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1 ÚVOD
Program rozvoja obce Slatina predstavuje základný programový dokument podpory rozvoja
obce v strednodobom horizonte. Nadväzuje na príslušné strategické dokumenty a programové
dokumenty podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni. Je prostriedkom na
napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom rozvoja obce Slatina sa uskutočňuje
podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na vyvážený rozvoj obce a napĺňanie
potrieb jej obyvateľov.
Spracovanie

základného

programovacieho

dokumentu

na

úrovni

predovšetkým z týchto rozhodujúcich dokumentov na lokálnej a národnej úrovni:


Program rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012-2018,

6

obce

vychádzalo
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
2016-2022,



Regionálna integrovaná územná stratégia NSK na roky 2014-2020,



Regionálna inovačná stratégia NSK na roky 2014-2020,



Územný plán obce Slatina,



Stratégia rozvoja vidieka NSK 2016-2020,



Schválená Partnerská dohoda SR na r. 2014-2020 zo dňa 20.6.2014,



Národná stratégia trvaloudržateľného rozvoja,



Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011,



Operačné programy Partnerskej dohody,



Programové doplnky k operačným programom.
Tieto dokumenty vytvárajú základný predpoklad na zabezpečenie konzistencie v podpore

vyváženého rozvoja obce a zvýšenie účinnosti strategického plánovania ako aj prípravy projektov
a následného čerpania financií zo štrukturálnych fondov a účelových dotácii v programovacom období
2014-2020.
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2 ZÁSADY TVORBY PROGRAMU ROZVOJA
OBCE SLATINA
Program rozvoja obce Slatina je strednodobým programovým dokumentom nadväzujúcim
predovšetkým na Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020 a ostatné rozvojové dokumenty na
národnej a lokálnej úrovni.
Program rozvoja obce je v súlade s cieľmi a potrebami územného rozvoja ustanovenými
v UPD obce. Štruktúra programového dokumentu vychádza z požiadaviek zákona č. 309/2014 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a je členený na
nasledovné tematické okruhy:
a) analytickú časť, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce,
odhad budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a
využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného
rozvoja obce,
b) strategickú časť, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a
určuje hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom
dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c) programovú časť, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie
programu rozvoja obce,
d) realizačnú časť, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou
partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a
hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový
harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov,
e) finančnú časť, ktorej obsahom je finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.
Základnou podmienkou ohraničujúcou proces analýzy sú strategické dokumenty SR a EÚ, ktoré
ohraničujú zameranie analýzy a tvoria východisko pri definovaní stratégie rozvoja obce.
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3 ANALYTICKÁ ČASŤ
Tabuľka č.1. Základné údaje o obci
Obec

Slatina

Okres

Levice

Kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Sídlo obecného úradu

Slatina č. 135, 935 84 Horné Semerovce

Prvá písomná zmienka

1245

Rozloha územia

95,17 ha

Počet obyvateľov (2015)

328

Hustota obyvateľstva

34,82

Súradnice

48°08′50″S 18°54′13″V
145 m n.m.

Nadmorská výška

3.1

VZNIK

A HISTÓRIA OBCE

Obec Slatina bola podľa dnes známych archeologických nálezov osídlená už v staršej dobe
bronzovej, teda v období druhého storočia pred naším letopočtom. Túto skutočnosť potvrdzujú
archeologické nálezy na území obce ako sú rôzne nástroje a bronzové predmety. Prítomnosť
viacerých kultúr na tomto území dokazujú aj praveké a stredoveké nálezy.
Územie obce patrí do Hontianskeho regiónu, ktorý sa nachádza na rozhraní stredného
a západného Slovenska. Územie označované ako Hontianska oblasť, či región je totožné s bývalou
Hontianskou župou. Vývoj Hontianskeho komitátu sa viaže na 11. storočie, kedy bol vyčlenený zo
staršieho Novohradského komitátu.
Hontianska stolica, neskôr župa siahala až na dnešné územie Maďarska a jej súčasťou bolo
pôvodne tiež územie Malohontu, ktorý bol v roku 1802 pričlenený ku Gemeru. Pred rokom 1918
zasahovala časť Hontianskej župy do Maďarska.
V piatom storočí začínali na toto územie prenikať Slovania, ktorý najskôr osídľovali úrodné
nížiny, neskôr aj hornatejšie oblasti. Po páde Veľkej Moravy obsadzovali postupne južné časti Hontu
aj maďarské kmene.
Rozvoju tohto regiónu pomohla známa obchodná cesta, v historických prameňoch uvádzaná
ako „via magna“. Cesta viedla z Budína, cez Zvolen až po Krakow a sprostredkovávala výmenu
tovarov a medzinárodný obchod. Táto cesta ešte dodnes zabezpečuje prepojenie v strednej Európe
v smere Balt – Krakow – Budapešť – Jadran.
Najstaršia zachovaná písomná zmienka o obci Slatina pochádza z roku 1245 a nachádza sa
v listine kráľa Bela IV. Ide o stredovekú pergamenovú listinu, v ktorej uhorský kráľ Belo IV. po
tatárskom vpáde potvrdil konventu premonštrátov v Šahách, práva na feudálne majetky. V latinskom
texte tejto listiny sa obec označuje ako „villa Zalatna“, teda ako osídlená, vybudovaná stredoveká obec
s dobovou vnútornou organizáciou a vlastnou správou.

9

Program rozvoja obce Slatina na obdobie rokov 2016-2020

V roku 1285 už obec Slatina patrila do feudálneho komplexu majetkov hradu Dregeľ a jej
feudálnymi pánmi až do konca 13. storočia boli členovia rodu Huntovcov. Tí potom preniesli svoje
práva na obec, na šľachtický rod Slatinských.
Po zničení a obsadení hradu Dregeľ v 16. storočí pripadla obec Slatina feudálnemu panstvu
hradu Čabraď. V rámci feudálneho komplexu čabraďského panstva od roku 1622 až do roku 1828
bola obec vlastníctvom rodiny Koháriovcov, ktorá významným spôsobom ovplyvnila vývoj tejto lokality.
Po definitívnom vyhnaní Turkov z Uhorska v roku 1711 nastal v obci postupný kvalitatívny
nielen ekonomický, ale aj demografický rozvoj.
Najväčším prírodným pokladom obce je prameň minerálnej vody. V roku 1802 vypracoval Dr.
Pavol Kitaibel podrobnú štúdiu o fyzikálnochemických, ale i medicínskych vlastnostiach slatinskej
minerálnej vody. Po prvý raz stanovil relatívne presne jej zloženie, poukázal na stabilitu jej teploty
(14,4 °C) a určil jej liečivý vplyv na gastrointestinálny trakt organizmu človeka a jeho dýchacie cesty.
Tieto

historicky

podložené

skutočnosti

a množstvo

kultúrnych

pamiatok

a prírodných

zaujímavostí sú aj dnes predpokladom k rozvoju cestovného ruchu, vidieckeho turizmu a agroturizmu
v tejto príťažlivej oblasti.

3.2

HERALDIKA

OBCE

Medzi symboly obce patria erb obce, vlajka obce a pečať obce
Erb obce predstavuje červený štít delený zlatou niťou a zlatými šikmými
zdvojenými niťami v dolnej polovici, to všetko prekryté strieborným obhliadajúcim
sa Baránkom božím, držiacim pravou prednou nôžkou za sebou zlatú krížovú žrď
so striebornou, lastovičím chvostom ukončenou zástavou so znamením červeného
priebežného kríža.
Vlajku obce Slatina tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/9),
červenej (3/9), žltej (1/9), červenej (3/9), bielej (1/9). Vlajka má pomer strán 2:3
a ukončená je troma cípmi t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu
zástavy.
Pečať obce Slatina je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC SLATINA.
Má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok
s obecnými symbolmi.
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3.3

GEOGRAFICKÁ

CHARAKTERISTIKA A PRÍRODNÉ POMERY

3.3.1 Vymedzenie územia, poloha
Obec Slatina leží na južnom Slovensku v okrese Levice v jeho juhovýchodnej časti, blízko
kúpeľného mestečka Dudince. Nachádza sa v najvýchodnejšej časti Podunajskej nížiny pod úpätím
západných výbežkov Krupinskej výšiny v doline Štiavnice. Rozloha katastrálneho územia obce je
95,17 hektárov a dĺžka hranice katastra je 12,98 km. Slatina susedí na severe s mestom Dudince, na
severovýchode s obcou Plášťovce, na juhovýchode s obcou Horné Turovce, na juhu s obcou Tupá
a na západe s obcou Hokovce.
Obrázok č. 1 Mapa lokalizácie obce v rámci okresu

3.3.2 Prírodné pomery
Na tvorbe geologicko-petrografického podkladu a na tvorbe morfológie povrchového reliéfu
sa zúčastňujú predovšetkým dve akoby nasunuté orografické jednotky – Krupinská planina, ktorá
prebieha

paralelne

východno-západným

smerom.

Je

budovaná

vulkanicko-sedimentárnymi

komplexmi, ktoré tvorili južný okraj stredoslovenských neovulkanitov najmä vo faciach tufov,
pyroklastik a prachu s výlevmi lávových prúdov subsekventného vulkanizmu a jazerných sedimentov.
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Objavujú sa tu však aj horniny pieskovcov a zlepencov. Druhou orografickou jednotkou je
intravulkanická Ipeľská brázda, ktorá pomerne hlboko zasahuje do štruktúry severnejšie situovanej
Krupinskej planiny. Ipeľská brázda je budovaná typickými morskými sedimentmi sarmatského až
pozdnobádenského mora.
Podľa geomorfologického členenia patrí riešené územie z východnej časti do oblasti
Slovenského stredohoria, celku Krupinská planina a podcelku Bzovická pahorkatina. Zo západnej
časti zaraďujeme podľa geomorfológie riešené územie do oblasti Podunajska nížina, celku
Podunajská pahorkatina a podcelku Ipeľská pahorkatina (časť Sebechlebská pahorkatina) a Ipeľská
niva. Pre riešené územie je charakteristický reliéf rovín a nív.
Hlavný vplyv na klimatické pomery riešeného územia má jeho geografická poloha, vzdialenosť
od oceánu, nadmorská výška, expozícia voči slnečnému žiareniu a prevládajúcemu prúdeniu vzduchu.
Podľa Atlasu krajiny SR patrí obec do teplej klimatickej oblasti, okrsku T2 – teplý, suchý s miernou
zimou. Táto klimatická oblasť je charakterizovaná teplým, suchým podnebím s miernou zimou
a dlhšími slnečným svitom. Teplota vzduchu v januári presahuje – 3 °C, v júli sa pohybuje okolo 21 °C
a priemerná ročná teplota je 9 °C. Ročné zrážky sú v rozpätí 550 až 600 mm, v júli 60 mm, v januári
40-50 mm. Trvanie slnečného svitu vo vegetačnom období je nad 1 500 hodín a priemerné ročné
sumy globálneho žiarenia sa pohybujú v rozmedzí 1250 – 1300 kWh/m2. Priemerný ročný počet
letných dní je cca 70 a mrazových dní cca 115.
Tabuľka č. 2. Klimatické ukazovatele obce Slatina
Klimatické ukazovatele
Priemerná ročná teplota vzduchu
Priemerná januárová teplota vzduchu
Priemerná júlová teplota vzduchu
Priemerný ročný úhrn zrážok
Priemerný úhrn zrážok v júli
Priemerný úhrn zrážok v januári
Trvanie slnečného svitu vo vegetačnom období

hodnota
9 °C
-2 až -3 °C
21 °C
550 – 600 mm
60 mm
40 – 50 mm
> 1 500 hodín
1250 – 1300 kWh/m2

Priemerné ročné sumy globálneho žiarenia
Priemerný ročný počet letných/mrazových dní

70/115 dní

Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou

50 dní

Zdroj: Atlas Krajiny SR

Riešeným územím preteká dedinský potok Slatina, ktorý sa vlieva do rieky Štiavnica.
S prietokom 2,5 – 3 m3 . s-1 je spolu s Krupinicou najvýznamnejším pravostranným prítokom rieky
Ipeľ. Obec Slatina teda spadá do povodia Ipľu a do úmoria Čierneho mora. Ipeľ má dažďovo-snehový
režim odtoku s maximálnymi prietokmi na jar, hlavne v marci. Minimálne prietoky sú na jeseň.
V predošlých rokoch obec postihli silné záplavy a na ich zmiernenie v budúcnosti, vystavali dve suché
hrádze na toku miestneho potoka. Hlavným zdrojom pitnej vody sú podzemné vody. Pre riešenú
oblasť je charakteristický významný potenciál podzemných – minerálnych vôd. Jedná sa o pramene
kyseliek s bohatým obsahom rozpustných minerálnych látok na juhozápadnom okraji Slovenského
stredohoria pri prechode do Podunajskej nížiny. Pramennú sústavu v Slatine reprezentuje výborná
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stolová voda – Slatina. Táto minerálna voda je stredne mineralizovaná, hydrogénuhličitanovochoridová, sodno-vápenatá, slabo kyslá, hypotonická so zvýšeným obsahom fluoridov. Teplota
kyselky je 12,6 °C a výdatnosť do 80 l. s-1.
Pôdny kryt skúmaného územia ovplyvnili najmä materská hornina, reliéf, klimatické činitele,
rastlinstvo a živočíšstvo. Na riešenom území prevládajú predovšetkým černozeme a fluvizeme.
Černozeme predstavujú pôdy s neutrálnou pôdnou reakciou, obsah humusu sa pohybuje v rozmedzí
1,9 – 2,4 %. Vyvinuli sa najmä na sprašiach v teplej a suchej klíme pod pôvodnou stepnou
a lesostepnou vegetáciou. Z hľadiska zrnitostného zloženia prevažujú na popisovanom území hlinité
a ílovito-hlinité pôdy. Riešené územie má podľa agropedologického potenciálu meraného bonitou pôd
veľmi priaznivé možnosti poľnohospodárskeho využitia územia.
Obrázok č. 2 Najzastúpenejšie pôdne typy na území obce Slatina – zľava: černozem, fluvizem

Zdroj: PPS, 2016

Z hľadiska fytogeografického členenia sa riešené územie nachádza v oblasti stredoeurópskej
a východoeurópskej teplomilnej flóry, v obvode xerotermnej panónskej flóry. V celkovom zložení flóry
majú absolútnu prevahu prvky teplomilné, ktoré sem prenikajú zo susednej severomaďarskej
hornatiny. Na riešenom území prevládajú predovšetkým dubovo – hrabové a dubovo – cerové lesy.
Podľa zoogeografického členenia patrí riešené územie do Panónskej zoogeografickej oblasti
a v rámci nej do Juhoslovanského obvodu.

