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1 ÚVOD
Dokument „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné Naštice s výhľadom do
roku 2016 (PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na
napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Horné Naštice sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na
sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie
sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Horné Naštice, ktorý na základe výsledkov
ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.
Bol spracovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja, ktorý definuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ako strednodobý
programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery
jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých oblastiach života obce.
Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného zabezpečenia. Zákon stanovuje
aj úlohy, týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania, zabezpečenia plnenia a pravidelného
vyhodnocovania predmetného programového dokumentu. Pri spracovaní programu boli
rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky
Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych
fondoch).
Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Horné Naštice je súčasťou sústavy
základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je
členená na strategické a programové dokumenty vypracovávané na úrovni štátu, sektorov,
samosprávnych krajov, regiónov a obcí a programové dokumenty Európskej únie (pre využitie
zdrojov predvstupových a štrukturálnych fondov).
Podpora regionálneho rozvoja sa uskutočňuje v súlade s programovaním na základe :










Národný strategický referenčný rámec.
Národného plánu regionálneho rozvoja, ktorý je základný strednodobý strategicko – plánovací
dokument na rozvoj regiónov vypracovaný spravidla na päť až sedem rokov. Jeho súčasťou je
Regionálny operačný program regiónu NUTS III Trenčianskeho kraja a NUTS II Slovensko –
Západ.
Regionálneho operačného programu, ktorý je strednodobý dokument vypracovaný na úrovni
druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek. Regionálny operačný
program vypracúvajú samosprávne kraje vo vzájomnej spolupráci v rámci regiónu na úrovni
druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek (NUTS II).
Sektorového operačného programu, ktorý je strednodobý dokument vypracovaný pre vopred
určené sektory.
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, ktorý je
strednodobý programový dokument, je v súlade s cieľmi a prvoradými potrebami ustanovenými
v národnom pláne a s podkladom na vypracovanie príslušného regionálneho operačného
programu. Jeho vypracovanie zabezpečuje samosprávny kraj.
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, ktorý je strednodobý programový
dokument spracovaný na úrovni obce.

Programové dokumenty Európskej únie pre využitie štrukturálnych fondov tvoria:



Národný (regionálny) rozvojový plán (RDP – Regional Development Plan), ktorý je hlavným
dokumentom pre vyjednanie podpory zo Štrukturálnych fondov Európskej únie.
Rámec podpory spoločenstva (CSF – Community Support Framework), ktorý bude vytvorený na
základe Národného rozvojového plánu v spolupráci s Európskou komisiou, je hlavným
dokumentom vymedzujúcim poskytnutie podpory zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
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Sektorové operačné programy (SOP – Sectoral Operation Programme), ako taktické dokumenty
vytvorené na úrovni ministerstiev, ktoré rozpracovávajú problémové celky stratégií majúcich
plošný (celoštátny) charakter, pre ktoré bude žiadané spolufinancovanie zo zdrojov Európskej
únie.
Regionálne operačné programy (ROP – Regional Operation Programme), ako taktické
dokumenty, ktoré budú spracované na úrovni regiónov NUTS II a rozpracovávajú tie problémové
celky stratégií, pre ktoré bude žiadané spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie.

Jednotlivé strategické dokumenty sú vypracovávané vo vzájomnej nadväznosti a postupnosti.

Implementácia

Implementácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné Naštice je zložitý a
náročný proces. Za jeho realizáciu so zabezpečením všetkých väzieb na strategické a programové
dokumenty SR a EÚ budú zodpovední predstavitelia samosprávy obce Horné Naštice. Návrh spôsobu
implementácie bude treba dopĺňať v súlade s organizačnou štruktúrou samosprávneho úradu, jeho
kompetenciami v nadväznosti na vývoj v oblasti legislatívy, predovšetkým v oblasti nakladania s
finančnými prostriedkami. Každý z navrhovaných projektov musí obsahovať: Pri posudzovaní
jednotlivých projektov sme použili procesnú analýzu, ktorej hlavným cieľom bolo analyzovať proces
premeny vstupov pomocou použitia súboru finančných, ľudských a technologických zdrojov.
Cieľ
Jasne definovaná úloha
Finančná
náročnosť
Zdroje
financovania

Priority
obecného zastupiteľstva

Garant
spracovania

Organizácia pri realizácii

Finančné zabezpečenie

V zmysle zákona č. 503/2001 Z. z. sa financovanie regionálneho rozvoja realizuje na troch
úrovniach: Na mikroregionálnej úrovni je možné rozvojové aktivity financovať jedine združovaním
zdrojov nižšej úrovne, čiže obcí. Združenie obcí Bánovecko nedisponuje spoločným
mikroregionálnym fondom, z ktorého by sa mohli financovať rozvojové aktivity, preto zostavenie
finančného plánu realizácie programu momentálne nie je relevantné. V súčasnej situácii je možné
rozvojové aktivity financovať buď z rozpočtov jednotlivých obcí v prípade individuálnych projektov
alebo združením financií viacerých obcí v prípade spoločných projektov. V prípade financovania
projektov majúcich význam v kontexte priorít celého kraja zohráva významnú úlohu Trenčiansky
samosprávny kraj a financovanie inštitúcií v jeho zriaďovateľskej kompetencii. Ďalšími doplnkovými
zdrojmi, ktoré možno definovať na úrovni jednotlivých aktivít sú predovšetkým štrukturálne fondy
EU. Ich využitie v rámci jednotlivých aktivít je možné stanoviť len indikatívne bez určenia výšky
požadovanej podpory s cieľom prispieť ku koordinácií realizácie rozvojových aktivít.
- Pri zostavovaní finančného plánu a zaisťovaní finančnej podpory je potrebné zamerať sa na tie
opatrenia, ktoré sú nedostatočne podporované zo štátneho rozpočtu, alebo nie sú podporované
vôbec.
- Pri zabezpečovaní základných potrieb občanov postupuje samospráva podľa zákona číslo
612/2002 Z.z. obecnom zriadení a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
- Na plnenie svojich úloh má obec okrem finančných prostriedkov poukázaných od štátu v rámci
delimitácie k dispozícií nasledovné financie: príjmy z miestnych daní a poplatkov, zdroje
Štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci skráteného programovacieho obdobia 2004 - 2006
a programovacieho obdobia 2007 - 2013.
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Zdroje a dokumenty

V súlade so snahou Slovenskej republiky o znižovanie rozdielov na úrovni rozvoja jednotlivých
regiónov boli východiskom pri príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné
Naštice nasledovné strategické dokumenty:
Na úrovni štátu
NUTS I.

Na úrovni
samosprávnych krajov
NUTS II.

Na úrovni obce NUTS V.

Podporné materiály

Pri vypracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné Naštice boli použité aj
prognostické údaje vypracované Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Hlavnou úlohou
prognostických údajov je podporiť vypracovanie tohto programu a zabezpečiť tým zvýšenie
efektívnosti procesov strategického plánovania a kvality tohto dokumentu. Toto zabezpečenie je
dané prepojením Systému strednodobého výhľadu hospodárskeho a sociálneho vývoja a vecnej
roviny strategického plánovania. PHSR sa skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho
neoddeliteľnou súčasťou.
Hlavný dokument:

1. Úvod – charakterizuje PHSR - O a proces jeho tvorby
2. Základná charakteristika obce – obsahuje najdôležitejšie charakteristické údaje podľa
jednotlivých oblastí života obce.

3. Vízia obce – obsahuje stručnú charakteristiku prioritných cieľov rozvoja obce.
4. Prioritné rozvojové oblasti obce - obsahuje prioritné oblasti rozvoja obce na základe
všeobecného konsenzu.
5. SWOT analýzy - obsahuje hodnotenie jednotlivých prioritných oblastí obce z hľadiska jeho
silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, poukazujúc na disparity – rozdielnosti medzi
stávajúcim využitím a potenciálom rozvoja.
6. Strategické ciele rozvoja - definuje strategický zámer, jednotlivé strategické ciele rozvoja podľa
prioritných rozvojových oblastí a opatrenia na ich zabezpečenie.
7. Merateľné indikátory - monitorovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné
Naštice sa vykonáva na základe súboru indikátorov priradených k jednotlivým cieľom a
opatreniam (ktoré môžu byť priebežne konkretizované). Indikátory podporujú oprávnenosť
verejných výdavkov na jednotlivé opatrenia a zároveň preukazujú ekonomickú účinnosť
realizovaných verejných výdavkov.
8. Finančný plán programu – predstavuje predpokladaný plán realizácie programu s indikatívne
stanovenými výškami rozpočtu.
9. Zabezpečenie PHSR-O – predstavuje definovanie finančných zdrojov, ktoré budú použité na
realizáciu programu, ako aj stanovenie administratívnych kapacít, ktoré by mali realizáciu
programu hodnotiť, program aktualizovať, atď..
10. Monitorovanie PHSR-O – definuje subjekty poverené monitorovaním programu.
11. Záver - stručné zhodnotenie dokumentu, ktorý je otvoreným materiálom, pravidelne ročne
vyhodnocovaným a aktualizovaným.
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2. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Horné Naštice leží vo východnej časti okresu Bánovce nad Bebravou v nive riečky Radiša.
Z hľadiska širších územných vzťahov je súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Tab. 1 Všeobecná charakteristika obce Horné Naštice.
Kód obce
Názov okresu
Názov kraja
Štatút obce
PSČ
Telefónne smerové číslo
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok
Nadmorská výška stredu obce - mesta v m
Celková výmera územia obce [m2]
Hustota obyvateľstva na km2
ŠÚ SR

542920
Bánovce nad Bebravou
Trenčianský
obec
956 41
38
1295
237
8 565 401
49

Nadmorská výška stredu obce je 237 m.n.m. a priemerná hustota obyvateľstva je 49 obyvateľov
/ km2. V porovnaní s ostatnými obcami Slovenska patrí medzi slabo zaľudnené obce. Celková plocha
katastra je 8,56 mil. m2.
2.1 HISTÓRIA OBCE
Obec (Nesthe) sa ako súčasť majetkov hradu Uhrovec spomína v r.1295, v.r. 1295-1321 patrila
Matúšovi Čákovi, po jeho smrti sa stala kráľovským majetkom. V 18.stor. tu stál stoličný vojenský
dom, v ktorom boli ubytovaní dôstojníci cisárskej armády. V obci sa narodil známy divadelný a
filmový herec Ľ. Jakubóczy a pôsobil tu významný kultúrno-výchovný pracovník M. Országh.
V kastrálnom území obce sa eviduje niekoľko archeologických lokalít a predpokladá sa výskyt
ďalších. Na území obce sa nenachádzajú žiadne pamiatky evidované v ÚZKP SR, objekty navrhované
na zápis do ÚZKP SR, ani objekty dotvárajúce historické prostredie, charakterizované ako objekty
pamiatkového záujmu. Územie obce, ani jej časti nie sú vyhlásené za pamiatkovo chránené.
Objekty, ktorých prítomnosť môže obci napomôcť k zvýrazneniu vlastnej identity a môžu byť
vyhlásené za miestne pamätihodnosti : kaplnka Lurdskej P. Márie v pseudorománsko-gotickom slohu
z 2.pol. 19.stor., ktorá je jednoloďová s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou, loď
zaklenutá pruskou klenbou, veža s ihlanovou strechou, v interiéri kostola sa nachádza oltár P. Márie;
kamenný trojičný stĺp z pol. 19.stor.; zvonica; prícestné sochy; pamätník SNP; pamätná tabuľa na
kultúrnom dome – Jakubóci, herec; obytný dom s výškou – ľudová architektúra; bývalá ľudová
škola, teraz MŠ.
2.2 PRÍRODNÉ POMERY
Vymedzenie územia, geografická poloha
Obec leží v bánovskom výbežku sprašovej Nitrianskej pahorkatiny, na dolnom toku potoka
Radiša. Kataster má pretiahnutý tvar v smere sever - juh a susedí s k.ú. Dubnička na severe,
na severovýchode s k. ú. Žitná-Radiša, na východe s k.ú. Uhrovec, na juhu a juhovýchode
s Miezgovcami, na západnej strane s k. ú. Bánovce nad Bebravou a na severozápade s obcou Prusy.
Katastrálne územie obce zaberá plochu 857 ha. Najväčší podiel v katastrálnom území má lesná
pôda – 52%, orná pôda zaberá 31% územia, zastavané plochy a nádvoria 4%, trvalé trávnaté
plochy 4%, záhrady 3%, vodné 1% a ostatné plochy 1%. Územie obce je pomerne riedko osídlené –
49 obyvateľov/km2. Priemerná hustota osídlenia okresu Bánovce nad Bebravou je 83
obyvateľov/km2.
Chotár sa nachádza na pahorkatine, rozčlenenej úvalmi a výmoľmi, tvoria ho treťohomé
usadeniny, pokryté sprašovými hlinami. Pozdĺž toku je chotár odlesnený, inde sa nachádzajú
dubovohrabové lesy. V katastri obce sa nachádzajú illimerizované pôdy.
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Juhozápadným okrajom je obec kontinuálne primknutá k Bánovciarn nad Bebravou, stredom
obce prechádza štátna cesta III/05041 do Uhrovca. K.ú. obce je výškovo členené v rozpätí cca 212 361 m.n.m., stred obce má výšku 230 m.n.m.
Z hľadiska administratívnych štruktúr je obec súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja a
okresu Bánovce nad Bebravou. Obec je súčasťou mikroregiónu Bánovecko.
Geomorfológia územia
Oblasť je obklopená je obklopená na juhu pohorím Tribeč, severnú časť územia tvoria
Strážovské vrchy a ich tri oddiely: Zliechovská hornatina, Nitrianske vrchy a Malá Magura.
Juhovýchodnú časť územia tvorí pohorie Žiar. Na juhu územia sú dve chránené krajinné oblasti, a to
Ponitrie a Strážovské vrchy, ďalej 5 národných rezervácií a mnohé ďalšie maloplošné chránené
územia.
Obec je súčasťou severnej časti Podunajskej pahorkatiny (Nitrianskej sprašovej pahorkatiny),
ktorá patrí medzi neogénne panvy. Nadmorský výška okolia obce je v rozmedzí od 210 do 533,1
m.n.m. Najvyšší vrch v bezprostrednej blízkosti obce je Lipový brod s výškou 303 m.n.m., nachádza
sa severne od obce. Najvyšším vrchom oblasti je Jankov vŕšok.
Geologická stavba, nerastné suroviny
Oblasť, v ktorej obec Horné Naštice leží, patrí do subprovincie Vnútorné Západné Karpaty,
provincia Západné Karpaty, ktoré patria do podsústavy Karpaty, ktoré sú súčasťou Alpsko himalájskej sústavy. Na severe územia prevláda tzv. reliéf nekrasových planín s pozitívnymi
morfoštruktúrami – hrásťami a diferencovanými blokmi. Zvyšok územia možno z geomorfologickej
stránky charakterizovať ako reliéf kotlinových pahorkatín s výrazne negatívnymi morfoštruktúrami.
Zastúpené reliéfne typy – od severu a západu: pahorkatina mierne členitá, vrchovina stredne členitá,
pahorkatina silne členitá, rovina nerozčlenená.
Podľa geotektonického vývoja a geologickej stavby je možné rozčleniť územie na dve jednotky:
jadrové pohoria a vnútrohorské panvy.
Jadrové pohorie je zastúpené Považským Inovcom. V jeho kryštalinickom jadre vystupujú na
povrch granitoidné horniny a kryštalické bridlice. Na tieto jednotky boli počas kriedového vrásnenia
nasunuté príkrovy tvorené prevažne mezozoickými komplexami, v ktorých prevládajú rôzne typy
vápencov a dolomitov. Geologickú stavbu pohoria dotvárajú početné zlomy, v ktorých sú horniny
intenzívne porušené. Mezozoické vápencové a dolomitové komplexy sa vyznačujú dobrou
puklinovou priepustnosťou a vysokou transmisivitou. V týchto komplexoch sú kvalitné podzemné
vody, vhodné na zásobovanie obyvateľstva.
Vnútrohorská panva je na tomto území zastúpená Podunajskou nížinou. Kvartérne sedimenty
v tejto časti územia majú obdobný charakter ako v jadrových pohoriach. Najväčšie zastúpenie
majú sprašové sedimenty a fluviálne náplavy, ktoré na niektorých miestach dosahujú mocnosť 5-15
m. V ich podloží sa často vyskytujú terasové štrky alebo piesčito - štrkové sedimenty.
Na geologickej stavbe oblasti sa podieľajú všetky stratigraficko-litologické jednotky Západných
Karpát. Najstaršie horniny v povodí predstavujú predprvohorné hĺbinné a žilné magmatity - biotické
granodiority, kremene, diority, biotické granity ale aj ruly, svory, fylity, ktoré budujú jadrové pohoria
Tríbeča a Považského Inovca, pohoria Žiar a Strážovské vrchy.
Druhohornú obalovú sériu tvoria spodnotriasové arkózy, kremence a pestré bridlice. Plošne
rozsiahlejšie sú zastúpené strednotiasové vápence a dolomity. Plošne menšie zastúpenie majú jurské
vápence, tmavé bridlice, pieskovce a slieňovce. Krieda je zastúpená hlavne vápencami a slieňovcami,
ktoré sú najrozsiahlejšie v oblasti Strážovských vrchov.
Treťohorné sedimentálne horniny tvoria výplň Hornonitrianskej kotliny a Podunajskej
pahorkatiny. Severné výbežky Podunajskej pahorkatiny (severovýchodne od Bánoviec) a oblasť
Hornonitrianskej kotliny je tvorená paleocénno-eocénnymi zlepencami, pieskovcami a ílovcami.
Podstatnú časť Hornonitrianskej, ale aj Podunajskej pahorkatiny tvoria hlavne mladoneogénne
sedimenty, hlavne jazerné a slabobrakické íly, piesky, štrky a jazerné sedimenty v podobe pieskov a
ílov. Neovulkanity predstavuje v povodí rieky Nitry pohorie Vtáčnik, ktoré je budované hlavne
andezitmi a ich pyroklastikami.
Najmladšie geologické obdobie zastupujú v území spraše a sprašové hliny, ktoré vytvárajú súvislé
pokrovy v oblasti Hornonitrianskej kotliny, Podunajskej pahorkatiny v podobe spraší a sprašových
hlín. Svahy a úpätia pohorí prekrývajú deluviálne sedimenty a pozdĺž rieky Nitry aj prítokov. Sú to
hlavne nivné sedimenty s ílovito-hlinitými a štrkovitými fáciami.
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Množstvo vnútrohorských kotlín miocénneho veku v tomto regióne súvisí s dezintegračným
trendom typickým pre tento útvar v alpidách. Významnú úlohu pri tvorbe tunajších kotlín
(Hornonitrianska, Podunajská Pahorkatina), v Západných Karpatoch zohralo formovanie oblúkovitého
tvaru Karpát, ktorého západný poloblúk predstavujú Západné Karpaty, a aktivizácia zázemia Tissie.
Poloblúk Západných Karpát je výrazný najmä v neoalpínskych jednotkách vonkajších Karpát, a to vo
flyšovom a bradlovom pásme. Prejavuje sa í v pásme jadrových pohorí (Považský inovec,
Strážovské vrchy, Tríbeč). Tu je však priamo v strede poloblúka takmer klasická divergencia už
starších paleoalpínskych štruktúr (priebeh osí niektorých paleoalpínskych jednotiek i čertovíckej línie)
v smere SV - JZ s mladšími neskoroalpínskymi smeru Z - V.
Poukazuje to na prekladanie osi vrásových štruktúr počas formovania poloblúka. V genetickej
nadväznosti na tvorbu oblúka je vytvorenie početných zlomov, najmenej 2 párových systémov SV JZ a SZ - JV i systému SJ a VZ, ktoré sa výrazne uplatnili v morfoštruktúrnej členitosti aj pri
formovaní kotlín. Rozsiahlejšie panvy pri vnútornom okraji Západných Karpát nadväzujú na poklesy
Tissie. Jej aktivizácia nastúpila už koncom eocénu sformovaním Juhoslovenskej panvy pri jeho
severnom okraji. Pokračovala tvorbou malých kotlín pozdĺž viacerých oživených zlomov v miocéne a
zvlášť výrazne sa uplatnila vznikom rozsiahlych priehybov v panóne.
Intenzívne poklesy, ktoré podmienili vznik nížinných oblastí, predstavujú morfoštruktúrny
kontrast zdvihu podstatnej časti Karpát. S rejuvenáciou Tissie a dezintegráciou kôry v miocéne v
priľahlej časti vnútorných a sčasti aj centrálnych Karpát úzko súvisí vznik rozsiahlych
neovulkanických pohorí.
Pôdne pomery
Pôdny kryt v obci je tvorený hlavne fluvizemami a hnedozemami. Fluvizeme sú zastúpené
prevažne v nive riečky Radiša.

Hnedozem

Hnedozeme sú typické svojim trojhorizontovým A-B-C pôdnym profilom. Vyvinuli sa prevažne na
sprašiach a iných kvartérnych a neogénnych sedimentoch. Ich vývoj prebiehal v podmienkach
periodicky premyvného vodného režimu.
Od povrchu majú obyčajne svetlý humusový Ao-horizont. Pod ním je vyvinutý výrazný Bt-horizont
obohatený zhora vymývaným ílom a koloidnými zložkami, ktoré vytvárajú na povrchu pôdnych
agregátov viditeľné povlaky. Bt-horizont prechádza postupne cez svetlejší B/C-horizont do farebne
svetlého pôdotvorného substrátu, t.j. C-horizontu.
V prípade vývoja pôdy na karbonátových substrátoch sú karbonáty vylúhované zo všetkých
horizontov a nachádzajú sa až v C-horizonte často vo forme mäkkých zhlukov, CaCO3, alebo
spevnených konkrécií, tzv. cicvárov. Môže sa tým vytvoriť osobitný kalcikový (Ca) horizont. Subtypy:
Hnedozem modálna B – HMm: hnedozem v typickom vývoji.
Hnedozem kultizemná – HMa: ako HMm, ale s ornicovým horizontom nepresahujúcim hĺbku 0,35 m.
Hnedozem luvizemná – HMl: ako HMm, ale s hrubším Bt-horizontom a náznakmi eluviálneho luvického El-horizontu (svetlejší
horizont pod A-horizontom, ochudobnený o vylúhované, prevažne ílovité častice, translokované do podložného iluviálneho
horizontu).
Hnedozem pseudoglejová – HMg: s tzv. mramorovaným luvickým Btg-horizontom, v ktorom popri plných luvických znakoch sú
aj znaky oglejenia povrchovou vodou (hrdzavé a sivé škvrny so zastúpením 10-80 % v matrici).
Hnedozem rubifikovaná – HMr: ako HMm, ale s výrazným červeným sfarbením minimálne Bt-horizontu, v dôsledku vývoja
rubifikovaných pôdotvorných substrátov (terra rossa, terra fusca).

Pôda je rozšírená najmä v územiach pahorkatín a nízko položených kotlín v nadmorských výškach
150-480 m, s priemernou ročnou teplotou 8-9°C a s ročným úhrnom zrážok 600-700 mm.
Pôdotvorným substrátom sú spraše, sprašové hliny, svahoviny a neogénne sedimenty. Pôvodným
porastom boli lesy s hustým trávnym podrastom. Lesy sa postupne vyrúbali, takže dnes je takmer
celá oblasť výskytu hnedozemných pôd poľnohospodárskou pôdou.
V čase lesnej pokrývky sa v týchto pôdach hromadil slabo kyslý humus, prebiehalo vylúhovanie
karbonátov, intenzívne zvetrávanie minerálov a vertikálny posun ílovitých častíc. Premyvný režim
týchto pôd sa následnou kultiváciou značne zoslabil. Hnedozeme patria medzi naše najviac
skultúrnené pôdy.
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Fluvizem

Majú ochrický nivný a horizont spravidla sa prejavuje i naznaky glejoveho horizontu nachádzajú
sa na recentných fluviálnych uloženinách hladina podzemnej vody ktorá vplyvnuje podotvorné
procesy kolíše v závislosti od stavu vody v toku. V jarnom období je hladina bližšie k povrchu pôdy,
prípadnej je poda zaplavená koncom leta i na jeseň môže vyť v hĺbke až 2 m pod povrchom ak je
pôda zaplavovaná tak sa na povrchu usadzujú sedimetny rôznaho zloženia subtypy fluvizem typická
fluvizem pseditická fluvizem arenická fluvizem pelická fluvizem glejová fluvizem slancová s
vyčlenených pôdnych subtypov variet a forim je zrejme že fluvizeme majú rpôznorodé vlastosti a
rozdielnu podukčnú schopnosť podľa charakteru aluviálneho náplavu môžu byť kyslé neutrálne ale
aj alkalické, piesočnaté až ilovité, kremičité aj karbonátové. Obsah humusu je nízky ale ja vysoký a
často závisí od množstva vodou naplnených humifikovaných organických látok na vlastnosti fluvizemi
podstatne vplýva najmä ich zrnitosť a obsah uhličitanov z charakteristiky vyplýva, že tieto pôdy sú
bud veľmi úrodne ale môžu byť aj málo úrodné. Pri zúrodnovaní fluvizeme teba v prvom rade
upraviť nivný režim reguláciu vodných tokov a prípadne i odvodnením. Aktuálne je aj prehlbovanie
ornice po predchádzajúcom podryvaní hlbkové kyprenie vapnenie a hnojenie organickými hnojivami.
Hydrologické pomery
Priamo obcou preteká riečka Radiša. Pramení v Strážovských vrchoch, v podcelku Nitrické vrchy,
pod hlavným hrebeňom pohoria, na južnom úpätí Capárky (924,1 m n. m.), v nadmorskej výške
okolo 800 m n. m.
Od prameňa tečie juhozápadným smerom, zľava priberá prítok spod Suchého vrchu (1 027,8 m
n. m.) a následne ďalší spod Sedla pod Čiernym vrchom (785 m n. m.). Potom utvára dvojitú
zákrutu, z pravej strany priberá Závadu a preteká obcou Kšinná už južným smerom. Za obcou
priberá zprava Kšinku, zľava Rakovec a opäť zprava Brusné.
Vstupuje do Podunajskej pahorkatiny, podcelku Nitrianska pahorkatina a časti Bánovská
pahorkatina. Preteká obcou Horné Naštice, konkrétne najprv časťou Radiša, kde priberá
pravostranný prítok spod Bánovského vrchu (367,5 m n. m.) a potom okrajom časti Žitná, ležiacej
pri sútoku Radiše s ľavostrannou Omastinou.
Vzápätí vstupuje na územie obce Uhrovec, tu priberá zľava Striebornicu a stáča sa na západ.
Rozširuje svoje koryto a mení smer toku na juhozápad, preteká cez Horné Naštice a následne
vstupuje na územie mesta Bánovce nad Bebravou.
Preteká intravilánom mesta a zároveň geomorfologickou časťou Bánovská niva. Tu sprvu tečie
juhozápadným smerom, potom sa južne od centra stáča na západ, na krátkom úseku tečie viacmenej súbežne s Bebravou, preteká ešte cez Biskupice, v blízkosti nich ústi do Bebravy (190,6 m n.
m.).
Klimatické pomery
Oblasť zasahuje do všetkých podnebných oblastí, ale asi najviac tu prevláda mierne teplá oblasť.
V okolí severného výbežku Podunajskej pahorkatiny vyskytuje teplá oblasť a v pohoriach prevláda
chladná oblasť. Priemerné ročné teploty zase možno rozdeliť do troch skupín. V okolí riek je
priemerná teplota 9 - 10°C, zato v oblastiach situovaných ďalej od riek je priemerná ročná teplota už
len 7 - 8°C. V pohoriach sa teplota pohybuje od 4 °C až po 7 °C. Zrážky, ktoré padnú na túto oblasť
Slovenska sú taktiež rôzne. Na brehy riek padne menej zrážok, teda 700 - 800 mm ako na pohoria,
kde padne ročne priemerne 800 – 1200 mm vody v podobe zrážok. Atmosférické zrážky môžu byť v
kvapalnom alebo tuhom stave, padajúce v podobe dažďa, snehu, krúp, niekedy sa tiež za zrážky
považujú produkty kondenzácie vodných pár, ktoré sa vytvárajú bezprostredne na povrchu zeme ako
napr. rosa, námraza, inovať, ľadové ihličky či poľadovica.
Smer a rýchlosť vetra je v sledovanej oblasti podmienený reliéfom krajiny. Prevláda prúdenie v
smere dolín. V doline rieky Nitra prevláda najmä severovýchodné a juhozápadné prúdenie. Na
svahoch pahorkatinnej a vrchovinovej časti sa uplatňuje miestna cirkulácia ovzdušia. V oblasti sa
často prejavuje bezvetrie alebo veľmi slabá veternosť s priemernými rýchlosťami do 1 m.s-1 (30 40 %), ktorá sa najviac podieľa na zhoršenom rozptyle znečisťujúcich prímesí v ovzduší. Slabý vietor
s priemernými rýchlosťami 1 - 2 m.s-1 sa vyskytuje v priemere v cca. 40 %, mierny vietor s
rýchlosťami 3 - 5 m.s -1 v priemere v cca. 20 %. A čerstvý až silný vietor o priemerných rýchlostiach
6 m/s a viac v priemere v 6 %. Najväčšia veternosť je pozorovaná najmä v mesiacoch marec a apríl
a najmenšia v júli a v auguste.
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Rastlinstvo a živočíšstvo
Rastlinstvo a živočíšstvo sú tými zložkami prírody, ktoré najvernejšie odrážajú kvalitu a smer
vývoja životného prostredia. Najcitlivejšie druhy živočíchov a rastlín sa preto označujú za
bioindikátory. Súčasný stav rastlinstva a živočíšstva je popri prírodných podmienkach a prirodzenom
vývoji ovplyvnený predovšetkým dôsledkami činnosti človeka.
Procesom odlesnenia spolu s dôsledkami znečisťovania ovzdušia a degradáciou prírodného
prostredia nastal hromadný ústup citlivých druhov rastlín a došlo k zmenám biotopov. K faktorom
ohrozenia pôvodných zachovalých biotopov patrí tiež šírenie niektorých inváznych druhov.
Bohatá biodiverzita v širšom a užšom okolí sa zachovala zásluhou vysokého podielu zalesnených
plôch a rôznorodosti prírodných stanovíšť, ako i legislatívnej ochrany veľkej časti územia.

Živočíšstvo

Pestrosť geologickej stavby i vegetačnej zložky, ako aj klimatické podmienky výrazne ovplyvnili
zloženie živočíšstva. Charakteristické pre opisovanú oblasť je prelínanie na nížinách žijúcich druhov a
druhov viazaných na horské oblasti. Z bezstavovcov tu nájdeme modlivku zelenú, cikádu viničovú,
askalafa škvrnitokrídleho. Sú to druhy, ktoré pre svoj život potrebujú južné výslnné stráne. Bohato
sú tu zastúpené viaceré druhy bystrušiek, obývajúce hlavne rozličné typy lesných spoločenstiev, na
horských lúkách si svoju často nezastupitelnú funkciu opeľovačov plnia viaceré druhy čmeľov. Od
najnižších polôh až po horské vrcholy sa vyskytujú desiatky rozličných druhov motýľov, medzi
ktorými nechýbajú ani chránené vzácne a ohrozené jedince - jasoň červenooký i chochlačkový,
pestroň vlkovcový, vidlochvost feniklový i ovocný.
Stavovce sú tu, ako aj v iných oblastiach zastúpené v menšom počte. Na brehoch horských riek a
na mokradiach žije mlok vrchovský, salamandra škvrnitá, ale aj ropucha a rosnička zelená. Na
výslnných skalách možno stretnúť všetky druhy jašteríc, svoj domov tu majú aj viaceré druhy hadov,
medzi ktorými nechýba ani náš najväčší druh - užovka stromová.
Vďaka pestrosti typov prírodných formácií možno stretnúť s početnými zástupcami vtáctva. V
kotlinách, pri riekach i na vodných nádržiach sa v priebehu roka, najmä však v čase ťahov, zastavuje
značné množstvo rozličných druhov kačíc a pod. V horských komplexoch, hlavne na civilizáciou
neporušených miestach, žijú niektoré dravé vtáky. Okrem hojnejších druhov, ako je jastrab, myšiak
hôrny, sú to aj zriedkavejšie druhy, ako sokol rároh, sokol sťahovavý (v dôsledku činnosti človeka je
takmer vyhubený), sova obyčajná, myšiarka ušatá a ďalšie. Z početných druhov spevavcov možno
spomenúť krkavca čierneho, strakoša červeno-hlavého, strakoša kolesára, sýkorku hôrnu, sýkorku
uhliarku, orieška obyčajného, viacero druhov drozdov, slávika obyčajného, stehlíka obyčajného a
celý rad ďalších.
Cicavce sú v tejto oblasti hojne zastúpené. Na okrajoch lesov možno stretnúť ježa tmavého.
Pomerne bohaté je zastúpenie druhov piskorovitých - žije tu bielozúbka bielobruchá, dulovnica
menšia, piskor obyčajný i piskor malý. Mnohé jaskynné dutiny, staré povaly, kostolné veže v oblasti
obývajú netopiere, napr. podkovár malý, netopier brvitý, netopier obyčajný, ucháč svetlý, večernica
tmavá a iné.

Rastlinstvo

Je veľmi rôznorodé. Na území sa stretávajú teplomilné aj horské druhy. Lesy sú prevažne listnaté
od úpätí dubiny, vyššie dubohrabiny. Na výhrevných a suchých miestach sa vyskytuje náš
najteplomilnejší druh dub plstnatý. Najvyššie časti zaberajú bučiny.
Brehy tokov a ich alúvium osídľuje spoločenstvo rastlín pravidelne zaplavovaných brehov
tečúcich vôd kolinného až montánneho stupňa – Phalaridion arundinmaceae dominujúcou asociáciou
Phalaridetum arundinaceae. Predstavuje vysoké a druhovo chudobné porasty s chrastnicou
trsťovníkovitou (Phalaris arundinacea), smlzom patrsťovým (Calamagrostis pseudophagmites),
ostricou štíhlou (Carex acuta), čerkáčom obyčajným (Lysimachia vulgaris), steblovkou vodnou
(Glyceria maxima), vrbicou vŕbolistou (Lythrum salicaria), kostihojom lekárskym (Symphytum
officinale), nátržníkom plazivým (Potentilla reptans) a iné. V úzkej sérii s nevyhranenými prechodmi
k trstinovým spoločenstvám mokradí zväzu Phragmition communis na eutrofných stanovištiach
v hydrosérii v asociácií Typhetum latifoliae – Phragmitetum vulgaris. Tieto porasty sú výrazne
ovplyvnené ruderálnymi druhmi zo susedných porastov najmä zväzu Bidention tripartiti a zväzu
Chenopodion glauci i inváznymi druhmi ako pohánkovec japonský (Fallopia japonica), zlatobyľ
obrovská (Solidaqgo gigantea), netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera).
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Prítomné sú ovocné sady s vysokokmennými ovocnými stromami, ktoré sú taktiež súčasťou typu
resp. spôsobu osídlenia a často sú posledným stanovišťom poloprírodných lúk mezofilného
charakteru. V týchto sadoch sú v podraste lúky, ktoré sú pred dozretím ovocia pokosené a po zbere
ovocia niekedy i pasené. Prevládajú jablone, hrušky, niekde, voľne rastúce na medziach dominujú
slivky – slivka guľatoplodá (Prunus domestica subsp. insititia). Nepostrekované a nehnojené sady sú
aj cenným biotopom pre bohatú faunu. Intenzívne využívané sady sú zriedkavé. Prevažujú
prídomové záhrady, resp. heterogénne využívané záhradky.
2.3 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Obec je elektrifikovaná a plynofikovaná. Obyvatelia sú napojení na verejný vodovod. Pokrytie
vodovodnou infraštruktúrou je 100 %. Obec má k dispozícii vodojemy. Technický stav vodovodu je
nevyhovujúci a vyžaduje si rekonštrukciu. Na území obce sa nachádzajú ochranné pásma
vodárenských zdrojov. Obec nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu ani čističku odpadových vôd.
Vybudovaná je jedine dažďová kanalizácia. V súčasnosti je obec napojená na digitálnu telefónnu
ústredňu. Pokrytie mobilných operátorov je nasledovné T - mobile 30 %, Orange 30 %.
Nasledujúca tabuľka prezentuje prehľad dostupnej technickej infraštruktúry v obci.
Tab. 2 Technická vybavenosť (31.12.2004)
Pošta
Káblová televízia
Verejný vodovod
Verejná kanalizácia
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
Rozvodná sieť plynu
Najbližšia zastávka vlakov - názov
Najbližšia zastávka vlakov - vzdialenosť v km
www.statistics.sk

nie
áno
áno
nie
nie
áno
Chynorany
20

Občania majú v súčasnosti veľmi malú možnosť pripojenia na Internet prostredníctvom
telefónnej linky, do budúcnosti sa ráta s mikrovlnným pripojením a pripojením prostredníctvom DSL.
Bola zakúpená nová telefónna ústredňa a je potrebná rekonštrukcia rozvodov obecného rozhlasu.
Do budúcnosti však bude potrebné vybudovať nový bezdrátový rozhlas.
Zásobovanie vodou
Z hľadiska zásobovania pitnou vodou je obec Horné Našlice napojená na skupinový vodovod
Uhrovec - Šišov OC DM 350, ktorý prechádza územím obce. Skupinový vodovod je zásobovaný
plnou vodou z prameňa Dobranská s výdatnosťou Qmin=25 l/s a Qmax = 45 l/s.
Pre zásobovanie obce zo skupinového vodovodu je vybudované: zásobovacie vodovodné
potrubie LT DN 100 dl. 475 m - potrubie je napojené na skupinový vodovod OC DN 350 a
ukončené je vo vodojeme 1x100 m3, vodojem 1 x 100 m3. Vodojem slúži pre akumuláciu vody a
výlučne pre zásobovanie obce Horné Naštice pitnou vodou. Vodojem je osadený severne nad
obcou Horné Naštice. Kóta max. hladiny vody vo vodojeme je 266,0 m.n.m. a kóta min. hladiny
vody vo vodojeme je 261,0 m.n.m.. Prívodné vodovodné potrubie je budované ako LT DN v dĺ.
315m - potrubie z VDJ Horné Naštice privádza pitnú vodu z vodojemu do spotrebiska, ukončené je
prepojením na rozvodnú vodovodnú sieť obce. Rozvodné vodovodné potrubie - v rámci rozvodnej
vodovodnej siete je vybudovaná vodovodná sieť celkovej dĺžky 2380m. Z celkovej dĺžky
predstavuje materiál LT DN 100 - 2105m a PVC DN 100 - 275m. Na vodovodnej sietí sú osadené
podzemné požiarne hydranty a v miestach odbočenia Jednotlivých rádov sú osadené vodárenské
uzávery. Hygienické zabezpečenie pitnej vody pre obec Horné Naštice je riešené vo vodojeme
Horné Naštice chlórovacím zariadením typu Prominent pre proporcionálne dávkovanie NaOCl v
závislosti na pretekajúcom množstve vody v potrubí.
Ochranné pásmo celoobecného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 predstavuje 1,5 m
horizontálna na obe sírany od steny potrubia. Prevádzkovateľom vodovodu je ZsVS a. s. OZ
Topoľčany. Podľa údajov prevádzkovateľa vodovodu je v obci v súčasnosti vybudovaných 158
ks vodovodných prípojok.
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Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Na území obce nie je vybudovaná splašková verejná kanalizačná sieť. Splaškové odpadové vody
z domácností sú zachytávané do žúmp, ktoré často netesnia, v dôsledku čoho dochádza ku
znečisťovaniu podzemných vôd prvého vodného horizontu a k zhoršovaniu životného prostredia.
Splaškové odpadové vody z vybavenosti sú zväčša tiež zachytávané do žúmp.
Obec má v súčasnosti vybudovanú dažďovú kanalizačnú sieť, ktorá slúži na odvodnenie štátnej
cesty a miestnych komunikácií, s odvedením dažďových vôd buď priamym zaústením do vodného
toku Radiša alebo zaústením cez jestvujúce protipovodňové kanály. Celkovo je vybudovanej cca
2005 m dažďovej kanalizácie. Z toho dimenzia DN 400 predstavuje 1440m a dimenzia DN 600565m.
Materiál dažďovej kanalizácie predstavujú železobetónové rúry typu TZP. Na kanalizačnej sieti sú
osadené kanalizačné šachty. Zaústenie časti kanalizácie je do jestvujúcich protipovodňových krytých
kanálov a časti kanalizácie je cez dva výusíné objekt/ do reeípíentu - potok Radiša. V záujme
zvýšenia ochrany územia pred záplavami je žiadúca revitaíizácía a údržba pôvodnej siete týchto
priekop a kanálov.
Zásobovanie elektrickou energiou
Obec Horné Naštice je v súčasnej dobe zásobovaná elektrickou energiou z transformovní
22/0,42 kV (3 ks). Tieto transformovne (TS) sú napojené z 22 kV vzdušného vedenia č. 260 a 315.
Vzdušné pripojenia trafostaníc na VN rozvod je riešené holými vedeniami AlFe. Stožiarové
trafostanice sú situované väčšinou na okraji obce. Každá transformačná stanica zásobuje elektrickou
energiou priľahlé okolie a danú časť obce.
Trafostanice sú pripojené VN 22 kV vzdušnými prípojkami z distribučnej linky. Jednotlivé
trafostanice pre zásobovanie obce sú pri súčasnej potrebe elektrickej energie na úrovni DTS na
dostatočnej kapacite a ďalší prírastok ich zaťaženia je možný, v prvom rade z kapacitného hľadiska
a v druhom rade z prevádzkového hľadiska. Dôležitú úlohu tu taktiež zohráva kapacita prenosových
možností VN a NN vedení (dĺžky a prierezy jednotlivých vedení a stupeň ich zaťaženia). Tieto
trafostanice slúžia taktiež pre technicko - komunálnu vybavenosť a ich výkonové zaťaženie je
premenlivé v závislosti na sezónnosti odberu a ročnom období.
Ochranné pásmo (OP) elektrických vedení a transformovní treba dodržať v zmysle zákona o
energetiku č.656/2004. OP je priestor v bezprostrednej blízkostí elektroenergetického zariadenia,
ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany
života a zdravia osôb a majetku. OP vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodiča. Táto vzdialenosť je :
- 10 m pre napätí 22 kV aj u stožiarovej TS
- 1 m pri kábelovom vedení (podzemné) do 110 kV
Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie realizované výbojkovými osvetľovacími telesami osadenými na betónových
stĺpoch sekundárnej siete elektrického vedenie. V budúcnosti treba uvažovať s realizáciou NN siete v
novonavrhovaných lokalitách IBV kábelovým vedením, čo umožní riešiť osvetlenie komunikácií
parkovými svietidlami.
Spoje s telekomunikačné zariadenia
Riešené územie zóny je priamo napojené z hlavnej ústredne S MTO Horné Naštice s
príslušnosťou do UTO Bánovce nad Bebravou. Napojenie na hlavnú ústredňu je prevedené
kábelovým vedením. Počet bytových prípojok je 85 a v súčasnosti plne postačuje potrebám
obyvateľov obce.
Rozvojové ciele stanovené telekomunikačným projektom kladú dôraz na digitalizáciu ústrední. V
súčasnosti nedisponuje obec digitálnou ústredňou. Digitálna ústredňa spolu s optickou kabelážou
umožní ďalší rozvoj obce po informačno-komunikačnej stránke. Týmto sa okrem iného vytvoria
predpoklady pre splnenie strategických cieľov ST (optika bližšie k zákazníkom, vyššia kvalita a
sortiment služieb, vytvorenie predpokladov pre poskytovanie mulimediálnych služieb). Poskytovanie
náročnejších služieb, ako je DSL a dátová komunikácia si vyžaduje budovanie kruhovej typológie,
čím sa zabezpečí vyššia spoľahlivosť pripojenia vzdialených jednotiek ku svojim „materským"
riadiacim ústredniam (HOST Bánovce nad Bebravou).

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016

14

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE HORNÉ NAŠTICE

Nakoľko telefónna ústredňa PE 201 v obci má byť zrušená, telefónni účastníci by mali byť
pripojení na telefónnu ústredňu RSÚ ALCATEL SI 2 v Bánovciach nad Bebravou.
Pre plánovanú IBV je navrhnutá 100 % - telefonizácia v ÚPO. Rozšírenie telefonickej siete pre
investičné zámer/ v obci je možné z jestvujúcej miestnej telefónnej siete.
V zmysle zákona č.810/2003 o elektronických komunikáciách treba rešpektovať ochranné
Ochranné pásmo VTS je široké 1 m od osi jeho trasy. Hĺbka a výška OP je 2 m od úrovne zeme pri
podzemných vedeniach a v okruhu 2 m pri nadzemných vedeniach. V ochrannom pásme nemožno :
- umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť
telekomunikačné zariadenia,
- vykonávať prevádzkové činností spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku
telekomunikačných zariadení, alebo poskytovanie verejných telekomunikačných služieb.
Pri križovaní a súbehu podzemného telekomunikačného vedenia v obytných zónach sídelných
útvarov vzdialenosti treba dodržať v zmysle štátnej normy a priestorovej úprave vedení technického
vybavenia - STN 73 6005.
Miestny rozhlas
Vedenie miestneho rozhlasu je inštalované na samostatných stĺpoch z oceľových trubiek s
čiastočne aj ne elektrických stĺpoch. S rozvojom výstavby RD bude nutné riešiť sa rozšírenie
miestnej rozhlasovej siete. Rozhlasová ústredňa je umiestnená v budove obecného úradu.
Rádiokomunikácie
Príjem rozhlasového a TV signálu v súčasnosti sa zabezpečuje prostredníctvom individuálnych
antén a káblového celoobecného rozvodu.
Zásobovanie teplom
Obec je v súčasnosti plne plynofikovaná. V obci obyvatelia prešli pri zabezpečovaní tepla v
obydliach z uhlia a dreva, na zemný plny, čím sa zvýšila pohoda a kvalita bývania. Vo vykurovacom
období sa podstatne zvýšila aj čistota ovzdušia.
Zásobovanie teplom je decentralizované do malých domových a individuálnych kotolní, časť
bytov je vykurovaná pecami. Za rozvojový zámer považujeme kvalitatívnu zmenu používaného
paliva. V súčasnosti sa na vykurovanie obytných domov z väčšej miery využíva zemný plyn - 68 %.
Pri riešení spôsobu zásobovania teplom v riešenom území bude potrebné vychádzať z prioritných
funkcií obce, ktorými sú obytná funkcia. Zachovanie čistoty ovzdušia v celom území si vyžaduje
použitie ušľachtilých médií akými je elektrická energia a zemný plyn. Elektrická energia v obci nie je
využívané skoro vôbec 2%, z 30 % sú obydlia vykurované pevnými palivami.
Zásobovanie plynom
Primárnym zdrojom ZP obce Horné Naštice je distribučný VTL plynovod PN25 DN 100 Bánovce Uhrovec, ktorý prechádza južným katastrom obce. Z tohoto zdrojového VTL plynovodu je pre obec
vysadená VTL prípojka PN 25 DN 100 H. Naštice.
Reguláciu tlaku ZP z úrovne do 2,5 MPa vo VTL plynovodnej distribučnej sieti (DS) na úroveň do
100 kPa v STL plynovodnej DS obce zabezpečuje VTL regulačná stanica (RS) RS1200 H. Naštice. RS
sa nachádza po pravej strane pri vstupe do obce pri št. ceste Bánovec - H. Naštice.
Sekundárnym zdrojom ZP v obci je STL plynovodná DS H.Naštice. Táto tzv. miestna sieť (MS) je
tvorená úsekmi STL plynovodov z ocele a zabezpečuje v obci plošnú dodávku ZP. Do odberných
plynových zariadení (OPZ) jednotlivých odberateľov je ZP dodávaný STL plynovodnými prípojkami.
2.4 DOPRAVA
Rozvoj dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry je jedným zo základných predpokladov
rozvoja každého regiónu a výrazne ovplyvňuje hospodársky potenciál, spôsob života a životnú
úroveň obyvateľstva.
Rozvoj cestnej siete v okolí obce a sa v súčasnej dobe riadi základnými dokumentmi, ktorými sú
„Územný plán veľkého územného celku Trenčiansky kraj“ ako aj Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce.
Obec Horné Naštice sa nachádza 4 km severovýchodne od stredu okresného mesta Bánovce nad
Bebravou, na cestnom ťahu štátnej cesty III/05041. Trasa tejto cesty je pripojená v Bánovciach na
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ťah cesty 1/50 Nováky - Trenčín - štátna hranica s ČR. Opačným smerom vedie cez Uhrovec na
Hradište a Dolné Vestenice späť na trasu cesty 1/60. V katastri obce sa v zastavanom území
nachádza areál Poľnohospodárskeho družstva. Tento je pripojený v jednom tade na miestnu
komunikáciu a v druhom aj na. štátnu cestu. Z hľadiska širších vzťahov sa v katastrálnom území
riešenej obce neuvažuje s novými cestnými trasami ani z preložkami, preto netreba v návrhovej.
Jediným prevádzkovaným druhom dopravy v záujmovom území obce je cestná doprava.
Najbližšia význanná železničná trať č. 143 jednotoľajová motorovej trakcie TÚ Chynorany Trenčín, vedie okresným mestom Bánovce nad Bebravou, kde je aj železničná stanica.
Cestná doprava

Štátne cesty - Cesta III/05041

Prieťahový úsek cez zastavané územie obce má dĺžku 1.700 m. Je vybudovaný v kategórii MO
8/50 (zo smeru Bánovce po potok) a MZ 9/50 (od potoka po koniec obce v smere Uhrovec). Trasa
mimo zastavaného územia má kategóriu C 7,5/60. Jazdné pruhy šírky 3,00 m ani stredová čara nie
sú vyznačené. Takmer v celej dĺžke prieťahu sú vybudované obojstranné chodníky v dotyku s
vozovkou v šírkach 1,75 m a 1,5-0 m.

Miestne komunikácie

Na prieťahový úsek štátnej cesty III. triedy sa obojstranne pripája sieť miestnych prístupových
komunikácií funkčnej triedy C3 v kategóriách MO 4/30, 5/30 a 7/40 so zvýšenými obrubníkmi a
vpusťami pre odvodnenie i v kategóriách MOK 5/40 s krajnicami so šírkou vozovky 3,50 m (všetky
komunikácie vedľa potoka a k Poľnohospodárskemu družstvu). Tieto sú odvodnené do postranných
pásov uličnej zelene bez odvodňovacích priekop. Všetky kategórie sú prevádzkované obojsmerne bez
výhybní. Chodníky sú vybudované len na kategóriách MO minimálne jednostranne, na širších uliciach
obojstranne. Na dvoch dopravne zaslepených uliciach nie sú vybudované otočky ani obratiská.
Vozovky miestnych komunikácií sú živičné, väčšinou s vyhovujúcim stavom povrchu. V zlom stave
(povrch popraskaný, výtky až do podkladných vrstiev) je vozovka komunikácie medzi areálom
Poľnohospodárskeho družstva a bytovkami PD smerom k ceste III. triedy. Po ich trasách sa
neprevádzkujú autobusové linky SAD.

Účelové komunikácie

Účesovými komunikáciami sú na miestne komunikácie a štátnu cestu pripojené hlavne
poľnohospodárske lokality v severnej časti katastrálneho územia, cintorín na okraji zástavby a
záhradkárska osada na rozhraní kú. s Bánovcami nad Bebravou. Vozovka v šírke 3,00 m k cintorínu z
trasy cesty III. triedy je živičná, ostatné vozovky účelových komunikácií sú v hraniciach zastavaného
územia z betónových cestných panelov v šírke 3,00 m, za hranicou zástavby pokračujú ako poľné
prašné cesty. Technický stav vozoviek z cestných panelov je po rokoch prevádzkovania kritický
(praskliny, deformácie, drobenie zvetrávaním). Nespevnená je aj komunikácia k vodojemu za
severnou hranicou zastavaného územia. Dĺžka účelových spevnených komunikácií v intraviláne 1.010
m sa v návrhovej etape skráti o 400 m, dĺžka prašných účelových komunikácií je 670,00 m.
Z uvedených účelových komunikácií sa v rámci návrhovei etapy vylúči komunikácia k cintorínu.
Po dobudovaní novej miestnej komunikácie pre IBV s pripojením na cestu HL triedy v prieseônej
križovatke s MK k Poľnohospodáreícernu družstvu sa uvedená úzka komunikácia ponechá ako
cestička pre chodcov vo funkčnej triede D3. Vylúčia sa aj konce súčasných účelových komunikácií na
severnej strane obce v dĺžke 270 m, ktoré sa prebudujú na obojsmerné miestne komunikácie pre
potreby IBV.
Na ostatných účelových komunikáciách zabezpečovať dobrý technický stav povrchu podľa
potreby a finančných prostriedkov, v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom"

Pešie komunikácie a priestranstvá

Takmer v celej dĺžke prieťahu cesty III/05041 je vybudovaný obojstranný chodník v dotyku s
vozovkou v šírkach 2,00 m, 1,75m. Krátky úsek jednostranného chodníka od Bánoviec má šírku ten
1,50 m. Celková dĺžka spevnených asfaltových chodníkov v trase štátnej cesty je 2.895,00 m. Šírka
chodníkov pod 2 m v dotyku s vozovkou nezodpovedá požiadavkám STN 73
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V trasách miestnych komunikácií sú asfaltové chodníky vybudované len v rámci kategórií MO v
tzv. mestskej úprave (so zvýšenými obrubníkmi a odvodnením dažďovou kanalizáciou). Na MK boli
prieskumom zistené chodníky šírky 1,50 m a 1,00 m.
Povrch väčšiny chodníkov je už značne opotrebovaný, okrem nového chodníka na ulici k potoku,
ktorý je nový. Väčšina chodníkov je taktiež vybudovaná v dotyku s vozovkou. V trasách UK po oboch
stranách potoka chodníky nie sú. Celková dĺžka chodníkov v trasách miestnych komunikácií je
1.420,00 m. Samostatné chodníky mimo uličných trás v obci nie sú. Krátke pešie prístupy od
uličných chodníkov sú vybudované len k budove nákupného strediska, okolo zvonice a k jednej
bytovke PD.

Cyklistické trasy

Cyklistická doprava nemá v obci tradíciu a doposiaľ neboli na území katastra vybudované žiadne
cyklotrasy. V poslednom období sa v súvislosti s tlakom na zlepšenie životného prostredia preferuje
tento spôsob dopravy hlavne v oblasti rekreačnej cykloturistiky. Aj v náplni okresného mesla
Bánovce nad Bebravou sa uvažuje s využitím súčasných trás účelových komunikácií k záhradkárskym
osadám medzi mestom a Hornými Našticami v smere do Uhrovca aj ako rekreačných cyklotrás.
V náväznosti na túto koncepciu mesta sa navrhuje vytvorenie spevnenej cykotrasy funkčnej
triedy D2 v dĺžke 450 m šírky 2,50 m, s využitím aj pre chodcov po brehu potoka od západnej
hranice katastrov až za centrum obce Horné Naštice. Celková dĺžka cyklotrasy cez k. ú. obce by mala
dĺžku 1.600 m.

