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Nasledujúci Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) je vypracovaný
v súlade s platným znením zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja
a s princípmi tvorby strategického dokumentu uvedené v Metodike na vypracovanie
PHSR, verzia 2.0. z roku 2015.
Ciele a priority nasledujúceho PHSR sú v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými
v Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2020/30, PHSR
zohľadňuje ciele a priority ustanovené v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2009 – 2015 a je vypracovaný podľa záväznej
časti územnoplánovacej dokumentácie obce.
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1. Úvod
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Mikroregiónu nad Holeškou na roky 2015 - 2025
mikroregión
www.holeska.sk

Zámer spracovania PHSR
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu
nad Holeškou na roky 2015 - 2025
S pomocou externých odborníkov spracované spoločnosťou:
Franchisingová spoločnosť MEDIA COELI ® - STILICO, s.r.o.,
A.Kubinu 6, 917 01 Trnava
Spracovateľský kolektív: Mgr. Barbora Jančíová, Ing. Michaela
Gregušová
Dokument bol spracovaný v zmysle platnej legislatívy a metodiky
na spracovanie PHSR. Ako zdroje informácií boli použité PHSR obcí
mikroregiónu pre roky 2015-2025
Verejnosť sa zapojila formou dotazníkového prieskumu, verejného
prerokovania
a verejného
pripomienkovania
PHSR
obcí
mikroregiónu.
Obdobie spracovania: od 01.02.2016
Náklady na spracovanie dokumentu boli financované z vlastných
zdrojov mikroregiónu
www.holeska.sk

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu nad Holeškou (PHSR)
je hlavný strategický dokument obce a určuje jej koncepčný a systematický rozvoj v
horizonte 5 – 10 rokov.
Dosiahnutie strategického cieľa PHSR obce presahuje hranice jedného volebného
obdobia. Z tohto dôvodu bol PHSR spracovaný uplatnením princípu partnerstva v súlade
s Metodikou pre spracovanie PHSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, júl 2014) a metodológiou OECD s názvom „Nástroje regionálnej politiky na
úrovni samosprávnych krajov SR“ z roku 2009. PHSR obce je vypracovaný v súlade
s cieľmi a prioritami nadradených strategických a koncepčných dokumentov: Národná
stratégia regionálneho rozvoja (máj 2014), priority Trnavského samosprávneho kraja,
Regionálna integrovaná územná stratégia a Programe hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2009 – 2015.
Pod pojmom partnerstvo sa chápe spolupráca sociálno-ekonomických partnerov na
príprave, uskutočňovaní, financovaní, monitorovaní a hodnotení realizácie priorít a cieľov
podpory regionálneho rozvoja. Sociálno-ekonomickými partnermi sú ústredné orgány
štátnej správy, miestne orgány štátnej správy, vyšší územný celok, susedné obce,
mikroregión, ktorého je obec členom, a iné fyzické a právnické osoby s potenciálom
ovplyvniť rozvoj obce na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni.
Potreba vypracovať nový PHSR obce na obdobie 2015 - 2025 vyplýva zo zmien v obci
v období platnosti pôvodného programu a tiež zo zmeny legislatívnych podmienok v SR
(schválenie novely zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja).
Aktualizovaný PHSR umožní obci pripraviť sa na čerpanie štrukturálnych a investičných
fondov Európskej únie v období 2014 – 2020 na základe Partnerskej dohody SR a nastaví
dlhodobé smerovanie obce.
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Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Platnosť
Úroveň
Názov dokumentu
dokumentu
dokumentu
Stratégia Európa 2020
2020
Nadnárodná
Partnerská dohoda na roky
2020
Nadnárodná
2014 - 2020
Národná
stratégia
regionálneho
rozvoja
SR
2030
Národná
(NSRR)
Program
hospodárskeho
a sociálneho
rozvoja
2018
Regionálna
Nitrianskeho samosprávneho
kraja 2012 – 2018
Územný plán VÚC NSK
Regionálna

Programy
hospodárskeho
a sociálneho
rozvoja
obcí
patriacich do Mikroregiónu
nad Holeškou na roky 20152025

2025

Miestna

Územné plány obcí patriacich
do
Mikroregiónu
nad
Holeškou v platnom znení
vrátane zmien a doplnkov

-

Miestna

Záverečné
účty
obcí
patriacich do Mikroregiónu
nad Holeškou za roky 2012 –
2015

2015

Miestna

Program
odpadového
hospodárstva
Mikroregiónu
nad Holeškou do roku 2015

2015

Miestna

Zdroj
www.eu2020.gov.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk
www.mindop.sk

www.unsk.sk
www.unsk.sk
www.borovce.sk,
www.obecdlopasov.sk
www.dubovany.sk
www.chtelnica.sk
www.kocin-lancar.sk
www.krakovany.sk
www.nizna.sk
www.obecostrov.sk
www.rakovice.sk
www.sterusy.sk
www.velkekostolany.sk
www.trebatice.sk
www.vesele.sk
www.dubovany.sk
www.chtelnica.sk
www.krakovany.sk
www.obecostrov.sk
www.rakovice.sk
www.velkekostolany.sk
www.trebatice.sk
www.borovce.sk,
www.obecdlopasov.sk
www.dubovany.sk
www.chtelnica.sk
www.kocin-lancar.sk
www.krakovany.sk
www.nizna.sk
www.obecostrov.sk
www.rakovice.sk
www.sterusy.sk
www.velkekostolany.sk
www.trebatice.sk
www.vesele.sk
www.holeska.sk

Proces vypracovania PHSR bol zabezpečený nasledujúco:
- riadenie: externý spracovateľ vybratý na základe verejnej súťaže
- pracovná skupina pre hospodársku, sociálnu, environmentálnu oblasť
- zapojenie verejnosti: a) dotazníkový prieskum; b) verejné prerokovanie PHSR
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Počas prípravy PHSR bol na webovom sídle a úradnej tabuli obce oznam o spracovaní
PHSR s možnosťou žiadať viac informácií priamo od povereného pracovníka obecného
úradu, prípadne s možnosťou kontaktovať externého spracovateľa PHSR. Pracovné
skupiny sa podieľali na pripomienkovaní analytickej časti a spolupracovali pri tvorbe
ostatných ťažiskových častí PHSR. Návrh PHSR bol na záver verejne prerokovaný
v priestoroch obecného úradu.
PHSR rieši rozvoj obce v súlade s jej špecifikami a požiadavkami modernej
spoločnosti. Môže významne prispieť k zvýšeniu prosperity územia. Dokument
vyjadruje spoločnú víziu budúceho rozvoja obce založenú na výsledkoch
strategického plánovania. Navrhované aktivity vychádzajú z miestnych
podmienok a potrieb a smerujú k zlepšeniu kvality života v obci.
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2. Analytická časť PHSR - Informácie o Mikroregióne nad Holeškou (MNH)
Mikroregión nad Holeškou vznikol založením dňa 26.6.2000 na ustanovujúcom sneme
ako záujmové združenie „Spoločenstvo mikroregiónu nad Holeškou“. V súčasnosti má
mikroregión 13 členských obcí a patrí sem i Stredná odborná škola Rakovice, ktorá slúži
ako sídlo mikroregiónu.
Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského,
kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Názov „Mikroregión nad Holeškou“ dostal pomenovanie podľa potoku Holeška, ktorá
kedysi pretekala všetkými členskými obcami. V znaku MNH je slnko so siedmymi lúčmi,
ktoré symbolizujú 7 zakladajúcich obcí a pohorie Malé Karpaty predstavujúce úrodné
polia, ktorými pretekal potok Holeška.
Mikroregión územno - správne patrí do Trnavského kraja, okresu Piešťany a rozprestiera
sa na území prechádzajúcom od Podunajskej nížiny až na svahy Malých Karpát. Potok
Holeška, ktorý preteká územím, je zároveň jedným z integrujúcich prvkov myšlienky
vzniku mikroregiónu. Priaznivé pôdne a klimatické pomery zaraďujú región k oblastiam
s najvyšším poľnohospodárskym potenciálom. Kontinuita v poľnohospodárskej výrobe sa
zachovala až po súčasnosť.

Mapa 1: Mapa
Mikroregiónu nad
Holeškou
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História územia obcí mikroregiónu siaha až do neolitu, čo prezrádzajú archeologické
nálezy. Obce boli osídľované približne v rovnakom historickom období, vzájomná blízkosť
ich predurčovala k vzniku približne rovnakých kultúrnych tradícií. Hodnota kultúrneho
dedičstva tohto územia je určená množstvom zachovaných kultúrnych pamiatok,
udržiavaním kultúrnych a duchovných tradícií a genofondovo hodnotnými prírodnými
lokalitami, predstavujúcimi bohatý potenciál z hľadiska cestovného ruchu. Jednou
z hlavných činností mikroregiónu v tejto oblasti bolo vybudovanie cyklotrasy.
Hlavné činnosti Mikroregiónu nad Holeškou sú:
- koordinovaný postup pri vytváraní koncepcie rozvoja mikroregiónu
- cieľavedomú spoločnú ochranu zákonných práv a záujmov členov
- iniciovanie a podporu aktivít v oblasti turistiky a agroturistiky
- vytváranie priaznivého prostredia pre súkromných podnikateľov v oblasti
služieb súvisiacich s vidieckou turistikou
- zviditeľňovanie mikroregiónu vhodnou propagáciou
- dosiahnutie vyššej ekonomickej prosperity obcí v mikroregióne a ich obyvateľov
- ochranu životného prostredia
Tabuľka 1: Zoznam členov MNH
Rok vstupu do MNH

Počet obyvateľov
k 31.12.2014

Borovce

Jún 2000

1 002

Dolný Lopašov

Jún 2000

957

Dubovany

Jún 2000

1 004

Rakovice

Jún 2000

570

Šterusy

Jún 2000

504

Veľké Kostoľany

Jún 2000

2 773

Veselé

Jún 2000

1 191

Obec
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Združená
stredná
škola
poľnohospodárska
v Rakoviciach

Jún 2001

Školský rok
2015/2016:
179 žiakov

Trebatice

Marec 2004

1 369

Nižná

Marec 2004

550

Krakovany

Máj 2007

1 447

Kočín-Lančár

Máj 2007

525

Ostrov

Jún 2009

1 236

Prašník

Jún 2009, výstup
december 2014

854

2013

2 593

Chtelnica

-

2.1. Analýza vnútorného prostredia
Nasledujúce riadky analyzujú silné a slabé stránky obce z hľadiska nasledujúcich
aspektov:
- ľudské zdroje (počet obyvateľov, úmrtnosť/pôrodnosť, vek, pohlavie, migrácia a pod.)
- vzdelávanie a vzdelanosť (počet žiakov)
- pracovný trh
- hospodárenie obce
- podnikateľské prostredie (počet firiem, zameranie, počet zamestnancov a pod.)
- bytový fond (počet bytových jednotiek, typ vlastníctva a pod.)
- zdravotná infraštruktúra
- technická infraštruktúra
- bezpečnosť
- doprava
- kultúra
- životné prostredie
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Analýza vnútorného prostredia je rozdelená na tri tematické celky: sociálne, hospodárske
(ekonomické) a environmentálne podmienky. Pre každý z tematických celkov je
spracovaná samostatná SWOT analýza.
Tabuľka 2: Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Oblasť dát /téma

Zdroj dát
Štatistický úrad SR
Inštitút
informatiky
a
štatistiky
Štatistický úrad SR
Inštitút
informatiky
a
štatistiky
Štatistický úrad SR
Ústav informácií a prognóz
Národné
centrum
zdravotníckych informácií
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR
Slovenská
agentúra
pre
rozvoj investícií a obchodu
Finančná správa SR
Slovenský
hydrometeorologický ústav
Slovenská
agentúra
životného prostredia

Demografia

Bývanie
Školstvo a vzdelávanie
Zdravotníctvo
Sociálna starostlivosť

Ekonomická situácia

Životné prostredie

Webová stránka
www.slovakstatistics.sk
www.infostat.sk
www.slovakstatistics.sk
www.infostat.sk
www.slovakstatistics.sk
www.uips.sk
www.nczisk.sk
www.upsvar.sk
www.minv.sk
www.slovakstatistics.sk
www.sario.sk
intrastat.financnasprava.sk
www.shmu.sk
www.enviroportal.sk

2.1.1 Sociálne podmienky – ľudské zdroje
Mikroregión nad Holeškou
Nasledujúce riadky poskytujú prehľad demografického vývoja obcí MNH v roku 2014.
Tabuľka obsahuje tri vekové skupiny obyvateľstva a to v predproduktívnom veku,
v produktívnom veku, a v poproduktívnom veku. Zdrojom dát boli údaje Štatistického
úradu SR.
Tabuľka 3: Štruktúra obyvateľstva mikroregiónu k 31.12.2014
Predproduktívny
vek
0 – 14 rokov

Produktívny vek
15 -59 rokov

Poproduktívny
vek
60 a viac rokov

Počet
obyvateľov
celkom

Borovce
Dolný
Lopašov
Dubovany

125

668

209

1 002

126

615

216

957

141

669

194

1 004

Chtelnica
KočínLančár
Krakovany

346

1 655

592

2 593

57

357

111

525

248

879

320

1 447

Nižná

77

347

126

550

Ostrov

151

792

293

1 236

90

389

91

570

Obec

Rakovice
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Trebatice
Veľké
Kostoľany
Veselé

217

873

279

1 369

447

1 828

498

2 773

186

750

255

1 191

72

310

122

504

2 283

10 132

3 306

12 948

Šterusy
Celkovo za
MNH
Zdroj: ŠÚ SR

Veková skladba v MNH v predproduktívnom veku sa pohybuje od 11% (najnižšia v obci
Kočín-Lančár) do 17% (najvyššia v obci Krakovany) z celkového počtu obyvateľov
v danej obci. Obyvatelia vo veku 60 a viac predstavujú v percentuálnych hodnotách 1624% z celkového počtu obyvateľov v danej obci, najnižšia hodnota je v obci Rakovice,
najvyššia hodnota v obciach Ostrov a Šterusy.
Graf 1: Počet obyvateľov v jednotliých obciach MNH k 31.12.2014

Počet obyvateľov v jednotlivých obciach MNH
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Mikroregión nad Holeškou má dve obce nad 2 000 obyvateľov (Chtelnica, Veľké
Kostoľany), šesť obcí nad 1 000 obyvateľov (Borovce, Dubovany, Krakovany, Ostrov,
Trebatice, Veselé) a päť obcí do 1 000 obyvateľov (Dolný Lopašov, Kočín-lančár, Nižná,
Rakovice, Šterusy).
Tabuľka 4: Prírastky/úbytky obyvateľstva mikroregiónu k 31.12.2014
Narod.

Zomrel.

Prirodz.
prírastok
(úbytok)

Prisťah.

Vysťah.

Prírastok
(úbytok)

Celkový
prírastok
(úbytok)

Borovce
Dolný
Lopašov
Dubovany

7

11

-5

40

7

33

28

6

9

-3

17

20

-3

-6

9

15

-6

20

13

7

1

Chtelnica
KočínLančár
Krakovany

25

20

5

35

16

19

24

5

10

-5

18

9

9

4

21

15

6

29

33

-4

2

7

4

3

17

5

12

15

Obec

Nižná
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Ostrov
Rakovice
Trebatice
Veľké
Kostoľany
Veselé
Šterusy
Celkovo
za MNH
Zdroj: ŠÚ SR

10

13

-3

42

20

22

19

4

9

-5

31

4

27

22

15

8

7

48

32

16

23

31

24

7

40

31

9

16

13

14

-1

27

33

-6

-7

5

5

0

3

7

-4

-4

158

157

0

367

230

137

137

Podľa celkového prírastku/úbytku obyvateľov v jednotlivých obciach môžeme tvrdiť, že
rok 2014 bol priaznivý, záporné hodnoty sa vyskytli iba v troch obciach (Dolný Lopašov,
veselé, Šterusy). Pre mikroregión predstavuje migračný prírastok 100% z celkového
prírastku 137 obyvateľov.
Vývoj nezamestnanosti v mikroregióne
Jednou z priorít mikroregiónu je zvyšovať zamestnanosť a tak prispievať k zvyšovaniu
životnej úrovne občanov. Podporou rozvoja podnikateľského prostredia, služieb a
cestovného ruchu chce mikroregión vytvoriť nové efektívne pracovné príležitosti pre
nezamestnanú aktívnu pracovnú silu a tým postupne znižovať nezamestnanosť v
mikroregióne.
Analýza nezamestnanosti vychádza z údajov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
ktorý mapuje štruktúru nezamestnaných v okrese Piešťany. Priemerné percento
nezamestnanosti za mikroregión je 4,38% a nedosahuje okresný (k 31.12.2014 má
hodnotu 7,51 %), ani krajský priemer (k 31.12.2014 má hodnotu 8,03%).
Podiel nezamestnaných na celkovom počte v jednotlivých obciach je vyjadrený
percentuálne. V rámci mikroregiónu má najvyššiu nezamestnanosť v roku 2014 obec
Borovce 6,29%, 5-6% nezamestnanosť majú dve obce Rakovice, Kočín-Lančár, 4-5%
nezamestnanosť má šesť obcí Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica, Nižná, Ostrov, Veľké
Kostoľany, nezamestnanosť pod 4% majú tri obce Veselé, Trebatice, Krakovany a najnižší
počet nezamestnaných na celkovom počte obyvateľov v obci má obec Šterusy 2,98%.
Graf 2: Počet nezamestnaných v jednotlivých obciach MNH v % k 31.12.2014
Podiel nezamestnaných na celkovom počte obyvateľov obcí v MNH
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
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Tabuľka 5: Vývoj počtu nezamestnaných mikroregiónu od 2010 do 2014
Borovce
Dolný
Lopašov
Dubovany
Chtelnica
KočínLančár
Krakovany
Nižná
Ostrov
Rakovice
Trebatice
Veľké
Kostoľany
Veselé
Šterusy
Celkovo za
MNH
Zdroj: ŠÚ SR

2010

2011

2012

2013

2014

44

40

59

63

63

28

31

52

47

43

37
123

52
119

56
158

55
141

47
116

34

27

36

32

27

52
33
61
16
42

52
24
67
24
54

57
28
49
33
65

55
27
60
35
61

47
22
53
31
49

130

135

140

159

125

60
14

75
18

73
25

67
19

45
15

2 684

2 729

2 843

2 834

2 697

Miera nezamestnanosti (pozitívne i negatívne) sa môže meniť aj podľa tvorby pracovných
miest v jednotlivých obciach, v okresnom meste Piešťany a krajskom meste Trnava.
Pre zníženie nezamestnanosti v mikroregióne je potrebné:
•
•
•
•
•

stabilizovať počet obyvateľov v jednotlivých obciach s výhľadom na postupný
nárast,
vytvoriť podmienky pre novú bytovú výstavbu v jednotlivých obciach,
podnietiť tvorbu pracovných príležitostí a podnikateľských aktivít v súkromnom
sektore,
dobudovať zariadenia občianskej vybavenosti a služieb v jednotlivých obciach,
dobudovať technickú infraštruktúru ako nevyhnutných predpoklad pre rozvoj
jednotlivých obcí

2.1.2. Hospodárske podmienky a technická infraštruktúra
2.1.2.1. Potenciál obce v oblasti rozvoja výroby a služieb
Podnikateľské prostredie v Mikroregióne nad Holeškou je rozvinuté vďaku množstvu
existujúcich prevádzok malých živnostníkov, ktorí tu majú veľké zastúpenie nielen
v predaji spotrebného tovaru ako sú potraviny, ďalej kvetinárstvo, pošta, lekáreň, ale aj
v rámci služieb ako sú kaderníctva, masážny salón, pohostinstvá, reštaurácia, zmrzlina,
krajčírstvo. Vyskytujú sa tu i rôzne špecializované technické firmy a niekoľko
zaujímavých väčších zamestnávateľov.
Tabuľka 6: Počet právnických osôb v mikroregióne za roky 2010 - 2014
2010
2011
2012
2013
PO neziskové
100
104
110
116
PO ziskové
195
205
222
253
PO spolu
295
309
332
369

2014
122
280
402

Zdroj: ŠÚ SR.
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Z vyššie uvedených štatistických údajov vyplýva, že počet podnikateľských a ekonomicky
aktívnych subjektov v mikroregióne stabilne stúpa, čo vytvára dobré predpoklady pre
tvorbu pracovných miest a trvalo udržateľný rozvoj v mikroregióne. Pozitívnym faktorom
rozvoja podnikania je blízkosť k okresnému mestu Piešťany a krajskému mestu Trnava.
Odvetvia výroby a služieb
Štruktúra ekonomickej základne obce je profilovaná jednotlivými odvetviami. Mikroregión
má diverzifikovanú štruktúru hospodárstva, v jednotlivých obciach sú zastúpené rôzne
druhy podnikateľských subjektov v oblasti výroby a poskytujúcich služby.
Tabuľka 7: Zoznam významných podnikateľských subjektov v jednotlivých
obciach mikroregiónu – čiastkový výpis
P. č.

Názov

Obec

PD Chtelnica
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB
CHTELNICA, spol. s r.o.
PVOD Kočín

Chtelnica
Chtelnica

37000 Čistenie a odvod odpadových vôd

Kočín-Lančár

MADRA, s.r.o.

Kočín-Lančár

01410 Chov dojníc
46320 Veľkoobchod s mäsom a
mäsovými výrobkami
29320 Výroba ostatných dielov
a príslušenstva pre motorové vozidlá

1

PD Borovce

Borovce

2

L. A. D. plus, s.r.o.

Borovce

3

PD Dolný Lopašov

Dolný Lopašov

4

PPS, s.r.o.
PIERRE INTERNATIONAL,
s.r.o.