3.3.3 Ochrana životného prostredia
Riešené územie nezasahuje do žiadnej z chránených krajinných oblastí SR. Najbližšou
chránenou krajinnou oblasťou je CHKO Štiavnické vrchy, nachádzajúce sa severne od obce Slatina.
Okrem toho nezasahuje územie obce do žiadnej z chránených oblastí európskeho významu.
Na katastrálne územie obce sa v súvislosti s ochranou životného prostredia vzťahuje len
legislatívna ochrana prírodných minerálnych stolových vôd vyplývajúca zo zákona NR SR č. 277/1994
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Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, stanovené Vyhláškou MZ SR č. 19/2000
Z.z. zo dňa 10.1. 2000.
Podľa spomínanej vyhlášky patrí územie obce do ochranného pásma I., II. a III. stupňa.
Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť vodných zdrojov, pásmo II. stupňa chráni
akumulačnú oblasť a ochranné pásmo III. stupňa chráni infiltračnú oblasť vodného zdroja.
Za infiltračnú oblasť minerálnej vody slatinského typu sa považujú stredoslovenské vulkanity
Krupinskej vrchoviny resp. Štiavnických vrchov. Minerálna voda slatinského typu je produktom
miešania vysokomineralizovanej vody s menej mineralizovanými vodami plytkého vadózneho pôvodu.
Za akumulačnú oblasť viac mineralizovaných vôd sa považujú permské horniny túrovskej hraste,
kremence spodného triasu a bádenské zlepence. Nízkomineralizované vody majú pôvod v infiltrácii
zrážkovej vody do povrchových častí túrovskej hraste aj v infiltrácii z toku Štiavnica. Obyčajná voda sa
akumuluje v bádenských a kvartérnych sedimentoch. Za výverovú oblasť minerálnej vody
slatinského typu sa považuje územie s výskytom travertínových kôp v Slatine.
V roku 2015 poslala obec Slatina do konkurzu spoločnosť Západoslovenské žriedla, ktorá
vlastní závod na plnenie rovnomennej minerálky, v súčasnosti nie je minerálna voda Slatina dostupná.

3.4

ĽUDSKÉ

ZDROJE A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

3.4.1 Vývoj počtu obyvateľov a hustota obyvateľstva
Historicky od roku 1848 mala obec Slatina najvyšší počet obyvateľov v roku 1940 v období
druhej svetovej vojny, kedy v obci žilo 507 obyvateľov. Vývoj obyvateľstva má kolísavý charakter. Do
roku 1900 mierne rástol, následne klesol a opäť od roku 1910 rástol. Po roku 1940 zaznamenávame
pokles počtu až na 308 obyvateľov v roku 1991.
Tabuľka č. 3 Vývoj počtu obyvateľov obce
počet
184
188
190
192
1869
1890
1910
1930 1940 1948 1961 1970 1991 2001 2011 2015
8
0
0
1
obyvateľov
spolu
297 401 375 406 491 436 464 493 507 489 481 468 308 348 341 328
Zdroj: Vlastivedný slovník obcí Slovenska, ŠÚ SR, 2016

Graf č. 1. Vývoj počtu obyvateľov obce
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Zdroj: Vlastivedný slovník obcí Slovenska, ŠÚ SR, 2016

K 31.12. 2015 žilo v obci Slatina 328 obyvateľov, z toho 169 žien (51,52%) a 159 mužov
(48,48%). Vývoj počtu obyvateľov za posledných 7 rokov má klesajúcu tendenciu, okrem roka 2012.
Najvýraznejší pokles sledujeme na prelome rokov 2010 a 2011 kedy sa počet znížil o 15 obyvateľov.
Od roku 2009 prevládali na celkovej populácii v obci muži, zmena nastala po roku 2011.
To, že obec patrí k výrazne vidieckym sídlam dokumentuje aj jej hustota obyvateľstva. Ta sa
pohybuje na úrovní 34,82 obyv/km2. Vývoj počtu obyvateľov za posledných 7 rokov uvádza tabuľka č.
4 a graf č. 2.
Tabuľka č. 4 Počet obyvateľov obce podľa pohlavia
počet obyvateľov
muži
ženy
spolu

2009
179
178

2010
178
178

2011
174
167

2012
171
175

2013
167
177

2014
164
171

2015
159
169

357

356

341

346

344

335

328

Zdroj: ŠÚ SR, 2016
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Graf č. 2 Počet obyvateľov obce podľa pohlavia k 31.12.2015
400

350

300
muži
ženy
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Zdroj: ŠÚ SR, 2016

Aj napriek tomu, že počtu obyvateľov v obci neustále klesá môžeme konštatovať, že počet
obyvateľov v obci je stabilizovaný s miernym poklesom. Príčiny poklesu obyvateľstva môžeme
vysvetliť pomocou nasledovných údajov.
Tabuľka č. 5 Pohyb obyvateľstva v obci v r. 2009-2015
pohyb obyvateľstva
stredný stav
živonarodení
zomretí
prirodzený prírastok/úbytok
prisťahovaní
vysťahovaní
migračné saldo

2009
357
3
7
-4
5
10
-5

2010
356
5
5
0
2
3
-1

2011
351
3
9
-6
17
13
4

2012
346
2
3
-1
11
5
6

2013
345
4
2
2
2
6
-4

2014
338
7
6
1
2
12
-10

2015
331
3
3
0
0
7
7

celkový prírastok/úbytok

-9

-1

-2

5

-2

-9

-7

Zdroj: ŠÚ SR, 2016

Príčinou zmien počtu obyvateľov v obci je prirodzený a migračný pohyb obyvateľstva. Z údajov
o natalite a mortalite vidieť, že prirodzený pohyb v obci má kolísavý trend, v niektorom roku prevláda
počet narodených, v inom počet zomretých obyvateľov. Najvyššiu hodnotu dosiahol v roku 2011 (-6)
a najvyššiu v roku 2013 (2) Migračné saldo je častejšie negatívne ako pozitívne. Najnižšia hodnota
bola zaznamenaná v roku 2014 (-10) a najvyššia v roku 2015 (7). Celkový pohyb v obci je až na rok
2012 každoročne prírastkový.
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3.4.2 Veková štruktúra obyvateľstva
Údaje o zložení obyvateľstva podľa vekovej štruktúry sú pre obec dôležité z hľadiska stanovenia
budúcej stratégie rozvoja, vzhľadom k tomu, že indikujú vývoj celkovej potreby služieb predovšetkým
v oblastiach ako školstvo, vzdelávanie, sociálna starostlivosť a bytová výstavba v závislosti od
budúceho vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva. Veková štruktúra je okrem demografického taktiež
dôležitým ekonomickým ukazovateľom.
Prehľad vekovej štruktúry obyvateľstva obce k 31.12. 2015 udáva graf č.3.
Graf č. 3 Prehľad vekovej štruktúry obyvateľstva obce k 31.12.2015

90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

-20

-15

-10

-5

ženy
muži

0

5

10

15

20

Zdroj: ŠÚ SR, 2016

Priemerný vek obyvateľstva obce k 31.12. 2015 je 37,09 rokov, čo je výrazne pod úrovňou
celoslovenského priemeru. (40,13 rokov). Z hľadiska vekovej štruktúry prevažuje mladé obyvateľstvo
v produktívnom veku – podiel osôb v produktívnom veku je 64,63%. Veková štruktúra obce je
pomerne vyvážená. Najväčšiu skupinu tvoria obyvatelia vo veku 40-44 rokov. Celkovo možno vekovú
štruktúru obyvateľstva v porovnaní s celoštátnou úrovňou hodnotiť ako výrazne priaznivejšiu s vyšším
podielom mladých ľudí v predproduktívnom veku (21,04%). Index starnutia (udávajúci pomer osôb
v poproduktívnom veku k počtu osôb v predproduktívnom veku) v obci je 68,12, čo je oproti
celoslovenskému priemeru 94,22 mimoriadne priaznivá hodnota. Počet obyvateľov v produktívnom je
mierne nižší ako celoslovenský priemer (Slatina: 64,63%, SR: 70,22), čo je spôsobené vysokým
podielom obyvateľstva v predproduktívnom veku.
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3.4.3 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Vzdelanie ovplyvňuje nielen uplatnenie obyvateľov na trhu práce, ale je tiež významným
podnetom pre pritiahnutie investícií do územia. Posledné aktuálne údaje o vzdelanostnej štruktúre
obyvateľstva v obci sú k dispozícii z roku 2011. Štruktúru obyvateľstva podľa vzdelania znázorňuje
nasledujúca tabuľka a graf.

57

33

7

VŠ bakalárske

103

Vyššie odborné

spolu

0
2

0
3

0
5

49
40

6
6

179
174

39

7

1

2

3

5

89

12

353

Spolu

0
1

Nezistené

2
5

Bez vzdelania

21
18

VŠ spolu

3
4

VŠ II. a III.

Úplné stredné
všeobecné

23
10

Úplné stredné
odborné (s
maturitou)

38
19

Úplné stredné
učňovské (s
maturitou)

Stredné odborné
(bez maturity

37
66

Základné

muži
ženy

Dosiahnuté
vzdelanie

Učňovské (bez
maturity)

Tabuľka č. 6 Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce

Zdroj: ŠÚ SR, 2016

Graf č. 4 Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce k 31.12.2015

Základné
Učňovské a stredné bez
maturity
Úplné stredné s maturitou
Vyššie
Vysokoškolské
Bez vzdelania (+deti do
15 r.)
Nezistené

Zdroj: ŠÚ SR, 2016

Z hľadiska dosiahnutého stupňa vzdelania malo v obci najviac obyvateľov základné vzdelanie,
čo predstavuje 29%. S obyvateľmi, ktorí dosiahli najvyššie učňovské a stredné vzdelanie bez maturity
je to spolu 55%. Vysokoškolsky vzdelaných sú v obci len 2% obyvateľov.

18

Program rozvoja obce Slatina na obdobie rokov 2016-2020

3.4.4 Religiózna štruktúra obyvateľstva
Výrazná väčšina obyvateľov bola v roku 2011 rímskokatolíckeho vyznania (zo všetkých
obyvateľov, ktorí uviedli svoje náboženské vyznanie tvorila táto skupina až 96,24%). Druhou
najzastúpenejšou skupinou boli obyvatelia bez vyznania (2,60%). Zastúpení sú v malej miere aj
obyvatelia reformovanej kresťanskej cirkvi, evanjelického vyznania augsburského a evanjelického
vyznania metodistického.
Štruktúru obyvateľstva podľa náboženského vyznania znázorňuje graf č. 5.
Graf č. 5 Štruktúra obyvateľstva obce podľa náboženského vyznania k 31.12.2015

Rímskokatolícke
vyznanie
Evanjelická cirkev
augsburského vyznania
Reformovaná
kresťanská cirkev
Evanjelická cirkev
metodistická
Bez vyznania
Nezistené

Zdroj: ŠÚ SR, 2016

3.4.5 Národnostná štruktúra obyvateľstva
Podľa údajov evidovaných štatistickým úradom SR je štruktúra obyvateľstva obce heterogénna
s takmer rovnakým podielom slovenskej (53,91%) a maďarskej národnosti (46,09%). Je to dôsledok
blízkosti maďarskej hranice (približne 10 km) a histórie obce, nakoľko Hontianska oblasť bola dlhé
obdobie spätá s Maďarskom (kapitola 3.1).
Zastúpenie jednotlivých národností zobrazuje graf č. 6.
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Graf č. 6 Štruktúra obyvateľstva obce podľa národností k 31.12.2015

Slovenská
Maďarská
Nezistená

Zdroj: ŠÚ SR, 2016

Analýza predpokladaného vývoja ľudských zdrojov a demografického vývoja do roku 2020.
Vzhľadom k celkovým trendom migrácie zrejme zostane zachovaný trend poklesu obyvateľstva
obce, ktorý by bolo možné zastaviť iba rozvojom novej bytovej výstavby. Na základe štatistických
údajov, bez započítania vplyvov migrácie, je predpoklad vývoja obyvateľstva obce do r. 2020 –
celkovo poklesne počet detí navštevujúcich ZŠ 1. až.9 ročník o cca 20-21 detí, do produktívneho veku
vstúpi cca 29-30 obyvateľov obce. Do r. 2020 pribudne v obci cca 20 nových starobných dôchodcov.
Počet obyvateľov v produktívnom veku by mal zostať približne na rovnakej

úrovni v prípade ak

nebude ovplyvnený výraznejším odchodom mladých ľudí z obce.

3.5

TRH

PRÁCE,
OBYVATEĽSTVA

EKONOMICKÁ

AKTIVITA

A SOCIÁLNA

SITUÁCIA

K 31.7. 2016 bolo v obci evidovaných 33 uchádzačov o zamestnanie z toho 16 žien a 17
mužov. Ich počet sa za od roku 2011 neustále znižoval, kým v súčasnosti sledujeme mierny nárast. Za
necelých 5 rokov zaznamenávame pokles o cca 38%.
Tabuľka č. 7. Vývoj nezamestnanosti v obci
Stav
k 31.12.2011
k 31.12.2012
k 31.12.2013

UoZ
53
51
35

ženy
29
28
19

20

Muži
24
23
16
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k 31.12.2014
k 31.12.2015
K 31.7.2016

35
30
33

16
17
16

19
13
17

Zdroj: ÚPSVaR Levice, 31.7.2016

Podľa dĺžky evidencie tvoria najväčšiu skupinu uchádzači o zamestnanie z dĺžkou evidencie
viac ako 24 mesiacov, teda dlhodobo nezamestnaní, ktorých je 14 (42,42%). Nasledujú uchádzači od
4 do 6 mesiacov, ktorých je 6 (18,18%) a krátkodobo nezamestnaní, čiže uchádzači do 3 mesiacov,
ktorých je 5 (15,15%).
Tabuľka č. 8 Nezamestnaní v obci podľa dĺžky evidencie
doba
evidencie
do 3 mes.
4-6 mes.
7-9 mes.
10-12 mes.
13-24 mes.
25-48 mes.
nad 48 mes.

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.7.2016

4
5
9

6
6
2

3
3
3

3
4
3

3
4
3

5
6
0

1
8
5
21

3
10
14
10

0
5
10
11

3
0
8
14

1
5
3
11

1
6
4
11

Zdroj: ÚPSVaR Levice, 31.7.2016

Graf č. 7 Nezamestnaní v obci podľa dĺžky evidencie k 31.7.2016

do 3 mes.
4-6 mes.
7-9 mes.
10-12 mes.
13-24 mes.
25-48 mes.
nad 48 mes.

Zdroj: ÚPSVaR Levice, 31.7.2016

Z hľadiska veku tvoria najpočetnejšiu skupinu ťažko zamestnateľní obyvatelia pred vo veku viac
ako 50 rokov (11; 33,33%). Druhou najväčšou skupinou nezamestnaných sú obyvatelia od 35 do 39
rokov (5; 15,15%).
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Tabuľka č. 9. Veková štruktúra nezamestnaných v obci
vek
do 20 r.
20-24 r.
25-29 r.
30-34 r.
35-39 r.
40-44 r.
45-49 r.
nad 50 r.

31.12.2011
2
3
4
9
7
5
10
13

31.12.2012
3
4
5
6
6
6
10
11

31.12.2013
0
2
3
2
10
4
4
10

31.12.2014
1
3
4
1
5
3
6
12

31.12.2015
2
1
4
3
4
1
4
11

31.7.2016
2
3
2
3
5
3
4
11

Zdroj: ÚPSVaR Levice, 31.7.2016

Graf č. 8 Veková štruktúra nezamestnaných v obci k 31.7.2016

do 20 r.
20-24 r.
25-29 r.
30-34 r.
35-39 r.
40-44 r.
45-49 r.
nad 50 r.