Statická doprava

V obci Horné Naštice sú parkovacie miesta na teréne pre 4 osobné motorové vozidlá vybudované
iba pred Hostincom pri štátnej ceste v kombinácii so zásobovacou plochou, v oplotenom dvore
Obecného úradu (P - 4) v kombinácii s manipulačnou plochou, pred vstupom do areálu
Poľnohospodárskeho družstva (P - 10) v kombinácii s parkovaním nákladných vozidiel. Prevažujú
asfaltové povrchy, betónový povrchy je ten vo dvore Obecného úradu. Nákladné vozidlá, pracovné a
špeciálne automobily parkujú v areáloch a dvoroch jednotlivých
Prímestská doprava
Hromadnú prepravu osôb obce Horné Naštice zabezpečuje výlučne len autobusová doprava.
Prepravu cestujúcich do zamestnania, škôl úradov, za nákupmi a kultúrou hlavne do okresného
mesta Bánovce nad Bebravou doteraz zabezpečuje samostatný závod SAD Bánovce n/ Bebravou.
Autobusové linky vedú po trase štátnej cesty.
Na území obce sú celkove 2 obojstranné autobusové zastávky. Pešia dostupnosť k obom zastávkam
je do 500 m. Čakárenské prístrešky sú osadené na oboch zastávkach obojstranne.
Obyvatelia majú možnosť využiť dopravné služby autobusovými prímestskými linkami smerom na
mesto Bánovce nad Bebravou, denne celkovo cca. 17 krát v pracovných dňoch a cca. 9 krát v dňoch
pracovného pokoja v sobotu a 8 krát v nedeľu. Uvedené spojenie nevyžaduje prestup. Prvý autobus
odchádza z obce v pracovných dňoch o 4:47 hodine a posledný o cca. 21:25 hodine. V dňoch
pracovného pokoja v sobotu odchádza prvý autobus o cca. 4:47 a posledný o 17:30 hodine. V
nedeľu odchádza prvý autobus o 6:21 a posledný o 17:30. Uvedenú frekvenciu autobusového
spojenia možno považovať za primeranú, vzhľadom na veľkosť obce.
Železničná doprava
Keďže intravilánom obce železničná trať neprechádza, obyvatelia majú možnosť využiť vlakové
spojenie v okresnom meste Bánovce nad Bebravou a v Chynoranoch.
Letecká doprava
Najbližšie letisko sa nachádza v meste Prievidza. Letisko v súčasnosti využívajú rôzni záujemcovia
zo Slovenska, ako i zo zahraničia. Využitie je rôznorodé, na turistické, výcvikové alebo podnikateľské
účely, ale aj pre potreby rýchlej zdravotníckej pomoci.
Najbližšie letiská s verejnou dopravou, u ktorých sa výhľadovo uvažuje s možnosťou verejnej
leteckej dopravy sú v priestore Žilina – Hričov a Trenčín. Tieto letiská sú uvažované ako regionálne
letiská s možnosťou medzinárodnej dopravy. Dostupnosť letiska v Hričove je cca 89,2 km,
dostupnosť letiska v Trenčíne je asi 33,3 km. Dostupnosť medzinárodného letiska v Bratislave
Ivanke je asi 144,7 km. Pri využití diaľnice je časová dostupnosť tohto letiska asi 1 hodinu a 48
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minút. V zámeroch rozvoja sa nepredpokladá s budovaním nových letísk a dostupnosť leteckej
dopravy z riešeného priestoru sa tým nemení.
2.5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Základnou úlohou obce Horné Naštice a jej obyvateľov z hľadiska zabezpečenia trvalej prosperity
je docieliť vysokú kvalitu základných zložiek životného prostredia – ovzdušia, vody, pôdy,
horninového prostredia a organizmov, čoho predpokladom je minimalizácia negatívnych vplyvov a
garancia funkčných a efektívnych systémov na ich ochranu a využívanie, riadených štátnym i
podnikateľským sektorom.
V rámci štátnej environmentálnej politiky obec musí sústrediť svoju pozornosť na zásobovanie
obyvateľstva dostatočným množstvom a kvalitou vody z verejných vodovodov a budovanie verejnej
kanalizácie a čistiarní odpadových vôd. Efektívnym využitím všetkých pôvodných a nových vodných
zdrojov a uvedenej environmentálnej infraštruktúry chce vláda SR splniť podmienky vstupu
Slovenskej republiky do Európskej únie vyplývajúce z prechodných období. Vodu bude pritom
považovať za strategickú surovinu, od dostatku a kvality ktorej bude závisieť úroveň všetkých
hospodárskych aktivít, ako aj životná úroveň občanov. Dostatok vody pre obyvateľov a hospodárske
odvetvia zabezpečí okrem dôslednej ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov, hlavne
realizáciou plánov manažmentov povodí.
Za prioritu sa považuje aj znižovanie znečisťujúcich látok v ovzduší a v tej súvislosti
podporovanie zmeny palivovej základne energetických zdrojov s environmentálne vhodným využitím
obnoviteľných zdrojov energie.
Dlhodobým závažným problémom obcí ostávajú nelegálne skládky odpadov a staré
environmentálne záťaže, ktoré zvyšujú kontamináciu pôdy a horninového prostredia, najmä
podzemných vôd. Riešenie tohto problému si vyžiada ich monitorovanie a inventarizáciu s
vyhodnocovaním ich nebezpečnosti a s určením priorít postupného odstraňovania ich negatívnych
vplyvov. Zároveň bude potrebné zamedziť vzniku nových environmentálnych záťaží a podporovať
ekologizáciu pôdohospodárstva, dopravy, priemyslu a energetiky ako rozhodujúcich znečisťovateľov
životného prostredia.
Uplatňovanie enviromentálnej politiky na miestnej úrovni je priamo vychádza z charakteru
prostredia v ktorom sa nachádza. V okolí obce je katastrálne územie odlesnené, inde sa nachádzajú
dubovo-hrabové lesy a bučiny. V katastri obce sa nachádzajú hnedé lesné pôdy a rendziny.
Väčšinu katastrálneho územia zaberajú lesy a svojou nadmorskou výškou sa obec radí k tzv.
podhorským. Vysoký podiel lesnej pôdy na jednej strane výrazne napomáha ekologickej stabilite
územia, na druhej strane ťažba dreva a jeho transport spôsobuje veľké zaťaženie pre miestne
komunikácie, ktoré trpia dlhodobo zanedbávanou údržbou.
Ďalším negatívnym faktorom, ovplyvňujúcim stav životného prostredia a zdravie obyvateľov, je
neexistujúca splašková kanalizácia. Problémom pre kvalitu ovzdušia môže byť neexistujúca
plynofikácia obce a z toho dôvodu domácnosťami na vykurovanie používané tuhé palivo. Napriek
tomu obec považuje kvalitu vody za „dobrú“, kvalitu ovzdušia za „skôr dobrú“, kvalitu pôdy za „skôr
zlú“ a celkovo vníma kvalitu prostredia v obci a okolí za „skôr dobrú“.
Starostlivosť o územie
Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné
využívanie územia, určujú sa zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich
životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a
tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie je v súčasnosti
upravené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov.
Územno - plánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o
životné prostredie v obci. Základným dokumentom územného plánovania je územný plán obce.
Územný plán obce (ÚPN sídla alebo zóny) - ako výsledok formálneho plánovania - je
územnoplánovacím dokumentom obce alebo zóny. Základným pre obec je územný plán sídelného
útvaru (ÚPN SÚ), ktorého záväzná časť sa po schválení obecným zastupiteľstvom stáva všeobecne
záväzným nariadením obce. Obstarávateľom ÚPN obce (alebo zóny) je obecná samospráva. Obec
má vypracovaný územný plánProces obstarávania ÚPN sa člení na odborné spracovanie, prerokovanie a schválenie územného
plánu. ÚPN spracúva skupina odborníkov. Jeho prerokovanie je verejné - rozsah účastníkov a
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záväznosť ich stanovísk sú stanovené zákonom. Prerokovanie je povinné v etape zadania územnohospodárskych zásad (ÚHZ), urbanistickej štúdie, konceptu a návrhu ÚPN. Prerokovanie ÚPN
v obci prebieha ”spôsobom miestne obvyklým", čo dáva samospráve široké možnosti zapojiť do
prerokovania občanov. Etapami, ktoré sú schvaľované obecným zastupiteľstvom, sú
územnohospodárske zásady a návrh územného plánu (sídla, alebo zóny).
Ochrana ovzdušia
Na ochranu ovzdušia v obci pred potenciálnymi a reálnymi zdrojmi znečistenia slúži zákon č.
309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov.
Upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním
znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov znečisťovania. V zákone
sú definované znečisťujúce látky, zdroje znečisťovania, povinnosti právnických a fyzických osôb ako
aj prevádzkovateľov zdrojov znečistenia ovzdušia, poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia.
Definované sú veľké zdroje znečistenia ovzdušia ako technologické celky so súhrnným tepelným
výkonom 50 MW alebo vyšším.
V ochrane ovzdušia je kladený v prvom rade dôraz na dosiahnutie takej kvality ovzdušia, ktorá
na základe súčasných vedeckých poznatkov neohrozí zdravie ľudí a ani životné prostredie. Najnovšie
výskumy dokázali, že kvalita ovzdušia je jednou zo základných príčin zvyšovania výskytu
respiračných ochorení.
Účelom zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) je
transpozícia rámcovej smernice Rady č. 96/62/EC o hodnotení a riadení kvality ovzdušia a
nadväzujúcich smerníc - smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/30/EC týkajúcej sa
limitných hodnôt oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, tuhých častíc a olova vo
vonkajšom ovzduší a smernice Rady č. 2000/69EC týkajúcej sa limitných hodnôt benzénu a oxidu
uhoľnatého vo vonkajšom ovzduší a smernice o ozóne vo vonkajšom ovzduší. Povinnosť riadiť sa
uvedenými právnymi normami má aj obec ako článok miestnej samosprávy, a orgánom štátnej
správy vo vymedzených oblastiach.
Najviac, životné prostredie zaťažujúcimi zdrojmi sú nevhodne alokované prevádzky v mestách
Nováky a Prievidza, nadmerná doprava na hlavných dopravných ťahoch. Najväčším znečisťovateľom
ovzdušia v oblasti, s vysoko negatívnym vplyvom na vegetáciu, organizmy, pôdu a vodu, sú
Elektrárne Nováky, o.z..
Odpadové hospodárstvo
Základným právnym predpisom pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi je
zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý
nadobudol účinnosť 1. júla 2001. Jedným zo základných nástrojov stratégie hospodárenia s odpadmi
je vypracovanie „Programov odpadového hospodárstva“. Program odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky vypracováva Ministerstvo životného prostredia a následne krajský úrad,
samosprávny kraj, obec a pôvodca odpadu.
Pri riešení problematiky zneškodňovania komunálnych odpadov z územia obce bude potrebné
vychádzať z cieľov "Okresnej koncepcie odpadového hospodárstva" ako i spracovaného Programu
odpadového hospodárstva obce Horné Naštice. Rešpektovať všeobecne závažné nariadenie obce na
likvidáciu odpadu. Opatrenia riešenia odpadového hospodárstva si dávajú za cieľ: obmedzenie
vzniku odpadov, zaviesť kompostovanie, zvyšovanie využívania odpadov (druhotných surovín),
postupne dopracovať a realizovať projekt zberu separovaného a nebezpečného odpadu, navrhnúť
na likvidáciu a sanáciu všetky divoké skládky v obcí.
Tuhý komunálny odpad je v obci zbieraný do vlastných 110 I nádob a veľkokapacitných
kontajnerov. Odvoz zabezpečuje zmluvné firmy na skládku TKO Veronika - Dežence 1x za 14 dní.
Zber nebezpečného odpadu sa zabezpečuje podľa potreby so zmluvným partnerom do najbyžšej
spalovne. V severozápadnej časti kú. sa nachádza neuzatvorená skládka popolčeka, bývalé dočasné
úložísko Tatry Bn/B, zvláštny odpad č. 31307 - t. č. priestorová a hygienická závada.
Nasledujúca tabuľka prezentuje príjmy a výdavky obce so zabezpečením odvozu a likvidácie
komunálneho odpadu.
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Tab. 3 Výdavky na zabezpečenie odvozu a likvidácie TKO v obci od roku 2001 do 2006 (v tis).
Ukazovateľ/Rok
2001
2002
2003
2004
2005
Príjmy
32
60
63
83
167
Výdavky
113
112
122
126
117
OcÚ H. Naštice

2006
111
125

V sledovanom období bol vývoj výdavkov z odvozu a likvidácie komunálneho odpadu
nerovnomerný. V oblasti príjmov aj výdavkov bol zaznamenaný nárast, ale ja medziročný pokles. Od
roku 2001 do roku 2006 vzrástol objem príjmov o 246,8 %. V prípade výdavkov to bolo 10,6 %.
Prebytok rozpočtu bol zaznamenaný v roku 2005. V ostatných rokoch sledovaného obdobia boli vždy
výdavky vyššie ako príjmy z poskytovanej služby. Na základe rýchlejšieho tempa rastu objemu
príjmov možno predpokladať, že obec dosiahne vyrovnaný, resp, mierne prebytkový rozpočet
približne o 2 roky.
Obec má rezervy v uskutočňovaní separovaného zberu. So separáciou začala obec v roku 2001,
objem vyseparovaného odpadu však nedosahuje želateľné hodnoty. Najväčší objem odseparovaného
odpadu bol zaznamenaný v roku 2003, až 21 ton.
Tab. 4 Objem vyprodukovaných odpadov v obci od 2001 do 2006 (v tonách)
Ukazovateľ/Rok
2001
2002
2003
2004
Komunálny odpad
52
60
67
60
Separovaný odpad
14
18
21
5
OcÚ OcÚ H. Naštice

2005

2006
66
4

64
8

Obec zabezpečí efektívnejší separovaný zber vytvorením vhodnejších technických podmienok zriadením zberného dvora a zabezpečením dostatočného počtu zberných nádob.
Lesné hospodárstvo
Lesný fond predstavujú hospodárske lesy, zastúpené všetkými vekovými kategóriami,
od nárastov až po kmeňoviny. Hlavnou drevinou je dub zimný a borovica lesná, vtrúsene nájdeme
hrab, topoľ, osiku, čerešňu vtáčiu, brezu, javor horský, a na mokrých plochách a pri vodných tokoch
jelšu lepkavú, topoľ a vŕbu. V lokalite Cibislavka sú veľmi kvalitné jedince borovice, ktoré dosahujú
vek približne sto rokov. Z introdukovaných drevín bol pre 15 - 20 rokmi vysadený rýchlorastúci dub
červený a duglaska ticholistá. Hlavnou poľovnou zverou v chotári je raticová zver, najmä diviak.
Ďalej možno spomenúť introdukovanú, ale už zdomácnenú dančiu zver, ktorá pochádza ešte zo
zvernice grófa Zaya a predstavuje geneticky kvalitné populácie. Svedčia o tom vysoké bodové
hodnoty dančích trofejí. Okrem toho v katastri žije jelenia a srnčia zver, zajac poľný, jazvec, líška
a bažant. Raritou je medveď hnedý, ktorý sa v niektorých rokoch zatúla aj do nižších polôh
a spôsobuje škody na včelstvách a ovocných drevinách.
Územie v ktorom sa obec rozprestiera, patrí do viacerých lesných vegetačného stupňov: bukovodubového, dubovo-bukového a bukového. Z lesných typov sa na záujmovom území vyskytujú najmä
lesné typy kyslá vápencová bučina, dubová bučina, vápencová dubová bučina, kamenitá
papradinová bučina vyššieho stupňa. Na území obce Horné Naštice sa nachádzajú tesné
pozemky o výmere 44770 ha, V prevažnej miere sa Jedná o hospodárske lesy, ochranné lesy
predstavujú veľmi malú časť. Užívateľom LPF v k.ú Horné Naštice sú Lesy SR š.p. Banská Bystrica, R
- Consult Uhrovec. Vlastníkmi je lesná spoločnosť (cca. 200 ha) a obec (cca. 105 ha).
Na území obce nemajú žiadne špecifické aktivity okrem lesohospodárskych. Vo svojom
stanovisku neuplatnili žiadne nové požiadavky, resp. rozvojové zámery.
Poľnohospodárstvo
Poľnohospodárska výroba v obci Horné Naštice je sústredená v areáli hospodárskeho dvora PD
Uhrovec na SZ okraji obce. V katastri obce sa nachádzajú ilimerizované pôdy, nachádza sa tu orná
pôda o výmere 261,71 ha a TTP 31,37 ha . Značné časť katastra obce je zalesnená, nachádzajú sa
tu dubovohrabové iesy. Lesnatosť - percentuálne zastúpenie lesného pôdneho fondu z celkovej
výmery k.ú. - 56,1%. Zornenie -percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej výmery PPF - 8 3,3%.
Pozemky nemajú vybudované technické úpravy. Rozsiahly výrobný areál PD sa nachádza na SZ
okraji obce - hospodársky dvor - maštale pre chov ošípaných, sociálne zariadenia a skladové
hospodárstvo. Stavebno-technická kvalita objektov je strednej kvality. Celkové využitie areálu ako i
jestvujúcich objektov má značné rezervy vo využití, maštale sa nachádzajú na odvrátenej - strane
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areálu od obce - tč. je tu len cca. 40 prasníc, HD tu nie je, časť objektov je v prenájme - (šitie
kožených zvrškov, sociálne bývanie). Areál vzhľadom na svoju polohu (z dvoch strán je v susedstve
obytná zóna) navrhujeme na zmenu funkčného využitia. Výhľadovo sa tu nachádza značná
potencionálna rezerva pre nové podnikateľské aktivity obce. Ponuka pre obec - využiť Jestvujúce
nevyužívané objekty pre separovaný zber odpadu. Súkromne hospodáriaci roľníci (SHR) v Horných
Našífciach hospodária na nepatrnej výmere, jedná sa prevažne o náhradné pozemky.
Pôda
Po získaní členstva v EÚ sa naša pôda stala súčasťou zdrojov pôdy Európskeho spoločenstva a
tým aj časťou ekonomického, ekologického a sociálneho potenciálu pôdy Európskej únie s
požiadavkou na vyspelý a fungujúci systém jej ochrany a správneho využívania.
Zákon ustanovuje:






ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného
obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania,
ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú produkcia biomasy,
filtrácia, neutralizácia a premena látok v prírode, udržiavanie ekologického a genetického
potenciálu živých organizmov v prírode,
ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske
použitie,
postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodársky účel,
sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Na účely tohto zákona sa napríklad rozumie:





pôdou prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt vzájomného
pôsobenia klimatických podmienok, organizmov, človeka, reliéfu a materských hornín,
poľnohospodárskou pôdou produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností
(ďalej len "kataster" ) ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne
porasty,
bonitovanou pôdno-ekologickou jednotkou klasifikačný a identifikačný údaj vyjadrujúci kvalitu a
hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy na danom stanovišti,
rizikovými látkami v pôde prvky a zlúčeniny, ktorých prítomnosť z prírodných alebo antropických
zdrojov v pôdach v určitej koncentrácii priamo alebo nepriamo vyvoláva alebo môže vyvolať
nežiaduce zmeny fyzikálnych vlastností, chemických vlastností a biologických vlastností
poľnohospodárskej pôdy,

Dominantným pôdnym krytom v obci sú hnedozeme. Hnedozeme majú stredný až vysoký
pozitívny ekologický potenciál, relatívne dobre tvoria biomasu (najmä keď sú hnojené). V Bthorizonte majú hnedozeme 1,2-2,0-krát viac ílovitých častíc v porovnaní s ornicou. Preto niektoré
hnedozeme majú hlinitú ornicu, ale ílovitohlinitú podornicu, čo sa pozitívne prejavuje na
vododržnosti pôdy. V suchých obdobiach sú náchylné na veternú eróziu a počas prívalových zrážok
môžu byť poškodzované aj vodnou eróziou. Pretože podzemná voda je u nich obyčajne hlboko nie
sú príliš “nebezpečné” z hľadiska znečistenia vodných zdrojov vyplavovaním látok z pôdneho profilu.
Hnedozeme majú dobrú pútaciu schopnosť a obsahujú aj dosť živín, takže patria medzi naše
agronomicky najvhodnejšie pôdy. Sú to úrodné pôdy, ktoré vyhovujú širšiemu sortimentu rastlín.
Keď sa dodržiavajú správne zásady obhospodarovania, stáva sa z nich dobrý produkčný typ, vhodný
pre pestovanie väčšiny bežných poľnohospodárskych plodín – najmä obilnín. Sú po černozemiach
a čierniciach našimi najúrodnejšími pôdami, umožňujúcimi značnú pružnosť osevného postupu. Za
dobré "pšeničné pôdy" môžeme považovať hnedozeme na sprašiach a hnedozeme na sprašových
hlinách, avšak len pri intenzívnom hnojení a vápnení. Na hnedozemiach sa darí aj kukurici, tabaku,
repke olejnej, ale aj cukrovej repe, maku, lucerne a ľanu. Vzhľadom na nedostatok humusu a často
aj pomerne plytký humusový horizont je dôležité, aby sa na nich pravidelne pestovali viacročné
krmoviny. Sú vhodné aj na založenie sadov, najmä tam, kde povrchové vrstvy sú štrkovité. Darí sa
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na nich aj hrachu (ak sú dostatočne hlboké a nie sú ťažké a kyslé), ale aj fazuli a to pri dostatočnom
kyprení a organickom hnojení.
Vzhľadom na nižšiu stabilitu humusu sú hnedozeme zraniteľné z hľadiska zachovania obsahu
a kvality pôdnej organickej hmoty. Pri hospodárení treba starostlivo usilovať o aspoň vyrovnanú
bilanciu organických látok. Ak sú na svahoch, treba ich chrániť aj proti erózii. Stáva sa, že sú
erodované až na pôdotvorný substrát.
Dlhodobým pôsobením intenzifikačných faktorov a všeobecným zhoršovaním kvality životného
prostredia utrpeli na kvalite všetky druhy pôd. Devastáciu a znečisťovanie hornej vrstvy litosféry a
reliéfu spôsobujú aj divoké skládky odpadu, navrhujeme ich likvidáciu (uvedené aktivity vo svojej
záverečnej fáze si jednoznačne vyžadujú rekultiváciu daného územia).

Správa povodí
Právna starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone NR SR č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) s účinnosťou od 1. júna 2002. Tento zákon vytvára
podmienky na všestrannú ochranu povrchových vôd a podzemných vôd vrátane vodných
ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových
vôd a na ich účelné a hospodárne využívanie.
Významný podiel na znečisťovaní povrchových vôd majú neodkanalizované sídla, výrobné
prevádzky, farmy živočíšnej výroby, skládky priemyselných a komunálnych odpadov. V obci
je
vybudovaný vodovod, kanalizácie čiastočne ten odvedenie povrchových vôd, predpoklad napojenia
na ČOV Bánovce nad Bebravou. Cez obec preteká vodný tok Radiše. Radiša - v profile Bánovce nad
Bebravou je znečistená na La BSK5 priemerne 4,2 mg. l -1 (max. 10,8, min. 1,4 mg. l -1 ), t j. II. - III.
triedy čistoty. Rozpustnými látkami je tok zaťažený priemerne 486,2 mg. l -1 (max. 788,8, min. 332,0
mg. l -1), t.j. II. - III. triedy čistoty, zaťaženie nerozpustnými čiastkami priemerne 19,5 mg. l. -1
(max. 50,0 min. 6,0 mg. l. -1), t.j. II. triedy čistoty. Z vyčíslených hodnôt vyplýva, že tok Radiše je v
skupinovom vyjadrení súčasným znečistením III. triedy čistoty.
V období dažďov býva obec postihnutá záplavami. V súčastnosti obec Horné Naštice má
zrealizovanú protipovodňovú ochranu územia. Úlohou protipovodňovej ochrany je bezpečné
prevedenie veľkých vôd cez intravilán obce do recípientu - potoka Radiša.
Zásobovanie pitnou vodou
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec zodpovedná za zásobovanie
obce pitnou vodou a zodpovedá za odvádzanie odpadových vôd, ktoré vzniknú na území obce.
Vodovod, na ktorý je obec napojená, sa nachádza v správe Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s..
Oblasť je významnou z hľadiska prirodzenej akumulácie podzemných vôd, ktoré sa využívajú ako
pitná voda. Keďže sa v dôsledku prírodných daností dostávajú povrchové znečistenia do týchto vôd
bez dostatočnej filtrácie, ich kvalita priamo závisí od vhodného spôsobu ľudskej činnosti. V prvom
rade ide o poľnohospodárstvo a s ním spojenú chemizáciu. Nesprávnymi postupmi a nakladaním
s priemyselnými hnojivami a a skládkami domového odpadu, ale i škodlivými zásahmi jednotlivcov,
sa kvalita podzemných vôd znižuje.
Pokrytie vodovodnou infraštruktúrou je 100 %. Vodovodná sieť ale vykazuje známky poškodenia.
Hlavným prejavom poškodenia je stratovosť vodovodu, ktorá sa v budúcom období môže prejaviť aj
trvalými výpadkami dodávky pitnej vody.
2.6 OBYVATEĽSTVO
Oblasť ľudských zdrojov je zameraná na rozvoj, vzdelanosti, zamestnanosti a trhu práce. Oblasti
identifikované na lokálnej úrovni sú relevantné s Národným plánom zamestnanosti.
Z hľadiska vierovyznania je obec prakticky heterogénna. Dominantná časť obyvateľov sa hlási
k evanjelickému a k rímsko-katolíckemu vierovyznaniu. V malej miere sú zastúpené ostatné
vierovyznania.
Tab. 5 Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
Ukazovateľ
SĽDB 1991
Rímskokatolícke %
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Evanjelické %
Gréckokatolícke %
Pravoslávne %
Čs. Husitské %
Bez vyznania %
Ostatné %
Nezistené %
www.statistics.sk

31,08
0,42
0,00
0,00
0,21
0,00
3,17

29,74
0,00
0,00
0,00
4,22
0,00
0,23

Z hľadiska národnostnej štruktúry sa prevažná časť obyvateľov hlási k Slovenskej národnosti, v
zanedbateľnej miere je zastúpená česká, ukrajinská a maďarská národnosť.
Demografia
Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje viacero ukazovateľov, medzi ktoré patrí aj
demografická situácia a zloženie obyvateľstva. Pre demografický vývoj je vo všeobecnosti
charakteristický znižujúci sa prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie. Uvedený vývoj
je charakteristický aj pre obec Horné Naštice. V súčasnosti žije v obci 411 obyvateľov.
Tab. 6 Počet obyvateľov v obci od roku 2001 do roku 2006 (počet osôb)
Ukazovateľ/Rok
2001
2002
2003
2004
Počet obyvateľov
422
433
413
412
OcÚ Horné Naštice

2005

2006
410

411

Celkový počet obyvateľov vykazuje v sledovanom období klesajúci trend. Za sledované 5 ročné
obdobie klesol počet obyvateľov o 2,6 %. Priemerný koeficient rastu dosiahol hodnotu 0,9945, čo
predstavuje priemerný ročný pokles o 0,545 %. Predpokladaný vývoj do budúcnosti prezentuje
nasledujúca tabuľka.
Tab. 7 Predpokladaný počet obyvateľov v obci do roku 2012 (počet osôb)
Ukazovateľ/Rok
2007
2008
2009
2010
Počet obyvateľov
409
409
406
412
OcÚ Horné Naštice

2011

2012
411

408

V prípade, že sa zachová doterajší trend vývoja, počet obyvateľov by sa mal v sledovanom
období vyvíjať rovnomerne v smere poklesu počtu. Aj keď prognóza predpokladá určité zmiernenie
poklesu, nebude mať významnejší pozitívny vplyv na vývoj populačnej krivky.
Z hľadiska pohlavia, permanentne mierne presahuje počet žien počet mužov. Nasledujúca
tabuľka prezentuje vývoj prirodzeného prírastku obyvateľstva. Prirodzený prírastok ako výsledok
reprodukcie obyvateľstva, ktorý predstavuje rozdiel medzi počtom živonarodených a zomretých, má
v nadregionálnom meradle dlhodobo klesajúcu tendenciu. Prirodzený prírastok predstavoval v roku
2001 a 2003 kladnú hodnotu.
Tab. 8 Prirodzený úbytok obyvateľstva v obci (osoby)
Ukazovateľ/Rok
2001
2002
Úbytok
4
3
OcÚ Horné Naštice

2003

2004
-11

2005
-6

2006
-2

-3

Vývoj ukazovateľa prirodzeného prírastku obyvateľstva v obci v sledovanom období vykazuje
negatívny trend od roku 2004 kedy v dôsledku prirodzených demografických tendencií nepribudli v
obci žiadni obyvatelia. Počet zomrelých v obci prekračuje počet živonarodených obyvateľov v roku
2002.
Migrácia obyvateľstva
Pohyb obyvateľstva z vidieka do mestských sídel a z menších sídel do väčších (t.j., proces
urbanizácie) vyvrcholil začiatkom 90-tych rokov minulého storočia. Migrácia obyvateľstva z vidieka
do miest v tomto období súvisela s centrálne plánovanou ekonomikou bývalej ČSSR, hlavne však s
bytovou výstavbou smerovanou do hlavných stredísk osídlenia, kde sa sústreďovali hlavné investičné
akcie a pracovné príležitosti.
Zrušením centrálneho plánovania sa začali meniť aj smery migračných pohybov obyvateľstva. V
súčasnosti prebiehajúce migračné procesy obyvateľstva možno charakterizovať ako sústreďovanie
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obyvateľov do určitých obcí, situovaných v zázemí a dochádzkovej vzdialenosti k ťažiskovým
mestám.
Migrácia obyvateľstva t.j. rozdiel medzi prisťahovanými a vysťahovanými obyvateľmi vykazuje
vcelku rovnomerný vývoj. Rozhodujúci podiel na migrácii obyvateľstva v obci pripadá na občanov
v produktívnom veku. V sledovanom období vykazoval migračný prírastok rovnako ako v prípade
prirodzeného úbytku negatívny trend len v roku 2003.
Tab. 9 Migračný prírastok / úbytok obyvateľov (osoby)
Ukazovateľ/Rok
2001
2002
Migračný prírastok
0
8
OcÚ Horné Naštice

2003

2004

2005

-9

5

2006
0

4

Najväčší migračný úbytok obyvateľstva bol zaznamenaný v roku 2003. V uvedenom roku klesol
počet obyvateľov v dôsledku migračných tendencií o 9. V ostatných rokoch sledovaného obdobia
bolo dosiahnuté aktívne saldo prípadne vyrovnané migračné tendencie. Nasledujúca tabuľka
prezentuje vývoj celkového prírastku obyvateľstva v obci, ktorý je súčtom prirodzeného
a migračného prírastku.
Tab. 10 Celkový prírastok / úbytok obyvateľov (osoby) v obci.
Ukazovateľ/Rok
2001
2002
2003
Migračný prírastok
4
11
-20
OcÚ Horné Naštice

2004

2005
-1

2006
-2

1

Ako prezentuje tabuľka, až na rok 2001, 2002 a 2006 dochádzalo v obci v sledovanom období
len k úbytku obyvateľstva. Aj keď ostatných rokoch absolútne čísla vyjadrujúce pokles obyvateľstva
neboli vysoké, z dlhodobého hľadiska a z hľadiska veľkosti sledovaného sídla, má uvedený vývoj
značne negatívny dopad.
Veková štruktúra obyvateľstva obce
Nasledujúca tabuľka prezentuje aktuálnu vekovú štruktúru obyvateľov v rokoch 2001 až 2006.
Najväčší podiel pripadá na obyvateľov v produktívnom veku, najmenší podiel na obyvateľov
v predporoduktívnom veku. Uvedený trend možno z pohľadu jej ďalšieho sociálno-hospodárskeho
rozvoja považovať za značne negatívny s vysokým sklonom k stárnutiu obyvateľstva. V sledovanom
období klesol počet obyvateľov v predproduktívnom veku o viac ako 7,69 %.
Tab. 11 Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín
Ukazovateľ /Rok
Predproduktívny vek
Produktívny vek
2001
70
262
2002
68
277
2003
69
268
2004
74
260
2005
70
256
2006
65
257
OcÚ Horné Naštice

Poproduktívny vek
90
88
76
78
84
89

Legenda: predproduktívny (0 – 14), produktívny (15 – 59m/54ž), poproduktívny ( 60+m/55ž). Index starnutia – pomer
poproduktívnej zložky obyvateľstva k predproduktívnej
Graf. 1 Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v sledovanom období
2001
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Ako prezentuje graf, za uvedených 5 rokov došlo vo vekových skupinách k miernym zmenám.
V absolútnych číslach došlo k výraznému poklesu obyvateľov v predproduktívnom veku. Z hľadiska
budúceho vývoja obce uvedený vývoj spôsobí urýchlenie stárnutia obyvateľstva v obci.

Graf. 2 Predpokladaný vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva do roku 2012.
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Ako prezentuje graf č. 2. predpokladá sa výraznejší pokles obyvateľov v predproduktívnom veku,
ktorý bude následkom viacerých faktorov. Ide predovšetkým o znižovanie pôrodnosti obyvateľstva,
migračný úbytok spôsobený ekonomickými faktormi, ako aj prechodom časti obyvateľov do skupiny
v produktívnom veku.
Tab. 12 Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín
Ukazovateľ/Rok
2007*
2008*
2009*
Predproduktívny vek
64
63
62
Produktívny vek
256
255
254
Poproduktívny vek
89
90
89
OcÚ Horné Naštice
* - prognóza

2010*

2011*

62
254
97

2012*

61
253
97

60
252
96

Vekovú štruktúru ekonomicky aktívneho obyvateľstva prezentuje nasledujúca tabuľka. Najviac
ekonomicky činného obyvateľstva pripadá na vekovú skupinu žien od 20 do 29 rokov. Naopak
najmenšiu skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva tvoria muži od 15 do 19 rokov.
Tab. 13 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa štruktúry veku a pohlavia k 20. 2. 2007
Vek
Muži
Ženy
15 – 19
12
13
20 - 29
37
39
30 - 39
22
25
40 - 49
24
28
50 - 54
13
15
55 - 59
13
16
60 - 64
15
13
Spolu
136
149
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016

Spolu
25
76
47
52
28
29
28
285
25

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE HORNÉ NAŠTICE

OcÚ Horné Naštice

Z ekonomického hľadiska je daná štruktúra vyhovujúca, nakoľko sa pomerne veľká časť
ekonomicky činných obyvateľov pohybuje vo vekovej skupine od 20 do 40 rokov. Naopak dosť
značná časť obyvateľstva sa nachádza aj v skupine od 40 do 49, ktorá predstavuje rizikovú skupinu
na trhu práce.
Národnostná štruktúra obyvateľstva
V obci je štruktúra obyvateľstva prakticky homogénna, s jednou dominantnou národnostnou
skupinou, čo dokazuje aj nasledujúca tabuľka.

Tab. 14 Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti (%)
z toho národnosť
Ukazovateľ/Národnosť

Trvalo bývajúce
obyvateľstvo

Štruktúra
OcÚ Horné Naštice

slovenská

411

99,77

maďarská

rómska

-

-

česká

rusínska ukrajinská

0,23

-

-

Okrem obyvateľov slovenskej národnosti žije v obci zanedbateľný počet obyvateľov českej
národnosti.
2.7 VZDELANIE A ZAMESTNANOSŤ
Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce má nasledovnú štruktúru. Najväčší počet obyvateľov
v mužskej populácii disponuje učňovským vzdelaním bez maturity. V prípade ženskej populácie
pripadá najviac obyvateľov na úplné stredné vzdelanie s maturitou. Minimálne percento pripadá na
obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním v prvom stupni - bakalárskom a na vyššie odborné
vzdelanie. Treťou najväčšou skupinou sú obyvatelia mužského pohlavia s úplným stredným
vzdelaním s maturitou. Nasledujúca tabuľka prezentuje vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva v roku
2007.
Tab. 15 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva k 20.2.2007 podľa pohlavia.
Stupeň vzdelania / Pohlavie
Muži
Bez vzdelania / Základné vzdelanie
2
Učňovské bez maturity
93
Str. odb. bez maturity
13
Úplné stredné s maturitou
37
Vyššie odborné
0
Bakalárske
0
Vysokoškolské
10
Deti do 15 rokov
*
OcÚ Horné Naštice
* údaj nezistený

Ženy

Spolu
0
92
7
93
2
1
12
*

2
185
20
130
2
1
22
49

Z hľadiska uplatnenia sa obyvateľstva na trhu práce má uvedená vzdelanostná štruktúra výrazne
negatívny pomer. Z hľadiska ďalšieho vývoja je potrebné v obci zvyšovať počet obyvateľov s úplným
stredným vzdelaním, ako aj počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním. Vývoj celkovej
vzdelanostnej štruktúry prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. 16 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva od roku 2001 do roku 2006 v %.
Stupeň vzdelania / Pohlavie
2001
2002
2003
2004
Bez vzdelania
22
22
20
19
Základné vzdelanie
36
36
34
34
Vyučení
13
13
14
14
Str. odb. bez maturity
22
21
22
22
Úplné stredné s maturitou
3
4
5
6
Vysokoškolské
2
2
2
2
OcÚ
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2006
18
34
15
22
6
2

18
34
16
23
6
3
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Vývoj vzdelanostnej štruktúry sa v sledovanom období vyvíjal smerom k zvyšovaniu počtu
obyvateľov s úplným stredným vzdelaním. Čo možno považovať za pozitívny trend, je znižovanie
počtu obyvateľov bez dosiahnutého stupňa vzdelania.
Vývoj nezamestnanosti
Od roku 1989 sa na vývoji zamestnanosti začalo výrazne prejavovať spomalenie dynamiky
hospodárskeho rastu. Likvidácia pracovných miest v dôsledku transformačných a
reštrukturalizačných procesov nebola kompenzovaná vytváraním nových pracovných miest v
ozdravených častiach hospodárstva. Pre celú ekonomiku je charakteristická vysoká miera
nezamestnanosti a nízka tvorba nových pracovných miest.
Vývoj nezamestnanosti vo všeobecnosti v Trenčianskom kraji zaznamenáva mierne klesajúci
trend a ale jej súčasná úroveň je spolu s Banskobystrickým, Košickým a Prešovským krajom
najvyššia spomedzi ostatných krajov na Slovensku. Mierne zlepšovanie situácie je výsledkom
priamych zahraničných investícií, ktoré sú hlavných zdrojom tvorby nových pracovných miest.
Absolútny počet evidovaných nezamestnaných obyvateľov v obci prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. 17 Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných v obci Horné Naštice do roku 2006 (osoby)
Ukazovateľ/Rok
2001
2002
2003
2004
2005
Obec Horné Naštice
34
32
22

2006

16

OcÚ Horné Naštice

Štruktúra evidovaných nezamestnaných z hľadiska ich dosiahnutého vzdelania bola totožná
s celoslovenskými štatistikami. Najväčší podiel na nezamestnanosti v obci v sledovanom období
pripadal na obyvateľov so základným s stredným vzdelaním bez maturity. Od roku 2003 do roku
2006 klesol počet nezamestnaných obyvateľov celkovo o vyše 52,9 %.
Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj štruktúry nezamestnaných podľa vekových skupín. Najviac
evidovaných nezamestnaných bolo vo vekových skupinách od 50 do 54 a od 55 do 59.
Tab. 18 Nezamestnaní podľa veku
Ukazovateľ/Roky
15-18
19-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
nad 60
OcÚ Horné Naštice

2001
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

2002
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

2003

2004
0
3
5
3
5
2
6
7
3
0

2005
0
6
3
1
2
3
7
3
6
1

2006
0
2
2
1
1
1
4
3
5
3

0
2
3
3
1
1
1
1
4
1

Graf. 3 Zmena štruktúry nezamestnaných podľa vekových skupín 2001 - 2006
2003
2006
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Ako prezentuje predchádzajúci graf, v štruktúre nezamestnaných došlo k zmenám. K nárastu
došlo v skupine od 55 do 59 a v skupine od 30 do 34 rokov. K poklesu došlo vo vekovej skupine od
45 do 49.
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Nasledujúca tabuľka prezentuje štruktúru nezamestnaných podľa dosiahnutého vzdelania.
Najviac nezamestnaných bolo evidovaných v skupine obyvateľov s dosiahnutým vzdelaním
základným a v skupine vyučených.

Graf. 4 Nezamestnaní podľa dosiahnutého vzdelania.
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Nasledujúca tabuľka prezentuje štruktúru nezamestnaných podľa dĺžky evidencie.
Tab. 19 Nezamestnaní podľa dĺžky evidencie
Ukazovateľ/Roky
2001
do 3 mes.
*
4-6 mes.
*
7-9 mes.
*
10-12 mes.
*
13-24 mes.
*
nad 24 mes.
*
OcÚ Horné Naštice

2002
*
*
*
*
*
*

2003
*
*
*
*
*
*

2004

2005
12
0
0
3
5
12

2006
9
1
0
0
2
10

1
1
1
2
2
11

- údaj nezistený

Graf. 5 Zmena štruktúry nezamestnaných podľa dĺžky evidencie 2004 - 2006
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Najviac evidovaných nezamestnaných bolo v skupine dlhodobo nezamestnaných, s dobou
evidencie viac ako 2 roky.
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Verejné služby zamestnanosti
Na zabezpečovanie práva občanov na zamestnanie je zriadený ÚPSVaR ako verejnoprávna
inštitúcia, ktorý v rozsahu svojej pôsobnosti, ako jeden z viacerých subjektov v súčinnosti
s reprezentatívnymi organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov vykonáva politiku
zamestnanosti. ÚPSVaR je hlavnou inštitúciou realizujúcou politiku trhu práce, čo je systém podpory
a pomoci občanom pri ich začleňovaní na pracovné miesta na trhu práce formou sprostredkovania
zamestnania, poskytovania poradenstva, prispôsobovaním profesijnej štruktúry nezamestnaných a
zamestnancov pomocou rekvalifikácií, podporovanie vytváranie nových pracovných miest
zamestnávateľmi pomocou poskytovania príspevkov v rámci aktívnej politiky trhu práce a
poskytovaním podpory v nezamestnanosti. Pri poskytovaní verejných služieb zamestnanosti obec
spolupracuje s ÚPSVaR v Bánovciach nad Bebravou, pri vytváraní dočasných pracovných miest, ktoré
sú nevyhnutným predpokladom zachovania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných. Obec
spolupracuje rovnako aj pri realizácii aktívnej politiky trhu práce (APTP), v rámci ktorej sa pomocou
nástrojov APTP predovšetkým podporuje vytváranie nových pracovných miest zamestnávateľmi, ako
aj obcou samotnou. Obec v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti dočasne zamestnáva
nezamestnaných občanov v rámci malých obecných služieb. V prevažnej miere výkon týchto
pracovných činností zahŕňa údržbu verejných priestranstiev.
Štruktúra zamestnanosti
Reštrukturalizácia ekonomiky od konca osemdesiatych rokov mala významný dopad aj na
zamestnanosť obyvateľstva v obci. Zmeny sa dotkli predovšetkým väčšiny priemyselných odvetví. Za
posledné roky v absolútnom vyjadrení tu zamestnanosť značne poklesla. V relatívnom vyjadrení sa
v sledovanom období štruktúra zamestnanosti v priemyselnom odvetví vyvíjala nasledovne. Najviac
obyvateľov v obci je zamestnaných v oblasti textilného a odevného priemyslu a v potravinárstve.
Tab. 20 Priemerný evidenčný počet zamestnancov žijúcich v obci Horné Naštice podľa priemyselných
odvetví.
Odvetvie/Roky
2003
2004
2005
2006
Strojársky priemysel
34
32
31
31
Ťažba nerastných surovín
0
0
0
0
Potravinársky
12
10
10
10
Textilný, odevný a obuvný
15
16
15
15
Drevársky
6
5
5
5
Polygrafický
0
0
0
0
Chemický a farmaceutický
0
0
0
0
Výroba, rozvod energií a vody
1
1
1
1
OcÚ Horné Naštice

V nepriemyselných odvetviach bolo
poľnohospodárstva, dopravy a skladovaní.

najviac

obyvateľov

obce

zamestnaných

v oblasti

Tab. 21 Priemerný počet zamestnancov žijúcich v obci pracujúcich v nepriemyselných sektoroch.
Odvetvie/Roky
2003
2004
2005
2006
Pôdohospodárstvo vrátane lesného
16
15
15
hospodárstva
Stavebníctvo
4
3
3
Obchod
3
4
5
Doprava, skladovanie
8
7
5
Pošta a telekomunikácie
1
0
0
Peňažníctvo a poisťovníctvo
2
2
2
Verejná správa, obrana, povinné
4
5
5
sociálne zabezpečenie
Školstvo
6
5
5
Zdravotníctvo, soc. starostlivosť
4
4
4
Ostatné služby
4
5
5
OcÚ Horné Naštice

15
3
5
5
0
2
5
5
4
5

Najmenší podiel v nepriemyselných odvetviach pripadol na poštu a telekomunikácie, peňažníctvo
a poisťovníctvo, ako aj stavebníctvo.
2.8 BÝVANIE
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V 2007 tvorí v obci bytový fond 202 rodinných domov. Trvalo obývaných bytov bolo 172. V
centrálnej časti obce sa okolo tejto cesty sa nachádza staršia zástavba (úzke podlhovasté
dvojpodlažné domy). Nová zástavba rodinných domov sa nachádza prevažne v okrajových častiach
obce. Novšiu obytnú zástavbu obce tvoria prevažne štvorce so stanovou, sedlovou, resp. plochou
strechou. Výškové zónovanie je typické pre vidiecke sídla - objekty bývania majú 1-2 podlaží. V obci
sa nachádzajú aj tri viacbytové domy (3 x 4 b.j.) - štvorbytovky 3 podlažia. Výškovú a priestorový
dominantu obce tvorí zvonica, kostol a materská škola (býv, ZŠ).

Rozvoj v oblasti výstavby bytov
Nakoľko obec nemá dostatočné prostriedky na rozvoj bytového fondu, vo väčšine prípadov sa
uskutočňuje výhradne z prostriedkov jednotlivých domácností.
Základné údaje o domovom a bytovom fonde
Nasledujúca tabuľka prezentuje stav bytového fondu v roku 2007. V obci bolo v roku 2007
evidovaných 202 domov, z čoho 30 domov bolo neobývaných. V obci sa nachádzajú bytové domy,
v ktorých sa nachádza 12 bytov.
Tab. 22 Domový a bytový fond (byty, domy) v roku 2007
Ukazovateľ / Domy
Domy spolu
Neobývané domy
Počet domov
202
OcÚ Horné Naštice

30

Byty spolu
12

Neobývané byty
-

Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti boli nasledovné: na jeden byt v obci v priemere
pripadalo 2,5 osôb, pričom na jednu osobu pripadlo v priemere 30 m2.
Tab. 23 Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti domácností
Priemerný počet
trvalo
m2 obytnej
obytných
bývajúcich
miestností na
plochy na 1
Ukazovateľ
osôb na 1
1 trvalo
trvalo
trvalo
obývaný byt
obývaný byt
obývaný byt
Obec Žitná Radiša
2,5
80
2
OcÚ Horné Naštice

m2
obytnej
plochy na
osobu

Podiel trvalo
obývaných bytov
s 3+ obytnými
miestnosťami
(v%)

30

25

Základným zámerom obce v oblasti bývania je zabezpečiť rozvoj bývania vo všetkých jeho
zložkách. Stratégiu rozvoja bývania je potrebné založiť na usmerňovaní a zosúladení verejných
a súkromných aktivít, finančných, územných a ľudských zdrojov. Vychádzať je nutné pri tom zo
schváleného Programu rozvoja bývania, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR vydaných
Smerníc na poskytovanie dotácií na obstaranie nájomných bytov, na odstraňovanie systémových
porúch bytových domov, zo schváleného zákona NR SR č. 124/1996 o Štátnom fonde rozvoja
bývania, v znení neskorších úprav a k nemu schválených predpisov a zo Sektorového operačného
plánu pre oblasť rozvoja bývania, vypracovaného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR
na obdobie rokov 2000 – 2006.
Strategickým cieľom bytovej výstavby by malo byť – dosiahnuť bežný európsky štandard.
Bývanie pre mladé rodiny, obyvateľov žijúcich pod hranicou sociálneho minima a prestárlych
občanov by malo byť porovnateľné so sociálnou výstavbou v krajinách EÚ.
2.9 PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
V obci pôsobí niekoľko podnikateľských subjektov. Vo väčšine prípadov sa jedná o malých
a drobných podnikateľov a živnostníkov, ktorý sa orientujú predovšetkým na poskytovanie služieb
občanom v obci. V obci sa nachádza niekoľko pohostinských zariadení, servisné služby pre motorové
vozidlá, atď..
Fungujúca výroba a skladové hospodárstvo sa okrem areálu PD nachádza na JZ okraji kú. - na
hranici s k.ú. Bánovce nad Bebravou. Jedná sa o výrobný areál KORD Slovakia a.s. - býv. Tatra
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Bánovce n/B svojim SV okrajom zasahuje do k.ú. Horné Naštice. Nachádzajú sa tu parciálne časti
výrobných, skladových, predajných plôch (hutný materiál Probugas) a dopravných plôch (zástavka
SAD a zadný vstup do výrobného areálu).
Nasledujúca tabuľka prezentuje zameranie firiem so sídlom podnikania v obci.
Tab. 24 Podnikateľské subjekty – právnické osoby v obci k 20.2.2007
Firma
Odvetvie
ALVERMAN, spol. s r.o.
Výroba obuvy, textilná výroba,
EZOP Slovakia, s.r.o.
Servis cerpacích staníc, obchodná činnosť,
SLOVAK HOCKEY ACADEMY, s.r.o.
Obchodná činnosť, organizovanie športových podujatí,
SVQ SLOVAKIA, s.r.o.
Obchodná činnosť,
OR SR, ŽR SR

Funkciu zásobovania obce základným spotrebným tovarom plní niekoľko malometrážnych
predajní.
2.10

ŠKOLSTVO A VZDELANIE

Na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky s účinnosťou od 1. 7. 2002 prešli materské školy, základné školy a
základné umelecké školy do zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest.
V obci sa nachádza len materská škola. Jej budova je alokovaná v centre obce. V roku 2006 ju
navštevovalo 15 detí.
Tab. 25 Počet žiakov masterskej školy od roku 2001 do roku 2006 v tis. Sk.
Ukazovateľ/Rok
2001
2002
2003
2004
Počet detí
10
7
10
12
OcÚ Horné Naštice

2005

2006
13

15

V sledovanom období počet detí zaznamenáva mierne rastúcu tendenciu. Celková kapacita
zariadenia je 15 detí.
Čo sa týka ostatného materiálneho vybavenia materskej školy, postupne zastaráva a stáva sa
nevyhovujúcim z hľadiska jeho ďalšieho využitia na pedagogické účely. V priebehu budúcich rokov
obec plánuje postupnú obnovu a doplnenie materiálneho vybavenia, aby materská škola spĺňala
bežné štandardy materských škôl. Celkové výdavky od roku 2001 do roku 2006 prezentuje
nasledujúca tabuľka.
Tab. 26 Celkové výdavky materskej školy od roku 2001 do roku 2006.
Ukazovateľ/Rok
2001
2002
2003
Výdavky
220
445
OcÚ Horné Naštice

2004

2005
463

2006
501

606

Z dôvodu nízkych finančných možností obce sa predpokladá uskutočňovanie investičných
projektov v súvislosti s rekonštrukciou budovy materskej školy v dlhšom časovom období, prípadne
s pomocou štrukturálnych fondov Európskej únie. V priebehu programovacieho obdobia bude
potrebné kompletne rekonštruovať (strešná krytina, okná spôsobujúce vysoký únik tepla vo
vykurovacom období - výmena okien a zateplenie budovy). Predpokladá sa aj rekonštrukcia
sociálnych zariadení.
V obci sa nachádza aj obecná knižnica s počtom knižných titulov 3400. V budúcnosti plánuje
obec dovybaviť priestory knižnice.
2.11

SOCIÁLNA SFÉRA

Sociálne služby sa poskytujú v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľmi je obec,
fyzické a právnické osoby, a ostatné orgány miestnej štátnej správy a samosprávy. Tie poskytujú
sociálnu pomoc v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nasledujúca
tabuľka prezentuje výdavky obce na zabezpečenie sociálnych služieb.
Tab. 27 Celkové výdavky obce na zabezpečenie sociálnych služieb od roku 2001 do roku 2006 (v tis. Sk).
Ukazovateľ/Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Výdavky
307
420
115
48
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OcÚ Horné Naštice

Obec zabezpečuje sociálne služby pre svojich obyvateľov sama. V súčasnosti poskytuje
opatrovateľskú starostlivosť pre 2 obyvateľov hlavne v dôchodkovom veku.
2.12

ZDRAVOTNÍCTVO

V obci sa nenachádza zdravotné stredisko, ani ordinácia praktického lekára. Obyvatelia môžu
využívať zdravotnícke služby okresného mesta Bánovce nad Bebravou, prípadne obce Uhrovec, ktorá
je spádovou oblasťou pre obyvateľov obce.
2.13

ŠPORT

Obyvatelia majú v obci obmedzené možnosti športového vyžitia. K dispozícii je hlavne futbalové
ihrisko, ktoré aj intenzívne využívajú. Obec plánuje do budúcnosti s rekonštrukciou športového
areálu a jeho dostavbou.
V obci je v súčasnosti činný futbalový klub. V budúcnosti obec plánuje založiť turistický oddiel.
Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj výdavkov na zabezpečenie športu v obci.
Tab. 28 Celkové výdavky obce na zabezpečenie športu od roku 2001 do roku 2006 (v tis. Sk).
Ukazovateľ/Rok
2001
2002
2003
2004
2005
Výdavky
149
113
98
93
89

2006

86

OcÚ Horné Naštice

V oblasti športových aktivít, ktoré sa neviažu na vybudovanú (resp. absentujúcu) športovú
infraštruktúru, obec a jej okolie ponúka široké možnosti. V letných mesiacoch ide predovšetkým
o horskú cykloturistiku, pešiu turistiku (značkové turistické trasy), poľovníctvo a rybolov.
2.14

KULTÚRA

Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského
vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej
verejnosti danej obce. Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti
daného sídla a regiónu. Celkové ročné výdavky na zabezpečenie kultúry v obci prezentuje
nasledujúca tabuľka.
Tab. 29 Celkové výdavky obce na zabezpečenie kultúry od roku 2001 do roku 2006 (v tis. Sk).
Ukazovateľ/Rok
2001
2002
2003
2004
2005
Výdavky
48
59
41
26
27
OcÚ Horné Naštice

2006
52

Na uskutočňovanie kultúrnych aktivít je k dispozícii obyvateľom v obci kultúrny dom. Má kapacitu
120 osôb. Obec v budúcnosti plánuje komplexnú rekonštrukciu vnútorných priestorov a exteriérov.
Budova slúži na uskutočňovanie pravidelných i nepravidelných kultúrnych aktivít. Z pravidelných
kultúrnych akcií sa v obci usporadúvajú tanečné zábavy, besiedky a slávnosti pri príležitosti prvej
zmienky o obci.
2.15

UBYTOVACIE ZARIADENIA

V obci sa nenachádzajú ubytovacie zariadenia. Obec neplní úlohu strediska cestovného ruchu a
preto nie je ubytovacie zariadenie v obci nevyhnutné.
http://www.privathorky.sk/

2.16

STRAVOVACIE A REŠTAURAČNÉ SLUŽBY

Stravovacie a reštauračné služby sú poskytované v miestnych pohostinstvách. V obci chýba
reštauračné zariadenie, ktoré by v tradičnom prostredí poskytovalo príležitostným ale aj ostatným
návštevníkom obce tradičné jedlá typické pre túto oblasť.
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2.17

CESTOVNÝ RUCH

Obec Horné Naštice nemá charakter rekreačnej obce, má však pre to vytvorené všetky
predpoklady z hľadiska prírodných, daností a koloritu samotnej obce, ako i priľahlého okolia. Jedná
sa o stavebne usporiadanú obec s historický podloženým patriotizmom a pracovitosťou obyvateľov.
Obec sa nachádza v blízkostí centra osídlenia regionálneho významu, sídlo ležiace pri toku Radiše
medzi Bánovcami nad Bebravou a Uhrovcom. V západnej časti kú. obce sa nachádza lokalita
záhradkárskej osady, ktorá má svoj začiatok v Bánovciach nad Bebravou. Miestne geografické
danosti územia dávajú predpoklady na využitie, zhodnotenie a uplatnenie najmä nasledovné formy
rekreácie: pobyt pri vode - umožňujú vodné plochy Radiše - upravené brehy na slnenie, nie kúpanie.
Pobyt v lesíkoch a horách - k.ú. obce je z troch strán obkolesené hospodárskymi lesmi. Cykloturistika
má v samotnej obci len čiastočné miestne uplatnenie vzhľadom na malú segregáciu dopravných trás.
Poľovníctvo má uplatnenie v okolitých lesoch katastra obce
Predpoklady pre zapojenie do procesu turizmu v obci môžu mať aktivity: renesancia remesiel a
kultúrnych národopisných aktivít, chov koni, a rýb. Vysoký stupeň národného cítenia a vzťah k
miestnym
kultúrne historickým hodnotám umožňuje zhodnotenie a prezentáciu týchto daností na
regionálnej úrovni. Z hľadiska uspokojovania nárokov obyvateľov na dennú a koncotýždňovú
rekreáciu sú dôležité predovšetkým územno-prírodné podmienky blízkeho a širšieho zázemia
rekreačnej krajiny. Základnou organizačnou jednotkou sú priestory zotavenia - územia dopravne
sprístupnené, schopné prijímať a uspokojovať sporadickú i pravidelnú návštevnosť. Rekreačné
zázemie Horných Naštíc ponúka využitie nasledovných priestorov zotavenia : Naďalej sa predpokladá
s priebežným využívaním záhradkárskych osád, obecných parkov, ihrísk, pietnej zelene cintorína,
pobrežnej zelene Radiše, ihriska a potenciálnych rekreačných území. Nosná charakteristika je
krátkodobá rekreácia s celoročným využitím. Denná a koncotýždňová rekreácia bude realizovaná v
rámci súkromných záhrad v záhradkových.
Obec je súčasťou oblasti bohatej na kultúrno-historické zaujímavosti. Vďaka bohatej histórii sa tu
nachádza množstvo pamätihodností, ktoré sú spojené s vývojom nielen regiónu ale aj celého
Slovenska. Okrem kultúrnych pamiatok sa v okolí nachádza množstvo prírodných pozoruhodností.

Obec Uhrovec

Obec Uhrovec, je písomne známa od roku 1258. V minulosti mala obec poľnohospodársky ráz,
postupne nastal rozvoj remesiel a priemyslu. V Uhrovci sa narodilo, žilo a pôsobilo veľa významných
osobností kultúrneho a politického života, spomedzi ktorých vynikajú národovec Ľ. Štúr a politik A.
Dubček. Ich rodný dom bol roku 1965 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V priebehu roka ho
navštívi množstvo domácich a zahraničných hostí. V roku 2004 bolo v obci zriadené Uhrovské
múzeum, ktoré má 7 expozícií venovaných histórii, osobnostiam obce, tradíciám a zvyklostiam ľudu
mikroregiónu.

Hrad Uhrovec

Zrúcaniny hradu vypínajúce sa vo výške 591 m.n.m, na bočnom hrebeni Nitrických vrchov,
neďaleko obce Uhrovské podhradie v ťažšie dostupnom teréne.
Neskororománsky hrad vznikol pravdepodobne medzi rokmi 1251 až 1293. Možno predpokladať,
že na stavebnom vývoji hradu sa podieľal Matúš Čák, ktorý ho v r.1295 prevzal od Petra, syna Bašu.
V r.1389 daroval hrad a rozľahlé majetky cisár Žigmund Stiborovi zo Stiboríc, najbohatšiemu
magnátovi západného Slovenska, ktorý hrad rozšíril. V 15. a 16. storočí sa viedli o hrad
majetkoprávne spory a často menil majiteľov, až napokon pripadol Zayovcom. Pre hrad začalo
obdobie hospodárskej aktivity, čo sa opäť prejavilo na stavebných úpravách hradu. V období
renesancie stál hrad bokom od centier veľkých bojových akcií. Vyhli sa mu turecké výboje, aj
vnútorné nepokoje, ktoré ťažko postihli okolité teritórium. Zayovci sústredili svoj život do
pohodlného, monumentálne upraveného kaštieľa v Uhrovci a na hrade udržiavali iba strážne a
hospodárske objekty. Hrad postupne pustol a menil sa na ruinu.
Najstaršie hradné stavby sa sústredili okolo trojuholníkového nádvoria na vybiehajúcom skalnom
ostrohu. Nádvorie bolo sprístupnené bránou, ktorú chránila veža. K mohutnému románskemu
palácu, ktorý dominoval priestoru, pristavili hradnú kaplnku a vysunuli ju na okraj strmého brala.
Opevnenie, ako aj základnú románsku dispozíciu nezotrel ani ďalší čulý stavebný ruch v
nasledovných storočiach. V 14.storočí postavil Stibor na severozápadnej strane nádvoria nový
gotický palác. Ďalší majitelia Zayovci posilnili v 16.storočí dolné nádvorie dvojicou okrúhlych
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nárožných bášt, čím ho premenili na predhradie, ktoré sa stalo ťažiskom obrany. Nachádzali sa tu aj
hospodárske budovy hradu. Sem ústil aj prístupový most na pilieroch, vedúci nad terénnou
priehlbňou, využitou na obranu.
Vďaka odľahlosti hradu od komunikácií a tým aj od stredovekých ťažení a nepokojov sa
zachovala kompaktná ruina s peknými ukážkami vzájomného prerastania jednotlivých slohových
období. Zo stavieb vyniká románska kaplnka s apsidou a masívnou zemepanskou tribúnou a
renesančný palác.
Z interiéru hradu dominuje na fotografiách interiér kaplnky, niet divu, ide o jednu z
najzachovalejších románskych hradných kaplniek v Uhorsku. ďalej Vás asi zaujme obytný interiér
hradu, kde bývajú aj mladý nadšenci počas záchranných prác na hrade (preto ruksak). Posledné dva
zábery sú na impozantnú vstupnú časť do hradu - ponad šijovú priekopu mostom popod SZ baštu a
potom padacím mostom do vstupnej brány.
Veľmi pekne sú zachovalé kamenné profilované okná v konštrukciách palácov, portály, časti
klenieb, bašty opevnenia a miestami aj pôvodné povrchy a omietky budov. Pozrite si tieto
dokumentačné zábery z roku 2000.
V súčasnosti hrad udržuje Nadácia na ochranu kultúrneho dedičstva pod vedením Petra
Horanského a prispieva tak k záchrane hradu. Na hrade sa konajú nutné práce, ktoré zabránia
ďaľšej deštrukcii hradu. Ak máte záujem prispieť k záchrane hradu, môžete sa zúčastniť
záchranných prác spolu s mladými nadšencami, sledujte Plán akcií.
Obec Uhrovec leží v blízkosti Bánoviec nad Bebravou, v Trenčianskom kraji. Priamo z obce vedie
značkovaný chodník cez Jankov vŕšok až na hrad. Bližšie k hradu leží obec Uhrovské Podhradie,
odkiaľ je na hrad po značke len hodinka cesty.