Dolný Lopašov

5
6
7
8
9
10
11
12

SK NACE
01500 Zmiešané hospodárstvo, 01110
Pestovanie obilnín
46730 Veľkoobchod s drevom,
stavebným materiálom a sanitárnymi
zariadeniami
01110 Pestovanie obilnín (okrem ryže),
strukovín a olejnatých semien
01300 Rozmnožovanie rastlín
46190 Sprostredkovanie obchodu s
rozličným tovarom
47110 Maloobchod v nešpecializovaných
predajniach najmä s potravinami,
nápojmi a tabakom
01140 Pestovanie cukrovej trstiny

Ladislav Šajtava RIA –
Rozličný tovar

Inalfa Roof Systems
Slovakia s. r. o.
K&L Real Krakovany, spol.
s r. o.

Dubovany
Dubovany

Krakovany
Krakovany

13

PD Nižná

Nižná

14
15
16
17

ARGUS, spol. s r. o.
GRANELAM a.s.
MTL s. r. o.
J.M.L.I. spol. s r. o.

Ostrov
Ostrov
Rakovice
Rakovice

18

Rhenus Logistics, s.r.o.

Trebatice

19

OKE Plastic SK, s. r. o.

Trebatice

20

PD podielnikov Veľké
Kostoľany

21

ENL SK, s.r.o.

Veľké
Kostoľany
Veľké
Kostoľany
Veselé
Veselé

22
23

SPD Veselé
Plantex, s. r. o.
PVOD Kočín, prevádzka
24
Šterusy
Šterusy
Zdroj: vlastné spracovanie, PHSR obcí MNH
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55100 Hotelové a podobné ubytovanie
01110 Pestovanie obilnín (okrem ryže),
strukovín a olejnatých semien
18120 Iná tlač
01300 Rozmnožovanie rastlín
49410 Nákladná cestná doprava
23640 Výroba malty
52290 Ostatné pomocné činnosti v
doprave
22290 Výroba ostatných plastových
výrobkov
01110 Pestovanie obilnín (okrem ryže),
strukovín a olejnatých semien
22290 Výroba ostatných plastových
výrobkov
01410 Chov dojníc
01300 Rozmnožovanie rastlín
01410 Chov dojníc
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2.1.2.3 Technická infraštruktúra
V každej obci MNH sa nachádza Obecný úrad. Najvyšším výkonným a štatutárnym
orgánom každej obce je starosta. Rozhodovacím orgánom v najdôležitejších otázkach
života každej obce je obecné zastupiteľstvo, ktoré je tvorené z poslancov volených tak
ako starosta obce v priamych voľbách.
Dopravná infraštruktúra v mikroregióne popisuje dopravné väzby, cestnú hromadnú
dopravu, železničnú dopravu, turistické chodníky a cyklotrasy, leteckú dopravu
a parkovacie plochy.
Územie mikroregiónu je začlenené do širšieho okolia nasledujúcimi dopravnými
väzbami:
• II. trieda č. 499, ktorá sa začína na hraničnom prechode Vrbovce – Javorník do
Česka, nasleduje Myjava, Brezová pod Bradlom, Košariská, Prašník, piešťanský
okres: Vrbové, Trebatice, Piešťany, Banka, okres Topoľčany: Radošina, Nitrianska
Blatnica, Bojná, Nemčice a končí v Topoľčanoch. Jej dĺžka je 82,202 km, križuje
rôzne cesty I., II. a III. triedy a je napojená na diaľnicu D1
•

II. trieda č. 502, ktorá vedie z Bratislavy cez Svätý Jur, Pezinok, Modru, Častú,
Doľany, ďalej prechádza Dolnými a Hornými Orešanmi, cez Smolenice, Trstín,
Dechtice, Chtelnica, Šterusy a končí vo Vrbovom. Je križovaná cestami II. a III.
triedy. Celková dĺžka je 78,824 km.

•

II. trieda č. 504 sa začína v Modru, pokračuje cez Budmerice, prechádza do
okresu Trnava: Malženice, hlohovecký okres a okres Piešťany: Veľké Kostoľany,
Dubovany, vchádza do okresu Nové Mesto nad Váhom: Čachtice a končí v Novom
Meste nad Váhom. Jej dĺžka je 71,174 km, križuje cesty I., II. a III. triedy,

•

II. trieda č. 507 má dĺžku 220,067 km a ide o najdlhšiu cestu II. triedy na SR.
Prechádza začína v Gabčíkove a končí v Žiline, prechádza tromi okresmi:
Trnavský, Trenčiansky a Žilinský.

•

rôzne cesty III. triedy

•

miestne obecné komunikácie, krátke uličky pre chodcov a cyklistov,
samostatné chodníky.

Cestnú hromadnú dopravu v mikroregióne zabezpečujú pravidelné autobusové spoje
SAD Piešťany a SAD Trnava.
V Mikroregióne nad Holeškou je železničná doprava závislá od polohy jednotlivých obcí.
Najvyužívanejšie železničné stanice sú v okresnom meste Piešťany, krajskom meste
Trnava a menšia železničná stanica vo Veľkých Kostoľanoch. Železničná trať PiešťanyTrebatice-Krakovany-Vrbové sa už v súčasnosti pre osobnú dopravu nevyužíva a na jej
mieste sa plánuje vybudovať cyklotrasa. V súčasnosti je projekt zapracovaný v RIÚS
TTSK.
Mikroregión nad Holeškou pripravuje projekt obnovy čerešňových ciest a vytvorenia
cyklotrás. Naň by mali nadväzovať turistické trasy v Chránenej krajinnej oblasti Malé
Karpaty. Sieť účelových zariadení miestnych komunikácií bude slúžiť aj pre turistické
trasy sprístupňujúce turistické miesta katastra. Nutnosť riešenia samostatných
cykloturistických chodníkov sa predpokladá vzhľadom v nadväznosti na trasy navrhované
VÚC Trnava. V územnom pláne regiónu Trnavského samosprávneho kraja je navrhnutá
Malokarpatská cyklomagistrála (celková dĺžka: 128 km). Diaľková cyklotrasa ide na
Záhorí po západnom úpätí Malých Karpát, na Považí po východnom úpätí. Vedie v celej
dĺžke po štátnych cestách II. a III. triedy, je zjazdná cestnými bicyklami. Cyklotrasa
začína vo Vysokej pri Morave. V Zohore križuje Záhorskú cyklomagistrálu, prechádza do
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Lozorna, Plaveckého Podhradia, pokračuje cez Plavecký Peter na Bukovú a Trstín. Trasa
pokračuje cez Naháč, Dechtice (možnosť odbočky na hrad Dobrá Voda), Chtelnicu, Dolný
Lopašov, Šterusy do Vrbového. V Krakovanoch odbočuje na sever do Čachtíc. Odtiaľ trasa
ďalej pokračuje do Nového Mesta nad Váhom, kde končí.
Cez obec Veselé, Rakovice, Borovce, Trebatice, Krakovany, Ostrov, mesto Vrbové,
Šterusy, Kočín, Lančár, Dolný Lopašov, Chtelnica, Nižná, Veľké Kostoľany, Dubovany
prechádza cyklotrasa „Nad Holeškou“, ktorú napája aj miestna cyklistická trasa,
vedená pozdĺž miestnych komunikácií a po poľných cestách. Cyklotrasa prepája
existujúce a plánované športovo-rekreačné lokality.
V leteckej doprave občania obce využívajú vnútroštátne a medzinárodné letecké
spojenia z medzinárodného letiska Bratislava, prípadne letisko Piešťany, ktoré však
poskytuje iba obmedzené služby.
Parkovanie súkromných vozidiel je vyriešené v rámci garážovania v rodinných domoch,
resp. odstavnými spevnenými plochami na vlastných pozemkoch. Pre zariadenia
občianskej vybavenosti a služieb slúžia plochy vedľa miestnych komunikácií alebo priamo
krajnice vozoviek, tie však nemožno zaradiť medzi parkovacie plochy.
Energetická infraštruktúra poskytuje prehľad:
-

o
o
v
o
o

-

dodávateľoch elektrickej energie: prevažná väčšina obcí preferuje ZSE, a.s.
prevádzkovateľoch zemného plynu: plynofikácia sa v obciach pohybuje
rozmedzí 90-99%
prevádzkovateľoch vodovodných sietí a % pripojenia obyvateľstva na vodovod
vybudovanej kanalizácií, ČOV a % pripojenia obyvateľstva na kanalizáciu

V obciach sú poskytovateľmi telefónnej siete Slovak Telecom, Orange a O2. Každá obec
má v správe miestny verejný rozhlas a každá obec uverejňuje a poskytuje informácie
prostredníctvom vlastnej internetovej stránky.
Tabuľka 8: Sumarizácia energetickej infraštruktúry v mikroregióne
Dodávateľ
elektrickej
energie

Dodávateľ
zemného plynu

Borovce

ZSE, a.s.

SPP a.s.

Dolný Lopašov

ZSE, a.s.

SPP a.s.

Dubovany

ZSE, a.s.

SPP a.s.

Chtelnica

ZSE, a.s.

Kočín-Lančár

Obec

Prevádzkovateľ
vodovodu,
% napojenia

Kanalizácia,
% napojenia

TAVOS, a.s.
95%
Obec,
90%
TAVOS, a.s.
100%

22%
ČOV Veselé

SPP a.s.

TAVOS, a.s.
100%

Vlastná ČOV v správe
obecnej firmy
OBECNÝ PODNIK
SLUŽIEB spol. s r.o.

ZSE, a.s.

SPP a.s.

Obec,
100%

Nie

Krakovany

SPP, a.s.

SPP a.s.

TAVOS, a.s.
95%

15%
Vlastná ČOV
Krakovany

Nižná

ZSE, a.s.

SPP a.s.

Ostrov

ZSE, a.s.

SPP a.s.

Rakovice

ZSE, a.s.

SPP a.s.

Trebatice

Magna Energia

SPP a.s.
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TAVOS, a.s.
100%
TAVOS, a.s.
38%
TAVOS, a.s.
99%
TAVOS, a.s.

Nie
25%
ČOV Veselé
70%

Nie
40%
ČOV Krakovany
95%
ČOV Veselé
70%
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a.s.
Veľké
Kostoľany

70%

Magna Energia
a.s.

SPP a.s.

TAVOS, a.s.
95%

Veselé

ZSE, a.s.

SPP a.s.

TAVOS, a.s.
98%

Šterusy

ZSE, a.s.

SPP a.s.

Obec,
90%

ČOV Krakovany
46%
ČOV Veľké
Kostoľany, miestna
časť Pod Hájom
38%
Vlastná ČOV
Veselé
Nie

Zdroj: vlastné spracovanie, PHSR obcí MNH

Sociálna, zdravotná a kultúrna infraštruktúra
Výhľadové demografické trendy Slovenska hovoria o všeobecnom starnutí populácie
(najmä po roku 2005 sa výrazne zvýšilo percento obyvateľov v poproduktívnom veku na
SR), čo sa prejaví zvýšeným dopytom po sociálnych službách. V každej obci MNH je preto
potrebné zvážiť štruktúru poskytovaných sociálnych služieb a prihliadať na potreby
obyvateľstva nielen v súčasnosti, no i do budúcna.
V rámci mikroregiónu sa plánuje vypracovať spoločný objekt sociálnej starostlivosti, do
ktorého by boli umiestnení prevažne obyvatelia z MNH.
Vo väčšine obcí MNH sa nenachádza žiadne zdravotné stredisko. V prípade realizácie
výraznejšej bytovej alebo individuálnej bytovej výstavby v obci vzrastie počet obyvateľov
natoľko, že bude potrebné vytvoriť zdravotnícke ambulancie prípadne rozšíriť kapacity
v existujúcich zdravotníckych zariadeniach.
V obciach MNH sú zriadené rôzne záujmové skupiny, ktoré fungujú formou občianskych
združení alebo inými formami. Organizácie, zväzy a záujmové skupiny počas roka
organizujú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré prezentujú schopnosti, šikovnosť,
kreativitu miestneho obyvateľstva a taktiež aj miestne zvyky a tradície.
Dňa 09.05.2014 vzniklo občianske združenie Holeška (OZ Holeška), ktoré tvoria obce
MNH, fyzické a právnické osoby a ďalšie občianske a záujmové združenia. Zastúpený je
tu verejný i súkromný sektor, neziskové organizácie a fyzické osoby.
Cieľom OZ Holeška je:
1. zabezpečovanie a koordinovanie vzájomnej súčinnosti rozvoja obcí združenia,
iných právnických a fyzických osôb v oblastiach:
- rozvoj občianskeho života, účasť občanov na rozhodovaní, rozvoj miestnej samosprávy,
- skvalitňovanie podmienok na život obyvateľov regiónu,
- ochrana životného prostredia,
- ochrana duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva,
- práca s deťmi a mládežou, skvalitňovanie podmienok na výchovu a vzdelávanie,
2. zabezpečovanie sociálnych a zdravotných potrieb obyvateľov,
- podpora podnikania a služieb,
- rozvoj technickej a dopravnej infraštruktúry,
- rozvoj turizmu a cestovného ruchu,
3. vytváranie partnerstiev a spolupráce s občianskymi združeniami, inštitúciami
a inými právnickými subjektmi, cezhraničná spolupráca,
- propagácia a prezentácia regiónu,
- spracovanie kritérií spôsobilosti pre chod miestnej akčnej skupiny,
4. získavanie nenávratnej pomoci pre spracovanie mikroregionálnych stratégií
a rozvoja územia.
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Tabuľka 9: Sumarizácia sociálnej, zdravotníckej a kultúrnej infraštruktúry v
mikroregióne
Objekt
sociálnej
starostlivosti/
opatrovateľská
služba

Zdravotnícke
zariadenia

Počet
OZ,
MO

Kapacita
kultúrneho
domu

Počet knižníc

Borovce
Dolný
Lopašov

nie/1 op.

nie

4

150 osôb

1

nie/2 op.

nie

11

500 osôb

1

Dubovany

nie/0 op.

nie

4

kultúr.-spoloč.
centrum/ 80
osôb

1

nie/1 op.

áno: ambulancia
všeobecného
lekára pre
dospelých,
všeobecný lekár
pre deti a dorast,
zubná ambulancia
a lekáreň

11

400 osôb

1

nie

5

kd v Kočíne1820 osôb, kd
v Lančári-100
osôb

1

nie

17

500 osôb

nie
áno: ambulancia
všeobecného
lekára pre
dospelých

4

200 osôb

3

250 osôb

1 + časopis
Ostrovský
spravodajca

4

nie, priestor
poskytuje
pohostinské
zariadenie,
cukráreň,
pizzeria

1

7

100 osôb + dom
služieb

1 + obecné
noviny
Trebatické
zrkadlo

Obec

Chtelnica

KočínLančár

nie/0 op.

Nižná

áno: 14 lôžok/
1 op.
nie/0 op.

Ostrov

nie/0 op.

Krakovany

Rakovice

nie/0 op.

Trebatice

nie/2 op.
+ detský domov10 detí

nie

nie

áno: ambulancia
všeobecného
lekára pre
Veľké
áno: 27 lôžok/
dospelých,
13
250 osôb
Kostoľany
0 op.
všeobecný lekár
pre deti a dorast,
zubná ambulancia
a lekáreň
áno: ambulancia
všeobecného
lekára pre
nie/spoločenská
Veselé
nie/0 op.
dospelých,
4
sála v SPD
všeobecný lekár
Veselé-250 osôb
pre deti a dorast,
zubná ambulancia
Šterusy
nie/0 op.
nie
1
250 osôb
Zdroj: vlastné spracovanie, PHSR obcí MNH
Vysvetlivky: OZ-občianske združenie, MO-mimovládna organizácia
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Kultúrno-historický fond obcí je pre mikroregión veľmi významný. Jeho primeranou
záchranou, údržbou a využitím v oblasti kultúry a rozvoja cestovného ruchu je možné
významnou mierou prispieť k ekonomickej prosperite celého mikroregiónu.
Medzi najvýznamnejšie miestne kultúrne pamiatky patria:
• v obci Borovce: Kostol sv. Vavrinca, Kaplnka nanebovzatia Panny Mária,
Slovanské žiarové pohrebisko, Ocskayov kaštieľ s parkom, prícestné sochy a kríže
• v obci Dolný Lopašov: Kostol sv. Martina, Kaplnka na miestnom cintoríne,
prícestné sochy a kríže
• v obci Dubovany: Kostol sv. Michala archanjela, Pôvodné objekty mlynov na
Holeške, Most cez Holešku, Roľnícky družstevný liehovar, Stará škola, Rodný dom
saleziána, Stodoly, hospodárske stavby, viacero sôch a krížov
• v obci Chtelnica: Pomník padlých v 1. sv. vojne a Pamätník oslobodenia obce
sovietskou armádou, Kúria, Rímsko-katolícka fara, Kostol Najsvätejšej Trojice,
Kríž-súsošie Kalvárie, Kaštieľ-Hlavná budova a pavilóny A, B, C, D, Park pri
chtelnickom kaštieli, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kaplnka sv. Rócha, socha
Najsvätejšej Trojice, Lurdská jaskyňa, množstvo sôch a krížov
• v obci Kočín-Lančár: v Lančári sa nachádza Kostol sv. Michala archanjela, v Kočíne
sa nachádza kaplnka zasvätená Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, Pomník
padlým v 1. sv. vojne, Zvonica, socha sv. Jána a sv. Pavla a ďalšie sochy a kríže
• v obci Krakovany: Kostol sv. Gála v časti Stráže, Kostol sv. Mikuláša, Etnografické
múzeum, Ľudová knižnica, socha sv. Jána Nepomuckého, socha sv. Floriána,
socha p. Márie morovej, súsošie Sv. rodiny, stĺp p. Márie s dieťaťom, Trojičný stĺp
v Krakovanoch, súsošie najsvätejšej Trojice a rôzne významné archeologické
objavy
• v obci Nižná: Kostol Štefana Kráľa z roku 1682, Zvonica z roku 1788, Kríž pri
kaplnke pri ceste z Nižnej do Veľkých Kostolian, Kríž s Pannou Máriou, Kríž z roku
1863 na cintoríne, Kaplnka Božia muk, Socha Panny Márie, Pomník padlých,
objekty ľudovej architektúry – oblúková brána na dome č. 36 a otvorený komín na
dome č. 34
• v obci Ostrov: Kostol sv. Imricha (evidovaný v Súpise pamiatok SR), Pomník
Panny Márie Immaculaty (národná kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZPF), Zvonica
evanjelická A. V., Lurdská jaskyňa, Kaplnka na cintoríne, Pomník Panny Márie
Immaculaty, Pomník Najsvätejšej Trojice, Pomník sv. Terézie z Listieu, Pomník
Božského Srdca Ježišovho, Pomník padlým v 1. svetovej vojne, Socha sv. Márie
pod krížom pri kostole, Ústredný kríž na cintoríne, Kríž na cintoríne, Kríž v areáli
kostola, Kríž misijný, Kríž v polohe Stráne, Kríž v časti Jalšove (postavený na
pamiatku sv.Jozefa robotníka)
• v obci Rakovice: renesančný kaštieľ, socha Jána Nepomuckého, socha sv. Cyrila a
Metoda, socha sv. Floriána, kalvária v areáli anglického parku, kostol sv. Cyrila a
Metoda, zvonica pri OÚ, anglický park, stála expozícia poľnohospodárskeho
náradia, pamätná izba obce, kríž Panny Márie
• v obci Trebatice: Rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa, Kaplnka sv. Štefana,
kríž na križovatke, kríž pri poľnohospodárskom družstve, kríž v extraviliáne, kríž
na cintoríne, Mariánsky stĺp, Pomník Panny Mária v extraviláne, Pomník sv.
Vendelína, Pomník padlým v 1. Svetovej vojne, Pamätná tabuľa na budove OÚ
• v obci Veľké Kostoľany: rímsko-katolícky kostol sv. Víta, farská kaplnka,
Misionárska kaplnka, Cholerová kaplnka, Krížová cesta, Jaskyňa Panny Márie
Lurdskej, Kamenný kríž, socha sv. Jozefa, socha Ecce homo, socha Božské srdce,
socha Pána Ježiša, socha Panny Márie, Horný mlyn a Pomník padlým v 1. sv.
vojne
• v obci Veselé: kostol sv. Bartolomeja, Kaplnka sv. Kríža Mariánsky stĺp, Socha sv.
Jána Nepomuckého na vonkajšej strane steny kostola, Socha sv. Jána
Nepomuckého na podstavci pri ceste v bývalej obci Ťapkové , Socha sv.
Vendelína, Socha sv. Rócha, Pomník padlým vojakom v 1. svetovej vojne, Malý
náhrobný kamenný kríž, Železný kríž, Kovový kríž, Zvonica, Farská budova,
Rodný dom biskupa Štefana Moysesa, množstvo kamenných krížov
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•

v obci Šterusy: Kostol sv. Kostol sv. Márie Magdalény z roku 1685 (národná
kultúrna pamiatka), Pomník sv. Ján Nepomuckého z roku 1763 (národná kultúrna
pamiatka), Pomník sv. Cyrila a sv. Metoda pri zvonici, Pomník Svätej rodiny z roku
1776, Pomník Najsvätejšej Trojice z roku 1801, Lurdská jaskyňa pri kostole,
Mariánsky stĺp pred domom č. 103 z 19. Storočia (národná kultúrna pamiatka),
Zvonica z 18. Storočia, Kamenný kríž pri ceste s plastikou Ukrižovaného a
nápisom IN/RI z 19. Storočia, Drevený kríž v extraviláne obce so strieškou a
plechovou podobou Ukrižovaného, Kamenný kríž na cintoríne

Školská infraštruktúra
Vzdelávanie v mikroregióne sa uskutočňuje prostredníctvom materských a základných
škôl v jednotlivých obciach a jednou Strednou odbornou školou v Rakoviciach, ktorá
poskytuje štvorročné študijné odbory, trojročné učebné odbory a dvojročné nadstavbové
štúdium. Existenciu, počet tried a počet žiakov v školskom roku 2015/2016 v MŠ, ZŠ, SŠ
poskytuje nasledovná tabuľka.
Tabuľka 10: Prehľad školskej infraštruktúry v mikroregióne
Školský rok 2015/2016
Počet detí v MŠ/
počet tried