Zdroj: ÚPSVaR Levice, 31.7.2016

Najväčšiu skupinu nezamestnaných podľa dosiahnutého vzdelania tvoria obyvatelia so
základným vzdelaním (15; 45,45%). Výrazne sú zastúpení aj obyvatelia so stredným odborným
vzdelaním (27,27%). Občania s nižším stredným odborným vzdelaním, vyšším odborným vzdelaním
a vysokoškolským vzdelaním majú všetci zamestnanie.
Tabuľka č. 10 Štruktúra nezamestnaných v obci podľa vzdelania
vzdelanie
Neukončené základné vzdelanie
Základné vzdelanie
Nižšie stredné odborné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné
vzdelanie

31.12.
2011
4
27
0
18
2

31.12.
2012
9
21
0
16
1

31.12.
2013
5
12
0
14
2

31.12.
2014
5
14
0
12
3

31.12.
2015
3
15
0
9
2

31.7.
2016
3
15
0
9
4

2

3

2

1

1

2
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Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie

0
1

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

Zdroj: ÚPSVaR Levice, 31.7.2016

Graf č. 9 Štruktúra nezamestnaných v obci podľa vzdelania k 31.7.2016

Neukončené základné
vzdelanie
Základné vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie
Úplné stredné odborné
vzdelanie
Úplné stredné všeobecné
vzdelanie

Zdroj: ÚPSVaR Levice, 31.7.2016

V počte poberateľov sociálnych dávok v hmotnej núdzi spolu s posudzovanými osobami bol
k 31.7. 2016 okres Levice na 27. mieste spomedzi okresov Slovenskej republiky s percentuálnym
podielom 5,13%. V rámci okresov Nitrianskeho kraja je na 1. mieste v počte poberateľov dávok
v hmotnej núdzi. Miera poberateľov dávok v hmotnej núdzi v obci Slatina je vyššia ako v okrese Levice
a jej hodnota je 10,06%. Počet poberateľov sa každým rokom (okrem roku 2015) znižuje.
Tabuľka č. 11 Vývoj počtu poberateľov dávok v hmotnej núdzi v obci
Stav

Počet poberateľov
DHN a posudzovaných
osôb

31.12.2011

92

31.12.2012

89

100
90
80
70
60
50
40

31.12.2013

73

30
20

31.12.2014

47

31.12.2015

55

31.7.2016

10
0

33
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Zdroj: ÚPSVaR Levice, 31.7. 2016

Podľa najdostupnejších údajov z sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2011 bolo v obci
146 ekonomicky aktívnych obyvateľov. Z hľadiska štruktúry národného hospodárstva pracovalo
najviac obyvateľov obce v sekundárnom odvetví hospodárstva (41,09%), konkrétne vo výrobe nápojov
(8,90%). Druhým najzastúpenejším odvetvím hospodárstva bol terciárny sektor s podielom 26,03%.
V kvartérnom sektore pracovalo 15,75% a v primárnom sektore 6,85% obyvateľov obce.

Graf č. 10 Podiel zamestnanosti obyvateľstva v obci podľa jednotlivých sektorov

primárny sektor
sekundárny sektor
terciárny sektor
kvartérny sektor
nezistené

Zdroj: SODB 2011

Analýza nezamestnanosti a trhu práce
Najväčším problémom v obci je dlhodobá nezamestnanosť a nevyhovujúca kvalifikačná
štruktúra uchádzačov o zamestnanie pre potreby trhu práce. Po prepade v rámci hospodárskej krízy
(2008-2012) sa trh práce ešte nedostal na svoju veľkosť z doby pred krízou a nepostačuje ani na
zvládnutie prírastku pracovných síl v rámci prirodzeného demografického vývoja obyvateľstva. Počet
nezamestnaných za posledné roky výrazne klesol. Problémom je ale existencia veľkej skupiny
nezamestnaných s neukončeným základným vzdelaním alebo iba základným vzdelaním, ktorí nemajú
dostatočné kvalifikačné predpoklady pre trh práce a najpravdepodobnejšie sú odkázanú na
príležitostné zamestnania v rámci podporných programov na znižovanie nezamestnanosti.
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3.6

SOCIÁLNA

INFRAŠTRUKTÚRA

3.6.1 Infraštruktúra bývania
V roku 2011 na základe sčítania obyvateľov domov a bytov bolo v obci 109 domov, z ktorých
bolo 15 neobývaných. V tomto roku žilo v obci 341 obyvateľov, z čoho vyplýva, že na 100 obyvateľov
obce pripadá 28 domov, čo je 3-4 ľudia v jednom dome. Pre porovnanie, v okrese Levice pripadalo
v roku 2011 na 100 obyvateľov 34 domov/bytov.
Najviac domov v obci pochádza z obdobia 1. a 2. svetovej vojny. V tomto období bolo
vystavaných až 19 domov. Vysoký počet domov bol postavených aj pred rokom 1919, v rokoch 19461960 a v rokoch 1961-1970 (v každom z týchto období 17 domov). Výstavba domov zažila útlm po
roku 1970, nárast zaznamenávame len v období rokov 1991-2000.
Graf č. 11 Vývoj počtu postavených domov v obci
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Zdroj: SODB 2011

Nájomné byty boli k dispozícii v závode na výrobu minerálnej vody, po zatvorení závodu v r. 2014
však boli ľudia z týchto bytov vysťahovaní.

3.6.2 Školská infraštruktúra
V obci sa nachádza jedna základná škola zabezpečujúca len vzdelanie prvého stupňa (1. až 4.
ročník). Táto základná škola s vyučovacím jazykom maďarským mala k 15.9.2015 dve triedy, 16
žiakov a 2 učiteľov.
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Škola v Slatine tvorí spoločný obvod s Hokovcami. Je určená pre všetkých obyvateľov, ale
navštevujú ju výlučne rómske deti. Ostatné deti chodia na základnú školu do Horných Semeroviec,
prípadne do Šiah. Základná škola v Horných Semerovciach poskytuje žiakom vzdelávanie aj
slovenskom jazyku. Staršie deti zo Slatiny dochádzajú do základnej školy v Šahách, ktoré sú od obce
vzdialené 12,3 km. Popri základnej škole je zriadená aj družina. Žiaci majú tiež zabezpečenú teplú
stravu v školskej jedálni.
V rámci mimoškolských zariadení funguje v obci školský klub detí, ktorý ponúka jej členom
rôzne formy trávenia voľného času. Tento školský klub navštevujú všetky deti základnej školy.

3.6.3 Zdravotnícka infraštruktúra a infraštruktúra sociálnej pomoci
Zdravotnícka infraštruktúra na území obec absentuje. Pre zdravotné ošetrenie musia obyvatelia
obce dochádzať do Horných Semeroviec, ktoré sú vzdialené približne 3 km. V Horných Semerovciach
je vybudované zdravotné stredisko, v ktorom majú svoju ambulanciu všeobecný lekár, detský lekár
a stomatológ.
Sociálna pomoc v obci Slatina je sústreďovaná výlučne na poskytovanie pomoci
prostredníctvom opatrovateľskej služby. V

r. 2016 je opatrovateľská služba poskytovaná 9

obyvateľom s trvalým bydliskom v obci Slatina.

3.6.4 Kultúrna a spoločenská infraštruktúra
Kultúra

je

na

riešenom

území

reprezentovaná

dvoma

združeniami

a podujatiami

organizovanými obecným úradom.
V súčasnosti je z dvoch združení aktívne len jedno. Ide o Občianske združenie sv. Jána
Nepomuckého, ktoré vzniklo v roku 1997 a v súčasnosti má 40 členov. Činnosť tohto združenia je
zameraná na rozvoj kultúry, morálky a kresťanského života nielen v obci, ale aj regióne. Niektoré
svoje aktivity uskutočňuje aj v spolupráci s farským úradom.
V roku 1949 v obci začal svoju činnosť Maďarsky spoločenský a kultúrny zväz na
Slovensku – Csemadok. V súčasnosti Zväz v obci nevykonáva žiadnu činnosť. Vo všeobecnosti je
však jeho činnosť zameraná na udržiavanie a rozvíjanie národnej identity, kultúry a spolupatričnosti
Maďarov žijúcich na území Slovenskej republiky a obhajovaní ich spoločenských záujmov. Zväz
momentálne eviduje 20 členov.
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Z kultúrnych podujatí sa každoročne v máji uskutočňujú v obci Hody. V novembri obec
organizuje stretnutie s dôchodcami a v decembri sa koná adventný koncert. Okrem toho sú
nepravidelne organizované rôzne divadelné predstavenia a výstavy.
Inštitucionálne je oblasť kultúry v obci zastrešená kultúrnym domom, ktorý bol v obci
postavený v roku 1989. Kultúrny dom prešiel v r. 2011 komplexnou rekonštrukciou.

3.6.5 Športová infraštruktúra
Vzhľadom na veľkosť obce nie je v obci vybudovaná infraštruktúra športových klubov, ani
futbalového klubu. Futbalové ihrisko, ktoré sa v obci nachádza je využívané deťmi a mládežou z obce,
pozemky na ktorých ihrisko leží však nie sú majetkom obce.
Športové zázemie poskytuje občanom obce mesto Šahy, v ktorom je viacero možností pre
efektívne trávenie voľného času prostredníctvom športových aktivít. V meste je niekoľko športových
klubov a oddielov:


TJ Saag Šahy – oddiely karate, tenis a stolný tenis



Futbalový klub Slovan Šahy



TBA racing



BBC Tešmak (bodybuilding)



TJ družstevník Tešmak (futbal)



KK Šahy (kulturistika)



AHK Šahy (hokej)



Amatérsky volejbalový klub Šahy



JLT-motoracing

3.6.6 Štátna a verejná správa
V obci sa nenachádzajú žiadne úrady štátnej správy, jediným úradom verejnej správy je iba
Obecný úrad Slatina.

3.6.7 Komerčná vybavenosť
V obci sa nenachádza žiadna predajňa ani pohostinstvo. V obci je nevyužitý objekt s bývalou
predajňou potravín, obec jedná o jeho odkúpení a znovuzprevádzkovaní.
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3.6.8 Cestovný ruch
Územie obce Slatina sa podľa regionalizácie cestovného ruchu zaraďuje do Ipeľského regiónu.
Hoci potenciál ani súčasný stav turizmu neradia tento región medzi prioritné, aj na tomto území možno
uvažovať s rozvojom turizmu a jeho prínosmi pre miestnu a regionálnu ekonomiku. Súčasnosť je
pomerne málo priaznivá. Neveľké kapacity sú až na kúpele Dudince málo využívané. Táto lokalita
s menej ako 40% podielom kapacít realizuje viac ako 80% výkonov regiónov.
Rozvoj turizmu v regióne sa môže popri kúpeľoch a termálnych areáloch zakladať na vidieckom
turizme, ponuke tichých lokalít, miestnych tradíciách, zachovanom kolorite, vinárstve a gastronómii.
Perspektívny trh je najmä susedné Maďarsko na víkendové a krátkodobé pobyty.
Čo sa týka samotnej obce primárnu ponuku cestovného ruchu z hľadiska kultúrno-historického
potenciálu reprezentujú okrem sakrálnych pamiatok a kultúrno-osvetových zariadení aj kultúrne
podujatia (bližšie špecifikované v kapitole 3.4.6.). Najvýznamnejšou sakrálnou pamiatkou v obci je
kostol sv. Jána Nepomuckého z roku 1650.
Obrázok č. 3 Kostol sv. Jána Nepomuckého v obci

Zdroj: maps.google.com, 2016

V oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu je situácia v obci nepriaznivá. Priamo v obci sa
nenachádza subjekt pre ubytovanie návštevníkov ani pre stravovanie. Najbližšie takéto zariadenia
nájdeme v blízkom kúpeľnom meste Dudince.
I keď samotná obec nemá vytvorené ideálne podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, okolie
obce poskytuje viaceré možnosti pre trávenie voľného času. V rámci okruhu do 25 km od obce je
možné navštíviť:
Dudince – kúpeľné mestečko, ideálne miesto pre na rehabilitáciu a relaxáciu, v ktorom sú
lokalizované kúpele zamerané na choroby srdcovo-cievneho systému a pohybového systému.
Nachádzajú sa tu tiež historické kúpele nazývané aj „Rímske kúpele“, ktoré predstavujú diery
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vyrezané do travertínu, fungujúce tak, že z jedného otvoru vyvierala voda, ktorá postupne kaskádovo
pretekala do ďalších bazénov. Okrem toho je mesto pravidelným dejiskom medzinárodných
cyklistických pretekov.
Brhlovce – malá obec, počtom obyvateľov podobná Slatine, v ktorej sa nachádzajú tzv. skalné
obydlia – vysunutá expozícia Tekovského múzea. Predstavujú do tufov vysekané obydlia, ktoré
najskôr slúžili ako ochrana pred Turkami, neskôr ako domy pre chudobných. Dokumentujú zvláštnu
formu ľudového staviteľstva a bývania od konca 19. storočia po 50. roky 20. storočia.
Hrušov – rázovitá obec vo vedľajšom okrese Veľký Krtíš, ktorá je známa pivnicami vytesanými
do pieskového tufu, ktoré tvoria súčasť náučného turistického chodníka ľudovej architektúry. Okrem
toho je obec známa aj folklórnym festivalom Hontianska paráda, počas ktorého sa obec mení na veľký
živý skanzen s ukážkami remesiel, zvykov a folklóru.