JANKOV VŔŠOK

Jankov vŕšok leží v katastri Uhrovca a od roku 1993 je prírodnou rezerváciou. Leží v Strážovských
vrchoch v nadmorskej výške 533 metrov nad morom. Pre toto územie sú charakteristické
spoločenstvá drieňových dúbrav na vápenci, s veľkým výskytom vstavačovitých rastlín ako napr.
Vstavač purpurový, Vstavač obyčajný a iné.
Počas druhej svetovej vojny tu pôsobila partizánska brigáda Jána Žižku pod vedením plk.
Teodora Polu. Partizáni tu mali vybudované bunkre a v jednom z nich dňa 13. 12. 1944 hitlerovské
vojská upálili siedmich zranených partizánov.
Na pamiatku padlým hrdinom SNP sa tu vyníma impozantná Mohyla s pylónom a mauzóleom.
Základný kameň na Mohylu položil v roku 1946 predseda SNR Karol Šmidke. Výstavba bola
dokončená v roku 1951, kedy sa konali aj prvé oslavy SNP.
Neskôr, po skončení výstavby hotela Partizán a amfiteátra bol celý areál využívaný domácimi i
zahraničnými turistami na rekreačné účely. Stredisko je turistom prístupné dodnes, no len v letných
mesiacoch.
Každoročne koncom augusta sa tu konajú oslavy SNP, známe sú aj motoristické a cyklistické
preteky do vrchu.
K lokalite Jankovho vŕšku sa viažu aj miestne historické povesti, spájané s menom zbojníka z
Jánošíkovej družiny.
Tieto povesti sa tradujú v rôznych podobách s malými obmenami. Jednu verziu zaznamenal aj
Jozef Marián Temeš vo svojej kronike.
2.18

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE ZA ROKY 2001 – 2006

V sledovanom období vykazovalo hospodárenie obce rovnomerný vývoj.
Tab. 30 Prehľad hospodárenia obce v období od 2001 – 2006 (tis. Sk)
Ukazovateľ / Roky
2001
2002
2003
Bežné príjmy
2100
2003
3429
Kapitálové príjmy
12
1124
0
Príjmy spolu
2112
3157
3429
Bežné výdavky
2034
2088
2837
Kapitálové výdavky
0
442
90
Výdavky spolu
2034
2530
3927
Zisk/strata
78
597
502
OcÚ Horné Naštice
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2004
3748
30
3778
3082
517
3599
-179

2005
3334
50
3384
2887
380
3267
117

2006
3758
123
3881
3219
431
3650
231
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Ako prezentuje tabuľka, skoro v každom roku sledovaného obdobia hospodárila obec s kladným
hospodárskym výsledkom. V roku 2004 vykázala obec schodok rozpočtu vo výške 179 tis. Sk.
Vzhľadom na veľkosť obce možno hospodárenie obce považovať za uspokojivé. Problémom však
môžu byť nepredvýdané investičné akcie, ktoré by obec musela hradiť z externých zdrojov.
Nasledujúca tabuľka prezentuje stav majetku obce k 31.12.2006. Obec disponovala týmto
majetkom:

Tab. 31 Prehľad majetku obce v roku 2006 k 31.12.
Majetok
Software
Pozemky
Stavby
Ostatný HIM
Spolu majetok
OcÚ Horné Naštice

Suma (v Sk)
59
8208
2099
10366

Najväčší podiel majetku obce pripadal na hmotný investičný majetok. K uvedenému termínu
disponovala obec stavbami v hodnote 8,2 mil. Sk. Ostatný hmotný investičný majetok bol
ohodnotený na 2,099 mil. Sk. Obec k uvedenému dátumu disponovala pozemkami v hodnote 59 tis.
Sk.
2.19

SAMOSPRÁVA

Vzťah samospráva – občan si vyžaduje vypracovať projekt klientského prístupu riešiaci ako,
vzťah zamestnancov úradu, tak aj poslancov ku občanom a návštevníkom obce. Nasledujúca
tabuľka prezentuje celkové výdavky na chod samosprávy v tis. Sk.
Tab. 32 Výdavky obce na chod samospráva od 2001 do 2006
Ukazovateľ/Rok
2001
2002
2003
Výdavky
817
920
1197
OcÚ Horné Naštice

2004
1078

2005
*

2006
3219

Vývoj celkových výdavkov v sledovanom období zaznamenáva výrazne rastúci trend. Od roku
2001 do roku 2006 vrástol objem vynaložených prostriedkov na chod samosprávy 294 %. Nárast
výdavkov bol kompenzovaný nárastom príjmov z podielových daní a miestnych poplatkov, ktorých
výšku prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. 33 Príjmy obce z podielových daní a poplatkov od 2001 do 2006 (v tis. Sk).
Ukazovateľ/Rok
2001
2002
2003
2004
Podielové dane
849
730
1185
1065
Miestne poplatky
663
380
681
872
OcÚ Horné Naštice

2005
1812
820

2006
2227
884

S výkonom svojich samosprávnych funkcií súvisí aj zabezpečovanie komunálnych služieb v obci.
Nasledujúca tabuľka prezentuje výdavky obce Horné Naštice na zabezpečenie týchto služieb.
Najväčší podiel výdavkov pripadal na údržbu miestnych komunikácií a zabezpečenie verejného
osvetlenia.
Tab. 34 Príjmy obce z podielových daní a poplatkov od 2001 do 2006 (v tis. Sk).
Ukazovateľ/Rok
2001
2002
2003
2004
Úprava verejných
15
12
6
37
priestranstiev
Údržba miestnych
0
5
12
0
komunikácií
Cintorínske služby
8
7
9
13
Verejné osvetlenie
98
57
145
129
Iné
48
25
40
51
OcÚ Horné Naštice
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2005

2006
33

34

160

137

10
114
45

4
123
67
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Najmenej výdavkov bolo vynaložených na zabezpečenie cintorínskych služieb, ktoré sa týkali
v prevažnej miere údržby verejných prienstranstiev v areály cintorína.
Nasledujúca tabuľka prezentuje príslušnosť obyvateľov obce k orgánom špecializovanej štátnej
správy.

Tab. 35 Spádovosť obce k orgánom špecializovanej štátnej správy.
Sídlo matričného úradu
Sídlo pracoviska daňového úradu
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru
Sídlo Okresného súdu
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
Sídlo pracoviska obvodného úradu
Sídlo Územnej vojenskej správy
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia
http://www.statistics.sk

Uhrovec
Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou
Trenčín
Partizánske
Bánovce nad Bebravou

Väčšina orgánov štátnej správy a regionálnej samosprávy sídli v okresnom meste Bánovce nad
Bebravou. Sídlo matričného úradu je v obci Uhrovec.
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3 VÍZIA OBCE

Obec Horné Naštice bude obcou, ktorá vytvorí pre svojich obyvateľov ideálne
podmienky pre život zabezpečením všetkých potrebných komunálnych služieb. Obec sa
stane

atraktívnym

miestom

pre

malých

investorov,

čím

zabezpečí

vyrovnaný

hospodársky a sociálny rozvoj. Obec sa bude zameriavať na podporu podnikania v
oblasti poľnohospodárstva a výroby. Využije aj svoje prírodné danosti na rozvoj
cestovného ruchu, pre ktorý má ideálne prírodné podmienky. Obec bude vyvážene
a ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického
a ekologického zveľaďovania.
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4 PRIORITNÉ ROZVOJOVÉ OBLASTI OBCE
Strategický plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre uvažované obdobie predstavuje
rozsiahly komplex analýz a opatrení. V každom období niektoré opatrenia podmieňujú realizovanie
iných. Niektoré sa musia považovať za dôležitejšie pre havarijný stav predmetnej veci, niektoré sú
ešte prednostnejšie z hľadiska potrieb a záujmu tej alebo onej skupiny obyvateľov. Limitujúci faktor
– dostatok finančných prostriedkov nemôže byť dôvodom pre neurčenie strategického cieľa. Už tým
že je definovaný napomôže smerovaniu rozvoja. Spracovatelia vychádzajúc z prieskumu a analýzy
existujúceho stavu, pri zachovaní princípov všeobecného konsenzu a vzájomnej vyváženosti,
považujú za prioritné rozvojové oblasti nasledovné:
1. Hospodárstvo a vedecko-technicky rozvoj
Priority v oblasti rozvoja hospodárstva a vedecko-technického rozvoja spadajú predovšetkým do
vytvárania pozitívnych predpokladov na rozvoj podnikateľských aktivít. Ide o vymedzenie
priemyselných zón v obci, príprava pozemkov a zabezpečenie technickej infraštruktúry. V prípade
existujúcich priemyselných zón ide hlavne o rekonštrukciu zóny s ohľadom na vytvorenie podmienok
jej patričného rozšírenia.
2. Technická infraštruktúra
Rozvoj a udržiavanie technickej infraštruktúry je nevyhnutné z hľadiska prílevu investícií v oblasti
priemyslu a rozvoja cestovného ruchu, ako aj udržania požadovanej životnej úrovne obyvateľstva.
Ide hlavne o zabezpečenie infraštruktúry do oblastí, ktoré sú potenciálne najvhodnejšie na rozvoj
cestovného ruchu.
3. Životné prostredie
Trvalo udržované životné prostredie je významným ukazovateľom kvality života. Dlhodobé
udržovanie, ale aj skvalitňovanie prírodného prostredia, je spoločným cieľom všetkých obyvateľov
obce. Monitorovaná kvalita vody a ovzdušia. Optimalizácia nakladania s odpadmi. Informovanosť
obyvateľov o životnom prostredí. Propagácia chránených území a prírodných hodnôt.
4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Pokračujúci trend rastu podielu seniorov na počte obyvateľov musí byť sprevádzaný podmienkami, ktoré umožnia dôstojnejšie prežitie zbytku života. Veková skladba obyvateľov je
sprevádzaná väčším výskytom špecifických chorôb.
5. Školstvo a šport
Zlepšenie technického stavu a vybavenia školy. Údržba a skvalitnenie športového areálu ako aj
priľahlých ihrísk. Komplexná rekonštrukcia futbalového ihriska s príslušenstvom ako aj dostavba
športovej infraštruktúry.
6. Kultúra
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Existencia dôstojných
priestorov pre kultúrne aktivity je prvoradá povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia
podujatí má vplyv na imidž obce a tým aj na cestovný ruch. Kultúrne tradície budú šírené aj
prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.
7. Cestovný ruch a public relation
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V rámci rozvoja cestovného ruchu je potrebné spracovať koncepciu regionálnej spolupráce
s okolitými turistickými lokalitami a domácimi a zahraničnými cestovnými kanceláriami. Nevyhnutnou
je taktiež propagácia obce a to najmä prostredníctvom www - stránky.
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5 SWOT ANALÝZY
Nasledujúca SWOT analýzy sa zameriavajú na silné, slabé stránky, príležitosti a riziká prioritných
rozvojových oblastí. Na ich základe budú formulované hlavné rozvojové ciele.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj.
Technická infraštruktúra.
Životné prostredie.
Sociálna oblasť a zdravotníctvo.
Školstvo a šport.
Kultúra.
Cestovný ruch a public relations.

Analýza SWOT
Analýza SWOT pomôže zamerať pozornosť na kľúčové oblasti vo vnútri obce. Využitá bude
hlavne pri budovaní jej silných stránok, odstraňovaní slabých stránok alebo ich akceptovaní (pokiaľ
ich nie je možné odstrániť), využívaní príležitostí a vyrovnaní sa s rizikami vonkajšieho prostredia.
SWOT analýza bude základným dokumentom a východiskom pre tvorbu stratégie obce
a strategického plánovania.
Analýza silných a slabých stránok sleduje súčasný stav z hľadiska vnútorných faktorov, odhaľuje,
čo je v obci pozitívne a negatívne. Silnou stránkou obce sú jej prirodzené dispozície a akákoľvek
konkurenčná výhoda. Slabou stránkou je to, čo obci chýba, alebo čo sa robí nedostatočne v
porovnaní s inými.
Analýza príležitostí a ohrození sa zameriava na budúci rozvoj obce z hľadiska vonkajších faktorov,
určuje možnosti rozvoja a riziká, s ktorými treba rátať. Príležitosťou obce je akýkoľvek pozitívny
trend, ktorý môže byť impulzom pre jej ďalší rozvoj v prípade, že sa nájdu zdroje na jeho realizáciu
a bude oň záujem. Ohrozením obce sú akékoľvek nevýhodné trendy alebo smery vývoja na úrovni
miestnej ale aj regionálnej, národnej či celosvetovej, ktoré ju v negatívnom smere ovplyvňujú.
Syntéza výsledkov analýzy SWOT porovná vonkajšie hrozby a príležitosti s vnútornými silnými a
slabými stránkami. Ich kombináciou a prienikom vznikne stratégia ako vyvažujúci faktor, ktorý
uvedie obec do súladu s jej okolím. Vzhľadom na rozdielny význam a váhu jednotlivých
analyzovaných položiek bude mať obec k dispozícii rozličné varianty stratégie:
1.Stratégia SO 2.Stratégia ST 3.Stratégia WO -

4.Stratégia WT -

najatraktívnejší
strategický
variant.
Obec
si
ju
zvolí
ak,
prevažujú sily nad slabosťami a príležitosti nad hrozbami. Odporúča sa
ofenzívna stratégia z pozície sily.
stratégia silnej, ktorá sa nachádza v nepriaznivom prostredí. Odporúča sa
defenzívna stratégia, ktorou si obec chráni už vydobytú pozíciu.
túto stratégiu si volí, ak prevažujú slabosti nad silami, nachádza sa však v
atraktívnom prostredí. Aby obec využila naskytujúce sa príležitosti, na ktorých
zvládnutie nemá dostatok vnútorných schopností, snaží sa postupne
posilňovať svoju pozíciu a odstrániť nedostatky.
vhodná pre obec, ktorá je slabá a navyše sa nachádza v neatraktívnom
prírodnom a sociálno-ekonomickom prostredí.
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5.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Silné stránky
-

dostatok pracovnej sily, ktoré sú k dispozícii pre
priemyselne zamerané podniky,
prítomnosť stolárskej výroby,
existencia autoservisu,
drevovýroba,
prítomnosť podnikateľského subjekty v oblasti výroby
obuvi,
existencia poľnohospodárskeho družstva a SHR,
lesy v majetku obce,
existencia priemyselnej zóny,
dobré klimatické podmienky na pestovanie teplomilných
rastlín,
prítomnosť firiem s dobrým rozvojovým potenciálom,
výhodná geografická poloha obce v blízkosti okresného
mesta Bánovce nad Bebravou,
rýchla dostupnosť krajského mesta Trenčín,
prítomnosť železničnej dopravy,
vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom veku,

Slabé stránky
-

-

-

chývajúci investor pre priemyslnú zónu,
absencia stravovacieho zariadenia,
absencia ubytovacieho zariadenia,
chýbajúca infraštruktúra cestovného ruchu,
nevyriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom a stavbám,
ktoré sa môžu stať prekážkou pri rozvoji
podnikateľských aktivít,
nízky rozpočet obce nedovoľuje v dostatočnej miere
podporovať podnikateľské aktivity obyvateľstva,
chýba
informačný
systém
na
komunikáciu
samospráva – podnikatelia - občania
nedostatok investičného kapitálu z vlastných zdrojov,
vysoká finančná zaťaženosť a administratívne bariéry
obmedzujúce rozvoj podnikania,
nedostatočné využitie existujúcich výrobných kapacít,
nedostatočná
miera
tvorby
finančných
zdrojov
u fyzických
osôb,
ktorá
zabraňuje
rozvoju
podnikateľských aktivít,
nedostatočná podpora poľnohospodárskych podnikov,
nedostatočná miera tvorby finančných zdrojov na nákup
a inštaláciu
moderných
efektívnych
výrobných
technológií,

Príležitosti
-

-

dostatok ľudských zdrojov s dostatočnými skúsenosťami
v oblasti poľnohospodárstva,
existencia
vhodných
podmienok
na
rozvoj
poľnohospodárstva,
maximálna podpora podnikateľov a vytváranie vhodných
podnikateľských podmienok,
rozvoj technickej infraštruktúry,
rozvoj informačných technológií – lepší prístup
k informáciám,
zlepšenie prístupu malých a stredných podnikateľov
k financiám,
možnosť vstupu zahraničných investorov do existujúcej
infraštruktúry v priemysle,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU,
rozvoj environmentálne vhodných technológií,
zahraničné investície,
podpora rozvojových investícií,
vytvorenie nových pracovných miest najmä v malom a
strednom podnikaní a službách,
spájanie pravidelných, tradičných kultúrnych aktivít
s podnikateľskými
aktivitami,
resp.
organizovanie
kultúrnych aktivít pre podnikateľské účely (poznávacia
a kultúrna turistika),
zlepšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva môže byť
hybnou silou rozvoja podnikateľských aktivít,

Ohrozenia
-

pomalá
výstavba,
modernizácia
a rekonštrukcia
technickej infraštruktúry,
administratívne opatrenia obmedzujúce plnohodnotný
rozvoj cestovného ruchu,
veľká administratívna náročnosť pre
získanie financií
zo štátnych dotácií a z fondov EU,
nedostatok investičného kapitálu,
neochota obyvateľov uskutočňovať podnikateľské
aktivity,
neochota
obyvateľov
investovať
do
ďalšieho
vzdelávania,

5.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Silné stránky
-

vybudovaná sieť na rozvod elektrickej energie,
dobré zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou,
100 m3 vodojem,
vybudovaná dažďová kanalizačná sieť na 70 %,
dobré prepojenie obecnej komunikácie na hlavnú cestnú
sieť,
dostupná železničná sieť v okresnom meste Bánovce,
existencia verejného osvetlenia,
digitálna telekomunikačná sieť,
85 prípojok do pevnej telekomunikačnej siete,
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Slabé stránky
-

nevyhovujúci stav elektrických rozvodov,
nedostatočné pokrytie signálom mobilných operátorov 30 %,
absencia domu smútku v obci,
absencia splaškovej kanalizačnej siete - len čiastočne
vybudovaná,
absencia ČOV,
nevyhovujúci stav verejného osvetlenia, potreba
dobudovania,
potrebná rekonštrukcia miestneho vodovodu,
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-

-

-

-

z funkčného hľadiska veľmi vyhovujúci systém
regionálnej autobusovej a železničnej dopravy,
kompletná plynofikácia obce,
existencia verejného rozhlasu,
úroveň dobudovania nadradenej dopravnej
infraštruktúry ako súčasti európskej dopravnej
infraštruktúry,
hustota existujúcej infraštruktúry cestnej dopravy,
v blízkosti regiónu nachádzajúce sa križovanie
multimodálnych európskych koridorov smer západvýchod a sever-juh, ktoré spájajú hlavné sídelnohospodárske ťažiská SR a napájajú ich na európsky
dopravný systém,
postupne zavádzané služby eGovernemtu a
elektronizácia služieb štátnej správy a samosprávy
dobrá vybavenosť a výkonnosť technologickej IK
infraštruktúry v obecnom úrade,
široká sieť pamäťových a fondových inštitúcií a
dostupnými, rozsiahlymi a hodnotnými zdrojmi pre
kvalitný digitálny obsah a e-služby,
relatívne vysoká penetrácia širokopásmového pripojenia,

-

-

-

-

-

Príležitosti
-

-

dobudovanie kanalizačnej siete s ČOV,
rekonštrukcia elektrickej siete,
rekonštruckai verejného osvetlenia,
vybudovanie miestneho bezdrôtového rozhlasu,
rekonštrukcia mostov a lávok,
rekonštrukcia miestnych komunikácií,
dobudovanie chodníkov popri miestnych komunikáciách,
rekonštrukcia verejného osvetlenia a jeho rozšírenie na
neosvetlené časti obce,
zriadenie vysokorýchlostného Internetu DSL, prípadne
WI – FI, ktorý by bol významným pozitívnym prvkom pri
hľadaní si zamestnania a rozvoji podnikateľských aktivít,
rekonštrukcia miestneho vodovodu a eliminácia jeho
stratovosti,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ,
využitie významnej geografickej polohy územia z
hľadiska prechádzajúcich dopravných koridorov,
zvýšenie počítačovej gramotnosti,
zníženie cien využívania Internetu,
rozvoj
ďalších
telekomunikačných
služieb
v
konkurenčnom prostredí,
existujúca infraštruktúra pre rozvoj priemyselných zón
v obci,
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zlý technický stav miestnych komunikácií, ktoré sú
vplyvom poveternostných podmienok v značnom štádiu
zvetrania,
zlý technický stav miestneho verejného rozhlasu,
nevyhovujúci stav korýt miestnych tokov,
negatívny stav nehnuteľného majetku obce – obecný
úrad, ...,
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu
technickej infraštruktúry,
absencia chodníkov popri väčšine komunikácií vo
vlastníctve obce,
nedostatok regionálneho digitálneho obsahu a nízke
konkurenčné prostredie z dôvodu vysokej ceny za PC ,
nízkej výkonnosti e-služieb ,
nedostatočná úroveň optimalizácie procesov a
štandardizácie dokumentov vo verejnej správe,
absencia koncepčného a systematického formovania
právneho rámca podpory aplikácie IT v procesoch
výkonu činností verejnej správy,
nízky podiel e-služieb verejnej správy s vyššou pridanou
hodnotou a nízka efektívnosť ostatných služieb verejnej
správy,
nízka efektívnosť, bezpečnosť a interoperabilita ISVS
nízka vybavenosť a výkonnosť technologickej IK
infraštruktúry samosprávy
nedostupný kvalitný digitálny obsah
fyzicky nedostupný internet v území s nízkou hustotou
osídlenia, alebo málo atraktívny pre používateľov,
pomaly zavádzané základné služby eGovernmentu a
nízka efektivita ostatných elektronizovaných verejných
služieb, ktoré väčšinou iba kopírujú papierové služby,
pomaly rastúca penetrácia širokopásmového pripojenia,
nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav dopravnej
infraštruktúry,
nedostatočne rozvinutý integrovaný dopravný systém
(IDS)
nízky podiel ciest vyšších tried na celkovej dĺžke ciest v
regióne,
nevyhovujúci technický stav ciest I. triedy,
nedobudovaná sieť rýchlostných ciest,
prudký nárast individuálneho motorizmu,
zastaralý park verejnej osobnej dopravy,
nevhodná deľba prepravnej práce verejnej osobnej
dopravy,
absencia integrovaných dopravných systémov,

Ohrozenia
-

malá miera podpory miest a obcí zo strany štátu,
zhoršujúci sa stav obecných stavieb a komunikácií,
absencia chodníkov popri miestnych cestných
komunikáciách,
nevýhodné podmienky čerpania prostriedkov z EÚ
fondov,
nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov
z komerčných bánk,
znižovanie konkurencieschopnosti železničnej dopravy,
pokles rozsahu prepravy na železnici a zvyšovanie
negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie,
zvyšujúce sa náklady na údržbu a opravy cestnej
infraštruktúry,
oneskorená výstavba a modernizácia cestnej siete,
zníženie dopravnej dostupnosti a s tým spojené
zníženie atraktívnosti územia pre investorov,
zvyšujúca sa nehodovosť na ceste I. triedy E572 z
dôvodu prekračovania prípustnej intenzity,
zhoršenie dopravnej obsluhy,
spomalenie hospodárskeho rastu,
narastanie environmentálneho zaťaženia,
trvalý presun cestujúcich z verejnej osobnej dopravy
na individuálnu dopravu,
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-

-

-

zlepšenie dopravnej dostupnosti železničnou dopravou,
modernizácia cestnej siete - cesty I. triedy,
perspektíva dobudovania diaľničného dopravného
systému,
zrovnoprávnenie papierovej a elektronickej komunikácie
medzi verejnou správou, občanmi a podnikateľmi,
vytváranie a sprístupňovanie verejného digitálneho
obsahu,
zrušenie princípu miestnej kompetencie pri vydávaní
dokumentov a poskytovaní služieb verejnou správou,
e-government je príležitosťou prelomovú modernizáciu
interných administratívno-správnych procedúr, zlepšenie
imidžu VS, ako aj zvýšenie podielu a záujmu verejnosti
na správe vecí verejných,
vytváranie
kvalitného
a
dostupného
verejného
digitálneho obsahu stimulujúceho dopyt po e-službách a
širokopásmovom pripojení,
rastúca penetrácia širokopásmového pripojenia,

-

-

nedostatočná kvalita právneho rámca výkonu činností
verejnej správy,
zvyšovanie komunikačnej a administratívnej náročnosti
výkonu činností verejnej správy vo vzťahu k
externému, ako aj internému prostrediu,
digital divide, zvyšovanie disparít medzi územiami alebo
sociálnymi skupinami vo využívaní IKT,
nízka digitálna gramotnosť a zručnosť používateľov IKT
a nedostatočný dopyt po elektronických službách,
rozvoj digitálnej kriminality, narúšanie súkromia,
výchovy a ochrany osobných údajov

5.3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Silné stránky
-

Slabé stránky

kompletná plynofikácia obce,
kvalitná legislatíva pre nakladanie s KO a DSO,
prírodné bohatstvo s lesmi, pasienkami,
veľké plochy lesov vhodných na rekreáciu,
vysoká hustota vzácnych prírodných úkazov,
dlhodobá tradícia v separovanom zbere,
zabezpečený odvoz a likvidácia TKO - Veronika - Tedos, Bánovce nad Bebravou,
existencia ochranných pásiem vodných zdrojov,
-

-

Príležitosti
-

kompletná zmena palivovej základne,
úprava verejných plôch,
zabezpečiť separovaný zber v celej obci,
rekonštrukcia miestnych komunikácií,
spustenie ČOV,
dobudovanie miestnej kanalizácie,
možnosti materiálového, resp. energetického využitia
odpadov pri rešpektovaní duálnych vlastností odpadov,
dôsledné plnenie kvalitne stanovených cieľov v oblasti
odpadového hospodárstva,
regulácia koryta miestneho potoka,
výstavba chodníkov popri miestnych komunikáciách,
odstránenie zdrojov znečistenia povrchových a
podzemných vôd ohrozujúcich zdroje pitnej vody,
zvýšiť právne vedomie obyvateľstva vo sfére životného
prostredia,
výstavba oddychovej zóny v širšom centre obce,
výstavba športovo – rekreačného areálu v obci,
rozvoj ekologického poľnohospodárstva a ekologizácia
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narastanie individuálnej automobilovej a motocyklovej
dopravy,
existencia skládky popolčeka v lokalite Vrchy - Gralina,
absencia splaškovej kanalizačnej siete,
absencia ČOV,
nevyhovujúci stav brehov riečky Radiša,
spaľovanie TKO obyvateľmi obce.
nedostatok okrasnej a izolačnej zelene v obci,
v širšom okolí prítomné výrobné prevádzky spôsobujúce
nadmernú produkciu polietavých častíc prachu,
prítomnosť
medzinárodnej
cesty
s nadmernou
produkciou exhalátov a v zimných mesiacoch aj prachu
z posypových materiálov,
nízka miera vynútiteľnosti práva v oblasti ŽP,
nedostatočná informovanosť obyvateľstva o stave ŽP,
nedostatok technických kapacít zberu, dopravy,
triedenia, zhodnocovania a likvidácie odpadov,
sídlo ekologicky záťažových prevádzok alokovaných
v Trenčianskom kraji – Elektráreň Nováky, Novácke
chemické závody, atď.,
kyslé dažde znehodnocujúce lesný porast v okolí,
nadmerné využívanie umelých hnojív spôsobujúce
acidifikáciu pôdy,
existencia čiernych skládok,
absencia oddychovej zóny pre obyvateľov,
Ohrozenia

-

-

zhoršujúci sa stav životného prostredia v dôsledku
nadmernej hospodárskej činnosti v ostatných častiach
kraja,
zhoršujúci sa stav životného prostredia v dôsledku
nadmerného využívania fosílnych palív domácnosťami.
ohrozená kvalita pitných a povrchových vôd,
zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva,
znečistenie ovzdušia veľkými zdrojmi znečistenia,
dopady na zdravotný stav obyvateľov,
zníženie biodiverzity,
pretrvávajúce vykurovanie hlavne tuhými palivami,
nárast množstva vyvážaných odpadov,
nízka disciplína pri nakladaní s odpadmi,
neriešenie problému existencie „čiernych“ skládok,
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-

priemyselnej výroby,
obnoviteľné zdroje energie – geotermálna energia,
energia biomasy, veterná energia,
možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EU,
dodržiavanie
noriem
EÚ
v oblasti
produkcie
znečisťujúcich látok v priemysle,

5.4 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Silné stránky
-

-

-

-

opatrovateľská služba zabezpečená obcou pre 2
obyvateľov,
rozvinutá sieť sociálnych zariadení a služieb v priľahlých
sídlach,
dobrá dostupnosť zdravotníckeho zariadenia v susednej
obci Uhrovec a Bánovce nad Bebravou,
existencia priestorov pre zriadenie klubu mládeže,
zlepšovanie
právneho
a inštitucionálneho rámca
sociálnej inklúzie
realizované reformy, vrátane inštitucionálnych a
fiškálnych
v oblasti sociálnej inklúzie, fiškálna
decentralizácia
dôraz na princíp subsidiarity
zvyšovanie adresnosti, efektívnosti a dostupnosti
opatrení sociálnej inklúzie
dôraz na kvalitu a profesijné zabezpečenie
novokoncipovaný systém ochrany detí
fiškálna decentralizácia
kvalitné neštátne subjekty pôsobiace v niektorých
oblastiach sociálnej sféry
zavádzanie podporných opatrení pre rodiny s deťmi
zvyšujúce sa povedomie zamestnávateľov pri vytváraní
rodine priateľského prostredia a tradícia súťaže
„Zamestnávateľ ústretový k rodine“ a Audit “Rodina a
práca“
kvalitný fungujúci systém predškolských zariadení,
záujem MVO o vytváranie služieb starostlivosti,
existencia
celoslovenského
systému
„materských
centier“
vysoká solidarita a podpora v rámci rodín v súvislosti so
starostlivosťou o deti a odkázané osoby

Slabé stránky
-

-

-

-

-

-

-

Príležitosti
-

možnosť použitia 2% daní daňových subjektov na
prioritné potreby zdravotníctva,
zlepšenie sociálneho povedomia rómskeho etnika,
zabezpečenie detskej lekárky aspoň 1 x týždenne do
obce,
rozšírenie opatrovateľskej služby,
zlepšenie
štandardu
zdravotníckych
zariadení
v dostupných zariadeniach,
zakladanie mimovládnych neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
zlepšujúca sa infraštruktúra a lepšie prepojenie trhov
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absencia domova sociálnych služieb,
nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj
sociálnych služieb,
absencia domova dôchodcov,
nedostatok priestorov na zriadenie domova sociálnych
služieb,
absencia oddychovej zóny pre seniorov a ostatné
vekové kategórie,
absencia ordinácie praktického lekára,
ekonomická situácia obyvateľstva zabraňuje častokrát
potrebnú návštevu ordinácie praktického a následne
špecializovaného lekára,
zdravotný stav obyvateľstva,
pretrvávanie tradičných spádových oblasti dochádzky za
prácou
nízka úroveň priestorovej mobility za prácou všeobecne
a nízky rozsah medziokresnej a medzikrajskej
dochádzky za prácou.
absencia systému podporných poradenských a
informačných služieb pre potreby pracovnej mobility
(mobilitný servis)
prehlbovanie dlhodobej nezamestnanosti
absencia širšej podpory vzdelávania a zamestnávania
osôb vzdialených od trhu práce dlhšie obdobie z
dôvodu starostlivosti o dieťa alebo o ďalšieho člena
rodiny, príslušnosti k marginalizovanej alebo vylúčenej
skupine populácie
nízka dostupnosť a úzka variabilita sociálnych služieb a
výkonu iných opatrení
pomalé zavádzanie nových opatrení a nových typov
sociálnych služieb do praxe a nízka udržateľnosť
výsledkov
nedostatok
aktivít
zameraných
na
podporu
začleňovania niektorých znevýhodnených skupín do
spoločnosti a znižovanie rizík sociálno-patologických
javov
nedostatočne zabezpečená kontinuita sociálnej a
zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej odkázanosti na
pomoc inej osoby a nedostatok služieb dlhodobej
starostlivosti
nedostatočné využívanie viaczdrojového financovania
slabá
kooperácia
aktérov
(štát,
samospráva,
zamestnávatelia)
nedostatočná úroveň identifikovania potrieb rozvoja
ľudských zdrojov
Ohrozenia

-

rast počtu obyvateľov v seniorskej kategórii,
zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín
obyvateľstva,
zhoršovanie zdravotného stavu stredného veku,
rast počtu srdcovo-cievnych chorôb,
rast nádorových ochorení tráviaceho traktu,
vysoký výskyt alergických ochorení,
pokles
výdavkov
na
preventívnu
zdravotnú
starostlivosť,
pretrvávajúce stereotypy v mobilitnom správaní sa
pracovnej sily,
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-

-

-

-

práce na susediace trhy práce,
odbúranie rodových stereotypov pri voľbe povolania a v
prístupe k zamestnaniu,
rozšírenie aktívnych opatrení na trhu práce na podporu
vzdelávania a prípravy pre trh práce a na podporu
zamestnávania v atypických formách pracovných
vzťahov, najmä pre rodičov počas materskej dovolenky
a rodičovskej dovolenky,
podpora rozvoja sociálnych služieb, a iných opatrení,
projektov a programov na podporu sociálneho
začleňovania ohrozených skupín podľa ich špecifických
potrieb,
dôrazné uplatňovanie princípu subsidiarity,
lepšie podmienky na zlaďovanie prac. a rodinných
povinností,
začleňovanie do širšieho
priestoru a vyrovnávanie
európskych štandardov,
zvýšenie vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne ľudských
zdrojov zodpovedajúcej dopytu na trhu práce a
znalostnej ekonomike,
Príprava ľudských zdrojov pre potreby globalizovanej
ekonomiky a spoločnosti,
možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EU,

-

-

-

-

-

nízky dopyt po práci v prihraničných oblastiach,
nízky záujem zamestnávateľov
o prijímanie
uchádzačov o zamestnanie na podporované pracovné
miesta,
nedostatočný záujem zamestnávateľov o udržatelnosť
vytvorených pracovných miest,
prehlbovanie chudoby u niektorých skupín populácie a
reprodukcia chudoby,
zvyšujúci sa počet klientov odkázaných na pomoc iných
nesystematickou preventívnou prácou v prirodzenom
rodinnom a otvorenom prostredí,
zvyšujúce sa finančné náklady na sociálne služby a iné
opatrenia pretrvávaním poskytovania tradičných foriem
pomoci a služieb pobytového charakteru
a riziko
znižovania kvality života občanov finančnou náročnosť
sociálnych služieb pre klienta,
pretrvávajúce stereotypy pri vykonávaní správy v
oblasti sociálnych vecí,
neadresnosť a absencia individuálneho prístupu ku
klientovi,
klesanie kvality poskytovaných služieb a vykonávaných
opatrení v dôsledku absencie systému prehlbovania
kvalifikácie a ich celková nedostupnosť,
nepriaznivý demografický vývoj,

5.5 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Silné stránky
-

dobré výchovno – vzdelávacie výsledky materskej školy,
existencia futbalového ihriska,
existencia poľovníckych revírov,
existencie futbalového klubu,
existencia obecnej knižnice s 2500 knižnými titulmi,

Slabé stránky
-

Príležitosti
-

-

-

ďalšie zavádzanie výpočtovej techniky do školy zvýšenie počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov,
koordinácia výchovy a vzdelávania so všetkými
odbornými inštitúciami,
výstavba oddychovej a športovej zóny v obci,
zefektívnenie spolupráce s okresným mestom na
regionálnej úrovni,
úprava turistických chodníkov,
výstavba športového areálu pri futbalovom ihrisku,
podpora záujmových krúžkov zo strany obce,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU,
vysoký podiel kvalifikovanej pracovnej sily v populácii a
rast záujmu podnikateľov o inováciu kvalifikovanosti,
partnerstvá na rozvoj vzdelávania na regionálnej úrovni
a možné zlepšenie spolupráce školy a ďalších subjektov
v rámci komunity, najmä mládežníckych organizácií,
rozvíjajúci sa systém kariérového poradenstva vytvára
predpoklad pre výber profesie v súlade s potrebami trhu
práce,
prepojenie stratégie rozvoja regiónov so štruktúrou
študijných a učebných odborov,
spolupráca s podnikmi v regióne vrátane zvýšenia
prístupu žiakov k moderným strojom a zariadeniam,
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deficit v materiálno – technickom vybavení školy,
potreba zateplenia budovy materskej školy,
potreba výmeny strešnej krytiny,
potreba výmeny okien na budove materskej školy,
potrebná rekonštrukcia sociálnych zariadení,
nedostatok športových ihrísk v okolí školy,
pomalé zavádzanie informačných technológií do školy,
nedostatok moderných učebných pomôcok,
neatraktívnosť učiteľského povolania a neadekvátne
finančné ohodnotenie,
deficit finančných prostriedkov znamená sústavné
obmedzovanie nákupu nástrojov a zariadení v školstve,
nesystémová reforma vzdelávacej sústavy,
absencia športovo-rekreačnej zóny obce,
nedostatočná starostlivosť o starších občanov,
Ohrozenia

-

-

vplyv nežiadúcich javov na deti a mládež (závislosti,
konzumné kultúry...),
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu
existujúcich športových objektov,
nedostatočné materiálne zabezpečenie a podpora
talentovanej mládeže v jednotlivých druhoch športov,
nárast sociálnej ohrozenosti mládeže,
nedostatok finančných prostriedkov na výstavbu nových
športovo-rekreačných objektov,
nevyhovujúca štruktúra kvalifikácie pracovnej sily,
nízka účasť rezortov, samosprávy a sociálnych
partnerov na tvorbe obsahu vzdelávania,
pretrvávanie rigidity a narastanie izolovanosti systému
vzdelávania od potrieb ekonomiky,
deformovaný trh práce, ktorý bude vyžadovať len určitý
typ kvalifikácie,
nerealizovanie stratégií, koncepcií a rozvojových
impulzov v oblasti formálneho a neformálneho
vzdelávania,
deformovaný trh práce, ktorý bude vyžadovať len určitý
typ kvalifikácie,
úzky vzťah medzi sociálno-ekonomickou situáciou
rodiny a dosiahnutou úrovňou vzdelania detí,
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-

-

partnerstvá na rozvoj vzdelávania na regionálnej úrovni a možné zlepšenie spolupráce školy a ďalších subjektov v rámci komunity, najmä mládežníckych organizácií,
konkurencia škôl a iných inštitúcií v rámci miestnej
komunity,
opatrenia štátu zabezpečujúce rovnosť prístupu k
vzdelávaniu, integráciu a reintegráciu,
tendencia využívať moderné formy vzdelávania a
diverzifikovať príležitosti na celoživotné vzdelávanie,
záujem škôl, vzdelávacích inštitúcií a tretieho sektora o
zapojenie do medzinárodnej spolupráce a do výchovnovzdelávacích programov a projektov,

skeptické vnímanie hodnoty štúdia obyvateľstvom,
nízky podiel HDP vynakladaný na vzdelávanie,
slabá reflexia príčin znižovania kvality vzdelávania v
pripravovaných zámeroch reforiem,

5.6 KULTÚRA
Silné stránky
-

dlhoročná história obce, tradície,
rozvoj a uchovávanie kultúrnych tradícií a folklóru,
dobré kultúrne povedomie obyvateľov,
existencia kultúrneho domu s kapacitou 120 osôb,
organizované tanečné zábavy a besedy v kultúrnom
dome,
organizované slávnosti pri príležitosti prvej zmienky o
obci,

Slabé stránky
-

Príležitosti
-

rekonštrukcia kultúrneho domu,
spracovanie ročného programu kultúrnych podujatí,
usporadúvanie výročných kultúrnych podujatí pri
príležitosti prvej zmienky o obci,
každoročné folklórne slávnosti,
lepšia koordinovanosť a propagácia kultúrnych aktivít
obce,
výstavba izby folklóru a zvyklostí obce,
výstavba remeselného dvora,
rozvoj sponzorovania kultúry,
obnova zanikajúcich tradícií,
vydanie multimediálnych propagačných materiálov
o obci, jej kultúrnom dedičstve a tradícii,
zefektívnenie spolupráce s okolitými obcami na
regionálnej úrovni,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU,

nedostatok finančných prostriedkov pre činnosť
zariadení a pre ich rozvoj,
chýbajúce tradičné, každoročne organizované kultúrne
podujatia,
nerozvinutá kultúrna turistika,
absencia združenia, záujmového krúžku v oblasti
kultúry,
negatívny stav kultúrneho domu – potrebná výmena
strešnej krytiny, zateplenie budovy,
potrebná
rekonštrukcia
sociálnych
zariadení
v priestoroch kultúrneho domu,
slabá propagácia a reklama kultúrnych aktivít obce,
nedostatočné materiálne vybavenie na kultúrne a
vzdelávacie podujatia,
chátrajúci stav kultúrnych pamiatok,
neexistencia zariadenie propagujúceho tradičné remeslá
z okolia obce,
Ohrozenia

-

nezáujem obyvateľov o rozvoj svojho kultúrneho
povedomia,
slabá podpora kultúry zo strany štátu a VUC,
posun priorít mládeže ku konzumnej kultúre,
nedostatok finančných prostriedkov na šírenie miestnej
kultúry za hranice katastrálneho územia na obce,
neuskutočnená rekonštrukcia kultúrneho domu,

5.7 CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATION
Silné stránky
-

bohaté kultúrne dedičstvo,
prírodné krásy v okolí obce,
existencia kaplnky z 19. storočia,
veľký počet povrchových prírodných útvarov,
strategická východisková poloha na poznávacie výlety do širšieho okolia obce,
početné množstvo turistických chodníkov,
početné množstvo cykloturistických trás,
existencia poľovníckeho revíru,
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Slabé stránky
málo rozvinutý cestovný ruch,
chýba rekreačné zázemie obce,
nedostatočná propagácia goodwillu a CR obce,
neexistencia www stránky obce,
nedostatočné služby v oblasti cestovného ruchu,
slabá kooperácia s cestovnými kanceláriami,
slabá propagácia tradičných umení a remesiel v obci,
nedostatok
športovísk
potenciálne
využiteľných
návštevníkmi obce,
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Príležitosti
-

možnosť rozvíjať agroturistiku,
možnosť rozvoja oddychovej turistiky v okolí,
možnosti
rozvoja
cykloturistických,
jazdeckých
a náučných chodníkov,
vytypovanie lokality na rozvoj rekreačných aktivít,
výstavba rekreačného zariadenia v majetku obce,
výstavba rekreačného príslušenstva pri rekreačnom
zariadení,
spracovať multimediálne propagačné materiály obce
v rôznych jazykových mutáciách,
zefektívnenie spolupráce s okolitými obcami na
regionálnej úrovni,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU
rozvíjať rodinnú rekreáciu,
vypracovať projekt obnovy nevyužívaných objektov pre
CR,
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Ohrozenia
-

prítomnosť prírodných hodnôt výrazne obmedzí rozvoj
aktivít cestovného ruchu v obci,
nízka tvorba disponibilných zdrojov ekonomických
subjektov zamedzí rozvoju podnikateľských aktivít,
náročné získavanie úverových zdrojov,
neochota ľudí investovať a započať podnikateľské
aktivity v cestovnom ruchu,
zaostávanie obce v rozvoji CR sa nakoniec odrazí
v úrovni kvality života jeho obyvateľov,
predstih „konkurenčných obcí“ v oblasti poznávacej
turistiky, športovej a pobytovej turistiky,
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6 STRATEGICKÉ CIELE ROZVOJA
STRATEGICKÝ CIEĽ
Na základe analýzy súčasnej situácie a predpokladov ďalšieho rozvoja sa navrhuje pre obec
Horné Naštice nasledovný strategický cieľ:

„Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Horné Naštice, ktorý bude zameraný hlavne
na trvalý ekonomický rast pri rešpektovaní enviromentálnych požiadaviek a obmedzení
súvisiacich

s existenciou

tunajších

prírodných

hodnôt.

Ekonomický,

kultúrny

a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu
nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie
ekonomickej činnosti bude obec smerovať do ekologicky nezávadných prevádzok
v oblasti cestovného ruchu a vybraných oblastí poľnohospodárstva, textilnej výroby a
iných ekologicky nezávadných výrob, pre ktoré má ideálne rozvojové predpoklady.
Formulácia strategického cieľa vychádza z predpokladu, že budú vytvorené podmienky pre
stabilizáciu, rozvoj a adaptáciu ekonomicky aktívnych a výkonných subjektov. Zvyšovanie výkonnosti
hospodárstva na udržateľnej úrovni v dlhodobom horizonte a rast jeho konkurencieschopnosti je
považované za prioritu. Zároveň však musia byť vytvorené také podmienky, aby sa nezvyšovali
výdavky verejných prostriedkov, ale aby nastala ich konsolidácia za účelom podpory nových
rozvojových projektov.
Navrhovaná stratégia vychádza zo strategických prístupov v rámci regionálneho rozvoja, ktoré sú
postavené na:
–
–
–

aktivizácii nedostatočne využívaného potenciálu a podpore hospodárskeho rozvoja obce a okolia,
rozšírení a zvýšení podielu aktivít na úrovní partnerstva,
aktivizácii nástrojov riadenia verejných výdavkov za účelom ich zníženia.

Súbežne je však potrebné venovať pozornosť aj rozvíjaniu ľudských zdrojov. Hlavným zámerom
stratégie v tejto oblasti je zapojenie viacerých subjektov a postup riešenia danej problematiky v
rámci partnerstva. V oblasti vybavenia územia dopravnou infraštruktúrou sa stratégia orientuje
hlavne na vybudovanie prepojenia regiónu tak, aby bola zabezpečená napojenosť na dopravné
koridory v dostatočnom čase a kvalite. Okrem zlepšenia dopravnej obslužnosti sa pozornosť venuje
aj rozvoju informačnej spoločnosti. Stratégia v oblasti životného prostredia je zameraná na zlepšenie
situácie zavádzaním nových ekologických metód výroby energie, novým prístupom občanov k
ochrane životného prostredia. Stratégia je založená na eliminácii kľúčových disparít, ktoré sú
bariérou rozvoja a na využití pozitívnych výhod, ktoré poskytujú príležitosti pre dlhodobý rast. To je
možné uskutočniť len na úrovni partnerstva spoluprácou verejného a súkromného sektoru
a integrovaným prístupom k riešeniu ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov.
Na dosiahnutie strategického cieľa budú podporovať globálne ciele podľa jednotlivých kľúčových
odvetví. Uvedené ciele plne korešpondujú s hlavnými cieľmi definovanými v PHSR Trenčianskeho
samosprávneho kraja a podporujú jeho naplnenie.
GLOBÁLNE CIELE ROZVOJA
Globálne ciele rozvoja definujú strategický zámer za príslušnú prioritnú rozvojovú oblasť.
Strategický zámer je následne rozpracovaný na jednotlivé ciele rozvoja, ktoré sú zabezpečované
príslušnými opatreniami.
6.1 Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj.
6.2 Technická infraštruktúra.
6.3 Životné prostredie.
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016
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6.4
6.5
6.6
6.7

Sociálna oblasť a zdravotníctvo.
Školstvo a šport.
Kultúra.
Cestovný ruch a public relations.

6.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Strategický zámer
Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom na zvýšenie úrovne
zamestnanosti a úrovne a kvality služieb pre obyvateľov obce. V oblasti priemyslu je potrebné okrem
zachovania stabilných prvkov výroby všetkými možnými opatreniami podporovať vytváranie nových
pracovných príležitostí. Z uvedeného dôvodu sa predpokladá zriadenie novej priemyselnej zóny
v južnej časti obce, ktorá by významným spôsobom pozitívne ovplyvnila zamestnanosť a ekonomickú
stabilitu v obci.
Cieľ 6.1.1
Opatrenie 6.1.1.1
Aktivity

Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce
Spracovať stratégiu podpory podnikania a zvýšenia informovanosti o možnostiach podpory
zo strany obce, VÚC, štátu a EÚ.
Vypracovanie analýzy možností rozvoja podnikateľských aktivít v obci.
Analýza a priebežná aktualizácia verejných výdavkových programov pre podporu
podnikania.
Prezentácia foriem podpory podnikateľských subjektov zo strany obce.

Opatrenie 6.1.1.2
Aktivity

Výstavba priemyselnej zóny v južnej časti katastra obce v smere na mesto Bánovce.
Výkup súkromných pozemkov pre uskutočnenie investičnej výstavby
Spracovanie technickej dokumentácie.
Realizácia investičnej výstavby prípravy pozemkov – inžinierske siete.
Výstavba výrobných a montážnych hál.

Opatrenie 6.1.1.3
Aktivity

Vymedziť prenajímateľné obecné priestory pre potrebné služby a remeselné dielne.
Rekonštrukcia vybraných budov v obecnom vlastníctve a ich príprava na prenájom
podnikateľským subjektom.

Opatrenie 6.1.1.4
Aktivity

Vypracovať postup podpory, výučby a rozvoja tradičných remesiel v obci.
Vytvoriť materiálne finančné a personálne podmienky pre rozvoj tradičných remesiel v
obci.
Nadviazať spoluprácu vzdelávacích inštitúcií, obce, podnikateľských subjektov a obyvateľov
obce pri výučbe a prezentácii tradičných remesiel.

Opatrenie 6.1.1.5
Aktivity

Zvýšenie kapacít informačných a poradenských služieb a podpora vzdelávania firiem.
Zabezpečenie personálnych a technických kapacít na poskytovanie informačných a
poradenských služieb.

Opatrenie 6.1.1.6
Aktivity

Podpora budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem.
Vytvoriť inštitucionálne podmienky na podporu MSP so susednými obcami.
Analýza predpokladov budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem v obci a jej
okolí.
Tvorba stratégie budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem.

Opatrenie 6.1.1.7
Aktivity

Podporovanie zavádzania remeselníckych dielní pre remeslá, ktoré sú pre obec typické.
Výber a rekonštrukcia vhodných budov na alokáciu remeselného dvora.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Materiálne zabezpečenie remeselných dvorov predmetmi s kultúrnohistorickou hodnotou.

Opatrenie 6.1.1.8

Rekonštrukcia existujúcej zastaralej priemyselnej zóny, s dôrazom na zavádzanie nových
technológií.
Návrh alternatív rozvoja existujúcich priemyselných zón.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia priemyselnej zóny.

Aktivity

Opatrenie 6.1.1.9
Aktivity

Zakladanie malých a stredných podnikov s majetkovou účasťou obce.
Analýza možností rozvoja podnikateľských aktivít obcou.
Spracovanie podnikateľského zámeru obce.
Príprava podmienok pre založenie podnikateľského subjektu.
Založenie podnikateľského subjektu.

Opatrenie 6.1.1.10
Aktivity

Rekonštrukcia infraštruktúry hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho družstva.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
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Rekonštrukcia vodovodných sietí, odpadovej infraštruktúry, elektrických rozvodov.
Rekonštrukcia cestnej infraštruktrúry.
Opatrenie 6.1.1.11
Aktivity

Rekonštrukcia budov a hál v areáli hospodárskeho dvora PD.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia hál a budov.

Opatrenie 6.1.1.12
Aktivity

Nákup novej technológie do hospodárskeho dvora PD.
Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie uskutočniteľnosti.
Obstaranie technológie.

Opatrenie 6.1.1.13
Aktivity

Zriadenie obecnej pekárne.
Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie uskutočniteľnosti.
Príprava vhodných priestorov.
Nákup technológie.

Opatrenie 6.1.1.14

Rozvoj agroturistiky - zriadenie chovu koní s príslušenstvom a ubytovacích zariadení - v JV
časti obce.
Vypracovanie technickej dokumentácie a podnikateľského plánu.
Výstavba hospodárskej časti.
Výstavba ubytovacej časti.
Zabezpečenie chovu.

Aktivity

Opatrenie 6.1.1.15
Aktivity

Opatrenie 6.1.1.16
Aktivity

Výstavba multifunkčného športového areálu s príslušenstvom v blízkosti futbalového
ihriska.
Vypracovanie podnikateľského plánu.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Príprava pozemku.
Výstavba športového areálu.
Výstavba nájomných bytov v JZ časti na vstupe do obce.
Výber lokality.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba nájomných bytov.

Opatrenie 6.1.1.17
Aktivity

Výstavba reštauračného zariadenia.
Vypracovanie podnikateľského plánu.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Zriadenie reštaurácie.

Opatrenie 6.1.1.18
Aktivity

Výstavba turistickej ubytovne na ihrisku.
Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie uskutočniteľnosti.
Výber a príprava vhodnej lokality.
Výstavba zariadenia.
Výstavba príslušenstva - príjazdové cesty, parkovacie plochy, verejné priestranstvá.

Opatrenie 6.1.1.19
Aktivity

Realizácia polyfunkčných domov popri ceste III. triedy - s ubytovacími priestormi v
podkroví objektu – oproti kostolu.
Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie uskutočniteľnosti.
Výber a príprava vhodnej lokality.
Výstavba zariadenia.

Opatrenie 6.1.1.20
Aktivity

Založenie špeciálnej poľnohospodárskej výroby a distribúcie produkcie.
Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie uskutočniteľnosti.
Obstaranie priestorov.
Obstaranie technológie.
Založenie podnikateľského subjektu.

Opatrenie 6.1.1.21
Aktivity

Rozšírenie priemyselnej zóny v časti Dolné Lúky a Kračiny.
Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie uskutočniteľnosti.
Príprava pozemkov a zavedenie infraštruktúry.
Výstavba výrobných priestorov.

Opatrenie 6.1.1.22

Výstavba priemyselnej zóny so zameraním na drobnú výrobu a skladové hospodárstvo v
časti Lány.
Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie uskutočniteľnosti.
Príprava pozemkov a zavedenie infraštruktúry.
Výstavba výrobných priestorov.

Aktivity

Opatrenie 6.1.1.23
Aktivity

Rekonštrukcia nevyužitej výstavby v centre obce pre polyfunkčné využitie.
Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie uskutočniteľnosti.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
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Rekonštrukcia budov.
Opatrenie 6.1.1.24
Aktivity

Zriadenie malých výrobných prevádzok v areály PD.
Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie uskutočniteľnosti.
Príprava pozemkov a zavedenie infraštruktúry.
Výstavba výrobných priestorov.

Opatrenie 6.1.1.25
Aktivity

Zabezpečiť ochranu a výsadbu lesného porastu v okolí obce.
Personálne zabezpečenie.
Výsadba lesného porastu.

Opatrenie 6.1.1.26
Aktivity

Zriadenie priemyselnej zóny v JZ časti obce – podnikateľský inkubátor.
Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie uskutočniteľnosti.
Príprava pozemkov a zavedenie infraštruktúry.
Výstavba výrobných priestorov.

Cieľ 6.1.2
Opatrenia 6.1.2.1
Aktivity

Podpora tradičných odvetví priemyslu
Zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných prevádzok.
Podpora podnikateľov zavádzajúcich výrobu na báze progresívnych technológií, pomoc pri
získavaní nenávratných finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov na tento účel.

Opatrenia 6.1.2.2

Podporovať rozvoj tých odvetví priemyslu, pre ktorých rozvoj sú v okolí obce vytvorené
ideálne podmienky.
Podpora rozvojových zámerov súkromnej sféry, ktoré sú v súlade s potrebami rozvoja obce
a ktoré sú efektívne z pohľadu tvorby nových pracovných miest.

Aktivity
Opatrenia 6.1.2.3
Aktivity

Podpora výrob a podnikateľských subjektov, ktoré využívajú surovinové zdroje regiónu.
Podpora spracovateľov miestnych surovín finančnými a nefinančnými opatreniami.
Podpora rozvoja živnostenského podnikania, ktoré sa zameriava hlavne na využívanie
miestnej surovinovej základne.
Vytvorenie vhodného daňového prostredia pre uvedené podnikateľské subjekty.

6.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Strategický zámer
Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast kvality
životného prostredia. Rozvoj infraštruktúry bude smerovať hlavne k jej rozšíreniu na potenciálne
priemyselné zóny v obci, ako aj na rekonštrukciu súčasnej infraštruktúry – vodovodnej, elektrickej,
cestnej.
Cieľ 6.2.1
Opatrenie 6.2.1.1
Aktivity

Rozvoj dopravnej infraštruktúr
Výstavba miestnej komunikácie v časti „Za mlynom“.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba cestnej komunikácie.