Obec
Borovce
Dolný Lopašov
Dubovany

21/1
28/1
30/2

Chtelnica

75/4

Kočín-Lančár
Krakovany
Nižná
Ostrov
Rakovice
Trebatice
Veľké Kostoľany

17/1
44/2
12/1
24/1
43/2
40/2
90/4

Veselé

31/2

Šterusy
14/1
Zdroj: vlastné spracovanie, PHSR obcí MNH

Počet detí v ZŠ/
počet stupňov/
počet tried
zánik v roku 2015
35/1. stupeň/3
29/1. stupeň/2
339/1., 2.stupeň/ 17
+ZUŠ
57/1. stupeň/4
26/1. stupeň/2
168/1., 2. stupeň/9
38/1. stupeň/4
253/1., 2. stupeň/ 17
31/1. stupeň/2
+ZUŠ
-

Počet detí v SŠ/
počet tried
179/10
-

Bývanie
Najčastejšia forma osídlenia v rámci mikroregiónu je výstavba rodinných domov, ktorej
korene siahajú až na začiatok vzniku jednotlivých obcí. Výstavba sa začínala niekoľkými
pár rodinnými domami pozdĺž hlavných obchodných ťahov a neskôr sa z takto osídlených
miest postupne stávali obce. Vznikala tak dvoj a viac generačné rodinné domy, ktorým
prislúchali dvory, záhrady, polia, prípadne iné hospodárske budovy. Postupom rokov sa
začali vytrácať hospodárske budovy pri rodinných domoch a veľká rozmach zaznamenala
výstavba bytových domov nielen v mestách, ale aj v obciach. Obce dostávajú charakter
nielen individuálnej zástavby rodinných domov, ale aj hromadnej bytovej výstavby, kde
sa v jednom bytovom dome nachádza niekoľko bytových jednotiek na dvoch a viac
podlažiach.
Tabuľka 11: Charakteristika bývania v mikroregióne k 31.06.2015
Obec
Borovce
Dolný Lopašov
Dubovany
Chtelnica
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Počet bytových
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276
294
305
779

67/11
32/4
22/5
124/17
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Kočín-Lančár
Krakovany
Nižná
Ostrov
Rakovice
Trebatice
Veľké Kostoľany
Veselé
Šterusy
Celkom za MNH
Zdroj: obce, PHSR obcí

180
540
185
455
185
458
800
370
205
5 032

9/1+ 6/1
13/1
14/2
26/3
28/4
81/9
130/17
48/9
6/1
612/85

Kultúra
MNH sa venuje organizovaniu vlastných podujatí a aktívne sa zapája do ďalších ako
spoluorganizátor resp. záštita.
Kultúrne akcie a spoločenské podujatia organizované MNH:
- Mikro Cup – minifutbalový turnaj žiakov 1.-5. triedy obcí MNH
- Super mikrokvíz – vedomostno-športovo-zábavná súťaž žiakov 6.-9. Triedy
- Deň matiek – slávnostné posedenie pracovníčok obecných úradov obcí MNH
- Cyklo Holečka Tour – prejazd na bicykloch po vyznačenej cyklotrase MNH cez
jednotlivé obce
- Betlehemské svetlo – prinesenie Betlehemského svetla sprievodom do
jednotlivých obcí mikroregiónu
Projekt „Poznaj Mikroregión nad Holeškou“ vznikol v roku 2015 a bol
spolufinancovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo
štátneho rozpočtu SR. V rámci projektu bolo v obciach MNH a v partnerskej obci
Čejkovice umiestnených 14 exteriérových máp, 100 interiérových máp v školách, na
obecných úradoch a v iných verejne prístupných inštitúciách a bolo vytlačených 3 000
turistických skladaných máp, ktoré obsahujú celkovú mapu mikroregiónu, čiastkovo
ohraničené katastre a základné charakteristiky obcí MNH a partnerskej obce Čejkovice.
Obec Čejkovice sa rozprestiera na Južnej Morave, 40 km juhovýchodne od Brna
v okrese Hodonín. Katastrálne územia má rozlohu 2 506 ha, priemernú nadmorskú výšku
208 m.n.m. a preteká ním potom Prušánka. V obci sa nachádza „gotická tvrz“, ktorú tvorí
zámok a hotel s reštauráciou a druhou významnou stavbou je „kostol sv. Kunhuty“.

Šport
Súčasťou života v mikroregióne sú tiež športové aktivity občanov. Športová činnosť v
každej obci MNH má rôzne zastúpenie. Značnú časť športových aktivít tvorí futbal
a činnosti obecných futbalových klubov, ktoré organizujú futbalové zápasy na vlastných
obecných futbalových ihriskách. Obce majú futbalové mužstvá zložené nielen z mužov,
ale i dorastu, starších a mladších žiakov. V obciach MNH pôsobia tenisové, volejbalové,
hádzanárske, nohejbalové, hokejbalové a stolnotenisové kluby, ktoré realizujú svoje
aktivity na tenisových kurtoch, volejbalových, hádzanárskych, nohejbalových
a hokejbalových ihriskách, na multifunkčných ihriskách, na rôznych vonkajších
športových plochách, prípadne v obecných a školských telocvičniach, ktoré slúžia nielen
deťom ale aj ostaným obyvateľom v obciach. Pre rozvoj fyzickej kondície slúžia i
atletické dráhy a posilňovne. Pre aktívny relax slúži motokárová dráha v Trebaticiach,
kolkáreň v Rakoviciach alebo strelnica vo Veselom. Pre najmenšie deti sa v obciach
nachádzajú detské ihriská s vybavením pre rozvoj psychickej a fyzickej pohody. Každá
obec MNH má v činnosti niekoľko klubov už spomínaných športových aktív, prípadne aj
šachový klub v Chtelnici, turistické oddiely v Dolnom Lopašove a Chtelnici.
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Pre pestrú paletu športových činností sa obyvatelia obcí stretávajú na rôznych športových
podujatiach a turnajoch, ktoré sú významnou súčasťou života v obciach mikroregiónu.
Nielen pre šport, ale i pre každodennú rekreáciu, oddych a relax môžu obyvatelia
využívať aj voľné trávnaté priestranstvá, parky, turistické a cyklistické chodníky.
Obce by sa mali zaoberať nielen výstavbou a zveľaďovaním športových a rekreačných
stavieb, no mala by vytvárať aj priestory verejnej zelene pre spríjemnenie života
obyvateľov v obciach.
Mikroregión nad Holeškou každoročne organizuje podujatie Cyklo Holeška Tour v rámci
obcí mikroregiónu. Štart a cieľ sú každý rok v inej obci a účastníci majú k dispozícií
mapu, občerstvenie a dobrú náladu. Cyklotrasu „Nad Holeškou“ spája miestna
cyklistická trasa vedená pozdĺž miestnych komunikácií a po poľných cestách cez obce
Veselé, Rakovice, Borovce, Trebatice, Krakovany, Ostrov, mesto Vrbové, Šterusy, Kočín,
Lančár, Dolný Lopašov, Chtelnica, Nižná, Veľké Kostoľany, Dubovany.
Mikroregión nad Holeškou pripravuje projekt obnovy čerešňových ciest a vytvorenia
cyklotrás. Naň by mali nadväzovať turistické trasy v Chránenej krajinnej oblasti Malé
Karpaty. Sieť účelových zariadení miestnych komunikácií bude slúžiť aj pre turistické
trasy sprístupňujúce turistické miesta katastra. Nutnosť riešenia samostatných
cykloturistických chodníkov sa predpokladá vzhľadom v nadväznosti na trasy navrhované
VÚC Trnava. V územnom pláne regiónu Trnavského samosprávneho kraja je navrhnutá
Malokarpatská cyklomagistrála (celková dĺžka: 128 km). Diaľková cyklotrasa ide na
Záhorí po západnom úpätí Malých Karpát, na Považí po východnom úpätí. Vedie v celej
dĺžke po štátnych cestách II. a III. triedy, je zjazdná cestnými bicyklami. Cyklotrasa
začína vo Vysokej pri Morave. V Zohore križuje Záhorskú cyklomagistrálu, prechádza do
Lozorna, Plaveckého Podhradia, pokračuje cez Plavecký Peter na Bukovú a Trstín. Trasa
pokračuje cez Naháč, Dechtice (možnosť odbočky na hrad Dobrá Voda), Chtelnicu, Dolný
Lopašov, Šterusy do Vrbového. V Krakovanoch odbočuje na sever do Čachtíc. Odtiaľ trasa
ďalej pokračuje do Nového Mesta nad Váhom, kde končí.
2.1.3. Environmentálne podmienky
Mikroregión nad Holeškou leží v okrese Piešťany, v Trnavskom samosprávnom kraji.
Celková rozloha je 18 241,64 ha a nadmorská výška sa pohybuje od 154 do 585 m n. m.
Niektoré katastre obcí spadajú do územia sústavy NATURA 2000, ktorá predstavuje
európsky systém ochrany prírody. Jej cieľom je zachovať európske prírodné dedičstvo,
chrániť biotopy, živočích a rastliny na území členských štátov EÚ, ktoré sú vzácne alebo
ohrozené. Do tejto sústavy patria dva typy území: chránené vtáčie územia (CHVÚ) –
vyhlasované na základe smernice o vtákoch a územia európskeho významu, ktoré sa
navrhujú na ochranu biotopov a druhov rastlín a živočíchov na základe smernice
o biotopoch. V mikroregióne sa vyskytujú obce, ktoré spadajú pod CHVÚ.
Smernica Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov chráni všetky európske
druhy, počas celého ich života vrátane vajec, mláďat a hniezd. Okrem toho chráni
i biotopy, na ktoré sa jednotlivé druhy vtákov viažu. V prílohe smernice je uvedený
zoznam cca 181 druhov a poddruhov vtákov, ktoré spolu so sťahovavými vtákmi
vyčleňujú chránené vtáčie územia.
Na Slovensku sa vyskytuje 341 voľne žijúcich druhov vtákov a 81 patrí medzi druhy
európskeho významu a vyhlasujú sa pre ne chránené územia. V CHVÚ platí 1. stupeň
ochrany s obmedzeniami platnými na celom území Slovenska.
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Do CHVÚ Špačinsko-nižnianské polia patria obce Chtelnica, Dolný Lopašov,
Dubovany, Nižná, Rakovice a Veselé. Má výmeru 5 533,53 ha. CHVÚ slúži na ochranu
a zachovanie priaznivého stavu biotopov druhu vtáka európskeho významu
a sťahovavého druhu vtáka sokola rároha a zabezpečenia podmienok jeho prežitia
a rozmnožovania.
Do CHVÚ Malé Karpaty patria obce Chtelnica, Dolný Lopašov, Kočín-Lančár, Šterusy.
Výmera CHVÚ je 50 633,6 ha a je zameraná na zachovanie biotopov druhov vtákov
sokola rároha, včelára lesného, ďatľa prostredného/bielochrbtého/hnedkavého/čierneho,
výra skalného, lelka lesného, bociana čierneho, sokola sťahovavého, muchárika
bielokrkého/červenohrdlého/sivého, strakoša červenochrbtého, žlny sivej, penice jarabej,
prepelice poľnej, krutihlava hnedého, žltochvosta lesného, pŕhľaviara čiernohlavého,
hrdličky poľnej a orla kráľovského a zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.
Katastrálne územia obcí Chtelnica, Dolný Lopašov, Kočín-Lančár, Šterusy patria do
Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty, ktorá je vyhlásená od roku 1976.
Má výmeru 646,1 km2 pohorí. Ide o chránené územie vinohradníckeho charakakteru,
ktoré predstavuje okrajové pohorie vnútorných Karpát. CHKO pokrývajú veľkej miere
listnaté stromy s bukom, jaseňom štíhlym, javorom horským a lipou, prípadne gaštan
jedlý. V teplomilných trávinno-bylinných spoločenstvách sa vyskytuje hlaváčik jarný,
zlatofúz južný, poniklec veľkokvetý, klinček Lumnitzerov a s ojedinelým výskytom sa tu
nachádza aj listnatec jazykovitý, ranostaj ľúbi, rašetliak skalný. Malé Karpaty majú
druhovo pestré živočíšstvo, cca 700 druhov motýľov a cca 20 druhov mravcov. Bohato
zastúpené je i vtáctvo z okolia hradných zrúcanín ako je skaliar pestrý a skaliarik sivý,
sokol rároh prípadne bocian čierny, včelár obyčajný, hadiar krátkoprstý, výr skalný,
myšiarka ušatá a lelek obyčajný.
Obce MNH prehlásili, že všetky navrhované činnosti v strategických častiach vlastných
PHSR pre roky 2015-2025 budú realizovať mimo dotknutých území sústavy NATURA
2000.

2.1.3.1. Prírodné danosti obce
Prírodný
potenciál
vymedzuje
geografická
charakteristika,
klimatické
podmienky, geologické zdroje, pôdne charakteristiky, hydrologické podmienky,
flóra a fauna.
Geografická charakteristika
Mikroregión nad Holeškou leží na území týchto geomorfologických jednotiek:
- Trnavská tabuľa
- Dolnovážska niva
- Dudvážska mokraď
- Brezovské Karpaty
- Podmalokarpatská pahorkatina
- Dobrovodská kotlina
Klimatické podmienky
Mikroregión patrí do teplej klimatickej oblasti, teplej a mierne suchej podoblasti s
miernou zimou. Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 9-10°C. Najteplejší je mesiac
jún s priemernou teplotou 20-21°C, najchladnejší je mesiac január s priemernou teplotou
-1,4°C. Počet letných dní sa pohybuje v priemere okolo 60 až 70 za rok s priemernou
teplotou 19,5°C. Ročný úhrn zrážok je približne 600-650 mm. Najvyššie úhrny zrážok sa
vyskytujú v letných mesiacoch. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 30 až 40
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za rok. Prevládajúci smer vetra za rok je zo severozápadu až severu a priemerná rýchlosť
vetra sa pohybuje okolo 8 m/s.
Geologické zdroje

Mapa 2:
Geologické
podložie I.

Zdroj:
www.geology.sk

Mapa 3: Geologické podložie II.

Zdroj: www.geology.sk
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Mapa 4: Geologické podložie III.

Zdroj: www.geology.sk
Legenda:
šhr2; stredný pleistocén: fluviálne sedimenty: piesčité štrky a štrky nižších stredných terás s pokryvom
spraší a nerozlíšených deluviálnych hlín a splachov
fhh; kvartér: fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny
dolinných nív a nív horských potokov
šhr1; stredný pleistocén: fluviálne sedimenty: štrky a piesčité štrky vyšších stredných terás s pokryvom
spraší, deluviálnych hlín a splachov
šhm; fluviálne sedimenty: štrky, piesčité štrky a reziduálne štrky akumulácií mladších terás s pokryvom
spraší a deluviálnych splachov
phm; proluviálne sedimenty: hlinité až piesčito-hlinité štrky s úlomkami hornín v stredných náplavových
kužeľoch s pokryvom deluviálnych splachov
pgh; deluviálno-polygenetické sedimenty: hlinito-ílovité a piesčité svahové hliny
ihw; eolicko-deluviálne sedimenty: nevápnité sprašové hliny a sprašiam podobné zeminy
hšh; proluviálne sedimenty: prevažne hliny a piesčité hliny s úlomkami hornín a zahlinenými štrkmi v
nivných náplavových kužeľoch
zlomy zakryté
geologické hranice predpokladané
kvartérne zlomy zakryté
hranica digitálnych máp
príkrovové línie 1. rádu zistené
zlomy zistené
príkrovové línie 1. rádu zakryté
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Pôdne charakteristiky
Mikroregión nad Holeškou sa vyskytujú v pásme černozemí, hnedozemí a čiernic. Pôda sa
podľa indexu poľnohospodárskeho potenciálu nachádza v 3. triede – najvyšší potenciál
pre poľnohospodársku činnosť.
Tabuľka 12: Výmera územia mikroregiónu k 31.12.2014
Celková výmera
územia obce (v m2)

Poľnohospodárska
pôda (v m2)

Nepoľnohospodárska
pôda (v m2)

Borovce

10 873 711

9 637 017

1 236 694

Dolný Lopašov

22 934 132

12 606 418

10 327 714

Dubovany

11 337 293

10 396 411

940 882

Chtelnica

32 965 202

15 022 361

17 942 841

Kočín-Lančár

13 118 621

5 198 308

7 920 313

Krakovany

9 822 707

8 641 232

1 181 475

Nižná

8 046 963

7 161 147

885 816

Ostrov

9 358 265

8 545 426

812 839

Rakovice

6 956 945

6 162 379

794 566

Trebatice

7 666 303

6 800 454

865 849

Veľké Kostoľany

24 386 174

20 742 678

3 643 496

Veselé

13 869 823

12 666 657

1 203 166

Šterusy

11 080 299

6 105 631

4 974 668

182 416 438

129 686 119

52 730 319

Obec

Celkom za MNH
Zdroj: ŠÚ SR

Hydrologické podmienky
Vodné toky pretekajúce mikroregiónom v katastrálnych územiach obcí:
Borovce:
Borovský kanál, Horný Dudváh a Šteruský kanál
Dolný Lopašov: BP Bukovinského potoka, BP Lančárskeho potoka, BP Lopašovského
potoka, Bukovinský potok, Lopašovský potok
Dubovany:
BP Horného Dudváhu, BP Lančarskeho potoka, Borovský kanál, Horný
Dudváh, Lamčarský potok, Veselský kanál, Voderadský kanál
Chtelnica:
BP Chtelničky, BP Dubnického potoka, BP Hornej Blavy, BP
Jasenovského potoka, Bukovinský potok, Chtelnička, Dubnický potok,
Jasenovský potok
Kočín-Lančár:
Kočínsky potok, Lančarský potok, Pústoveský potok
Krakovany:
Holeška, Horný Dudváh, Očkovský kanál
Nižná:
BP Chtelničky, Chtelnička
Ostrov:
BP Ockovského kanála, Horný Dudváh, Očkovský kanál
Rakovice:
BP Kočínskeho potoka, Borovský kanál, Horný Dudváh, Kočínsky potok,
Veľký kanál, Šteruský kanál
Trebatice:
Holeška, Horný Dudváh
Veľké Kostoľany: BP Chtelničky, BP Horného Dudváhu, BP Pečeňadského kanála, BP
Červeníckeho kanála, Borovský kanál, Chtelnička, Hlavný kanál, Horný
Dudváh, Lančarský potok, Lopašovský potok, Pečeňadský kanál,
Voderadský kanál
Veselé:
BP Borovského kanála, BP Lančárskeho potoka, BP Šteruského kanála,
Borovský kanál, Horný Dudváh, Kočínsky potok, Lančarský potok,
Paličkov potok, Stará Holeška, Veselský potok, Šteruský kanál
Šterusy:
BP Šteruského kanála, Kočínsky potok, Šteruský kanál
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Flóra a fauna je charakteristická pre každú obec Mikroregiónu nad Holeškou.
Katastrálne územia obcí MNH sú intenzívne poľnohospodársky využívané a niektoré
zasahujú do lesných oblastí, čo sa odráža aj na druhovej skladbe rastlinstva
a živočíšstva.