3.7

TECHNICKÁ

INFRAŠTRUKTÚRA

Technická infraštruktúra a služby sú v obci na pomerne nízkej úrovni. Existujúci potenciál je
možné podľa potreby a v súvislosti s únosnosťou územia rozširovať. Obec má v súčasnosti 100 %-né
pokrytie plynovodným potrubím a rozvodmi elektrickej energie.
Hoci je obec plne pokrytá plynovodom, nie všetky domácnosti majú vybudovanú aj svoju
prípojku. Na území obce sa nachádza aj jedna regulačná stanica zemného plynu.
Na elektrickú energiu je obec napojená vzdušnou linkou vysokého napätia, z ktorej sú
napojené transformátorové stanice ako koncové. Z týchto staníc sú potom vzdušnou linkou napájané
jednotlivé domácnosti na nízkonapäťové elektrické vedenie. Na popisovanom území sa nachádzajú 2
trafostanice.
Verejné osvetlenie je v obci realizované prostredníctvom 38 verejných lámp, z ktorých cca 1/3
je zrekonštruovaná. V súčasnosti vzhľadom na koncentráciu osídlenia tento počet lámp kapacitne
postačuje. V budúcnosti spolu s plánovaným rozšírením bytovej výstavby bude potrebné rozšíriť aj
doterajší počet lámp verejného osvetlenia. V blízkosti obce sa nachádzajú

plochy súkromných

spoločností so solárnymi panelmi, ktoré dodávajú energiu do siete ZSE.
Kanalizácia je vybudovaná v celej obci, verejný vodovod v obci vybudovaný nie je, obyvatelia
sú odkázaní na vlastné studne pitnej vody.
Napojenie obce Slatina na telekomunikačnú sieť je realizované prostredníctvom uzlového
telefónneho obvodu Šahy s primárnou oblasťou Levice. Územie obce je pokryté signálom všetkých
operátorov , DSL internetové pripojenie je k dispozícii iba v časti obce.
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3.8

DOPRAVNÁ

INFRAŠTRUKTÚRA

Najvýznamnejšou cestou, ktorá
prechádza intravilánom obce je cesta I.
triedy číslo I/75, konkrétne jej 115.
a 116. kilometer. Táto cesta spája
mesto Nové Zámky s mestom Veľký
Krtíš. Pri Horných Semerovciach sa
s touto cestou spája cesta I. triedy číslo
I/66 spájajúca Šahy a Dudince, ktorá
má pre územie taktiež veľký význam.
Zo severnej strany z obce Hokovce je
možné sa z cesty I/66 napojiť na cestu
III. triedy č. III/066069 ktorá vedie
priamo do Slatiny, kde sa krížením
s cestou I/75 mení na cestu III/50820,
ktorá končí v obci Tupá. Aj napriek dobrej dopravnej dostupnosti obce zo všetkých svetových strán je
táto oblasť z pohľadu zahraničných investorov stále z dopravného hľadiska neatraktívna.
Najrýchlejšou trasou z obce Slatina na rýchlostnú cestu R1 je to približne 50 km (cca 45 min.),
do krajského mesta Nitra je vzdialenosť približne 80 km (cca 1:15 hod.), okresné mesto Levice je
vzdialené necelých 35 km (cca 35 min.).
Autobusovú prepravu v obci vykonáva spoločnosť Arriva Nové Zámky, a.s., zabezpečujúca
plošnú obsluhu územia. Spojenie s najbližším mestom Šahy je pravidelné počas pracovných dní aj
počas sviatkov. Prvý autobus do Šiah odchádza o 5:20 hod. a posledný o 18:22. Celkovo je počas
pracovných dní zabezpečených 11 priamych autobusových spojení s mestom Šahy. Priame dopravné
spojenie z obce Slatina do okresného mesta Levice neexistuje. Spojenie s mestom je zabezpečené
počas pracovných dní 11 krát, s prestupom buď v Dudinciach, Tupej, Šahách alebo Horných
Semerovciach, pričom prvý autobus premáva o 5:20 hod. a posledný o 18:22 hod. 4 krát za deň je
možné dostať sa s prestupom v Šahách, Horných Semerovciach alebo Dudinciach aj do krajského
mesta Nitra. Celkovú frekvenciu autobusového spojenie možno považovať za dostatočnú.
V katastrálnom území obce sa nachádza železničná stanica, ktorá nezabezpečuje osobnú
prepravu ale slúži len na nákladnú dopravu. Stanica je súčasťou železničnej trate číslo 153 Čata –
Zvolen. Táto jednokoľajová, neelektrifikovaná železničná trať spájajúca Zvolen a Čatu cez Krupinu má
dĺžku 106 km. Najbližšie železničné stanice aj pre osobné vlaky sú v susedných obciach Dudince
a Tupá. Koncová stanica Zvolen tvorí križovatku s traťami 150 Nové Zámky – Zvolen, 160 Zvolen –
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Košice, 170 Zvolen – Vrútky a 171 Zvolen – Diviaky. Koncová zástavka Čata tvorí križovatku s traťou
152 Štúrovo – Levice.
Najbližšie letisko sa nachádza v meste Sliač. Ide o medzinárodné letisko slúžiace na osobnú aj
nákladnú prepravu nachádzajúce sa v ideálnej polohe na území Stredného Slovenska medzi mestami
Zvolen a Banská Bystrica, ktoré dotvára komplex dopravnej infraštruktúry Stredoslovenského regiónu.
Letisko môžu využívať všetky typy lietadiel používané v civilnom letectve a pre presné prístrojové
priblíženie je v prevádzke aj v zhoršených meteorologických podmienkach bez viditeľnosti zeme
a taktiež v noci. Hlavným poslaním letiska vo vzťahu k regiónu je rozvoj ekonomiky, turistiky,
kúpeľníctva a ostatných aktivít spojených so všeobecných rozvojom okrem iných aj Ipeľského regiónu,
do ktorého patrí aj obec Slatina.
Cyklistickú dopravu v obci reprezentuje množstvo cykloturistických trás v okolí, z ktorých dve
prechádzajú priamo cez obec:


Šahanská trasa – 45 km dlhá trasa je vedená z Dudiniec cez vinice smerom na juhovýchod
k obci Slatina, ďalej cez lesné porasty a polia do Horných Turoviec a cez Stredné Turovce do
Šiah. Zo Šiah vedie trasa k meandrom Ipľa a jeho mŕtvym ramenám pri obci Vyškovce nad
Ipľom, potom smerom na sever cez obce Dolné a Horné Semerovce, až do Hokoviec a spaˇť
do Dudiniec.
Atraktivity trasy: Kúpalisko Dudinka, Prameň minerálne vody Slatina, Kostol sv. Martina
biskupa v Stredných Turovciach, Šahy – múzeum, galéria, pamiatky, Vyškovce nad Ipľom –
meandre a mŕtve rameno Ipľa, Kaštieľ v Hokovciach, Kostol sv. Petra a sv. Pavla
v Hokovciach, Dudinské vinice a kaplnka, Dudince – kúpeľný park a travertíny.



Hrušovská trasa – 73 km dlhá trasa vedie z Dudiniec vinicami nad časťou Dudince –
Merovce. Ide lesnou cestou až do obce Rykynčice, smerom na Plášťovce a severovýchodne
na hrad Čabraď. Cesta pokračuje cez Hrušov a odtiaľ západne cez Sečianky, Kleňany
a Ipeľské Úľany do Slatiny.
Atraktivity trasy: Vinice Merovce, Rykynčince, Arborétum Feľata, Prírodná rezervácia Šípka,
Kostol a kaštieľ v Plášťovciach, Bitka pri Plášťovciach, Hrad Čabraď, Hrušov – ľudová
architektúra, Ipeľské Úľany, Slatina – prameň.

3.9

ŽIVOTNÉ

PROSTREDIE

Ochrana prírody a krajiny zaberá široký okruh otázok, ktorými sa dnes u nás, tak ako i vo
svete zaoberá veľa odborníkov. Cieľom ochrany prírody a krajiny je predchádzanie, obmedzovanie
resp. odstraňovanie zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú a ničia podmienky a formy života, prírodné
dedičstvo, estetický vzhľad krajiny a znižujú jej ekologickú stabilitu. Inými slovami, ide o ochranu
ekosystémov, ale aj jednotlivých zložiek životného prostredia, ktorými sú najmä ovzdušie, voda,
horniny, pôda a organizmy. Predovšetkým je to ochrana ohrozených, zriedkavých a vzácnych druhov
živočíchov, rastlín, nerastov a foriem reliéfu.
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Riešené katastrálne územie nepatrí do žiadnej chránenej krajinnej oblasti a ani sa tu
nenachádzajú chránené oblasti európskeho významu.
Na katastrálne územie obce sa v súvislosti s ochranou životného prostredia vzťahuje len
legislatívna ochrana prírodných minerálnych stolových vôd vyplývajúca zo zákona NR SR č. 277/1994
Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, stanovené Vyhláškou MZ SR č. 19/2000
Z. z. z 10. 01. 2000.
Podľa spomínanej vyhlášky sa na území obce nachádzajú ochranné pásma I., II. a aj III.
stupňa. Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť vodných zdrojov, pásmo II. stupňa chráni
akumulačnú oblasť a ochranné pásmo III. stupňa chráni infiltračnú oblasť vodného zdroja. V prílohe
dokumentu uvádzame graficky zachytené ochranné pásma na katastrálnom území obce.

3.9.1 Zdroje znečistenia životného prostredia
Najväčším znečisťovateľom životného prostredia v okolí sa v minulosti boli do r. 2014
Západoslovenské žriedla, a. s., ktoré znečisťovali

vodný tok pretekajúci obcou Slatina vodu

z umývania fliaš z dôvodu dôvodu absencie čističky odpadových vôd v závode. Od r. 2014 je podnik
odstavený.
Okrem spomínaného závodu kvalitu životného prostredia (predovšetkým ovzdušia) ovplyvňujú
aj iné zdroje znečistenia. Ide o veľké a stredné zdroje znečistenia, čo sú najmä kotolne veľkých
priemyselných

podnikov

situovaných

v blízkych

veľkých

mestách

ako

sú

Levice

a Šahy.

V neposlednom rade na kvalitu ovzdušia vplýva aj lokálne vykurovanie rodinných domov
a automobilová doprava.
Na znižovaní vypúšťaných emisií z lokálneho vykurovania rodinných domov sa podieľa
predovšetkým preferovanie vykurovania plynom oproti vykurovaniu tuhými palivami. Lokálnu prašnosť
komunikácií možno znížiť úpravou ich povrchu a pravidelným účinným udržiavaním.

3.9.2 Odpadové hospodárstvo
Na katastrálnom území obce sa nenachádza skládka komunálneho odpadu. Slatina a jej
susedná obec Plášťovce majú spoločnú skládku prevádzkovanú spoločnosťou Mikona Plus, s.r.o.
situovanú na katastrálnom území obce Sikenica. Celkové množstvo vyprodukovaného komunálneho
a drobného stavebného odpadu v r. 2015 bolo 42,29 ton.
Od roku 2005 funguje v obci separovaný zber skla, plastov, železa a kovov, pneumatík, textilu
a nebezpečného odpadu (žiarovky, chladničky, mrazničky, kovové nádoby z nápojov a sprayov
a pod.). Separovaný zber odpadu je jedným z nástrojov na zníženie poplatkov za likvidáciu odpadu,
možnosťou využitia druhotných surovín a výsledkom ekologického myslenia a konania obyvateľstva.
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V oblasti separovaného zberu odpadov bolo v obci Slatina v r. 2015 vyzbieraných 7 kg kovov,
121 kg viacvrstvových kombinovaných materiálov, 2644 kg platov, 572 kg skla a 994 kg papiera
a lepenky.

HOSPODÁRSTVO

3.10

OBCE

Celkovo bolo na území obce evidovaných k 30.6.2015 23 aktívnych organizácií so sídlom v
obci, z toho 12 fyzických osôb a 11 právnických osôb. (Zdroj: INFOSTAT databáza organizácií
k 30.6.2015). Všetky aktívne organizácie v obci podľa kategorizácie činností udáva nasledovná
tabuľka
Tabuľka č. 12 Počet aktívnych organizácií so sídlom v obci v rozdelení podľa SK NACE
kategória

názov sekcie SK NACE

Počet
subjektov

A

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

3

B

Ťažba a dobývanie

0

C

Priemyselná výroba

2

D

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

0

E

Dodávka vody – čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby
odstraňovania odpadov

0

F

Stavebníctvo

2

G

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a
motocyklov

5

H

Doprava a skladovanie

3

I

Ubytovacie a stravovacie služby

0

J

Informácie a komunikácia

0

K

Finančné a poisťovacie činnosti

0

L

Činnosti v oblasti nehnuteľností

0

M

Odborné, vedecké a technické činnosti

2

N

Administratívne a podporné služby

1

O

Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

1

P

Vzdelávanie

0

Q

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

0

R

Umenie, zábava a rekreácia

0

S

Ostatné činnosti

4

T

Činností domácnosti ako zamestnávateľov

0

U

Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení

0

Zdroj: INFOSTAT databáza organizácií k 30.6.2015

Tabuľka č.13 Rozdelenie organizácií so sídlom v obci z hľadiska zamestnanosti
Počet zamestnancov
0

Počet subjektov
11
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3-4
5-9
10-19
nezistený

1
2
0
9

Zdroj: INFOSTAT databáza organizácií k 30.6.2015

Najväčšími zamestnávateľmi spomedzi organizácií so sídlom v obci sú:


Obecný úrad Slatina,



Arpád Bazsó – stolárske práce



RUDISC, s.r.o.

Zo služieb sa v obci nachádza prevádzka pneuservisu. Primárny sektor je v obci reprezentovaný len
prostredníctvom samostatne hospodáriacich roľníkov:
-

Pecserke Andreas

-

Uhrín Karol
Pôdu na katastrálnom území obhospodaruje spoločnosť Agro Semeg S3, s. r. o. so sídlom

v Horných Semerovciach.

Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Celková výmera katastra obce je 951,1719 ha. Celková výmera poľnohospodárskej pôdy na
území obce je 664,39 ha,

čo predstavuje 69,85 % celkového územia obce. Rozdelenie výmery

jednotlivých plôch v obci udáva nasledujúca tabuľka.

Tabuľka č.14 Výmery plôch v obci podľa druhu v hektároch
Druh pôdy

Výmera v ha

Poľnohospodárska pôda - orná pôda

435, 8101

Poľnohospodárska pôda - chmeľnica

0

Poľnohospodárska pôda - vinica

11,4444

Poľnohospodárska pôda - záhrada

12,2033

Poľnohospodárska pôda - ovocný sad

0,0297

Poľnohospodárska pôda - trvalý trávny porast

204,9056

Poľnohospodárska pôda - spolu

664,3931

Nepoľnohospodárska pôda - lesný pozemok

205,8807

Nepoľnohospodárska pôda - vodná plocha

3,8607

Nepoľnohospodárska pôda - zastavaná plocha a nádvorie

50,9518

Nepoľnohospodárska pôda - ostatná plocha

26,0856

Nepoľnohospodárska pôda – spolu

286,7788
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K 30.6.2015 bol na území obce evidovaný jeden samostatne hospodáriaci roľník Ostatná
živočíšna výroba v obci je zastúpená drobným chovateľstvom domácich zvierat pri

rodinných

domoch.
V okolí obce sa nachádzajú prevažne ihličnaté lesy. Celková výmera lesných pozemkov
v katastri obce je 205,88 ha. Na území obce sú evidované dve pozemkové spoločenstvá –
Pozemkové spoločenstvo - združenie členov bývalej pasienkovej spoločnosti v Slatine a Združenia
lesnej spoločnosti. V obci je aktívne tiež Poľovnícke združenie Prameň Slatina.

3.11
Pri

PRIESKUM

NÁZOROV A POTRIEB OBYVATEĽSTVA

príprave PHSR obce sa uskutočnil prieskum názorov a potrieb obyvateľov prostredníctvom

dotazníkového prieskumu. V rámci prieskumu bolo odovzdaných iba 8 dotazníkov, preto nie je možné
urobiť štatistické vyhodnotenie jednotlivých názorov a potrieb – návratnosť bola iba 2,44%.
Z uvedeného dôvodu je možné z uvedených dotazníkov iba vyhodnotiť poskytnuté údaje ako
individuálne názory niektorých obyvateľov obce. Podľa dotazníkov je možné vyhodnotiť nasledujúce
informácie:
-

obyvateľom v obci najviac chýba predajňa potravín

-

za najdôležitejšie priority na riešenie sú uvádzané riešenie bytovej otázky, kultúry, stavu ŽP,
trávenia voľného času, nedostatočných služieb, bezpečnosti občanov a rozvoja podnikania.

-

z pohľadu znečistenia životného prostredia občania najviac uvádzajú znečistenie vôd
a skládky odpadov.

-

z chýbajúcich služieb obyvateľom najviac chýba obchod s potravinami, detské ihrisko a MŠ.
Objavili sa tiež požiadavky na klub seniorov, kaderníctvo a fitness centrum.

