
 

  

 

 

Žiadateľ (prijímateľ pomoci)

Poskytovateľ pomoci

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko

Nám. SNP 1, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Jiří Pěč, PhD.

-

+421908661782

pec@centralslovakia.eu

OZNAČENIE STREDU SLOVENSKA NA VRCHU HRB 

Názov rozvojového zámeru

Stručný popis rozvojového zámeru a jeho zamerania

Vrch Hrb (1255 m.n.m.) je vrchol ležiaci v najsevernejšej časti CHKO Poľana a zároveň je súčasťou Národnej prírodnej 

rezervácie Ľubietovský Vepor. Atraktívnosť Hrbu spočíva v jeho výnimočnej polohe, keďže na jeho vrchole je oficiálne 

vytýčený geografický stred Slovenska. Okrem iného, je dominantou viacerých náučných a turistických chodníkov. Cez 

Veporský masív prechádza aj vyhľadávaná „Rudná magistrála“ (trasa, ktorá spája Zlaté Moravce, Banskú Štiavnicu, 

Poľanu až po Muránsku planinu). Vrchol Hrbu je tvorený impozantným 40 metrovým skalným bralom, z ktorého je 

unikátny výhľad na 7 okolitých pohorí. Pri dobrej viditeľnosti pohľady návštevníkov môžu siahať až na vrcholy 

Tatranských štítov a kopec Králová hoľa.

Ľubietovský Hrb má z hľadiska cestovného ruchu veľký potenciál, avšak jeho súčasný stav t.j. upravenosť prostredia, 

estetickosť a informačná tabuľa, ktorá označuje stred Slovenskej republiky sú v žalostnom stave. Predkladaný projekt 

má za cieľ tento stav napraviť. Jeho cieľom je zatraktívniť a esteticky upraviť vrchol Hrbu tak, aby sa čo 

najekologickejším a najšetrnejším spôsobom získal vzhľad, ktorý si vyžaduje takto významné miesto.

Predkladáme vypracovaný návrh „vyhliadky“ s panoramatickými mapami a “kruhové sedenie s ružicou“ označujúcou 

stred Slovenska. Tieto dva prvky majú  predovšetkým zlepšiť informovanosť návštevníkov, na akom mieste sa práve 

nachádzajú (stred Slovenska). To zabezpečí moderné prevedenie infotabule s ružicou a kruhovým lavicovým sedením z 

agátového dreva. Vyhliadka s panoramatickými mapami bude označovať všetky okolité vrchy a pohoria. Návštevník či 

turista sa tak môže ľahko a efektívne zorientovať v teréne. Vyhliadkou sa taktiež zvýši celková bezpečnosť prostredia, 

keďže kraj skalného brala zabezpečí zábradlie, na ktorom budú panoramatické mapy uchytené. Celá konštrukcia bude 

zhotovená z kvalitného agátového dreva, ktorá harmonicky zapadne do prírodného prostredia. Projekt kladie dôraz na 

environmentálne aspekty a zohľadňuje princípy ochrany prírody v chránených územiach. Cieľom projektu nie je len 

podporiť cestovný ruch a zvýšiť tak atraktivitu turisticky menej navštevovaného regiónu, ale hlavne zabezpečiť 

adekvátnu dôstojnosť a estetickosť miesta, ktoré je na celom Slovensku tak jedinečné.

Projekt svojou lokalitou zapadá do témy baníctva, ktorá patrí medzi produktové línie OOCR Stredné Slovensko, 

konkrétne napríklad do témy Európskej Fuggerovskej cesty, ktorej súčasťou je Banská Bystrica a jej okolie. Jeho 

realizácia rovnako podporí celokrajský zámer, ktorý vidí Ľubietovú ako jeden z nástupných bodov do CHKO Poľana 

zameraný na geologický vývoj Poľany a na z toho vyplývajúcu banícku činnosť. Tento projekt by dal rovnako väčší 

priestor prezentácii Banskobystrického geomontánneho parku. V neposlednom rade predkladaný projekt prispeje k 

rozvoju prírodného turizmu, ktorý je jedným z kľúčových produktov kraja.