2.1.3.2. Stav životného prostredia
Stav životného prostredia je potrebné hodnotiť z hľadiska znečistenia
základných zložiek územia, ktorými sú voda, pôda, vzduch a odpady, ktoré
pôsobia na kvalitu životného prostredia.
Voda
V rámci Trnavského samosprávneho kraja pretekajú územím mierne znečistené rieky a
potoky. Je to dôsledok vypúšťania znečistených alebo nedostatočne čistených vôd,
kontaminácie povrchových vôd tým aj podzemných a stojatých vôd prostredníctvom
splachu poľnohospodárskej pôdy s obsahom látok používaných na ochranu a výživu
poľnohospodárskych kultúr.
Obec sa nachádza v troch hydrogeologických rajónoch:
- Q 050 – kvartér Trnavskej pahorkatiny
- Q 048 – kvartér Váhu v Podunajskej nížine S od čiary Šaľa – Galanta
- N 049 – neogén Trnavskej pahorkatiny
- MN 053 – mezozoikum S časti pezinských Karpát a Brezovských Karpát
Trieda kvality vôd určuje v akom stupni kontaminácie sa nachádzajú povrchové vody. V
mikroregióne sú povrchové vody zaradené od I. do V. triedy kvality. Kvalita povrchových
vôd v Hornom Dudváhu sa kontroluje vo Veľkých Kostoľanoch na 18,8 riečnom kilometri.
V obciach MNH sa nenachádzajú žiadne významné zdroje znečistenia povrchových vôd
ani zdroje minerálnych vôd a voda určená na kúpanie, avšak niektoré sa nachádzajú v
citlivej a zraniteľnej oblasti na živiny.
Režim podzemných vôd je ovplyvňovaný vodnými tokmi pretekajúcimi územím, s ktorými
sú podzemné vody v hydraulickej spojitosti. Kolísanie hladiny podzemnej vody
ovplyvňujú klimatické pomery a hydrologické stavy tokov. Z regionálneho hľadiska
najvýznamnejšie množstvá podzemných vôd sú evidované v Bratislavskom a Trnavskom
samosprávnom kraji.
Katastrálne územia obcí MNH spadajú do chránených oblastí vodárenských zdrojov
a niektoré aj do chránených oblastí prírodných liečivých a minerálnych vôd v okolí mesta
Piešťany.
Pôda
Vývoj pôd z genetického hľadiska a druhovej stránky je výrazne ovplyvňovaný všetkými
prvkami fyzicko-geografického prostredia (substrátom, reliéfom, klímou, vodou,
rastlinstvom a živočíšstvom) a sprevádzaný zložitými chemickými, fyzikálnymi a
biologickými procesmi, ale aj antropogénnymi zásahmi do pôdy. Všetky tieto činitele sú v
krajinnom priestore veľmi premenlivé, a preto je aj charakter pôdy premenlivý a často už
na krátkych vzdialenostiach prechádza jeden pôdny typ do druhého a menia sa aj pôdne
druhy.
Najzávažnejším problémom, ktorý je zapríčinený zníženou stabilitou abiotického
prostredia, je ohrozenie poľnohospodárskej pôdy eróziou. Veterná erózia sa prejavuje
prevažne v mimovegetačnom období a spôsobuje zvýšenú prašnosť v ovzduší.
Poľnohospodárske pôdy na území mikroregiónu nie sú vystavené veternej erózií prípadne
sa vyskytuje I. trieda – stredná erózia. Územie mikroregiónu je bez vodnej erózie,
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prípadne zasahuje do I. triedy – slabá erózia a II. triedy – stredná erózia. V III. triede –
silná erózia poľnohospodárskej pôdy sa nachádzajú len štyri obce MNH.
Kontaminácia pôdy v mikroregióne sa drží prevažne v I. triede – relatívne čisté pôdy
a niekoľko percent území obcí MNH sa vyskytuje v II. triede – nekontaminované pôdy,
resp. mierne kontaminované.
Hlavným zdrojom kontaminácie pôdneho fondu cudzorodými látkami sú rôzne
antropogénne aktivity spojené s aplikáciou niektorých hnojív (fosfáty) a chemikálií v
poľnohospodárstve, priemyselnou činnosťou niektorých podnikov a tiež doprava.
Devastáciu a znečistenie hornej vrstvy litosféry a reliéfu spôsobujú aj divoké skládky
odpadu. Prostredníctvom erózie, ale aj premiestňovaním zrážkovými vodami, sa ťažké
prvky môžu dostávať i do priľahlých aluviálnych drenážnych systémov a negatívne
ovplyvňovať kvalitu povrchových i podzemných vôd.
Ovzdušie
Územie Trnavského samosprávneho kraja nepatrí do znečistených oblastí ovzdušia.
Samotné územie mikroregiónu je dobre prevetrávané, čím dochádza k pomerne rýchlemu
a účinnému rozptylu emitovaných znečisťujúcich látok.
V mikroregióne sa nenachádzajú žiadne významné zdroje znečisťovania ovzdušia a ani
nepatrí do žiadnej vymedzenej oblasti riadenia kvality ovzdušia. Miestne zdroje
znečistenia ovzdušia sú bezvýznamné. Najväčším zdrojom hluku je verejná doprava
a zopár priemyselných stredísk. Hodnoty hluku stanovené hygienickými normami však
nie sú prekračované ani v dopravnej špičke.
Znečistenie základnými znečisťujúcimi látkami Co, So2, Nox a PM10 je na minimálnej
prípadne miernej úrovni znečistenia ovzdušia. Významný vplyv na skvalitnenie ovzdušia
má plynofikácia v každej obci MNH a prírodné prostredie v niektorých obciach.
Pôsobiace podnikateľské subjekty v Krakovanoch majú spoplatnené vypúšťanie
limitovaného množstva emisií a poplatky smerujú do Environmentálneho fondu. Povinné
merania množstva emisií pravidelne predkladajú a musia mať súhlas na umiestnenie
zdroja znečisťovania ovzdušia.
Odpady
Odpadové hospodárstvo obce je organizované v rámci POH Mikroregiónu nad
Holeškou 2014-2015. Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2015 je
odklonenie odpadov od skládkovania, resp. znižovanie množstva odpadov ukladaných na
skládky odpadov. K tomu je potrebné zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku
odpadov, znižovanie nebezpečných vlastností odpadov a podpora opätovného použitia
výrobkov a tiež zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vrátane energetického
zhodnocovania odpadov. POH SR na roky 2011 – 2015 zavádza do praxe hierarchiu
odpadového hospodárstva popísanú európskou smernicou o odpadoch. Tá na prvé miesto
kladie predchádzanie vzniku odpadov, nasleduje príprava na opätovné použitie,
recyklácia, iné zhodnocovanie odpadov a na poslednom mieste je ich zneškodňovanie
skládkovaním. Aby bolo možné naplniť ciele Programu odpadového hospodárstva SR do
roku 2015, je potrebné efektívne preniesť stanovené opatrenia aj na orgány samosprávy,
teda do Programov odpadového hospodárstva krajov resp. Programov odpadového
hospodárstva miest, obcí a mikroregiónov.
Program odpadového hospodárstva Mikroregiónu nad Holeškou do roku 2015 je
vypracovaný podľa §6 zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a tiež v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.
310/2013 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. POH Mikroregiónu
nad Holeškou definuje komodity odpadov na separovanie a organizáciu zberu odpadov.
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Ďalšie podrobnosti o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi sú
upravené vo všeobecne záväzných nariadeniach každej obce MNH.
V mikroregióne sa separujú tieto druhy komodít:
- komunálne odpady
- biologické odpady
- elektroodpad
- odpady z obalov
- opotrebované batérie a akumulátory
- staré vozidlá
- opotrebované pneumatiky
- stavebný a demolačný odpad
- odpady s obsahom PCB a zariadenia kontaminované PCB
- odpadové oleje.
Obce v MNH robia kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s
odpadmi a o potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov. Obce MNH využívajú na
zvyšovanie povedomia svojich obyvateľov všetky dostupné spôsoby informovania od
miestneho rozhlasu cez internetové stránky, úradné tabule, televíziu až po prednášky na
školách a verejných zhromaždeniach. Informovanie občanov v MNH prebieha aj
rozposielaním informačných letákov, pričom letáky sú zamerané na informácie o potrebe
triedeného zberu komunálnych odpadov.
Obce i naďalej plánujú informovať svojich občanov o potrebe triedeného zberu
komunálnych odpadov, o prínose jeho zhodnocovania a o negatívnych účinkoch jeho
zneškodňovania prostredníctvom informácií v propagačných letákoch.

2.2. Analýza vonkajšieho prostredia
Vonkajšie prostredie z pohľadu mikroregiónu je formované na troch úrovniach: 1.
európska legislatíva a stratégie; 2. štátna legislatíva a opatrenia vlády SR a 3. regionálne
stratégie Vyššieho územného celku.
Na prvej, európskej úrovni, je smerodajná predovšetkým Stratégia „Európa 2020“,
ktorou sa riadi filozofia a zameranie zdrojov z európskych štrukturálnych fondov pre
obdobie 2014 – 2020. Na základe tejto stratégie totiž musí Európska únia dodržiavať
jednotný tematický prístup. Priority a ciele tejto stratégie premietla vláda SR do
Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020. Stratégia Európa 2020 má tri hlavné ciele:
1. Inteligentný rast (Inovácie, Vzdelávanie a Digitálna spoločnosť)
2. Udržateľný rast (Klíma, Energetika a Mobilita, Konkurencieschopnosť)
3. Inkluzívny rast (Zamestnanie a zručnosti, Boj proti chudobe)
Kľúčovými cieľovými hodnotami stratégie sú:
• Zamestnanosť: zvýšiť zamestnanosť obyvateľov vo veku 20-64 rokov, vrátane
väčšieho zapojenia žien, starších a lepšieho začlenenia migrantov
• Výskum a vývoj: zvýšiť investície do výskumu a vývoja a inovácií podnikov
• Zmena klímy a energetická udržateľnosť: znížiť emisie skleníkových plynov o 20%
v porovnaní s úrovňou z roku 1990, zvýšiť podiel OZE o 20% na konečnej
spotrebe energie a zvýšiť energetickú účinnosť o 20%
• Vzdelávanie: znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky a zvýšiť
podiel obyvateľov vo veku 30-34 rokov s vysokoškolským vzdelaním na 40%
• Boj proti chudobe: znížiť podiel ľudí žijúcich pod hranicou chudoby 25%
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Na druhej, štátnej úrovni je okrem platnej určujúca Národná stratégia regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky. Tá obsahuje okrem iného aj stratégiu pre Trnavský
samosprávny kraj. Vzhľadom k tomu, že v čase spracovania PHSR obce nie k dispozícii
aktuálny PHSR VÚC, použili sme informácie pre tretiu úroveň vonkajších vplyvov
(regionálna úroveň) informácie z Národnej stratégie regionálneho rozvoja. Národná
stratégia bude zároveň určujúca aj pri tvorbe aktualizácie PHSR kraja na najbližšie
obdobie (posledné PHSR kraja má platnosť do roku 2018).
Podľa Národnej stratégie regionálneho rozvoja je Trnavský samosprávny kraj (TTSK)
prevažne vidiecky, prechodný, priemyselný, konkurencieschopný, rýchlorastúci región SR
s perspektívou druhého najkonkurencieschopnejšieho regiónu na úrovni SR, s vysokou
atraktivitou a pozíciou v blízkosti centra rozvojových aktivít EÚ a s možnosťou
cezhraničnej spolupráce s Českou a Rakúskou republikou, ako aj Maďarskom. TTSK má
stredný inovačný potenciál. Z hľadiska analýzy vonkajšieho prostredia obce
a tiež pre účely prevencie rizík rozvoja obce je potrebné zohľadniť disparity a
faktory rozvoja kraja aj z hľadiska očakávaných regionálnych integrovaných
územných stratégií rozvoja v kraji (RIUS).
Hlavné disparity TTSK.
• v pôdohospodárstve: pokles pestovateľských plôch a počtu chovaných
hospodárskych zvierat (hydina, ošípané a hovädzí dobytok) a dovoz lacnejších
dotovaných potravín z pôvodných krajín EÚ.
• v priemysle: chýbajúce akreditácie a certifikácie s medzinárodnou platnosťou
majú za následok obmedzenia v medzinárodnom obchode; inovačné a
technologické zaostávanie spôsobuje zvyšujúcu sa energetickú a surovinovú
náročnosť výroby.
• v službách: disparity vo vzťahu mesta a okolia spôsobené nerovnomerným
rozmiestnením služieb a vzdelávacích inštitúcií; nízka úroveň informatizácie
produkčnej sféry; zníženie konkurencieschopnosti malého a stredného podnikania
v dôsledku veľkej expanzie nadnárodných spoločností, ale aj často pre
absentujúcu kvalitu poskytovaných služieb; nedostatočná kvalita verených služieb
občanom a podnikateľskej sfére.
• v technickej infraštruktúre: nedostatočná kvalita ciest II. a III. triedy má často za
následok dopravné nehody; neexistencia integrovaného dopravného systému;
značné ekologické zaťaženie poľnohospodárskej krajiny; znižovanie emisného a
odpadového zaťaženia územia.
• v sociálnej infraštruktúre: vyšší podiel nezamestnaných v obciach v porovnaní s
Trnavou a ostatnými mestami; značný odlev pracovných síl do zahraničia z titulu
blízkosti hraníc, pričom za vysokokvalifikované pracovné sily nie sú náhrady;
nedostatočné investície do nájomného bývania, regenerácie bytového fondu a
pomalá obnova kultúrnohistorických pamiatok, čo je spôsobené nedostatkom
vlastných finančných zdrojov; nevyhovujúca miera nezamestnanosti s
nevyrovnanou ponukou pracovných miest najmä vo vidieckych oblastiach.
Hlavné faktory rozvoja TTSK.
• v pôdohospodárstve: dobrý produkčný pôdohospodársky potenciál v oblastiach
zeleninárstva, ovocinárstva a vinohradníctva dáva možnosti rozvoja bývania na
základe vidieckeho osídlenia, vysoký poľnohospodársky potenciál umožňuje
pestovanie prakticky všetkých druhov ekologických potravín a živočíšnej výroby,
rozvoj biotechnológií, rozvoj fariem a predaj z dvora, inovácia a rast
konkurencieschopnosti slovenských produktov, ochrana životného prostredia.
• v priemysle: rozvinutá priemyselná výroba a rôznorodosť hospodárskej základne
s dlhodobým pôsobením dáva možnosť transferu technológií do perspektívnych
odvetví na základe využitia fondov EÚ, rozsiahla koncentrácia zahraničných
investícií dáva predpoklad na využívanie nových technológií a inovácií najmä v
automobilovom a elektrotechnickom priemysle, potravinárstve, energetike a
farmaceutickom priemysle, možnosť posilňovania exportu.
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•

•

•

•

v službách: geopolitický polohový potenciál umožňuje priame kontakty s
vyspelými regiónmi s možnosťou zintenzívnenia zahraničných investícií a
medzinárodnej spolupráce, využitie geotermálnych prameňov za splnenia
príslušných zákonných podmienok (zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých
vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných
minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) pre ďalší rozvoj
tradičného kúpeľníctva s prepojením na ekologický vidiecky turizmus, zlepšenie
podnikateľského prostredia pre rozvoj malého a stredného podnikania v oblasti
obchodu a služieb, vysoký podiel územia s veľkoplošnou ochranou krajiny a
vodných zdrojov, priaznivé podmienky na rozvoj služieb v oblasti cestovného
ruchu, vidieckeho turizmu a agroturizmu.
v technickej infraštruktúre: polohový potenciál kraja, výhodná geografická poloha,
štruktúra miest a hustota obyvateľstva na km2, križovanie významných
medzinárodných a vnútroštátnych trás železníc a ciest umožňuje lepšie zapojenie
do medzinárodnej spolupráce a priaznivú väzbu na hlavné mesto Slovenska.
v sociálnej infraštruktúre: vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva
vytvára predpoklady pre možnosti využívania nových technológií a obnoviteľných
zdrojov energií v súlade s ekologickými princípmi na základe využitia ľudského a
ekonomického potenciálu, vzdelaná a pomerne lacná pracovná sila láka naďalej
najmä zahraničných investorov, silný kultúrno-spoločenský potenciál daný
koncentráciou kultúrnych a spoločenských inštitúcií dáva možnosť jeho využitia
pre rozvoj cestovného ruchu a vytváraniu medzinárodných inštitúcií v prepojení na
Bratislavský samosprávny kraj, dostupnosť vzdelávacích, sociálnych a zdravotných
zariadení, stabilizovaný demografický vývoj a priaznivá veková štruktúra, dobrá
sídelná štruktúra, vhodná pre dobrú a vyváženú obsluhu územia, silný potenciál
cezhraničnej spolupráce.
v kultúre: podpora rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok v
samosprávnom kraji ako predpoklad rozvoja cestovného ruchu.

Charakteristika špecifických stránok regiónu: dobre rozvinutá sieť dopravných
komunikácií, kvalitný pôdny fond, priaznivé klimatické podmienky, zachovaná
biodiverzita, významné vodné toky, geotermálne vodné pramene, málo znečistené
ovzdušie, priaznivé podmienky na rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu, potenciál pre
ďalší rozvoj priemyslu, zahraniční investori priťahujúci ďalších subdodávateľov.
Konkurenčná výhoda TTSK je tvorená výhodnou geografickou polohou v blízkosti
rozvojových aktivít EÚ, vysokým podielom zahraničného kapitálu a vysokokvalifikovanou
pracovnou silou v strategicky dôležitých sektoroch.
Prioritné oblasti pre TTSK:
PO1: Veda, výskum a inovácie: zvyšovanie energetickej bezpečnosti, využívanie OZE,
automobilový a energetický priemysel, automobilový priemysel
PO2: Ľudské zdroje: rozvoj ľudských zdrojov s dôrazom na vedu, výskum a inovácie,
spolupráca medzi podnikateľskou sférou a verejnou správou
PO3: Zamestnanosť: dôraz na vytváranie nových pracovných miest vo vede, výskume
a inováciách a v sektore služieb pre rozhodujúce priemyselné odvetvia (automobilový
priemysel, energetika a spotrebný priemysel)
PO4: Konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské prostredie: podpora podnikateľského
prostredia a rastu podielu MSP najmä v sektore služieb
PO5: Životné prostredie, zmeny klímy a OZE: zvýšenie využívania OZE a surovín
v rozhodujúcich priemyselných odvetviach
Mikroregión nad Holeškou je zároveň členom občianskeho združenia Holeška, ktoré sa
v roku 2015 uchádzalo o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny (MAS) na základe
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Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD), v zmysle Nariadenia EP a Rady
EÚ č. 1303/2013. Vzhľadom k tomu je potrebné konštatovať nasledovné:
- analýza územia mikroregiónu, resp. obcí združených v občianskom združení Holeška,
v zásadných bodoch korešponduje so závermi vyššie uvedenej analýzy vnútorného
prostredia obce uvedené v PHSR
- na základe vypracovanej Stratégie CLLD občianskeho združenia Holeška sa v prípade
schválenia Stratégie CLLD a priznania štatútu MAS bude realizovať viaczdrojové
financovanie rozvojových aktivít obci z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 a prioritnej
osi 5 Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. Doplnkovým
zdrojom financovania v prípade vybraných aktivít bude Operačný program Kvalita
životného prostredia 2014 – 2020
- aktivity uvedené v Strategických častiach PHSR obcí MNH, pre ktoré je plánované
financovanie z iných ako vlastných zdrojov obce, sú v súlade so Stratégiou CLLD
občianskeho združenia Holeška, programovými dokumentmi Programu rozvoja vidieka
2014 – 2020, Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020,
Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 a ďalších operačných
programov v rámci Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020.
Prehľad vplyvu týchto troch úrovní je sumarizovaný v nasledujúcej STEEP analýze.
Tabuľka 13: STEEP analýza (analýza vonkajšieho prostredia)
Sociálne
Technologické
Ekonomické
Budovanie priemyselných
Využitie fondov EÚ na
Zvyšovanie podielu
parkov a obchodných
spolufinancovanie projektov
vysokoškolsky vzdelaných
centier v mestách Piešťany
verejnej správy
ľudí v populácii
a Trnava
a súkromných firiem
Dobudovanie dopravných
Vzdelávanie – nedostatočné
Zavádzanie IKT do verejnej
koridorov a cestnej
prepojenie škôl s praxou
správy – informatizácia
infraštruktúry
Stimuly pre rast malých
Zvyšovanie úrovne
a stredných podnikov,
Bývanie – nedostatok
výskumu a vývoja
podpora inovácií
nájomných bytov
a zavádzanie inovácií v
v podnikoch cez
podnikoch
štrukturálne fondy
Migračné vlny – odliv
mladých ľudí do väčších
Daňové a administratívne
sídiel, prílev starších na
zaťaženie
vidiek
Zníženie bezpečnosti
v dôsledku nárastu počtu
sociálne slabých
a marginalizovaných
komunít
Ekologické
Politické
Hodnotové
Administratívna
Tendencia smerom
Neefektívne protipovodňové
pripravenosť na čerpanie
k spolupráce formou PPP
opatrenia
štrukturálnych fondov
projektov
Zmeny postojov
Zvyšovanie znečistenia
Nastavenie pravidiel
obyvateľstva – rastúca
ovzdušia z dopravy
verejného obstarávania
kriminalita, rasizmus a
xenofóbia
Sektorové stratégie vlády
Aktivizácia občianskeho
Výstavba nového jadrového
napr. v oblasti odpadového
sektora – väčšie zapájanie
zdroja
hospodárstva a energetiky
sa do rozvoja obcí
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2.3. Zhrnutie súčasného stavu územia
Pri spracovaní analytickej časti PHSR bola použitá metodika zberu celoslovenských a
regionálnych štatistických a ostatných dát zverejnených na portáli Štatistického úradu
SR, ÚPSVaR a dostupných informácií od zamestnancov obcí MNH. Získané dáta sú
spracované v prehľadných tabuľkách a grafoch, výsledky analýzy sú vysvetlené
v textovej časti.
Tabuľka 14: Kontrolný zoznam pre hodnotenie rizík
Objekt
Druh rizika
Zdroj rizika
Nežiaduce dôsledky
rizika
Individuálne
Znečistenie životného
prostredia
Technické
Územie
Priemyselná havária
Ohrozenie verejného
zdravia
Znečistenie ovzdušia
Zhoršenie životného
Vodná erózia – riziko
prostredia
Ekologické
Územie
povodní mimo
Zničenie majetku,
vodného toku
ohrozenie zdravia
Rast nezamestnanosti
Kriminalita
Sociálne
Územie
Nedostatok nájomných
Odliv mladých
bytov
obyvateľov
Neefektívne čerpanie
Nerealizovaný rozvoj
Ekonomické
Územie
štrukturálnych fondov
územia

Pravdepo
dobnosť

Nízka

Nízka

Stredná
Stredná

SWOT analýza
Analýza SWOT je spôsob náhľadu na zistenia sociálno-ekonomickej analýzy v štyroch
rôznych kategóriách: silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby. Silné a slabé
stránky vychádzajú z vnútorných podmienok mikroregiónu (vnútorné faktory), príležitosti
a hrozby sú externé udalosti a trendy, ktoré predstavujú šance alebo prekážky, ktoré
ovplyvňujú miestny rozvoj (vonkajšie faktory). Zo silných stránok a príležitostí vyplývajú
faktory rozvoja mikroregiónu. Zo slabých stránok a ohrození vyplývajú kľúčové zápory
mikroregiónu. Na základe faktorov rozvoja a záporov mikroregiónu je možné navrhnúť
programovú štruktúru stratégie rozvoja.
SWOT analýza – sociálny rozvoj

Silné stránky
• pozitívny
demografický
rast
• kultúrne
a športové
podujatia
• znižovanie
mierny
nezamestnanosti
• aktívne
občianske
združenia
• vybudované
zariadenia
školskej infraštruktúry
• pocit
bezpečia
obyvateľov,
nízka
kriminalita

Body
3

Spolu

23
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Slabé stránky
• absencia
spoločného
objektu
sociálnej
starostlivosti
• nedostatočná
ponuka
terénnych
sociálnych
služieb
• nedostatočná zdravotná
starostlivosť
• starnutie obyvateľstva
• nedostatok
detských
ihrísk
v niektorých
obciach MNH
• absencia
oddychových
zón
Spolu