-

zo sociálnych problémov v obci dominuje nezamestnanosť, alkoholizmus a vandalizmus

Objavili sa tiež požiadavky na výrub stromov pri ceste z dôvodu bezpečnosti občanov a cestnej
premávky

3.12

ANALÝZA

VONKAJŠIEHO PROSTREDIA

Analýza vonkajšieho prostredia zahŕňa identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja
územia a ich vplyvu na možný vývoj situácie v území. Základom identifikácie hlavných faktorov je tzv.
STEEP analýza, čiže analýza sociálnych, technologických ekonomických, ekologických a politických
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vplyvov vonkajšieho prostredia na možný rozvoj územia. Základnú STEEP analýzu udáva tabuľka
č. 15.

Tabuľka č. 15 STEEP analýza obce

Faktory vplyvu
Sociálne

Technologické

Ekonomické

Ekologické

Politické

Zmena populácie
a jej vekovej
štruktúry

Úroveň
technológie

Nové trhy
a príležitosti pre
podnikateľov

Politika životného
prostredia

Politika vlády v
regióne

Zmeny postojov
a správania
obyvateľstva

Technológie
využívané
obyvateľmi a
podnikateľmi

Dostupnosť
finančných
zdrojov pre
podnikateľov,
obyvateľstvo a
samosprávu

Prísnejšia
legislatíva
v oblasti ŽP

Politika VUC
v rámci regiónu

Zmeny sociálneho
postavenia
vybraných väčších
skupín
obyvateľstva

Využívanie
technológií vo
verejnej správe

Vplyv daňovej
politiky štátu
a systému
podielových daní

Podpora tvorby
a ochrany ŽP

Zmeny legislatívy

Nepredvídané
ekologické
havárie a živelné
udalosti

Presúvanie
kompetencií zo
štátu a VUC na
samosprávy bez
potrebného
finančného krytia

-

Dostupnosť
energetických
zdrojov
z politických
dôvodov

Zmeny v systéme
sociálnej
starostlivosti

Rast
elektronizácie a
informatizácie

Rast úrovne
miezd v regióne

-

Zmena systému
financovania
samospráv

-

Zdroj: vlastné spracovanie

Identifikácia vplyvu hlavných faktorov na možný vývoj situácie v území je spracovaná na
základe STEEP analýzy a umožňuje samospráve mesta pripraviť si alternatívne riešenia pre prípad
nepriaznivej zmeny prostredia v dôsledku zmeny identifikovaných vonkajších faktorov. Príprava
opatrení v prípade nepriaznivej zmeny jednotlivých identifikovaných faktorov presahuje rámec tohto
dokumentu a je predmetom pre samostatné spracovanie.
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Z hlavných identifikovaných vonkajších faktorov rozvoja je možné stanoviť ich základný vplyv na
možný rozvoj situácie v riešenom území nasledovne:
Sociálne faktory


Zmena populácie a jej vekovej štruktúry – v prípade výraznej zmeny populácie v mladom
veku môže z pohľadu obce vyvolať predovšetkým potrebu nových služieb, rast podpory
bývania, rast podpory školstva, kultúry a pod., naopak pri neustálom poklese mladej populácie
nižšiu potrebu uvedených služieb, v prípade výraznej zmeny populácie v dôchodkovom veku
môže z pohľadu mesta vyvolať predovšetkým potrebu nových služieb pre dôchodcov, rast
nákladov na poskytované sociálne služby a zavedenie nových druhov sociálnych služieb pre
obyvateľov, opačný trend – trend poklesu populácie v dôchodkovom veku je vzhľadom na
celkové starnutie populácie a predlžovanie priemerného veku výrazne nepravdepodobný



Zmeny postojov a správania obyvateľstva – môžu vyvolať potrebu nových služieb resp.
nezáujem o niektoré poskytované služby a potrebu reorganizácie, resp. zvýšenia nárokov na
obecný rozpočet



Zmeny sociálneho postavenia vybraných väčších skupín obyvateľstva – v prípade zhoršenia
sociálnej situácie môžu vyvolať predovšetkým potrebu nových sociálnych služieb a zvýšenia
nárokov na obecný rozpočet, v prípade zlepšenia potrebu poskytovania nových služieb, resp.
ďalšieho rozvoja infraštruktúry obce so zodpovedajúcimi nárokmi na obecný rozpočet



Zmeny v systéme sociálnej starostlivosti – v prípade neustáleho pokračovania trendu
presúvania zodpovednosti za starostlivosť o starých a odkázaných obyvateľov zo strany štátu
a VUC na úroveň obce bez zodpovedajúceho finančného krytia zo strany štátu to vyvolá
neúmerný tlak na rozpočet obce a nutnosť zvýšeného financovania poskytovania sociálnych
služieb

Technologické faktory


Úroveň technológie – ovplyvňuje hlavne podnikateľský sektor v obci a regióne a jej zvládnutie
a využívanie má sekundárny dopad na mzdy a zamestnanosť s následným vplyvom na
poskytované služby zo strany obce



Technológie využívané obyvateľmi a podnikateľmi – v prípade nezvládnutia trendov zo strany
podnikateľov hrozí pokles výroby, zamestnanosti a rast nárokov na sociálne služby, naopak
v prípade zachytenia vhodných trendov môžeme očakávať opačný efekt. V prípade
obyvateľstva nezvládanie nových technológií vedie k nedostatočnej kvalifikácii a problémom
uplatnenia na trhu práce, rastu nezamestnanosti a nárokov na poskytované sociálne služby.
Naopak kvalifikovaná pracovná sila je základom pre pritiahnutie nových investorov a rozvoj
podnikania a zamestnanosti.



Využívanie technológií vo verejnej správe – trend zvýšeného používania informačných
technológií vyvoláva zvýšené nároky na vzdelávanie zamestnancov verejnej správy
a investície do IKT vybavenia a tým zvýšené nároky na rozpočet obce
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Rast elektronizácie a informatizácie – vyvoláva zvýšené nároky na vybavenie škôl, vzdelávací
proces, vzdelávanie pedagógov a tiež zamestnancov obce a investície do IKT technológií,
rozvoj infraštruktúry internetu a optických sietí a tým zvýšené nároky na rozpočet obce

Ekonomické faktory


Nové trhy a príležitosti pre podnikateľov

- môžu mať priaznivý dopad na zamestnanosť

a zvýšenie príjmov obecného rozpočtu, ako aj potrebu zvýšených nárokov obecného rozpočtu
na investície do potrebnej infraštruktúry


Dostupnosť finančných zdrojov pre podnikateľov,

obyvateľstvo a samosprávu – dobrá

dostupnosť zdrojov umožňuje financovanie potrebného rozvoja infraštruktúry, rozvoja
podnikania a tiež bytovej výstavby. Obmedzenie dostupnosti má negatívny vplyv na
nemožnosť realizácie niektorých investícií do potrebnej infraštruktúry, podnikania a bytovej
výstavby.


Vplyv daňovej politiky štátu a systému podielových daní – môže ohroziť rozpočet obce nižším
prísunom financií, zvýšenie prísunu financií by vytvorilo nové zdroje na rozvoj infraštruktúry
a poskytované služby obyvateľstvu (vzhľadom na doterajší vývoj sa javí ako problematické)



Rast úrovne miezd v regióne – má pozitívny vývoj na výšku obecného rozpočtu, situáciu
obyvateľstva, vyvoláva potrebu nových služieb a rozvoja infraštruktúry a tým nároky na
financovanie z obecného rozpočtu



Zmena systému financovania samospráv – v negatívnom prípade môže ohroziť príjmy
obecného rozpočtu a financovanie poskytovaných služieb obyvateľom a rozvoj infraštruktúry,
v pozitívnom prípade zvýšiť príjmy obce a umožniť jej rýchlejší rozvoj

Ekologické faktory


Politika životného prostredia – existujúce trendy EU smerujú k sprísňovaniu politiky ŽP, čo
predpokladá do budúcnosti nárast nákladov v danej oblasti



Prísnejšia legislatíva v oblasti ŽP – vyvoláva zvyčajne potrebu zavedenia nových opatrení
a nároky na financovanie zo zdrojov obce



Podpora tvorby a ochrany ŽP – okrem finančnej stránky sa v prípade zvýšenia záujmu
obyvateľov o danú oblasť môže prejaviť potrebou poskytovanie nových služieb občanom



Nepredvídané ekologické havárie a živelné udalosti – postupuje sa podľa krízových plánov

Politické faktory


Politika vlády v regióne – môže napomôcť rozvoju regiónu, resp. ho spomaliť, je potrebné
sledovať aktuálne trendy
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Politika VUC v rámci regiónu – v prípade uprednostňovania investícií v iných regiónoch bude
zaostávať infraštruktúra v regióne s následným dopadom na zamestnanosť a záujem
podnikateľov



Zmeny legislatívy – zvyčajne vyvolávajú zvýšené nároky na obecný rozpočet či už priamo
zabezpečovaním nových aktivít a

služieb, resp. nepriamo zvýšením agendy pre

zamestnancov obce


Presúvanie kompetencií zo štátu a VUC na samosprávy bez potrebného finančného krytia –
vyvoláva zvýšené nároky na obecný rozpočet a nedostatok financií na financovanie rozvoja
infraštruktúry a poskytovaných služieb



Dostupnosť energetických zdrojov z politických dôvodov – v obci je to hlavne zemný plyn
používaný na vykurovanie. V prípade vyhrotenia rusko – ukrajinskej krízy a zastavenia
dodávok plynu môžu nastať problémy v zabezpečení zásobovania plynom pre obyvateľstvo
a podnikateľov

3.13

ZHODNOTENIE

SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA

Na základe predchádzajúcej komplexnej analýzy všetkých oblastí bola spracovaná analýza
silných a slabých stránok obce, príležitostí rozvoja a ohrození ďalšieho rozvoja mesta – SWOT
analýza.

SWOT analýza obce Slatina
Silné stránky

Slabé stránky

výhodná dopravná poloha v blízkosti
hlavných dopravných ťahov

-

zlý technický stav miestnych komunikácií

-

veľký počet rozpadnutých domov

-

vyhovujúce autobusové spojenie

-

absencia osobnej železničnej stanice

-

blízkosť štátnej hranice s Maďarskom

-

pokles počtu obývaných domov

-

celková elektrifikácia obce

-

nezáujem občanov o životné prostredie

-

celková plynofikácia obce
a odkanalizovanie obce

-

nedostatočné využívanie obnoviteľných
zdrojov energie

-

dostatočné pokrytie telekomunikačným
signálom

-

oblasť čiastočne ohrozovaná záplavami

-

nízka kvalifikácia pracovnej sily

-

možnosť pripojenia na vysokorýchlostný
internet

-

-

minerálne vodné zdroje

-

zavedený separovaný zber odpadu
spolupráca na mikroregionálnej úrovni

-

slabá propagácia regiónu v oblasti
cestovného ruchu
základná infraštruktúra na nízkej úrovni
slabá komerčná infraštruktúra v obci

-

-

záujem predstaviteľov obce o podporu
podnikateľských aktivít v obci

pomerne vysoký podiel rómskeho
obyvateľstva

-

negatívny vývoj migrácie a trvalý pokles
celkového počtu obyvateľov

-

-

voľné lokality v obci vhodné pre
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-

-

podnikateľské aktivity
vysoká ponuka pomerne lacnej
pracovnej sily

vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných
na celkovom počte nezamestnaných

pozitívny prirodzený prírastok

-

absencia celoživotného vzdelávania

-

pomerne stabilný vývoj obyvateľstva
z hľadiska veku

-

-

pomerne silné zastúpenie obyvateľov
v produktívnom veku

nedostatok mimoškolských aktivít pre
deti
nedostatok pracovných príležitosti
nedostatočná úroveň podnikania v obci

-

záujem predstaviteľov obce o riešenie
demografickej situácie v obci

absencia tradície organizovania
športových podujatí

-

nepostačujúca úroveň a početnosť
kultúrnych podujatí

-

slabá aktivita záujmových a kultúrnych
združení
nedostatok oddychových a športových
zariadení pre voľnočasové aktivity
obyvateľov

-

-

zapojenie sa obce do aktívnej politiky
zamestnanosti – aktivačné práce
znalosť maďarského jazyka
obyvateľstvom

-

existujúce futbalové ihrisko

-

funkčný kultúrny dom
nepravidelné organizovanie výstav
starožitných predmetov

-

Príležitosti
-

existencia železničnej stanice pre
nákladné vlaky

-

Ohrozenia
-

rozvoj osobnej železničnej dopravy
s Maďarskom a vybudovanie osobnej
stanice

rast záťaže cestných komunikácií
z dôvodu zvyšovania intenzity osobnej
a nákladnej dopravy

-

zotrvanie pri starých formách
vykurovania

-

existencia minerálneho prameňa v obci

-

-

blízkosť letiska Sliač

nedostatok finančných prostriedkov na
realizáciu infraštruktúrnych zámerov

-

možnosť čerpania finančných
prostriedkov z EÚ fondov a grantových
schém

-

nízka disciplína pri nakladaní s odpadmi
zhoršenie kvality vôd a minerálnych
prameňov

-

podpora spolupráce na mikroregionálnej
a tiež aj cezhraničnej úrovni
prechod na ekologické formy
vykurovania
rozvoj obecného podnikania

-

náročnosť a zdĺhavosť získania
úverových zdrojov

-

náročná a rýchlo sa meniaca legislatíva
upravujúca podnikanie
administratívne bariéry zakladania
podnikov

-

výstavbou nájomných bytov prilákať do
obce mladých ľudí

-

programy podpory vzdelávania
a sociálnej inklúzie

-

programy zamerané na riešenie rómskej
problematiky
programy zamerané na rekvalifikáciu
nezamestnaných

-

-

-

vytváranie cezhraničných partnerstiev
a možnosť realizovať spoločné
slovensko-maďarské programy
organizovanie športovo – kultúrnych
podujatí s väzbou na podporu rozvoja
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-

starnutie obyvateľstva

-

zvyšovanie nákladov na zabezpečenie
sociálnej starostlivosti o starých ľudí
a sociálne odkázaných ľudí

-

neriešenie rómskej problematiky

-

vyostrenia národnostnej neznášanlivosti
narastanie skupiny obyvateľov, ktorá má
problémy s uplatnením na trhu práce

-

pokles a strata súkromných iniciatív
v oblasti kultúry

-

neschopnosť využiť finančné podpory
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cestovného ruchu
vytvorenie tradície kultúrnych, športových
a voľnočasových podujatí

-

4 STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť Programu rozvoja obce nadväzuje na analytickú časť, ktorej výstupom je
komplexná analýza a SWOT analýza. Ma za cieľ sformulovať ciele a zostaviť vnútornú logiku stratégie
vo väzbe na SWOT analýzu, rozvojové faktory, a hlavné disparity. Obsahuje stratégiu rozvoja obce pri
zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určuje hlavne smery, priority a ciele rozvoja obce
rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja
obce.