Opatrenie 6.2.1.2
Aktivity

Úprava miestnych komunikácií a výstavba chodníkov.
Analýza súčasného stavu miestnych komunikácií.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Opatrenie 6.2.1.3
Aktivity

Budovanie miestnych cyklotrás.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba cyklotrás.

Opatrenie 6.2.1.4
Aktivity

Výstavba miestnej komunikácie k starému cintorínu.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba cestnej komunikácie.

Opatrenie 6.2.1.5
Aktivity

Dostavba účelových pruhov pre autobusové zastávky a rekonštrukcia SAD.
Rekonštrukcia/výmena zastávky SAD.

Opatrenie 6.2.1.6
Aktivity

Výstavba nových miestnych komunikácií pre plánovanú IBV na južnom okraji katastra.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba cestnej komunikácie.

Opatrenie 6.2.1.7
Aktivity

Výstavba miestnej komunikácie v časti „Za novým cintorínom“.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba cestnej komunikácie.
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Opatrenie 6.2.1.8
Aktivity

Položenie asfaltového koberca v okolí bytových domov.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba cestnej komunikácie.

Opatrenie 6.2.1.9
Aktivity

Rekonštrukcia štátnej cesty prechádzajúcej cez obec.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia cestnej komunikácie.

Opatrenie 6.2.1.10
Aktivity

Dokončenie parkoviska pred novým cintorínom.
Dostavba parkoviska.

Opatrenie 6.2.1.11
Aktivity

Rekonštrukcia chodníkov na “Hornom konci“ v ulici „Do Jarkov“.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia chodníkov.

Opatrenie 6.2.1.12
Aktivity

Rekonštrukcia chodníkov na od zvonice k objektom poľnohospodárskeho družstva.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia chodníkov.

Opatrenie 6.2.1.13
Aktivity

Výstavba nového mostu cez potok Radiša.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba mostu.

Opatrenie 6.2.1.14
Aktivity

Výstavba odstavného parkoviska s odbočiskom pre zastávky SAD pri dome kultúry.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba parkoviska.

Opatrenie 6.2.1.15
Aktivity

Výstavba parkoviska pre potreby športového areálu.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba parkoviska.

Opatrenie 6.2.1.16
Aktivity

Výstavba parkoviska pred nákupným centrom.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba parkoviska.

Opatrenie 6.2.1.17
Aktivity

Výstavba parkoviska pred bytovými domami pri komunikácii k PD.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba parkoviska.

Opatrenie 6.2.1.18
Aktivity

Výstavba obratísk na konci slepých komunikácií.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba obratísk.

Opatrenie 6.2.1.19
Aktivity

Rekonštrukcia všetkých panelových komunikácií a položenie asfaltového povrchu.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia cestnej komunikácie.

Opatrenie 6.2.1.20
Aktivity

Výstavba jednostranných chodníkov pozdĺž všetkých komunikácií.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba chodníkov.

Opatrenie 6.2.1.21

Výstavba chodníka pre peších a cyklistov pozdĺž vodného toku v západnej časti katastra od
mosta pred vstupom do areálu PD.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba chodníkov.

Aktivity
Opatrenie 6.2.1.22
Aktivity

Cieľ 6.2.2
Opatrenie 6.2.2.1
Aktivity
Opatrenie 6.2.2.2
Aktivity

Prestavba štátnej cesty na požadovanú normu.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rozšírenie cestnej komunikácie.

Rozvoj občianskej infraštruktúry
Rozšírenie intravilánu obce vzhľadom na potenciálnu výstavbu IBV, prípadne priemyselné
zóny.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Príprava pozemkov a inžinierskych sietí.
Rekonštrukcia miestneho vodovodu.
Analýza technického stavu vodovodnej siete.
Výber dodávateľa na výkon rekonštrukčných prác.
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Rekonštrukcia vodovodnej siete.
Opatrenie 6.2.2.3
Aktivity

Rozšírenie verejného osvetlenia v plánovanej IBV a neosvetlenej časti obce.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Výstavba verejného osvetlenia v neosvetlenej časti obce a v priemyselnej časti obce.

Opatrenie 6.2.2.4
Aktivity

Úprava verejných plôch – výstavba centrálnej časti obce.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Úprava verejných plôch.

Opatrenie 6.2.2.5
Aktivity

Rekonštrukcia mostov a lávok.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Rekonštrukcia mostov a lávok.

Opatrenie 6.2.2.6
Aktivity

Dostavba vodovodnej siete.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Výkon pozemných prác.
Dostavba vodovodnej siete.

Opatrenie 6.2.2.7
Aktivity

Rekultivácia koryta miestneho potoka Radiša a jeho prítokov.
Analýza súčasného stavu.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Spevnenie a regulácia korýt miestnych potokov.

Opatrenie 6.2.2.8
Aktivity

Výstavba oddychovej zóny v centrálnej časti obce.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Výstavba oddychovej zóny v obci.

Opatrenie 6.2.2.9
Aktivity

Výstavba bezdrôtového rozhlasu.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výber dodávateľa – verejná súťaž.
Inštalácia bezdrôtového rozhlasu.

Opatrenie 6.2.2.10
Aktivity

Výstavba splaškovej kanalizácie.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výber dodávateľa – verejná súťaž.
Výkon pozemných prác.
Výstavba kanalizácie.

Opatrenie 6.2.2.11
Aktivity

Rekonštrukcia budovy obecného úradu a jej alternatívne využitie.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výber dodávateľa výkonu rekonštrukčných prác.
Realizácia rekonštrukčných prác – zateplenie budovy, výmena okien.

Opatrenie 6.2.2.12
Aktivity

Zriadenie verejného Internetu.
Inštalácia vysielacích a prijímacích antén.
Pripojenie domácností.

Opatrenie 6.2.2.13
Aktivity

Výstavba ČOV.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výber a úprava vhodného miesta.
Výstavba ČOV a napojenie na kanalizačnú sieť.

Opatrenie 6.2.2.14
Aktivity

Výstavba čerpacích staníc splaškových vôd.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba staníc.

Opatrenie 6.2.2.15
Aktivity

Rozšírenie a rekonštrukcia elektrických rozvodov VN.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.
Rozšírenie VN rozvodov.

Opatrenie 6.2.2.16
Aktivity

Vybudovanie nových transformátorových staníc (TS).
Spracovanie technickej dokumentácie.
Vybudovanie trafostaníc.

Opatrenie 6.2.2.17
Aktivity

Rozšírenie a rekonštrukcia elektrických rozvodov NN.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.
Rozšírenie el. rozvodov.

Opatrenie 6.2.2.18

Rekonštrukcia oplotenia starého cintorína, ochrana a údržba porastov v okolí cintorína -
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Aktivity
Opatrenie 6.2.2.19
Aktivity

rozšírenie cintorína.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výkon rekonštrukčných a rozširovacích prác.
Iluminácia historických objektov v obci.
Inštalácia osvetľovacej techniky.

Opatrenie 6.2.2.20
Aktivity

Vybudovanie rozvodov plynu a regulačnej stanice v smere do priemyselnej zóny.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.
Výstavba rozvodov plynu a regulačnej stanice.

Opatrenie 6.2.2.21
Aktivity

Doplniť a udržiavať brehové porasty vodných tokov Radiše a jej prítokov.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.

Opatrenie 6.2.2.22
Aktivity

Realizácia a údržba parkovej úpravy v strede obce.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.
Výsadba zelene.

Opatrenie 6.2.2.23

Realizácia izolačnej zelene okolo poľnohospodárskeho družstva,
navrhovaných výrobných areálov a cintorínov.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.
Výsadba zelene.

Aktivity

Opatrenie 6.2.2.24
Aktivity

Výstavba novej budovy obecného úradu.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Príprava pozemku a výstavba budovy.
Zabezpečenie vnútorného vybavenia.

Opatrenie 6.2.2.25
Aktivity

Výstavba domu smútku.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Príprava pozemku a výstavba budovy.
Zabezpečenie vnútorného vybavenia.

Opatrenie 6.2.2.26
Aktivity

Rekonštrukcia strechy a fasády obecnej zvonice.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia zvonice.

Opatrenie 6.2.2.27
Aktivity

Príprava infraštruktúry pre chatovú oblasť v SV časti katastra.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Príprava infraštruktúry.

Opatrenie 6.2.2.28
Aktivity

Rekonštrukcia a výstavba protipovodňových hrádzí a poldrov v časti „Hrušov“.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba hrádzí a poldrov.

Opatrenie 6.2.2.29
Aktivity

Rekonštrukcia a výstavba protipovodňových hrádzí a poldrov v časti „Járky“.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba hrádzí a poldrov.

Opatrenie 6.2.2.30
Aktivity

Rekultivácia miestneho parku.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekultivácia parku.

Opatrenie 6.2.2.31
Aktivity

Výsadba okrasnej zelene pozdĺž potoka Radiša.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výsadba okrasnej zelene.

6.3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Strategický zámer
Strategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného
prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova
a informovanosť o stave životného prostredia.
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Cieľ 6.3.1
Opatrenie 6.3.1.1
Aktivity

Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižovanie podielu skladovanej
časti odpadov, k čomu organizovať mobilné zbery textílii, kovového odpadu, viacvrstvových
obalov nebezpečných odpadov.
Zvýšiť enviromentálne povedomie ľudí.
Zabezpečenie zberného kontajneru 2 x ročne.
Zabezpečenie zberu nebezpečných odpadov.

Opatrenie 6.3.1.2
Aktivity

Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v celej obci.
Ekonomicky motivovať obyvateľstvo.
Zabezpečiť požadované podmienky pre realizáciu separovaného zberu.

Opatrenie 6.3.1.3
Aktivity

Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v obci.
Lokalizácia čiernych skládok.
Likvidácia skládok.

Opatrenie 6.3.1.4
Aktivity

Výstavba obecného kompostoviska.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výber vhodnej lokality a výstavba kompostoviska.

Opatrenie 6.3.1.5
Aktivity

Výstavba zberného dvora pre separovaný zber.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výber vhodnej lokality a výstavba ZD.

Opatrenie 6.3.1.6
Aktivity

Rekultivácia skládky popolčeka v lokalite „Vrchy – Gralina“.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekultivácia skládky.

Cieľ 6.3.2
Opatrenie 6.3.2.1
Aktivity

Cieľ 6.3.3
Opatrenie 6.3.3.1
Aktivity

Informovanosť a poradenstvo
Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP.
Trvale preferovať poradenstvo a prevenciu pred represiou.
Vypracovanie koncepcie pre ochranu životného prostredia v obci.
Prezentácia a šírenie osvety v oblasti životného prostredia.
Ochrana a racionálne využívanie vôd
Zabezpečiť výstavbu kanalizačnej siete a spustenie čističky odpadových vôd, znížiť
množstvo znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách na limitovanú úroveň.
Výstavba kanalizačnej siete.
Napojenie domácností.
Spustenie ČOV.

Opatrenie 6.3.3.2
Aktivity

Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, minimalizovať straty vo vodovodných sieťach.
Údržba existujúcej vodovodnej siete.
Pravidelný monitoring vodovodnej siete.
Výstavba regulačnej stanice pre miestny vodovod.

Opatrenie 6.3.3.3

Obnoviť prirodzené vodozádržné funkcie tokov a inundačných území (obnoviť staré
korytá).
Rekultivácia existujúcich korýt vodných tokov v obci.
Pravidelný monitoring.

Aktivity
Opatrenie 6.3.3.4
Aktivity

Rekonštrukcia a výstavba protipovodňových hrádzí a poldrov v časti „Hrušov“.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba hrádzí a poldrov.

Opatrenie 6.3.3.5

Zamedziť možnostiam
družstvom.
Pravidelný monitoring.

Aktivity
Opatrenie 6.3.3.6
Aktivity
Opatrenie 6.3.3.7
Aktivity

Opatrenie 6.3.3.8
Aktivity

znečistenia

povrchových

vôd

tunajším

poľnohospodárskym

Prečistenie dažďovej kanalizačnej siete.
Prečistenie kanalizácie.
Rekultivácia brehov potoka Radiša.
Analýza súčasného stavu.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Spevnenie a rekultivácia korýt miestnych potokov.
Rekonštrukcia a výstavba protipovodňových hrádzí a poldrov v časti „Járky“.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba hrádzí a poldrov.
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Cieľ 6.3.4
Opatrenie 6.3.4.1
Aktivity
Opatrenie 6.3.4.2
Aktivity

Ochrana ovzdušia
Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavným zdrojom znečistenia – domácnosti.
Obmedziť spaľovaniu fosílnych palív.
Prechod na alternatívne zdroje vykurovania.
Zamedzenie nepovolenému spaľovaniu odpadov.
Obmedziť spaľovanie odpadov.

6.4 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Strategický zámer
Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obci. Dbať
o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok
života všetkých kategórií obyvateľov obce.
Cieľ 6.4.1
Opatrenie 6.4.1.1
Aktivity

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich
kvalitu.
Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce sociálne služby (dom opatrovateľskej služby).
Výber vhodnej alternatívny zriadenia zariadenia.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Realizácia – výstavba / rekonštrukcia budovy pre zariadenie poskytujúce sociálne služby.

Opatrenie 6.4.1.2
Aktivity

Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce sociálne služby - domov dôchodcov.
Výber vhodnej alternatívny zriadenia zariadenia.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Realizácia – výstavba / rekonštrukcia budovy pre zariadenie poskytujúce sociálne služby.

Opatrenie 6.4.1.3
Aktivity

Výstavba nájomných bytov v obci.
Výber lokality.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba nájomných bytov.

Opatrenie 6.4.1.4
Aktivity

Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce sociálne služby - denný stacionár.
Výber vhodnej alternatívny zriadenia zariadenia.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Realizácia – výstavba / rekonštrukcia budovy pre zariadenie poskytujúce sociálne služby.

Cieľ 6.4.2

Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.
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Opatrenie 6.4.2.1
Aktivity

Zlepšenie úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej služieb
o poskytovanie rehabilitačných cvičení.
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb.
Zvýšenie personálnych kapacít v prípade potreby.

Opatrenie 6.4.2.2
Aktivity

Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu v obci.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Zabezpečenie priestorov.

Opatrenie 6.4.2.3
Aktivity

Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov.
Zabezpečiť v súčinnosti s okresným mestom a spádovou obcou pre oblasť poskytovania
zdravotníckych služieb ich maximálnu dostupnosť.

Opatrenie 6.4.2.4
Aktivity

Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo chorých.
Analýza dopytu po uvedených službách.
Zabezpečenie personálnych kapacít, priestorov a finančných prostriedkov.

Opatrenie 6.4.2.5
Aktivity

Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych služieb.
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb.
Zvýšenie personálnych kapacít v prípade potreby.

Opatrenie 6.4.2.6
Aktivity

Podporiť služby pre marginalizované skupiny občanov a týrané ženy.
Analýza dopytu po uvedených službách
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Zabezpečenie priestorov.

Opatrenie 6.4.2.7
Aktivity

Rekonštrukcia nevyužívaných priestorov v dome kultúry na klub mládeže.
Príprava priestorového vybavenia.
Príprava materiálneho vybavenia.

Opatrenie 6.4.2.8
Aktivity

Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov a soc. odkázalých.
Zabezpečenie priestorov.
Obstaranie vnútorného vybavenia.

Opatrenie 6.4.2.9
Aktivity

Rekonštrukcia nevyužívaných priestorov v materskej škole a zriadenie klubu dôchodcov.
Príprava priestorového vybavenia.
Príprava materiálneho vybavenia.

6.5 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Strategický zámer
Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia
školy. V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie
a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov obce. Podpora
existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov
športu nielen pre obyvateľov obce.
Cieľ 6.5.1
Opatrenie 6.5.1.1
Aktivity

Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Modernizovať a rekonštruovať budovu materskej školy.
Výmena plastových okien.
Zateplenie budovy.
Výmena strešnej krytiny.

Opatrenie 6.5.1.2
Aktivity

Modernizácia vnútorného vybavenia materskej školy.
Výber vhodného dodávateľa.
Nákup zariadení.

Opatrenie 6.5.1.3
Aktivity

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove materskej školy.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení.

Opatrenie 6.5.1.4
Aktivity

Výstavba detského ihriska pre potreby materskej školy.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba ihriska.

Opatrenie 6.5.1.5
Aktivity

Zriadenie verejného internetu v obci.
Vybavenie výpočtovou technikou.
Zriadenie verejného Internetu.
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Opatrenie 6.5.1.6
Aktivity

Cieľ 6.5.2.

Rozšírenie priestorov knižnice a zriadenie počítačovej miestnosti s pripojením na Internet.
Zabezpečenie priestorov.
Obstaranie výpočtovej techniky.

Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Opatrenie 6.5.2.1
Aktivity

Výstavba tenisových kurtov pri futbalovom ihrisku.
Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie uskutočniteľnosti.
Výber a príprava vhodnej lokality.
Výstavba kurtov.

Opatrenie 6.5.2.2
Aktivity

Výstavba cykloturistických trás.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba trás.

Opatrenie 6.5.2.3

Výstavba multifunkčného športového areálu s príslušenstvom v blízkosti futbalového
ihriska.
Vypracovanie podnikateľského plánu.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Príprava pozemku.
Výstavba športového areálu.

Aktivity

Opatrenie 6.5.2.4
Aktivity

Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj výkonnostného a rekreačného
športu v obci.
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.

Opatrenie 6.5.2.5
Aktivity

Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.

Opatrenie 6.5.2.6
Aktivity

Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov.
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.

Opatrenie 6.5.2.7
Aktivity

Podporovať talentovanú mládež.
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.

Opatrenie 6.5.2.8

Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými právnickými a fyzickými osobami,
pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry.
Zabezpečenie personálnych kapacít.

Aktivity
Opatrenie 6.5.2.9
Aktivity

Rekonštrukcia tribúny a šatní pre potreby futbalového ihriska.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia príslušenstva.

Opatrenie 6.5.2.10
Aktivity

Rekonštrukcia oplotenia futbalového ihriska.
Rekonštrukcia oplotenia.

6.6 KULTÚRA
Strategický zámer
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít
organizovaných externými subjektami. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je
povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž obce a tým aj na
cestovný ruch.
Cieľ 6.6.1

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych,
informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného
ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.
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Opatrenie 6.6.1.1
Aktivity
Opatrenie 6.6.1.2
Aktivity

Rekonštrukcia domu kultúry – exteriéry (strecha, fasády, ...).
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia exteriérov.
Rekonštrukcia tradičnej architektúry a zriadenie stálych expozícií z pôvodného štýlu života
obyvateľov vo obci.
Výber vhodných objektov.
Vyriešenie vlastníckych vzťahov.
Rekonštrukcia a vybavenie expozície.

Opatrenie 6.6.1.3
Aktivity

Prepojiť obec so subjektami cestovného ruchu, agroturistiky.
Zabezpečenie personálnych kapacít.

Opatrenie 6.6.1.4
Aktivity

Budovanie remeselníckych dvorov.
Výber a rekonštrukcia vhodných budov na alokáciu remeselného dvora.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Materiálne zabezpečenie remeselných dvorov predmetmi s kultúrnohistorickou hodnotou.

Opatrenie 6.6.1.5

Vybudovanie turistických a náučných trás pre žiakov, študentov, rodiny s deťmi,
priemerných aj náročných klientov s využitím kultúrno – historického, folklórneho aj
prírodného bohatstva.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Výber vhodných trás.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Realizácia výstavby.

Aktivity

Opatrenie 6.6.1.6
Aktivity

Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií (folklórny tanec, hudba a spev, ľudové remeslá,
ľudový odev a doplnky, pôvodné bývanie a hospodárenie) a ich maximálne využitie v
cestovnom ruchu a agroturistike.
Zabezpečenie priestorov, finančných a materiálnych prostriedkov.

Opatrenie 6.6.1.7
Aktivity

Rekonštrukcia interiérov domu kultúry.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia interiérov.

Opatrenie 6.6.1.8
Aktivity

Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí – Deň obce, Hody, atď..
Personálne zabezpečenie.

Cieľ 6.6.2
Opatrenie 6.6.2.1
Aktivity

Cieľ 6.6.3
Opatrenie 6.6.3.1
Aktivity
Opatrenie 6.6.3.2
Aktivity
Opatrenie 6.6.3.3
Aktivity

Organizačné zabezpečenie
Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť
žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos.
Personálne a finančné zabezpečenie.
Spracovanie kalendár kultúrnych podujatí.
Propagácia v oblasti kultúry
Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie obce v multimediálnej forme.
Personálne a finančné zabezpečenie.
Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme.
Spracovať komplexný informačný buletín o historickom vývoji a tradíciách obce pre školy aj
subjekty cestovného ruchu.
Personálne a finančné zabezpečenie.
Spracovanie buletínu.
Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky obce.
Finančné zabezpečenie.
Obsahová analýza www stránky.
Priebežná aktualizácia www stránky.

6.7 CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATIONS
Strategický zámer
Budovať goodwill obce a dosiahnuť, aby sa stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu,
kultúry a turistiky. Využiť prírodný potenciál, ktorý ponúka blízke aj širšie okolie obce.
Cieľ 6.8.1

Účinná propagácia obce.
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Opatrenie 6.8.1.1
Aktivity

Vytvorenie samostatnej www stránky obce.
Finančné zabezpečenie.
Obsahová analýza www stránky.
Priebežná aktualizácia www stránky.

Opatrenie 6.8.1.2
Aktivity

Spracovať globálnu koncepciu propagácie obce v multimediálnej forme.
Personálne a finančné zabezpečenie.
Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme.

Opatrenie 6.8.1.3

Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce s okolitými turistickými lokalitami a domácimi
i zahraničnými CK.
Personálne a finančné zabezpečenie.
Spracovanie koncepcie regionálnej spolupráce.

Aktivity

Cieľ 6.8.2
Opatrenie 6.8.2.1
Aktivity

Rekreačno - relaxačné zázemie obce.
Výstavba cykloturistického chodníka od Bánoviec nad Bebravou do Uhrovec v lokalite „Pod
lesom.“
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba cyklochodníka.

Opatrenie 6.8.2.2
Aktivity

Zriadenie oddychovo-rekreačnej zóny v časti „Za mlynom“.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Vybudovanie zóny.

Opatrenie 6.8.2.3
Aktivity

Výstavba turistickej ubytovne na ihrisku.
Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie uskutočniteľnosti.
Výber a príprava vhodnej lokality.
Výstavba zariadenia.
Výstavba príslušenstva - príjazdové cesty, parkovacie plochy, verejné priestranstvá.

Opatrenie 6.8.2.4
Aktivity

Rozvoj agroturistiky - zriadenie chovu koní s príslušenstvom a ubytovacích zariadení.
Vypracovanie technickej dokumentácie a podnikateľského plánu.
Výstavba hospodárskej časti.
Výstavba ubytovacej časti.
Zabezpečenie chovu.

Opatrenie 6.8.2.5

Výstavba multifunkčného športového areálu s príslušenstvom v blízkosti futbalového
ihriska.
Vypracovanie podnikateľského plánu.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Príprava pozemku.
Výstavba športového areálu.

Aktivity

Opatrenie 6.8.2.6
Aktivity

Cieľ 6.8.3
Opatrenie 6.8.3.1
Aktivity
Opatrenie 6.8.3.2
Aktivity

Inštalácia tabule s orientačnou mapou zaujímavostí v obci a jej okolí.
Inštalácia tabule.

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
Uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní služieb v agroturistike a cestovnom ruchu
a o propagovaní ich služieb obcou.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Podporovať podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a inštitúcie pri získavaní
finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
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7 Merateľné indikátory
Monitorovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lokca sa vykonáva na
základe súboru indikátorov priradených k jednotlivým cieľom a opatreniam (ktoré môžu byť
priebežne konkretizované). Indikátory podporujú oprávnenosť verejných výdavkov na jednotlivé
opatrenia a zároveň preukazujú ekonomickú účinnosť realizovaných verejných výdavkov. Indikátory
budú zároveň základným faktorom pri tvorbe kritérií na čerpanie finančnej podpory z regionálneho
rozvojového fondu.
7.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.1.1
Opatrenie 6.1.1.1

Opatrenie 6.1.1.2

Opatrenie 6.1.1.3

Merateľné indikátory
Podpora malého a stredného podnikania
Spracovať stratégiu podpory
podnikania a zvýšenia informovanosti o
možnostiach podpory zo strany obce,
VÚC, štátu a EÚ.
Výstavba priemyselnej zóny v južnej
časti katastra obce v smere na mesto
Bánovce.
Vymedziť prenajímateľné obecné
priestory pre potrebné služby a
remeselné dielne.

zo strany obce.
počet vypracovaných stratégií,
počet informovaných subjektov,
počet podporených subjektov,
objem preinvestovaných prostriedkov v SKK,
počet novozaložených podnikov,
počet novovytvorených pracovných miest,
m2 zrekonštruovaných plôch pre remeselné dielne,
počet novovytvorených pracovných miest,
objem vyprodukovanej produkcie v SKK za rok,
výška prostriedkov prerozdelená v rámci podpory,
počet vyškolených remeselníkov,
počet novovytvorených pracovných miest,
počet informovaných subjektov,
výška prostriedkov preinvestovaných do zlepšenia
informovanosti,

Opatrenie 6.1.1.4

Vypracovať postup podpory, výučby
a rozvoja tradičných remesiel v obci.

Opatrenie 6.1.1.5

Zvýšenie kapacít informačných a
poradenských služieb a podpora
vzdelávania firiem.

Opatrenie 6.1.1.6

Podpora budovania kooperačných sietí
malých a stredných firiem.

počet nových založených podnikateľských subjektov,
počet novovytvorených pracovných miest,
ekonomická aktivita obce,
miera nezamestnanosti v obci,

Opatrenie 6.1.1.7

Podporovanie zavádzania
remeselníckych dielní pre remeslá,
ktoré sú pre obec typické.

počet nových založených podnikateľských subjektov,
počet novovytvorených pracovných miest,
objem vyprodukovaného tovaru/služieb v SKK za rok,

Opatrenie 6.1.1.8

Rekonštrukcia existujúcej zastaralej
priemyselnej zóny, s dôrazom na
zavádzanie nových technológií.

objem preinvestovaných SKK,
zvýšenie produktivity,
zvýšenie objemu vypestovanej produkcie v SKK,
počet pracovných miest udržaných v dôsledku
investícií do moderných technológií,

Opatrenie 6.1.1.9

Opatrenie 6.1.1.10

Opatrenie 6.1.1.11

Opatrenie 6.1.1.12

Opatrenie 6.1.1.13

Opatrenie 6.1.1.14

počet nových založených podnikateľských subjektov,
počet novovytvorených pracovných miest,
ekonomická aktivita obce,
Zakladanie malých a stredných
miera nezamestnanosti v obci,
podnikov s majetkovou účasťou obce.
objem vyprodukovaného HDP v dôsledku finančnej
podpory MSP,
zvýšenie produktivity,
Rekonštrukcia infraštruktúry
objem vyprodukovaného HDP v SKK,
hospodárskeho dvora
počet novovytvorených pracovných miest,
poľnohospodárskeho družstva.
zvýšenie produktivity,
Rekonštrukcia budov a hál v areáli
objem vyprodukovaného HDP v SKK,
hospodárskeho dvora PD.
počet novovytvorených pracovných miest,
zvýšenie produktivity,
Nákup novej technológie do
objem vyprodukovaného HDP v SKK,
hospodárskeho dvora PD.
počet novovytvorených pracovných miest,
počet novovytvorených pracovných miest,
objem vyprodukovaného HDP v SKK,
Zriadenie obecnej pekárne.
priemerný počet pečených chlebov,
priemerný počet pečeného pečiva,
počet zriadených ubytovacích kapacít,
Rozvoj agroturistiky - zriadenie chovu
počet nových návštevníkov obce,
koní s príslušenstvom a ubytovacích
tržby z predaja turistických služieb,
zariadení.
počet vytvorených pracovných miest,
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Opatrenie 6.1.1.15

m2 vybudovaných ihrísk,
Výstavba multifunkčného športového
počet nových návštevníkov obce,
areálu s príslušenstvom v blízkosti
objem SKK z predaja služieb,
futbalového ihriska.
počet novovytvorených pracovných miest,

Opatrenie 6.1.1.16

Výstavba nájomných bytov v JZ časti
na vstupe do obce.

počet nájomných bytov,
celková obytná plocha,
počet ubytovaných osôb,
SKK z nájomného,

Opatrenie 6.1.1.17

Výstavba reštauračného zariadenia.

stravovacie kapacity v osobách,
počet vydaných jedál/deň,
počet nových návštevníkov obce,
tržby z predaja turistických služieb,
počet vytvorených pracovných miest,

Opatrenie 6.1.1.18

Výstavba
ihrisku.

Opatrenie 6.1.1.19

Realizácia polyfunkčných domov popri
ceste III. triedy - s ubytovacími
priestormi v podkroví objektu – oproti
kostolu.

Opatrenie 6.1.1.20

Založenie špeciálnej
poľnohospodárskej výroby a distribúcie
produkcie.

Opatrenie 6.1.1.21

Rozšírenie priemyselnej zóny v časti
Dolné Lúky a Kračiny.

Opatrenie 6.1.1.22

Výstavba
priemyselnej
zóny
so
zameraním na drobnú výrobu a
skladové hospodárstvo v časti Lány.

Opatrenie 6.1.1.23

Rekonštrukcia nevyužitej výstavby v
centre obce pre polyfunkčné využitie.

Opatrenie 6.1.1.24

Zriadenie malých výrobných prevádzok
v areály PD.

Opatrenie 6.1.1.25

Zabezpečiť ochranu a výsadbu lesného
porastu v okolí obce.

Opatrenie 6.1.1.26

Zriadenie priemyselnej zóny v JZ časti
obce – podnikateľský inkubátor.

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.1.2
Opatrenia 6.1.2.1

Opatrenia 6.1.2.2

Opatrenia 6.1.2.3

turistickej

ubytovne

počet zriadených ubytovacích kapacít,
na počet nových návštevníkov obce,
tržby z predaja turistických služieb,
počet vytvorených pracovných miest,
počet zriadených ubytovacích kapacít,
počet nových návštevníkov obce,
tržby z predaja komerčných služieb,
počet vytvorených pracovných miest,
celková plocha predajných priestorov,
počet nových maloobchodných predajní,
zvýšenie produktivity,
objem vyprodukovaného HDP v SKK,
počet novovytvorených pracovných miest,
objem poľnohospodárskej produkcie v tonách,
objem preinvestovaných prostriedkov v SKK,
počet novozaložených podnikov,
počet novovytvorených pracovných miest,
objem preinvestovaných prostriedkov v SKK,
počet novozaložených podnikov,
počet novovytvorených pracovných miest,
počet zriadených ubytovacích kapacít,
počet nových návštevníkov obce,
tržby z predaja komerčných služieb,
počet vytvorených pracovných miest,
celková plocha predajných priestorov,
počet nových maloobchodných predajní,
objem preinvestovaných prostriedkov v SKK,
počet novozaložených podnikov,
počet novovytvorených pracovných miest,
ha novovysadeného lesného porastu,
m3 vyťaženej drevnej hmoty,
počet novovytvorneých pracovných miest,
objem preinvestovaných prostriedkov v SKK,
počet novozaložených podnikov,
počet novovytvorených pracovných miest,
Merateľné indikátory

Podpora tradičných odvetví priemyslu
Zavádzanie nových technológií do
súčasných výrobných prevádzok.
Podporovať rozvoj tých odvetví
priemyslu, pre ktorých rozvoj sú v
okolí obce vytvorené ideálne
podmienky.
Podpora výrob a podnikateľských
subjektov, ktoré využívajú surovinové
zdroje regiónu.
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7.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.2.1
Opatrenie 6.2.1.1
Opatrenie 6.2.1.2
Opatrenie 6.2.1.3
Opatrenie 6.2.1.4
Opatrenie 6.2.1.5
Opatrenie 6.2.1.6

Merateľné indikátory
Rozvoj dopravnej infraštruktúr
Výstavba miestnej komunikácie v
časti „Za mlynom“.
Úprava miestnych komunikácií a
výstavba chodníkov.
Budovanie miestnych cyklotrás.
Výstavba miestnej komunikácie k
starému cintorínu.
Dostavba účelových pruhov pre
autobusové zastávky a rekonštrukcia
SAD.
Výstavba nových miestnych
komunikácií pre plánovanú IBV na
južnom okraji katastra.

Opatrenie 6.2.1.7

Výstavba miestnej komunikácie v
časti „Za novým cintorínom“.

Opatrenie 6.2.1.8

Položenie asfaltového koberca v okolí
bytových domov.

Opatrenie 6.2.1.9

Rekonštrukcia štátnej cesty
prechádzajúcej cez obec.

Opatrenie 6.2.1.10
Opatrenie 6.2.1.11
Opatrenie 6.2.1.12
Opatrenie 6.2.1.13
Opatrenie 6.2.1.14
Opatrenie 6.2.1.15
Opatrenie 6.2.1.16
Opatrenie 6.2.1.17
Opatrenie 6.2.1.18
Opatrenie 6.2.1.19

Dokončenie parkoviska pred novým
cintorínom.
Rekonštrukcia chodníkov na “Hornom
konci“ v ulici „Do Jarkov“.
Rekonštrukcia chodníkov na od
zvonice k objektom
poľnohospodárskeho družstva.
Výstavba nového mostu cez potok
Radiša.
Výstavba odstavného parkoviska s
odbočiskom pre zastávky SAD pri
dome kultúry.
Výstavba parkoviska pre potreby
športového areálu.
Výstavba parkoviska pred nákupným
centrom.
Výstavba parkoviska pred bytovými
domami pri komunikácii k PD.
Výstavba obratísk na konci slepých
komunikácií.
Rekonštrukcia všetkých panelových
komunikácií a položenie asfaltového
povrchu.

km novovybudovanej komunikácie,
počet nových návštevníkov,
hustota dopravy,
km novovybudovanej komunikácie,
km novovybudovaných chodníkov,
km vybudovaných cyklotrás,
km novovybudovanej komunikácie,
počet nových návštevníkov,
hustota dopravy,
počet zrekonštruovaných zastávok SAD,
km zrekonštruovanej komunikácie,
počet nových návštevníkov,
hustota dopravy,
km novovybudovanej komunikácie,
počet dočasne vytvorených pracovných miest,
hustota dopravy,
km novovybudovanej komunikácie,
počet dočasne vytvorených pracovných miest,
hustota dopravy,
km zrekonštruovanej komunikácie,
počet dočasne vytvorených pracovných miest,
hustota dopravy,
počet dočasne vytvorených pracovných miest,
počet novovybudovaných parkovacích miest,
km zrekonštruovanej komunikácie,
počet dočasne vytvorených pracovných miest,
km zrekonštruovanej komunikácie,
počet dočasne vytvorených pracovných miest,
počet vybudovaných premsotení,
počet dočasne zriadených pracovných miest,
počet dočasne vytvorených pracovných miest,
počet novovybudovaných parkovacích miest,
počet dočasne vytvorených pracovných miest,
počet novovybudovaných parkovacích miest,
počet dočasne vytvorených pracovných miest,
počet novovybudovaných parkovacích miest,
počet dočasne vytvorených pracovných miest,
počet novovybudovaných parkovacích miest,
počet vybudovaných obratísk,
m2 vybudovanej komunikácie,
km zrekonštruovanej komunikácie,
počet dočasne vytvorených pracovných miest,
hustota dopravy,
km novovybudovanej komunikácie,
počet dočasne vytvorených pracovných miest,
hustota dopravy,

Opatrenie 6.2.1.20

Výstavba jednostranných chodníkov
pozdĺž všetkých komunikácií.

Opatrenie 6.2.1.21

Výstavba chodníka pre peších a
cyklistov pozdĺž vodného toku v
západnej časti katastra od mosta
pred vstupom do areálu PD.

km novovybudovanej komunikácie,
počet dočasne vytvorených pracovných miest,
hustota dopravy,

Opatrenie 6.2.1.22

Prestavba štátnej cesty na
požadovanú normu.

km upravenej komunikácie,
počet dočasne vytvorených pracovných miest,
hustota dopravy,

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.2.2
Opatrenie 6.2.2.1
Opatrenie 6.2.2.2
Opatrenie 6.2.2.3

Merateľné indikátory
Rozvoj občianskej infraštruktúry
Rozšírenie intravilánu obce vzhľadom
na potenciálnu výstavbu IBV,
prípadne priemyselné zóny.
Rekonštrukcia miestneho vodovodu.
Rozšírenie verejného osvetlenia
v plánovanej IBV a neosvetlenej časti
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obce.

Opatrenie 6.2.2.4
Opatrenie 6.2.2.5
Opatrenie 6.2.2.6
Opatrenie 6.2.2.7
Opatrenie 6.2.2.8
Opatrenie 6.2.2.9
Opatrenie 6.2.2.10
Opatrenie 6.2.2.11
Opatrenie 6.2.2.12
Opatrenie 6.2.2.13
Opatrenie 6.2.2.14
Opatrenie 6.2.2.15
Opatrenie 6.2.2.16
Opatrenie 6.2.2.17
Opatrenie 6.2.2.18

Opatrenie 6.2.2.19

Opatrenie 6.2.2.20
Opatrenie 6.2.2.21
Opatrenie 6.2.2.22
Opatrenie 6.2.2.23

Opatrenie 6.2.2.24

Opatrenie 6.2.2.25
Opatrenie 6.2.2.26
Opatrenie 6.2.2.27
Opatrenie 6.2.2.28
Opatrenie 6.2.2.29
Opatrenie 6.2.2.30

rekonštrukcie verejného osvetlenia,
počet novopripojených domácností,
Výstavba dažďovej kanalizácie.
km novovybudovanej kanalizačnej siete,
m3 odvedenej zrážkovej vody,
Úprava verejných plôch – výstavba
m2 upravených verejných plôch,
ks vysadených nových okrasných krovín a stromov,
centrálnej časti obce.
počet zrekonštruovaných mostov,
Rekonštrukcia mostov a lávok.
počet zrekonštruovaných lávok,
počet novopripojených domácností,
Dostavba vodovodnej siete.
km novovybudovanej vodovodnej siete,
Rekultivácia koryta miestneho potoka km zregulovaných a upravených korýt miestnych
Radiša a jeho prítokov.
tokov,
m2 upravených verejných plôch,
ks vysadených nových okrasných krovín a stromov,
Výstavba oddychovej zóny
m2 položenej zámkovej dlažby,
v centrálnej časti obce.
ks osadených lavičiek,
informovanosť obce v %,
Výstavba bezdrôtového rozhlasu.
počet novonainštalovaných reprosústav,
počet novopripojených domácností,
Výstavba splaškovej kanalizácie.
km novovybudovanej kanalizačnej siete,
m3 odvedenej splaškovej vody,
Zníženie koeficientu prestupu tepla,
Rekonštrukcia budovy obecného
m2 zrekonštruovanej strešnej krytiny,
úradu a jej alternatívne využitie.
m2 zrekonštruovanej podlahovej krytiny,
počet novopripojených domácností,
Zriadenie verejného Internetu.
počet pripojených podnikateľských subjektov,
počet novopripojených domácností,
Výstavba ČOV.
m3 vyčistenej splaškovej vody,
Výstavba čerpacích staníc splaškových m3 prečerpanej splaškovej vody,
vôd.
počet pripojených domácností,
km novovybudovanej elektrickej siete,
Rozšírenie elektrických rozvodov VN.
KW/h spotrebovanej el. energie,
počet pripojených subjektov,
Vybudovanie nových
počet nových transformátorových staníc,
transformátorových staníc (TS).
zvýšenie kapacity v %,
km novovybudovanej elektrickej siete,
Rozšírenie elektrických rozvodov NN.
KW/h spotrebovanej el. energie,
počet pripojených subjektov,
m2 upravených verejných plôch,
počet nových lavíc pre oddych,
Rekonštrukcia oplotenia starého
počet nových návštevníkov,
cintorína, ochrana a údržba porastov
v okolí cintorína - rozšírenie cintorína. km oplotenia cintorína,
km novovybudovaných chodníkov,
Iluminácia historických objektov v
počet iluminačných budov,
obci.
počet nových návštevníkov obce,
počet pripojených subjektov,
Vybudovanie rozvodov plynu a
km novovybudovanej plynofikačnej siete,
regulačnej stanice v smere do
objem spotrebovaného plynu v m3,
priemyselnej zóny.
počet vysadených krov a drevín,
Doplniť a udržiavať brehové porasty
m2 upravených verejných plôch,
vodných tokov Radiše a jej prítokov.
počet nových pracovných miest,
počet vysadených krov a drevín,
Realizácia a údržba parkovej úpravy v
m2 upravených verejných plôch,
strede obce.
počet nových pracovných miest,
Realizácia izolačnej zelene okolo
počet vysadených krov a drevín,
poľnohospodárskeho družstva,
m2 upravených verejných plôch,
navrhovaných výrobných areálov a
počet nových pracovných miest,
cintorínov.
počet miestností pre administratívu,
Výstavba novej budovy obecného
celková úžitková plocha v m2,
úradu.
počet dočasne zriadených pracovných miest,
m2 úžitkovej plochy,
Výstavba domu smútku.
počet uskutočnených pietnych aktov,
Rekonštrukcia strechy a fasády
m2 zrekonštruovanej strešnej krytiny,
obecnej zvonice.
m2 zrekonštruovaných fasád,
Príprava infraštruktúry pre chatovú
m2 upravených plôch pre chatovú oblasť,
oblasť v SV časti katastra.
km novovybudovanej infraštruktúry,
km upravených tokov,
Rekonštrukcia a výstavba
počet vybudovaných poldrov,
protipovodňových hrádzí a poldrov v
počet vybudovancých hrádzí,
časti „Hrušov“.
Rekonštrukcia a výstavba
km upravených tokov,
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protipovodňových hrádzí a poldrov v
časti „Járky“.
Opatrenie 6.2.2.31

Rekultivácia miestneho parku.

Opatrenie 6.2.2.32

Výsadba okrasnej zelene pozdĺž
potoka Radiša.

počet vybudovaných poldrov,
počet vybudovancých hrádzí,
počet vysadených krov a drevín,
m2 upravených verejných plôch,
počet nových pracovných miest,
počet vysadených krov a drevín,
m2 upravených verejných plôch,
počet nových pracovných miest,

7.3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.3.1

Opatrenie 6.3.1.1

Opatrenie 6.3.1.2
Opatrenie 6.3.1.3
Opatrenie 6.3.1.4
Opatrenie 6.3.1.5
Opatrenie 6.3.1.6
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.3.2
Opatrenie 6.3.2.1

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.3.3
Opatrenie 6.3.3.1

Opatrenie 6.3.3.2
Opatrenie 6.3.3.3
Opatrenie 6.3.3.4
Opatrenie 6.3.3.5
Opatrenie 6.3.3.6

Merateľné indikátory
Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
V súlade s prijatými koncepciami
zabezpečiť permanentné znižovanie
podielu skladovanej časti odpadov, k
zníženie odpadov v tonách,
čomu organizovať mobilné zbery
SKK zo separovaného odpadu,
textílii, kovového odpadu,
viacvrstvových obalov nebezpečných
odpadov.
Zabezpečiť separáciu komunálneho
objem vyseparovaného odpadu v tonách,
odpadu v celej obci.
SKK zo separovaného odpadu,
Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok
m2 rekultivovanej plochy čiernych skládok,
v obci.
Výstavba obecného kompostoviska.
objem uskladneného odpadu v tonách,
objem vyseparovaného odpadu v tonách,
Výstavba zberného dvora pre
SKK zo separovaného odpadu,
separovaný zber.
počet nových pracovných miest,
Rekultivácia skládky popolčeka v
m2 rekultivovanej plochy skládok,
počet zrekultivovaných skládok,
lokalite „Vrchy – Gralina“.
Merateľné indikátory
Informovanosť a poradenstvo
Spracovať koncepciu zabezpečenia
informovanosti, poradenstva a
prevencie v oblasti ŽP. Trvale
preferovať poradenstvo a prevenciu
pred represiou.

počet vypracovaných koncepcií,
počet poučených subjektov,

Merateľné indikátory
Ochrana a racionálne využívanie vôd
Zabezpečiť výstavbu kanalizačnej
siete a spustenie čističky odpadových
vôd, znížiť množstvo znečisťujúcich
látok vo vypúšťaných odpadových
vodách na limitovanú úroveň.
Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej
vody, minimalizovať straty vo
vodovodných sieťach.
Obnoviť prirodzené vodozádržné
funkcie tokov a inundačných území
(obnoviť staré korytá).
Rekonštrukcia a výstavba
protipovodňových hrádzí a poldrov v
časti „Hrušov“.
Zamedziť možnostiam znečistenia
povrchových vôd tunajším
poľnohospodárskym družstvom.
Prečistenie dažďovej kanalizačnej
siete.

Opatrenie 6.3.3.7

Rekultivácia brehov potoka Radiša.

Opatrenie 6.3.3.8

Rekonštrukcia a výstavba
protipovodňových hrádzí a poldrov v
časti „Járky“.
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m3 vyčistenej splaškovej vody prostredníctvom ČOV,
m3 odvedenej splaškovej vody kanalizáciou,
bm novovybudovanej kanalizačnej siete,
počet novopripojených domácností,
bm zrekonštruovaného vodovodu,
bm obnovených starých korýt,
km upravených tokov,
počet vybudovaných poldrov,
počet vybudovancých hrádzí,
počet odhalených incidentov,
objem uchránených prírodných hodnôt v SKK,
km prečistenej dažďovej kanalizácie,
km zregulovaných a upravených korýt miestnych
tokov,
km upravených tokov,
počet vybudovaných poldrov,
počet vybudovancých hrádzí,
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Ciele a opatrenia
Cieľ 6.3.4
Opatrenie 6.3.4.1

Merateľné indikátory
Ochrana ovzdušia
Zabezpečiť zníženie produkovaných
emisií hlavným zdrojom znečistenia –
domácnosti.

Počet domácností s vykurovaním alternatívnymi
zdrojmi energie,

7.4 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.4.1
Opatrenie 6.4.1.1

Opatrenie 6.4.1.2

Opatrenie 6.4.1.3

Opatrenie 6.4.1.4

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.4.2
Opatrenie 6.4.2.1
Opatrenie 6.4.2.2
Opatrenie 6.4.2.3
Opatrenie 6.4.2.4
Opatrenie 6.4.2.5
Opatrenie 6.4.2.6
Opatrenie 6.4.2.7

Opatrenie 6.4.2.8

Opatrenie 6.4.2.9

Merateľné indikátory
Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu.
Vybudovať/zriadiť zariadenie
Počet nových sociálnych služieb,
poskytujúce sociálne služby (dom
m2 plochy pre zariadenie sociálnych služieb,
opatrovateľskej služby, domov
dôchodcov).
kapacita zariadenia v osobách,
Vybudovať/zriadiť zariadenie
využiteľnosť kapacity v %,
poskytujúce sociálne služby - domov
počet klientov,
dôchodcov.
počet nových pracovných miest,
počet nájomných bytov,
celková obytná plocha,
Výstavba nájomných bytov v obci.
počet ubytovaných osôb,
počet ubytovaných rodín,
kapacita zariadenia v osobách,
Vybudovať/zriadiť zariadenie
využiteľnosť kapacity v %,
poskytujúce sociálne služby - denný
počet klientov,
stacionár.
počet nových pracovných miest,
Merateľné indikátory
Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.
Zlepšenie úrovne poskytovania
domácej ošetrovateľskej
počet ošetrených pacientov,
starostlivosti, rozšírenie jej služieb o
poskytovanie rehabilitačných cvičení.
Zabezpečiť aspoň raz mesačne
počet informovaných pacientov,
poradňu v obci.
Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej
zlepšenie dostupnosti v čase,
starostlivosti pre dospelých občanov. zvýšenie počtu ošetrených pacientov,
Zabezpečovať komplexnú zdravotnú
starostlivosť o starých ľudí a
počet ošetrovaných pacientov,
dlhodobo chorých.
Zvýšiť úroveň poskytovaných
zvýšenie kvality poskytovanej služby cez index
sociálnych služieb.
spokojnosti,
Podporiť služby pre marginalizované
počet novoposkytovaných služieb,
skupiny občanov a týrané ženy.
počet nových zákazníkov,
Rekonštrukcia nevyužívaných
Počet členov klubu,
priestorov v dome kultúry na klub
Počet uskutočnených pravidelných podujatí,
mládeže.
kapacita zariadenie v osobách,
počet stálych stravníkov,
Zabezpečenie stravovania pre
počet novovytvorených pracovných miest,
dôchodcov a soc. odkázalých.
počet vydaných jedál denne,
Rekonštrukcia nevyužívaných
Počet členov klubu,
priestorov v materskej škole a
Počet uskutočnených pravidelných podujatí,
zriadenie klubu dôchodcov.

7.5 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.5.1
Opatrenie 6.5.1.1
Opatrenie 6.5.1.2
Opatrenie 6.5.1.3
Opatrenie 6.5.1.4

Merateľné indikátory
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
zníženie koeficientu prestupu tepla,
Modernizovať a rekonštruovať
m2 zrekonštruovanej strešnej krytiny,
budovu materskej školy.
m2 zrekonštruovanej podlahovej krytiny,
Modernizácia vnútorného vybavenia
zlepšenie materiálneho vybavenia,
materskej školy.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Zvýšenie kapacity zariadení,
v budove materskej školy.
m2 zrekonštruovanej podlahovej krytiny,
Výstavba detského ihriska pre
m2 vybudovaných a zrekonštruovaných ihrísk,
potreby materskej školy.
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Opatrenie 6.5.1.5

Zriadenie verejného internetu v obci.

Opatrenie 6.5.1.6

Rozšírenie priestorov knižnice a
zriadenie počítačovej miestnosti s
pripojením na Internet.

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.5.2.
Opatrenie 6.5.2.1
Opatrenie 6.5.2.2
Opatrenie 6.5.2.3

Opatrenie 6.5.2.4
Opatrenie 6.5.2.5
Opatrenie 6.5.2.6
Opatrenie 6.5.2.7
Opatrenie 6.5.2.8

Opatrenie 6.5.2.9

Opatrenie 6.5.2.10

počet užívateľov Internetu,
objem prenesených dát v GB,
počet nových miestností pre potreby obecnej knižnice,
m2 plochy pre potreby knižnice,
počet užívateľov Internetu,
objem prenesených dát v GB,

Merateľné indikátory
Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Výstavba tenisových kurtov pri počet vybudovaných kurtov,
futbalovom ihrisku.
m2 novej športovej infraštruktúry,
Výstavba cykloturistických trás.
km vybudovaných trás,
m2 vybudovaných ihrísk,
Výstavba multifunkčného športového
počet nových návštevníkov obce,
areálu s príslušenstvom v blízkosti
objem SKK z predaja služieb,
futbalového ihriska.
počet novovytvorených pracovných miest,
Vytváranie materiálnych a
finančných podmienok na rozvoj
SKK vyčlenených na šport,
výkonnostného a rekreačného športu
v obci.
Podpora organizácie športových
SKK vyčlenených na podporu športu,
podujatí regionálneho významu.
počet podporených podujatí,
Podpora športových aktivít zdravotne
počet podporených zdravotne postihnutých,
postihnutých občanov.
počet podporených osôb,
Podporovať talentovanú mládež.
SKK na podporu športu,
Spolupracovať s občianskymi
združeniami, inými právnickými a
počet spolupracujúcich FO a PO,
fyzickými osobami, pôsobiacimi v
oblasti telesnej kultúry.
Počet nových návštevníkov obce,
Využitie kapacít ihriska,
Rekonštrukcia tribúny a šatní pre
Počet odohraných zápasov za rok,
potreby futbalového ihriska.
Počet aktívnych hráčov,
Počet pasívnych hráčov v obci,
bm novozrekonštruovaného oplotenia
Rekonštrukcia oplotenia futbalového počet návštevníkov obce,
počet aktívnych športovcov,
ihriska.
počet športových podujatí,

7.6 KULTÚRA
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.6.1
Opatrenie 6.6.1.1
Opatrenie 6.6.1.2
Opatrenie 6.6.1.3
Opatrenie 6.6.1.4

Opatrenie 6.6.1.5

Opatrenie 6.6.1.6

Merateľné indikátory
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, informačných a
voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej
úrovni.
Rekonštrukcia domu kultúry –
zníženie koeficientu prestupu tepla,
exteriéry (strecha, fasády, ...).
m2 zrekonštruovanej strešnej krytiny,
Rekonštrukcia tradičnej architektúry
počet zriedených expozícií,
a zriadenie stálych expozícií z
počet návštevníkov expozície,
pôvodného štýlu života obyvateľov
vo obci.
Prepojiť obec so subjektami
počet uzatvorených kontraktov,
cestovného ruchu, agroturistiky.
počet kontaktov,
počet remeselníckych dvorov,
Budovanie remeselníckych dvorov.
počet návštevníkov,
objem vyrobenej produkcie,
Vybudovanie turistických a náučných
trás pre žiakov, študentov, rodiny s
km vybudovaných turistických trás,
deťmi, priemerných aj náročných
počet návštevníkov,
klientov s využitím kultúrno –
historického, folklórneho aj
prírodného bohatstva.
Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií
(folklórny tanec, hudba a spev,
ľudové remeslá, ľudový odev a
počet zorganizovaných podujatí,
doplnky, pôvodné bývanie a
počet návštevníkov podujatí,
hospodárenie) a ich maximálne
využitie v cestovnom ruchu a
agroturistike.
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Opatrenie 6.6.1.7

Rekonštrukcia interiérov domu
kultúry.

m2 zrekonštruovanej podlahovej krytiny,
kapacita zariadenia,
počet organizovaných kultúrnych podujatí,

Opatrenie 6.6.1.8

Organizovanie pravidelných
kultúrnych podujatí – Deň obce,
Hody, atď..

počet podujatí,
počet návštevníkov podujatí,

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.6.2
Opatrenie 6.6.2.1

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.6.3
Opatrenie 6.6.3.1

Opatrenie 6.6.3.2
Opatrenie 6.6.3.3

Merateľné indikátory
Organizačné zabezpečenie
Spracovať kalendár kultúrnych
podujatí na celý rok, tento priebežne
aktualizovať. Rozšíriť žánrovú
ponuku s orientáciou na hodnotný
kultúrny prínos.

počet vytlačených a distribuovaných publikácií,
zvýšenie návštevnosti kultúrnych podujatí,

Merateľné indikátory
Propagácia v oblasti kultúry
Spracovať globálnu koncepciu
„propagácie“ histórie obce v
multimediálnej forme.
Spracovať komplexný informačný
buletín o historickom vývoji a
tradíciách obce pre školy aj subjekty
cestovného ruchu.
Propagácia kultúry na Internete
prostredníctvom www stránky obce.

počet vytlačených a distribuovaných publikácií,
zvýšenie návštevnosti obce,
počet vytlačených a distribuovaných publikácií,
zvýšenie návštevnosti obce,
počet prístupov na www,

7.6 CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATIONS
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.8.1
Opatrenie 6.8.1.1
Opatrenie 6.8.1.2

Opatrenie 6.8.1.3

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.8.2
Opatrenie 6.8.2.1
Opatrenie 6.8.2.2
Opatrenie 6.8.2.3

Opatrenie 6.8.2.4

Opatrenie 6.8.2.5
Opatrenie 6.8.2.6

Merateľné indikátory
Účinná propagácia obce.
Vytvorenie samostatnej www stránky
obce.
Spracovať globálnu koncepciu
propagácie obce v multimediálnej
forme.
Spracovať koncepciu regionálnej
spolupráce s okolitými turistickými
lokalitami a domácimi i zahraničnými
CK.

počet prístupov na www,
počet vytlačených a distribuovaných publikácií,
zvýšenie návštevnosti obce,
počet oslovených CR,
počet vypracovaných koncepcií,

Merateľné indikátory
Rekreačno - relaxačné zázemie obce.
Výstavba cykloturistického chodníka
od Bánoviec nad Bebravou do
Uhrovec v lokalite „Pod lesom.“
Zriadenie oddychovo-rekreačnej zóny
v časti „Za mlynom“.

km nových cykloturistických trás,

m2 oddychových zón,
počet návštevníkov,
počet zriadených ubytovacích kapacít,
počet nových návštevníkov obce,
Výstavba turistickej ubytovne na
tržby z predaja turistických služieb,
ihrisku.
počet vytvorených pracovných miest,
počet zriadených ubytovacích kapacít,
Rozvoj agroturistiky - zriadenie chovu
počet nových návštevníkov obce,
koní s príslušenstvom a ubytovacích
tržby z predaja turistických služieb,
zariadení.
počet vytvorených pracovných miest,
m2 vybudovaných ihrísk,
Výstavba multifunkčného športového
počet nových návštevníkov obce,
areálu s príslušenstvom v blízkosti
objem SKK z predaja služieb,
futbalového ihriska.
počet novovytvorených pracovných miest,
Inštalácia tabule s orientačnou
počet inštalovaných informačných tabúľ,
mapou zaujímavostí v obci a jej okolí. počet nových návštevníkov obce,
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8 FINANČNÝ PLÁN PROGRAMU
Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu rozvoja je schopnosť obce v priebehu jeho
realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje vznikajú vo viacerých sférach – v
súkromnom sektore, verejnej správe, ide tiež o zdroje zahraničné, najmä o prostriedky Európskej
únie. Dôležitým zdrojom budú, po dokončení reformy verejnej správy a uskutočnení daňovej
reformy, vlastné prostriedky. V dôsledku neexistencie nevyhnutných podkladových údajov pre
stanovenie finančného rámca, v ktorom by sa mal program rozvoja v strednodobom horizonte
pohybovať, je výška prostriedkov potrebná na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít stanovená len
orientačne. Táto časť sa bude konkretizovaná v závislosti od reálneho čerpania finančných
príspevkov zo štrukturálnych fondov, možností obecného rozpočtu atď..
Vychádzajúc z vyššie zadefinovaných cieľov, priorít a opatrení a na základe auditu
pripravovaných projektových zámerov v réžii samosprávy, podnikateľskej sféry či neziskových a
iných organizácií bol vypracovaný plán realizácie programu. Definuje, z akých prostriedkov by sa
mali tieto zámery realizovať, kto by mal byť žiadateľov, určuje predpokladané časové rámce
8.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Strategický zámer
Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom na zvýšenie úrovne zamestnanosti a úrovne a kvality služieb
pre obyvateľov obce. V oblasti priemyslu je potrebné okrem zachovania stabilných prvkov výroby všetkými možnými
opatreniami podporovať vytváranie nových pracovných príležitostí.
Cieľ 6.1.1
Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce
Opatrenie
Spracovať stratégiu podpory podnikania a zvýšenia informovanosti o možnostiach podpory zo strany obce,
6.1.1.1
VÚC, štátu a EÚ.
Predpokladaný
Oprávnení
Zdroje financovania
rozpočet
žiadatelia
Vypracovanie analýzy možností rozvoja
podnikateľské
10
rozpočet obce, ŠF EÚ
podnikateľských aktivít v obci.
subjekty, obec
Analýza a priebežná aktualizácia
podnikateľské
verejných výdavkových programov pre
10
rozpočet obce
Aktivity
subjekty, obec
podporu podnikania.
Prezentácia foriem podpory
podnikateľské
podnikateľských subjektov zo strany
podľa potreby
subjekty, obec
obce.
Opatrenie
Vytvorenie ekonomických a technických podmienok pre výstavbu priemyselnej zóny v obci - príprava územia
6.1.1.2
a realizácia infraštruktúry.
Predpokladaný
Oprávnení
Zdroje financovania
rozpočet
žiadatelia
rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
Výkup súkromných pozemkov pre
podľa potreby
subjekty
subjekty, úvery, iné
uskutočnenie investičnej výstavby.
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
Spracovanie technickej dokumentácie.
250
subjekty
subjekty, úvery, iné
Aktivity
grantové schémy
Realizácia investičnej výstavby prípravy
rozpočet obce, vládne obec, podnikateľské
40 000
pozemkov – inžinierske siete.
výdavkové programy
subjekty
ŠF EÚ, podnikateľské
obec, podnikateľské
Výstavba výrobných a montážnych hál.
120 000
subjekty, úvery, iné
subjekty
grantové schémy
Opatrenie
Vymedziť prenajímateľné obecné priestory pre potrebné služby a remeselné dielne.
6.1.1.3
Predpokladaný
Oprávnení
Zdroje financovania
rozpočet
žiadatelia
Rekonštrukcia vybraných budov v
rozpočet obce,
obec, podnikateľské
Aktivity
obecnom vlastníctve a ich príprava na
200
podnikateľské subjekty
subjekty
prenájom podnikateľským subjektom.
Opatrenie
Vypracovať postup podpory, výučby a rozvoja tradičných remesiel v obci.
6.1.1.4
Predpokladaný
Oprávnení
Zdroje financovania
rozpočet
žiadatelia
Vytvoriť materiálne finančné a
obec, podnikateľské
Aktivity
personálne podmienky pre rozvoj
podľa potreby
rozpočet obce, ŠF EÚ
subjekty
tradičných remesiel v obci.
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Nadviazať spoluprácu vzdelávacích
inštitúcií, obce, podnikateľských
subjektov a obyvateľov obce pri výučbe a
prezentácii tradičných remesiel.
Opatrenie
6.1.1.5

Aktivity
Opatrenie
6.1.1.6

Aktivity

Opatrenie
6.1.1.7

Aktivity

Opatrenie
6.1.1.8

podľa potreby

Zabezpečenie personálnych a technických
kapacít na poskytovanie informačných a
poradenských služieb.