Body
5
4
4
2
3
3
21
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Príležitosti
• spätný migračný trend
z miest do obcí
• postupné dobudovávanie
bytovej/domovej
infraštruktúry
• rozvoj sociálnych služieb
• rozvoj
zdravotnej
starostlivosti
• zlepšovanie
medziľudských vzťahov
• rozvoj aktivít pre širokú
verejnosť
• zavedenie
kamerového
systému
Spolu

Body
3
4
4
4
3
3

Hrozby
• rast nezamestnanosti
• rast životných nákladov
• nezáujem
občanov
o verejné dianie
• zvýšený rast starnutia
obyvateľstva
• migrácie
obyvateľstva
z obcí do miest
• zníženie
úrovne
a
zamestnanosti
v poľnohospodárstve
• vandalizmus

Body
3
3
3

Spolu

20

2
3
3
3

5
26

SWOT analýza – hospodársky (ekonomický) rozvoj

Silné stránky
• dostatok priestoru pre
rozvoj obcí MNH
• dobrá
dopravná
dostupnosť
• spolupráca obcí MNH
• kvalifikovaná
pracovná
sila
• zabehnuté
webové
stránky obcí MNH

Body
3
4
5
4
5

Spolu

21

Príležitosti
• využívanie
finančných
prostriedkov
z Environmentálnych
fondov,
fondov
EÚ,
dotácií a pod.
• regionálna spolupráca pri
rozvoji
cestovného
ruchu, kultúry a športu
• využívanie
prínosov
partnerstva
s ekonomickými
partnermi obcí MNH
• vybudovanie cyklotrasy s
prepojením
na
obce
a blízke mestá
Spolu

Body
4
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Slabé stránky
• nedobudované
komunikácie a chodníky
• nedostatok parkovacích
miest,
parkovanie
na
chodníkoch
• nevysporiadané
majetkové vzťahy
• chýbajúce
turistické
náučné chodníky
• chýbajúca
cyklistická
infraštruktúra
Spolu

Body
5

Hrozby
• konkurencia
turisticky
atraktívnejších lokalít
• zníženie
finančných
príjmov obcí MNH
• legislatívne obmedzenia
pre podnikanie
• finančná náročnosť pri
spolufinancovaní
projektov z fondov EÚ
• absencia
regionálnej
stratégie
na
využitie
potenciálu územia

Body
2

Spolu

12

4
3
3
5
20

3
2
3
2

5

18
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SWOT analýza – environmentálny rozvoj

Silné stránky
• zvyšovanie
počtu
separovaných
zložiek
odpadu
• územie
bez
environmentálnych
záťaží
• spoločný POH obcí MNH
• vhodné
prírodné
prostredie
• zvyšovanie
povedomia
o separovanom odpade
• vysoký podiel úrodných
pôd

Body
4

Slabé stránky
• výskyt čiernych skládok
• absencia/potrebná
rekonštrukcia kanalizácie
v niektorých obciach MNH
• nedostatočný zber BRO
• absencia
zberných
dvorov
v niektorých
obciach MNH
• prašnosť
v dôsledku
dopravy,
absencie
vetrolamov
• slabé
environmentálne
povedomie
niektorých
občanov
Spolu

Body
3
5

Spolu

23

Príležitosti
• získavanie zdrojov na
ochranu ovzdušia
• získavanie zdrojov na
znižovanie energetických
nákladov vo verejných
budovách
• výsadba zelene
• vybudovanie/dobudovani
e/rekonštrukcia
kanalizácie
• využívanie
OZE
na
výrobu tepla
• zvyšovanie
povedomie
ochrane ŽP
Spolu

Body
4

Body
4

4

Hrozby
• riziko
znečistenia
spodných vôd v dôsledku
absencie
kanalizácie
v niektorých obciach MNH
• riziko povodní
• environmentálne dopady
čiernych skládok
• nezáujem
obyvateľstva
o environmentálne
problémy
• nadradenosť
iných
záujmov nad záujmami
ochrany ŽP

24

Spolu

17

3
4
3
5
4

4

4
5
3

3
4
2
4

21

3
3
3
4

V rámci zhodnotenia SWOT analýzy sa dospelo k záveru, že v každej z troch oblastí
(sociálna, hospodárska, environmentálna) majú prevahu silné stránky nad slabými
a rovnako majú prevahu príležitosti nad hrozbami. Tzn. že MNH má vytvorené vhodné
podmienky na správne fungovanie a postupne rozvíja obce MNH.
Zo SWOT analýzy boli identifikované hlavné problémy mikroregiónu:
•

zo sociálnej oblasti: absencia spoločného objektu sociálnej starostlivosti,
nedostatočná ponuka terénnych sociálnych služieb, nedostatočná zdravotná
starostlivosť

•

z hospodárskej oblasti: nedobudované komunikácie a chodníky, nedostatok
parkovacích miest, parkovanie na chodníkoch, chýbajúca cyklistická infraštruktúra

•

z environmentálne
oblasti:
absencia/potrebná
rekonštrukcia
kanalizácie
v niektorých obciach MNH, absencia zberných dvorov v niektorých obciach MNH,
slabé environmentálne povedomie niektorých občanov
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Na základe SWOT analýzy (silných stránok a príležitostí) boli identifikované
hlavné faktory rozvoja mikroregiónu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozvinuté kultúrne a športové podujatia
aktívne občianske združenia
vybudované zariadenia školskej infraštruktúry
pocit bezpečia obyvateľov, nízka kriminalita
postupné dobudovávanie bytovej/domovej infraštruktúry
rozvoj sociálnych služieb
rozvoj zdravotnej starostlivosti
zavedenie kamerového systému
spolupráca obcí MNH
kvalifikovaná pracovná sila
zabehnuté webové stránky obcí MNH
využívanie prínosov partnerstva s ekonomickými partnermi obcí MNH
potenciál vybudovania cyklotrasy s prepojením na obce a blízke mestá
zvyšovanie počtu separovaných zložiek odpadu
spoločný POH obcí MNH
zvyšovanie povedomia o separovanom odpade a ŽP
vysoký podiel úrodných pôd
vybudovanie/dobudovanie/rekonštrukcia kanalizácie
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3. Strategická časť
Cieľom PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní mikroregiónu, ktorá vyjadruje
ekonomické a sociálne záujmy jeho občanov a je v súlade so strategickými cieľmi a
prioritami štátu, vyššieho územného celku, záujmami ochrany historického a kultúrneho
dedičstva. Je v súlade aj s princípmi dokumentu Zdravie pre všetkých, ktorý má za cieľ
vytvoriť atraktívne a bezpečné obce mikroregiónu s dobrým životným prostredím. Jeho
poslaním je zabezpečiť kontinuitu rozvoja mikroregiónu bez ohľadu na politickú
príslušnosť štatutárneho zástupcu obce a obecného zastupiteľstva. Plán je otvorený
dokument, ktorý by sa mal pravidelne písomne dopĺňať a aktualizovať, podľa vopred
stanovených pravidiel, potrieb obyvateľov obcí mikroregiónu, jeho návštevníkov a
potenciálnych investorov, s cieľom v maximálnej možnej miere zvýšiť životnú úroveň
obyvateľov obcí mikroregiónu a uspokojiť ich potreby a požiadavky.
Stratégie obcí MNH sú vypracované v súlade s návrhom Partnerskej dohody na roky
2014-2020, Stratégie sú výsledkom kombinácie dvoch prístupov: štrukturálneho a
regionálneho.
Strategické ciele a špecifické ciele Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí
MNH konkrétne napĺňajú celkový cieľ regionálneho rozvoja tým, že vytvorením tohto
významného strategického dokumentu sa na miestnej úrovni vytvoria podmienky pre
implementáciu navrhnutého Integrovaného regionálneho operačného programu na roky
2014 – 2020, ktorého hlavným cieľom je prostredníctvom jednotlivých opatrení zvýšiť
vybavenosť územia zariadeniami občianskej infraštruktúry s ohľadom na zabezpečenie ich
dostupnosti a kvality poskytovaných služieb. Projektové zámery realizované v súlade s
PHSR obcí MNH sú orientované na tvorbu strategických, politických, infraštruktúrnych a
trhových podmienok, ktoré podporia úspešnosť a efektívnosť investícií malých a
stredných podnikateľov a zvýšia konkurenčnú schopnosť obcí MNH.
PHSR Mikroregiónu nad Holeškou je základným nástrojom mikroregiónu, ktorý určuje
smer jeho napredovania, pre plnenie strednodobých a dlhodobých cieľov, ktoré umožnia
vytvárať spoločný produkt, poskytujúci kvalitné podmienky pre život všetkých občanov a
návštevníkov. Tento strategický dokument posilní regionálny rozvoj tým, že stanoví
postupy podporujúce miestne iniciatívy. Zároveň pomôže zvýšiť absorpčnú kapacitu
regiónu pomocou podpory aktivít regionálnych a lokálnych rozvojových organizácií a
podporou prípravy strategicky významných projektov.
Vízia:
„Chceme, aby Mikroregión nad Holeškou v roku 2025 bol konkurencieschopný,
príťažlivý a perspektívny mikroregión so zvyšujúcou sa kvalitou života pre všetkých
obyvateľov vo všetkých oblastiach, využívajúci všetky zdroje pre tvorbu nových hodnôt
v súlade s ochranou životného prostredia a udržateľným využívaním kultúrneho,
historického a prírodného dedičstva.“

Tabuľka 15: Prioritné oblasti obcí MNH
PO 01
Sociálna oblasť
Cieľom je starostlivosť
o občanov a zvýšenie kvality
života v obci
1.1. Sociálna infraštruktúra
1.2. Kultúrna a športová
infraštruktúra
1.3. Školská infraštruktúra
1.4. Zdravotnícka
infraštruktúra

spracovateľ MEDIA COELI

®

PO 02
Ekonomická oblasť
Cieľom je zlepšiť ekonomickú
situáciu v obci a podpora
podnikateľov v obci
2.1. Zvyšovanie kvality
verejných služieb samosprávy

Cieľom je ochrana a tvorba
životného prostredia

2.2. Technická infraštruktúra

3.2. Odpadové hospodárstva

2.3. Dopravná infraštruktúra

3.3. Protipovodňová ochrana

2.4. Cestovný ruch

3.4. Ochrana ovzdušia

www.mediacoeli.sk

PO 03
Environmentálna oblasť

3.1. Environmentálna
infraštruktúra
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Tabuľka 16: Stratégia rozvoja obce Borovce na roky 2015 - 2025
Prioritné oblasti, oblasti podpory a opatrenia
PO 01
PO 02
Sociálna oblasť
Ekonomická oblasť
Opatrenia v rámci prioritných oblastí a podopatrenia
1.1. Sociálna
2.1. Zvyšovanie kvality
infraštruktúra
verejných služieb samosprávy
2.1.1. Vzdelávanie a zvyšovanie
1.1.1. Vybudovanie
zručností pracovníkov obecného
denného stacionáru
úradu
1.1.2. Rozšírenie terénnych 2.1.2. Informatizácia
sociálnych služieb
a aktualizácia verejnej správy –
opatrovateliek
elektronizácia služieb
2.1.3. Vypracovanie územného
plánu obce
1.2. Kultúrna a športová
2.2. Technická infraštruktúra
infraštruktúra
1.2.1. Podpora kultúrnych
2.2.1. Zosúladenie popisných
podujatí
čísel domov a popis ulíc
2.2.2. Revitalizácia
1.2.2. Rekonštrukcia KD
a vybudovanie infraštruktúry v
vrátane vnútorného
Ocskayovskom parku
vybavenia

PO 03
Environmentálna oblasť
3.1. Environmentálna
infraštruktúra
3.1.1. Dobudovanie kanalizácie
3.1.2. Zvyšovanie povedomia
o ŽP a odpadovom hospodárstve
3.2.3. Výsadba trávnatých plôch
a zelene
3.2. Odpadové hospodárstva
3.2.1. Vybudovanie zberného
dvora
3.2.2. Odstraňovanie divokých
skládok

1.2.3. Vybudovanie
detského ihriska na
Dolnom konci

2.2.3. Rekonštrukcia domu
smútku vrátane vnútorného
vybavenia

3.2.3. Vybudovanie
kompostoviska

1.2.4. Podpora športových
aktivít

2.2.4. Doplnenie obecného
mobiliáru

3.2.4 Doplnenie materiálnotechnického vybavenia
separovaného zberu

1.2.5. Vybudovanie
pieskového ihriska
1.2.6. Vybudovanie
vonkajších cvičiacich
zariadení na verejných
priestranstvách
1.2.7. Rekonštrukcia
športovo-rehabilitačnej
budovy a nadstavba
bytových jednotiek
1.2.8. Vybudovanie
prírodného amfiteátra
1.2.9. Rekonštrukcia
športového areálu
1.2.10. Materiálnotechnické zabezpečenie
vybavenia športovísk
1.2.11. Vytvorenie
pamätnej izby
1.3. Školská
infraštruktúra
1.3.1. Podpora projektov
v oblasti školstva
a vzdelávania vrátane
zlepšenia materiálnotechnického zabezpečenia

2.2.5. Vybudovanie oddychových
zón na verejných priestranstvách
2.2.6. Revitalizácia centra obce

2.2.7. Vytvorenie obecného
trhoviska

1.3.2. Rekonštrukcia MŠ
1.3.3. Prístavba k MŠ na
zvýšenie kapacity

spracovateľ MEDIA COELI

2.3. Dopravná infraštruktúra

3.3. Protipovodňová ochrana

2.3.1. Rekonštrukcia a výstavba
miestnych komunikácií

3.3.1. Budovanie vodozádržných
opatrení mimo tokov
(Odvodnenie Revajskej časti
a Predného poľa)

2.3.2. Rekonštrukcia a výstavba
obecných chodníkov

3.3.2. Protipovodňové opatrenia
na vodných tokoch (vyčistenie
Borovsko-kostolanského kanála)

2.3.3. Vybudovanie
cyklochodníka Nad Holeškou
2.3.4. Doplnenia dopravných

®
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1.4 Zdravotná
infraštruktúra
1.4.1. Vybudovanie
ambulancie zubného lekára

značení
2.3.5. Doplnenie prechodov pre
chodcov vrátane svetelnej
signalizácie
2.4. Podpora cestovného
ruchu
2.4.1. Zavedenie informačných,
orientačných tabúľ
2.4.2. Výstavba náučného
chodníka
2.4.3. Podpora rozvoja
cestovného ruchu
prostredníctvom projektov
cezhraničnej spolupráce
2.4.4. Výroba propagačnoinformačných materiálov o obci

3.4. Ochrana ovzdušia
3.4.1. Výsadba izolačnej zelene
popri ceste
3.4.2 Zníženie energetických
nákladov vo verejných budovách

Tabuľka 17: Stratégia rozvoja obce Dolný Lopašov na roky 2015 - 2025
Prioritné oblasti, oblasti podpory a opatrenia
PO 01
PO 02
Sociálna oblasť
Ekonomická oblasť
Opatrenia v rámci prioritných oblastí a podopatrenia
2.1. Zvyšovanie kvality
1.1. Sociálna
verejných služieb
infraštruktúra
samosprávy
1.1.1. Rozšírenie ponuky
2.1.1. Vzdelávanie
terénnych sociálnych služieb
a zvyšovanie zručností
opatrovateliek v obci
pracovníkov obecného úradu
2.1.2. Aktualizácia
1.1.2. Vybudovanie denného
rozvojových dokumentov
stacionára
obce – územného plánu
a akčných plánov
2.1.3. Informatizácia
verejnej správy –
elektronizácia služieb

PO 03
Environmentálna oblasť
3.1. Environmentálna
infraštruktúra
3.1.1. Výstavba kanalizácie
a čističky odpadových vôd
3.1.2. Vybudovanie priestorov
verejnej zelene a oddychových
plôch
3.1.3. Rekonštrukcia vodovodu
(TAVOS)
3.1.4. Revitalizácia zelených plôch
cintorína

1.2. Kultúrna a športová
infraštruktúra
1.2.1. Dobudovanie
futbalového štadiónu TJ

2.2. Technická
infraštruktúra
2.2.1. Rekonštrukcia
verejného osvetlenia

1.2.2. Rekonštrukcia terasy
KD

2.2.2. Vybudovanie
kamerového systému v obci

1.2.3. Podpora kultúrnych
podujatí

2.2.3. Zateplenie požiarnej
zbrojnice

1.2.4. Podpora športových
podujatí

2.2.4. Výstavba IBV
v lokalite „Za humnami“
2.2.5. Výstavba nájomného
bytového domu
2.2.6. Rekonštrukcia
námestia vrátane mobiliáru
2.2.7. Rekonštrukcia
autobusových zastávok
2.2.8. Rekonštrukcia budovy
bývalej MŠ vrátane
znižovania energ. nákladov
2.3. Dopravná
infraštruktúra
2.3.1. Výstavba a

1.3. Školská
infraštruktúra
1.3.1. Podpora projektov

spracovateľ MEDIA COELI

®
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3.2. Odpadové hospodárstvo
3.2.1 Uzatvorenie skládky TKO
3.2.2. Osveta, vzdelávanie
a zvyšovanie povedomia občanov
o separovanom zbere v obci
3.2.3. Vybudovanie novej
technológie na likvidáciu BRKO
okrem drevnej štiepky
3.2.4. Vybudovanie zberného
dvora
3.2.5. Materiálno-technické
zabezpečenie separovaného zberu
3.2.6. Vybudovanie stojných miest
na kontajnery

3.3. Protipovodňová ochrana
3.3.1. Budovanie vodozádržných
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v oblasti školstva
a vzdelávania vrátane
zlepšenia materiálnotechnického zabezpečenia
1.3.2. Znižovanie
energetických nákladov
v budove materskej školy

1.4 Zdravotnícka
infraštruktúra
1.4.1. Vytvorenie
neurologickej ambulancie

rekonštrukcia miestnych
komunikácií a mostov

opatrení mimo toku

2.3.2. Výstavba a
rekonštrukcia obecných
chodníkov a lávok
2.3.3. Vybudovanie
cyklotrasy Nad Holeškou

3.3.2. Protipovodňové opatrenia na
vodnom toku (rekonštrukcia
a spevnenie brehov potoka)
3.3.3. Vybudovanie odvodňovacích
kanálov

2.4. Cestovný ruch
2.4.1. Výstavba náučného
chodníka a rozhľadne

Tabuľka 18: Stratégia rozvoja obce Dubovany na roky 2015 - 2025
Prioritné oblasti, oblasti podpory a opatrenia
PO 01
PO 02
Sociálna oblasť
Ekonomická oblasť
Opatrenia v rámci prioritných oblastí a podopatrenia
2.1. Zvyšovanie kvality
1.1. Sociálna
verejných služieb
infraštruktúra
samosprávy
2.1.1. Vzdelávanie
1.1.1. Zavedenie terénnych
a zvyšovanie zručností
sociálnych služieb v obci
pracovníkov obecného úradu
2.1.2. Aktualizácia
rozvojových dokumentov
obce – územného plánu
2.1.3. Informatizácia verejnej
správy – elektronizácia
služieb
1.2. Kultúrna a športová
2.2. Technická
infraštruktúra
infraštruktúra
1.2.1. Vybudovanie
2.2.1. Vybudovanie
multifunkčného ihriska
kamerového systému

PO 03
Environmentálna oblasť
3.1. Environmentálna
infraštruktúra
3.1.1. Dokončenie kanalizačnej
siete

3.2. Odpadové hospodárstva
3.2.1 Vybudovanie kompostoviska
v obci
3.2.2. Osveta, vzdelávanie
a zvyšovanie povedomia občanov
o separovanom zbere v obci

1.2.2. Výstavba detského
ihriska

2.2.2. Rekonštrukcia
obecného rozhlasu

1.2.3. Vybudovanie
vonkajších cvičiacich
zariadení na verejných
priestranstvách obce
1.2.4. Rekonštrukcia
a modernizácia futbalového
ihriska, vrátane obslužných
priestorov (šatne, soc.
zariadenie a pod.)
1.2.5. Podpora budovania
kultúrnych tradícií v obci
organizáciou kultúrnych,
spoločenských a športových
podujatí
1.2.6. Podpora rozvoja
kultúry a spolupráce
prostredníctvom cezhraničnej
spolupráce

2.2.3. Zvýšenie bezpečnosti
cestnej premávky
vybudovaním autobusových
zastávok

3.2.3. Doplnenie materiálnotechnického vybavenia zberného
dvora

2.2.4. Dobudovanie obecného
mobiliáru (smetné koše,
stojany na bicykle a pod.)

3.2.4. Vybudovanie stojných miest
pre kontajnery

2.2.5. Osadenie náučnopropagačných tabúľ v obci

1.3. Školská infraštruktúra

2.3. Dopravná
infraštruktúra

3.3. Protipovodňová ochrana

1.3.1. Podpora projektov
v oblasti školstva
a vzdelávania vrátane

2.3.1. Rekonštrukcia
miestnych komunikácií

3.3.1 Vybudovanie dažďovej
kanalizácie

spracovateľ MEDIA COELI
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zlepšenia materiálnotechnického zabezpečenia
1.3.2. Rekonštrukcia
športoviska v areáli základnej
školy

2.3.2. Rekonštrukcia
obecných chodníkov
2.3.3. Vybudovanie
cyklotrasy Nad Holeškou
3.4. Ochrana ovzdušia
3.4.1. Výsadba izolačnej zelene
3.4.2. Znižovanie energet.
nákladov v obec. nájom. domoch