Námestie V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová 

Obec Ľubietová

Ing. Pavel Zajac

Ing. Pavel Zajac

+421903555451

starosta@lubietova.sk

Kontaktná osoba (meno a priezvisko):

ak iná ako výkonný riaditeľ

Kontaktný telefón

Kontaktný email

Názov subjektu:

Sídlo subjektu (adresa):

Príloha 1 Zásady hospodárenia s členským príspevkom RABBSK, n.o.  

 OPIS ROZVOJOVÉHO ZÁMERU 

(VZOR) 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko):

Kontaktná osoba (meno a priezvisko):

Kontaktný telefón:

Kontaktný email:

Názov OOCR:

Sídlo organizácie (adresa):

Výkonný riaditeľ (meno a priezvisko):

mailto:starosta@lubietova.sk


-Kontaktný telefón

Kontaktný email -

Názov OOCR:

Sídlo organizácie (adresa):

Výkonný riaditeľ (meno a priezvisko):

Kontaktná osoba (meno a priezvisko):

ak iná ako výkonný riaditeľ

Správca (ak relevantné)[1]

-

-

-

-



 

Začiatok realizácie marec 2021 Ukončenie realizácie september 2021

 

Kapitálové výdavky Bežné výdavky

(konečná suma v 

Eur vrátane DPH)

(konečná suma v 

Eur vrátane DPH

3 750,00 €  

8 625,00 €

2 625,00 €

15 000,00 € 0,00 €

 

Suma v Eur Poznámka

13 500,00 € n/a

0,00 € n/a

1 500,00 € n/a

0,00 €

(uveďte napr. úver, 

grant, konkrétny 

operačný program a 

pod.)

  

4.   Cudzie zdroje

Spolu

Financovanie rozvojového zámeru

Zdroj financovania

2.   Vlastné zdroje (OOCR)

3.   Vlastné zdroje investora (ak iný ako OOCR)

1.   Schéma pomoci OOCR

Aktivita projektu A2

Aktivita projektu Axxx

Vyhotovenie prvkov značenia (ružica, vyhliadka, panoramatické 

tabule)

Doprava a osadenie prvkov značenia (ružica, vyhliadka, 

panoramatické tabule)

drevorezbrárske práce, konzervácia, povrchové nátery

uchytenie, montáž, statické nadimenzovanie, doprava

A2 Vyhotovenie prvkov značenia (ružica, vyhliadka, panoramatické tabule)

A3 Doprava a osadenie prvkov značenia (ružica, vyhliadka, panoramatické tabule)

A1 Nákup materiálu

Aktivita

Zhrnutie rozpočtu projektu
[2]

Aktivita projektu A1

Aktivity projektu

Nákup materiálu

agátové drevo

Časový harmonogram realizácie rozvojového zámeru



  

  

č. prílohy

1

2

3

4

Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa/prijímateľa pomoci

Meno a priezvisko

Projektová dokumentácia

Fotodokumentácia (aktuálny stav)

List vlastníctva

Prílohy rozvojového zámeru 

podľa článku E bodu E2 (zoznam priložených príloh):

Názov prílohy

Položkovitý rozpočet

Miesto podpisu:

Opis spôsobu udržateľnosti rozvojového zámeru a návrh modelu financovania prevádzkových nákladov a správy

Žiadateľ sa zaväzuje priebežne kontrolovať bezpečnostný stav osadenej vyhliadky ako aj udržiavať celý vybudovaný 

objekt v stave, v akom bol bezprostredne po sprístupnení pre verejnosť. Náklady na údržbu a opravu prípadne 

vzniknutých poškodení prvkov označenia pokryje žiadateľ na vlastné náklady.

Opis administratívnej, finančnej a odbornej kapacity žiadateľa pre realizáciu rozvojového zámeru

Žiadateľ má dostatočné interné administratívne a odborné kapacity na zvládnutie procesu výberu dodávateľa a realizácie 

predloženého projektu. 