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje financovania

Oprávnení
žiadatelia

podľa potreby

rozpočet obce, ŠF EÚ

obec H. Naštice

Podpora budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem.

Vytvoriť inštitucionálne podmienky na
podporu MSP so susednými obcami.
Analýza predpokladov budovania
kooperačných sietí malých a stredných
firiem v obci a jej okolí.
Tvorba stratégie budovania kooperačných
sietí malých a stredných firiem.

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje financovania

Výber a rekonštrukcia vhodných budov
na alokáciu remeselného dvora.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Materiálne zabezpečenie remeselných
dvorov predmetmi s kultúrnohistorickou
hodnotou.

podľa potreby

rozpočet obce

20

rozpočet obce, ŠF EÚ

obec, podnikateľské
subjekty

30

rozpočet obce, ŠF EÚ

obec, podnikateľské
subjekty

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje financovania

Oprávnení
žiadatelia

500

rozpočet obce, ŠF EÚ

obec H. Naštice

podľa potreby

rozpočet obce,

obec H. Naštice

podľa potreby

rozpočet obce, ŠF EÚ

obec H. Naštice

Rekonštrukcia existujúcej zastaralej priemyselnej zóny, s dôrazom na zavádzanie nových technológií.

Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia priemyselnej zóny.

podľa potreby
150
65 000

Analýza možností rozvoja
podnikateľských aktivít obcou.
Spracovanie podnikateľského zámeru
obce.
Príprava podmienok pre založenie
podnikateľského subjektu.
Založenie podnikateľského subjektu.

Opatrenie
6.1.1.10

20
30
podľa potreby
20

ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Oprávnení
žiadatelia
podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty

Zdroje financovania
rozpočet obce,
podnikateľské subjekty
rozpočet obce,
podnikateľské subjekty
rozpočet obce,
podnikateľské subjekty
rozpočet obce,
podnikateľské subjekty

Oprávnení
žiadatelia
obec, podnikateľské
subjekty
obec, podnikateľské
subjekty
obec, podnikateľské
subjekty
obec, podnikateľské
subjekty

Rekonštrukcia infraštruktúry hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho družstva.
Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej dokumentácie.

Aktivity

Zdroje financovania

Zakladanie malých a stredných podnikov s majetkovou účasťou obce.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Oprávnení
žiadatelia
obec, podnikateľské
subjekty

Podporovanie zavádzania remeselníckych dielní pre remeslá, ktoré sú pre obec typické.

Návrh alternatív rozvoja existujúcich
priemyselných zón.

Opatrenie
6.1.1.9

obec, podnikateľské
subjekty,obyvatelia

Zvýšenie kapacít informačných a poradenských služieb a podpora vzdelávania firiem.

Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

-

100

Rekonštrukcia vodovodných sietí,
odpadovej infraštruktúry, elektrických
rozvodov.

50 000

Rekonštrukcia cestnej infraštruktrúry.

25 000
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Zdroje financovania
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Oprávnení
žiadatelia
podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty
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Opatrenie
6.1.1.11

Rekonštrukcia budov a hál v areáli hospodárskeho dvora PD.
Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej dokumentácie.

100

Aktivity
Rekonštrukcia hál a budov.
Opatrenie
6.1.1.12

20 000

Vypracovanie podnikateľského plánu
a štúdie uskutočniteľnosti.

40

Aktivity
Obstaranie technológie.

30 000

Vypracovanie podnikateľského plánu
a štúdie uskutočniteľnosti.

Príprava vhodných priestorov.

Nákup technológie.
Opatrenie
6.1.1.14

35

podľa potreby

5 000

Vypracovanie technickej dokumentácie a
podnikateľského plánu.

50

Výstavba hospodárskej časti.

7 500

Výstavba ubytovacej časti.

8 000

Zabezpečenie chovu

2 000

Aktivity

Oprávnení
žiadatelia

Zdroje financovania
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty

Oprávnení
žiadatelia

Zdroje financovania
rozpočet obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

obec H. Naštice

obec H. Naštice

obec H. Naštice

Oprávnení
žiadatelia

Zdroje financovania
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty

Výstavba multifunkčného športového areálu s príslušenstvom v blízkosti futbalového ihriska.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

podnikateľské
subjekty

Rozvoj agroturistiky - zriadenie chovu koní s príslušenstvom a ubytovacích zariadení.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.1.1.15

podnikateľské
subjekty

Zriadenie obecnej pekárne.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Nákup novej technológie do hospodárskeho dvora PD.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.1.1.13

Oprávnení
žiadatelia

Zdroje financovania

Vypracovanie podnikateľského plánu.

40

Vypracovanie technickej dokumentácie.

80

Príprava pozemku.
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3 500

Zdroje financovania

Oprávnení
žiadatelia

rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
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Výstavba športového areálu.
Opatrenie
6.1.1.16

rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

9 000

Výstavba nájomných bytov v JZ časti na vstupe do obce.
Predpokladaný
rozpočet
Výber lokality.

Aktivity

Vypracovanie technickej dokumentácie.

Výstavba nájomných bytov.
Opatrenie
6.1.1.17

podľa potreby

150

18 000

Vypracovanie podnikateľského plánu.

25

Vypracovanie technickej dokumentácie.

30

Zriadenie reštaurácie.
Opatrenie
6.1.1.18

3 500

40

Výber a príprava vhodnej lokality.

1 500

Výstavba zariadenia.

4 500

Výstavba príslušenstva - príjazdové cesty,
parkovacie plochy, verejné priestranstvá.

1 500

Aktivity

obec H. Naštice

obec H. Naštice

Oprávnení
žiadatelia
podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty

Výber a príprava vhodnej lokality.

Výstavba zariadenia.

Zdroje financovania

Oprávnení
žiadatelia

ŠF EÚ, podnikateľské
podnikateľské
subjekty, úvery, iné
subjekty
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
podnikateľské
subjekty, úvery, iné
subjekty
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
podnikateľské
subjekty, úvery, iné
subjekty
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
podnikateľské
subjekty, úvery, iné
subjekty
grantové schémy
ubytovacími priestormi v podkroví objektu – oproti

Realizácia polyfunkčných domov popri ceste III. triedy - s
kostolu.
Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie podnikateľského plánu
a štúdie uskutočniteľnosti.

Opatrenie
6.1.1.20

obec H. Naštice

Výstavba turistickej ubytovne na ihrisku.

Vypracovanie podnikateľského plánu
a štúdie uskutočniteľnosti.

Aktivity

Zdroje financovania
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.1.1.19

rozpočet obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Oprávnení
žiadatelia

Výstavba reštauračného zariadenia.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Zdroje financovania

80

podľa potreby

15 000

Zdroje financovania

Oprávnení
žiadatelia

rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
obec, podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Založenie špeciálnej poľnohospodárskej výroby a distribúcie produkcie.
Predpokladaný
rozpočet
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Zdroje financovania

Oprávnení
žiadatelia
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Vypracovanie podnikateľského plánu
a štúdie uskutočniteľnosti.
Obstaranie priestorov.

50
podľa potreby

Aktivity
Obstaranie technológie.
Založenie podnikateľského subjektu.
Opatrenie
6.1.1.21

25 000
podľa potreby

Vypracovanie podnikateľského plánu
a štúdie uskutočniteľnosti.

Opatrenie
6.1.1.22

250

Príprava pozemkov a zavedenie
infraštruktúry.

15 000

Výstavba výrobných priestorov.

50 000

Vypracovanie podnikateľského plánu
a štúdie uskutočniteľnosti.

Opatrenie
6.1.1.23

200

Príprava pozemkov a zavedenie
infraštruktúry.

14 000

Výstavba výrobných priestorov.

45 000

Vypracovanie podnikateľského plánu
a štúdie uskutočniteľnosti.

80

Vypracovanie technickej dokumentácie.

100

Rekonštrukcia budov.
Opatrenie
6.1.1.24

5 000

Vypracovanie podnikateľského plánu
a štúdie uskutočniteľnosti.

Opatrenie

podnikateľské
subjekty

Zdroje financovania

Oprávnení
žiadatelia

rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Zdroje financovania

Oprávnení
žiadatelia

rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Zdroje financovania
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Oprávnení
žiadatelia
podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty

Zriadenie malých výrobných prevádzok v areály PD.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

podnikateľské
subjekty

Rekonštrukcia nevyužitej výstavby v centre obce pre polyfunkčné využitie.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

podnikateľské
subjekty

Výstavba priemyselnej zóny so zameraním na drobnú výrobu a skladové hospodárstvo v časti Lány.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

podnikateľské
subjekty

Rozšírenie priemyselnej zóny v časti Dolné Lúky a Kračiny.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

60

Príprava pozemkov a zavedenie
infraštruktúry.

2 500

Výstavba výrobných priestorov.

10 000

Zdroje financovania
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Oprávnení
žiadatelia
podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty

Zabezpečiť ochranu a výsadbu lesného porastu v okolí obce.
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6.1.1.25
Predpokladaný
rozpočet
Personálne zabezpečenie.

podľa potreby

Výsadba lesného porastu.

1 500

Aktivity

Opatrenie
6.1.1.26

Vypracovanie podnikateľského plánu
a štúdie uskutočniteľnosti.

Cieľ 6.1.2
Opatrenia
6.1.2.1

70

Príprava pozemkov a zavedenie
infraštruktúry.

3 000

Výstavba výrobných priestorov.

25 000

Opatrenia
6.1.2.2

Opatrenia
6.1.2.3

Podpora podnikateľov zavádzajúcich
výrobu na báze progresívnych
technológií, pomoc pri získavaní
nenávratných finančných prostriedkov zo
Štrukturálnych fondov na tento účel.

podľa možností

Zdroje financovania

Oprávnení
žiadatelia

rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Zdroje financovania

Oprávnení
žiadatelia

rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Podporovať rozvoj tých odvetví priemyslu, pre ktorých rozvoj sú v okolí obce vytvorené ideálne podmienky.

Podpora rozvojových zámerov súkromnej
sféry, ktoré sú v súlade s potrebami
rozvoja obce a ktoré sú efektívne z
pohľadu tvorby nových pracovných miest.

podľa možností

Zdroje financovania

Oprávnení
žiadatelia

rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Podpora výrob a podnikateľských subjektov, ktoré využívajú surovinové zdroje regiónu.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

obec H. Naštice

Zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných prevádzok - poľnohospodárskeho družstva.

Predpokladaný
rozpočet
Aktivity

obec H. Naštice

Podpora tradičných odvetví priemyslu

Predpokladaný
rozpočet
Aktivity

rozpočet obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Oprávnení
žiadatelia

Zriadenie priemyselnej zóny v JZ časti obce – podnikateľský inkubátor.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Zdroje financovania

Podpora spracovateľov miestnych surovín
finančnými a nefinančnými opatreniami.

podľa možností

Podpora rozvoja živnostenského
podnikania, ktoré sa zameriava hlavne na
využívanie miestnej surovinovej základne.

podľa možností

Vytvorenie vhodného daňového
prostredia pre uvedené podnikateľské
subjekty.

podľa možností
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Zdroje financovania

Oprávnení
žiadatelia

rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty, úvery, iné
subjekty
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF EÚ,
obec, podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce,

obec, podnikateľské
subjekty
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Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)

125564
1 9 8 9 9 3 ,9
P o d n ik a t e ľ s k é s u b je k t y
o b e c H . N a š tic e
EÚ
ŠR
1 3 1 8 7 ,6
2 9 0 0 7 4 ,5

vlastné spracovanie

Časový horizont uskutočnenia
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2007 2008 2009 2010
Cieľ 6.1.1
Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce
Spracovať stratégiu podpory podnikania
Opatrenie a zvýšenia informovanosti
6.1.1.1
o možnostiach podpory zo strany obce,
VÚC, štátu a EÚ.
Vytvorenie ekonomických a technických
Opatrenie podmienok pre výstavbu priemyselnej
6.1.1.2
zóny v obci - príprava územia a
realizácia infraštruktúry.
Vymedziť
prenajímateľné
obecné
Opatrenie
priestory
pre
potrebné
služby
6.1.1.3
a remeselné dielne.
Opatrenie Vypracovať postup podpory, výučby
6.1.1.4
a rozvoja tradičných remesiel v obci.
Zvýšenie
kapacít
informačných
a
Opatrenie
poradenských
služieb
a
podpora
6.1.1.5
vzdelávania firiem.
Opatrenie Podpora budovania kooperačných sietí
6.1.1.6
malých a stredných firiem.
Podporovanie zavádzania remeselníckych
Opatrenie
dielní pre remeslá, ktoré sú pre obec
6.1.1.7
typické.
Rekonštrukcia
existujúcej
zastaralej
Opatrenie
priemyselnej zóny, s dôrazom na
6.1.1.8
zavádzanie nových technológií.
Opatrenie Zakladanie malých a stredných podnikov
6.1.1.9
s majetkovou účasťou obce.
Rekonštrukcia
infraštruktúry
Opatrenie
hospodárskeho
dvora
6.1.1.10
poľnohospodárskeho družstva.
Opatrenie Rekonštrukcia budov a hál v areáli
6.1.1.11
hospodárskeho dvora PD.
Opatrenie Nákup
novej
technológie
do
6.1.1.12
hospodárskeho dvora PD.
Opatrenie
Zriadenie obecnej pekárne.
6.1.1.13
Rozvoj agroturistiky - zriadenie chovu
Opatrenie
koní s príslušenstvom a ubytovacích
6.1.1.14
zariadení.
Výstavba multifunkčného športového
Opatrenie
areálu s príslušenstvom v blízkosti
6.1.1.15
futbalového ihriska.
Opatrenie Výstavba nájomných bytov v JZ časti na
6.1.1.16
vstupe do obce.
Opatrenie
Výstavba reštauračného zariadenia.
6.1.1.17
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Opatrenie
6.1.1.18
Opatrenie
6.1.1.19
Opatrenie
6.1.1.20
Opatrenie
6.1.1.21
Opatrenie
6.1.1.22
Opatrenie
6.1.1.23
Opatrenie
6.1.1.24
Opatrenie
6.1.1.25
Opatrenie
6.1.1.26
Cieľ 6.1.2
Opatrenia
6.1.2.1
Opatrenia
6.1.2.2
Opatrenia
6.1.2.3

Výstavba turistickej ubytovne na ihrisku.
Realizácia polyfunkčných domov popri
ceste III. triedy - s ubytovacími
priestormi v podkroví objektu – oproti
kostolu.
Založenie špeciálnej poľnohospodárskej
výroby a distribúcie produkcie.
Rozšírenie priemyselnej zóny v časti
Dolné Lúky a Kračiny.
Výstavba
priemyselnej
zóny
so
zameraním na drobnú výrobu a skladové
hospodárstvo v časti Lány.
Rekonštrukcia nevyužitej výstavby v
centre obce pre polyfunkčné využitie.
Zriadenie malých výrobných prevádzok v
areály PD.
Zabezpečiť ochranu a výsadbu lesného
porastu v okolí obce.
Zriadenie priemyselnej zóny v JZ časti
obce – podnikateľský inkubátor.
Podpora tradičných odvetví priemyslu
Zavádzanie nových technológií do
súčasných výrobných prevádzok poľnohospodárskeho družstva.
Podporovať
rozvoj
tých
odvetví
priemyslu, pre ktorých rozvoj sú v okolí
obce vytvorené ideálne podmienky.
Podpora výrob a podnikateľských
subjektov, ktoré využívajú surovinové
zdroje regiónu.

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program
KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Inovácie a technologické transfery
1.2 Podpora spoločných služieb a infraštruktúry
pre podnikateľov
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
1.4 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na
1 Podpora konkurencieschopnosti
strane výroby aj spotreby a zavádzanie
podnikov a služieb najmä
progresívnych technológií v energetike
prostredníctvom inovácií
1.5 Podpora podnikateľských aktivít
v cestovnom ruchu
1.6 Podpora tvorby pracovných miest
prostredníctvom rozvoja podnikania
1.7 Podpora druhospracovateľského
potravinárskeho priemyslu
2 Technická pomoc
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)
2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného
2 Infraštruktúra sociálnych služieb
zariadenia
a sociálnoprávnej ochrany a
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
sociálnej kurately
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
3 Infraštruktúra pamäťových
infraštruktúry pamäťových a fondových
a fondových inštitúcií na
inštitúcií
regionálnej a miestnej úrovni
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a revitalizácia pamiatkového fondu

4 Podpora konkurencieschopnosti
a inovatívnej kapacity regiónov
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
6 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb

3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
regiónu
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry
cestovného ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
služieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia

7 Technická pomoc

ERDF

ERDF
ERDF
ERDF

8.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Strategický zámer
Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast kvality životného prostredia.
Cieľ 6.2.1
Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Opatrenie
Výstavba miestnej komunikácie v časti „Za mlynom“.
6.2.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Vypracovanie technickej dokumentácie.
50
obec H. Naštice
EÚ
Aktivity
rozpočet obce, ŠF
Výstavba cestnej komunikácie.
1 500
obec H. Naštice
EÚ
Opatrenie
Úprava miestnych komunikácií a výstavba chodníkov - centrum obce.
6.2.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
Analýza súčasného stavu miestnych
podľa potreby
rozpočet obce,
obec H. Naštice
komunikácií.
rozpočet obce, ŠF
Aktivity
Vypracovanie technickej dokumentácie.
45
obec H. Naštice
EÚ
rozpočet obce, ŠF
Rekonštrukcia miestnych komunikácií.
8 000
obec H. Naštice
EÚ
Opatrenie
Budovanie miestnych cyklotrás.
6.2.1.3
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Vypracovanie technickej dokumentácie.
45
obec H. Naštice
EÚ
Aktivity
rozpočet obce, ŠF
Výstavba cyklotrás.
podľa potreby
obec H. Naštice
EÚ
Opatrenie
Výstavba miestnej komunikácie k starému cintorínu.
6.2.1.4
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Vypracovanie technickej dokumentácie.
60
obec H. Naštice
EÚ
Aktivity
rozpočet obce, ŠF
Výstavba cestnej komunikácie.
850
obec H. Naštice
EÚ
Opatrenie
Dostavba účelových pruhov pre autobusové zastávky a rekonštrukcia SAD.
6.2.1.5
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Aktivity
Rekonštrukcia/výmena zastávky SAD.
450
obec H. Naštice
EÚ
Opatrenie
Výstavba nových miestnych komunikácií pre plánovanú IBV na južnom okraji katastra.
6.2.1.6
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Vypracovanie technickej dokumentácie.
150
obec H. Naštice
EÚ
Aktivity
rozpočet obce, ŠF
Výstavba cestnej komunikácie.
5 000
obec H. Naštice
EÚ
Opatrenie
Výstavba miestnej komunikácie v časti „Za novým cintorínom“.
6.2.1.7
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Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej dokumentácie.

80

Aktivity
Výstavba cestnej komunikácie.
Opatrenie
6.2.1.8

2 500

Vypracovanie technickej dokumentácie.

60

Aktivity
Výstavba cestnej komunikácie.

1 500

Vypracovanie technickej dokumentácie.

160

Aktivity
Rekonštrukcia cestnej komunikácie.

9 000

Opatrenie
6.2.1.11

Dostavba parkoviska.

450

Vypracovanie technickej dokumentácie.

100

Aktivity
Rekonštrukcia chodníkov.

1 000

Vypracovanie technickej dokumentácie.

60

Aktivity
Rekonštrukcia chodníkov.

2 500

Vypracovanie technickej dokumentácie.

150

Aktivity
Výstavba mostu.

10 000

obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet
Trenčiansky VÚC,
ŠF EÚ
rozpočet
Trenčiansky VÚC,
ŠF EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice,
VÚC Trenčín
obec H. Naštice,
VÚC Trenčín

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Výstavba odstavného parkoviska s odbočiskom pre zastávky SAD pri dome kultúry.
Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej dokumentácie.

50

Výstavba parkoviska.

850

Aktivity
Opatrenie
6.2.1.15

obec H. Naštice

Výstavba nového mostu cez potok Radiša.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.1.14

Oprávnení
žiadatelia

Rekonštrukcia chodníkov od zvonice k objektom poľnohospodárskeho družstva.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.1.13

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Rekonštrukcia chodníkov na “Hornom konci“ v ulici „Do Jarkov“.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.1.12

obec H. Naštice

Dokončenie parkoviska pred novým cintorínom.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

obec H. Naštice

Rekonštrukcia štátnej cesty prechádzajúcej cez obec.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.1.10

Oprávnení
žiadatelia

Položenie asfaltového koberca v okolí bytových domov.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.1.9

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Výstavba parkoviska pre potreby športového areálu.
Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej dokumentácie.

50

Výstavba parkoviska.

500

Aktivity
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Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
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78

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE HORNÉ NAŠTICE

Opatrenie
6.2.1.16

Výstavba parkoviska pred nákupným centrom.
Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej dokumentácie.

40

Výstavba parkoviska.

450

Aktivity
Opatrenie
6.2.1.17

Vypracovanie technickej dokumentácie.

40

Výstavba parkoviska.

400

Aktivity

Vypracovanie technickej dokumentácie.

60

Aktivity
Výstavba obratísk.

750

obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Rekonštrukcia všetkých panelových komunikácií a položenie asfaltového povrchu.
Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej dokumentácie.

150

Aktivity
Rekonštrukcia cestnej komunikácie.
Opatrenie
6.2.1.20

obec H. Naštice

Výstavba obratísk na konci slepých komunikácií.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.1.19

Oprávnení
žiadatelia

Výstavba parkoviska pred bytovými domami pri komunikácii k PD.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.1.18

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

4 500

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Výstavba jednostranných chodníkov pozdĺž všetkých komunikácií.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie
6.2.1.21

Aktivity
Opatrenie
6.2.1.22

Zdroje
Oprávnení
financovania
žiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Vypracovanie technickej dokumentácie.
85
obec H. Naštice
EÚ
rozpočet obce, ŠF
Výstavba chodníkov.
8 000
obec H. Naštice
EÚ
Výstavba chodníka pre peších a cyklistov pozdĺž vodného toku v západnej časti katastra od mosta pred
vstupom do areálu PD.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Vypracovanie technickej dokumentácie.
50
obec H. Naštice
EÚ
rozpočet obce, ŠF
Výstavba chodníkov.
8 500
obec H. Naštice
EÚ
Prestavba štátnej cesty na požadovanú normu.
Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej dokumentácie.

200

Aktivity
Rozšírenie cestnej komunikácie.
Cieľ 6.2.2
Opatrenie
6.2.2.1

10 000

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice,
VÚC Trenčín
obec H. Naštice,
VÚC Trenčín

Rozvoj občianskej infraštruktúry
Rozšírenie intravilánu obce vzhľadom na potenciálnu výstavbu, prípadne priemyselné zóny.
Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej dokumentácie.

250

Príprava pozemkov a inžinierských sietí.

15 000

Aktivity
Opatrenie
6.2.2.2

Zdroje
financovania
rozpočet
Trenčiansky VÚC,
ŠF EÚ
rozpočet
Trenčiansky VÚC,
ŠF EÚ

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Rekonštrukcia miestneho vodovodu.
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Analýza technického stavu vodovodnej siete.

Aktivity

Výber dodávateľa na výkon rekonštrukčných
prác.

Rekonštrukcia vodovodnej siete.

Opatrenie
6.2.2.3

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

podľa potreby

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.

podľa potreby

5 000

Opatrenie
6.2.2.4

Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia
v neosvetlenej časti obce a v priemyselnej časti
obce.

Zdroje
financovania

Oprávnení
žiadatelia

50

rozpočet obce, ŠF
EÚ

obec H. Naštice

4 500

rozpočet obce, ŠF
EÚ

obec H. Naštice

Úprava verejných plôch – výstavba centrálnej časti obce.

Vypracovanie technickej dokumentácie a
príprava projektového spisu.
Úprava verejných plôch.

Opatrenie
6.2.2.5

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

obec H. Naštice

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Oprávnení
žiadatelia

40

rozpočet obce, ŠF
EÚ

obec H. Naštice

2 500

rozpočet obce, ŠF
EÚ

obec H. Naštice

45
12 000

Vypracovanie technickej dokumentácie a
príprava projektového spisu.

obec H. Naštice

Dostavba vodovodnej siete.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Oprávnení
žiadatelia

Rekonštrukcia mostov a lávok.

Rekonštrukcia mostov a lávok.
Opatrenie
6.2.2.6

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Predpokladaný
rozpočet

Predpokladaný
rozpočet
Aktivity

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Rozšírenie verejného osvetlenia v plánovanej IBV a neosvetlenej časti obce.

Vypracovanie technickej dokumentácie a
príprava projektového spisu.
Aktivity

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
ŠF EÚ, súkromné
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
ŠF EÚ, súkromné
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy

Oprávnení
žiadatelia
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Vypracovanie technickej dokumentácie a
príprava projektového spisu.

Výkon pozemných prác.
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podľa potreby

1 500

Zdroje
financovania
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
ŠF EÚ, súkromné
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
ŠF EÚ, súkromné
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy

Oprávnení
žiadatelia
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice
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Dostavba vodovodnej siete.

Opatrenie
6.2.2.7

2 000

Analýza súčasného stavu.

Opatrenie
6.2.2.8

podľa potreby

Vypracovanie technickej dokumentácie.

35

Spevnenie a rekultivácia korýt miestnych
potokov.

850

Vypracovanie technickej dokumentácie a
príprava projektového spisu.
Výstavba oddychovej zóny v obci.

Opatrenie
6.2.2.9

80
1 800

Opatrenie
6.2.2.10

Spracovanie technickej dokumentácie.

podľa potreby

Výber dodávateľa – verejná súťaž.

podľa potreby

Inštalácia bezdrôtového rozhlasu.

1 500

obec H. Naštice
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Výstavba splaškovej kanalizácie.
Predpokladaný
rozpočet

Spracovanie technickej dokumentácie.

Výber dodávateľa – verejná súťaž.

250

podľa potreby

Aktivity

Výkon pozemných prác.

Výstavba kanalizácie.

Opatrenie
6.2.2.11

Oprávnení
žiadatelia

Výstavba bezdrôtového rozhlasu.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Výstavba oddychovej zóny v centrálnej časti obce.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Rekultivácia koryta miestneho potoka Radiša a jeho prítokov.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
ŠF EÚ, súkromné
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy

15 000

20 000

Zdroje
financovania
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
ŠF EÚ, súkromné
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
ŠF EÚ, súkromné
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
ŠF EÚ, súkromné
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
ŠF EÚ, súkromné
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy

Oprávnení
žiadatelia
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Rekonštrukcia budovy obecného úradu a jej alternatívne využitie.
Predpokladaný
rozpočet
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Spracovanie technickej dokumentácie.
Aktivity

Výber dodávateľa výkonu rekonštrukčných prác.

80
podľa potreby

Realizácia rekonštrukčných prác – zateplenie
budovy, výmena okien, rekonštrukcia sobášnej
siene.
Opatrenie
6.2.2.12

2 500

Inštalácia vysielacích a prijímacích antén.

50

Aktivity
Pripojenie domácností.

podľa potreby

Spracovanie technickej dokumentácie.

30

Výber a úprava vhodného miesta.

500

Výstavba ČOV a napojenie na kanalizačnú sieť.

Opatrenie
6.2.2.14

6 500

Spracovanie technickej dokumentácie.

25

Aktivity

Výstavba staníc.

1 900

Opatrenie
6.2.2.16

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec, obyvatelia
obec, obyvatelia

Zdroje
financovania
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
ŠF EÚ, súkromné
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
ŠF EÚ, súkromné
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
ŠF EÚ, súkromné
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy

Oprávnení
žiadatelia
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Zdroje
financovania
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
ŠF EÚ, súkromné
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
ŠF EÚ, súkromné
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy

Oprávnení
žiadatelia
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Rozšírenie a rekonštrukcia elektrických rozvodov VN.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

obec H. Naštice

Výstavba čerpacích staníc splaškových vôd.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.2.15

obec H. Naštice

Výstavba ČOV.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

rozpočet obce, ŠF
EÚ

obec H. Naštice

Zriadenie verejného Internetu.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.2.13

rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Spracovanie technickej dokumentácie.

70

Výkon pozemných prác.

900

Rozšírenie VN rozvodov.

2 500

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, ZSE, a.s.
rozpočet obce, ŠF
EÚ, ZSE, a.s.
rozpočet obce, ŠF
EÚ, ZSE, a.s.

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice,
ZSE, a.s.
obec H. Naštice,
ZSE, a.s.
obec H. Naštice,
ZSE, a.s.

Vybudovanie nových transformátorových staníc (TS).
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Predpokladaný
rozpočet
Spracovanie technickej dokumentácie.

50

Aktivity
Vybudovanie trafostaníc.
Opatrenie
6.2.2.17

3 000

Opatrenie
6.2.2.18

Vypracovanie technickej dokumentácie.

35

Výkon pozemných prác.

800

Rozšírenie el. rozvodov.

2 800

Spracovanie technickej dokumentácie.

65

Výkon rekonštrukčných a rozširovacích prác.

850

Aktivity

Opatrenie
6.2.2.20

Inštalácia osvetľovacej techniky.

50

Vypracovanie technickej dokumentácie.

100

Výkon pozemných prác.

2 000

Výstavba rozvodov plynu a regulačnej stanice.
Opatrenie
6.2.2.21

3 500

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, SPP, a.s.
rozpočet obce, ŠF
EÚ, SPP, a.s.

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice,
SPP, a.s.
obec H. Naštice,
SPP, a.s.

rozpočet obce, ŠF
EÚ, SPP, a.s.

obec H. Naštice,
SPP, a.s.

Doplniť a udržiavať brehové porasty vodných tokov Radiše a jej prítokov.
Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej dokumentácie.

30

Výkon pozemných prác.

350

Aktivity
Opatrenie
6.2.2.22

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Vybudovanie rozvodov plynu a regulačnej stanice v smere do priemyselnej zóny.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice,
ZSE, a.s.
obec H. Naštice,
ZSE, a.s.
obec H. Naštice,
ZSE, a.s.

Iluminácia historických objektov v obci.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, ZSE, a.s.
rozpočet obce, ŠF
EÚ, ZSE, a.s.
rozpočet obce, ŠF
EÚ, ZSE, a.s.

Rekonštrukcia oplotenia cintorína, ochrana a údržba porastov v okolí cintorína - rozšírenie cintorína.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.2.19

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice,
ZSE, a.s.
obec H. Naštice,
ZSE, a.s.

Rozšírenie a rekonštrukcia elektrických rozvodov NN.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, ZSE, a.s.
rozpočet obce, ŠF
EÚ, ZSE, a.s.

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Realizácia a údržba parkovej úpravy v strede obce.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Opatrenie
6.2.2.23

Aktivity

Opatrenie
6.2.2.24

Zdroje
Oprávnení
financovania
žiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Vypracovanie technickej dokumentácie.
35
obec H. Naštice
EÚ
rozpočet obce, ŠF
Výkon pozemných prác.
50
obec H. Naštice
EÚ
rozpočet obce, ŠF
Výsadba zelene.
150
obec H. Naštice
EÚ
Realizácia izolačnej zelene okolo poľnohospodárskeho družstva, navrhovaných výrobných areálov a
cintorínov.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Vypracovanie technickej dokumentácie.
45
obec H. Naštice
EÚ
rozpočet obce, ŠF
Výkon pozemných prác.
150
obec H. Naštice
EÚ
rozpočet obce, ŠF
Výsadba zelene.
250
obec H. Naštice
EÚ
Výstavba novej budovy obecného úradu.
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Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Aktivity

Opatrenie
6.2.2.25

150

Príprava pozemku a výstavba budovy.

4 500

Zabezpečenie vnútorného vybavenia.

1 500

Vypracovanie technickej dokumentácie.

Opatrenie
6.2.2.26

80

Príprava pozemku a výstavba budovy.

1 500

Zabezpečenie vnútorného vybavenia.

450

Vypracovanie technickej dokumentácie.

35

Rekonštrukcia zvonice.

350

Aktivity

Vypracovanie technickej dokumentácie.

100

Aktivity
Príprava infraštruktúry.

3 500

Vypracovanie technickej dokumentácie.

50

Aktivity
Výstavba hrádzí a poldrov.

1 500

Vypracovanie technickej dokumentácie.

60

Aktivity
Výstavba hrádzí a poldrov.

1 600

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Rekultivácia miestneho parku.
Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej dokumentácie.

40

Rekultivácia parku.

850

Aktivity
Opatrenie
6.2.2.31

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Rekonštrukcia a výstavba protipovodňových hrádzí a poldrov v časti „Járky“.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.2.30

obec H. Naštice

Rekonštrukcia a výstavba protipovodňových hrádzí a poldrov v časti „Hrušov“.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.2.29

obec H. Naštice

Príprava infraštruktúry pre chatovú oblasť v SV časti katastra.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.2.28

obec H. Naštice

Rekonštrukcia strechy a fasády obecnej zvonice.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.2.27

Oprávnení
žiadatelia

Výstavba domu smútku.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Výsadba okrasnej zelene pozdĺž potoka Radiša.
Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej dokumentácie.

25

Výsadba okrasnej zelene.

150

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
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vlastné spracovanie

Časový horizont uskutočnenia
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
Cieľ 6.2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Opatrenie
6.2.1.1
Opatrenie
6.2.1.2
Opatrenie
6.2.1.3
Opatrenie
6.2.1.4
Opatrenie
6.2.1.5
Opatrenie
6.2.1.6

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Výstavba miestnej komunikácie v časti „Za
mlynom“.
Úprava miestnych komunikácií a výstavba
chodníkov - centrum obce.
Budovanie miestnych cyklotrás.
Výstavba miestnej komunikácie k starému
cintorínu.
Dostavba
účelových
pruhov
pre
autobusové zastávky a rekonštrukcia SAD.
Výstavba nových miestnych komunikácií
pre plánovanú IBV na južnom okraji
katastra.
Výstavba miestnej komunikácie v časti „Za
novým cintorínom“.
Položenie asfaltového koberca v okolí
bytových domov.
Rekonštrukcia
štátnej
cesty
prechádzajúcej cez obec.
Dokončenie parkoviska pred novým
cintorínom.
Rekonštrukcia chodníkov na “Hornom
konci“ v ulici „Do Jarkov“.
Rekonštrukcia chodníkov od zvonice k
objektom poľnohospodárskeho družstva.

Opatrenie
6.2.1.7
Opatrenie
6.2.1.8
Opatrenie
6.2.1.9
Opatrenie
6.2.1.10
Opatrenie
6.2.1.11
Opatrenie
6.2.1.12
Opatrenie
Výstavba nového mostu cez potok Radiša.
6.2.1.13
Výstavba
odstavného
parkoviska
s
Opatrenie
odbočiskom pre zastávky SAD pri dome
6.2.1.14
kultúry.
Opatrenie Výstavba
parkoviska
pre
potreby
6.2.1.15 športového areálu.
Opatrenie Výstavba parkoviska pred nákupným
6.2.1.16 centrom.
Opatrenie Výstavba parkoviska pred bytovými
6.2.1.17 domami pri komunikácii k PD.
Opatrenie Výstavba obratísk na konci slepých
6.2.1.18 komunikácií.
Rekonštrukcia
všetkých
panelových
Opatrenie
komunikácií a položenie asfaltového
6.2.1.19
povrchu.
Opatrenie Výstavba jednostranných chodníkov pozdĺž
6.2.1.20 všetkých komunikácií.
Opatrenie Výstavba chodníka pre peších a cyklistov
6.2.1.21 pozdĺž vodného toku v západnej časti
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katastra od mosta pred vstupom do areálu
PD.
Opatrenie Prestavba štátnej cesty na požadovanú
6.2.1.22 normu.
Cieľ 6.2.2

Rozvoj občianskej infraštruktúry
Rozšírenie intravilánu obce vzhľadom na
Opatrenie
potenciálnu výstavbu, prípadne
6.2.2.1
priemyselné zóny.
Opatrenie
Rekonštrukcia miestneho vodovodu.
6.2.2.2
Opatrenie Rozšírenie
verejného
osvetlenia
v
6.2.2.3
plánovanej IBV a neosvetlenej časti obce.
Opatrenie Úprava verejných plôch – výstavba
6.2.2.4
centrálnej časti obce.
Opatrenie
Rekonštrukcia mostov a lávok.
6.2.2.5
Opatrenie
Dostavba vodovodnej siete.
6.2.2.6
Opatrenie Rekultivácia koryta miestneho potoka
6.2.2.7
Radiša a jeho prítokov.
Opatrenie Výstavba oddychovej zóny v centrálnej
6.2.2.8
časti obce.
Opatrenie
Výstavba bezdrôtového rozhlasu.
6.2.2.9
Opatrenie
Výstavba splaškovej kanalizácie.
6.2.2.10
Opatrenie Rekonštrukcia budovy obecného úradu a
6.2.2.11 jej alternatívne využitie.
Opatrenie
Zriadenie verejného Internetu.
6.2.2.12
Opatrenie
Výstavba ČOV.
6.2.2.13
Opatrenie Výstavba čerpacích staníc splaškových
6.2.2.14 vôd.
Opatrenie Rozšírenie a rekonštrukcia elektrických
6.2.2.15 rozvodov VN.
Opatrenie Vybudovanie nových transformátorových
6.2.2.16 staníc (TS).
Opatrenie Rozšírenie a rekonštrukcia elektrických
6.2.2.17 rozvodov NN.
Rekonštrukcia oplotenia cintorína, ochrana
Opatrenie
a údržba porastov v okolí cintorína 6.2.2.18
rozšírenie cintorína.
Opatrenie
Iluminácia historických objektov v obci.
6.2.2.19
Opatrenie Vybudovanie rozvodov plynu a regulačnej
6.2.2.20 stanice v smere do priemyselnej zóny.
Opatrenie Doplniť a udržiavať brehové porasty
6.2.2.21 vodných tokov Radiše a jej prítokov.
Opatrenie Realizácia a údržba parkovej úpravy v
6.2.2.22 strede obce.
Realizácia izolačnej zelene okolo
Opatrenie poľnohospodárskeho družstva,
6.2.2.23 navrhovaných výrobných areálov a
cintorínov.
Opatrenie
Výstavba novej budovy obecného úradu.
6.2.2.24
Opatrenie
Výstavba domu smútku.
6.2.2.25
Opatrenie Rekonštrukcia strechy a fasády obecnej
6.2.2.26 zvonice.
Opatrenie Príprava infraštruktúry pre chatovú oblasť
6.2.2.27 v SV časti katastra.
Opatrenie Rekonštrukcia a výstavba
6.2.2.28 protipovodňových hrádzí a poldrov v časti
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„Hrušov“.
Rekonštrukcia a výstavba
Opatrenie
protipovodňových hrádzí a poldrov v časti
6.2.2.29
„Járky“.
Opatrenie
Rekultivácia miestneho parku.
6.2.2.30
Opatrenie Výsadba okrasnej zelene pozdĺž potoka
6.2.2.31 Radiša.
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program DOPRAVA
Hlavné aktivity v rámci
Prioritné osi programu
prioritnej osi (opatrenia)
1.1 Modernizácia a rozvoj
1 Modernizácia a rozvoj železničnej
železničných tratí (TEN -T +
infraštruktúry
ostatné)
2 Rozvoj cestnej infraštruktúry (TEN -T) 2.1 Výstavba diaľnic (TEN -T)
3.1 Výstavba základnej siete
3 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry
verejných terminálov
intermodálnej prepravy
intermodálnej prepravy
5.1 Výstavba rýchlostných
5 Modernizácia a rozvoj cestnej
komunikácií
infraštruktúry (rýchlostné cesty a cesty
5.2 Modernizácia a výstavba ciest
I. triedy)
I. triedy
6.1 Rozvoj železničnej
6 Rozvoj verejnej osobnej dopravy
a autobusovej verejnej osobnej
dopravy
7 Technická pomoc
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)
2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného
2 Infraštruktúra sociálnych služieb
zariadenia
a sociálnoprávnej ochrany a
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
sociálnej kurately
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
3 Infraštruktúra pamäťových
infraštruktúry pamäťových a fondových
a fondových inštitúcií na
inštitúcií
regionálnej a miestnej úrovni
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
a revitalizácia pamiatkového fondu
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
4 Podpora konkurencieschopnosti
regiónu
a inovatívnej kapacity regiónov
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
cestovného ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
6 Infraštruktúra nekomerčných
služieb a modernizácia ich vnútorného
záchranných služieb
vybavenia
7 Technická pomoc

Fond
KF
KF
KF
ERDF
ERDF
ERDF
KF

Fond
ERDF

ERDF

ERDF

ERDF

ERDF
ERDF
ERDF

8.3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Strategický zámer
Strategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho
kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.
Cieľ 6.3.1
Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Opatrenie
V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižovanie podielu skladovanej časti odpadov,
6.3.1.1
k čomu organizovať mobilné zbery textílii, kovového odpadu, viacvrstvových obalov nebezpečných odpadov.
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Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Zvýšiť enviromentálne povedomie ľudí.

podľa potreby

Zabezpečenie zberného kontajneru 2 x
ročne.

20/rok

Zabezpečenie zberu nebezpečných odpadov.
Opatrenie
6.3.1.2

Aktivity
Opatrenie
6.3.2.3

podľa potreby

Opatrenie
6.3.2.4

Opatrenie
6.3.2.5

Ekonomicky motivovať obyvateľstvo.

podľa potreby

rozpočet obce

obec H. Naštice

Zabezpečiť požadované podmienky pre
realizáciu separovaného zberu.

podľa potreby

rozpočet obce, MŽP
SR

obec H. Naštice

Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v obci.

Lokalizácia čiernych skládok.

podľa potreby

Likvidácia skládok.

podľa potreby

Vypracovanie technickej dokumentácie.

45

Výber vhodnej lokality a výstavba
kompostoviska.

500

Aktivity

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet obce, MŽP
SR
rozpočet obce, MŽP
SR

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Výstavba zberného dvora pre separovaný zber.

Vypracovanie technickej dokumentácie.

40

Výber vhodnej lokality a výstavba ZD.

450

Zdroje
financovania
rozpočet obce, MŽP
SR
rozpočet obce, MŽP
SR

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Rekultivácia skládky popolčeka v lokalite „Vrchy – Gralina“.

Vypracovanie technickej dokumentácie.

80

Rekultivácia skládky.

850

Aktivity

Cieľ 6.3.3
Opatrenie
6.3.3.1

Zdroje
financovania
rozpočet obce, MŽP
SR
rozpočet obce

Výstavba obecného kompostoviska.

Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

obec H. Naštice

Oprávnení
žiadatelia

Aktivity

Cieľ 6.3.2
Opatrenie
6.3.2.1

obec H. Naštice

Zdroje
financovania

Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.3.2.6

obec H. Naštice

Predpokladaný
rozpočet

Predpokladaný
rozpočet
Aktivity

Oprávnení
žiadatelia

Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v celej obci.

Predpokladaný
rozpočet
Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Zdroje
financovania
rozpočet obce, MŽP
SR
rozpočet obce, MŽP
SR

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Informovanosť a poradenstvo
Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP. Trvale preferovať
poradenstvo a prevenciu pred represiou.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
Vypracovanie koncepcie pre ochranu
rozpočet obce, MŽP
20
obec H. Naštice
životného prostredia v obci.
SR
Prezentácia a šírenie osvety v oblasti
podľa potreby
rozpočet obce
obec H. Naštice
životného prostredia.
Ochrana a racionálne využívanie vôd
Zabezpečiť výstavbu kanalizačnej siete a spustenie čističky odpadových vôd, znížiť množstvo znečisťujúcich
látok vo vypúšťaných odpadových vodách na limitovanú úroveň.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
Západoslovenská
Západoslovenská
vodárenská
vodárenská
spoločnosť, a.s., ŠF
Výstavba kanalizačnej siete a ČOV.
42 280
spoločnosť, a.s.,
EÚ, súkromné
obec H. Naštice
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
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Napojenie domácností.

Spustenie ČOV.

Opatrenie
6.3.3.2

podľa potreby

podľa potreby

Údržba existujúcej vodovodnej siete.

podľa potreby

Aktivity

Pravidelný monitoring vodovodnej siete.

Aktivity
Opatrenie
6.3.3.4

podľa potreby

podľa potreby

rozpočet obce, ŠF
EÚ

obec H. Naštice

Pravidelný monitoring.

podľa potreby

rozpočet obce, ŠF
EÚ

obec H. Naštice

Rekonštrukcia a výstavba protipovodňových hrádzí a poldrov v časti „Hrušov“.

50
1 500

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Zamedziť možnostiam znečistenia povrchových vôd tunajším poľnohospodárskym družstvom.

Pravidelný monitoring.

Predpokladaný
rozpočet
podľa potreby

Zdroje
financovania
rozpočet obce

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia

Prečistenie dažďovej kanalizačnej siete.

Prečistenie kanalizácie.

500

obec H. Naštice

Rekultivácia brehov potoka Radiša.

Analýza súčasného stavu.

Opatrenie
6.3.3.8

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Rekultivácia existujúcich korýt vodných
tokov v obci.

Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Oprávnení
žiadatelia

Výstavba hrádzí a poldrov.

Opatrenie
6.3.3.7

Oprávnení
žiadatelia

Zdroje
financovania

Vypracovanie technickej dokumentácie.

Aktivity

Zdroje
financovania
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s., ŠF
EÚ, súkromné
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s., ŠF
EÚ, súkromné
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Aktivity
Opatrenie
6.3.3.6

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Obnoviť prirodzené vodozádržné funkcie tokov a inundačných území (obnoviť staré korytá).

Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.3.3.5

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec H. Naštice

Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, minimalizovať straty vo vodovodných sieťach.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.3.3.3

Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s., ŠF
EÚ, súkromné
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s., ŠF
EÚ, súkromné
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

podľa potreby

Vypracovanie technickej dokumentácie.

35

Spevnenie a rekultivácia korýt miestnych
potokov.

850

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Rekonštrukcia a výstavba protipovodňových hrádzí a poldrov v časti „Járky“.
Predpokladaný
rozpočet
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Vypracovanie technickej dokumentácie.

rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

60

Aktivity
Výstavba hrádzí a poldrov.
Cieľ 6.3.4
Opatrenie
6.3.4.1

1 600

Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavným zdrojom znečistenia – domácnosti.

Obmedziť spaľovaniu fosílnych palív.

podľa potreby

Prechod na alternatívne zdroje vykurovania.

podľa potreby

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, súkromné
subjekty
rozpočet obce, ŠF
EÚ, súkromné
subjekty

Oprávnení
žiadatelia
obec, obyvatelia
obec, obyvatelia

Zamedzenie nepovolenému spaľovaniu odpadov.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

obec H. Naštice

Ochrana ovzdušia

Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.3.4.2

obec H. Naštice

Obmedziť spaľovanie odpadov.

podľa potreby

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, súkromné
subjekty

Oprávnení
žiadatelia
obec, obyvatelia

Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)

9772

1 3 3 1 8 ,2
P o d n ik a te ľ s k é s u b je k t y
o b e c H . N a š t ic e
EÚ
ŠR
1 8 0 8 ,8

23961

vlastné spracovanie

Časový horizont uskutočnenia
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2007 2008 2009 2010
Cieľ 6.3.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
V súlade
s prijatými
koncepciami
zabezpečiť
permanentné
znižovanie
Opatrenie podielu skladovanej časti odpadov,
6.3.1.1 k čomu organizovať mobilné zbery textílii,
kovového odpadu, viacvrstvových obalov
nebezpečných odpadov.
Opatrenie Zabezpečiť
separáciu
komunálneho
6.3.1.2 odpadu v celej obci.
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Opatrenie
6.3.2.3
Opatrenie
6.3.2.4
Opatrenie
6.3.2.5
Opatrenie
6.3.2.6

Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v
obci.

Cieľ 6.3.2

Informovanosť a poradenstvo
Spracovať
koncepciu
zabezpečenia
informovanosti, poradenstva a prevencie
v oblasti
ŽP.
Trvale
preferovať
poradenstvo a prevenciu pred represiou.
Ochrana a racionálne využívanie vôd
Zabezpečiť výstavbu kanalizačnej siete a
spustenie čističky odpadových vôd, znížiť
množstvo
znečisťujúcich
látok
vo
vypúšťaných odpadových vodách na
limitovanú úroveň.
Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody,
minimalizovať straty vo vodovodných
sieťach.
Obnoviť prirodzené vodozádržné funkcie
tokov a inundačných území (obnoviť staré
korytá).
Rekonštrukcia
a
výstavba
protipovodňových hrádzí a poldrov v časti
„Hrušov“.
Zamedziť
možnostiam
znečistenia
povrchových
vôd
tunajším
poľnohospodárskym družstvom.

Opatrenie
6.3.2.1
Cieľ 6.3.3
Opatrenie
6.3.3.1
Opatrenie
6.3.3.2
Opatrenie
6.3.3.3
Opatrenie
6.3.3.4
Opatrenie
6.3.3.5

Výstavba obecného kompostoviska.
Výstavba zberného dvora pre separovaný
zber.
Rekultivácia skládky popolčeka v lokalite
„Vrchy – Gralina“.

Opatrenie
Prečistenie dažďovej kanalizačnej siete.
6.3.3.6
Opatrenie
Rekultivácia brehov potoka Radiša.
6.3.3.7
Rekonštrukcia
a
výstavba
Opatrenie
protipovodňových hrádzí a poldrov v časti
6.3.3.8
„Járky“.
Cieľ 6.3.4 Ochrana ovzdušia
Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií
Opatrenie
hlavným
zdrojom
znečistenia
–
6.3.4.1
domácnosti.
Opatrenie Zamedzenie nepovolenému spaľovaniu
6.3.4.2 odpadov.
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Prioritné osi programu
Opatrenia
Fond
1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych
odpadových vôd
1 Integrovaná ochrana, racionálne
využívanie vôd a protipovodňová
ERDF/KF
1.3 Zabezpečenie komplexnej ochrany
ochrana
územia SR pred povodňami
1.4 Sledovanie a hodnotenie stavu
povrchových vôd a podzemných vôd
2.1 Ochrana ovzdušia
2 Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy
2.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov
a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
ERDF/KF
klimatických zmien vrátane podpory
klimatických zmien vrátane podpory
obnoviteľných zdrojov energie
obnoviteľných zdrojov energie
2.3 Ochrana ozónovej vrstvy Zeme
3.1 Podpora technológií minimalizujúcich
ERDF/KF
3 Odpadové hospodárstvo
vznik odpadov pri výrobe
3.2 Podpora aktivít v oblasti separovaného
zberu
3.3 Podpora aktivít na zhodnocovanie
odpadov
3.4 Nakladanie s vybranými druhmi
nebezpečných odpadov
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4 Ochrana a regenerácia prírodného
prostredia a krajiny

3.5 Odstraňovanie environmentálnych záťaží
a uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
4.1 Programy starostlivosti o chránené
územia vrátane území NATURA 2000 a
programy záchrany pre kriticky ohrozené
rastliny a živočíchy vrátane monitoringu
druhov a biotopov
4.2 Infraštruktúra ochrany prírody a krajiny
4.3 Informačné a propagačné aktivity

ERDF

5 Technická pomoc

KF

8.4 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Strategický zámer
Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obci. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu
a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce.
Cieľ 6.4.1
Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiťich kvalitu.
Opatrenie
Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce sociálne služby (dom opatrovateľskej služby, domov dôchodcov).
6.4.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
Výber vhodnej alternatívny zriadenia zariadenia.
Vypracovanie technickej dokumentácie.

podľa potreby
50

Aktivity
Realizácia – výstavba / rekonštrukcia budovy pre
zariadenie poskytujúce sociálne služby.
Opatrenie
6.4.1.2

10 000

Vypracovanie technickej dokumentácie.

Realizácia – výstavba / rekonštrukcia budovy pre
zariadenie poskytujúce sociálne služby.

obec H. Naštice

Zdroje
financovania

Oprávnení
žiadatelia

podľa potreby

-

obec H. Naštice

45

8 500

rozpočet obce, ŠF
EÚ, zdroje
neziskových
organizácií
rozpočet obce, ŠF
EÚ, zdroje
neziskových
organizácií

obec H. Naštice

obec H. Naštice

Výstavba nájomných bytov v obci.
Predpokladaný
rozpočet
Výber lokality.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba nájomných bytov.

Opatrenie
6.4.1.4

obec H. Naštice

Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Aktivity

rozpočet obce, ŠF
EÚ, zdroje
neziskových
organizácií
rozpočet obce, ŠF
EÚ, zdroje
neziskových
organizácií

obec H. Naštice

Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce sociálne služby - domov dôchodcov.

Výber vhodnej alternatívny zriadenia zariadenia.

Opatrenie
6.4.1.3

-

podľa potreby
150
18 000

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce sociálne služby - denný stacionár.

Výber vhodnej alternatívny zriadenia zariadenia.
Vypracovanie technickej dokumentácie.

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Oprávnení
žiadatelia

podľa potreby

-

obec H. Naštice

80

Aktivity
Realizácia – výstavba / rekonštrukcia budovy pre
zariadenie poskytujúce sociálne služby.
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Cieľ 6.4.2
Opatrenie
6.4.2.1

Aktivity
Opatrenie
6.4.2.2

Aktivity
Opatrenie
6.4.2.3

Aktivity
Opatrenie
6.4.2.4

Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.
Zlepšenie úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej služieb o poskytovanie
rehabilitačných cvičení.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
súkromné
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb.
podľa potreby
ZP
subjekty
Zvýšenie personálnych kapacít v prípade
súkromné
podľa potreby
ZP
potreby.
subjekty
Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu v obci.
Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Oprávnení
žiadatelia

Zabezpečenie personálnych kapacít.

podľa potreby

rozpočet obce

obec H. Naštice

Zabezpečenie priestorov.

podľa potreby

rozpočet obce

obec H. Naštice

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Oprávnení
žiadatelia

podľa potreby

Minister.
zdravotníctva

obec H. Naštice

Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov.

Zabezpečiť v súčinnosti s okresným mestom a
spádovou obcou pre oblasť poskytovania
zdravotníckych služieb ich maximálnu
dostupnosť.

Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo chorých.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Opatrenie
6.4.2.5

Aktivity
Opatrenie
6.4.2.6

Opatrenie
6.4.2.7

Aktivity
Opatrenie
6.4.2.8

podľa potreby

Zabezpečenie personálnych kapacít, priestorov a
finančných prostriedkov.

podľa potreby

Minister.
zdravotníctva

obec H. Naštice

obec H. Naštice

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Oprávnení
žiadatelia

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb.

podľa potreby

rozpočet obce, n.o.

obec, n.o.

Zvýšenie personálnych kapacít v prípade
potreby.

podľa potreby

rozpočet obce

obec H. Naštice

Zdroje
financovania
Minister.
zdravotníctva
Minister.
zdravotníctva
Minister.
zdravotníctva

Oprávnení
žiadatelia

Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych služieb.

Podporiť služby pre marginalizované skupiny občanov a týrané ženy.

Analýza dopytu po uvedených službách.

podľa potreby

Zabezpečenie personálnych kapacít.

podľa potreby

Zabezpečenie priestorov.

podľa potreby

obec, n.o.
obec, n.o.
obec, n.o.