Tabuľka 19: Stratégia rozvoja obce Chtelnica na roky 2015 – 2025
Prioritné oblasti, oblasti podpory a opatrenia
PO 01
PO 02
Sociálna oblasť
Ekonomická oblasť
Opatrenia v rámci prioritných oblastí a podopatrenia
2.1. Zvyšovanie kvality
1.1. Sociálna
verejných služieb
infraštruktúra
samosprávy
1.1.1. Rozšírenie ponuky
2.1.1. Vzdelávanie
terénnych sociálnych služieb
a zvyšovanie zručností
v obci
pracovníkov obecného úradu
2.1.2. Aktualizácia
rozvojových dokumentov
1.1.2. Rekonštrukcia obecnej
obce – územného plánu
budovy za účelom zriadenia
a akčných plánov (Akčný
zariadenia pre seniorov
plán energetickej
a denného stacionára
efektívnosti, Komunitný plán
sociálnych služieb, Program
odpadového hospodárstva)
1.1.3. Výstavba sociálnych
2.1.3. Informatizácia
bytov pre seniorov v lokalite
verejnej správy –
Záhradná ul.
elektronizácia služieb
1.1.4. Výstavba bytových
domov
1.2. Kultúrna a športová
2.2. Technická
infraštruktúra
infraštruktúra
2.2.1. Kreatívne centrum rekonštrukcia alebo
1.2.1. Rekonštrukcia
obstaranie obecnej budovy
chtelnického kaštieľa
pre zachovanie remesiel
a podnikateľský inkubátor
2.2.2 Výstavba novej
1.2.2. Výstavba krytého
administratívno-spoločenskej
viacúčelového štadióna
budovy obce
1.2.3. Rekonštrukcia
historického parku

2.2.3 Výstavba infraštruktúry
pre rozvoj IBV

1.2.4. Rekonštrukcia rybníka
v areáli kaštieľa

2.2.4 Rekonštrukcia domu
smútku

1.2.5. Rekonštrukcia
kultúrneho domu
1.2.6. Rekonštrukcia
a modernizácia športových
zariadení v obci
1.2.7. Vybudovanie

spracovateľ MEDIA COELI

®

2.2.5 Rekonštrukcia
verejného osvetlenia obce 2.
etapa
2.2.6 Rekonštrukcia
rozvodov miestnej káblovej
siete
2.2.7. Dokončenie

www.mediacoeli.sk

PO 03
Environmentálna oblasť
3.1. Environmentálna
infraštruktúra
3.1.1. Výstavba kanalizácie 5. až 8.
etapa

3.1.2. Rekonštrukciu verejného
vodovodu

3.1.3. Rekonštrukcia splaškovej
a dažďovej kanalizácie vo štvrti
Nová Doba

3.2. Odpadové hospodárstva
3.2.1 Zefektívnenie systému zberu,
separácie a materiálového
zhodnotenia odpadov, vrátane
materiálno-technického vybavenia
3.2.2. Osveta, vzdelávanie
a zvyšovanie povedomia občanov
o separovanom zbere v obci
3.2.3. Vybudovanie obecného
zariadenia na zhodnotenie
biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov
3.2.4. Zefektívnenie separovaného
zberu doplnením materiálnotechnického vybavenia zberného
dvora
3.2.5. Odstraňovanie čiernych
skládok
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plaveckého bazénu

revitalizácie centrálnej časti
obce, vrátane fontány
2.2.8. Doplnenie obecného
mobiliáru

1.2.8. Vybudovanie ihriska
pre plážový volejbal
1.2.9. Rekonštrukcia
kultúrnych a historických
objektov na účely kultúrnospoločenského využitia

2.2.9. Rekonštrukcia
obecného rozhlasu

1.3. Školská
infraštruktúra
1.3.1. Podpora projektov
v oblasti školstva
a vzdelávania vrátane
zlepšenia materiálnotechnického zabezpečenia
1.3.2. Zmena palivovej
základne budovy základnej
školy v prospech OZE
1.3.3. Modernizácia budovy
materskej školy, vrátane
zníženia energetických
nákladov a zmeny palivovej
základne v prospech OZE
1.3.4. Rekonštrukcia budovy
telocvične pri základnej
škole, vrátane vnútorného
vybavenia
1.3.5. Rekonštrukcia kuchyne
a jedálne základnej školy
1.4. Zdravotná
infraštruktúra
1.4.1. Rekonštrukcia
zdravotného strediska,
vrátane zníženia
energetických nákladov
a zmeny palivovej základne

2.2.10. Rozšírenie
kamerového systému
2.2.11. Vybudovanie
nabíjacej stanice pre
elektromobily
2.2.12. Rekonštrukcia
autobusových zastávok v
obci
2.3. Dopravná
infraštruktúra

3.3. Protipovodňová ochrana

2.3.1. Rekonštrukcia
miestnych komunikácií, lávok
a mostov

3.3.1 Budovanie vodozádržných
opatrení mimo toku, vrátane
výsadby remízok

2.3.2. Rekonštrukcia
a výstavba obecných
chodníkov

3.3.2. Protipovodňové opatrenia na
vodnom toku

2.3.3. Výstavba cyklotrasy

3.3.3. Rekonštrukcia koryta potoka
Chtelnička

3.3.4. Materiálno-technické
vybavenie hasičskej stanice pre
účely protipovodňovej ochrany

2.4. Cestovný ruch

3.4. Ochrana ovzdušia

2.4.1. Zriadenie turistického
informačného centra

3.4.1. Výsadba izolačnej zelene

2.4.2. Rozšírenie náučného
chodníka
2.4.3. Vybudovanie stálej
expozície histórie a tradícií v
obci
2.4.4. Výstavba agrofarmy
2.4.5. Vybudovanie
rozhľadne
2.4.6. Podpora rozvoja
cestovného ruchu
prostredníctvom projektov
cezhraničnej spolupráce

3.4.2. Zavádzanie opatrení proti
veternej erózii

3.5. Energetická efektívnosť
verejných budov
3.5.1. Znižovanie energetických
nákladov verejných budov, vrátane
zmeny palivovej základne
v prospech OZE

spracovateľ MEDIA COELI
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Tabuľka 20: Stratégia rozvoja obce Kočín-Lančár na roky 2015 - 2025
Prioritné oblasti, oblasti podpory a opatrenia
PO 01
PO 02
PO 03
Sociálna oblasť
Ekonomická oblasť
Environmentálna oblasť
Opatrenia v rámci prioritných oblastí a podopatrenia
2.1. Zvyšovanie kvality
3.1. Environmentálna
1.1. Športová infraštruktúra verejných služieb
infraštruktúra
samosprávy
2.1.1. Vzdelávanie
1.1.1. Vybudovanie detského
3.1.1. Vybudovanie
a zvyšovanie zručností
ihriska v Kočíne
kanalizačnej siete a ČOV
pracovníkov obecného úradu
1.1.2. Vybudovanie detského
2.1.2. Informatizácia verejnej
3.1.2. Vybudovanie nového
ihriska v Lančári
správy – elektronizácia služieb
zdroja vody nad obcou
1.1.3. Vybudovanie
multifunkčného ihriska v obci
1.1.4. Rekonštrukcia
futbalového štadiónu
1.1.5. Rekonštrukcia
športových plôch
1.1.6. Podpora športových
aktivít v obci
2.2. Technická
3.2. Odpadové
1.2 Kultúrna infraštruktúra
infraštruktúra
hospodárstva
1.2.1. Rekonštrukcia
2.2.1. Rekonštrukcia
3.2.1. Vybudovanie zberného
kultúrneho domu vrátane
miestneho rozhlasu
dvora
vnútorného vybavenia v Kočíne
1.2.2. Rekonštrukcia
2.2.1. Rekonštrukcia
kultúrneho domu vrátane
3.2.2. Materiálno-technické
odvodňovacích kanálov vrátane
vnútorného vybavenia v
vybavenie separovaného zberu
prekrytia
Lančári
3.2.3. Zavedenie separovaného
1.2.3. Výstavba prírodného
2.2.3. Zavedenie obecného
zberu bioodpadu vrátane
amfiteátra
mobiliáru
materiálno-technického
vybavenia
1.2.4. Podpora kultúrnych
2.2.4. Revitalizácia parku pred
3.2.4. Likvidácia čiernej
podujatí a aktivít v obci
OÚ
skládky Kočín-Jarka
3.2.5. Zvýšenie povedomia
2.2.5. Rekonštrukcia verejných
o ŽP a odpadovom
priestranstiev pred KD Lančár
hospodárstve
2.2.6. Revitalizácia oddychovej
zóny – Čerešňová alej
2.2.7 Výstavba nájomných
bytov v Kočíne
2.3. Dopravná
3.3. Protipovodňová
infraštruktúra
ochrana
2.3.1. Rekonštrukcia
3.3.1 Budovanie
a výstavba miestnych
vodozádržných opatrení mimo
komunikácií
toku
2.3.2. Rekonštrukcia
a výstavba obecných chodníkov
2.3.3. Výstavba cyklotrasy Nad
Holeškou
2.4. Cestovný ruch
3.4. Ochrana ovzdušia
2.4.1. Zvedenie informačných,
3.4.1. Výsadba izolačnej zelene
náučných a orientačných tabúľ
pri cestách
3.4.2 Zníženie energetických
2.4.2. Výstavba vyhliadkovej
nákladov vo verejných
veže
budovách
2.4.3. Vybudovanie odstavného
parkoviska pod kostolom

spracovateľ MEDIA COELI
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2.4.4. Výroba propagačnoinformačných materiálov na
podporu CR

Tabuľka 21: Stratégia rozvoja obce Krakovany na roky 2015 - 2025
PO 01
Sociálna oblasť
1.1. Sociálna infraštruktúra
1.1.1. Vybudovanie denného
stacionáru
1.1.2. Zavedenie terénnych
sociálnych služieb
opatrovateliek
1.1.3. Zavedenie vzdelávacích
kurzov a programov

PO 02
Ekonomická oblasť
2.1. Zvyšovanie kvality
verejných služieb
samosprávy
2.1.1. Vzdelávanie
a zvyšovanie zručností
pracovníkov obecného úradu
2.1.2. Aktualizácia
rozvojových dokumentov obce
– ÚP.
2.1.3.
Informatizácia aktualizácia
verejnej správy –
elektronizácia služieb

PO 03
Environmentálna oblasť
3.1. Environmentálna
infraštruktúra
3.1.1. Dobudovanie kanalizácie
3.1.2. Zvyšovanie povedomia
o ochrane ŽP a odpadovom
hospodárstve
3.1.3. Vybudovanie oddychovej
zóny v časti Stráže
3.1.4. Obnova verejnej zelene
na verejných priestranstvách
3.1.5. Zabezpečenie zametacej
a čistiacej techniky

1.2. Kultúrna a športová
infraštruktúra

2.2. Technická
infraštruktúra

1.2.1. Rekonštrukcia
futbalového štadiónu

2.2.1. Rekonštrukcia
verejného osvetlenia

1.2.2. Výstavba športovej haly
vrátane vnútorného vybavenia

2.2.2 Vybudovanie
kamerového systému

1.2.3 Rekonštrukcia KD vrátane
vnútorného vybavenia
1.2.4. Rekonštrukcia amfiteátra
vrátane vnútorného vybavenia
1.2.5. Rekonštrukcia centra
obce a verejných priestranstiev
1.2.6. Vytvorenie stálej
expozície fotodokumentácie
histórie obce
1.2.7. Obnova kultúrnych
pamiatok
1.2.8. Vytvorenie obecného
trhoviska
1.2.9. Rekonštrukcia námestia
sv. Floriána
1.2.10. Výstavba detských
ihrísk
1.2.11. Vybudovanie vonkajších
cvičiacich zariadení na
verejných priestranstvách
1.3. Školská infraštruktúra
1.3.1 Podpora projektov
v oblasti školstva a vzdelávania
1.3.2 Rozšírenie a
rekonštrukcia MŠ vrátane
vnútorného vybavenia
1.3.3. Rekonštrukcia ZŠ

spracovateľ MEDIA COELI

®

2.2.3. Revitalizácia parkov
2.2.4. Rekonštrukcia OÚ

3.2. Odpadové hospodárstva
3.2.1 Vybudovanie
hospodárskeho dvoru (zberný
dvor, kompostovisko)
3.2.2 Doplnenie materiálnotechnického vybavenia
separovaného zberu
3.2.3. Vybudovanie stojných
miest pre kontajnery
3.2.4. Odstraňovanie divokých
skládok

2.2.5. Rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice
2.2.6. Rozšírenie
a rekonštrukcia verejného
rozhlasu
2.2.7. Rekonštrukcia domu
smútku
2.2.8. Výstavba domu smútku
v časti Stráže
2.2.9. Doplnenie obecného
mobiliáru

2.3. Dopravná
infraštruktúra
2.3.1. Rekonštrukcia obecných
ciest
2.3.2. Rekonštrukcia obecných
chodníkov
2.3.3. Vybudovanie cyklotrasy

www.mediacoeli.sk

3.3. Protipovodňová
ochrana
3.3.1. Vybudovanie dažďovej
kanalizácie
3.3.2. Protipovodňové
opatrenia na vodnom toku
(Vyčistenie vodných tokov)
3.3.3. Budovanie
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vrátane vnútorného vybavenia

Nad Holeškou

2.3.4. Rekonštrukcia
autobusových zastávok

1.4. Zdravotnícka
infraštruktúra
1.4.1. Vybudovanie ambulancie
všeobecného lekára
1.4.2. Vybudovanie výdajne
liekov

2.3.5. Doplnenie dopravných
autobusových spojení
2.3.6. Zavedenie opatrení a
svetelnej signalizácie v rámci
cestnej bezpečnosti
2.4. Podpora cestovného
ruchu
2.4.1. Zavedenie
informačných, orientačných,
náučných, propagačných tabúľ
2.4.2. Podpora rozvoja CR
prostredníctvom projektov
cezhraničnej spolupráce
2.4.3. Výroba propagačnoinformačných materiálov
o obci

vodozádržných opatrení mimo
toku
3.3.4. Materiálno-technické
zabezpečenie hasičskej
zbrojnice pre účely
protipovodňovej ochrany

3.4. Ochrana ovzdušia
3.4.1. Výsadba izolačnej zelene
popri cestách
3.4.2. Znižovanie energetických
nákladov vo verejných
budovách

Tabuľka 22: Stratégia rozvoja obce Nižná na roky 2015 - 2025
Prioritné oblasti, oblasti podpory a opatrenia
PO 01
PO 02
Sociálna oblasť
Ekonomická oblasť
Opatrenia v rámci prioritných oblastí a podopatrenia
2.1. Zvyšovanie kvality
1.1. Sociálna
verejných služieb
infraštruktúra
samosprávy
1.1.1. Rozšírenie ponuky
2.1.1. Vzdelávanie
terénnych sociálnych služieb
a zvyšovanie zručností
v obci
pracovníkov obecného úradu
2.1.2. Informatizácia verejnej
správy – elektronizácia služieb
1.2. Kultúrna a športová
2.2. Technická
infraštruktúra
infraštruktúra
1.2.1. Rekonštrukcia
2.2.1. Rekonštrukcia verejného
kultúrneho domu
osvetlenia
1.2.2. Vybudovanie
multifunkčného ihriska

2.2.2 Rozšírenie kamerového
systému v obci

1.2.3. Vytvorenie centra
voľného času
1.3. Školská
infraštruktúra

2.3. Dopravná
infraštruktúra
2.3.1. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
2.3.2. Rekonštrukcia obecných
chodníkov
2.3.3. Výstavba cyklotrasy

1.3.1. Rekonštrukcia MŠ

PO 03
Environmentálna oblasť
3.1. Environmentálna
infraštruktúra
3.1.1. Vybudovanie kanalizácie
3.1.2. Rozšírenie zelene na
obecných priestranstvách
3.2. Odpadové hospodárstva
3.2.1 Vybudovanie zberného
dvora v obci
3.2.2. Osveta, vzdelávanie
a zvyšovanie povedomia občanov
o separovanom zbere v obci

3.3. Ochrana ovzdušia
3.3.1. Výsadba izolačnej zelene

Tabuľka 23: Stratégia rozvoja obce Ostrov na roky 2015 - 2025
PO 01
Sociálna oblasť
1.1. Sociálna infraštruktúra
1.1.1. Vybudovanie domu

spracovateľ MEDIA COELI

®

PO 02
Ekonomická oblasť
2.1. Zvyšovanie kvality
verejných služieb
samosprávy
2.1.1. Vzdelávanie a zvyšovanie
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PO 03
Environmentálna oblasť
3.1. Environmentálna
infraštruktúra
3.1.1. Dobudovanie
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sociálnych služieb
1.1.2. Zavedenie terénnych
sociálnych služieb
opatrovateliek

zručností pracovníkov OÚ
2.1.2. Aktualizácia rozvojových
dokumentov obce – územného
plánu
2.1.3. Informatizácia verejnej
správy – elektronizácia služieb
2.1.4. Obstaranie služobného
motorového vozidla

vodovodnej siete
3.1.2. Dobudovanie
kanalizácie
3.1.3. Dobudovanie plynovodu
3.1.4. Vybudovanie
oddychových zón
3.1.5. Zabezpečenie
zametacej a čistiacej techniky
3.1.6. Zabezpečenie techniky
na údržbu verejných
priestranstiev (traktor,
traktorová kosačka)
3.1.7. Zvyšovanie povedomia
o ochrane ŽP a odpadovom
hospodárstve
3.2. Odpadové
hospodárstva

1.2. Kultúrna a športová
infraštruktúra

2.2. Technická infraštruktúra

1.2.1. Výstavba
multifunkčného ihriska

2.2.1. Rekonštrukcia
a dobudovanie verejného
osvetlenia

3.2.1 Vybudovanie zberného
dvoru

1.2.2. Rekonštrukcia
telocvične vrátane vnútorného
vybavenia

2.2.2. Zvýšenie kvality
verejného rozhlasu

3.2.2 Vybudovanie
kompostoviska

2.2.3. Rekonštrukcia objektu
budovy TJ vrátane vnútorného
vybavenia
2.2.4. Rekonštrukcia KD vrátane
vnútorného vybavenia
2.2.5. Vybudovanie obecného
bytového domu

3.2.3. Doplnenie materiálnotechnického vybavenia
separovaného zberu
3.2.4. Vybudovanie stojných
miest pre kontajnery

1.2.3. Modernizácia
futbalového ihriska
1.2.4. Výstavba
a rekonštrukcia detských ihrísk
1.2.5. Výstavba pódia pre
kultúrno-spoločenské udalosti
1.2.6. Vybudovanie workoutihriska
1.2.7. Výstavba vonkajších
cvičiacich zariadení na
verejných priestranstvách
1.2.8. Rekonštrukcia námestí
v obci
1.2.9. Podpora kultúrnych
podujatí
1.2.10. Podpora športových
podujatí
1.2.11. Rekonštrukcia zvonice

2.2.6. Rekonštrukcia OÚ
2.2.7. Rekonštrukcia domu
smútku vrátane vnútorného
vybavenia v Ostrove
2.2.8. Rekonštrukcia domu
smútku vrátane vnútorného
vybavenia v časti Malé Orvište
2.2.9. Rekonštrukcia oplotenia
cintorína
2.2.10. Doplnenie obecného
mobiliáru
2.2.11. Výstavba a modernizácia
kamerového systému

1.2.12. Obnova kultúrnych
pamiatok v obci
1.3. Školská infraštruktúra
1.3.1. Podpora projektov
v oblasti školstva a
vzdelávania
1.3.2. Rekonštrukcia detského
ihriska v areály MŠ/ZŠ
1.3.3. Dobudovanie
a modernizácia budovy MŠ/ZŠ
1.3.4. Rekonštrukcia oplotenie
areálu MŠ/ZŠ
1.3.5. Výstavba telocvične
v areály MŠ/ZŠ

spracovateľ MEDIA COELI

®

2.3. Dopravná infraštruktúra

3.3. Protipovodňová
ochrana

2.3.1. Výstavba a rekonštrukcia
miestnych komunikácií

3.3.1. Vyčistenie, prehĺbenie
a údržba potoka

2.3.2. Výstavba a rekonštrukcia
obecných chodníkov
2.3.3. Vybudovanie cyklotrasy
nad Holeškou
2.3.4. Vybudovanie parkovacích
miest
2.3.5. Doplnenie dopravných
značení

3.3.2 Vybudovanie dažďovej
kanalizácie
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2.3.6. Zavedenie svetelnej
signalizácie v rámci cestnej
bezpečnosti v obci
2.3.7. Rekonštrukcia prechodov
pre chodcov
2.4. Cestovný ruch
2.4.1. Zavedenie informačných,
orientačných, náučných,
propagačných tabúľ
2.4.2. Vybudovanie vyhliadkovej
veže

3.4. Ochrana ovzdušia
3.4.1. Výsadba izolačnej
zelene
3.4.2. Zníženie energetických
nákladov vo verejných
budovách

2.4.3. Podpora rozvoja
cestovného ruchu
prostredníctvom projektov
cezhraničnej spolupráce
2.4.4. Výroba propagačnoinformačných materiálov o obci

Tabuľka 24: Stratégia rozvoja obce Rakovice na roky 2015 - 2025
Prioritné oblasti, oblasti podpory a opatrenia
PO 01
PO 02
Sociálna oblasť
Ekonomická oblasť
Opatrenia v rámci prioritných oblastí a podopatrenia
2.1. Zvyšovanie kvality
1.1. Sociálna
verejných služieb
infraštruktúra
samosprávy
1.1.1. Vybudovanie
2.1.1. Vzdelávanie
zariadenia sociálnej
a zvyšovanie zručností
starostlivosti
pracovníkov obecného úradu
2.1.2. Aktualizácia
1.1.2. Zavedenie terénnych
rozvojových dokumentov
sociálnych služieb
obce – územného plánu
opatrovateliek
a akčných plánov
2.1.3. Informatizácia
verejnej správy –
elektronizácia služieb
2.1.4. Obstaranie služobného
motorového vozidla
1.2. Kultúrna a športová
2.2. Technická
infraštruktúra
infraštruktúra
1.2.1. Podpora kultúrnych
2.2.1. Zosúladenie popisných
podujatí
čísel domov
1.2.2. Prestavba budovy
2.2.2. Výstavba novej
starej kolkárne na budovu
administratívnej budovy OÚ
KD
1.2.3. Vybudovanie
2.2.3. Rozšírenie a zvýšenie
externých priestorov pre
kvality verejného rozhlasu
kultúrne podujatia
1.2.4. Vybudovanie
2.2.4. Rozšírenie a zvýšenie
a rekonštrukcia detských
kvality verejného osvetlenia
ihrísk
1.2.5. Vybudovanie
2.2.5. Doplnenie obecného
multifunkčného ihriska
mobiliáru
1.2.6. Výstavba
a rekonštrukcia športovísk
1.2.7. Podpora športových
aktivít
1.3. Školská
2.3. Dopravná
infraštruktúra
infraštruktúra
1.3.1. Podpora projektov
2.3.1. Rekonštrukcia

spracovateľ MEDIA COELI

®

www.mediacoeli.sk

PO 03
Environmentálna oblasť
3.1. Environmentálna
infraštruktúra
3.1.1. Dobudovanie
a rekonštrukcia inžinierskych sietí
3.1.2. Zvyšovanie povedomia o ŽP
a odpadovom hospodárstve
3.1.3. Zvyšovanie kvality
trávnatých plôch a zelene

