektová idea 

Spolu za obec € 6 740 000



Obec: Veľká nad Ipľom

Projekt Krátky opis Odhadované náklady (€) Poznámka

Rozvojová oblasť: Práca v UMR Lučenec € 0

Priorita: Cestovný ruch € 0

Priorita: Energetika a energetická efektívnosť € 0

Priorita: Obehové hospodárstvo € 0

Priorita: Poľnohospodárstvo so zameraním sa na lokálny a € 0

Priorita: Podporné nástroje pre zvýšenie zamestnanosti € 0

Rozvojová oblasť: Doprava v UMR Lučenec € 0

Priorita: Dopravná dostupnosť € 0

Priorita: Dopravná prepojenosť € 0

Rozvojová oblasť: Zelený UMR Lučenec reaguje na zmenu 
klímy

€ 5 500 000

Priorita: Environmentálna infraštruktúra € 5 500 000
Splašková kanalizácia a ČOV Vybudovanie kanalizácie a ČOV € 5 500 000 projekt
Priorita: Nakladanie s komunálnym odpadom € 0

Priorita: Znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia) € 0

Priorita: Prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia) € 0

Rozvojová oblasť: Humánny a pre život atraktívny UMR 
Lučenec

€ 0

Priorita: Sociálne služby pre seniorov € 0

Priorita: Sociálna inklúzia MRK € 0

Priorita: Školstvo € 0

Priorita: Bývanie € 0

Priorita: Voľný čas € 0

Spolu za obec € 5 500 000



Obec: Vidiná

Projekt Krátky opis Odhadované náklady (€) Poznámka

Rozvojová oblasť: Práca v UMR Lučenec € 70 000

Priorita: Cestovný ruch € 70 000

Otvorenie regionálneho múzea a regionálnej hrnčiarskej dielne
Obec zrekonštruovala 100 ročnú chalúpku, kde plánuje otvoriť regionálne múzeum, 
informačné centrum a tradičnú hrnčiarsku dielňu.

€ 70 000 projekt (PD)

Priorita: Energetika a energetická efektívnosť € 0

Priorita: Obehové hospodárstvo € 0

Priorita: Poľnohospodárstvo so zameraním sa na lokálny a € 0

Priorita: Podporné nástroje pre zvýšenie zamestnanosti € 0

Rozvojová oblasť: Doprava v UMR Lučenec € 227 000

Priorita: Dopravná dostupnosť € 0

Priorita: Dopravná prepojenosť € 227 000

Cyklistická cestička Lučenec-Vidiná-Tomášovce
Zvýšiť potenciál obce, zvýšenie zamestnanosti, podpora mobility, rozvoj cestovného 
ruchu, podpora trvalo udržateľného rozvoja v obci.

€ 227 000 projekt (SP, PD)

Rozvojová oblasť: Zelený UMR Lučenec reaguje na zmenu 
klímy

€ 850 000

Priorita: Environmentálna infraštruktúra € 0

Priorita: Nakladanie s komunálnym odpadom € 100 000
Vybudovať zberný dvor Vybudovaním  sa skvalitní systém zberu KO, zvýšenie podielu triedeného zberu € 100 000 projektová idea
Priorita: Znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia) € 450 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia projektová idea

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - Obecný úrad 
s kultúrnym domom

Oprava budovy kultúrneho domu, v ktorom sídli aj obecný úrad. Priestory sú využívané 
verejnosťou na podujatia ako svadby, kary, oslavy a pod. V minulosti sa v priestor 
využívala aj závodná kuchyňa, v súčasnosti potrebuje aj ona obnovu. Budova má 
výbornú polohu z hľadiska parkovania, súčasťou je už obnovený park. Obnovou 
priestorov bude možné vytvoriť aj pracovné miesta.

€ 450 000 projekt (PD, SP)

Priorita: Prispôsobovanie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia) € 300 000

Vybudovanie vodozádržných zariadení v centre obce
Oprava námestia, pri ktorom sa nachádza reštaurácia, napojenie priestranstva na 
cyklochodník a už zrevitalizovaný park 

€ 250 000 projektový zámer

Obnova parku zvýšiť potenciál obce, zvýšenie zamestnanosti € 50 000 projekt (PD, SP)
Vybudovanie odvodňovacích rigolov, výstavba dažďovej 
kanalizácie

Zabezpečiť základné služby obyvateľstvu, obyvatelia (a návštevníci) obce Vidiná, vytvoriť 
vhodné podmienky na bývanie pre nových obyvateľov

projektová idea

Rozvojová oblasť: Humánny a pre život atraktívny UMR 
Lučenec

€ 600 000

Priorita: Sociálne služby pre seniorov € 0

Priorita: Sociálna inklúzia MRK € 0

Priorita: Školstvo € 500 000

Rozšírenie kapacity MŠ
Pribúdajúci počet prisťahovaných mladých rodín súvisiaci aj s výstavbou nájomných 
bytov

€ 300 000 projekt (PD)

Výstavba základnej školy v obci 
Pribúdajúci počet prisťahovaných mladých rodín súvisiaci aj s výstavbou nájomných 
bytov

€ 200 000 projektová idea

Priorita: Bývanie € 0



Priorita: Voľný čas € 100 000

Výstavba denného centra, detského centra, komunitného 
centra

Zabezpečiť podmienky na kultúru a vzdelávanie, stretávanie obyvateľov obce, 
medziobecnú spoluprácu, rozvoj zručnosti, cieľová skupina - všetky vekové skupiny 
obyvateľov, návštevníci obce

projektový zámer

Miestne parkoviská Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska pri cintoríne projektová idea
Verejný rozhlas Rekonštrukcia verejného rozhlasu projektová idea
Kamerové systémy Rozšírenie kamerového systému projektová idea
Zavedenie/rozšírenie internetu Optický kábel v obci € 100 000 projektový zámer
Dom smútku, areály kostolov Dobudovanie chodníkov a oplotenia v cintorínoch projektová idea

Spolu za obec € 1 747 000