Rekonštrukcia nevyužívaných priestorov v dome kultúry na klub mládeže.

Pravidelná osveta v rôznych oblastiach života.
Pravidelný monitoring.

Predpokladaný
rozpočet
podľa potreby
podľa potreby

Zdroje
financovania
rozpočet obce
rozpočet obce

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
žiadatelia

Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov a soc. odkázalých.
Predpokladaný
rozpočet
Zabezpečenie priestorov.

podľa potreby

Aktivity
Obstaranie vnútorného vybavenia.
Opatrenie
6.4.2.9

Oprávnení
žiadatelia

Analýza dopytu po uvedených službách.

Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Zdroje
financovania
Minister.
zdravotníctva

750

obec H. Naštice
obec H. Naštice

Rekonštrukcia nevyužívaných priestorov v materskej škole a zriadenie klubu dôchodcov.
Predpokladaný
rozpočet
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Aktivity

Príprava priestorového vybavenia.

podľa potreby

rozpočet obce

obec H. Naštice

Príprava materiálneho vybavenia.

podľa potreby

rozpočet obce

obec H. Naštice

Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)

7815

1 9 5 3 ,7 5

o b e c H . N a š t ic e
EÚ
ŠR

2 9 3 0 6 ,2 5

vlastné spracovanie

Časový horizont uskutočnenia
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cieľ 6.4.1 Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiťich kvalitu.
Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce
Opatrenie
sociálne služby (dom opatrovateľskej
6.4.1.1
služby, domov dôchodcov).
Opatrenie Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce
6.4.1.2
sociálne služby - domov dôchodcov.
Opatrenie
Výstavba nájomných bytov v obci.
6.4.1.3
Opatrenie Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce
6.4.1.4
sociálne služby - denný stacionár.
Cieľ 6.4.2
Opatrenie
6.4.2.1
Opatrenie
6.4.2.2
Opatrenie
6.4.2.3
Opatrenie
6.4.2.4
Opatrenie
6.4.2.5
Opatrenie
6.4.2.6
Opatrenie
6.4.2.7
Opatrenie
6.4.2.8
Opatrenie
6.4.2.9

2015

2016

Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.
Zlepšenie úrovne poskytovania domácej
ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej
služieb o poskytovanie rehabilitačných
cvičení.
Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu
v obci.
Zabezpečiť
dostupnosť
zdravotnej
starostlivosti pre dospelých občanov.
Zabezpečovať
komplexnú
zdravotnú
starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo
chorých.
Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych
služieb.
Podporiť služby pre marginalizované
skupiny občanov a týrané ženy.
Rekonštrukcia nevyužívaných priestorov v
dome kultúry na klub mládeže.
Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov
a soc. odkázalých.
Rekonštrukcia nevyužívaných priestorov v
materskej škole a zriadenie klubu
dôchodcov.

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)
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2 Infraštruktúra sociálnych služieb
a sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately

3 Infraštruktúra pamäťových
a fondových inštitúcií na
regionálnej a miestnej úrovni
a revitalizácia pamiatkového fondu
4 Podpora konkurencieschopnosti
a inovatívnej kapacity regiónov
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
6 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb

2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného
zariadenia
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
infraštruktúry pamäťových a fondových
inštitúcií
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
regiónu
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry
cestovného ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
služieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia

7 Technická pomoc

ERDF

ERDF

ERDF

ERDF
ERDF
ERDF

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA
Prioritné osi programu
Opatrenia
Fond
1.1 Podpora programov v oblasti podpory
zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej
nezamestnanosti
1.2 Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja
sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately a zdravotníckych služieb s
osobitným zreteľom na marginalizované rómske
1 Podpora rastu zamestnanosti a
komunity
ESF
sociálnej inklúzie
1.3 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe
na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených
skupín na trh práce s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity
1.4 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného
života a starostlivosti o malé deti
1.5 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej
správy a mimovládnych neziskových organizácií
3 Technická pomoc
ESF
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program ZDRAVOTNÍCTVO
Prioritné osi programu
Opatrenia
Fond
1.1 Reštrukturalizácia, rozširovanie
a modernizácia zdravotníckych zariadení
1 Modernizácia zdravotníctva
1.2 Informovanosť občanov
1.3 Zvýšenie informatizácie zdravotníctva
2 Technická pomoc

ERDF
ERDF

8.5 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Strategický zámer
Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia školy. V športe umožniť
ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu
všetkých občanov obce. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj
rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov obce.
Cieľ 6.5.1
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Opatrenie
Modernizovať a rekonštruovať budovu materskej školy.
6.5.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Aktivity
Výmena plastových okien.
350
obec H. Naštice
EÚ
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Opatrenie
6.5.1.2

Zateplenie budovy.

500

Výmena strešnej krytiny.

300

Výber vhodného dodávateľa.

podľa potreby

Aktivity
Nákup zariadení.

350

Opatrenie
6.5.1.4

Rekonštrukcia sociálnych zariadení.

200

Spracovanie technickej dokumentácie.

30

Rekonštrukcia ihriska.

250

Aktivity

Vybavenie výpočtovou technikou.

podľa potreby

Aktivity
Zriadenie verejného Internetu.

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MŠ SR
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MŠ SR

60

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MŠ SR
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MŠ SR

Cieľ 6.5.2
Opatrenie
6.5.2.1

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
Zabezpečenie priestorov.
podľa potreby
EÚ, MŠ SR
rozpočet obce, ŠF
Obstaranie výpočtovej techniky.
150
EÚ, MŠ SR
Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie
uskutočniteľnosti.

Opatrenie
6.5.2.2

obec H. Naštice

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Výstavba tenisových kurtov pri futbalovom ihrisku.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

obec H. Naštice

Rozšírenie priestorov knižnice a zriadenie počítačovej miestnosti s pripojením na Internet.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Oprávnení
žiadatelia

Zriadenie verejného internetu v obci.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.5.1.6

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Výstavba detského ihriska pre potreby materskej školy.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.5.1.5

obec H. Naštice

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove materskej školy.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

obec H. Naštice

Modernizácia vnútorného vybavenia materskej školy.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.5.1.3

rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

80

Výber a príprava vhodnej lokality.

1 500

Výstavba kurtov.

2 500

Zdroje
financovania
ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy

Oprávnení
žiadatelia
podnikateľské
subjekty

podnikateľské
subjekty

podnikateľské
subjekty

Výstavba cykloturistických trás.
Predpokladaný
rozpočet
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Spracovanie technickej dokumentácie.

45

Aktivity
Výstavba trás.
Opatrenie
6.5.2.3

podľa potreby

Vypracovanie podnikateľského plánu.

40

Vypracovanie technickej dokumentácie.

80

Aktivity
Príprava pozemku.

3 500

Výstavba športového areálu.

9 000

Opatrenie
6.5.2.5

Zabezpečenie materiálno-technického a
finančného vybavenia.

podľa možností

Zabezpečenie personálnych kapacít.

podľa možností

Zabezpečenie materiálno-technického a
finančného vybavenia.

podľa možností

Aktivity

Opatrenie
6.5.2.7

Oprávnení
žiadatelia
obec,
podnikateľské
subjekty
obec,
podnikateľské
subjekty
obec,
podnikateľské
subjekty
obec,
podnikateľské
subjekty

Zdroje
financovania
rozpočet obce,
podnikateľské
subjekty

Oprávnení
žiadatelia
obec,
podnikateľské
subjekty

Zdroje
financovania
rozpočet obce,
podnikateľské
subjekty
rozpočet obce,
podnikateľské
subjekty

Oprávnení
žiadatelia
obec,
podnikateľské
subjekty
obec,
podnikateľské
subjekty

Zdroje
financovania
rozpočet obce,
podnikateľské
subjekty

Oprávnení
žiadatelia
obec,
podnikateľské
subjekty

Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy

Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.5.2.6

obec H. Naštice

Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v obci.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

obec H. Naštice

Výstavba multifunkčného športového areálu s príslušenstvom v blízkosti futbalového ihriska.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.5.2.4

rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy

Zabezpečenie materiálno-technického a
finančného vybavenia.

podľa možností

Podporovať talentovanú mládež.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie
6.5.2.8

Aktivity
Opatrenie

Zdroje
Oprávnení
financovania
žiadatelia
obec,
rozpočet obce,
Zabezpečenie materiálno-technického a
podnikateľské
podľa možností
podnikateľské
finančného vybavenia.
subjekty
subjekty
Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými právnickými a fyzickými osobami, pôsobiacimi v oblasti
telesnej kultúry.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
Zabezpečenie personálnych kapacít.
podľa potreby
rozpočet obce
obec H. Naštice
Výstavba tribúny a šatní pre potreby futbalového ihriska.
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6.5.2.9

Aktivity
Opatrenie
6.5.2.10

Aktivity

Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba príslušenstva.

Predpokladaný
rozpočet
50
1 500

Zdroje
financovania
rozpočet obce
rozpočet obce

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Predpokladaný
rozpočet
350

Zdroje
financovania
rozpočet obce

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice

Rekonštrukcia oplotenia futbalového ihriska.

Rekonštrukcia oplotenia.

Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)

4158

5 4 0 3 ,3
P o d n ik a t e ľ s k é s u b je k t y
o b e c H . N a š t ic e
EÚ
6 4 6 ,Š2 R

1 0 5 8 2 ,5

vlastné spracovanie

Časový horizont uskutočnenia
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2007
Cieľ 6.5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Opatrenie
6.5.1.1
Opatrenie
6.5.1.2
Opatrenie
6.5.1.3
Opatrenie
6.5.1.4
Opatrenie
6.5.1.5

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Modernizovať a rekonštruovať
budovu
materskej školy.
Modernizácia
vnútorného
vybavenia
materskej školy.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove
materskej školy.
Výstavba detského ihriska pre potreby
materskej školy.
Zriadenie verejného internetu v obci.

Rozšírenie priestorov knižnice a zriadenie
Opatrenie
počítačovej miestnosti s pripojením na
6.5.1.6
Internet.
Cieľ 6.5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Opatrenie Výstavba tenisových kurtov pri futbalovom
6.5.2.1 ihrisku.
Opatrenie
Výstavba cykloturistických trás.
6.5.2.2
Výstavba multifunkčného športového areálu
Opatrenie
s príslušenstvom v blízkosti futbalového
6.5.2.3
ihriska.
Vytváranie materiálnych a finančných
Opatrenie
podmienok na rozvoj výkonnostného a
6.5.2.4
rekreačného športu v obci.
Opatrenie Podpora
organizácie športových podujatí
6.5.2.5 regionálneho významu.
Opatrenie Podpora
športových
aktivít
zdravotne
6.5.2.6 postihnutých občanov.
Opatrenie
Podporovať talentovanú mládež.
6.5.2.7
Spolupracovať s občianskymi združeniami,
Opatrenie
inými právnickými a fyzickými osobami,
6.5.2.8
pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry.
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Opatrenie Výstavba tribúny a šatní pre potreby
6.5.2.9 futbalového ihriska.
Opatrenie
Rekonštrukcia oplotenia futbalového ihriska.
6.5.2.10
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program VZDELÁVANIE
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory
rozvoja znalostnej spoločnosti
1 Moderné vzdelávanie pre
1.3 Celoživotné vzdelávanie pre všetkých ako
znalostnú spoločnosť
základný princíp znalostnej spoločnosti
1.4 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s
osobitými vzdelávacími potrebami so zreteľom
na marginalizované rómske komunity
3 Technická pomoc
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)
2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného
2 Infraštruktúra sociálnych služieb
zariadenia
a sociálnoprávnej ochrany a
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
sociálnej kurately
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
3 Infraštruktúra pamäťových
infraštruktúry pamäťových a fondových
a fondových inštitúcií na
inštitúcií
regionálnej a miestnej úrovni
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
a revitalizácia pamiatkového fondu
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
4 Podpora konkurencieschopnosti
regiónu
a inovatívnej kapacity regiónov
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
cestovného ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
6 Infraštruktúra nekomerčných
služieb a modernizácia ich vnútorného
záchranných služieb
vybavenia
7 Technická pomoc

Fond

ESF

ESF

Fond
ERDF

ERDF

ERDF

ERDF

ERDF
ERDF
ERDF

8.6 KULTÚRA
Strategický zámer
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými
subjektami. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia
podujatí má vplyv na imidž obce a tým aj na cestovný ruch.
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, informačných a
voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej
Cieľ 6.6.1
úrovni.
Opatrenie
Rekonštrukcia domu kultúry – exteriéry (strecha, fasády, ...).
6.6.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
Vypracovanie technickej dokumentácie.
45
rozpočet obce, ŠF EÚ
obec H. Naštice
Aktivity
Rekonštrukcia exteriérov.
3 500
rozpočet obce, ŠF EÚ
obec H. Naštice
Opatrenie Rekonštrukcia tradičnej architektúry a zriadenie stálych expozícií z pôvodného štýlu života obyvateľov vo
6.6.1.2
obci.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
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Aktivity

Výber vhodných objektov.

podľa potreby

Vyriešenie vlastníckych vzťahov.

podľa potreby

Rekonštrukcia a vybavenie expozície.
Opatrenie
6.6.1.3

Aktivity
Opatrenie
6.6.1.4

Aktivity

Opatrenie
6.6.1.5

Aktivity
Opatrenie
6.6.1.6

Aktivity
Opatrenie
6.6.1.7

550

Zabezpečenie personálnych kapacít.

obec H. Naštice

Zdroje
financovania
rozpočet obce

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Oprávnení
žiadatelia

Budovanie remeselníckych dvorov.

Výber a rekonštrukcia vhodných budov
podľa potreby
rozpočet obce, ŠF EÚ
obec H. Naštice
na alokáciu remeselného dvora.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
podľa potreby
rozpočet obce, ŠF EÚ
obec H. Naštice
Materiálne zabezpečenie remeselných
dvorov predmetmi s kultúrnohistorickou
podľa potreby
rozpočet obce, ŠF EÚ
obec H. Naštice
hodnotou.
Vybudovanie turistických a náučných trás pre žiakov, študentov, rodiny s deťmi, priemerných aj náročných
klientov s využitím kultúrno – historického, folklórneho aj prírodného bohatstva.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
Zabezpečenie personálnych kapacít.
podľa potreby
rozpočet obce, ŠF EÚ
obec H. Naštice
Výber vhodných trás.
podľa potreby
rozpočet obce, ŠF EÚ
obec H. Naštice
Spracovanie technickej dokumentácie.
60
rozpočet obce, ŠF EÚ
obec H. Naštice
Realizácia výstavby.
1 500
rozpočet obce, ŠF EÚ
obec H. Naštice
Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií (folklórny tanec, hudba a spev, ľudové remeslá, ľudový odev a
doplnky, pôvodné bývanie a hospodárenie) a ich maximálne využitie v cestovnom ruchu a agroturistike.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
Zabezpečenie priestorov, finančných a
podľa potreby
rozpočet obce
obec H. Naštice
materiálnych prostriedkov.
Rekonštrukcia interiérov domu kultúry.

Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia interiérov.

35
2 000

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF EÚ,
MK SR
rozpočet obce, ŠF EÚ,
MK SR

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Rozšíriť priestory a vybavenie knižnice.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.6.1.9

obec H. Naštice

Predpokladaný
rozpočet
podľa potreby

Aktivity

Aktivity

obec H. Naštice

Prepojiť obec so subjektami cestovného ruchu, agroturistiky.

Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.6.1.8

rozpočet obce
rozpočet obce, ŠF EÚ,
MK SR
rozpočet obce, ŠF EÚ,
MK SR

Finančné a personálne zabezpečenie.

podľa potreby

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF EÚ,
MK SR

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice

Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí – Deň obce, Hody, atď..
Predpokladaný
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice

AKtivity

Personálne zabezpečenie.

Cieľ 6.6.2
Opatrenie
6.6.2.1

Organizačné zabezpečenie
Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť žánrovú ponuku
s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
Personálne a finančné zabezpečenie.
podľa potreby
rozpočet obce
obec H. Naštice
Spracovanie kalendár kultúrnych
10
rozpočet obce
obec H. Naštice
podujatí.
Propagácia v oblasti kultúry

Aktivity
Cieľ 6.6.3
Opatrenie
6.6.3.1

Aktivity

podľa potreby

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF EÚ,
MK SR

Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie obce v multimediálnej forme.

Personálne a finančné zabezpečenie.
Spracovanie koncepcie v multimediálnej
forme.
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žiadatelia
obec H. Naštice

30

rozpočet obce, ŠF EÚ

obec H. Naštice
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Opatrenie
6.6.3.2

Aktivity
Opatrenie
6.6.3.3

Aktivity

Spracovať komplexný informačný buletín o historickom vývoji a tradíciách obce pre školy aj subjekty
cestovného ruchu.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
Personálne a finančné zabezpečenie.
podľa potreby
rozpočet obce, ŠF EÚ
obec H. Naštice
Spracovanie buletínu.
10
rozpočet obce, ŠF EÚ
obec H. Naštice
Propagácia kultúry na internete prostredníctvom www stránky obce.

Finančné zabezpečenie.
Obsahová analýza www stránky.
Priebežná aktualizácia www stránky.

Predpokladaný
rozpočet
10
5
1

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF EÚ
rozpočet obce, ŠF EÚ
rozpočet obce

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)

1 5 5 1 ,1

3 8 7 ,7 7 5

o b e c H . N a š t ic e
EÚ
ŠR

5 8 1 6 ,6 2 5

vlastné spracovanie

Časový horizont uskutočnenia
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, informačných a
Cieľ 6.6.1 voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej
úrovni.
Opatrenie Rekonštrukcia domu kultúry – exteriéry
6.6.1.1 (strecha, fasády, ...).
Rekonštrukcia
tradičnej
architektúry
Opatrenie
a zriadenie stálych expozícií z pôvodného
6.6.1.2
štýlu života obyvateľov vo obci.
Opatrenie Prepojiť obec so subjektami cestovného
6.6.1.3 ruchu, agroturistiky.
Opatrenie
Budovanie remeselníckych dvorov.
6.6.1.4
Vybudovanie turistických a náučných trás pre
žiakov,
študentov,
rodiny
s
deťmi,
Opatrenie
priemerných aj náročných klientov s využitím
6.6.1.5
kultúrno – historického, folklórneho aj
prírodného bohatstva.
Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií
(folklórny tanec, hudba a spev, ľudové
Opatrenie
remeslá, ľudový odev a doplnky, pôvodné
6.6.1.6
bývanie a hospodárenie) a ich maximálne
využitie v cestovnom ruchu a agroturistike.
Opatrenie
Rekonštrukcia interiérov domu kultúry.
6.6.1.7
Opatrenie
Rozšíriť priestory a vybavenie knižnice.
6.6.1.8
Opatrenie Organizovanie pravidelných kultúrnych
6.6.1.9 podujatí – Deň obce, Hody, atď..
Cieľ 6.6.2 Organizačné zabezpečenie
Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na
Opatrenie celý rok, tento priebežne aktualizovať.
6.6.2.1 Rozšíriť žánrovú ponuku s orientáciou na
hodnotný kultúrny prínos.
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Cieľ 6.6.3 Propagácia v oblasti kultúry
Opatrenie Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“
6.6.3.1 histórie obce v multimediálnej forme.
Spracovať komplexný informačný buletín o
Opatrenie
historickom vývoji a tradíciách obce pre školy
6.6.3.2
aj subjekty cestovného ruchu.
Opatrenie Propagácia
kultúry
na
internete
6.6.3.3 prostredníctvom www stránky obce.
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)
2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného
2 Infraštruktúra sociálnych služieb
zariadenia
a sociálnoprávnej ochrany a
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
sociálnej kurately
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
3 Infraštruktúra pamäťových
infraštruktúry pamäťových a fondových
a fondových inštitúcií na
inštitúcií
regionálnej a miestnej úrovni
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
a revitalizácia pamiatkového fondu
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
4 Podpora konkurencieschopnosti
regiónu
a inovatívnej kapacity regiónov
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
cestovného ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
6 Infraštruktúra nekomerčných
služieb a modernizácia ich vnútorného
záchranných služieb
vybavenia
7 Technická pomoc

Fond
ERDF

ERDF

ERDF

ERDF

ERDF
ERDF
ERDF

8.7 CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATIONS
Strategický zámer
Budovať goodwill obce a dosiahnuť, aby sa stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu, kultúry a turistiky.
Cieľ 6.8.1
Účinná propagácia obce.
Opatrenie
Vytvorenie samostatnej www stránky obce.
6.8.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
rozpočet obce,
Finančné zabezpečenie.
10
podnikateľské
obec H. Naštice
subjekty
Aktivity
rozpočet obce,
Obsahová analýza www stránky.
5
podnikateľské
obec H. Naštice
subjekty
Priebežná aktualizácia www stránky.
1
rozpočet obce,
obec H. Naštice
Opatrenie
Spracovať globálnu koncepciu propagácie obce v multimediálnej forme.
6.8.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Personálne a finančné zabezpečenie.
podľa potreby
obec H. Naštice
EÚ, MK SR
Aktivity
rozpočet obce, ŠF
Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme.
20
obec H. Naštice
EÚ, MK SR
Opatrenie
Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce s okolitými turistickými lokalitami a domácimi i zahraničnými CK.
6.8.1.3
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Personálne a finančné zabezpečenie.

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

podľa potreby

rozpočet obce, ŠF
EÚ, MH SR

20

rozpočet obce, ŠF
EÚ, MH SR

Aktivity
Spracovanie koncepcie regionálnej spolupráce.
Cieľ 6.8.2
Opatrenie
6.8.2.1

Aktivity
Opatrenie
6.8.2.2

Aktivity
Opatrenie
6.8.2.3

Rekreačno- relaxačné zázemie obce.
Výstavba cykloturistického chodníka od Bánoviec nad Bebravou do Uhrovec v lokalite „Pod lesom.“

Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba cyklochodníka.

Predpokladaný
Zdroje
rozpočet
financovania
90
rozpočet obce, ŠF EÚ
6 500
rozpočet obce, ŠF EÚ

Vypracovanie technickej dokumentácie a
príprava projektového spisu.
Výstavba oddychovej zóny v obci.

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Oprávnení
žiadatelia

150

rozpočet obce, ŠF EÚ

obec H. Naštice

7 500

rozpočet obce, ŠF EÚ

obec H. Naštice

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Oprávnení
žiadatelia

Výstavba turistickej ubytovne na ihrisku.

40

Výber a príprava vhodnej lokality.

1 500

Výstavba zariadenia.

4 500

Výstavba príslušenstva - príjazdové cesty,
parkovacie plochy, verejné priestranstvá.

1 500

Aktivity

Vypracovanie technickej dokumentácie a
podnikateľského plánu.

50

Výstavba hospodárskej časti.

7 500

Výstavba ubytovacej časti.

8 000

Zabezpečenie chovu

2 000

Aktivity

podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty

Zdroje
financovania
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Oprávnení
žiadatelia
podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty

Výstavba multifunkčného športového areálu s príslušenstvom v blízkosti futbalového ihriska.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

podnikateľské
subjekty

Rozvoj agroturistiky - zriadenie chovu koní s príslušenstvom a ubytovacích zariadení.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.8.2.5

Oprávnení
žiadatelia
obec H. Naštice
obec H. Naštice

Zriadenie oddychovo-rekreačnej zóny v časti „Za mlynom“.

Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie
uskutočniteľnosti.

Opatrenie
6.8.2.4

Oprávnení
žiadatelia
obec,
podnikateľské
subjekty
obec,
podnikateľské
subjekty

Vypracovanie podnikateľského plánu.

40

Vypracovanie technickej dokumentácie.

80
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Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Oprávnení
žiadatelia
obec,
podnikateľské
subjekty
obec,
podnikateľské
subjekty
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Opatrenie
6.8.2.6

Príprava pozemku.

3 500

Výstavba športového areálu.

9 000

rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

obec,
podnikateľské
subjekty
obec,
podnikateľské
subjekty

Inštalácia tabule s orientačnou mapou zaujímavostí v obci a jej okolí.
Predpokladaný
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia
podnikateľské
subjekty

Aktivity

Inštalácia tabule.

Cieľ 6.8.3
Opatrenie
6.8.3.1

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
Uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní služieb v agroturistike a cestovnom ruchu a o propagovaní ich
služieb obcou.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
Zabezpečenie personálnych kapacít.
podľa potreby
rozpočet obce,
obec H. Naštice
Podporovať podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a inštitúcie pri získavaní finančných prostriedkov
z grantov a fondov EÚ.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
žiadatelia
Zabezpečenie personálnych kapacít.
podľa potreby
rozpočet obce,
obec H. Naštice

Aktivity
Opatrenie
6.8.3.2

Aktivity

120

Zdroje
financovania
ŠF EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)

1 0 4 2 5 ,1

1 2 8 0 5 ,1
P o d n ik a te ľ s k é s u b je k ty
o b e c H . N a š tic e
EÚ
1 1 5 6 ,1 7 5
ŠR

2 7 7 3 9 ,1 2 5

vlastné spracovanie

Časový horizont uskutočnenia
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
Cieľ 6.8.1 Účinná propagácia obce.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Opatrenie
Vytvorenie samostatnej www stránky obce.
6.8.1.1
Opatrenie Spracovať globálnu koncepciu propagácie
6.8.1.2 obce v multimediálnej forme.
Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce
Opatrenie
s okolitými turistickými lokalitami a domácimi
6.8.1.3
i zahraničnými CK.
Cieľ 6.8.2 Rekreačno- relaxačné zázemie obce.
Výstavba cykloturistického chodníka od
Opatrenie
Bánoviec nad Bebravou do Uhrovec v lokalite
6.8.2.1
„Pod lesom.“
Opatrenie Zriadenie oddychovo-rekreačnej zóny v časti
6.8.2.2 „Za mlynom“.
Opatrenie
Výstavba turistickej ubytovne na ihrisku.
6.8.2.3
Opatrenie Rozvoj agroturistiky - zriadenie chovu koní s
6.8.2.4 príslušenstvom a ubytovacích zariadení.
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Výstavba multifunkčného športového areálu
Opatrenie
s príslušenstvom v blízkosti futbalového
6.8.2.5
ihriska.
Opatrenie Inštalácia tabule s orientačnou mapou
6.8.2.6 zaujímavostí v obci a jej okolí.
Cieľ 6.8.3 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
Uzavrieť
s podnikateľmi
dohody
Opatrenie o poskytovaní
služieb
v agroturistike
6.8.3.1 a cestovnom ruchu a o propagovaní ich
služieb obcou.
Podporovať
podnikateľské
subjekty,
Opatrenie neziskové organizácie a inštitúcie pri
6.8.3.2 získavaní finančných prostriedkov z grantov
a fondov EÚ.
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)
2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného
2 Infraštruktúra sociálnych služieb
zariadenia
a sociálnoprávnej ochrany a
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
sociálnej kurately
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
3 Infraštruktúra pamäťových
infraštruktúry pamäťových a fondových
a fondových inštitúcií na
inštitúcií
regionálnej a miestnej úrovni
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
a revitalizácia pamiatkového fondu
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
4 Podpora konkurencieschopnosti
regiónu
a inovatívnej kapacity regiónov
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
cestovného ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
6 Infraštruktúra nekomerčných
služieb a modernizácia ich vnútorného
záchranných služieb
vybavenia
7 Technická pomoc

Fond
ERDF

ERDF

ERDF

ERDF

ERDF
ERDF
ERDF

9 ZABEZPEČENIE PHSR
Po schválení PHSR nastáva vlastná realizácia PHSR, jeho opatrení a úloh. Uskutočnenie aktivít
uvedených v PHSR predpokladá určité finančné a administratívne zabezpečenie.
9.1 FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PHSR
Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít,
potrebných na naplnenie cieľov programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú
súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh, vyplývajúcich
z aktivít, sa bude prihliadať na ich dôležitosť a dopad na hospodársky a sociálny rozvoj obce.
Viaceré úlohy sa môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky samosprávy, mnohé však vyžadujú
náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektami.
Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a úloh PHSR sú:
-

vlastné zdroje – rozpočet obce,
bankové úvery,
štátne dotácie z účelových fondov,
dotácie z výťažku lotérií,
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-

financie z Národných projektov (MPSVR, úrady práce sociálnych vecí a rodiny),
štrukturálne a fondy,
nadácie, neinvestičné fondy,
účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR (holandské, americké, kanadské,...),
Svetová banka,
sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,
združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry, atď.,

Štruktúra uvedených zdrojov bude závisieť na aktuálnej finančnej situácii obce ako aj na
spoločensko-ekonomických podmienkach.
9.2 ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE PHSR
Nevyhnutnou podmienkou plnenia programu je administratívne zabezpečenie jeho realizácie.
Realizácia vyžaduje pravidelnú systematickú prácu skupín odborníkov a pracovníkov samosprávy. Na
tento účel sa doporučuje zriadiť nasledovné orgány s prepojením na vlastné ľudské zdroje:
1. Výbor pre PHSR
Poradný orgán zložený zo starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Úlohou výboru bude v
intervale minimálne dva krát do roka posúdiť Správu o realizácii PHSR a stav finančného čerpania
prostriedkov, dopadovú analýzu PHSR, plán na ďalšie obdobie a navrhovať stratégiu rozvoja a
doplnenie úloh a opatrení, ktoré neboli uvedené v PHSR.
2. Komisia strategického rozvoja
Výkonný útvar, zabezpečujúci plánovanie a realizáciu úloh PHSR. Úlohou útvaru bude: vypracovávať
projekty, koordinovať projekty, monitorovať realizáciu projektov, vypracovávať dopadové analýzy
projektov, spolupracovať s inými partnermi doma a v zahraničí na realizácii projektov, vyhľadávať
potenciálne zdroje a partnerstvá na realizáciu úloh PHSR, dohliadať nad ekonomickým čerpaním
projektových prostriedkov, zbierať podklady o projektoch v rámci PHSR realizovaných inými
subjektami, viesť aktuálnu analýzu demografie a štruktúry ekonomických charakteristík obce,
sledovať podnikateľskú klímu a vzájomný vzťah odvetví v obci, poskytovať asistenciu podnikom
vytváraním všestranných komunikačných kanálov, atď.
3. Koordinátor pre stratégiu
Bude mať za úlohu: fungovať ako výkonný tajomník, koordinovať realizáciu PHSR, predkladať
správy, podieľať sa na určovaní priorít realizácie PHSR, koordinovať stretnutia, podnety, požiadavky
predstaviteľov rozhodujúcich odvetví na území obce, zaznamenávať dôležité trendy v hospodárstve
majúce dopad na vývoj obce, podieľať sa na budovaní verejno-súkromných partnerstiev,
zúčastňovať sa na dôležitých domácich a zahraničných stretnutiach, konferenciách, zameraných na
rozvoj obce.
4. Vlastní zamestnanci
Do realizácie PHSR budú zapojení aj ostatní zamestnanci.
10 MONITOROVANIE PHSR
Monitorovanie PHSR budú uskutočňovať:
-

Výbor pre PHSR,
Komisia strategického rozvoja,
Koordinátor pre stratégiu,
Obecné zastupiteľstvo,

10.1 SPÔSOB MONITOROVANIA PHSR
Monitorovanie plnenia PHSR bude vykonávať Komisia strategického rozvoja. Koordinátorovi pre
stratégiu pracovníci Útvaru budú pravidelne predkladať správy o postupe realizácie a príprave
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projektov, o vlastnej činnosti a o iných aktivitách súvisiace s plnením PHSR. Koordinátor pre
stratégiu bude predkladať na zasadnutia Výboru Správy o realizácii PHSR, pre posúdenie súladu
aktivít s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Výbor vydá k realizácii stanovisko, ktoré
sa predloží poslancom na Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní ročných rozpočtov.
Počas roka sa môže každý poslanec obecného zastupiteľstva oboznámiť s priebehom plnenia
PHSR na Útvare strategického rozvoja alebo u Koordinátora pre stratégiu.
10.2 VYHODNOCOVANIE A SPÔSOB MODIFIKOVANIA PHSR
Hlavným hodnotiacim dokumentom PHSR bude Správa o realizácii PHSR, ktorú vypracuje Útvar
strategického rozvoja.
Spôsob modifikovania PHSR
Predkladať návrhy na modifikovanie PHSR bude v právomoci Výboru pre PHSR. Koordinátor pre
stratégiu môže tiež predkladať Výboru návrhy na doplnenie PHSR. Občania a inštitúcie môžu tiež
v písomnej forme predložiť Útvaru návrh na modifikovanie PHSR.
Na zasadnutia Výboru v termíne schvaľovania obecného rozpočtu predloží
Koordinátor

Dopadovú analýzu plnenia PHSR.

Doplnenie PHSR sa uskutoční formou vypracovania Návrhu na doplnenie PHSR, ktorý bude
obsahovať konkrétne nové špecifické ciele, opatrenia, aktivity a úlohy. Návrh sa predloží na
schválenie obecnému zastupiteľstvu. Ak doplnenie PHSR bude spojené s možnosťou získať finančné
prostriedky, alebo bude vyvolané inou nevyhnutnou potrebou, môže sa kvôli tomu tiež iniciovať
mimoriadne zasadnutie Výboru alebo obecného zastupiteľstva.
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10 ZÁVER
PHSR obce Horné Naštice je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce,
prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným
východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce.
PHSR Horné Naštice je otvoreným dokumentom, ktorý bude pravidelne polročne vyhodnocovaný
a aktualizovaný na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Predmetný PHSR obce Horné Naštice bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa:
....................................
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PREDPOKLADANÉ ZDROJE ČERPANIA Z FONDOV EÚ
Národný strategický referenčný rámec pre roky 2007 - 2013
ZDROJE
CIELE
OBLASTI
AKTIVITY
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NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC 2007 – 2013

Národný strategický referenčný rámec je základným strategickým dokumentom Slovenskej republiky pre využívanie
fondov Európskej únie v rokoch 2007 – 2013. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu v budúcom programovom období v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré
definujú rámec pre intervencie fondov na európskej úrovni. Slovenská republika vstúpila do Európskej únie ako krajina, ktorej
hrubý domáci produkt na obyvateľa, meraný v parite kúpnej sily, dosahoval len 48 % priemeru vtedajších 15 členských krajín.
Strategický cieľ vytýčený na skrátené programové obdobie 2004 - 2006 (dosiahnuť úroveň 54 % priemeru EÚ) možno označiť
ako začiatok riadeného procesu konvergencie Slovenskej republiky k úrovni dosahovanej v Európskej únii. Strategický cieľ na
roky 2007 – 2013 formulovaný ako: „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej
ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“ predstavuje nielen pokračovanie trendu
približovania sa úrovni EÚ-15 z hľadiska ekonomickej výkonnosti, ale jeho naplnenie predpokladá uskutočnenie kvalitatívnych
a štrukturálnych zmien potrebných na zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov, a tiež zvýšenie kvality
života občanov Slovenskej republiky.
Stratégia, priority a ciele NSRR budú implementované prostredníctvom 11 operačných programov v rámci jednotlivých
cieľov kohéznej politiky EÚ.
Príspevok ES (v EUR)
Operačný program

Špecifická priorita NSRR

Fond

Regionálny OP

regionálna infraštruktúra
environmentálna infraštruktúra
a ochrana životného prostredia
dopravná infraštruktúra
a verejná osobná doprava
informatizácia spoločnosti
výskum a vývoj
a infraštruktúra vysokých škôl
podpora konkurencieschopnosti
podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií
modernizácia zdravotníctva
moderné vzdelávanie
pre vedomostnú spoločnosť
podpora rastu zamestnanosti
a sociálnej inklúzie
Infraštruktúra, Inovácie
a informatizácia

Životné prostredie
Doprava
Informatizácia spoločnosti
Výskum a vývoj
Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast
Zdravotníctvo
Vzdelávanie
Zamestnanosť
a sociálna inklúzia
Bratislavský kraj
Technická pomoc
Všetky fondy v NSRR spolu

ERDF
ERDF
KF
ERDF
KF
ERDF
ERDF
ERDF

Špecifická
priorita
1 445 000 000
230 756 935
1569 243 065
877 409 097
2 329 495 498
993 095 405
1 009 415 373
200 000 000

Operačný
program
1 445 000 000

ERDF

772 000 000

772 000 000

ERDF

250 000 000

250 000 000

ESF

617 801 578

617 801 578

ESF

881 801 578

881 801 578

ERDF

87 000 000

87 000 000

ERDF

97 601 421

97 601 421

1 800 000 000
3 206 904 595
993 095 405
1 209 415 373

11 360 619 950

11 360 619 950

ERDF spolu

5 962 278 231

5 962 278 231

KF spolu
ESF spolu

3 898 738 563
1 499 603 156

3 898 738 563
1 499 603 156

Horizontálne priority sú svojím charakterom a vplyvmi prierezovými témami všetkých priorít a budú rešpektované pri
každom projekte/skupine projektov operačných programov, bez ohľadu na podporovanú tému alebo územie:
Horizontálna priorita
A. marginalizované rómske komunity
B. rovnosť príležitostí
C. trvalo udržateľný rozvoj
D. informačná spoločnosť

Cieľ horizontálnej priority
Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne MRK a zlepšenie ich
životných podmienok
Zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým
formám diskriminácie
Zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti
ekonomického rastu
Rozvoj inkluzívnej informačnej spoločnosti
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1. Regionálny operačný program
GLOBÁLNY CIEĽ ROP
Globálnym cieľom ROP je „zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v
regiónoch“. Napĺňanie uvedeného cieľa bude prispievať k dosahovaniu cieľa strategickej priority NSRR Infraštruktúra a
regionálna dostupnosť, ktorým je „zvýšenie hustoty vybavenia regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou
súvisiacich služieb“.
Globálny cieľ ROP je zároveň začlenený v hierarchickej sústave cieľov, prostredníctvom napĺňania ktorých sa dosahuje
globálny cieľ NSRR, a to „výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej

ekonomiky pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“.

Hierarchická sústava priorít a cieľov NSRR relevantných z pohľadu ROP
Hierarchia
Cieľ
Do roku 2013 výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a
slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného
NSRR
rozvoja
Strategická priorita 1
Zvýšenie vybavenosti regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou
Infraštruktúra a regionálna dostupnosť
súvisiacich verejných služieb
Špecifická priorita 1.1
Zvýšenie dostupnosti a kvality verejnej infraštruktúry miest a obcí
Regionálna infraštruktúra
Zdroj: MVRR SR, 2006
PRIORITNÉ OSI

PRIORITNÁ OS 1 ROZVOJ ZARIADENÍ OBČIANSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
CIEĽ A ZAMERANIE PRIORITNEJ OSI
Cieľ prioritnej osi
Definícia cieľa prioritnej osi: Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení občianskej infraštruktúry, vrátane
obstarania príslušného vybavenia, za účelom zlepšenia podmienok poskytovaných služieb.

Zameranie prioritnej osi
Popis obsahu
Intervencie v rámci prioritnej osi sú zamerané na rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu zariadení občianskej
infraštruktúry a obstaranie ich vnútorného vybavenia v nasledovných oblastiach:
Podporované oblasti v rámci prioritnej osi 1 – Rozvoj zariadení občianskej infraštruktúry
podporované oblasti
podporované typy zariadení občianskej infraštruktúry
predškolské zariadenia, základné a stredné školy a príslušné
školstvo
školské zariadenia
zariadenia sociálnych služieb, zariadenia na výkon
sociálna oblasť
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
pamäťové a fondové inštitúcie na miestnej
knižnice, galérie, múzeá a pod. v zriaďovateľskej pôsobnosti
a regionálnej úrovni
samospráv
nevyužitý, resp. nevhodne využitý pamiatkový fond vo
nehnuteľné kultúrne pamiatky
vlastníctve verejného sektora
Hasičský a záchranný zbor, obecné hasičské zbory, horské
záchranné služby
záchranné služby atď.
Zdroj: MVRR SR, 2006
Intervencie sú zamerané na zlepšenie podmienok, v ktorých sú poskytované verejné služby vo vyššie uvedených oblastiach
s ohľadom na plnenie súčasných kvalitatívnych a kvantitatívnych štandardov vybavenia a štandardov ich dostupnosti pre
obyvateľov podporovaného územia cieľa Konvergencia. Vzhľadom na výsledky analýz bude v sociálnej oblasti podporované aj
budovanie nových zariadení. Intervencie v rámci ROP sú zamerané nielen na zlepšovanie technického stavu stavebných
objektov využívaných zariadeniami občianskej infraštruktúry, ale aj na obstaranie minimálneho vnútorného vybavenia, vrátane
obstarania a inštalácie infraštruktúry a vybavenia IKT.
Miesto realizácie projektu:
1.
Podpora v rámci prioritnej osi 1 ROP bude smerovaná prioritne do inovačných a kohéznych pólov rastu.
2.
V špecifických prípadoch môže byť podpora v rámci prioritnej osi 1 ROP smerovaná aj mimo pólov rastu, a to
predovšetkým ak ide o existujúce zariadenia občianskej infraštruktúry sídliace mimo pólov rastu, ktoré sú však
významné a dôležité z hľadiska funkcie, druhu služieb v štruktúre a kapacitách príslušného regiónu, ďalej ide
o významné zariadenia z hľadiska ich dostupnosti a obsluhy územia a z hľadiska podpory marginalizovaných rómskych
komunít, pričom podmienkou je preukázanie trvalej udržateľnosti aj mimo pólov rastu a splnenie všetkých
legislatívnych podmienok pre realizáciu projektu.
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Oprávnení prijímatelia:
Subjekty verejnej správy a subjekty súkromného a neziskového sektora (bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. X.5
ROP).

PRIORITNÁ OS 2 POSILNENIE VYBAVENOSTI ÚZEMIA
Cieľ a zameranie prioritnej osi
Cieľ prioritnej osi

Cieľom prioritnej osi je posilnenie vybavenosti územia vybranými prvkami infraštruktúry prostredníctvom modernizácie a
budovania regionálnych komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť regiónu, prostredníctvom regenerácie sídiel (obcí
a miest) a prostredníctvom podpory infraštruktúry cestovného ruchu.

Zameranie prioritnej osi

Popis obsahu:
Prioritná os sa zameriava na nasledovné prvky vybavenosti podporovaného oprávneného územia cieľa Konvergencia
v podmienkach SR za účelom podpory konkurencieschopnosti a inovatívnej kapacity regiónov
a) Regionálne komunikácie zaisťujúce dopravnú obslužnosť regiónu
Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie regionálnych komunikácií (ciest II. a III. triedy)
zaisťujúcich dopravnú obslužnosť regiónu. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie ťažísk osídlenia, ktoré umožní
efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky
vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných
nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.
b) Regenerácia sídiel
Oblasť podpory je zameraná na renováciu a rozvoj sídiel (obcí a miest), ktoré sú identifikované ako kohézne a inovačné póly
rastu na území cieľa Konvergencia v SR. Oprávnené aktivity sú zamerané na zlepšenie stavu prvkov hmotnej
infraštruktúry prostredníctvom realizácie nasledovných typov investičných aktivít:
rekonštrukcia miestnych komunikácií
výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás
rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na
miestne
komunikácie,
chodníky a cyklistické trasy
úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení
rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok
rekonštrukcia a výstavba verejných sociálnych zariadení
rekonštrukcia objektov využívaných na kultúrno-spoločenské a osvetové účely (kultúrne domy, osvetové strediská)
úprava a regulácia povodí v zastavaných územiach obcí a miest v nadväznosti na realizáciu iných
investičných
aktivít regenerácie sídiel (podmienkou je súhlasné stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská
Štiavnica)
rekonštrukcia inžinierskych sietí v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie
sídiel
obnova bytového fondu v mestských oblastiach
c) Podpora infraštruktúry cestovného ruchu
Súčasťou prioritnej osi je aj podpora a obnova infraštruktúry cestovného ruchu v pôsobnosti verejného sektora na území cieľa
Konvergencia v SR, a to za účelom efektívnejšieho využitia potenciálu cestovného ruchu jednak pre zlepšenie pozície
Slovenska v rámci európskeho cestovného ruchu a ako aj pre rozvoj tých častí regiónov s potenciálom cestovného ruchu,
ktoré sú hospodársky a sociálne v kríze. Oblasť podpory je zameraná na:
Investičné aktivity:
podpora budovania a rekonštrukcie nekomerčnej mikroinfraštruktúry k strediskám cestovného ruchu, najmä
infraštruktúry, ktorá sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia,
odpočívadlá, orientačné tabule a pod.).
podpora významných kultúrnych pamiatok s návštevnosťou nad 10 000 návštevníkov ročne (referenčný rok 2005) vo
vlastníctve verejného sektora (najmä v lokalitách významných z hľadiska prírodného a kultúrneho dedičstva, napr.
lokality zapísané v zozname UNESCO).
výroby a inštalácie informačných tabúľ pri cestných trasách, podpora systémov jednotného značenia
turistických
atrakcií (tzv. hnedé tabule).
podpora výstavby, obnovy a značenia lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk, termálnych
kúpalísk, lanoviek vo
vlastníctve verejného sektora a pod.
podpora budovania a rekonštrukcie zariadení podporujúcich turistickú atraktivitu komplexného turistického programu
s celoročným využitím (umelecké dielne, festivaly, prezentácie národného folklóru, zvykov a tradícií, folklórnych
múzeí, atď.).
Neinvestičné aktivity zamerané na podporu cestovného ruchu:
podpora vzniku klastrov a združení cestovného ruchu
podpora rozvoja partnerskej spolupráce (miestnych a regionálnych samospráv so súkromnými poskytovateľmi služieb
cestovného ruchu, najmä v rámci záujmových združení s nadväzujúcimi odvetviami a s cestovnými kanceláriami)
podpora tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu s dôrazom na efektívne využitie prírodného a kultúrneho
potenciálu
podpory prezentácie cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni doma i v zahraničí vytváranie a podpora
existujúcich turisticko-informačných kancelárií
podpora obnovy a rekonštrukcie kultúrno-náučných chodníkov a podobných aktivít v priamej väzbe na cestovný ruch
spracovanie projektových štúdií pre realizáciu komplexných projektov s celoročným využitím s regionálnym alebo
národným významom.
Miesto realizácie projektu:
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1.
2.
3.

Podpora v rámci prioritnej osi 2 ROP bude smerovaná do inovačných a kohéznych pólov rastu.
V prípade podpory infraštruktúry cestovného ruchu a komplexnej podpory rómskych osídlení môže byť podpora v rámci
prioritnej osi 2 ROP smerovaná aj mimo pólov rastu.
V prípade intervencií do ciest II. a III. triedy nebude uplatňovaný princíp územnej koncentrácie

Oprávnení prijímatelia:
Subjekty verejnej správy a subjekty súkromného a neziskového sektora (bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. X.5
ROP).

PRIORITNÁ OS 3 TECHNICKÁ POMOC
Cieľ a zameranie prioritnej osi
Cieľ prioritnej osi

Cieľom prioritnej osi 3 Technická pomoc ROP je podpora riadiaceho orgánu a zainteresovaných sprostredkovateľských
orgánov pod riadiacim orgánom za účelom kvalitnej a efektívnej implementácie ROP.

Zameranie prioritnej osi

Popis obsahu:
Na podporu implementácie ROP slúži samostatná prioritná os Technická pomoc ROP. Táto prioritná os je zameraná na
zabezpečenie podporného mechanizmu pre vykonávanie jednotlivých úloh Riadiaceho orgánu ROP (ďalej len „RO“)
a sprostredkovateľských orgánov pod RO pre ROP (ďalej len „SORO“), ktoré sú definované vo všeobecnom nariadení
o štrukturálnych fondoch EÚ. Medzi hlavné aktivity zabezpečované prostredníctvo tejto prioritnej osi bude patriť:











publicita, informačná kampaň
technické, priestorové a prevádzkové vybavenie RO a SORO
platy zamestnancov RO a SORO
vzdelávacie aktivity pre RO a SORO
zabezpečenie funkčnosti Monitorovacieho výboru ROP
hodnotenia ROP definované vo všeobecnom nariadení
vybavenie RO a SORO informačnými technológiami
softvérové produkty a ich údržba
štúdie a analýzy, outsourcing, monitoring
ďalšie aktivity v súlade s legislatívou SR a EÚ

Miesto realizácie projektu:
Územie Slovenskej republiky.
Oprávnení prijímatelia:
Subjekty verejnej správy (bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. X.5 ROP).

2. Operačný program Životné prostredie
Globálny cieľ OP ŽP
Globálnym cieľom OP ŽP je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom
dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie efektívnosti
environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja.
Globálny cieľ OP ŽP bude napĺňaný prostredníctvom nasledujúcich špecifických cieľov, ktorým zodpovedajú jednotlivé
prioritné osi operačného programu:
1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
2. Ochrana pred povodňami
3. Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory
obnoviteľných zdrojov energie
4. Odpadové hospodárstvo
5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Poslednou prioritnou osou je Technická pomoc.
Prioritné osi Operačného programu Životné prostredie
Globálny cieľ OP ŽP:

Zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom
dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov
EÚ a SR a posilnenie environmentálnej zložky TUR
Dosiahnutie globálneho cieľa OP ŽP bude zabezpečené prostredníctvom nasledujúcich prioritných osí:
Názov prioritnej osi OP ŽP
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Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami
Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo
Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Prioritná os 6 Technická pomoc

KF
ERDF
KF
KF
ERDF
ERDF

PRIORITNÁ OS 1 INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD

Špecifický cieľ:
Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením
infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR
Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami

Špecifický cieľ:
Zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami.
Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien
vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Špecifický cieľ:
Dobudovanie infraštruktúry ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme v zmysle legislatívy
EÚ a SR,
minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo

Špecifický cieľ:
Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle legislatívy EÚ a právnych predpisov SR,
znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí
a ekosystémy
Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Špecifický cieľ:
Dobudovanie infraštruktúry ochrany prírody SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR
Informatívne rozdelenie príspevku z ERDF do kategórií dimenzie „Prioritná téma“
INDIKATÍVNA SUMA PROSTRIEDKOV (EUR)
KÓD KATEGÓRIE
V RÁMCI KATEGÓRIE
23 – Regionálne/miestne cesty
320 000 000
24 – Cyklistické dráhy
2 000 000
54 – Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie
rizikám
80 000 000
56 – Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva
25 000 000
57 – Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu
25 000 000
58 – Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva
100 000 000
59 – Rozvoj kultúrnej infraštruktúry
20 000 000
60 – Iná pomoc na zlepšovanie služieb v oblasti kultúry
20 000 000
61 – Integrované projekty regenerácie mestských a vidieckych oblastí*
170 000 000
75 – Vzdelávacia infraštruktúra
300 000 000
77 – Infraštruktúra v oblasti starostlivosti o deti
110 000 000
78 – Infraštruktúra bývania
110 000 000
79 – Iná sociálna infraštruktúra
105 000 000
81 – Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie
a hodnotenie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít
pri predkladaní stratégií a programov
12 340 000
85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola
30 000 000
86 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia
15 660 000
Spolu
1 445 000 000
* Spolu kategórie prispievajúce k uskutočňovaniu lisabonských cieľov
v rámci cieľa konvergencia a cieľa Regionálna konkurecieschopnosť a
zamestnanosť (podľa prílohy 4 VN)
170 000 000
Zdroj: MVRR SR, 2006
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Informatívne rozdelenie príspevku z fondov do kategórií dimenzie „Forma finančného príspevku“
KÓD KATEGÓRIE
INDIKATÍVNA SUMA PROSTRIEDKOV (EUR) V RÁMCI KATEGÓRIE
01 – Nenávratná pomoc
1 372 250 000
04 – Ostatné formy financovania
72 250 000
Spolu
1 445 000 000
Zdroj: MVRR SR, 2006
Informatívne rozdelenie príspevku z fondov do kategórií dimenzie „Podporované územie“
KÓD KATEGÓRIE
INDIKATÍVNA SUMA PROSTRIEDKOV (EUR) V RÁMCI KATEGÓRIE
01 – Mestské oblasti
875 000 000
05 – Vidiecke oblasti – ostatné
570 000 000
00 – Neaplikovateľné
0
Spolu
1 445 000 000
Zdroj: MVRR SR, 2006
PREPOJENIE NA INÉ FINANČNÉ NÁSTROJE EÚ 1

Synergia, komplementarita s programami financovanými z EAFRD a EFF
Komplementarita medzi ROP a Národným strategickým programom rozvoja vidieka na roky 2007-2013 je relevantná pre
prioritnú os 2 Posilnenie vybavenosti územia ROP a pre os 3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva. Oba programy podporujú aktivity zamerané na obnovu a renováciu vidieckych sídiel (miestne komunikácie,
verejné priestranstvá atď.) a tiež aktivity smerujúce k rozvoju cestovného ruchu. Synergia vyplývajúca z realizácie oboch
programov v období 2007-2013 posilní sociálno-ekonomický rozvoj a konkurencieschopnosť vidieckych oblastí v SR.
Komplementarita medzi ROP a NSPRV v rokoch 2007-2013
EAFRD
Národný strategický plán rozvoja vidieka na roky 2007-2013:
OS 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia
vidieckeho hospodárstva
Priority pre OS 3:
1. Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku:
- diverzifikácia smerom nepoľnohospodárskym činnostiam
- podpora činnosti v oblasti cestovného ruchu
3. Obnova a rozvoj obcí

ERDF
Regionálny operačný program pre programové obdobie 20072013:
Prioritná os 2: Posilnenie vybavenosti územia
oblasti podpory/skupiny aktivít:
2. Regenerácia sídiel:
- miestne komunikácie a verejné priestranstvá
- vybavenosť sídiel, podpora rómskych komunít
3. Podpora infraštruktúry cestovného ruchu:
- mikroinfraštruktúra neprodukujúca zisk
- marketingové aktivity

Zdroj: MVRR SR, 2006
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/OP2007-2013/Regionálny%20operačný%20program.doc

3. Operačný program Doprava
Ciele OP
Globálny cieľ
Globálnym cieľom OPD je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej
infraštruktúry a rozvoja verejnej železničnej osobnej dopravy.

Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a
ich vzájomného prepojenia, pričom v synergii s cieľmi ostatných operačných programov
aj k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a
zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR.
Špecifické ciele OP
Vyššie definovaný globálny cieľ OPD bude napĺňaný prostredníctvom sústavy špecifických cieľov. Tieto vychádzajú
z identifikovaných oblastí, ktoré vyžadujú intervenčný zásah a sú orientované na podporu faktorov rozvoja.
Pri rešpektovaní výsledkov analýzy s ohľadom na už existujúce rozvojové zámery v rezorte vychádzajúce zo strategických
dokumentov ako aj s cieľom zabezpečiť kontinuitu s predchádzajúcim obdobím rokov 2004 – 2006 boli pre napĺňanie
globálneho cieľa navrhnuté špecifické ciele:

1

Špecifický cieľ 1 – Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry,

výdavky spolufinancované z fondov nemôžu získať pomoc z ďalšieho finančného nástroja Spoločenstva (čl. 53(.5) VN)
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Špecifický cieľ 2 – Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry,
Špecifický cieľ 3 – Modernizácia a rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy
Špecifický cieľ 4 – Rozvoj verejnej železničnej osobnej dopravy.

Uvedené špecifické ciele budú dosahované prostredníctvom implementácie aktivít navrhnutých prioritných osí operačného
programu. Pri navrhovaní stratégie bolo zadefinovaných 6 prioritných osí:







Prioritná
Prioritná
Prioritná
Prioritná
Prioritná
Prioritná

os
os
os
os
os
os

1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

Železničná infraštruktúra,
Cestná infraštruktúra (TEN-T),
Infraštruktúra intermodálnej prepravy,
Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy),
Železničná verejná osobná doprava,
Technická pomoc.

Členenie prioritných osí OPD 2007 – 2013
Prioritné osi OP na úrovni Kohézneho fondu
Prioritná os 1
Železničná infraštruktúra
Prioritná os 2
Cestná infraštruktúra (TEN-T)
Prioritná os 3
Infraštruktúra intermodálnej prepravy
Prioritné osi OP na úrovni ERDF
Prioritná os 4
Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I.
triedy)
Prioritná os 5
Železničná verejná osobná doprava
Prioritná os 6
Technická pomoc

Hlavné aktivity v rámci prioritnej osi
Modernizácia a rozvoj železničných tratí (TEN-T + ostatné
trate v súlade s nariadením pre Kohézny fond)
Výstavba diaľnic (TEN-T)
Výstavba siete základných verejných terminálov intermodálnej
prepravy
Hlavné aktivity v rámci prioritnej osi
Výstavba rýchlostných ciest
Modernizácia a výstavba ciest I. triedy
Rozvoj verejnej železničnej osobnej dopravy
Podpora riadenia, monitorovania, hodnotenia a publicity OPD

Prioritná os 1 - Železničná infraštruktúra
Cieľ a zameranie prioritnej osi
So začlenením siete ŽSR do európskych dopravných ciest SR zároveň prevzala i povinnosť rešpektovať medzinárodné
dohody a technické požiadavky, ktoré zaručujú možnosť ďalšieho rozvoja a kompatibilitu s okolitými železničnými správami.
Rozvoj železničnej infraštruktúry na území SR vychádza zo základných medzinárodných dohôd AGC a AGTC.
Prioritná os 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T)
Cieľ a zameranie prioritnej osi
Geografická poloha SR v Európe jednoznačne potvrdzuje súčasnú dôležitosť pozície cestnej siete SR v celoeurópskej
dopravnej infraštruktúre. Z dôvodu zlepšenia dostupnosti SR (pozri Prílohu 8), prístupu na európsku cestnú sieť zo SR ako aj
za účelom zvládnutia tranzitnej dopravy je preto nevyhnutné v čo najkratšom čase dobudovať nosnú diaľničnú sieť.
Prioritná os 3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy
Cieľ a zameranie prioritnej osi
Prioritou v oblasti rozvoja infraštruktúry intermodálnej prepravy z prostriedkov Kohézneho fondu je vybudovanie základnej
siete verejných terminálov intermodálnej prepravy podľa parametrov Dohody AGTC (pozri Príloha 5). Sieť verejných
terminálov sa buduje za účelom poskytovania kvalitných terminálových služieb založených na nediskriminačnom prístupe
v prepojení na logistické centrá za účelom efektívneho zabezpečovania logistických služieb.
Prioritné osi financované z ERDF
Prioritná os 4 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
Cieľ a zameranie prioritnej osi
Diaľničná sieť síce predstavuje rýchle a kvalitné prepojenie sídelných útvarov, no na druhej strane obslúži a pokryje len časť
územia, resp. prepravných požiadaviek, preto bude program rozvoja infraštruktúry pre cestnú dopravu v rámci OPD aj
v tomto programovom období doplnený o výstavbu siete rýchlostných ciest za účelom zlepšenia dostupnosti regiónov (pozri
Príloha 8).
Prioritná os 5 – Železničná verejná osobná doprava
Cieľ a zameranie prioritnej osi
Verejná osobná doprava predstavuje dôležitý sociálno-ekonomický prvok prostredia, v ktorom pôsobí. Má charakter
služby obyvateľstvu (základná dopravná obslužnosť), ktorej ťažisková úloha spočíva v uspokojovaní jeho každodenných
požiadaviek na prepravu do zamestnania, škôl, verejných inštitúcií a úradov, do zdravotných zariadení a uspokojovanie jeho
ďalších osobných a spoločenských potrieb.
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Prioritná os 6 – Technická pomoc
Cieľ a zameranie prioritnej osi
Cieľom tejto prioritnej osi je zabezpečenie implementácie OPD a podpora pozície a funkcií riadiaceho orgánu, platobnej
jednotky a útvarov kontroly a auditu v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, monitorovanie,
vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu,
poskytnutie podpory na prípravu projektov, ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/OP2007-2013/OP%20Doprava.doc

4. Informatizácia spoločnosti
GLOBÁLNY CIEĽ OPERAČNÉHO PROGRAMU INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI
Globálnym cieľom OP IS je: Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko
výkonnej vedomostnej ekonomiky. OP IS tak bude významnou mierou ovplyvňovať napĺňanie vízie hospodárskeho
a sociálneho rozvoja SR, jej strategického cieľa pre obdobie 2007-2013 a cieľa špecifickej priority 2.2 Informatizácia
spoločnosti, ktoré sú definované v Národnom strategickom referenčnom rámci SR.