3.2. Odpadové hospodárstva
3.2.1. Vybudovanie zberného
dvora
3.2.2. Doplnenie materiálnotechnické vybavenie separovaného
zberu
3.2.3. Zlepšenie kvality
a modernizácia kompostoviska
3.2.4. Odstraňovanie divokých
skládok

3.3. Protipovodňová ochrana
3.3.1. Budovanie vodozádržných
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v oblasti školstva
a vzdelávania vrátane
zlepšenia materiálnotechnického zabezpečenia
1.3.2. Prístavba k ZŠ
1.3.3. Zvýšenie kapacity
stravovacieho zariadenia –
prístavba k MŠ
1.3.4. Vybudovanie
oddychových zón v školských
zariadeniach

1.4 Zdravotná
infraštruktúra

miestnych komunikácií

opatrení mimo toku

2.3.2. Rekonštrukcia
obecných chodníkov

3.3.2. Protipovodňové opatrenia na
vodnom toku (rekonštrukcia
a spevnenie brehov potoka)

2.3.3. Vybudovanie
cyklotrasy Mikroregiónu nad
Holeškou
2.3.4. Dobudovanie
a rekonštrukcia dopravného
značenia
2.3.5. Doplnenie prechodov
pre chodcov
2.3.6. Vybudovanie zariadení
a opatrení na zvýšenie
dopravnej bezpečnosti
2.4. Cestovný ruch
2.4.1. Zavedenie
informačných, orientačných
tabúľ, náučných
a propagačných tabúľ
2.4.2. Podpora a rozvoj
spolupráce a družby
cezhraničnej spolupráce
a partnerských obcí
2.4.3. Výroba propagačnoinformačných materiálov
o obci
2.4.4. Dokončenie pamätnej
izby

1.4.1. Vznik zdravotnej
ambulancie

3.3.3. Vybudovanie odvodňovacích
kanálov
3.3.4. Revitalizácia brehových
porastov

3.4. Ochrana ovzdušia
3.4.1. Výsadba zelene popri
cestách

3.4.2 Zníženie energetických
nákladov vo verejných budovách

Tabuľka 25: Stratégia rozvoja obce Trebatice na roky 2015 – 2025
PO 01
Sociálna oblasť
1.1. Sociálna infraštruktúra
1.1.1. Vybudovanie denného
stacionáru pre dôchodcov

1.2. Kultúrna a športová
infraštruktúra
1.2.1 Vybudovanie
multifunkčnej športovej plochy

PO 02
Ekonomická oblasť
2.1. Zvyšovanie kvality
verejných služieb
samosprávy
2.1.1. Vzdelávanie
a zvyšovanie zručností
pracovníkov obecného úradu
2.1.2. Aktualizácia rozvojových
dokumentov obce – územného
plánu a akčných plánov
2.1.3. Informatizácia verejnej
správy – elektronizácia služieb
2.2. Technická
infraštruktúra
2.2.1. Rekonštrukcia OÚ
zníženia energetických
nákladov

1.2.2. Podpora kultúrnych
podujatí

2.2.2. Rekonštrukcia
kultúrneho domu zníženia
energetických nákladov

1.2.3. Rekonštrukcia areálu
OFK Trebatice

2.2.3. Vybudovanie
kamerového systému v obci

1.2.4. Podpora športových

2.2.4. Vybudovanie oddychovej

spracovateľ MEDIA COELI
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PO 03
Environmentálna oblasť
3.1. Environmentálna
infraštruktúra
3.1.1. Zvyšovanie podielu
verejnej zelene
3.1.2. Zvyšovanie povedomia
o ŽP a odpadovom
hospodárstve

3.2. Odpadové
hospodárstva
3.2.1 Vybudovanie zberného
dvoru vrátane materiálnotechnického vybavenia
3.2.2. Vybudovanie
kompostoviska vrátane
materiálno-technického
vybavenia
3.2.3. Zavedenie
efektívnejšieho systému zberu
separovaného odpadu
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podujatí

1.3. Školská infraštruktúra
1.3.1. Podpora projektov
v oblasti školstva a vzdelávania
1.3.2. Rekonštrukcia MŠ
vrátane zníženia energetických
nákladov

1.4. Zdravotnícka
infraštruktúra
1.4.1. Vybudovanie ambulancie
všeobecného lekára v rámci
projektu „Rekonštrukcia Domu
služieb na polyfunkčný objekt“
vrátane zníženia energetických
nákladov

zóny v lokalite Pasienky za
humnami
2.2.5. Doplnenie obecného
mobiliáru
2.3. Dopravná
infraštruktúra
2.3.1. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií I. a II. etapa

3.3. Ochrana ovzdušia
3.3.1. Výsadba izolačnej zelene
v lokalite Dolné záplotie

2.3.2. Rekonštrukcia chodníkov
I. a II. etapa
2.3.3. Rekonštrukcia
autobusových zastávok na
Piešťanskej ulici
2.3.4. Výstavba cyklotrás (Nad
Holeškou a Piešťany-TrebaticeKrakovany-Vrbové)
2.3.5. Vytvorenie parkovacích
miest
2.3.6. Vybudovanie kruhového
objazdu na štátnej ceste 499504
2.3.7. Zvýšenie bezpečnosti
chodcov na prechodoch pre
chodcov na štátnej ceste
II/499 ich modernizáciou
2.4. Podpora cestovného
ruchu
2.4.1. Zavedenie
informačných, orientačných,
náučných tabúľ
2.4.2. Podpora rozvoja
cestovného ruchu
prostredníctvom projektov
cezhraničnej spolupráce
2.4.3. Výroba propagačnoinformačných materiálov o obci

Tabuľka 26: Stratégia rozvoja obce Veľké Kostoľany na roky 2015 – 2025
Pozn.: Stratégia obce Veľké Kostoľany má iné prioritné oblasti ako predchádzajúce
PHSR, dôvodom je iný spracovateľ PHSR 2015-2025
PO 01 Sociálna
infraštruktúra
1.1. Aktívne opatrenia
služieb zamestnanosti
1.1.1. Zapájanie dlhodobo
nezamestnaných do
aktivačných programov v obci

PO 02 Technická infraštruktúra
2.1. Rozvoj dopravnej infraštruktúry
2.1.1. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií v obci

1.2. Skvalitňovanie sociálnych
služieb

2.1.2. Rekonštrukcia štátnych
komunikácií v obci

1.2.1. Podpora zotrvania
klienta v jeho prirodzenom
prostredí

2.1.3. Vybudovanie obchvatu

1.2.2 Podpora vzniku
rôznych foriem sociálnych

2.1.4. Dostavba a rekonštrukcia
chodníkov v obci

spracovateľ MEDIA COELI

®

www.mediacoeli.sk

2.2.2. Dobudovanie
dažďovej kanalizácie
2.2.3. Vybudovanie
vodovodu v súvislosti s
plánovanou bytovou
výstavbou
2.2.4. Vybudovanie
vodovodných prípojok v
súvislosti s plánovanou
bytovou výstavbou
2.2.5. Rekonštrukcia ČOV
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zariadení
2.1.5. Vybudovanie novej
cyklotrasy s prepojením na obce
Mikroregiónu nad Holeškou

PO 03 Rozvoj bývania
3.1. Rozvoj výstavby
bytových domov
a rodinných domov
3.1.1. Výstavba sociálnych/
nájomných bytov
3.1.2. Vysporiadanie
pozemkov a vznik nových
stavebných pozemkov
3.1.3. Podpora rozvoja
individuálnej bytovej výstavby

PO 05 Zdravotníctvo
5.1 Skvalitnenie
poskytovaných
zdravotných služieb
5.1.1. Podpora ambulancií
odborných lekárov podľa
potreby
5.1.2. Zabezpečenie
komplexnej zdravotnej
starostlivosti o starých ľudí
a dlhodobo chorých s ohľadom
na demografický vývoj v
budúcnosti

2.3.1. Zvýšenie kapacity
elektrickej a plynovej
2.1.6. Rekonštrukcia
rozvodnej siete s ohľadom
autobusového nástupištia
na predpokladanú výstavbu
bytov
2.1.7. Rekonštrukcia mostov v obci 2.3.2. Osadenie nových
(s ohľadom na náročnosť
trafostaníc s ohľadom na
automobilovej premávky)
plánovanú bytovú výstavbu
2.3.3. Dobudovanie
2.1.8. Vybudovanie ČS pohonných
plynovodu s ohľadom na
látok
plánovanú bytovú výstavbu
2.1.9. Vybudovanie výjazdu
2.3.4. Zavedenie nového
a zjazdu na diaľnicu D1
telefónneho káblu
2.3.5. Dostavba verejného
2.2. Zlepšenie stavu
osvetlenia podľa potreby
kanalizácie
(novo budované obytné
lokality)
2.3.6. Umiestnenie
2.2.1. Dobudovanie splaškovej
elektrického vedenia do
kanalizácie
zeme
PO 04 Životné prostredie
4.2 Podpora rozvoja
4.1 Zvyšovanie ochrany
aktivít v oblasti ochrany
životného prostredia
životného prostredia
4.2.1. Výstavba a
4.1.1. Zlepšiť organizovanosť
revitalizácia verejných
zberného dvora
priestranstiev v obci
4.2.2. Podpora využívania
4.1.2. Rekultivácia čiernych
obnoviteľných zdrojov
skládok
energie
4.2.3. 1 krát ročne
4.1.3. Zvýšiť informovanosť a
zorganizovať zber odpadu
poradenstvo v oblasti životného
v súčinnosti s pracovníkmi
prostredia
VPP
4.2.4. Environmentálna
4.1.4. Výsadba vetrolamov,
výchova na školách (MŠ,
biokoridorov, remízok
ZŠ)
4.2.5. Separovaný zber
v ZŠ, MŠ, OÚ
PO 06 Kultúra a šport
6.1 Rozvoj a skvalitňovanie
kultúrneho života v obci

6.2 Rozvoj športových
aktivít

6.1.1. Vybudovanie pódia pre
kultúrne účely

6.2.1. Vybudovanie
športových ihrísk

6.1.2. Podpora tradícií v obci

6.2.2. Vybudovanie
multifunkčného ihriska

6.1.3. Vytváranie a podpora aktivít
pre rodiny s deťmi
6.1.4. Vytvorenie priestorov pre
spoločensko-kultúrne a voľnočasové aktivity

spracovateľ MEDIA COELI
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6.2.3. Vybudovanie
detského ihriska
6.2.4. Podpora športových
aktivít v obci
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PO 7 Administratíva
7.1 Zefektívnenie
a skvalitnenie činnosti
samosprávy

PO 8 Hospodárstvo

7.1.1. Dokončenie
rekonštrukcie budovy OÚ
7.1.2. Podpora zvyšovania
počítačového vedomia u
pracovníkov samosprávy
7.1.3. Zavedenie efektívnych
elektronických služieb
poskytovaných na úrovni
samosprávy
7.1.4. Podpora aktívnej
participácie obyvateľov obce
na veciach verejných
PO 9 Cestovný ruch
9.1 Zvýšenie turistickej
atraktívnosti obce
9.1.1. Rozvoj agroturistických
aktivít
9.1.2. Podpora propagácie
obce

8.1 Podpora malého
a stredného podnikania

8.2 Podpora remesiel
a poľnohospodárstva

8.1.1. Podpora obchodných a
komerčných služieb v obci

8.2.1. Podpora rozvoja
poľnohospodárstva
a chovateľstva

8.1.2. Vybudovanie priemyselného
parku
8.1.3. Podpora spolupráce v oblasti
podnikania v rámci Mikroregiónu
nad Holeškou

PO 10 Školstvo
10.1 Zlepšenie stavu školských
10.3 Rozšírenie
zariadení
knižničných služieb
10.1.1. Modernizovanie školského
vybavenia a učebných pomôcok
10.3.1. Rozšírenie možnosti
podľa aktuálnych potrieb
počítačovej gramotnosti pre
vzdelávania
obyvateľov obce
10.2 Rozvoj mimoškolských
aktivít
10.2.1. Podpora záujmovej
činnosti
10.2.2. Realizácia denných táborov

PO 11 Ochrana
a bezpečnosť

PO 12 Podpora revitalizácie Vysielača

11.1 Zvýšenie ochrany
obyvateľov obce

12.1 Štandardizácia súčasného
užívania

11.1.1. Podpora činnosti DHZ

12.1.1. Zabezpečenie verejných
služieb na úrovni štandardu
ostatných obyvateľov obce

11.1.2. Dokončenie
rekonštrukcie budovy
požiarnej zbrojnice

12.1.2. Zosúladenie užívania
súkromného majetku obecným
podnikom so zámerom
udržateľnosti a efektivity na
danom území

11.2. Zvýšenie
a zefektívnenie bezpečnosti
obyvateľov a majetku obce

11.2.1. Zriadenie obecnej
polície

11.2.2. Rozšírenie
kamerového systému v obci

spracovateľ MEDIA COELI
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12.2. Podpora rozvoja
územia a využitia
významného potenciálu
12.2.1. Súčinnosť pri
identifikovaní
najvhodnejšieho zámeru
budúceho využitia územia a
zakomponovaní ostatných
opatrení
12.2.2 Usporiadanie
funkčných plôch v súlade so
zámerom
12.2.3 Eliminácia
byrokratických prekážok a
podpora realizácie zámeru s
ohľadom na budúce využitie
územia
12.2.4 Zabezpečenie
verejných služieb na úrovni
štandardu ostatných
obyvateľov obce vrátane
infraštruktúry
12.2.5 Spolupráca na
ďalšom rozvoji územia,
cestovného ruchu a kvality
života pre všetky skupiny
obyvateľstva a subjektov
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Tabuľka 27: Stratégia rozvoja obce Veselé na roky 2015 - 2025
Prioritné oblasti, oblasti podpory a opatrenia
PO 01
PO 02
Sociálna oblasť
Ekonomická oblasť
Opatrenia v rámci prioritných oblastí a podopatrenia
2.1. Zvyšovanie kvality
1.1. Sociálna
verejných služieb
infraštruktúra
samosprávy
1.1.1. Vybudovanie
2.1.1. Vzdelávanie
zariadenia sociálnej
a zvyšovanie zručností
starostlivosti
pracovníkov obecného úradu
1.1.2. Zavedenie terénnych
2.1.2. Informatizácia verejnej
sociálnych služieb
správy – elektronizácia
opatrovateliek
služieb

PO 03
Environmentálna oblasť
3.1. Environmentálna
infraštruktúra
3.1.1. Dobudovanie kanalizácie,
rekonštrukcia a dostavba ČOV
3.1.2. Zvyšovanie povedomia o ŽP
a odpadovom hospodárstve
3.1.3. Obnova trávnatých plôch a
zelene

1.2. Kultúrna a športová
infraštruktúra

2.2. Technická
infraštruktúra

3.2. Odpadové hospodárstva

1.2.1. Podpora kultúrnych
podujatí

2.2.1. Výstavba obecných
nájomných bytov

3.2.1. Vybudovanie zberného
dvora vrátane vnútorného
vybavenia

1.2.2. Podpora športových
aktivít
1.2.3. Vybudovanie športovej
haly

2.2.2. Revitalizácia parku pri
OÚ
2.2.3. Úprava námestia obce
2.2.4. Rekonštrukcia budovy
zdravotného strediska
vrátane zníženia
energetických nákladov

1.2.4. Rekonštrukcia
futbalového štadiónu
1.2.5. Vybudovanie
vonkajších cvičiacich
zariadení na verejných
priestranstvách
1.2.6. Vybudovanie detských
ihrísk
1.2.7. Rekonštrukcia
rodného domu Štefana
Moysesa
1.3. Školská
infraštruktúra
1.3.1. Podpora projektov
v oblasti školstva
a vzdelávania vrátane
zlepšenia materiálnotechnického zabezpečenia
1.3.2. Modernizácia a
rekonštrukcia MŠ vrátane
vnútorne vnútorného
vybavenia
1.3.3. Modernizácia ZŠ
vrátane vnútorného
vybavenia

2.2.5. Rekonštrukcia OÚ
vrátane zníženia
energetických nákladov
2.2.6. Rekonštrukcia Domu
služieb
2.2.7. Doplnenie obecného
mobiliáru
2.3. Dopravná
infraštruktúra

3.3. Protipovodňová ochrana

2.3.1. Rekonštrukcia
miestnych komunikácií

3.3.1. Údržba kanálov

2.3.2. Rekonštrukcia
a vybudovanie obecných
chodníkov
2.3.3. Vybudovanie
cyklotrasy Nad Holeškou
2.3.4. Rekonštrukcia
prechodov pre chodcov
2.3.5. Zavedenie svetelnej
signalizácie v rámci cestnej
bezpečnosti
2.3.6. Doplnenie dopravných
značení
2.3.7. Vybudovanie
a rekonštrukcia parkovacích
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miest
1.4 Zdravotná
infraštruktúra

2.4. Cestovný ruch
2.4.1. Podpora rozvoja
cestovného ruchu
prostredníctvom projektov
cezhraničnej spolupráce
2.4.2. Výroba propagačnoinformačných materiálov
o obci

1.4.1. Vybudovanie
zdravotného strediska

Tabuľka 28: Stratégia rozvoja obce Šterusy na roky 2015 - 2025
Prioritné oblasti, oblasti podpory a opatrenia
PO 01
PO 02
Sociálna oblasť
Ekonomická oblasť
Opatrenia v rámci prioritných oblastí
1.1. Sociálna
2.1. Zvyšovanie kvality
a zdravotná
verejných služieb samosprávy
infraštruktúra
1.1.1. Vybudovanie
2.1.1. Vzdelávanie a zvyšovanie
ambulancie všeobecného
zručností pracovníkov obecného
lekára pre dospelých
úradu
1.1.2. Zavedenie terénnych
2.1.2. Informatizácia verejnej
sociálnych služieb v obci
správy – elektronizácia služieb
(opatrovateľská služba)
1.1.3. Vybudovanie
zariadenia sociálnych
2.1.3. Vypracovanie územného
služieb - denného
plánu obce
stacionára
1.1.4. Vybudovanie
bezbariérových vstupov pri
obecných budovách
1.1.5. Výstavba bytového
domu
1.2. Športová
2.2. Technická infraštruktúra
infraštruktúra
1.2.1. Rekonštrukcia
2.2.1. Zvedenie širokopásmového
športového areálu vrátane
internetu
vnútorného vybavenia
1.2.2. Podpora športových
2.2.2. Rekonštrukcia verejného
aktivít v obci
rozhlasu
2.2.3. Rekonštrukcia
1.2.3. Vybudovanie
a modernizácia verejných
multifunkčného ihriska
priestranstiev
1.2.4. Modernizácia
detského ihriska

2.2.4. Vybudovanie kamerového
systému

1.2.5. Vybudovanie
vonkajších cvičiacich
zariadení pri detskom
ihrisku
1.2.6. Materiálno-technické
vybavenia športovísk

PO 03
Environmentálna oblasť
3.1. Environmentálna
infraštruktúra
3.1.1. Vybudovanie kanalizačnej
siete
3.1.2. Vybudovanie nového
zdroja vody/ rekonštrukcia
existujúceho vodovodu

3.2. Odpadové hospodárstva
3.2.1. Vybudovanie zberného
dvora vrátane vybavenia
3.2.2. Materiálno-technické
vybavenie separovaného zberu
3.2.3. Likvidácia čiernych
skládok
3.2.4. Zvýšenie povedomia o ŽP
a odpadovom hospodárstve
prostredníctvom letákov, brožúr,
besied

2.2.5. Doplnenie obecného
mobiliáru
2.2.6. Rekonštrukcia OÚ
2.2.7. Revitalizácia centra obce
(parku)
2.2.8. Rekonštrukcia domu
smútku
2.2.9. Majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov pod
obecnými budovami
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2.2.10. Vybudovanie miestnej
káblovej televízie
1.3 Kultúrna
infraštruktúra
1.3.1. Rekonštrukcia
kultúrneho domu vrátane
vnútorného vybavenia

2.3. Dopravná infraštruktúra

3.3. Protipovodňová ochrana

2.3.1. Rekonštrukcia a výstavba
miestnych komunikácií

3.3.1 Budovanie vodozádržných
opatrení mimo toku

1.3.2. Podpora kultúrnych
podujatí a aktivít v obci

2.3.2. Rekonštrukcia a výstavba
obecných chodníkov

1.3.3. Vybudovanie
amfiteátra
1.3.4.. Vybudovanie
kultúrno-spoločenského
stánku na námestí

2.3.3. Výstavba cyklotrasy Nad
Holeškou

3.3.2. Budovanie
protipovodňových opatrení na
vodnom toku
3.3.3. Vyčistenie a spevnenie
brehov miestnych vodných tokov

2.3.4. Rekonštrukcia
autobusových zastávok
2.3.5. Vybudovanie prechodov
pre chodcov vrátane svetelnej
signalizácie

1.4. Školská
infraštruktúra
1.4.1. Rekonštrukcia
budovy materskej školy,
vrátane zníženia
energetických nákladov
a vnútorného materiálnotechnického vybavenia
1.4.2. Modernizácia
a zabezpečenie vybavenia
školskej jedálne

2.4. Cestovný ruch

3.4. Ochrana ovzdušia

2.4.1. Zavedenie informačných,
náučných a orientačných tabúľ

3.4.1. Výsadba izolačnej zelene
pri cestách

2.4.2. Výroba informačnopropagačných materiálov

3.4.2 Zníženie energetických
nákladov vo verejných budovách

2.4.3. Výstavba náučného
chodníka
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4. Programová časť
Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje najmä zoznam
opatrení a projektov na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obcí MNH.
Programová časť PHSR na roky 2015-2025 obsahuje podrobnejšie rozpracovanie
strategických cieľov v sociálnej, hospodárskej a environmentálnej politike na úroveň
projektov a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami aktivít samosprávy
vykonávaných mimo bežnú činnosť a smerujúcich k plneniu strategického cieľa rozvoja
obce na roky 2015-2025: Strategickým cieľom rozvoja obcí MNH na roky 20152025 je vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality života obyvateľov obce, pre
zvýšenie jej konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s vyváženým
rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja. Programová časť PHSR obsahuje
celkový prehľad projektov v jednotlivých oblastiach stratégie a základný návrh
ukazovateľov pre hodnotenie programu rozvoja.
Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PHSR.
Súhrnné projektové zámery, ukazovatele výsledkov, priority a pod. sú spracované
podrobne v prehľadných tabuľkách, ktoré sú súčasťou PHSR Mikroregiónu nad Holeškou
a sú k dispozícií v Prílohe 4 tohto dokumentu, prípadne v samostatnej verzií PHSR každej
obce pre roky 2015-2025.
Výstupy projektu predstavujú práce, služby a tovary, ktoré boli financované počas
realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska. Výsledok
projektu predstavuje okamžitý efekt realizácie aktivít projektu (výstupy z aktivít), ktorý
je k dispozícii pre cieľovú skupinu alebo predstavuje služby poskytnuté cieľovej skupine.
Dopad predstavuje vyjadruje dlhodobý efekt intervencie na danú prioritnú oblasť alebo
cieľovú skupinu, ktorý je mimo priamej a výlučnej kontroly subjektu zodpovedajúceho za
realizáciu projektu.
Ukazovatele výstupu sú obvykle priradené k jednotlivým projektom. Označujú
hmatateľné produkty, bezprostredne dosiahnuté realizáciou jednej alebo viacerých
aktivít, často vyjadrené v merateľných fyzických alebo peňažných jednotkách. Odrážajú
skutočnosť, že niečo bolo vytvorené, vyprodukované, zriadené, zrealizované.
Ukazovatele výsledku vyjadrujú priamy hmatateľný efekt projektu na cieľové skupiny
projektu bezprostredne po ukončení realizácie projektu a merajú bezprostredný
následok, ktorý bol vyvolaný výstupom (preto je medzi výstupom a výsledkom logická
väzba).
Ukazovatele dopadu vyjadrujú dlhodobý efekt intervencie na prioritnú skupinu či
cieľovú skupinu, následky dosiahnutých výsledkov projektu, teda príspevok k riešeniu
cieľov stanovených pre prioritnú oblasť či potrieb cieľovej skupiny a k odstraňovaniu
prekážok rozvoja. Z tohto hľadiska preto nemusí byť strategický cieľ vyjadrený
ukazovateľmi dopadu, ale môže byť vyjadrený aj vhodnými ukazovateľmi výsledku. Pre
oblasť hodnotenia dopadov PHSR obce boli ako východiskové hodnoty dopadových
ukazovateľov stanovené dopadové ukazovatele výsledku na úrovni roku 2020.
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5. Realizačná časť
Realizačná časť PHSR mikroregiónu nadväzuje na programovú časť vo väzbe na program
a navrhnuté ukazovatele. Realizačná časť obsahuje najmä východiská, popis
organizačného zabezpečenia, popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým
skupinám, popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja mesta,
Akčný plán s výhľadom na roky 2015-2017 (vecný a časový harmonogram realizácie
jednotlivých projektov).
Jednotlivé projektové zámery obcí MNH budú uskutočňované na základe rozhodnutí
obecného zastupiteľstva a podľa finančných možností, a to z vlastných zdrojov a zo
zdrojov domácich a zahraničných grantov, prípadne zo sponzorských príspevkov.
Na finančné zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja možno použiť prostriedky:
- štátneho rozpočtu,
- štátnych fondov – dotácie,
- rozpočtu samosprávnych krajov,
- rozpočtu obcí – vlastné prostriedky
- prostriedky fyzických osôb – sponzorský príspevok alebo dar,
- prostriedky iných právnických osôb – sponzorský príspevok alebo dar,
- úvery domácich bánk,
- úvery a príspevky medzinárodných organizácií.
Dôležitým doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja
môžu byť prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Možnosť získať verejné
finančné zdroje z rozpočtu Európskej únie a národného rozpočtu Slovenskej republiky je
často previazaná na schopnosť obce spolufinancovať rozvojové projekty z vlastných
zdrojov, prípadne zo zdrojov súkromných investorov.
Prehľadné usporiadanie rozvojových zámerov umožní obci orientovať sa v škále
dostupných podporných zdrojov, ako aj podmienok na získanie týchto zdrojov. Pomoc zo
štrukturálnych fondov je určená regiónom a oblastiam, ktoré vykazujú nízku úroveň
hospodárskeho rozvoja. Podľa platných pravidiel Európskej únie sú podporované tie
regióny, ktoré zodpovedajú ekonomicky a geograficky stanoveným cieľom štrukturálnej
politiky.

5.1. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
Vypracovaním Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu nad
Holeškou plní mikroregión a jeho obce jeden zo základných princípov regionálnej politiky
– princíp programovania. Implementácia jednotlivých projektov si vyžaduje konkrétnych
ľudí, ktorí budú viesť projekt od začiatku do konca. Projekty možno uskutočňovať
vlastnými silami obce alebo za pomoci externistov. Práve prepojenie interných a
externých nositeľov projektov urýchli proces realizácie stratégie, resp. môže prebiehať
paralelne realizácia viacerých projektov naraz.
Obce MNH majú reálne skúsenosti s realizáciou investičných a neinvestičných
projektov na podporu regionálneho rozvoja z vlastných zdrojov. Realizácie
projektov vyprofilovali medzi pracovníkmi obce odborne zdatný projektový tím,
postačujúci pre úspešné riadenie projektov v budúcnosti.
Realizácia PHSR obcí MNH je činnosťou samosprávy obce a obec ju vykonáva
prostredníctvom svojich orgánov (obecné zastupiteľstvo, starosta). Najvyšším
orgánom obce je obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo si môže zriadiť
komisie zastupiteľstva ako svoje poradné orgány. Vo vzťahu k realizácii PHSR
zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý
dokument PHSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia, taktiež schvaľuje
spolufinancovanie jednotlivých projektov financovaných z doplnkových zdrojov
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financovania a z prostriedkov rozpočtu obce. Obecné zastupiteľstvo v rámci
hodnotenia PHSR schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje
o zmenách a aktualizácii programu, vo svojich uzneseniach týkajúcich sa hodnotenia
PHSR v prípade nutnosti korekcií rozdeľuje jednotlivé priority programu a akčného plánu
medzi existujúce komisie, ktoré sa zaoberajú monitorovaním a hodnotením ich realizácie.
Najvyšším výkonným orgánom obce a jej predstaviteľom je starosta obce. Vo
vzťahu k realizácii PHSR starosta riadi proces realizácie, na programovej úrovni
podpisuje uznesenie obecného zastupiteľstva o strategickej časti dokumentu, schválenie
celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,
k právnickým a fyzickým osobám (riadiace orgány jednotlivých operačných programov,
dodávatelia, fondy a iné).
Organizačne a administratívne zabezpečuje celý proces plnenia každého PHSR
obecný úrad.

5.2. Monitorovanie a hodnotenie
Aby boli jednotlivé projektové zámery programového dokumentu mikroregiónu
realizované v súlade s princípmi efektívnosti a účinnosti vynakladania finančných
prostriedkov je potrebné, aby na úrovni obce bola zriadená koordinačná komisia, ktorej
úlohou bude monitorovať celkový proces implementácie stratégie a navrhovať, v prípade
potreby, zmeny v realizácii strategických plánov, ich doplnenie, prípadne prípravu nových
dokumentov potrebných pre napĺňanie globálneho cieľa obce.
Proces monitorovania PHSR sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania
PHSR až do ukončenie jeho platnosti a to na úrovni projektov (základným prvkom
monitorovania je projekt, na úrovni programu sa pripravuje súhrnná monitorovacia
správa za príslušný rok). Vstupnými údajmi pre monitorovanie sú údaje z plánovaných
a dosiahnutých ukazovateľov výstupu, výsledku a dopadu jednotlivých projektov.
Výstupom monitorovania je monitorovacia správa za príslušný rok schválená
obecným zastupiteľstvom (v prípade projektov financovaných z EŠIF aj monitorovacia
správa schválená riadiacim orgánom v systéme ITMS). Za prípravu monitorovacej správy
za projekt je zodpovedný obecný úrad a za celkovú monitorovaciu správu je zodpovedný
starosta. Výsledky monitorovania sú podkladom pre hodnotenie vykonávané na úrovni
programu. Monitorovanie plnenia PHSR bude stálym procesom zameraným na sledovanie
zmien prostredníctvom navrhnutých ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé
projekty, ukazujú stav implementácie výstupov, výsledkov a dopadov a poukazujú na
dosiahnutý vývoj vo vzťahu k akčnému plánu a financiám. Cieľom monitorovania je
získavanie informácii o skutočnom plnení opatrení na zmenu negatívneho vývoja,
spôsobu realizácie, definovanie a prijatie korekčných opatrení.
V prípade nutnosti korekcií mimo rámec pravidelného každoročného hodnotenia PHSR
budú na základe podnetu starostu alebo komisie obecného zastupiteľstva a materiálu
predloženého do obecného zastupiteľstva navrhovať a odporúčať opatrenia pre
odstránenie nedostatkov a nezrovnalostí. Proces hodnotenia sa vykonáva na úrovni
programu (PHSR) systematicky a priebežne počas celého trvania programu až po
predloženie správy z hodnotenia programu. Proces hodnotenia z hľadiska jeho
vykonávania je rozdelený na strategické a operatívne hodnotenie.
Operatívne hodnotenie sa zakladá predovšetkým na každoročnom hodnotení vyhodnotenie PHSR bude prebiehať v zmysle platnej legislatívy o podpore regionálneho
rozvoja každoročne hodnotiacou správou a monitorovacou správou, ktoré prejdú
schvaľovacím procesom v obecnom zastupiteľstve. Výstupom hodnotenia je hodnotiaca
správa za príslušný rok. Vstupnými údajmi pre prípravu operatívneho hodnotenia sú
výsledky monitorovania - monitorovacie správy jednotlivých projektov realizovaných v
rámci programu. Hodnotiace a monitorovacie správy PHSR sú podkladom pre rozhodnutia
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orgánov obce pri riadení realizácie programu s účelom dosiahnuť žiaduci pokrok smerom
k dosiahnutiu cieľov jednotlivých prioritných oblastí PHSR. Celkový plán hodnotenia je
spracovaný v nasledujúcej tabuľke a platný pre obce Mikroregiónu nad Holeškou
v rovnakom znení.
Tabuľka 29: Plán priebežných hodnotení PHSR
Plán priebežných hodnotení PHSR na obdobie 2015 - 2025
Vykonať
prvýkrát
Strategické hodnotenie
Typ hodnotenia

Dôvod vykonania/ periodicita

Strategické
hodnotenie

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Len v prípade, že to
vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

2016

Operatívne hodnotenie
Tematické
hodnotenie časti
2016
PHSR
Ad hoc
mimoriadne
hodnotenie
Ad hoc
hodnotenie
celého PHSR
alebo jeho časti

2016

Téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo
výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci
kalendárny rok
Pri
značnom
odklone od
stanovených
cieľov
a doľahnutých hodnôt ukazovateľov
Pri návrhu na revíziu PHSR
Na
základe
rozhodnutia
starostu
a obecného
zastupiteľstva o spracovaní akčného plánu na ďalšie
obdobie
Na základe rozhodnutia starostu, kontrolného orgánu
obce/mesta, podnetu poslancov; na základe protokolu
NKÚ SR, správy auditu

Súčasťou realizačnej časti PHSR je aj akčný plán spracovaný na obdobie dvoch rokov
(n+2). Akčný plán je spracovaný podľa jednotlivých prioritných oblastí a obsahuje všetky
projekty všetkých opatrení. Akčné plány jednotlivých obcí MNH sa nachádzajú v Prílohe 5
tohto dokumentu.

5.3. Komunikačný plán
Zabezpečenie realizácie PHSR je dosahované koordinovaným prístupom a spoluprácou so
všetkými partnermi a aktérmi regionálneho rozvoja na území obce a mikroregiónu. Rôzne
formy komunikácie budú súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných projektov
PHSR v rámci informovanosti a publicity (pri projektoch financovaných z EŠIF a
dotačných titulov) alebo v rámci komunikácie zainteresovaných cieľových skupín pri
príprave a realizácii jednotlivých projektov.
Komunikačnú stratégiu obce a mikroregiónu vo vzťahu k PHSR nie je účelné vyčleniť z
celkovej komunikačnej stratégie obce a mikroregiónu, ktorá sa uskutočňuje vo vzťahu k
obyvateľom obce ako hlavnej cieľovej skupine. Hlavným cieľom komunikačnej
stratégie je komunikácia s občanmi a dosiahnutie stavu, aby bol každý občan o všetkých
súvislostiach, ktoré pre neho z PHSR a jeho realizácie vyplynú, informovaný včas, v
dostatočnom rozsahu a primeranou formou. Podstatný a hlavný nástroj komunikácie
obce je webová stránka obce so sprievodnými komunikačnými kanálmi:
informačná tabuľa, rozhlas, prípadne obecný časopis alebo noviny. Komunikačná
stratégia vo vzťahu k PHSR prebieha kontinuálne od začiatku tvorby PHRS počas celého
programového obdobia 2015-2025.
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Komunikácia vo vzťahu k PHSR je okrem cieľovej skupiny „obyvatelia“ zameraná na dve
cieľové podskupiny: organizácie, zamestnanci. Komunikácia so strategickými sociálnoekonomickými partnermi a organizáciami je obsahom jedného z projektov PHSR na roky
2015-2025 a bude prebiehať kontinuálne v rámci tohto projektu a nepotrebuje žiadne
mimoriadne opatrenia. Komunikácia so zamestnancami je súčasťou ich bežnej činnosti a
nepotrebuje žiadne mimoriadne opatrenia.
Všestranným nástrojom komunikácie, ale aj hodnotenia, monitorovania a kontroly je
„Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva“. Vstupné údaje pripravujú v
dostatočnom predstihu zamestnanci obecného úradu, materiál má svojho predkladateľa
(konkrétna zodpovednosť, odborná garancia), na príprave materiálu sa stanoviskami
podieľajú komisie zastupiteľstva ako poradné orgány, stanovisko k materiálu dáva v
prípade potreby kontrolór/audit, rokujú o ňom poslanci obecného zastupiteľstva, materiál
je verejne prístupný a obecné zastupiteľstvo je verejné (o zastupiteľstve je informované
obyvateľstvo a organizácie všetkými informačnými kanálmi).
Počas programového obdobia 2015-2025 je naplánovaných niekoľko aktivít na
predloženie tohto typu materiálu do obecného zastupiteľstva. Z hľadiska efektivity nie je
vylúčené ani spojenie aktivity týkajúcej sa hodnotenia PHSR za daný rok s návrhom
nového akčného plánu. Podrobné plány komunikácie, hodnotenia a monitoringu realizácie
PHSR obcí Mikroregiónu nad Holeškou sa nachádzajú v samostatnom PHSR každej obce
mikroregiónu pre roky 2015-2025.
6. Finančná časť
Vecné vymedzenie projektov jednotlivých opatrení sa premieta do finančného plánu.
Finančný plán predstavuje indikatívne kvalifikované odhady pre rozpočty jednotlivých
projektov. Ak je to možné, obsahuje aj rozpočtované náklady. Indikatívne odhady sa
budú upresňovať po definitívnom schválení všetkých operačných programov
Programového obdobia 2015-2025.
Každá finančná časť PHSR obcí Mikroregiónu nad Holeškou obsahuje presné prepočty
indikatívneho finančného plánu od roku 2015 až po rok 2025 v dvoch tabuľkách:
•

indikatívny finančný plán podľa rokov

•

indikatívny finančný plán podľa zdrojov

a obsahuje aj Finančný rámec pre realizáciu PHSR obcí MNH. Všetky tabuľky sú
k dispozícií v samostatnom PHSR každej obce mikroregiónu pre roky 2015-2025.
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7. Záver
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu nad Holeškou (PHSR)
je základným kameňom koncepčného a systematického rozvoja obcí mikroregiónu v
horizonte 5 – 10 rokov. Z tohto dôvodu dosiahnutie strategického cieľa PHSR presahuje
hranice jedného volebného obdobia a pri jeho formulácii, ako aj formulácii línie krokov k
jeho dosiahnutiu, by malo dôjsť k zhode na úrovni vedenia obce, jej obyvateľov a
mikroregiónu. Na druhej strane, tak ako všetky koncepčné a strategické dokumenty,
ktoré nie sú právne záväzné, aj PHSR je natoľko dôležité a užitočné, nakoľko sa mu tieto
vlastnosti pripisujú.

Dokument
Spracovanie

Prerokovanie
Schválenie

Schválenie PHSR
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mikroregiónu
na roky 2015 - 2025
- Forma spracovania: S pomocou externých odborníkov spracované
spoločnosťou: Franchisingová spoločnosť MEDIA COELI ® STILICO, s.r.o., A. Kubinu 6, 917 01 Trnava
- Obdobie spracovania: 01.02.2016 – 28.04.2016
- Dokument bol spracovaný v zmysle platnej legislatívy a metodiky
na spracovanie PHSR. Ako zdroje informácií boli použité PHSR obcí
mikroregiónu pre roky 2015-2025
- Náklady na spracovanie: financované z vlastných zdrojov
mikroregiónu
- PHSR
obcí
mikroregiónu
boli
verejne
prerokované
a spripomienkové obyvateľmi obcí mikroregiónu
- PHSR mikroregiónu predkladá na schválenie manažér mikroregiónu
Lukáš Pavlech dňa 28.04.2016
- PHSR obcí mikroregiónu boli riadne schválené uznesením snemu
Mikroregiónu nad Holeškou
-
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8. Zoznam príloh
Príloha č. 1 Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených
do spracovania PHSR
Príloha č. 2 Zoznam informačných zdrojov
Príloha č. 3 Zoznam skratiek
Príloha č. 4 Formulár č. P3 – Súhrnný prehľad projektových zámerov
Príloha č. 5 Formulár č. R6 – Akčný plán 2015-2017
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Príloha č. 1 Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov
zapojených do spracovania PHSR
Zoznam členov pracovných skupín
Riadiaci tím

Funkcia

Ing. Gregušová Michaela

Spracovateľ PHSR

Mgr. Jančíová Barbora

Spracovateľ PHSR

PhDr. Fialek Martin

Spracovateľ PHSR obce Veľké Kostoľany

Pavlech Lukáš

Manažér MNH

Šiška Ivan

Starosta obce Borovce

RNDr. Petušík Jozef

Starosta obce Dolný Lopašov

Michalčík Miroslav

Starosta obce Dubovany

Ing. Radošinský Peter

Starosta obce Chtelnica

Reško Jozef

Starosta obce Kočín-Lančár

Klinovský František

Starosta obce Krakovany

Mikuš Kamil

Starosta obce Nižná

Tkácz Jozef

Starosta obce Ostrov

Daloš Dušan

Starosta obce Rakovice a predseda MNH

Mgr. Valo Juraj

Starosta obce Trebatice

Mgr. Liška Gilbert

Starosta obce Veľké Kostoľany

Šípková Viera

Starostka obce Veselé

Vlkovičová Zdenka

Starostka obce Šterusy

ďalší členovia pracovných skupín
v jednotlivých obciach MNH
Príloha č. 2 Zoznam informačných zdrojov
Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Oblasť dát /téma
Zdroj dát
Webová stránka
Demografia
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Bývanie
Obecný úrad obce
webové stránky obcí
Školstvo a vzdelávanie
Obecný úrad obce
webové stránky obcí
Zdravotníctvo
Obecný úrad obce
webové stránky obcí
Sociálna starostlivosť
Obecný úrad obce
webové stránky obcí
Obecný úrad obce,
Ekonomická situácia
www.statistics.sk
Štatistický úrad SR
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Príloha č. 3 Zoznam skratiek
BJ Bytová jednotka
BP Bezmenný potok
ČOV Čistička odpadových vôd
ESF Európsky sociálny fond
ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja
KRIS Koncepcia rozvoja informačných systémov
MNH Mikroregión nad Holeškou
MŠ Materská škola
OZ obecné zastupiteľstvo
PHSR Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
PO právnická osoba
POH Program odpadového hospodárstva
RVC Regionálne vzdelávacie centrum
SE Slovenské elektrárne, a.s.
SPP Slovenský plynárenský podnik, a.s.
ŠK Športový klub
TAVOS Trnavská vodárenská spoločnosť
TKO Tuhý komunálny odpad
UoZ uchádzači o zamestnanie
VÚC Vyšší územný celok
ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska
ZŠ Základná škola
ZUŠ Základná umelecká škola
ZSE Západoslovenské elektrárne a.s.
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