Tematická koncentrácia príspevkov
Stratégia OP IS sa zameriava na intervencie zvyšujúce inklúziu IKT a dostupnosť kvalitných verejných služieb a užitočného
obsahu, poskytovaného občanom, podnikateľom a samotnej verejnej správe. Budú vytvárať a rozvíjať ponuku elektronických
služieb a stimulovať dopyt po nich. Príspevky z fondu ERDF budú implementované prostredníctvom troch navzájom
prepojených prioritných osí, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a spoločne vytvárajú jeden celok. Hlavnými témami Operačného
programu sú:
1.
2.
3.

Efektívna elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb (G2G, G2P, G2B)
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (G2P, G2B, G2G)
Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu (od chrbtových sietí po koncové zariadenia)

PRIORITNÉ OSI OPERAČNÉHO PROGRAMU
Globálny cieľ operačného programu: : Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko

výkonnej vedomostnej ekonomiky.

PRIORITNÁ OS 1 „ELEKTRONIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY A ROZVOJ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB“
Cieľ a zameranie prioritnej osi:
Špecifický cieľ prioritnej osi: Moderná verejná správa
Opis opatrení a podporovaných aktivít
Opatrenie 1.1: Elektronizácia verejnej správy na centrálnej úrovni
Rámcové aktivity

rozvoj infraštruktúry informačných systémov verejnej správy na centrálnej úrovni

vytvorenie a udržateľný rozvoj konceptu integrovanej architektúry informačných systémov verejnej správy v súlade so
štandardami pre IS VS

implementácia a vývoj informačných systémov verejnej správy na centrálnej úrovni, tak aby boli efektívne,
interoperabilné, bezpečné a v súlade s konceptom integrovanej architektúry IS VS

zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na centrálnej úrovni

vypracovanie a implementácia konceptu elektronických služieb poskytovaných verejnou správou spoločne so
zefektívnením procesov prebiehajúcich vo verejnej správe, ktoré vyplývajú z nových možností elektronizácie verejnej
správy a všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu

zavádzanie základných služieb eGovernmentu, v zmysle konceptu definovaného v Cestovnej mape zavádzania
elektronických služieb verejnej správy a v súlade so všeobecne uznávanými princípmi eGovernmentu



zavádzanie rozšírených služieb eGovernmentu, identifikovaných v stratégii
i2010 a v súlade s konceptom elektronických služieb poskytovaných
verejnou správou, tak aby boli efektívne, užitočné, prístupné a v zmysle
všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu

Opatrenie 1.2: Elektronizácia verejnej správy na regionálnej a miestnej úrovni
Rámcové aktivity
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Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy
Vypracovanie a udržateľný rozvoj konceptu integrovanej architektúry informačných systémov
samosprávy v súlade s konceptom integrovanej architektúry informačných systémov verejnej správy a
štandardami is vs
Implementácia a vývoj informačných systémov samosprávy tak, aby boli efektívne, interoperabilné,
bezpečné a v súlade s konceptom integrovanej architektúry informačných systémov verejnej správy
Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy
Zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy tak, aby boli v súlade s konceptom
elektronických služieb poskytovaných verejnou správou a prebiehali spoločne so zefektívnením procesov
prebiehajúcich na úrovni samospráv, ktoré vyplývajú z nových možností elektronizácie verejnej správy a
všeobecne uznávaných princípov egovernmentu
Budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest
Vypracovanie konceptu budovania a rozvoja integrovaných obslužných miest
Budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest, v ktorých budú sprístupňované úplne alebo čiastočne
elektronické služby poskytované verejnou správy na jednom mieste.

PRIORITNÁ OS 2 „ROZVOJ PAMÄŤOVÝCH A FONDOVÝCH INŠTITÚCIÍ A OBNOVA ICH NÁRODNEJ INFRAŠTRUKTÚRY“
Cieľ a zameranie prioritnej osi:
Špecifický cieľ prioritnej osi: Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho
obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni
Opis opatrení a podporovaných aktivít
Opatrenie 2.1: Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a
fondových inštitúcií

















Rámcové aktivity
podpora manažmentu súvisiaceho s riadením systémov získavania, ochrany a spracovania obsahu
elektronizácia pamäťových a fondových inštitúcií (vybavenie inštitúcií príslušným hardwarom a softwarom, sieťami a IKT
technológiami),
nákup informačných zdrojov (databáz, práv na zverejňovanie informácií a pod.)
dokumentácia prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane dokumentácie tradičných zručností a elektronizácia
týchto poznatkov;
zlepšenie spoľahlivosti prevádzky informačných a komunikačných systémov
zlepšovanie databázových systémov pamäťových a fondových inštitúcií a systémov v oblasti kultúry
zlepšenie stavu protipožiarnej ochrany, elektronickej ochrany a vnútorných
podmienok (klimatizácia a uloženie
zbierkových predmetov, knižných a archívnych dokumentov a podobných chránených fondov) pamäťových a fondových
inštitúcií, priamo súvisiacej s digitalizáciou
realizácia výsledkov výskumov v oblasti masovej deacidifikácie lignocelulózových nosičov informácií v pamäťových
inštitúciách, priamo súvisiace s digitalizáciou
zlepšenie technologického a technického vybavenia laboratórií, konzervátorských a preparátorských pracovísk pre
odborné ošetrenie, konzervovanie a reštaurovanie predmetov a špecializovaných fondov (knižných, archívnych,...) úzko
súvisiacich s informačno – komunikačnou infraštruktúrou získavania, spracovania a ochrany obsahu
obnova budov, pracovísk a zariadení pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni a dobudovanie chýbajúcich
špecializovaných pracovísk priamo súvisiacich s digitalizáciou a informačno – komunikačnou infraštruktúrou získavania,
spracovania a ochrany obsahu
informatizácia vedeckých knižníc ako multifunkčných kultúrnych a informačných centier
vytvorenie siete vybraných akademických, špecializovaných a vedeckých a verejných knižníc s ich informačným
prepojením na vedu, výskum, rozvoj inovácie a podnikania, reformu učebných osnov 7a vzdelávania
podpora ďalšieho spracovania, sprístupňovania a využívania dát a poznatkov pamäťových a fondových inštitúcií v praxi,
pri výskume a pri tvorbe inovatívnych projektov, vo vyučovacom, vzdelávacom, plánovacom a rozhodovacom procese na
školách, úradoch, podnikateľským sektorom a verejnosťou
výskum, príprava a reinštalácia stálych expozícií registrovaných múzeí a galérií národného významu – inovácia
a prezentácia obsahu
vybudovanie siete výskumných, dokumentačných a interpretačných centier rómskej kultúry
podpora zvyšovania spoločenského vedomia o kultúrnom, vedeckom a intelektuálnom dedičstve Slovenska, podpora
vzdelávacích, osvetových, informačných a odborných aktivít súvisiacich s realizáciou opatrenia

Opatrenie 2.2: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie
digitálnych dát








Rámcové aktivity
vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice a siete špecializovaných digitalizačných pracovísk pamäťových a fondových
inštitúcií
záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu, webharvesting, webarchiving
podpora fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva včítane digitalizovanie záznamov
audiovizuálneho fondu /filmového + audio/
digitálna rekonštrukcia filmových materiálov
digitálna rekonštrukcia audio a audiovizuálnych záznamov,
podpora manažmentu digitálneho obsahu
systematická digitalizácia a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a fondovými inštitúciami na internete
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PRIORITNÁ OS 3 „ZVÝŠENIE PRÍSTUPNOSTI K ŠIROKOPÁSMOVÉMU INTERNETU“
Cieľ a zameranie prioritnej osi:

Špecifický cieľ prioritnej osi: vysoká penetrácia širokopásmového internetu
Opis opatrení a podporovaných aktivít:
Opatrenie 3.1: rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu






Rámcové aktivity
zavádzanie, rozvoj a prevádzka moderných sieťových platforiem zabezpečujúcich komunikáciu systémov štátnej správy v
rozsahu potrebnom pre rozvoj eGovernmentu
rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v oblastiach, neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov
rozvoj prístupových širokopásmových sietí – metalických a bezdrôtových
rozvoj metropolitných optických sietí
rozvoj optických prístupových širokopásmových sietí FTTx

Opatrenie 3.2: stimulovanie dopytu po širokopásmovom prístupe




Rámcové aktivity
podpora vytvárania užitočného digitálneho obsahu stimulujúceho dopyt po internete a elektronických službách
vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a motiváciu k používaniu internetu a
elektronických služieb (realizované v rámci krížového financovania)
marketingové, integračné a organizačné aktivity zamerané na zvyšovanie dostupnosti elektronických služieb a inklúzie
IKT

PRIORITNÁ OS 4 „TECHNICKÁ POMOC“
Cieľ a zameranie prioritnej osi:
Špecifický cieľ prioritnej osi: vysoká efektívnosť a účinnosť intervencií OP IS
Opis opatrení a podporovaných aktivít:

Opatrenie 4.1: Technická pomoc pre RO OP IS
Rámcové aktivity

Zabezpečenie administratívnych kapacít a riadenie kvality procesov RO OP IS

Hodnotiace správy, audity, prieskumy pre potreby OP IS a horizontálnej priority Informatizácia spoločnosti

Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov

IT podpora procesom riadenia RO OP IS a horizontálnej priority Informatizácia spoločnosti

Propagácia a informovanie verejnosti

Opatrenie 4.2: Technická pomoc pre SORO OP IS
Rámcové aktivity

Zabezpečenie administratívnych kapacít SORO OP IS, riadenie kvality procesov programovania, implementácie,
monitorovania a hodnotenia OP IS a horizontálnej priority Informatizácia spoločnosti

Zriadenie a udržateľný rozvoj implementačných štruktúr pre projekty Informatizácie

Vypracovávanie štandardov a metodických pokynov pre projekty OP IS a projekty, implementované v rámci horizontálnej
priority Informatizácia spoločnosti

Posudzovanie zhody navrhovaných riešení so štandardami a metodickými pokynmi ISVS

Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, technických a ekonomických analýz, súvisiace s implementáciou projektov OP IS
a projektov implementovaných v rámci horizontálnej priority Informatizácia spoločnosti, ktoré sú podmienkou
implementácie všetkých projektov informatizácie

Hodnotiace správy, audity, prieskumy pre potreby OP IS a horizontálnej priority Informatizácia spoločnosti

Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov

IT podpora procesom riadenia OP IS a horizontálnej priority Informatizácia spoločnosti

Propagácia a informovanie verejnosti

Multiprojektové riadenie a riadenie národných projektov OP IS
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/OP2007-2013/_Toc153103799

5. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Globálny cieľ operačného programu
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Globálnym cieľom OP KaHR je „Zabezpečenie trvaloudržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti“. Globálny cieľ OP
KaHR nadväzuje na výsledky analýzy, SWOT analýzy, disparity a faktory rozvoja a na jeho dosiahnutie sa navrhli aktivity
v rámci nasledovných prioritných osí a opatrení:

Prioritné osi OP KaHR

1 - Podpora konkurencieschopnosti
podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií
2 - Technická pomoc

Názov opatrenia
1.1 Inovácie a technologické transfery
1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
1.4 Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby
a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
1.5 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
2.1 Technická pomoc

PRIORITNÉ OSI OP KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

PRIORITNÁ OS 1 PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI PODNIKOV A SLUŽIEB NAJMÄ PROSTREDNÍCTVOM INOVÁCIÍ
CIEĽ A ZAMERANIE PRIORITNEJ OSI
Prioritná os 1 „Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií“ predstavuje základ OP
KaHR za oblasť priemyslu, cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb.
Pomoc z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej ERDF) bude poskytnutá činnostiam v nasledovných
oblastiach:
1.

v priemysle
a v službách
na
technologický
rozvoj,
inovácie
a podnikanie,
t.j. posilňovanie technologického rozvoja zameraného najmä na zvýšenie efektivity využitia materiálov a energií, vrátane
infraštruktúry, pomoc na výskum a technologický rozvoj, aplikovaný výskum, vývoj a inovácie, na transfer technológií,
vybudovanie kvalitnejšieho spojenia medzi podnikateľmi, univerzitami a subjektami výskumu a vývoja, rozvoj
podnikateľských sietí a zoskupení, poskytovanie podnikateľských služieb a inovácií, vytváranie hnedých parkov, na
podporu udržateľných modelov výroby prostredníctvom zavádzania systémov kvality a systémov environmentálneho
manažmentu, noriem, ochrany duševného vlastníctva, vrátane investícií do vzdelávania pracovníkov; podporu
prezentácie podnikov.

2.

pre zvyšovanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest v regiónoch sa pre aktivity prispievajúce k rastu
konkurencieschopnosti priemyslu a služieb financovaných z ERDF uvažuje aj s využitím komplementárnych zdrojov z ESF
podľa čl. 34 Nariadenia (ES) č. 1083/2006. Podpora z ESF bude určená pre motiváciu podnikateľov a pre zníženie
počiatočných nákladov firiem, predovšetkým pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov ako aj podnikateľov, ktorých
činnosť bude zameraná na inovatívne podnikanie. Oprávnenými výdavkami bude preplatenie časti mzdových nákladov
počas troch rokov od založenia firmy, živnosti alebo realizácie inovatívneho podnikania.
Tento spôsob financovania je uplatňovaný prierezovo v jednotlivých vybraných opatreniach operačného
programu, ktoré budú realizované integrovaným spôsobom medzi MH SR a MPSVaR SR. Popis implementácie bude
podrobne popísaný v Programovom manuály pre operačný program KaHR a v Programovom manuály pre Operačný
program MPSVaR SR.

3.

v energetike - na využitie progresívnych technológií a zariadení za účelom vyššej účinnosti využitia primárnych
energetických zdrojov s minimalizovaním dopadov na životné prostredie, na znižovanie energetickej náročnosti a využitie
obnoviteľných zdrojov, využívaním progresívnych úsporných technológií na zásobovanie energiou a zariadení s vyššou
účinnosťou využitia energie, celkovo zamerané na znižovanie energetickej náročnosti výroby a spotreby;

4.

v cestovnom ruchu - ako priemyselného odvetvia bude potrebné sa predovšetkým zamerať na využitie prírodného,
kultúrneho a doteraz vybudovaného potenciálu pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu, s cieľom prednostne
financovať budovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, spojených s predajom,
prostredníctvom nových služieb s vyššou pridanou hodnotou /využitie minerálnych a geotermálnych prameňov,
prírodných a kultúrnych atraktivít Slovenska pre rozvoj letnej a zimnej turistiky s komplexnými službami pre zákazníka,
s definovaním
aj
tzv.
fakultatívnych
výletov,
vždy
spojených
s predajom
slovenských
výrobkov,
napr. sklo, porcelán, výšivky, ochutnávky vín, prezentácie ľudových umeleckých remesiel spojených s predajom, atď./,
aby sa zabezpečila inovatívnosť, trvalá udržateľnosť a podporila zamestnanosť v regiónoch/.

Prioritné osi programu

1 - Podpora konkurencieschopnosti podnikov a
služieb najmä prostredníctvom inovácií

Názov opatrenia
1.1 Inovácie a technologické transfery
1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
1.4 Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a
zavádzanie progresívnych technológií v energetike
1.5 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
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2 - Technická pomoc

2.1 Technická pomoc

Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery
Ciele:
Cieľom tohto opatrenia je zameranie pozornosti súkromného sektora na inováciu výrobných zariadení a podporu nových
výrobných kapacít zameranú na posilnenie konkurencieschopnosti podnikov a vylepšenie ponuky inovatívnych výrobkov a
následne vytvorenia prostredia na nadväzné posilnenie inovačných kapacít v súkromnom sektore. Očakáva sa vytváranie
nových pracovných miest, rast pridanej hodnoty, zvýšenie efektivity, zníženie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na životné
prostredie.
Podopatrenia:
1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
1.1.2. Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania
1.1.3. Veľké projekty, individuálne projekty
1.1.4. Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
– individuálne projekty podnikateľských združení a zväzov
Oprávnené aktivity:

aktivity zamerané na inováciu strojov, prístrojov a zariadení, vybavenie skúšobní, výrobných postupov a technológie s
cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty vrátane nevyhnutného hardware a software;

aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení, výrobných postupov a technológie s cieľom znižovania
a odstraňovania negatívnych vplyvov priemyslu a služieb na životné prostredie vrátane nevyhnutného hardware
a software;

malé stavebné úpravy, rekonštrukcia prevádzkových priestorov súvisiace s inováciou, ktoré výhradne úzko súvisia so
zabudovaním
nových
strojov,
prístrojov
a
zariadení,
výrobných
postupov
a technológie (do oprávnených aktivít nespadajú ako oprávnené náklady rekonštrukcie budov a výstavba nových
priestorov);

podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania;

podpora individuálnych, veľkých a národných projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady 1083/2006;

účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v SR a v zahraničí ako spoločných projektov s odvetvovými zväzmi
a združeniami, na medzinárodných obchodných misiách a konferenciách a podpora účasti podnikateľov na
subkontraktačných veľtrhoch;

a ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.
Predpokladané formy štátnej pomoci:






Schéma
de
minimis
na
podporu
zavádzania
inovatívnych
a
vyspelých
technológií
v priemysle a v službách
Schéma
štátnej
pomoci
na
podporu
zavádzania
inovatívnych
a
vyspelých
technológií
v priemysle a v službách – nenávratný finančný príspevok
Schéma štátnej pomoci na transfer technológií –Blokové vyňatie MSP na základe Nariadenia Komisie ES č. 70/2001
Schéma štátnej pomoci na podporu medzinárodnej spolupráce
Schéma
de
minimis
na
podporu
nových
aktivít
podnikateľov
v spolupráci
s MPSVaR SR

Finančná tabuľka pre súkromný sektor:
celkom
VZ + SZ

verejné zdroje
(VZ)

celkom
SR + EÚ

100%

50%

súkromné zdroje
(SZ)
50%

SO/RO:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Indikátory:

Dopad:

Počet vytvorených nových pracovných miest
Nárast pridanej hodnoty

Výsledok:

Nárast tržieb
Počet podporených malých podnikateľov

Výstup:

Počet podporených projektov
Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
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Ciele :
Cieľom opatrenia je umožniť verejnému sektoru zabezpečiť rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb, zvýšenia
zamestnanosti a kvality života v regiónoch podľa Cieľa 1. Snahou je tiež podporiť pomocou verejného sektora obnovu
podnikateľskej činnosti v kontexte vyváženého regionálneho rozvoja.
Podopatrenia:
1.2.1. Podpora materiálnej a logistickej infraštruktúry
1.2.2. Národné, individuálne a veľké projekty
1.2.3. Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce
Oprávnené aktivity:










zakúpenie pozemkov na realizáciu predmetných projektov;
výstavba a vybavenie hmotnej infraštruktúry (rekonštrukcia, alebo výstavba budov a technologických priestorov vrátane
sieti);
vybavenie budov (napr. vybavenie kancelárskych priestorov, konferenčných miestností, spoločných priestorov, atď.)
a technologických priestorov (high-tech uzly, prístroje a zariadenia, atď.)
výstavba a revittalizácia hnedých priemyselných parkov
technická asistencia na rozbeh predmetných projektov – poradenstvo pri spracovaní prevádzkových manuálov,
podnikateľských a finančných plánov, PR a akvizícii klientov;
výber personálu, úhrada časti miezd, školenie, vzdelávanie a odborná príprava, elektronický obchod, prepájanie sietí,
atď. ;
dotácia na prevádzku služieb;
budovanie a modernizácia osvetlenia pre obce a mestá (verejný sektor);
a ďalšie oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.

Predpokladané formy pomoci:
- priama formy podpory formou nenávratného finančného príspevku
Finančná tabuľka pre verejný sektor:
Celkom
VZ + VS

verejné zdroje
(VZ)

100%

celkom
SR + EÚ
95 %

verejný sektor
(VS)
5%

SO/RO:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Indikátory:

Dopad:

Počet vytvorených nových pracovných miest
Nárast pridanej hodnoty

Výsledok:

Nárast tržieb
Objem následne investovaných prostriedkov

Výstup:

Počet podporených projektov
Počet firiem usadených v podporených projektoch
Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Ciele:
Hlavným cieľom opatrenia je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu prostredníctvom podpory aplikovaného výskumu a
podpory inovačných aktivít u podnikateľov, t.j. podporou zavádzania nových inovácií pre technológie, postupy, alebo výrobky.
Pri zavádzaní inovácií do praxe si podnikatelia môžu žiadať finančné prostriedky i na úhradu nákladov odborníkov v príslušnej
oblasti.
Ďalším cieľom je podpora implementácie najlepších postupov a výrobných metód svetovej úrovne do nových a jestvujúcich
spoločností (napríklad zavádzanie systémov manažérstva kvality, prípadne ďalších systémov (napr. certifikácia výrobkov
európskou značkou zhody Keymark), ochrana duševného vlastníctva, priemyselného dizajnu, ktoré zvyšujú
konkurencieschopnosť podnikateľov). Cieľom je umožniť podnikateľom vybudovať akreditačný a certifikačný systém
zameraný na zvyšovanie kvality produkcie a možnosti zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce.
Oprávnené aktivity:
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podpora v priemysle zameraná na systematické získavanie nových poznatkov a ich praktické využitie pri vývoji nových
výrobkov, procesov, technologických postupov a zariadení alebo služieb alebo pri podstatnom zdokonalení existujúcich
výrobkov, procesov, technologických postupov a zariadení alebo služieb (vrátane špecializovaného poradenstva pri
vypracovávaní dokumentácie kvality v procese riadenia kvality, pri implementácii systémov manažérstva kvality);
podpora inovácií v priemysle a službách, usmernenie výsledkov výrobného výskumu do plánu, projektu, úpravy alebo
návrhu nového, zmeneného alebo vylepšeného výrobku, postupu alebo služby určených na predaj alebo prenájom a ich
systematické využívanie pri výrobe materiálov, zariadení, systémov, metód a postupov. Výstupom tohto procesu môže
byť aj zhotovenie prvého nekomerčného prototypu a jeho overenie (vrátane výroby skúšobných stavov); analýza
uskutočniteľnosti, tvorba konštrukčnej dokumentácie vrátane zakúpenia výpočtových a konštrukčných softérov a
softvérov na riadenie dát;
technické štúdie realizovateľnosti – analýza napr. technických riešení na úrovni patentov a úžitkových vzorov,
inovatívnych aktivít z ekonomického, technického a technologického aspektu realizovateľnosti v praxi
príprava a budovanie systémov manažérstva kvality a externého predcertifikačného a certifikačného procesu súvisiaceho
so zavádzaním systému manažérstva kvality. Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na zavádzanie systémov
manažérstva kvality v súlade s medzinárodnými normami ISO 9000, ISO 14000, EMAS, VDA, BS, QS, Správnej výrobnej
praxe, Správnej laboratórnej praxe, HACCP a ISO/TS 16 949, prípadne ďalších systémov, ktoré zvyšujú
konkurencieschopnosť podnikateľov v podporovaných oblastiach;
podpora predcertifikačného auditu pre overenie stavu, v akom sa podnik nachádza po príprave, t.j. po absolvovaní
školení, odborného poradenstva a konzultáciách;
podpora projektov spojených s priemyselno-právnou ochranou vynálezov, úžitkových vzorov, ochranných známok a
dizajnov na Slovensku a v zahraničí
podpora projektov spojených s uplatňovaním nových metrologických postupov a harmonizáciu systémov kalibrácie
podpora projektov spojených so získaním akreditácie a certifikácie na Slovensku a v zahraničí;
podpora účasti slovenských výrobcov na zasadnutiach technických komisií európskych a medzinárodných normalizačných
organizácií
podpora projektov na tvorbu nových a aplikovaných technických noriem do praxe;
a ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.

Finančná tabuľka:
celkom
VZ + SZ
100%

verejné zdroje
(VZ)

súkromné zdroje
(SZ)

celkom
SR + EÚ
65%

35%

SO/RO:
Slovenská energetická agentúra
Indikátory:

Dopad:

Počet vytvorených nových pracovných miest
Nárast pridanej hodnoty

Výsledok:

Nárast tržieb
Počet udelených patentov a zapísaných úžitkových vzorov
Výdavky na inovácie

Výstup:

Počet podporených projektov
Počet podporených projektov ktoré zrealizovali inovácie
Opatrenie
1.4
Zvyšovanie
energetickej
efektívnosti
a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

na

strane

výroby

aj

spotreby

Ciele:
Cieľom tohto opatrenia je v oblasti energetiky priblíženie energetickej náročnosti úrovni porovnateľnej s EÚ, dosiahnutie
úspor energie, zvyšovanie účinností využitia primárnych energetických zdrojov za účelom zníženia nákladov za energiu, ako aj
zvýšenie podielu spotreby obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie. Podporované budú programy, ktoré
vedú k zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov energie, ako aj programy zamerané na úspory a efektívne využívanie
energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.
Podopatrenia:
1.4.1. Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
1.4.2. Zvyšovanie informovanosti o efektívnom využívaní energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie – individuálny
projekt
Oprávnené aktivity:

úspory energie vo všetkých oblastiach priemyslu a služieb vrátane izolácie stavebných objektov za účelom zlepšenia ich
tepelno-technických vlastností;

výroba kombinovanej výroby elektriny a tepla;
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využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, tzn. výstavba, modernizácia alebo rekonštrukcia: malých vodných
elektrární, zariadení na energetické využitie biomasy, bioplynu, zariadení na výrobu biopalív a bioplynu, zariadení na
využitie slnečnej energie, zariadení na využitie geotermálnej energie,
rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zdrojov na báze fosílnych palív za účelom zvýšenia účinnosti
zariadení a efektívnosti ich využívania
rekonštrukcia existujúcich tepelných zariadení na rozvod tepla (napr. zlepšenie izolácie potrubných rozvodov, zavádzanie
systémov na sledovanie úniku tepla, rekonštrukcia odovzdávajúcich staníc tepla a iné);
poradenstva poskytnuté SEA v rámci efektívneho používania energií a využívania obnoviteľných zdrojov energie
a ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.

Finančná tabuľka pre súkromný sektor :
celkom
VZ + SZ

verejné zdroje
(VZ)

celkom
SR + EÚ

100%

50%

súkromné zdroje
(SZ)
50%

SO/RO:
Slovenská energetická agentúra
Indikátory:

Dopad:

Počet vytvorených nových pracovných miest
Nárast pridanej hodnoty

Výsledok:

Nárast tržieb
Úspory energie
Zníženie nákladov na energiu

Výstup:

Počet podporených projektov
Zvýšenie inštalovaného výkonu výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Opatrenie 1.5 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Ciele:
Cieľom navrhovaného opatrenia je rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti poskytovaných služieb podporou
investičných a neinvestičných aktivít v súkromnom sektore. Podpora budovania komplexných služieb cestovného ruchu s
celoročným využitím (využitie minerálnych a geotermálnych prameňov pre rozvoj letnej a zimnej turistiky
s komplexnými službami pre zákazníka, vytváranie rekreačných centier s možnosťami kultúrnych a poznávacích zájazdov
spojených s predajom miestnych výrobkov napr. sklo, porcelán, výšivky, ochutnávky vín spojených s predajom a pod.).
Podopatrenia:
1.5.1.
Podpora investícií do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročnou
pôsobnosťou
1.5.2.
Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska
Oprávnené aktivity :
V rámci budovania komplexných služieb cestovného ruchu:

podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry, ktorá sama o sebe neprodukuje
zisk (parkoviská, inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a pod.);

výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a
športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, o využitie lokalít priemyselného
dedičstva pre cestovný ruch, atď.);

vytváranie nových atrakcií v regiónoch (napr. areálov pre športovcov či už letných alebo zimných, atď.);

podpora obnovy pamiatkových území, tematických kultúrnych trás a rekonštrukcia kultúrnych a historických objektov a
zariadení so zámerom ich využitia na účely cestovného ruchu; zahrňujúcich aj lokality UNESCO zapísané, ale aj
navrhovanýé na zápis do zoznamu UNESCO

podpora manažmentu voľného času;

podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod.;

podpora veľkých projektov v zmysle nariadenia Rady č. 1260/1999 oddiel 2;

a ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.
Jedným z hlavných kritérií na podporu vyššie uvedených aktivít je, aby „komplexné turistické programy s celoročným
využitím“ organizovali fakultatívne výlety v SR, zabezpečili aktivity počas celého ročného obdobia (leto/zima) a vyhli sa tak
sezónnosti.



rozvoj informačných služieb cestovného ruchu - pokračovania v tvorbe Národného jednotného informačného systému
cestovného ruchu, zber informácií do NUTIS-u TIK-mi, vytváranie a činnosť turisticko-informačných kancelárií a pod.;
tvorba informačných a prezentačných materiálov, účasti na propagačných a prezentačných aktivitách cestovného ruchu,
podpora prezentácie SR v zahraničí, ako atraktívnej turistickej destinácie a pod.
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Finančná tabuľka pre investície realizované súkromným sektorom
verejné zdroje
celkom
(VZ)
VZ + SZ

súkromné zdroje
(SZ)

celkom
SR + EÚ

100%

50%

50%

SO/RO
Slovenská agentúra cestovného ruchu
Indikátory:

Dopad:

Počet vytvorených nových pracovných miest
Nárast pridanej hodnoty

Výsledok:

Nárast tržieb
Nárast počtu návštevníkov podporených projektov
Počet obnovených kultúrno-historických pamiatok

Výstup:

Počet podporených projektov
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/OP2007-2013/_Toc151193534

6 Operačný program Zdravotníctvo
GLOBÁLNY CIEĽ OP ZDRAVOTNÍCTVO
Globálnym cieľom operačného programu je „prispieť k zlepšeniu podmienok, ktoré priamo ovplyvňujú zdravotný stav
obyvateľstva ako pracovnej sily, prostredníctvom efektívnejšieho výkonu podpory zdravia, zvyšovania kvality, dostupnosti
a efektívnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia“.
OP Zdravotníctvo sa bude zameriavať na:
reštrukturalizáciu služieb zdravotníctva,
zvyšovanie informovanosti, bezpečnosti a ochrany pacienta v zdravotníckom systéme,
podporu verejného zdravia, zvyšovanie osobnej zodpovednosti za zdravie a schopnosti občanov predchádzať
ochoreniam,
technickú pomoc.
PRIORITNÉ OSI
Členenie OPZ na prioritné osi
Operačný program
Operačný program
Zdravotníctvo

Prioritná os
prioritná os 1
Modernizácia zdravotníckeho systému
prioritná os 2
Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
prioritná os 3
Technická pomoc

PRIORITNÁ OS 1 MODERNIZÁCIA ZDRAVOTNÍCKEHO SYSTÉMU
Špecifický cieľ prioritnej osi 1

Špecifickým cieľom prioritnej osi 1 Modernizácia zdravotníckeho systému je zabezpečenie ekonomicky udržateľnej dostupnej,
kvalitnej a efektívnej ZS ako aj zdravotnej bezpečnosti a spokojnosti občanov prostredníctvom celkovej modernizácie sektora
zdravotníctva.
Oblasť podpory 1
Zvyšovanie kvality, dostupnosti a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom reštrukturalizácie
zdravotníckeho systému vrátane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Rámcové aktivity pre oblasť podpory 1



zmeny vnútroorganizačných a medziorganizačných procesov zamerané na predefinovanie siete poskytovateľov,
požiadaviek na minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie poskytovateľov, požiadaviek na
správnu klinickú prax,
implementácia systémov kvality, politík, štandardizácie, merania, vyhodnocovania, manažmentu procesov, ktoré sú
zamerané na zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacienta,
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investície do infraštruktúry poskytovateľov (vrátane technickej infraštruktúry ako aj energetickej efektívnosti),
informatizácia poskytovateľov,
vnútorná reorganizácia činností a regulácia s dôrazom na zmenu štruktúry dopytu a ponuky služieb,
zavádzanie nových diagnostických a terapeutických štandardných postupov,
realizácia manažmentu pacienta a správnej nákupnej politiky zo strany poisťovní založenej na kvalitných informáciách
a poznatkoch.

Oblasť podpory 2
Podpora ľudských kapacít v zdravotníctve v dôsledku reštrukturalizácie systému prostredníctvom budovania a rozvoja inštitúcií
realizujúcich vzdelávanie v oblasti zdravotníctva
Rámcové aktivity pre oblasť podpory 2
Podporované aktivity sa budú týkať najmä:

investície do technickej infraštruktúry organizácií zabezpečujúcich nadobudnutie potrebných vedomostí a zručností
pracovníkov v zdravotníctve

investície do súvisiacich vstupov (prístrojová a materialno-technická podpora): pracovné pomôcky, zdravotnícke
pomôcky, učebné pomôcky, prístroje určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zároveň na vzdelávanie a pod.,

budovanie potrebných štruktúr pre krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plánovanie ľudských zdrojov poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti.

PRIORITNÁ OS 2 PODPORA ZDRAVIA A PREDCHÁDZANIE ZDRAVOTNÝM RIZIKÁM
Špecifický cieľ prioritnej osi 2
Špecifickým cieľom prioritnej osi je posilnenie schopností jednotlivca a spoločnosti rozvíjať a zlepšovať zdravie,
prostredníctvom vzájomnej spolupráce, tvorby kapacít a rozvoja zručností, vrátane vytvárania pre zdravie priaznivého
a motivujúceho prostredia.
Oblasť podpory 1
Budovanie a podpora kapacít spoločnosti, ktoré povedú k zvyšovaniu schopností
kontrolovať a rozvíjať verejné zdravie
prostredníctvom vlastných aktivít.

jednotlivca, organizácií alebo komunity

Rámcové aktivity pre oblasť podpory 1









tvorba široko koncipovaných zámerov, stratégií, programov a politík, ktoré budú orientované na zdravie komunity, najmä
na problematiku životného štýlu pohybovej aktivity a životného prostredia,
tvorba systémov zameraných na podporu zdravia znevýhodnených skupín obyvateľstva,
aplikácia procesov a postupov hodnotiacich možné dopady rozhodnutí a stratégií všetkých zložiek spoločnosti, vrátane
zdravotníctva na verejné zdravie,
tvorba dôkazov a informačných zdrojov, vrátane lokálnych informačných systémov a prípravy pravidelných hodnotiacich
správ,
tvorba monitorovacích nástrojov merajúcich účinnosť podpory zdravia v komunite,
tvorba dobrých postupov, návodov a inovačných riešení,
modernizácia, reštrukturalizácia a realizácia systémových zmien inštitúcií zaoberajúcich sa podporou zdravia,
tvorba systémov riadenia kvality a efektivity podpory zdravia na lokálnej úrovni.

Oblasť podpory 2
Podpora dobrého zdravia a zníženia záťaže obyvateľov Slovenskej republiky vybranými ochoreniami prostredníctvom
realizácia programov podpory zdravia a prevencie ochorení vrátane špecifických nástrojov pre znevýhodnené
a marginalizované skupiny obyvateľstva.
Rámcové aktivity pre oblasť podpory 2
Využitie zdrojov preto predpokladá najmä tieto aktivity:

činnosti vedúce k rozvoju dobrého zdravia,

prevencia alebo skorá detekcia, najmä chronických a hromadne sa vyskytujúcich ochorení alebo iných porúch zdravia,
vrátane úrazov,

komunitné aktivity vedúce k zvýšeniu zdraviu prospešnej pohybovej aktivity a zmene stravovacích návykov,

podpora informovanosti obyvateľov o vybraných determinantoch zdravia a rizikových faktoroch pôsobiacich na ich
zdravie,

spolupráca so zdravotníckymi službami so zameraním k vzájomnej podpore dobrého zdravia,

zavedenie nových foriem sprístupnenia zdravotnej starostlivosti pre marginalizované komunity,

tvorba špecifických nástrojov a postupov podpory zdravia a prevencie ochorení akcentujúcich špecifické potreby
marginalizovaných, či inak diferencovaných skupín populácie (vrátane detí a mládeže),

tvorba lokálnych kampaní, orientovaných na zdravie komunity, najmä na problematiku životného štýlu, pohybovej
aktivity a životného prostredia,

tvorba programov zohľadňujúcich zapájanie občanov do aktivít a činností v podpore zdravia.
Vhodné využitie zdrojov preto predpokladá zameranie aktivít najmä na:

činnosti vedúce k rozvoju dobrého zdravia,

prevenciu alebo skorú detekciu, najmä chronických a hromadne sa vyskytujúcich ochorení alebo iných porúch zdravia,
vrátane úrazov,

podporu komunitných aktivít vedúcich k zvýšeniu zdraviu prospešnej pohybovej aktivity a zmenu stravovacích návykov,
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zvýšenie informovanosti obyvateľstva o vybraných determinantoch zdravia a rizikových faktoroch pôsobiacich na ich
zdravie,
zmenu orientácie zdravotníckych služieb smerom k vzájomnej spolupráci a podpore aktivít zameraných na dobré zdravie,
špecifické nástroje a postupy podpory zdravia a prevencie ochorení akcentujúce špecifické potreby marginalizovaných, či
inak diferencovaných skupín populácie (vrátane detí a mládeže),
komunikáciu s médiami a lokálne kampane, orientované na zdravie komunity, najmä na problematiku životného štýlu,
pohybovej aktivity a životného prostredia,
zvýšenie zapojenia občanov do aktivít a činností v podpore zdravia.
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/OP2007-2013/_Toc152724974

7 Operačný program vzdelávanie
GLOBÁLNY CIEĽ OP
Globálny cieľ OP Vzdelávanie je: „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti
vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“.

SR prostredníctvom prispôsobenia

PRIORITNÁ OS 1 REFORMA SYSTÉMU VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY
CIEĽ A ZAMERANIE PRIORITNEJ OSI 1
Hlavným cieľom tejto prioritnej osi je uskutočniť reformu vzdelávania na základných a stredných školách a podporiť
zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality ľudských zdrojov vo výskume a vývoji s cieľom pripraviť absolventa
pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce. Na dosiahnutie tohto cieľa bola zvolená stratégia,
ktorá sa zameriava na dva kľúčové segmenty: regionálne školstvo a vysoké školstvo. S obsahovou prestavbou úzko súvisí aj
adaptácia pedagogických zamestnancov a vysokoškolských učiteľov.
Napĺňanie hlavného cieľa sa realizuje v rámci dvoch opatrení:
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Ciele opatrení:

Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách a s využitím inovovaných foriem a metód
výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce
vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania

Podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu vysokých škôl na
aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti

Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Špecifický cieľ 1: Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti
Rámcová aktivita 1.1.1: Podpora reformy a rozvoj všeobecného vzdelávania na základných školách a stredných školách
Rámcová aktivita 1.1.2: Podpora reformy a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy
Rámcová aktivita 1.1.3: Podpora výchovného a kariérového poradenstva na základných a stredných školách
Špecifický cieľ 2: Orientovať prípravu a celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj
kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú
Rámcová aktivita 1.1.4 Podpora prípravy učiteľov
Rámcová aktivita 1.1.5: Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
Špecifický cieľ 3: Skvalitniť správu a manažment škôl a stimulovať ich k väčšej otvorenosti k potrebám miestnych komunít
Rámcová aktivita 1.1.6: Podpora systému otvorenej školy
Špecifický cieľ 4: Zabezpečovať inštitucionálnu kvalitu škôl a školských zariadení
Rámcová aktivita 1.1.7: Podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení

PRIORITNÁ OS 2 CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE AKO ZÁKLADNÝ PRINCÍP VEDOMOSTNEJ SPOLOČNOSTI
Cieľ a zameranie prioritnej osi 2
Hlavným cieľom tejto prioritnej osi je vytvoriť a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania a celoživotného
poradenstva zameraného na rozvíjanie kľúčových kompetencií a zvyšovanie kvalifikácií v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi
potrebami vedomostnej spoločnosti dostupné počas celého života pre všetkých občanov SR

Opatrenie 2.1 Podpora celoživotného vzdelávania
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Špecifický cieľ 1: Zvyšovať kvalitu programov a inštitúcií celoživotného vzdelávania a posilniť systém kontroly kvality,
podporovať inovácie v obsahu, formách a metódach
Rámcová
Rámcová
Rámcová
Rámcová

aktivita
aktivita
aktivita
aktivita

2.1.1:
2.1.2:
2.1.3:
2.1.4:

Zvyšovanie kvality celoživotného vzdelávania
Rozvoj ľudských zdrojov v ďalšom vzdelávaní
Podpora učiacich sa regiónov a vytvárania sietí v celoživotnom vzdelávaní
Podpora celoživotného vzdelávania v jednotlivých sektoroch

Špecifický cieľ 2: Zvyšovať podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva participujúceho na programoch ďalšieho vzdelávania a
zvýšiť informovanosť o možnostiach vzdelávania sa počas celého života
Rámcová aktivita 2.1.5: Uľahčenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu
Rámcová aktivita 2.1.6: Podpora diverzifikácie foriem financovania celoživotného vzdelávania
Špecifický cieľ 3: Zvyšovať a obnovovať úroveň kľúčových kompetencií a priebežne dopĺňať kvalifikáciu osôb na trhu práce
v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti
Rámcová aktivita 2.1.7: Rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom celoživotného vzdelávania
Špecifický cieľ 4: Vytvoriť systém kompatibility a priechodnosti medzi sektormi formálneho, neformálneho a informálneho
vzdelávania
Rámcová aktivita 2.1.8: Zlepšenie priechodnosti medzi sektormi a úrovňami formálneho, neformálneho a informálneho
vzdelávania

Opatrenie 2.2 Podpora celoživotného vzdelávania v zdravotníctve
Špecifický cieľ 1: Budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva
Rámcová aktivita 2.2.1: Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov
Rámcová aktivita 2.2.2: Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti
Špecifický cieľ 2: Získať a udržať zdravotníckych odborníkov vo výkone povolania na území SR
Rámcová aktivita 2.2.3: Zavádzanie mechanizmov pre udržanie odborníkov v zdravotníctve
Špecifický cieľ 3: Zavádzať inovácie a zvyšovanie kvality v systéme celoživotného vzdelávania v zdravotníctve.
Rámcová aktivita 2.2.4: Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov
Rámcová aktivita 2.2.5: Rozvoj nových foriem celoživotného vzdelávania v zdravotníctve

PRIORITNÁ OS 3 PODPORA VZDELÁVANIA OSÔB S OSOBITÝMI VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Cieľ a zameranie prioritnej osi 3
Zlepšenie existujúcich životných podmienok, spoločenského i kultúrneho prostredia a kvality života marginalizovaných skupín
a osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, v mnohom závisí od ich vzdelanostnej úrovne a ich prístupu k vzdelávaniu. Každý
člen spoločnosti musí mať možnosť dosiahnuť kvalitné vzdelanie zodpovedajúce jeho potenciálu a mať možnosť tento
potenciál v plnej miere rozvíjať. Hlavným cieľom tejto prioritnej osi je zvyšovať vzdelanostnú úroveň osôb s osobitými
vzdelávacími potrebami so zreteľom na marginalizované rómske komunity.
Napĺňanie hlavného cieľa sa realizuje v rámci dvoch opatrení:
3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Ciele opatrení:

zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom uľahčenia ich prístupu
k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania

zvýšiť vzdelanostnú úroveň osôb s osobitými vzdelávacími potrebami prostredníctvom uľahčenia ich prístupu
k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania a celoživotného poradenstva
Schéma pomoci de minimis sa bude uplatňovať v rámci prioritnej osi 3 pre podnikateľské subjekty podľa § 2 Obchodného
zákonníka. Príjemcami sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa právnych predpisov SR, registrované
v jednotlivých sektoroch hospodárstva na území SR. Podrobnejšie podmienky poskytovania pomoci podľa podmienok pomoci
de minimis sú definované v jednotlivých schémach pomoci de minimis, ktoré sú uverejnené v Obchodnom vestníku.

Opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ 1: Podporovať sociálnu inklúziu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom uľahčenia
ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce
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Rámcová
stupňoch
Rámcová
Rámcová

aktivita 3.1.1 Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu na všetkých
škôl
aktivita 3.1.2 Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov vyučovania
aktivita 3.1.3: Podpora programov vzdelávania osôb s ťažkosťami pri učení

Špecifický cieľ 2: Ďalej vzdelávať príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ako aj osoby pracujúce v oblasti ich
integrácie do spoločnosti.
Rámcová aktivita 3.1.4: Ďalšie vzdelávanie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
Rámcová aktivita 3.1.5: Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie príslušníkov
marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti

Opatrenie 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Špecifický cieľ 1: Podporovať sociálnu inklúziu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami prostredníctvom uľahčenia ich
prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce
Rámcová aktivita 3.2.1 Podpora prístupu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami k vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl
Rámcová aktivita 3.2.2 Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov vyučovania
Rámcová aktivita 3.2.3: Podpora programov vzdelávania občanov so zdravotným postihnutím a s ťažkosťami pri učení
Špecifický cieľ 2: Ďalej vzdelávať osoby s osobitými vzdelávacími potrebami, ako aj osoby pracujúce v oblasti ich integrácie
do spoločnosti.
Rámcová aktivita 3.2.4: Ďalšie vzdelávanie osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Rámcová aktivita 3.2.5: Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie občanov
s osobitými vzdelávacími potrebami do spoločnosti

PRIORITNÁ OS 5 TECHNICKÁ POMOC
Cieľ a zameranie prioritnej osi 5
Špecifický cieľ: zabezpečiť efektívnu implementáciu OP Vzdelávanie v súlade s nárokmi kladenými na riadenie
a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu.
Rámcová aktivita 5.1: Príprava, implementácia, monitorovanie a kontrola
Rámcová aktivita 5.2: Evaluácia a štúdie; informovanie a publicita
HTTP://WWW.STRUKTURALNEFONDY.SK/DOCUMENTS/OP2007-2013/_TOC152656155
HTTP://WWW.STRUKTURALNEFONDY.SK/DOCUMENTS/OP20072013/OP%20ZAMESTNANOSŤ%20A%20SOCIÁLNA%20INKLUZIA.DOC

8 Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia
globálny cieľ operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia nasledovne: Rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie
a budovanie kapacít.
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia definuje ciele, rámcové aktivity a príklady konkrétnych aktivít, ktoré
budú spolufinancované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu na území cieľov Konvergencia a Regionálna
konkurencieschopnosť v období rokov 2007-2013 v rámci nasledovných prioritných osí:
1.
2.
3.
4.

podpora rastu zamestnanosti
podpora sociálnej inklúzie
podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v BSK
technická pomoc

Následne boli jednotlivým oblastiam priradené tieto opatrenia:
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1

podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti
podpora zosúladenia rodinného a pracovného života a starostlivosti o deti
budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania
podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

2.2
podpora vytvárania rovnosti
príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh
práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
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Prioritné osi podpora rastu zamestnanosti, podpora sociálnej inklúzie a podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v BSK
svojimi aktivitami nadväzujú na Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 v priorite Vzdelávanie
a zamestnanosť, ako aj na opatrenia definované v Národnom programe reforiem v častiach Dosiahnutie vysokej miery
zamestnanosti, Inkluzívny trh práce a inkluzívna spoločnosť a Vyrovnanie sa s demografickými zmenami.
Globálnym cieľom osi Podpora rastu zamestnanosti je „Rast zamestnanosti a budovanie kapacít.“
Globálnym cieľom osi Podpora sociálnej inklúzie je „podpora rastu sociálnej inklúzie.“
Globálnym cieľom osi Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v BSK je „rast zamestnanosti a zamestnateľnosti pre
vzdelanostnú ekonomiku a budovanie kapacít.“
Globálnym cieľom osi Technická pomoc je „Zabezpečiť implementáciu operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného

programu“.

PRIORITNÉ OSI

1 PODPORA RASTU ZAMESTNANOSTI
Cieľ a zameranie prioritnej osi
Cieľ prioritnej osi
Globálny cieľ prioritnej osi Podpora rastu zamestnanosti bol nadefinovaný nasledovne: „Rast zamestnanosti a budovanie
kapacít.“
Napĺňanie globálneho cieľa prioritne osi sa uskutočňuje prostredníctvom štyroch opatrení:
1.1 podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti
1.2 podpora zosúladenia rodinného a pracovného života a starostlivosti o malé deti
1.3 budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
1.4 podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania
Jednotlivé opatrenia majú nasledovné ciele:





Zvyšovanie zamestnanosti a adaptability a znižovanie nezamestnanosti
Zvyšovanie dostupnosti a skvalitnenie služieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života
Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej politiky
zvyšovanie zamestnateľnosti a udržania na pracovnom trhu ľudí ohrozených prepustením.

Opatrenie 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti
Špecifický cieľ: Zvyšovanie zamestnanosti a adaptability a znižovanie nezamestnanosti
Rámcová aktivita: Podpora aktívnych opatrení na trhu práce
Príklady konkrétnych aktivít:
podpora vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie,
podpora tvorby dlhodobo udržateľných pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,
podpora uchádzačov o zamestnanie pri začatí prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
podpora tvorby nových pracovných miest formou samozamestnania a zamestnávania zo strany samostatne zárobkovo
činných osôb, malých zamestnávateľov a stredných zamestnávateľov s dôrazom na znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie,
podpora aktivácie uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na obnovenie a udržiavanie ich pracovných návykov,
podpora zvyšovania zamestnateľnosti mladých ľudí formou vykonávania absolventskej praxe,
podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím formou vytvárania nových pracovných miest a formou
samozamestnávania a ich udržania,
podpora overovania nových aktívnych opatrení na trhu práce formou pilotných projektov a programov,
podpora tvorby nových pracovných miest a zamestnávania znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie u
zamestnávateľov pôsobiacich v sociálnej ekonomike
existujúcich a rozvoj nových foriem a metód informačných a odborných poradenských služieb
komplexné riešenia poskytovania preventívneho poradenstva klientom – UoZ, ZoZ, zamestnávatelia, zamestnanci,
občania smerujúce k správnej voľbe povolania a výberu vhodného zamestnania vo vzťahu k vývoju na trhu práce
podpora klientov formou individuálneho poradenstva, posudzovania individuálnych schopností a vypracovávania
individuálnych akčných plánov a rozvoj celoživotného poradenství
podpora poradensko-vzdelávacích aktivít zameraných na získavanie sociálnych zručností pri hľadaní si zamestnania
a komunikácie s potenciálnym zamestnávateľov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
Rámcová aktivita: Podpora projektov zameraných na pilotné overenie aktívnych opatrení na trhu práce, a to
najmä v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a podpory programov zamestnateľnosti znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie
Vzhľadom na špecifický charakter projektov a aktivít, ktoré sú podporované na základe dopytu, nie je možné uviesť príklady
aktivít podporované v tejto rámcovej aktivite.
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Rámcová aktivita: Zvyšovanie konkurencieschopnosti verejných služieb zamestnanosti prostredníctvom
investícií do vzdelávania zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny , do modernizácie verejných
služieb zamestnanosti a podpora neštátnych služieb zamestnanosti
Príklady konkrétnych aktivít:
-

podpora vzdelávania zamestnancov verejných služieb zamestnanosti a neštátnych služieb zamestnanosti zameraného na
skvalitňovanie práce s klientom,
podpora zavedenia systému priebežného monitorovania kvality jednotlivých druhov služieb poskytovaných verejnými
službami zamestnanosti a neštátnymi službami zamestnanosti,
podpora modernizácie služieb zamestnanosti zavádzaním samoobslužných systémov prehliadania voľných pracovných
miest a rozširovaním možností nahlasovania voľných pracovných miest
aktivity zamerané na skvalitnenie a spružnenie klientovo orientovaných verejných služieb zamestnanosti,
podpora rozšírenia neštátnych služieb zamestnanosti najmä do regiónov postihnutých dlhodobou nezamestnanosťou
podpora poskytovania a využívania služieb zamestnanosti zameraných na uľahčenie získania zamestnania alebo na
udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím alebo a
dlhodobo nezamestnaných občanov
budovanie informačného systému o povolaniach ako základného východiska pre národnú sústavu povolaní
a poskytovanie poradenstva v tejto oblasti
podpora analýz a pravidelnej predikcie vývoja na trhu práce

Rámcová aktivita: Podpora dochádzky do práce a z práce občanov so zdravotným postihnutím a ďalších
znevýhodnených skupín, ktoré potrebujú sprevádzanie
Príklady konkrétnych aktivít:




podpora znevýhodnených skupín zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré potrebujú sprevádzanie pri
dochádzke na miesto výkonu práce, najmä poskytovaním príspevku na sprevádzanie takto znevýhodnenej osoby,
podpora verejných a súkromných služieb dopravy do zamestnania a verejných a súkromných služieb sprevádzania na
miesto výkonu práce znevýhodnených skupín zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré potrebujú
sprevádzanie,
podpora zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb zabezpečujúcich dopravu do zamestnania a
sprevádzanie zamestnancov, ktorí potrebujú sprevádzanie do zamestnania alebo na miesto výkonu práce.

Rámcová aktivita: Podpora medziregionálnej mobility za prácou
Príklady konkrétnych aktivít:
-

podpora individuálnej mobility za prácou najmä úhradou časti nákladov na sťahovanie za prácou, úhradou cestovného
na dochádzku za prácou, krytím časti nákladov súvisiacich so zabezpečením výdavkov na bývanie pri sťahovaní za
prácou,
podpora rozšírenia služieb zamestnanosti o segment služieb pre tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa sťahujú za
prácou najmä podporou vytvorenia mobilitných centier a podpora vzdelávania uchádzačov o zamestnanie v súlade
s potrebami cieľového regiónu.
podpora flexibility verejných služieb zamestnanosti smerovaná na rozšírenie neštátnych služieb zamestnanosti najmä do
regiónov postihnutých dlhodobou nezamestnanosťou tak, aby podporovali rozvoj územnej a profesijnej mobility
pracovnej sily

Rámcová aktivita: Podpora cezhraničnej mobility za prácou prostredníctvom integrácie cezhraničných trhov
práce
Príklady konkrétnych aktivít:
-

zefektívnenie spôsobu informovanosti a obsadzovania voľných pracovných miest v prihraničnej oblasti susediaceho štátu
(zabezpečenie prepojenia informačných systémov samospráv, intermediátorov na trhu práce, atď.)
podpora vytvorenia informačného systému o možnostiach zamestnania v prihraničnej oblasti susediaceho štátu.

Podpora tvorby a udržania pracovných miest zamestnávateľmi
podpora tvorby nových nových foriem chránenej a podporovanej práce (sociálne podnikanie – sociálne podniky)
Rámcová aktivita: Vytváranie zdravých a bezpečných podmienok na pracoviskách a podpora vzdelávania
a rozvoja ľudských zdrojov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Príklady konkrétnych aktivít:
-

podpora šírenia inovatívnych a pružných foriem organizácie práce a pracovného času,
podpora vytvárania zdravých a bezpečných podmienok na pracoviskách,
podpora výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce vo vzťahu k špecifickým profesiám (legislatíva, licenčná politika),
zefektívnenie poskytovania poradenstva a informácií zamestnávateľom a zamestnancov v oblasti ochrany práce

Opatrenie 1.2 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života a starostlivosti o deti
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016

133

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE HORNÉ NAŠTICE

Špecifický cieľ: Zvyšovanie dostupnosti a skvalitnenie služieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného
života
Rámcová aktivita: Podpora uľahčenia vstupu na trh práce rodičov počas rodičovskej dovolenky a po nej
a členov rodín počas starostlivosti o závislého člena rodiny a po jej skončení
Príklady konkrétnych aktivít:









podpora získavania informácii o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce počas rodičovskej dovolenky a po nej, počas
starostlivosti o závislého člena rodiny a po nej v rámci verejných služieb zamestnanosti a v rámci neštátnych služieb
zamestnanosti,
podpora poskytovania
informačných a poradenských služieb, odborných poradenských služieb a služieb
sprostredkovania zamestnania zameraných na vstup na trh práce rodičov počas rodičovskej dovolenky a po uplynutí
rodičovskej dovolenky, počas starostlivosti o závislého člena rodiny a po jej skončení,
podpora aktivít zameraných na motiváciu zamestnávateľov na vytváranie pracovných miest pre rodičov počas
rodičovskej dovolenky a počas starostlivosti o závislého člena rodiny, najmä vytváraním pracovných miest na
vykonávanie práce doma, pracovných miest na kratší pracovný čas, delených pracovných miest, teleworkingu
a podobných flexibilných foriem pracovných a služobných vzťahov,
podpora vytvárania pracovných miest na vykonávanie práce doma, pracovných miest na kratší pracovný čas, delených
pracovných miest, teleworking a podobných foriem pracovných a služobných vzťahov.
podpora zamestnávania a účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce rodičov starajúcich sa o dieťa pred začatím
povinnej školskej dochádzky formou poskytovania príspevku na služby pre rodinu s deťmi,
podpora zabezpečenia starostlivosti pre rodičov starajúcich sa o deti do 6 rokov veku počas školiacich a vzdelávacích
aktivít
zriaďovanie a stála opatrovateľská služba pre deti matiek alebo rodičovských párov začínajúcich podnikať v podnikových
klastroch (tzv. femkubátory)

Rámcová aktivita: Podpora dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania a jej náležité aplikovanie v praxi
ako aj rešpektovanie princípov rovnosti príležitostí pri prijímaní do zamestnania
Príklady konkrétnych aktivít:







podpora vytvárania kontrolných aktivít na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania
podpora odstraňovania diskriminačných bariér prostredníctvom vytvárania podnikových plánov rodovej rovnosti
a zosúladenia pracovného a rodinného života a antidiskriminačných dohôd
podpora zapojenia zamestnávateľov a sociálnych partnerov do implementácie zásady rovnakého zaobchádzania v praxi a
do eliminácie diskriminácie
podpora odstraňovania rozdielov v odmeňovaní žien a mužov...
podpora eliminácie horizontálnej a vertikálnej segregácie
podpora zhromažďovania štatistických údajov a analýz, monitorovania a výskumu v oblasti rovnakého zaobchádzania.

Rámcová aktivita: Podpora rozšírenia možností vzdelávania a prípravy pre trh práce a druhošancového
vzdelávania osôb, ktoré strávili dlhší čas mimo trhu práce starostlivosťou o závislých členov rodiny
Príklady konkrétnych aktivít:





podpora udržiavania intenzívnych kontaktov s pracoviskom a umožnenia vzdelávania počas materskej a rodičovskej
dovolenky
podpora vytvorenia osobitného personálneho zabezpečenia kontaktu so zamestnancami na rodičovskej dovolenke
s cieľom zvyšovania frekvencie kontaktu
podpora aktivít súvisiacich s fungovaním inkubátorov ako medzitrhu práce
podpora aktivít s cieľom zvýšenia záujmu o doplnenie odborných vedomostí a praktických zručností osôb dlhodobo
neprítomných na trhu práce

Rámcová aktivita: podpora udržania sa na trhu práce prostredníctvom vytvárania rodinne priateľského
pracovného prostredia a prorodinnej sociálnej podnikovej politiky vrátane flexibilných foriem práce,
teleworkingu a pod.
Príklady konkrétnych aktivít:









podpora vytvorenia informačného portálu na výmenu informácií a sieťovanie
podpora mentoringu
podpora sociálneho programu
podpora výskumu, analýzy rodových pomerov v zamestnávateľskej organizácii
podpora podnikanie žien v oblasti služieb pre rodinu
podporovanie inovatívnych riešení malých podnikov v oblasti prorodinného sociálneho programu
návrh na vytvorenie samostatného programu na samo zamestnávanie žien a zamestnávanie žien v netradičných
povolaniach
podpora súťaže „Zamestnávateľ ústretový k rodine“ a auditu „Rodina a Práca“

Rámcová aktivita: podpora rôznych druhov služieb starostlivosti o deti a domácnosť
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Príklady konkrétnych aktivít:





podpora vytvárania inovatívnych foriem starostlivosti o deti na verejnej a súkromnej báze
podpora kooperácie samosprávy, zamestnávateľov a štátu pri zabezpečovaní služieb starostlivosti a voľno - časových
aktivít a ich rozšírenie
podpora aktivít MVO pri vytváraní špecializovaných zariadení ako sú materské centrá, multifunkčné zariadenia (denné
centrá) pre rodičov so zodpovednosťou za rodinu, deti, zdravotne postihnutých a starších
podpora mobilných služieb starostlivosti o domácnosť

Rámcová aktivita: zabezpečenie kontroly dodržiavania platnej legislatívy a zásad rovnosti príležitostí na trhu
práce
Príklady konkrétnych aktivít:
-

podpora aktivít zameraných na realizovanie previerok inšpekcie práce a na rozširovanie informovanosti o platnej
legislatíve a možnostiach odvolania v prípade jej nedodržiavania
podpora zvyšovania právneho povedomia samotných zamestnancov
podpora aktivít zameraných na monitorovanie dodržiavania pracovnoprávnej legislatívy zamestnávateľskými
organizáciami
sprostredkovanie zahraničnej dobrej praxe pri kontrolovaní platnej legislatívy

Rámcová aktivita: poskytovanie inovatívnych služieb pre rodičov počas rodičovskej dovolenky
Príklady konkrétnych aktivít:
-

-

podpora vytvárania špecializovaných programov (dištančné vzdelávanie, e-learning, telework) pre rodičov počas
rodičovskej dovolenky (aj pre tých , ktorí sú zamestnaní) so zameraním na udržanie si pracovných zručností a ďalšieho
odborného rastu
podpora vytvárania nových subjektov a akreditačných programov so zameraním na „kompetenčné zručnosti“ získané
počas materskej a rodičovskej dovolenky

Rámcová aktivita: zvyšovanie dostupnosti verejných služieb
Príklady konkrétnych aktivít:
-

podpora aktivít na zabezpečenie optimálnych úradných hodín a podpora aktivít spojených s elektronizáciou vybavovania
úradných záležitostí a zníženie administratívnej náročnosti
podpora aktivít zabezpečujúcich ambulantné verejné služby
podpora aktivít na zabezpečenie rodine priateľského prostredia vhodnou úpravou prostredia - kútik pre deti, kočíky

Opatrenie podporí aj medzinárodnú výmenu skúseností a vedomostí (good practice)
Opatrenie 1.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
Špecifický cieľ: Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v oblasti verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií.
Rámcová aktivita: Podpora rozvoja inštitucionálnej kapacity a zlepšenie kvality verejnej správy.
Príklady konkrétnych aktivít:
-

skvalitnenie systému riadenia ľudských zdrojov vrátane zavedenia vhodných noriem, zlepšenia
riadenia ľudských
zdrojov
identifikácie školiacich potrieb a príležitostí v oblasti rozvoja verejnej správy, verejnej politiky a budovania partnerstiev
rozvoj efektívnych mechanizmov zameraných na zlepšenie tvorby verejných politík, príprave a koordinácie regionálnych
stratégií a pod
investície do skvalitnenia kapacity ľudských zdrojov (workshopy, tréningy, stáže, štipendiá zamerané na rozvoj ľudských
zdrojov a pod.)
budovanie a zlepšovanie inštitucionálnej kapacity (vytváranie efektívnych systémov riadenia)
budovanie partnerstiev s inými sektormi a inštitúciami na regionálnej a lokálnej úrovni, pripravenosti pre organizačné
zmeny, podporu pre otvorený systém verejných inštitúcií – (učiace sa organizácie), vytváranie akčných plánov a pod.
podpora aktivít zameraných na znižovanie nedeklarovanej práce
podpora aktivít zameraných na skvalitnenie všetkých foriem sociálneho dialógu

Rámcová aktivita: Podpora rozvoja inštitucionálnej kapacity a zlepšenie kvality neziskových organizácií
Príklady konkrétnych aktivít:
investície do inštitucionálnej infraštruktúry a rozvoja, vytvárania a posilňovania efektívnych mechanizmov vnútorného
riadenia a spravovania neziskových organizácií (rozvoj administratívnych kapacít, posilňovanie finančnej udržateľnosti
a manažmentu neziskových organizácií, investície do informačno-technického zabezpečenia, rozvoj správnych rád
a výkonných orgánov, rozvoj procesov strategického plánovania, budovanie členstva, posilnenie vytvárania vzťahov
s verejnosťou, obhajoba záujmov neziskových organizácií a svojich členov, hodnotenie dopadov činnosti)
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-

-

investície do skvalitnenia kapacity ľudských zdrojov neziskových organizácií (workshopy, tréningy, stáže, štipendiá,
granty zamerané na rozvoj ľudských zdrojov, vzdelávanie, výmenu a odovzdávanie skúseností, na rozvoj schopností
a zručností zameraných na tvorbu a rozvoj vzťahov s inými socio-ekonomickými partnermi, a pod.)
investície do podpory sietí neziskových organizácií (posilnenie budovania znalostí, prenosu a výmeny skúseností
a vnútroštátne a medzinárodné sieťovania medzi neziskovými organizáciami)
rozvoj mechanizmov zameraných na zlepšenie tvorby a implementácie verejných politík a obhajobu verejných záujmov,
mapovanie a monitoringu procesov verejnej politiky
budovanie partnerstiev na regionálnej a lokálnej úrovni

Rámcová aktivita: získavanie, šírenie a rozvoj poznatkov o zamestnanosti, sociálnom vylúčení, chudobe
a sociálnych službách v priamej spojitosti s praktickým využitím poznatkov
Príklady konkrétnych aktivít:
-

podpora rozvoja vedy a výskumu v oblasti zamestnanosti, nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia ako aj sociálnej
inklúzie vrátane sociálnej práce
Podpora vytvorenia monitorovacieho systému pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov ako aj efektov a dopadov politík
v oblasti zamestnanosti, politiky trhu práce, boja proti chudobe a sociálnej exklúzii vrátane jeho inštitucionálneho zabezpečenia
podpora národného štatistického systému, skvalitnenia výberových ziskovaní, štatistického výkazníctva a súhrnného spracovania
informácií
podpora aktivít mierených na zvyšovanie efektivity politík a programov zvyšovania zamestnanosti a programov predchádzania
riešenia chudoby a sociálneho vylúčenia
aktivity zamerané na získavanie a výmenu informácií, šírenie poznatkov, trendov v oblasti zamestnanosti, chudoby a sociálnej
inklúzie a pod.
podpora výskumných aktivít a štatistických zisťovaní, ktoré budú slúžiť na analýzy rodovej problematiky a politickú
argumentáciu dôležitosti tejto problematiky
príprava administratívnych štruktúr pre realizovanie rodového rozpočtovania v zamestnávateľských organizáciách
podpora prípravy stratégií a postupov na prelamovanie rodových stereotypov v záujme odstraňovania horizontálnej
rodovej segregácie na trhu práce na úrovni vzdelávania
podpora prípravy stratégií a postupov na prelamovanie rodových stereotypov v záujme odstraňovania horizontálnej
a vertikálnej rodovej segregácie na trhu práce na úrovni zamestnávateľských organizácií
podpora vzniku inštitucionálneho zabezpečenia prípravy a kontroly implementovania mechanizmov eliminácie rodovej
nerovnosti na trhu práce
podpora zavádzania príkladov zahraničnej dobrej praxe na slovenské podmienky

Opatrenie podporí aj medzinárodnú výmenu skúseností a vedomostí (good practice)
Opatrenie 1.4 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania
Špecifický cieľ: zvyšovanie zamestnateľnosti a udržania na pracovnom trhu ľudí ohrozených prepustením.
Rámcová aktivita: Podpora tvorby pracovných miest v malých podnikoch, predovšetkým začínajúcich
podnikov formou školení najmä pre začatie podnikania
-

podpora rekvalifikácie pre MSP priamo spojená s vytváraním nových pracovných miest
školenie podnikateľských a manažérskych zručností MSP
podpora vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných formou refundácie časti nákladov práce
podpora budovania systémov informovanosti a podpory pre začínajúcich podnikateľov zameraných na tvorbu pracovných
miest vrátane kapitálových investícií pre vytvorenie týchto systémov
zavádzanie nových foriem a metód vzdelávania začínajúcich podnikateľov (e-learning)

Rámcová aktivita: podpora tvorby nových pracovných miest formou samozamestnania aza zamestnávania zo
strany SZČO a malých zamestnávateľov formou školení najmä pre začatie podnikania
-

podpora vzdelávania v oblasti podnikateľských a manažérskych zručností pre SZČO
podpora prípravy realizácie podnikateľského zámeru vo väzbe na podporu realizácie vstupných investícií pre začatie
podnikania
podpora zdelávania na získanie podnikateľských zručností pre nezamestnaných
podpora vytvárania spolupráce SZČO pri tvorbe zamestnanosti
vzdelávanie k získaniu odbornej spôsobilosti pre začatie podnikania v danej činnosti

Rámcová aktivita: zlepšenie prístupu k zamestnaniu a predchádzanie nezamestnanosti prostredníctvom
podpory podnikania, vytvárania podnikov vo väzbe na potreby trhu práce, regionálnych trhov práce
-

podpora rozvoja zamestnanosti v sociálnej sfére a treťom sektore
podpora rozvoja zamestnanosti obecných podnikov
podpora vytvárania zamestnanosti pre verejnoprospešné aktivity
tvorba chránených dielní a vytváranie pracovných miest pre rizikové skupiny
stimulovanie dopytu zamestnávateľov pre vytváranie pracovných miest pre rizikové skupiny
špecifické vzdelávanie pre podnikateľské subjekty vstupujúce do priemyselných parkov a podnikateľských inkubátorov
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-

Školenia, rekvalifikácie a
konkrétneho podniku

praktické stáže pre nezamestnaných, tematicky zamerané na potreby regiónu alebo

Rámcová
aktivita:
podpora
rozvoja
podnikania
žien
prostredníctvom
zakladania spoločných podporných centier pre ženy podnikateľky (vrátane
kapitálových investícií do centier)





vzdelávania

žien

a

podnikateľské vzdelávanie žien spojené so vstupnou investíciou pre
začatie podnikania (cross financing)
podpora zavádzania nových foriem zamestnávania a samozamestnávania žien
(flexibiloné formy práce, práca doma)
podpora sprievodných aktivít pre zvýšenie participácie žien na podnikaní
podpora podnikateliek využívajúcich služby podnikateľských inkubátorov

Rámcová aktivita: podpora tvorby a udržania pracovných miest zamestnávateľmi a samozamestnania úhradou
stanoveného násobku nákladov minimálnej ceny práce v závislosti od regiónu
Rámcová aktivita: podpora podnikania založeného na reálnej štruktúre pracovnej sily v prepojenosti na
aktívnu politiku trhu práce s podnikateľským prostredím
Rámcová aktivita: podpora projektov rozvoja ľudského kapitálu, zamestnanosti, udržania pracovných miest a
vytvárania nových pracovných miest v prepojení na aktívne opatrenia na trhu práce
Rámcová aktivita: stimulovanie k začatiu podnikania v medzinárodnom prostredí
Príklady konkrétnych aktivít:
-

podpora vytvorenia informačného systému o možnostiach získavania rizikového kapitálu a iných zdrojov na začatie
podnikania v oblasti s vysokou pridanou hodnotou
podpora doškoľovania a rekvalifikácie odborníkov s vyšším odborným vzdelaním
podpora transnacionálneho spájania malých a stredných podnikateľských subjektov v rámci EÚ do podnikateľských
klastrov

Opatrenie podporí aj medzinárodnú výmenu skúseností a vedomostí (good practice)
Opatrenie bude implementované prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov.

2 PODPORA SOCIÁLNEJ INKLÚZIE
Cieľ a zameranie prioritnej osi
Cieľ prioritnej osi
Globálny cieľ prioritnej osi Podpora sociálnej inklúzie bol nadefinovaný nasledovne: „Rast sociálnej inklúzie.“
Napĺňanie globálneho cieľa prioritnej osi sa uskutočňuje prostredníctvom dvoch opatrení:
2.1 podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a zdravotníckych služieb s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
2.2 podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce
s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
Jednotlivé opatrenia majú nasledovné ciele:



Zvyšovanie sociálnej inklúzie - utvárať podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich
rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti a predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzických
osôb a rodín najmä prostredníctvom sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Zvyšovanie možností prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva

Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb a opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
Špecifický cieľ: Zvyšovanie sociálnej inklúzie
Rámcová aktivita: podpora zvyšovania dostupnosti sociálnych služieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately pre všetky ohrozené a marginalizované skupiny populácie s osobitým
zreteľom na mestské a obecné rómske koncentrácie, separované a segregované obecné osídlenia.
Príklady konkrétnych aktivít:
aktivity zamerané na rozširovanie siete sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre
príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, prepustených z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak
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-

závislých, bezdomovcov, azylantov a iných migrantov a príslušníkov iných ohrozených a rizikových skupín, vrátane
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, v závislosti od potrieb regiónu a lokálnych potrieb.
opatrenia na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky deti ktoré nemôžu byť vychovávané vo vlastnej rodine
podpora nedostatkových sociálnych služieb a iných opatrení a aktivít zameraných na predchádzanie sociálnemu
vylúčeniu, udržanie a zvyšovanie kvality života starších a zdravotne postihnutých,
podpora aktivít zameraných na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine
podpora opatrení zameraných na krízovú intervenciu pre rôzne skupiny klientov
aktivity zamerané na zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov a obmedzovanie a odstraňovanie negatívnych
vplyvov ktoré ohrozujú všestranný vývin detí a plnoletých,
aktivity zamerané na humanizáciu sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
podpora rozvoja služieb zameraných na kontinuitu sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej odkázanosti na
pomoc inej osoby
aktivity zamerané na vznik nových a podporu už vzniknutých komunitných centier

Rámcová aktivita: modernizácia a zavádzanie nových typov sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately cielených na podporu zotrvania fyzických osôb v prirodzenom sociálnom prostredí
Príklady konkrétnych aktivít:
-

aktivity zamerané na podporu zotrvania detí a plnoletých v prirodzenom rodinnom a širšom sociálnom prostredí,
aktivity zamerané na aktivizáciu a podporu sebestačnosti ,
aktivity zamerané na prekonanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného
stavu a vyššieho veku vykonávane v prirodzenom prostredí fyzickej osoby
aktivity zamerané na podporu náhradných rodín
podpora služieb seniorom a zdravotne postihnutým pre ich zotrvanie v domácom prostredí a vytváranie on-line systému
sociálneho alarmu po dobu 24 hodín

Rámcová aktivita: podpora rozvoja sociálnych služieb, opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
a iných opatrení zameraných na plnenie základných funkcií rodiny
Príklady konkrétnych aktivít:
-

inovatívne sociálne a výchovné programy cielené na deti, mládež a rodiny
poradenské a adaptačné programy vykonávané v náhradnom rodinnom prostredí
aktivity zamerané na sieťovanie služieb rodine podľa potrieb regiónu
podpora terénnej sociálnej práce s rodinou
programy zamerané na rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie
riešenia rodinných sporov mediáciou
aktivity na podporu a motiváciu riadneho plnenia školskej dochádzky
aktivity zamerané na pomoc ohrozeným rodinám, a pod.

podpora

Rámcová aktivita: podpora sociálnych služieb nízkoprahového charakteru a špecifických programov
zameraných na aktiváciu vnútorných zdrojov fyzických osôb a na pomoc pri napájaní na vonkajšie zdroje
pomoci
Príklady konkrétnych aktivít:
-

projekty harm reduction, streetwork,
aktivity zamerané na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu ohrozených a rizikových skupín populácie
podpora aktivít nízkoprahového charakteru, rôznych programov na zabezpečenie základných životných potrieb vrátane
krátkodobého ubytovania
sociálne programy zamerané na motiváciu k získaniu a udržaniu zamestnania, ďalšieho ubytovania alebo bývania, na
nácvik hospodárenia, posilňovania hygienických spoločenských a pracovných návykov
aktivity zamerané na skvalitnenie poskytovaných služieb v azylových domoch a útulkoch

Rámcová aktivita: aktivity zamerané na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev
a na podporu aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu miestnych problémov
Príklady konkrétnych aktivít:
-

aktivity zamerané na komunitné plánovanie a komunitný rozvoj,
podpora lokálnych partnerstiev a koordinácie aktivít partnerov v rámci lokality,
podpora spájania a spoločných riešení obcí,
podpora rozvoja miestnych a regionálnych riešení sociálnej inklúzie.
podpora sieťovania komunitných služieb.
rozvoj systémových riešení a komplexného prístupu v oblasti riešenia sociálneho vylúčenia
podpora a rozvoj sociálneho podnikania na neziskovom princípe
podpora a rozvoj dobrovoľníctva svojpomoci.
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Rámcová aktivita: zvyšovanie profesionality výkonu sociálnych služieb a budovanie ľudských kapacít v oblasti
poskytovania sociálnych služieb a vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalších
oblastí sociálnej inklúzie
Príklady konkrétnych aktivít:
vzdelávanie v oblasti tvorby a strategického plánovania, realizácie a vyhodnocovania potrieb v predmetnej
oblasti.podpora vybavenosti miestnej a regionálnej samosprávy informačnými a komunikačnými technológiami
podpora aktivít zameraných na budovania systému prehlbovania kvalifikácie
zavádzanie supervízie
podpora aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne zručností a profesionálnych kompetencií poskytovateľov sociálnych služieb
a vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
zvýšenie počtu a kvality programov ďalšieho vzdelávania poskytovateľov sociálnych služieb a vykonávateľov opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
podpora zavedenia systému hodnotenia kvality programov ďalšieho vzdelávania a systému certifikácie modulov vzdelávania
podpora aktivít zameraných zlepšovanie procesných vzťahov v inštitucionálnom zabezpečení v oblasti sociálnych vecí
zavedenie štandardov kvality sociálnych služieb
definícia a stanovenie štandardov pre sociálnych pracovníkov a terénnych sociálnych pracovníkov
Rámcová aktivita: podpora komunitnej práce a terénnej sociálnej práce v znevýhodnených skupinách a
marginalizovaných rómskych komunitách
Príklady konkrétnych aktivít:
-

aktivity kombinujúce poskytovanie sociálnych služieb, realizáciu programov, budovanie kapacít, vzdelávanie, analýzy
potrieb a komunitné audity.
aktivity zamerané na nácvik sociálnych zručností a podporu zvyšovania zdravotného povedomia
aktivity podporujúce zdravý spôsob života
aktivity zameraná na podporu rovnosti príležitosti
aktivity zamerané na senzibilizáciu majority
aktivity zamerané na svojpomocnosť miestnych spoločenstiev
aktivity zamerané na podporu lokálnych riešení
rozvoj medzikulturálnej sociálnej práce
aktivity zamerané na poskytovanie doplnkových služieb pre skvalitňovanie terénnej sociálnej práce

Rámcová aktivita: podpora služieb, vzdelávania,
problematiky násilia páchaného na ženách

informovanosti, pomoci

a iných

nástrojov

riešenia

Príklady konkrétnych aktivít:
-

podpora prevencie a nulovej tolerancie voči násiliu prostredníctvom verejných informačných diskusií a kampaní,
podpora zavádzania nových a nedostatkových služieb poskytujúcich bezpečie a ochranu obetiam násilia,
podpora vytvárania intervenčných tímov pomáhajúcich profesií,
podpora zavádzania štandardov činností zohľadňujúcich diverzifikované potreby žien ohrozených násilím v oblasti
sociálnych služieb,
podpora vzdelávania zainteresovaných a pomáhajúcich profesií,
podpora informovanosti a senzibilizácie verejnosti v problematike násilia páchaného na ženách,
rozvoj a zdokonaľovanie metodík práce s obeťami zainteresovaných a pomáhajúcich profesií,
aktivity zamerané na prácu s páchateľmi násilia,
podpora vytvárania partnerstiev štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy a MVO.

Opatrenie podporí aj medzinárodnú výmenu skúseností a vedomostí (good practice)

Opatrenie 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora
integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity
Špecifický cieľ: Zvyšovanie možností prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva
Rámcová aktivita: Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby z marginalizovaných
rómskych komunít
Príklady konkrétnych aktivít:
-

podpora cielených aktivít zameraných na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, záujemcov
o zamestnanie a zamestnancov,
podpora vzdelávacích aktivít zameraných na priebežné udržiavanie aktuálnej informovanosti o zmenách v zameraní
kvalifikácie rodičov počas rodičovskej dovolenky a členov rodín počas starostlivosti o ďalších závislých členov rodiny,
podpora vzdelávacích aktivít pre rodičov uľahčujúcich ich uplatnenie na trhu práce po skončení rodičovskej dovolenky
a členov rodín po skončení starostlivosti o ďalších závislých členov rodiny,
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-

-

-

-

-

podpora poradenských a sprostredkovateľských aktivít zameraných zvýšenie úspešnosti vzdelávania a prípravy pre trh
práce, na uľahčenie a urýchlenie vstupu na trh práce rodičov po rodičovskej dovolenke a starostov rodín po skončení
starostlivosti o ďalších závislých členov rodiny,
podpora vzdelávacích aktivít zameraných na prípravu na prijímacie skúšky na prijatie na vzdelávacie aktivity pre
uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, (predovšetkým znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
a príslušníkov marginalizovaných skupín),
podpora vzdelávacích aktivít zameraných na udržiavanie
a získanie nových odborných
zručností uchádzačov
o zamestnanie, najmä tých, ktorí sú znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie a príslušníkmi marginalizovaných
skupín,
podpora prípravy na začatie vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie zameraná
na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
podpora vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov
marginalizovaných skupín na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
podpora poradenských aktivít pre účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce na začatie prevádzkovania alebo
vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti zameraných na stratégiu založenia živnosti alebo firmy a jej rozbehu,
podpora vzdelávacích aktivít zameraných na získanie sociálnych zručností pri hľadaní si zamestnania a komunikácie
s potenciálnym zamestnávateľom pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných
skupín.
podpora poradenských aktivít pred vzdelávaním a prípravou pre trh práce pre znevýhodnené skupiny uchádzačov
o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín.

Rámcová aktivita: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a
inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných
skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu).
Príklady konkrétnych aktivít:
-

-

-

-

-

-

-

podpora vytvárania dočasných a dlhodobo udržateľných pracovných miest pre cieľovú skupinu u zamestnávateľov
v sociálnej ekonomike na komunitnej úrovni,
podpora vytvárania sezónnych a dlhodobo udržateľných pracovných miest pre cieľovú skupinu formou partnerských
projektov na regionálnej, lokálnej a komunitnej úrovni, najmä v oblasti služieb, ochrany a udržiavania životného
prostredia, odpadového hospodárstva, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
podpora vytvárania pracovných miest pre asistentov na podporu realizácie projektov a programov podpory vytvárania
sezónnych a dlhodobo udržateľných pracovných miest pre príslušníkov cieľovej skupiny najmä formou partnerských
projektov na regionálnej, lokálnej a komunitnej úrovni
podpora inovatívnych foriem chráneného zamestnávania v závislom pracovnom vzťahu a prevádzkovaním alebo
vykonávaním samostatnej zárobkovej činnosti pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným
postihnutím, ktoré odstránia doterajšie bariéry súvisiace s dodatočnými nákladmi na zriadenie chránených dielní
a chránených pracovísk,
podpora partnerských projektov zameraných na vybavenie chránených dielní a chránených pracovísk zariadeniami
a osobnými kompenzačnými pomôckami prispôsobenými zdravotnému stavu a pracovnému potenciálu zamestnancov
so zdravotným postihnutím,
podpora inovatívnych projektov a programov zameraných na dlhodobé udržanie pracovných miest chráneného
zamestnávania formou závislého pracovného vzťahu a prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej
činnosti pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,
podpora inovatívnych projektov zameraných na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú
absolventmi škôl, vrátane dočasných pracovných miest na skúšku za účelom otestovania zručností na uzavretie
dlhodobého pracovného vzťahu,
podpora vytvárania miest na vykonávanie absolventskej praxe u zamestnávateľov,
podpora vzniku inkubátorov na praktickú prípravu absolventov škôl v oblasti stratégie zakladania a rozvoja firmy vrátane
zakladania a fungovania simulovaných (cvičných) firiem,
podpora vytvárania pracovných miest pre simulované(cvičné) firmy v rámci inkubátorov na rozvoj podnikania pre
absolventov škôl,
podpora vytvorenia medzitrhu práce poskytovaním príspevku k príjmu z pracovnej činnosti nízkopríjmovým skupinám
(príslušníkom cieľovej skupiny zadefinovanej pre túto rámcovú aktivitu) ktorí príjmu nízkoplatené zamestnanie,
podpora zamestnávania dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom získania odborných
zručností u zamestnávateľa
podpora tvorby nových pracovných miest a zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u
zamestnávateľov pôsobiacich v sociálnej ekonomike
podpora tvorby nových foriem chránenej a podporovanej práce (sociálne podnikanie – sociálne podniky),
podpora vytvárania tréningových miest a tréningovej praxe u zamestnávateľa počas evidencie na úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny

Rámcová aktivita: Programy druhej šance umožňujúce ukončenie základnej resp. strednej školy, získanie
odborných zručností formou zamestnaneckej praxe s osobitným zreteľom na marginalizované rómske
komunity
Príklady konkrétnych aktivít:
-

podpora vzdelávacích aktivít zameraných na prípravu na prijímacie skúšky na začatie vzdelávania na dokončenie
základného vzdelania v poslednom ročníku základnej školy, na začatie vzdelávania na strednej škole a na dokončenie
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-

-

-

úplného stredného vzdelania uchádzačmi o zamestnanie, záujemcami o zamestnanie vrátane príslušníkov skupín
ohrozených sociálnym vylúčením a príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít,
podpora vzdelávacích aktivít zameraných na dokončenie základného vzdelania v poslednom ročníku základnej školy
uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie, najmä príslušníkmi skupín ohrozených sociálnym vylúčením
a príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít,
podpora vzdelávacích aktivít zameraných na dokončenie úplného stredného vzdelania uchádzačmi o zamestnanie
a záujemcami o zamestnanie, najmä príslušníkmi skupín ohrozených sociálnym vylúčením a príslušníkmi
marginalizovaných rómskych komunít,
podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvýšenie odborných zručností skupín uchádzačov o zamestnanie dlhodobo
nezamestnaných, ohrozených sociálnym vylúčením a príslušníkov rómskych marginalizovaných komunít formou praxe
u zamestnávateľa vrátane inovatívnych foriem doterajšej formy zamestnaneckej praxe.

Rámcová aktivita: Programy zamerané na poskytovanie služieb zamestnanosti a vzdelávania pre
zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním s osobitným zreteľom na starších zamestnancov
a zamestnancov s nízkym vzdelaním
Príklady konkrétnych aktivít:
-

-

-

-

podpora aktivít zameraných na vytváranie detašovaných pracovísk verejných služieb zamestnanosti u zamestnávateľov,
ktorí chcú hromadne prepúšťať na poskytovanie informačných a poradenských služieb, odborných poradenských služieb
a služieb sprostredkovania zamestnania zamestnancom ohrozeným hromadným prepúšťaním,
podpora vzdelávacích aktivít zameraných na udržanie
zamestnania
zamestnancov ohrozených hromadným
prepúšťaním,
podpora vzdelávacích aktivít zameraných na uľahčenie získania nového zamestnania zamestnancami ohrozenými
hromadným prepúšťaním,
podpora vzdelávacích aktivít zameraných na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačov o zamestnanie
a záujemcov o zamestnanie, ktorí stratili zamestnanie v dôsledku hromadného prepúšťania,
podpora zamestnancov a osôb prepustených v rámci hromadného prepúšťania počas určitého obdobia pri začatí
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
podpora aktivít zameraných na prípravu na začatie druhošancového vzdelávania predovšetkým starších pracovníkov
a osôb s nízkym vzdelaním ohrozených hromadným prepúšťaním alebo prepustených v rámci hromadného prepúšťania,
podpora druhošancového vzdelávania starších zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním a starších osôb,
ktoré boli prepustené v rámci hromadného prepúšťania v študijnom alebo učebnom odbore, ktorého absolvovanie
uľahčí ich udržanie sa na trhu práce alebo návrat na trh práce,
podpora druhošancového vzdelávania zamestnancov s nízkym vzdelaním ohrozených hromadným prepúšťaním a osôb
s nízkym vzdelaním, ktoré boli prepustené v rámci hromadného prepúšťania v študijnom alebo učebnom odbore, ktoré
uľahčí ich udržanie sa na trhu práce alebo návrat na trh práce.
podpora vzdelávacích aktivít zameraných na udržanie zamestnania zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním
súvisiacich s predvídaním reštrukturalizácie odvetví v rámci národného hospodárstva

Rámcová aktivita: Programy zamerané na boj proti diskriminácii na pracovnom trhu so zreteľom na
marginalizované rómske komunity
Príklady konkrétnych aktivít:
-

-

-

-

podpora aktivít (napr. vzdelávacích, osvetovej činnosti) zameraných na zvyšovanie stupňa povedomia o povinnosti
rešpektovania práva na prístup k zamestnaniu a na rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní znevýhodnenými a ohrozenými
skupinami účastníkov na trhu práce, vrátane občanov so zdravotným postihnutím a príslušníkov rómskych
marginalizovaných komunít,
podpora aktivít zameraných na zlepšenie systému monitorovania a odhaľovania porušovania práv občanov na rovnosť
príležitosti v prístupe k zamestnaniu a v zamestnaní,
podpora integrácie azylantov na trh práce,
podpora aktivít zameraných na zlepšovanie fungovania kontrolných systémov a mechanizmov na odhaľovanie
diskriminácie občanov so zdravotným postihnutím a príslušníkov etnických skupín s osobitným zreteľom na odhaľovanie
diskriminácie príslušníkov rómskych marginalizovaných komunít v prístupe na trh práce, v zamestnaní a na odhaľovanie
nelegálnej práce
aktivity zamerané na poskytovanie doplnkových služieb pre skvalitňovanie terénnej sociálnej práce

Rámcová aktivita: Podpora mechanizmov eliminácie rodovej nerovnosti na trhu práce
Príklady konkrétnych aktivít:
-

podpora
podpora
podpora
podpora

aktivít zameraných na elimináciu rodových nerovností v odmeňovaní za vykonávanie rovnakého druhu práce,
aktivít zameraných na odstraňovanie rodových nerovností v prístupe na trh práce a k zamestnaniu,
aktivít zameraných na elimináciu rodových nerovností v postupe v zamestnaní.
prípravy a implementovania plánov rodovej rovnosti v zamestnávateľských organizáciách

Rámcová aktivita: podpora dochádzky do a z práce občanom s ťažkým zdravotným
postihnutím príp. iných znevýhodnených skupín, ktorí potrebujú sprevádzanie
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Rámcová aktivita: podpora služieb zameraných na senzibilizáciu zamestnávateľského prostredia ústretovému
zamestnávaniu znevýhodnených skupín pri dodržiavaní zásady rovnakého zaobchádzania a rešpektovania
princípov rovnosti príležitostí pri prijímaní do zamestnania
Rámcová aktivita: programy sociálneho rozvoja zamerané na riešenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie na
miestnej (lokálnej) úrovni, najmä prostredníctvom lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie
Rámcová aktivita: podpora sociálneho podnikania a tvorby sociálnych podnikov s dôrazom na marginalizované
skupiny
Príklady konkrétnych aktivít:
-

rozvojové programy komunitnej sociálnej práce,
podpora lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie a pod.
budovanie lokálnych kapacít.
podpora rovnosti príležitostí.
podpora zlepšovania vzťahov medzi majoritou a minoritou

Rámcová aktivita: sledovanie kvality pracovných podmienok na pracovisku
Rámcová aktivita: podpora tvorby pracovných miest v prirodzenom prostredí
Rámcová aktivita: podpora tvorby nových stratégií v boji proti diskriminácii znevýhodnených osôb v rámci
prístupu na trh práce ako súčasť nadnárodnej spolupráce a výmeny dobrých praktík
Opatrenie podporí aj medzinárodnú výmenu skúseností a vedomostí (good practice)
HTTP://WWW.STRUKTURALNEFONDY.SK/DOCUMENTS/OP2007-2013/_TOC152737739
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MERATEĽNÉ INDIKÁTORY PRE NSRR 2007 - 2013
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1. Regionálny operačný program
Ukazovatele na úrovni programu
Názov ukazovateľa
Počet podporených projektov
Výmera zrekonštruovaných a novovybudovaných
priestorov v m2
Dĺžka rekonštruovaných a novovybudovaných ciest II.
a III. Triedy a miestnych komunikácií
Počet užívateľov podporených projektov
Počet vytvorených pracovných miest
Počet podporených projektov, prostredníctvom ktorých
boli vytvorené podmienky na poskytovanie nových
služieb verejnej infraštruktúry
Pokles podielu jednodňových pobytov na celkovom
počte pobytov na podporovanom území
Počet realizovaných projektov v osídleniach s vysokou
koncentráciou rómskeho obyvateľstva (podľa Atlasu
rómskych komunít)
Zdroj: MVRR SR, 2006

Merná
jednotka

zdroj

počet

MVRR SR

m2

MVRR SR

km

MVRR SR

počet

MVRR SR

počet

MVRR SR

dopadu
hlavný

počet

MVRR SR

dopadu
hlavný

%

MVRR SR

výstupu

počet

MVRR SR

Typ

Merná
jednotka

zdroj

výstupu
výstupu
výsledku
výsledku

počet
m2
počet
počet

MVRR
MVRR
MVRR
MVRR

dopadu

počet

MVRR SR

výstupu

počet

MVRR SR

Typ

Merná
jednotka

zdroj

výstupu
výstupu

počet
m2

MVRR SR
MVRR SR

výstupu

km

MVRR SR

výsledku

počet

MVRR SR

Typ
výstupu
hlavný
výstupu
hlavný
výstupu
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný

PRIORITNÉ OSI
PRIORITNÁ OS 1 ROZVOJ ZARIADENÍ OBČIANSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 1 – Rozvoj zariadení občianskej infraštruktúry
Názov ukazovateľa
Počet podporených projektov
Výmera zrekonštruovaných priestorov v m2
Počet užívateľov podporených projektov
Počet vytvorených pracovných miest
Počet podporených projektov, prostredníctvom
ktorých boli vytvorené podmienky na poskytovanie
nových služieb
Počet realizovaných projektov v osídleniach s vysokou
koncentráciou rómskeho obyvateľstva (podľa Atlasu
rómskych komunít)
Zdroj: MVRR SR, 2006

SR
SR
SR
SR

PRIORITNÁ OS 2 POSILNENIE VYBAVENOSTI ÚZEMIA
Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 2 – Posilnenie vybavenosti územia
Názov ukazovateľa
Počet podporených projektov
Výmera zrekonštruovaných priestorov v m2
Dĺžka rekonštruovaných a novovybudovaných ciest II.
a III. triedy a miestnych komunikácií
Počet užívateľov podporených projektov
Pokles podielu jednodňových pobytov na celkovom
počte pobytov na podporovanom území
Počet vytvorených pracovných miest
Počet podporených projektov, prostredníctvom
ktorých boli vytvorené podmienky na poskytovanie
nových služieb
Počet realizovaných projektov v osídleniach s vysokou
koncentráciou rómskeho obyvateľstva (podľa Atlasu
rómskych komunít)
Zdroj: MVRR SR, 2006
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016

výsledku

%

ŠÚ SR

výsledku

počet

MVRR SR

dopadu

počet

MVRR SR

počet

MVRR SR

výstupu
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PRIORITNÁ OS 3 TECHNICKÁ POMOC
Ukazovatele na úrovni prioritnej osi Technická asistencia ROP
Typ

Merná
jednotka

zdroj

Počet podporených projektov

výstupu

počet

MVRR SR

Počet administratívne a technicky vybavených
subjektov zabezpečujúcich riadenie a implementáciu
programu

výstupu

počet

MVRR SR

Počet implementovaných prioritných osí ROP

výsledku

počet

MVRR SR

Počet vytvorených pracovných miest

výsledku

počet

MVRR SR

dopadu

počet

MVRR SR

Názov ukazovateľa

Vytvorené štruktúry na úrovni regiónov NUTS 3 so
skúsenosťami v oblasti štrukturálnych fondov
Zdroj: MVRR SR, 2006
2. Operačný program Životné prostredie
Kontextové ukazovatele OP ŽP

Informačný
zdroj

Typ ukazovateľa:

Merná
jednotka

emisie skleníkových plynov

SHMÚ

kontextový

tis. ton CO2 ekv 2

produkcia komunálneho odpadu

ŠÚ SR

kontextový

kg/osoba/rok

zneškodnený komunálny odpad

MŽP SR

kontextový

kg/osoba/rok

Názov ukazovateľa

počet obyvateľov napojených na verejnú
kanalizáciu

kontextový

percento obyvateľov napojených na ČOV

kontextový

produkcia priemyselného odpadu na jednotku HDP
v PKS
percento obyvateľov zásobovaných vodou z
verejných vodovodov

%

kontextový
kontextový

%

3. Operačný program Doprava
Indikátory programu
Kód
Názov ukazovateľa
INDIKÁTORY VÝSTUPU
Dĺžka zmodernizovaných
Core 19
železničných tratí
Core 14

Dĺžka nových ciest

INDIKÁTORY VÝSLEDKU
Core 20
Úspora času

Popis a jednotka indikátora

Zdroj

Dĺžka zmodernizovaných železničných tratí v km

MDPT SR

Dĺžka novovybudovaných diaľnic, rýchlostných ciest a ciest
I. triedy v km

MDPT SR

Úspora času v min. v osobnej/nákladnej doprave

MDPT SR

Poznámka: * - Ide o predpokladanú hodnotu indikátora resp. nie je možné určiť jeho hodnotu. Cieľová hodnota bude známa
až po ukončení implementácie OPD
Indikátory prioritnej osi
Indikátory Prioritnej osi 1
Kód
Názov ukazovateľa
INDIKÁTORY VÝSTUPU
Core 17
Dĺžka nových železničných tratí
2

Popis a jednotka indikátora

Zdroj

Dĺžka novovybudovaných železničných tratí v km

MDPT SR

Agregované emisie skleníkových plynov vyjadrených ako ekvivalent CO2 prepočítané cez GWP
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Core 18

- z toho trate TEN-T

Core 19

Dĺžka zmodernizovaných
železničných tratí
- z toho trate TEN-T

Dĺžka novovybudovaných železničných tratí siete TEN-T
v km

MDPT SR

Dĺžka zmodernizovaných železničných tratí v km

MDPT SR

Dĺžka novovybudovaných železničných tratí siete TEN-T
v km
Dĺžka železničných tratí vybavených protihlukovými
opatreniami v km

Dĺžka vybudovaných
protihlukových stien
INDIKÁTORY VÝSLEDKU
Core 21
Úspora času
Úspora času v min. v osobnej/nákladnej doprave
INDIKÁTORY DOPADU
Zníženie počtu obyvateľov
Počet obyvateľov, u ktorých došlo k zníženiu intenzity
zasiahnutých hlukom
hluku z prevádzky železničnej dopravy
z prevádzky železničnej dopravy
Zvýšenie prepravných výkonov
Objem prepravného výkonu v oskm/tkm
v osobnej/nákladnej doprave
Poznámka: * - Ide o predpokladanú hodnotu indikátora, resp. nie je možné určiť jeho hodnotu. Cieľová hodnota
až po ukončení implementácie OPD.
Indikátory prioritnej osi
Indikátory Prioritnej osi 2
Kód
Názov ukazovateľa
INDIKÁTORY VÝSTUPU
Core 14
Dĺžka nových ciest
Core 15
- z toho cesty TEN-T
Dĺžka vybudovaných
protihlukových stien
INDIKÁTORY VÝSLEDKU
Core 20
Úspora času
INDIKÁTORY DOPADU
Zníženie počtu obyvateľov
zasiahnutých hlukom
z prevádzky cestnej dopravy

MDPT SR
MDPT SR
MDPT SR

MDPT SR
MDPT SR
bude známa

Popis a jednotka indikátora

Zdroj

Dĺžka novovybudovaných diaľnic v km
Dĺžka novovybudovaných diaľnic v sieti TEN-T v km
Dĺžka diaľnic novo vybavených protihlukovými
opatreniami v km

MDPT SR
MDPT SR

Úspora času v min. v osobnej/nákladnej doprave

MDPT SR

Počet obyvateľov, u ktorých došlo k zníženiu intenzity
hluku z prevádzky cestnej dopravy

MDPT SR

MDPT SR

Počet dopravných nehôd na km dĺžky dotknutých
MDPT SR
úsekoch za časovú jednotku (PDN/km/rok)
Poznámka: * - Ide o predpokladanú hodnotu indikátora, resp. nie je možné určiť jeho hodnotu. Cieľová hodnota bude známa
až po ukončení implementácie OPD.
Zníženie nehodovosti

Indikátory prioritnej osi
Indikátory Prioritnej osi 3
Kód
Názov ukazovateľa
INDIKÁTORY VÝSTUPU
Počet terminálov intermodálnej
prepravy

Popis a jednotka indikátora

Zdroj

Počet vybudovaných terminálov intermodálnej prepravy

MDPT SR

Počet vybudovaných logistických centier pre
Počet logistických centier
intermodálnu prepravu
INDIKÁTORY VÝSLEDKU
Nárast množstva prepraveného
Množstvo prepraveného tovaru intermodálnou prepravou
tovaru intermodálnou
v t/rok
prepravou
Počet ucelených vlakov
Počet ucelených vlakov intermodálnej prepravy za rok
intermodálnej prepravy
Poznámka: * - Ide o predpokladanú hodnotu indikátora, resp. nie je možné určiť jeho hodnotu. Cieľová hodnota
až po ukončení implementácie OPD.

MDPT SR

MDPT SR
MDPT SR
bude známa

Indikátory prioritnej osi
Indikátory Prioritnej osi 4
Kód
Názov ukazovateľa
INDIKÁTORY VÝSTUPU
Core 14

Dĺžka nových ciest

Core 15

- z toho cesty TEN-T

Core 16

Dĺžka zmodernizovaných ciest I.
triedy

Popis a jednotka indikátora
Dĺžka novovybudovaných rýchlostných ciest a ciest I.
triedy v km
Dĺžka novovybudovaných rýchlostných ciest v sieti TEN-T
v km
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Zdroj
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Počet odstránených kolíznych
bodov
Dĺžka vybudovaných
protihlukových stien

Počet odstránených kolíznych miest na cestnej sieti
(kritické nehodové lokality, zmodernizované križovatky
a pod.)

MDPT SR

Dĺžka rýchlostných ciest novo vybavených protihlukovými
opatreniami v km

MDPT SR

Úspora času v min. v osobnej/nákladnej doprave

MDPT SR

Počet obyvateľov, u ktorých došlo k zníženiu intenzity
hluku z prevádzky cestnej dopravy

ÚVZ

INDIKÁTORY VÝSLEDKU
Core 20

Úspora času

INDIKÁTORY DOPADU
Zníženie množstva obyvateľov
zasiahnutých hlukom
z prevádzky cestnej dopravy
Zníženie nehodovosti

Počet dopravných nehôd na km dĺžky dotknutých
úsekoch za časovú jednotku (PDN/km/rok)

Poznámka: * - Ide o predpokladanú hodnotu indikátora, resp. nie je možné určiť jeho hodnotu. Cieľová hodnota bude známa
až po ukončení implementácie OPD.
Indikátory prioritnej osi
Indikátory Prioritnej osi 5
Kód
Názov ukazovateľa
INDIKÁTORY VÝSTUPU
Počet mobilných prostriedkov

Popis a jednotka indikátora

Zdroj

Počet nových mobilných prostriedkov pre železničnú
verejnú osobnú dopravu

ŽSSK

Počet inštalovaných technických
Počet inštalovaných technických prostriedkov pre
prostriedkov pre cestujúcich
ŽSSK
cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou
s obmedzenou pohyblivosťou
INDIKÁTORY VÝSLEDKU
Nárast prepravených
Nárast množstva prepravených cestujúcich železničnou
MDPT SR
cestujúcich
verejnou osobnou dopravou v %
Počet nových a premiestnených
Počet nových a premiestnených zastávok pre železničnú
ŽSSK
zastávok
verejnú osobnú dopravu
Poznámka: * - Ide o predpokladanú hodnotu indikátora, resp. nie je možné určiť jeho hodnotu. Cieľová hodnota bude známa
až po ukončení implementácie OPD.
Indikátory prioritnej osi
Indikátory Prioritnej osi 6
Kód
Názov ukazovateľa
INDIKÁTORY VÝSTUPU
Výdavky na technickú pomoc
Počet realizovaných analýz,
štúdií a správ
Počet vytvorených materiálov
Počet zasadnutí riadiacich
a poradných orgánov
Počet akcií

Popis a jednotka indikátora

Zdroj

% podiel technickej pomoci z celkovej alokácie OPD
Počet realizovaných, analýz, štúdií a správ v súvislosti
s prípravou, monitorovaním a hodnotením projektov a
programu
Počet vytvorených technicko-informačných materiálov
o projektoch OPD, resp. o OPD
Počet zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPD,
pracovných skupín a pod.
Počet uskutočnených školení, seminárov, konferencií
a pod.

MDPT SR

MDPT SR

Počet implementovaných prioritných osí OPD

MDPT SR

INDIKÁTORY VÝSLEDKU
Počet implementovaných
prioritných osí OPD

MDPT SR

MDPT SR
MDPT SR

Poznámka: * - Ide o predpokladanú hodnotu indikátora, resp. nie je možné určiť jeho hodnotu. Cieľová hodnota bude známa
až po ukončení implementácie OPD.
4. Informatizácia spoločnosti
Prehľad kontextových ukazovateľov OP IS na úrovni globálneho cieľa OP
Cieľ:

Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku
vysoko výkonnej vedomostnej spoločnosti

Typ a Názov ukazovateľa
K
Súhrnný index inovatívnosti
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K
K

Podiel IKT na celkovej pridanej hodnote vytvorenej v podnikoch
% obratu z e-služieb v podnikoch

Dopad
Dopad

%
%

PRIORITNÁ OS „ELEKTRONIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY A ROZVOJ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB“
Kvantifikácia cieľov prioritnej osi (indikátory pokroku):

Prioritná os:
Cieľ:

Moderná verejná správa

Typ a Názov ukazovateľa
K
on-line dostupnosť 20 základných verejných služieb
R
Hustota pokrytia integrovaných obslužných miest v SR (počet/okres)
Potrebný počet návštev úradu pri vybavení agendy spojenej s vybranou
I
životnou udalosťou
Počet potrebných dokumentov pri vybavení agendy spojenej s vybranou
R
životnou udalosťou
% obyvateľov, ktorí využili internet v priebehu posledných 3 mesiacov na
K
interakciu s verejnými inštitúciami
% podnikov, ktorí využili internet v priebehu posledných 3 mesiacov na
K
interakciu s verejnými inštitúciami
R
Podiel transakčných typov služieb na celkovom počte základných verejných
e-služieb
K
Počet zamestnancov vo verejnej správe

Typ

Jednotka

dopad
výsledok
dopad

%
Počet
Počet

výsledok

Počet

Dopad

%

Dopad

%

Dopad

%

Dopad

tis.

PRIORITNÁ OS „ROZVOJ PAMÄŤOVÝCH A FONDOVÝCH INŠTITÚCIÍ A OBNOVA ICH NÁRODNEJ INFRAŠTRUKTÚRY“
Prioritná os:
Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a
využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácia a
Cieľ:
dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových
inštitúcií na národnej úrovni
Typ a Názov ukazovateľa
R
Miera informatizácie pamäťových a fondových inštitúcií
K
on-line dostupnosť služieb v kultúre?
R
Podiel elektronických transakcií na celkovom počte
transakcií občanov s pamäťovými a fondovými inštitúciami

Typ

Jednotka

zdroj

výsledok
dopad

%
%

mk sr
eurostat

Dopad

%

mdpt sr

Typ

Jednotka

zdroj

dopad

%

oecd

Dopad
Dopad

pks
%

oecd
oecd

Typ

Jednotka

zdroj

dopad
výsledok

%
počet

ITMS
ITMS

výsledok

počet

RO/SORO

PRIORITNÁ OS „ZVÝŠENIE PRÍSTUPNOSTI K ŠIROKOPÁSMOVÉMU INTERNETU“
Prioritná os:
Cieľ:

penetrácia širokopásmového internetu

Typ a Názov ukazovateľa
Penetrácia širokopásmového internetu (prípojky na 100
K
obyvateľov, 2003)
K
Cena za širokopásmové (DSL) pripojenie v PKS / kbs
K
% obyvateľov ovládajúcich 5 zo 6 základných IT zručností
PRIORITNÁ OS 4 „TECHNICKÁ POMOC“
Prioritná os:
Cieľ:

vysoká efektívnosť a účinnosť intervencií OP IS

Typ a Názov ukazovateľa
D
Pomer plánovaných a reálnych hodnôt ukazovateľov
V
Počet vypracovaných štúdií
Percento pracovníkov RO/SORO, zapojených do systému
V
celoživotného vzdelávania
5. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Tabuľka: Ukazovatele na úrovni globálneho cieľa OP KaHR
Názov ukazovateľa
Počet vytvorených nových

Typ

Merná jednotka

Zdroj

Dopad

počet

ITMS

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016

148

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE HORNÉ NAŠTICE

pracovných miest
Nárast pridanej hodnoty
Nárast tržieb
Výdavky na inovácie
Počet obnovených kultúrnohistorických pamiatok

Dopad
Výsledok
Výsledok

SKK
SKK
SKK

ŠÚ SR
ŠÚ SR
ITMS

Výsledok

počet

ITMS

- do finálneho dokumentu budú ukazovatele doplnené po schválení NSRR SR na roky 2007-2013, ako aj po schválení NSRR
SR na roky 2007-2013 Európskou komisiou EÚ.
7 Operačný program vzdelávanie
Merateľné ukazovatele na úrovni globálneho cieľa operačného programu Vzdelávanie
Názov ukazovateľa
Typ
Merná jednotka
zdroj
Globálny cieľ Operačného programu Vzdelávanie – Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR
prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti
obyvateľstvo zapojené do celoživotného
vzdelávania na 100 obyvateľov vo veku
výsledok
%
EUROSTAT/cordis
25 - 64
podiel výdavkov univerzít na výskume a
vývoji financovaných podnikmi (%
výsledok
%
EUROSTAT/cordis
z celkových výdavkov univerzít na
výskum a vývoj)
percento úspešnosti podľa štandardov
CIVED, SITES, TIMSS, PIRLS, PISA,
dopad
%
MŠ SR
Monitor 9, Maturita
obyvateľstvo s vysokoškolským
vzdelaním na 100 obyvateľov vo veku
výsledok
%
EUROSTAT/cordis
25 - 64
úroveň zamestnanosti absolventov
dopad
%
UIPŠ, ÚPSVaR
stredných a vysokých škôl na trhu práce

PRIORITNÁ OS 1 REFORMA SYSTÉMU VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY
Merateľné ukazovatele na úrovni prioritnej osi 1

Názov ukazovateľa
počet škôl, príjemcov projektov OPV,
ktoré pri opakovanom hodnotení
kvality podmienok, výsledkov
a riadenia dosiahli lepšie výsledky ako
pri prvom hodnotení
podiel pedagogických zamestnancov,
ktorí v uplynulých piatich rokoch
úspešne absolvovali kurzy ďalšieho
vzdelávania pedagogických
zamestnancov
počet registrovaných patentov
a inovácií, dosiahnutých ako výsledok
výskumnej a vývojovej činnosti VŠ
ako dôsledok podpory z ESF (OPV
a OPVaV)
počet absolventov tretieho stupňa VŠ
štúdia
počet nových a skvalitnených
inovatívnych študijných programov
počet vysokoškolských a výskumných
pracovníkov, ktorí sa zúčastnili na
programoch CŽV
podiel high-tech produkcie na
hodnote exportu SR

Typ

Merná jednotka

zdroj

vplyv

absolútny počet

komplexné inšpekcie ŠŠI

výsledok

percentuálny podiel

extrapolácia z ukazovateľov na úrovni
prioritných osí/opatrení a na úrovni
výziev/aktivít/projektov

vplyv

absolútny počet

Európsky patentový úrad; Úrad
priemyselného vlastníctva SR; ITMS
(dokladá manažér projektu)

vplyv

absolútny počet

ÚIPŠ

výstup

absolútny počet

ITMS

výstup

absolútny počet

ITMS

vplyv

percentuálny podiel

vypočítava ŠÚSR

PRIORITNÁ OS 2 CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE AKO ZÁKLADNÝ PRINCÍP VEDOMOSTNEJ SPOLOČNOSTI
Merateľné ukazovatele na úrovni prioritnej osi 2
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Názov ukazovateľa
počet certifikovaných inštitúcií
celoživotného vzdelávania
podiel obyvateľstva vo veku 25-64 na
ďalšom vzdelávaní prekračujúcom 4
hodiny v čase prieskumu
kumulatívny počet lektorov, ktorí sa
zúčastnili na programoch zvyšovania ich
kompetencií
počet úspešných absolventov programov
CŽV podporených z projektov OPV
produktivita práce ako dôsledok rozvoja
ľudského kapitálu

Typ

Merná jednotka

zdroj

výstup

absolútny počet

certifikačná komisia

výsledok

percentuálny podiel

EUROSTAT

výstup

absolútny počet

ITMS

výstup

absolútny počet

ITMS

vplyv

USD (základné ceny)

vypočítava ŠÚSR

PRIORITNÁ OS 3 PODPORA VZDELÁVANIA OSÔB S OSOBITÝMI VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Merateľné ukazovatele na úrovni prioritnej osi 3

Názov ukazovateľa
školská neúspešnosť žiakov zo SZP v ZŠ
počet podporených žiakov/študentov zo
SZP a so ŠVVP
počet osôb s osobitými vzdelávacími
potrebami zúčastnených na programoch
ďalšieho vzdelávania
úspešnosť na trhu práce alebo v prijatí do
nasledujúceho stupňa štúdia účastníkov
programov v rámci OPV zameraných na
špecifické potreby osôb zo SZP a
marginalizovaných komunít 12 mesiacov
po skončení vzdelávania

Typ

Merná jednotka

zdroj

výsledok

percentuálny podiel

ÚIPŠ

výstup

absolútny počet

ITMS

výstup

absolútny počet

ITMS

percentuálny podiel

ITMS (potrebné inštitucionálne
a finančne zabezpečiť ex post
monitorovanie projektov - nie je
zmluvne určený záväzok KPP
sledovať údaje)

Typ

Merná jednotka

zdroj

výsledok

absolútny počet

ITMS

výstup

absolútny počet

ITMS

vplyv

Cieľ a zameranie prioritnej osi 5

Merateľné ukazovatele na úrovni prioritnej osi 5

Názov ukazovateľa
Počet zadministrovaných žiadostí k 31.12
daného roka
Počet podpísaných zmlúv o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku
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