4.1

VÝCHODISKOVÉ

A STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Pri tvorbe programu rozvoja obce Slatina boli zohľadnené predovšetkým nasledovné základné
dokumenty a ich stratégie:


Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KÚRS), schválená uznesením vlády SR č.
1033/2001 zo dňa 31.10. 2001 v znení KURS 2011,



Partnerská dohoda o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch
2014-2020 zo dňa 20.6. 2014,



Operačné programy Partnerskej dohody,



Národná stratégia regionálneho rozvoja SR schválená uznesením vlády SR č. 296/2010
a jej aktualizácia schválená uznesením vlády SR č. 222/2014,



Program stability Slovenskej republiky na r. 2015-2018 schválený uznesením vlády SR č.
215/2015,

4.2



Program rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012-2018,



Metodika na vypracovanie PHSR obce/VÚC z februára 2015.

STRATEGICKÁ

VÍZIA ROZVOJA OBCE
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Vízia predstavuje spoločne formulovaný želaný stav budúcnosti, kde chcú svoju obec vidieť
občania. Na víziu nadväzujú stanovené ciele, ktorých naplnením sa obec približuje k definovanej vízii.
Strategickou víziou rozvoja obce Slatina je:
„ Rozvinutá malá obec s vysokou kvalitou života pre svojich obyvateľov“
Na strategickú víziu nadväzuje hlavný strategický cieľ Programu rozvoja obce Slatina, ktorým je:

„ Zabezpečenie vyváženého rozvoja obce pre dosiahnutie maximálnej kvality
života obyvateľov obce Slatina “
Strategický cieľ konkretizuje víziu obce a definuje spôsob riešenia problémov pomenovaných
v rozvojovom dokumente. Tento hlavný strategický cieľ je zabezpečovaný pomocou súboru globálnych
cieľov, ktoré stanovujú prioritné oblasti rozvoja. Tieto sú následne rozvinuté pomocou sústavy
stanovených cieľov a konkrétnymi opatreniami a aktivitami na ich naplnenie.

4.3

STANOVENIE

KĽÚČOVÝCH DISPARÍT A GLOBÁLNYCH CIEĽOV ROZVOJA

Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja vychádza zo SWOT analýzy. Spresňuje
smerovanie podpory na odstránenie alebo zmiernenie usporiadaných disparít vo vzájomnom vzťahu
s využitím faktorov rozvoja. Potreba určenia kľúčových disparít a nimi podmienených globálnych
cieľov rozvoja je daná nutnosťou zabezpečenia čo najvyššej adresnosti tohto programového
dokumentu. Určenie disparít a globálnych cieľov rozvoja obce vychádza zo zhodnotenia aktuálneho
stavu územia a stanovuje základné smerovanie cieľov na odstránenie, alebo zmiernenie
identifikovaných disparít územia.

Identifikované disparity

Priorita

1. Nedostatočná úroveň rozvoja bytovej
výstavby a infraštruktúry
2. Nevyhovujúci stav zariadení
školskej infraštruktúry
3. Stav a nedostatok zariadení športovej
infraštruktúry

Občianska
infraštruktúra
a služby pre
obyvateľov

4. Modernizácia zariadení kultúrnej
infraštruktúry

Globálne ciele
1. Rozvoj infraštruktúry
a občianskej
vybavenosti

2. Rozvoj služieb
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5. Nedostatočný rozsah poskytovaných
sociálnych služieb
pre obyvateľov

6. Nedostatočná infraštruktúra pre rozvoj
cestovného ruchu
1. Nevyhovujúca dopravná infraštruktúra
a zlý stav obecných komunikácií

2. Obmedzená dostupnosť obce verejnou
dopravou

Dopravná
infraštruktúra
a dopravná
obslužnosť

8. Rozvoj dopravnej
infraštruktúry

1. Environmentálne zaťaženie prostredia
a povodňové ohrozenie časti územia obce

Kvalita životného
prostredia

10. Zvyšovanie kvality
životného prostredia

2. Nevyhovujúci stav verejnej zelene

1. Nedostatočná energetická efektívnosť
1. Vysoká nezamestnanosť a ohrozenie
chudobou hlavne u vybraných skupín
obyvateľstva
2. Nedostatok pracovných príležitostí
v regióne pre obyvateľov

Energetická
efektívnosť

Zamestnanosť
a podpora
podnikania

4.4

STANOVENIE

13. Podpora tvorby
pracovných miesta
a sociálneho
začlenenia
14. Podpora podnikania

3. Nedostatočná úroveň podnikania
1. Nedostatočná úroveň elektronizácie
a poskytovania služieb verejnej správy

12. Zvyšovanie
energetickej
efektívnosti

Verejná správa

17. Zvyšovanie
efektívnosti verejnej
správy

ŠPECIFICKÝCH CIEĽOV ROZVOJA

Špecifické ciele rozvoja stanovujú naplnenie jednotlivých globálnych cieľov. Ich vlastné
napĺňanie sa realizuje pomocou opatrení, v rámci ktorých sa realizujú konkrétne aktivity. Na základe
potrieb naplnenia globálnych cieľov si obec pre ich dosiahnutie stanovila nasledovné špecifické ciele.

Globálne ciele
1. Rozvoj infraštruktúry
a občianskej vybavenosti

Špecifické ciele

1.1 Podpora rozvoja bytovej výstavby
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1.2 Modernizácia a rekonštrukcia školských
zariadení
1.3. Modernizácia zariadení kultúrnej infraštruktúry
1.4 Rekonštrukcia a výstavba nových
zariadení športovej infraštruktúry
1.5 Rozvoj infraštruktúry pre podporu
cestovného ruchu
1.6 Rekonštrukcia a rozvoj obecnej a technickej
infraštruktúry
2.1 Podpora poskytovania služieb pre obyvateľov

7. Rozvoj služieb
pre obyvateľov

2.2 Podpora rozvoja kultúry, športu a vzdelávania
2.3 Zvýšenie bezpečnosti občanov a ochrany
majetku
2.4 Podpora cezhraničnej spolupráce
3.1 Rekonštrukcia a výstavba miestnych
komunikácií a chodníkov

11. Rozvoj dopravnej infraštruktúry
3.2 Zlepšenie dostupnosti obce a verejnej dopravy
4.1 Rekonštrukcia existujúcich a budovanie nových
plôch verejnej zelene
4.2 Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami
13. Zvyšovanie kvality životného
prostredia

4.3 Zvýšenie úrovne separácie odpadu
4.4 Sanácia environmentálnych záťaží

17. Zvyšovanie energetickej
efektívnosti

18. Podpora tvorby pracovných
miest a sociálneho začlenenia

20. Podpora podnikania

5.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných
budov a služieb
6.1 Využívanie aktívnych politík na podporu trhu
práce a vytváranie nových pracovných miest
6.2 Podpora sociálneho začlenenie skupín
obyvateľstva ohrozených chudobou
7.1 Podpora rozvoja podnikania v obci
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21. Zvyšovanie efektívnosti verejnej
správy

4.5

SPÔSOB

8.1 Podpora elektronizácie služieb a zvyšovanie
kvalifikácie zamestnancov verejnej správy

NAPĹŇANIA CIEĽOV

Plnenie hlavného strategického cieľa sa dosiahne prostredníctvom súboru špecifických cieľov
a opatrení. Každé opatrenie obsahuje definovaný súbor aktivít rozdelených podľa stupňa priority,
realizáciou ktorých bude obec napĺňať jednotlivé priority. O konkrétnom spôsobe realizácie
navrhnutých aktivít a ich rozsahu rozhodne obec s prihliadnutím na aktuálny stav a možnosti
financovania. Pri zabezpečovaní zdrojov na plnenie cieľov a opatrení uvedených v Programe rozvoja
obce Slatina vychádzame zo súčasného stavu rozpočtových zdrojov obce, prerozdeľovania
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a systému financovania zo strany štátu, dotačnej politiky
štátu a možnosti získania externých finančných prostriedkov cestou úspešných projektov v rámci
štrukturálnych fondov. Okrem definovaných aktivít môže obec v priebehu realizácie programu rozvoja
realizovať aj iné aktivity, ktoré budú v súlade so stanovenými globálnymi cieľmi rozvoja obce a budú
napomáhať napĺňaniu hlavného strategického cieľa Programu rozvoja obce Slatina. Orgány obce
podniknú také aktivity, ktoré považujú za vhodné a dôležité k dosiahnutiu cieľov, ktorými sa zaistí
plnenie cieľov rozvoja obce.
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5 PROGRAM ROZVOJA OBCE NA R. 20162020
Programová časť programu rozvoja obce obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie
realizácie programu rozvoja obce. Všetky opatrenia a aktivity sú stanovené na základe určenia
špecifických cieľov rozvoja a vo väzbe na tieto špecifické ciele.

5.1

GLOBÁLNY

CIEĽ
VYBAVENOSTI

Globálny

cieľ

1.

1.

Rozvoj

ROZVOJ

infraštruktúry

INFRAŠTRUKTÚRY

a občianskej

vybavenosti

A OBČIANSKEJ

sa

bude

napĺňať

prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov:
1.1. Podpora rozvoja bytovej výstavby
1.2. Modernizácia a rekonštrukcia školských zariadení
1.3. Modernizácia zariadení kultúrnej infraštruktúry
1.4. Rekonštrukcia a výstavba nových zariadení športovej infraštruktúry
1.5. Rozvoj infraštruktúry pre podporu cestovného ruchu
1.6. Rekonštrukcia a rozvoj obecnej technickej infraštruktúry

5.1.1 Špecifický cieľ 1.1 Podpora rozvoja bytovej výstavby
Riešenie rozvoja infraštruktúry bývania patrí k najdôležitejším prioritám obce ako aj samotných
obyvateľov. Špecifický cieľ je zameraný na zlepšenie dostupnosti a kvality bývania pre obyvateľov
obce.
a) Opatrenie Podpora infraštruktúry bývania
Zámery opatrenia: hlavným zámerom opatrenia je vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj bývania v obci
a prípadnú výstavbu nájomných bytov.
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Charakteristika opatrenia: Obec chce bude rozvoj bytovej výstavby riešiť prostredníctvom výstavby
nájomných bytov

Aktivity potrebné na dosiahnutie cieľov v rámci opatrenia Podpora infraštruktúry
bývania
Aktivita

Priorita

1.1.1

Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny

Vysoká

1.1.2

Podpora IBV obyvateľov podľa možností obce

Vysoká

5.1.2

Špecifický cieľ 1.2
školských zariadení

Modernizácia

a

rekonštrukcia

Špecifický cieľ je zameraný predovšetkým na zlepšenie technického stavu existujúcej
budovy školy.
a) Opatrenie Rekonštrukcia a rozvoj infraštruktúry základných škôl
Zámery

opatrenia:

zámerom

opatrenia

je

dokončenie

komplexnej

rekonštrukcie

a modernizácia základnej školy v obci.
Charakteristika opatrenia: predpokladaný demografický vývoj obyvateľstva v sledovanom
období 2015-2020 stanovuje približne udržanie existujúceho počtu žiakov ZŠ. Škola v obci je
čiastočne zrekonštruovaná,

je potrebné ešte opraviť strechu, izolácie, výmenu stropov,

čiastočnú výmenu okien a prestavbu kuchyne a jedálne.
Aktivity potrebné na dosiahnutie cieľov v rámci opatrenia Rekonštrukcia a rozvoj
infraštruktúry základných škôl

1.2.1

Aktivita

Priorita

Dokončenie rekonštrukcie a modernizácia objektu základnej školy
v obci

Vysoká

5.1.3 Špecifický cieľ 1.3 Modernizácia zariadení kultúrnej
infraštruktúry
Špecifický cieľ je zameraný na riešenie problémov kultúrnej infraštruktúry a jej modernizácie.
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a) opatrenie Modernizácia zariadení kultúrnej infraštruktúry
Zámery opatrenia: zámerom opatrenia je dosiahnuť optimálny technický stav jediného existujúceho
zariadenia kultúrnej infraštruktúry v obci – kultúrneho domu.
Charakteristika opatrenia: obec spojenú budovu domu kultúry a obecného úradu. Sála domu kultúry
sa využíva na spoločenské a kultúrne podujatia v obci. Budova je kompletne zrekonštruovaná, vhodná
by bola obnova vnútorného vybavenia domu kultúry.
Opatrenia na rozvoj a podporu kultúry sú súčasťou špecifického cieľa 2.2.

Aktivity potrebné na dosiahnutie cieľov v rámci
rekonštrukcia zariadení kultúrnej infraštruktúry:

opatrenia

Modernizácia

Aktivita
1.3.1

a

Priorita

Obnova vybavenia domu kultúry

Vysoká

5.1.4 Špecifický cieľ 1.4 Rekonštrukcia
zariadení športovej infraštruktúry

a výstavba nových

Špecifický cieľ je zameraný na rozvoj a rekonštrukciu športovej infraštruktúry v obci pre
zlepšenie podmienok športovania pre obyvateľov.
a) opatrenie Rekonštrukcia a výstavba nových zariadení športovej infraštruktúry
Zámery opatrenia: zámerom je podpora rozvoja športovej infraštruktúry v obci

a zabezpečenie

dostatku športovísk pre zlepšenie možností športovania obyvateľov ako spôsobu trávenia voľného
času pre obyvateľov so zameraním hlavne na mládež
Charakteristika opatrenia: jediným objektom športovej infraštruktúry v obci je futbalové ihrisko, kde
však pozemky pod ihriskom nepatria obci a preto má obec problém s jeho rekonštrukciou, pokiaľ sa
nevysporiadajú pozemky.
Obec bude podporovať budovanie ďalších športových areálov v na celom území obce podľa svojich
finančných a územných možností. Opatrenia na podporu rozvoja športu sú riešené v rámci
špecifického cieľa 2.2.

Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Rekonštrukcia a výstavba nových
zariadení športovej infraštruktúry:

Aktivita
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1.4.1

Vybudovanie multifunkčného ihriska na území obce

Vysoká

1.4.2

Vybudovanie detského ihriska na území obce

Vysoká

5.1.5 Špecifický cieľ 1.5
cestovného ruchu

Rozvoj infraštruktúry pre podporu

Obec nemá ubytovacie ani iné kapacity na rozvoj cestovného ruchu, v rámci špecifického
cieľa sa bude snažiť o využitie prírodného potenciálu na prilákanie turistov.
a) opatrenie Rozvoj infraštruktúry pre podporu cestovného ruchu
Zámery opatrenia: zámerom opatrenia je podpora rozvoja cestovného ruchu v obci v rámci možn ostí,
ktoré poskytujú jej prírodné danosti.
Charakteristika opatrenia: cestovný ruch v obci nie je rozvinutý, chýba akákoľvek infraštruktúra na
podporu cestovného ruchu. Pre rozvoj cestovného ruchu chýbajú ako ubytovacie zariadenia, tak
predovšetkým služby pre turistov na trávenie voľného času, športové a kultúrne vyžitie a vytvorenie
zaujímavého programu pre návštevníkov na niekoľko dní.
Obec bude podporovať rozvoj turistického ruchu najmä využívaním prírodného potenciálu
a vytvorením prírodných lokalít zaujímavých pre turistov aj v rámci spolupráce s Maďarskom v rámci
programu INTERREG

Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Rozvoj infraštruktúry pre podporu
cestovného ruchu:
Aktivita
1.5.1

Priorita
Vysoká

Revitalizácia vodnej plochy Slatina

5.1.6 Špecifický cieľ 1.6 Rekonštrukcia a rozvoj obecnej
technickej infraštruktúry

a

Špecifický cieľ je zameraný na dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry na území obce,
rekonštrukciu existujúcej a na rozvoj infraštruktúry na celom území obce.
a) opatrenie Rekonštrukcia a rozvoj obecnej a technickej infraštruktúry
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Zámery opatrenia: zámerom opatrenia je dobudovanie technickej infraštruktúry v obci podľa aktuálnej
potreby a jej rozširovanie po celom území obce
Charakteristika opatrenia: obec má vybudovanú kompletnú technickú infraštruktúru v oblasti rozvodov
elektrickej energie, kanalizácie a rozvodu plynu. Telekomunikačná infraštruktúra je vyhovujúca
v pokrytí telefónnymi službami pevných liniek a mobilných operátorov, problémom je nedostupnosť
vysokorýchlostného internetu vo všetkých lokalitách. Hlavným cieľom obce je vybudovanie obecného
vodovodu, dokončenie verejného osvetlenia v celej obci a posilnenie dostupnosti vysokorýchlostného
internetu v celej obci.

Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Rekonštrukcia a rozvoj obecnej a
technickej infraštruktúry:
Aktivita

Priorita

1.6.1

Rekonštrukcia domu smútku

Vysoká

1.6.2

Dobudovanie verejného osvetlenia na celom území obce

Vysoká

1.6.3

Posilnenie dostupnosti vysokorýchlostného internetu na území obce

Stredne
vysoká

1.6.4

Príprava vybudovania obecného vodovodu

5.2

GLOBÁLNY

CIEĽ

2.ROZVOJ

Štandardná

SLUŽIEB PRE OBYVATEĽOV

Globálny cieľ 2. Služby pre obyvateľov sa bude napĺňať prostredníctvom nasledovných
špecifických cieľov:
2.1. Podpora poskytovania služieb pre obyvateľov
2.2. Podpora rozvoja kultúry, športu a vzdelávania
2.3. Zvýšenie bezpečnosti občanov a ochrany majetku
2.4. Podpora cezhraničnej spolupráce

5.2.1 Špecifický cieľ
obyvateľov

2.1

Podpora
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Špecifický cieľ je zameraný na zlepšenie a rozvoj poskytovaných služieb pre obyvateľov obce
tak, aby obyvatelia obce mali dostupné maximálne množstvo potrebných služieb priamo v obci
a nemuseli za nimi dochádzať do iných obcí a mesta. V súvislosti s s predpokladaným demografickým
vývojom obyvateľstva obce

je tiež potrebné sa zamerať na skvalitnenie sociálnej infraštruktúry

a sociálnych služieb pre obyvateľov v takom rozsahu, aby postačovali pokračujúcemu nárastu
obyvateľstva v dôchodkovom veku, sociálne odkázaných ľudí a zlepšovaniu podmienok pre mladé
rodiny.
a) opatrenie Podpora a rozvoj služieb pre obyvateľov
Zámery opatrenia: rozšíriť poskytované služby na území obce pre obyvateľstvo podľa jeho
požiadaviek a zabezpečiť obyvateľom všetky potrebné služby komerčnej infraštruktúry priamo na
území obce
Charakteristika opatrenia: komerčná vybavenosť v obci je minimálna, je potrebné jej doplnenie min.
o predajňu potravín, aby obyvatelia obce nemuseli dochádzať za nákupmi a službami do iných obcí a
miest, čo je problémom hlavne pre starších občanov

Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Podpora a rozvoj služieb
komerčnej infraštruktúry:
Aktivita

Priorita

2.1.1

Odkúpenie budovy obchodu a následný prenájom za účelom
zriadenia predajne potravín

Vysoká

2.1.2

Vybudovať v obci detské ihrisko pre najmenšie deti vo vhodnej
lokalite

Vysoká

2.1.3

Posilňovanie poskytovania komplexných sociálnych služieb pre
Stredne vysoká
odkázaných obyvateľov predovšetkým terénnych služieb

2.1.4

Podpora vlastných aktivít klubov dôchodcov a organizácií
zdravotne postihnutých občanov a iných záujmových združení Stredne vysoká
a organizácií

2.1.5

Zriadenie malého centra pre deti v objekte bývalých potravín

2.1.6

Vytvárať podmienky pre rozvoj drobného podnikania v oblasti
služieb pre občanov, opravovní, remesiel, stravovacích služieb a
služieb na športové vyžitie občanov

5.2.2

Špecifický cieľ
a vzdelávania

2.2

Podpora
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Špecifický cieľ je zameraný na rozvoj aktivít a služieb pre občanov, poskytovaných v oblasti
kultúry, športu a vzdelávania.
a) opatrenie Podpora rozvoja kultúry, športu a vzdelávania
Zámery opatrenia: zámerom opatrenia je zvýšenie počtu kultúrnych a športových

podujatí pre

obyvateľov a podpora vzdelávacích aktivít na území obce
Charakteristika opatrenia: obec bude vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry a realizáciu kultúrnych
podujatí. Bude pokračovať v tradíciách realizácie doposiaľ organizovaných kultúrno - spoločenských
akcií pre obyvateľov s perspektívou ich rozšírenia. Vytvorí podmienky na rozvoj športovísk s cieľom
pritiahnuť k športovaniu hlavne mládež v rámci trávenia voľného času aj ako prevenciu pred
negatívnymi spoločenskými javmi. Všetkými dostupnými formami a prostriedkami bude obec
podporovať

prioritne rozvoj mládežníckeho športu a rekreačného športu. Zvyšovanie kvality

vzdelávania sa bude obec snažiť prostredníctvom zlepšenie materiálno – technického vybavenia školy
na vytvorenie podmienok pre takéto zvyšovanie kvality vzdelávania.

Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Podpora rozvoja kultúry:
Aktivita

Priorita

2.2.1

Pokračovať v tradíciách realizácie doposiaľ organizovaných
kultúrno - spoločenských akcií pre obyvateľov s perspektívou ich
rozšírenia

Vysoká

2.2.2

Podpora a vytváranie podmienok pre športovanie najmä detí
a mládeže a rekreačný šport na území obce

Stredne vysoká

2.2.3

Podpora športových podujatí na území obce

Stredne vysoká

2.2.4

Rozvoj materiálno - technického vybavenia školy pre zlepšenie
kvality vzdelávania

Stredne vysoká

5.2.3

Špecifický cieľ 2.3
a ochrany majetku

Zvýšenie

bezpečnosti

občanov

V súčasnom období pretrváva celková zvýšená miera kriminality v spoločnosti a je vysoký aj
výskyt nežiadúcich javov ako vandalizmus, krádeže, alkoholizmus, drogová závislosť a pod. Špecifický
cieľ je celkovo zameraný na zlepšenie bezpečnosti v obci a prevenciu trestnej činnosti na území obce.
a) opatrenie Ochrana majetku obyvateľov a posilnenie bezpečnosti v obci
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Zámery opatrenia: zámerom opatrenia je pôsobiť na zníženie vandalizmu, poškodzovania majetku
a trestnej činnosti na území obce ako aj zvýšenie celkovej miery bezpečnosti obyvateľov obce. Aktivity
opatrenia sa zameriavajú hlavne preventívne na zníženie rizika páchania trestnej činnosti.
Charakteristika opatrenia: opatrenie sa zameriava na posilnenie kontroly a ochrany obecných objektov
a ich areálov ako aj vybraných lokalít v obci na zamedzovanie prejavom vandalizmu rozširovaním
inštalácie

kamerového

monitorovacieho

systému

do

zvyšných

častí

obce.

Ďalší

rozvoj

monitorovacieho kamerového systému závisí od finančných možností obce.

Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Ochrana majetku obyvateľov a
posilnenie bezpečnosti v meste:

2.3.1

Aktivita

Priorita

Doplnenie bezpečnostného kamerového systému do zvyšných
častí obce

Vysoká

5.2.4 Špecifický cieľ 2.4 Podpora cezhraničnej spolupráce
Špecifický cieľ je zameraný na rozširovanie cezhraničnej spolupráce predovšetkým
s partnerskými mestami a obcami v zahraničí, prioritne s partnerskými obcami v Maďarskej
republike s podporou využitia financovania spoločných projektov z operačných programov
cezhraničnej spolupráce.
a) Opatrenie Podpora cezhraničnej spolupráce
Zámery opatrenia: zámerom je rozšíriť poznávanie vzájomnej kultúry a života občanov
partnerských obcí a ich krajín a vymieňať si skúsenosti z rôznych oblastí života a riešenia
problémov v jednotlivých krajinách, ktoré by mohli byť pozitívnou inšpiráciou aj pre riešenie
problémov obce a prispieť k skvalitneniu života jeho obyvateľov.
Charakteristika opatrenia: obec bude podporovať a rozvíjať spoluprácu s partnermi
v zahraničí v oblasti kultúry, športu, vzdelávania.

Rovnako sa bude snažiť vytvoriť

podmienky pre vzájomnú spoluprácu medzi podnikateľmi v obci a podnikateľmi z regiónu
zahraničných partnerov.
Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Podpora cezhraničnej spolupráce:
Aktivita
2.4.1

Realizácia spoločných projektov
a investičných aktivít
zameraných na rozvoj vzájomnej spolupráce a spoznávania
obyvateľov v rámci operačného programu INTERREG SR -HU
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5.3

GLOBÁLNY

CIEĽ ROZVOJ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Globálny cieľ 3. Rozvoj dopravnej infraštruktúry rieši optimalizáciu a rozvoj dopravnej
infraštruktúry obce. Stav komunikácií, dopravy a parkovania patrí k najväčším problémom obce.
Naplnenie cieľa sa bude realizovať prostredníctvom nasledujúcich špecifických cieľov
3.1. Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov
3.2. Zlepšenie dostupnosti obce a verejnej dopravy

5.3.1 Špecifický cieľ 3.1 Rekonštrukcia
komunikácií a chodníkov

a výstavba miestnych

Špecifický cieľ je zameraný na zlepšenie stavu miestnych komunikácií s dôrazom na vybrané
lokality, prípadnú výstavbu chodníkov pre zvýšenie bezpečnosti chodcov a budovanie nových
komunikácií na zabezpečenie dopravnej obslužnosti všetkých lokalít v obci
a) opatrenie Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov
Zámery opatrenia: zámerom opatrenia je zlepšiť celkový stav miestnych komunikácií, zabezpečiť
komplexnú dopravnú obslužnosť celého územia obce a zvýšiť bezpečnosť chodcov rekonštrukciou
a rozšírením chodníkov okolo hlavnej cesty.
Charakteristika opatrenia: napriek opakovaným investíciám do opravy miestnych komunikácií si
vyžadujú neustálu potrebu nových rekonštrukcií a opráv. Miestne komunikácie v obci sú často veľmi
úzke, tak že nedovoľujú prejazd dvoch automobilov v protismere. Chodníky popri komunikáciách nie
sú vybudované, čo zvyšuje ohrozenie chodcov.

Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Rekonštrukcia a výstavba
miestnych komunikácií a chodníkov:
Aktivita

Priorita

3.1.1

Zabezpečovanie opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií
v maximálne možnom rozsahu v závislosti od schváleného
rozpočtu obce

Vysoká

3.1.2

Oprava a rozšírenie chodníkov okolo hlavnej cesty

Vysoká

3.1.3

Výstavba chýbajúcich miestnych komunikácií i

Vysoká
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3.1.4

Rekonštrukcia autobusových zástaviek v obci

Štandardná

5.3.2 Špecifický cieľ 3.2. Zlepšenie dostupnosti obce a verejnej
dopravy
Špecifický cieľ je zameraný na zlepšenie dostupnosti obce predovšetkým prostredníctvom
verejnej dopravy.
a) opatrenie Zlepšenie dostupnosti obce a verejnej dopravy
Zámery opatrenia: cieľom opatrenia je zlepšenie dostupnosti obce predovšetkým prostredníctvom
verejnej dopravy a nemotorovej dopravy
Charakteristika opatrenia: z hľadiska obce ide zriadenie osobnej vlakovej zastávky a tiež vybudovanie
cyklotrasy pre cyklistickú dopravu na trase Dudince-Šahy

Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Zlepšenie dostupnosti obce
a verejnej dopravy:
Aktivita

Priorita

3.2.1

Výstavba cyklotrasy cez obec v rámci cyklotrasy Dudince-Šahy

3.2.2

Zriadenie osobnej vlakovej zastávky v obci

5.4

GLOBÁLNY

CIEĽ

4. ZVYŠOVANIE

Vysoká
Štandardná

KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Globálny cieľ 4. sa bude realizovať prostredníctvom nasledujúcich špecifických cieľov:
4.1. Rekonštrukcia existujúcich a budovanie nových plôch verejnej zelene
4.2. Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami
4.3. Zvýšenie úrovne separácie odpadu
4.4. Sanácia environmentálnych záťaží

5.4.1 Špecifický cieľ 4.1 Rekonštrukcia
nových plôch verejnej zelene
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Špecifický cieľ je zameraný na skvalitnenie životného prostredia obyvateľov obce
prostredníctvom rozvoja verejnej zelene.
a) opatrenie Rozvoj verejnej zelene
Zámery opatrenia: cieľom opatrenia je zlepšovanie životného prostredia obyvateľstva v obci
rekonštrukciou existujúcich plôch zelene a budovaním nových plôch zelene.
Charakteristika opatrenia: hlavnou úlohou obce je zabezpečiť rozvoj

a rozšírenie plôch verejnej

zelene na území obce, ich potrebnú kvalitu a revitalizáciu existujúcich plôch verejnej zelene.

Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Rozvoj verejnej zelene:
Aktivita

Priorita

4.1.1

Vytvorenie parku v blízkosti cintorína

4.1.2

Revitalizácia existujúcich plôch verejnej zelene

4.1.3

Zabezpečovať pravidelnú kontrolu všetkých lokalít obecnej
zelene a priebežnú opravu ich poškodení

5.4.2 Špecifický cieľ 4.2.
povodňami

Realizácia

Vysoká
Stredne vysoká
Štandardná

opatrení na ochranu

pred

Špecifický cieľ sa bude realizovať prostredníctvom opatrenia
a) opatrenie Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami
Zámery opatrenia: zámermi opatrenia je zabezpečiť ochranu územia obce pred povodňami
Charakteristika opatrenia: juhovýchodná časť obce je v území ohrozenom povodňami, preto je
potrebné vybudovať hrádzu a suchý polder na ochranu pred povodňami

Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Realizácia opatrení na ochranu
pred povodňami:

4.2.1

Aktivita

Priorita

Vybudovanie hrádze a suchého poldra na ochranu juhovýchodnej
časti obce pred povodňami

Vysoká

5.4.3 Špecifický cieľ 4.3. Zvýšenie úrovne separácie odpadu

Špecifický cieľ sa bude realizovať prostredníctvom opatrenia
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a) opatrenie Zvýšenie úrovne separácie odpadu
Zámery opatrenia: cieľom opatrenia je rozšírenie separácie komunálneho odpadu a tým znižovanie
množstva odpadu vyskladňovaného na skládku TKO
Charakteristika opatrenia: obec má zavedený separovaný zber odpadu nasledovných komodít: papier,
sklo, plasty, viacvrstvové kombinované materiály a kovový odpad. So zavedením separovaného zberu
odpadov

úzko súvisí aj vyriešenie otázky využitia biologického odpadu z verejnej zelene

a domácností. Podľa zákona je nutné mať zavedený aj separovaný zber biologického odpadu aj
z domácností. Biologický odpad je nutné buď kompostovať alebo využívať alternatívnym spôsobom
napr. na výrobu energie - vzhľadom k zákazu jeho vývozu na skládky. V rámci opatrenia sa bude obec
tiež sústreďovať na podporu zvýšenia separácie existujúcich komodít a prípadne rozšírenie množstva
separovaných komodít či už trvalým alebo jednorazovým spôsobom.

Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Zvýšenie úrovne separácie odpadu

4.3.1

Aktivita

Priorita

Nákup traktora a mechanizmov na spracovanie biologického
odpadu z verejnej zelene

Vysoká

4.3.2 Zvyšovanie povedomia občanov o význame separovaného zberu

Vysoká

5.4.4 Špecifický cieľ 4.4 Sanácia environmentálnych záťaží
Špecifický cieľ sa bude realizovať prostredníctvom opatrenia
a) opatrenie Sanácia environmentálnych záťaží
Zámery opatrenia: cieľom opatrenia je priebežné odstraňovanie vznikajúcich

environmentálnych

záťaží predovšetkým v podobe nelegálnych skládok odpadu
Charakteristika opatrenia: na území obce občas vznikajú na rôznych miestach nelegálne skládky
odpadu, ktoré obec likviduje a následne sa opätovne objavujú buď na pôvodných miestach alebo
v iných lokalitách. Obec zabezpečí odstránenie nelegálnych skládok a bude tiež potrebné neustále
monitorovať stav a zabezpečovať predchádzanie vzniku nelegálnych skládok a v prípade ich zistenia
zabezpečovať ich urýchlené odstránenie.

Aktivity potrebné na dosiahnutie
environmentálnych záťaží:

cieľov

v opatrení

Sanácia

Aktivita
4.4.1

Priebežné

odstraňovanie

vzniknutých
57

existujúcich
Priorita
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odpadu

5.5

GLOBÁLNY

CIEĽ

5. ZVYŠOVANIE

ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTÍ

Globálny cieľ 5. Zvyšovanie energetickej efektívnosti sa bude realizovať prostredníctvom
nasledovných špecifických cieľov:
5.1. Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov a služieb

5.5.1 Špecifický cieľ 5.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných
budov a služieb

Špecifický cieľ sa bude realizovať prostredníctvom opatrenia:
a) opatrenie Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov a služieb
Zámery opatrenia: zámerom opatrenia je zabezpečiť maximálne úspory v spotrebe energií verejných
budov

vo

vlastníctve

obce

a maximálnu

efektívnosť

v spotrebe

energií

pri

poskytovaní

verejnoprospešných služieb obyvateľom ( verejné osvetlenie a pod.)
Charakteristika opatrenia: pokles energetickej náročnosti obecných objektov a dosahovanie
maximálnych úspor energie je dôležité predovšetkým z hľadiska úspory nákladov. Najdôležitejšou
oblasťou je predovšetkým úspora tepla, kde je možné najvýraznejšie znižovanie nákladov. Obec bude
podporovať

všetky

opatrenia

na

zlepšenie

energetickej

efektívnosti

v obecných

budovách

a zariadeniach. (zatepľovanie, zmena vykurovacích systémov, zavádzanie regulačných systémov a
pod.)
V oblasti znižovania spotreby elektrickej energie bude obec ovplyvňovať výšku spotreby energie
prostredníctvom úsporných osvetľovacích telies a výrobkov.

Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v
efektívnosti verejných budov a služieb:

opatrení Zvyšovanie energetickej

Aktivita

Priorita

5.1.1.

Realizácia opatrení na znižovanie spotreby tepla a energií
v budovách obecnej infraštruktúry

Vysoká

5.1.2

Postupne rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie
s využitím najmodernejších úsporných osvetľovacích telies

Vysoká

5.1.3

Zateplenie budovy základnej školy

Stredne vysoká
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5.6

GLOBÁLNY

CIEĽ 6. PODPORA SOCIÁLNEHO ZAČLENENIA SKUPÍN
OBYVATEĽSTVA OHROZENÝCH CHUDOBOU
Globálny cieľ 6. Podpora tvorby pracovných miest a sociálneho začlenenia sa bude realizovať

prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov:
6.1. Využívanie aktívnych politík na podporu trhu práce a vytváranie nových pracovných
miest
6.2. Podpora sociálneho začlenenia skupín obyvateľstva ohrozených chudobou

5.6.1 Špecifický cieľ 6.1 Využívanie aktívnych politík na podporu trhu
práce a vytváranie nových pracovných miest

Predmetný špecifický cieľ sa bude realizovať prostredníctvom opatrenia:
a) opatrenie Využívanie aktívnych politík na

podporu trhu práce a vytváranie

nových

pracovných miest
Zámery opatrenia: zámerom opatrenia je zabezpečiť vytváranie pracovných miest pre obyvateľov
obce, predovšetkým pre dlhodobo nezamestnaných obyvateľov a mladých ľudí.
Charakteristika opatrenia: obec bude aktívne využívať programy zamestnanosti ponúkané UPSVaR
na vytváranie aspoň dočasných miest pre obyvateľov obce. Okrem toho bude tiež podporovať
realizáciu programov na podporu zamestnanosti na území obce a regiónu, financovaných
prostredníctvom európskych fondov, ktoré sú určené na vytváranie pracovných miest pre mladých
ľudí, čo môže pozitívne ovplyvniť vysoký odliv mladých ľudí z obce. Obec sa bude snažiť tiež v rámci
svojich

možností

podporovať

využívanie

takýchto

programov

zamestnanosti

u organizácií

a podnikateľov v obci. Vzhľadom na veľkosť obce nebude obec tieto projekty riešiť samostatne ale
zapájaním sa do národných resp. regionálnych projektov.

Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Využívanie aktívnych politík na
podporu trhu práce a vytváranie nových pracovných miest
Aktivita

Priorita

6.1.1.

Podpora a zapájanie sa do realizácie programov na podporu
zamestnávania pre obyvateľov obce, hlavne znevýhodnených
skupín a dlhodobo nezamestnaných

Vysoká

6.1.2

Podpora a zapájanie sa do realizácie programov na podporu
zamestnávania mladých ľudí

Vysoká
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5.6.2 Špecifický cieľ 6.2 Podpora sociálneho
obyvateľstva ohrozených chudobou

začlenenia

skupín

Predmetný špecifický cieľ sa bude realizovať prostredníctvom opatrenia:
a) opatrenie Podpora sociálneho začlenenia skupín obyvateľstva ohrozených chudobou
Zámery opatrenia: zámerom opatrenia je podpora začlenenia skupín ohrozených chudobou do
spoločnosti.
Charakteristika opatrenia: obec bude aktívne využívať všetky možnosti

na začleňovanie skupín

obyvateľstva ohrozených chudobou do spoločnosti ako napr. podporou sociálnej práce s takýmito
obyvateľmi, podporou aktivačných prác, udržateľnosti bývania, podporou ekonomickej integrácie na
trh práce, podporou pracovného prostredia a pod. Na financovanie týchto aktivít je možné tiež využiť
programy financované z fondov EU , do ktorých sa bude obec zapájať podľa svojich možností.
Vzhľadom na veľkosť obce nebude obec tieto projekty riešiť samostatne ale zapájaním sa do
národných resp. regionálnych projektov.

Aktivity, potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Podpora sociálneho začlenenia
skupín obyvateľstva ohrozených chudobou
Aktivita

Priorita

Podpora a zapájanie sa do realizácie programov na podporu
6.2.1 zamestnávania, udržateľnosti bývania a začleňovania skupín
obyvateľstva ohrozeného chudobou
6.2.2

5.7

Podpora sociálnej práce so skupinami obyvateľstva ohrozenými
chudobou

GLOBÁLNY

CIEĽ

7. PODPORA

Vysoká

Stredne vysoká

PODNIKANIA

Globálny cieľ 7. Podpora podnikania sa bude realizovať prostredníctvom nasledovných
špecifických cieľov:
7.1. Podpora rozvoja podnikania v obci
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5.7.1 Špecifický cieľ 7.1 Podpora rozvoja podnikania v obci

Predmetný špecifický cieľ sa bude realizovať prostredníctvom opatrenia:
a) opatrenie Podpora rozvoja podnikania v obci
Zámery a ciele opatrenia: zámerom opatrenia je podpora rozvoja podnikania v obci
Charakteristika opatrenia: priame investičné možnosti obce v rámci opatrenia sú minimálne, obec sa
bude snažiť predovšetkým o získavanie nových investorov, ktorí by otvárali prevádzky v rámci obce
a vytváranie možností na rozvoj podnikania pre miestnych podnikateľov. Najvhodnejším typom
investorov pre obec sú spoločnosti, ktoré vytvoria pracovné miesta pre nezamestnaných obyvateľov
obce, prednostne zamerané na využívanie inovačného potenciálu a výroby s vysokou pridanou
hodnotou.

Aktivity potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Podpora rozvoja podnikania v obci

7.1.1

5.8

Aktivita

Priorita

Podporovať rozvoj podnikania v obci s dôrazom na tvorbu
pracovných miest

Vysoká

GLOBÁLNY

CIEĽ

8.ZVYŠOVANIE

EFEKTÍVNOSTI VEREJNEJ SPRÁVY

Globálny cieľ 8. Zvyšovanie efektívnosti verejnej správy sa bude realizovať prostredníctvom
nasledovných špecifických cieľov:
8.1. Podpora elektronizácie služieb a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov verejnej správy

5.8.1 Podpora elektronizácie služieb
zamestnancov verejnej správy

a

zvyšovanie

kvalifikácie

Špecifický cieľ sa bude realizovať prostredníctvom opatrenia:
a) opatrenie Podpora elektronizácie služieb a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov verejnej
správy
Zámery opatrenia: zámerom opatrenia je zvyšovanie elektronizácie verejnej správy a dostupnosti
vybavovania agendy pre občanov prostredníctvom internetu a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
verejnej správy pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb občanom a efektívne riadenie verejnej
správy
Charakteristika opatrenia: v súvislosti s podporou zvyšovania elektronizácie verejnej správy sa obec
bude zapájať do všetkých centrálnych programov elektronizácie poskytovaných služieb v SR. Za
týmto účelom je potrebné udržiavať na pracoviskách OcU zodpovedajúce IKT vybavenie s potrebnou
kapacitou a SW vybavením. V súvislosti s podporou zvyšovania odbornosti a efektívnosti verejnej
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správy najmä prostredníctvom Operačných programov efektívna verejná správa

a Integrovaná

infraštruktúra sa obec bude zapájať do realizovaných školení na zvyšovanie odbornosti zamestnancov
verejnej správy a optimalizáciu procesov vo verejnej správe. V prípade potreby obec bude vzdelávať
svojich zamestnancov aj nad rámec tohto opatrenia podľa aktuálnych potrieb.

Aktivity potrebné na dosiahnutie cieľov v opatrení Podpora elektronizácie verejnej
správy :
Aktivita

Priorita

8.1.1

Aktívne sa zapájať do programov elektronizácie verejnej správy
na národnej úrovni

Štandardná

8.1.2

Zvyšovanie odborných znalostí a kompetencií zamestnancov
OcU

Štandardná

8.1.3

Zapájanie sa do projektov na zvyšovanie odborných znalostí
a špecifických kompetencií pre zamestnancov verejnej správy

Štandardná

Rozširovať využívanie elektronických aplikácií, ktoré umožnia
občanom vybaviť si svoje úradné záležitosti vo vzťahu k obci
8.1.4
Radoľa elektronicky v užívateľsky priateľskom prostredí a
zároveň bezpečne

Štandardná
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6 REALIZÁCIA
OBCE

PROGRAMU

ROZVOJA

Programová časť Programu rozvoja obce obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie
realizácie programu rozvoja obce. Všetky opatrenia a aktivity sú stanovené na základe určenia
špecifických cieľov rozvoja a vo väzbe na tieto špecifické ciele.

INŠTITUCIONÁLNE

6.1

A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

6.1.1 Popis úloh partnerov pri realizácii programu

Riadiacim orgánom pre implementáciu Programu rozvoja obce Slatina na roky 2016-2020
(RO PHSR) je Obec Slatina zastúpená Obecným úradom..
Technickú realizáciu a implementáciu programu zabezpečuje Obecný úrad v Slatine. Program
rozvoja obce Slatina predstavuje v období rokov 2016-2020 programovací dokument, ktorého
implementácia bude prebiehať za predpokladanej podpory zo štrukturálnych fondov EU a podpory
zo zdrojov ŠR SR v závislosti od úspešnosti predložených projektov a žiadostí o dotáciu.
Zodpovednosť za riadenie v rámci tohto dokumentu nesie obec.

Úlohy riadiaceho orgánu:
Obec ako riadiaci orgán PR je zodpovedná za riadenie a implementáciu PR v súlade
s princípmi riadneho finančného riadenia, predovšetkým za:


zabezpečenie, aby boli aktivity vyberané na financovanie v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa
na programový dokument a aby počas celého obdobia realizácie boli v súlade s platnou
legislatívou EU a SR;



zabezpečovanie resp. koordinácia fyzickej realizácie aktivít a projektových zámerov, kontrola
a overovanie dodávky financovaných stavebných prác, tovarov a služieb



zabezpečovanie finančnej kontroly

realizácie projektov, aby výdavky boli hospodárne

a efektívne vynaložené a to v súlade s predpismi EU a národnými predpismi;


zabezpečenie zaznamenávania a uchovávanie účtovných záznamov o každej operácii v rámci
realizácii aktivít PR a zabezpečenie zberu údajov o realizácii, ktoré sú potrebné na finančné
riadenie, monitorovanie, overovania, audity, kontroly a hodnotenie;



zabezpečenie, aby sa monitorovanie a hodnotenia realizácie zámerov programového
dokumentu vykonávali v súlade s prijatými pravidlami;
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zostavenie a predloženie výročnej správy o implementácii Nitrianskemu samosprávnemu kraju
v zákonom stanovenej lehote;



riadenie komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám;

Úlohy partnerov programu:
Partnermi programu pre realizáciu PR sú všetky dotknuté organizácie, ktorých sa bezprostredne
dotýka resp. majú prospech z realizácie jednotlivých aktivít a opatrení bez ohľadu na to, či sú riadené
obcou (školy) alebo pracujú na občianskom princípe (združenia občanov, športové kluby, kultúrne
spolky a pod.). Hlavnými úlohami partnerov sú :


spolupracovať pri realizácii aktivít programu, ktoré sa vecne dotýkajú oblasti činnosti
daného partnera;



podieľať sa na návrhoch organizačného a technického zabezpečenia realizácie
jednotlivých aktivít;



sprostredkúvať spätnú väzbu k realizácii, ale aj využívaniu výsledkov realizácie
jednotlivých aktivít;



podieľať sa na realizácii komunikačnej stratégie PR k jednotlivým cieľovým
skupinám;

6.1.2 Inštitucionálne zabezpečenie realizácie PR

V rámci modelu inštitucionálneho zabezpečenia realizácie PR obce Slatina je identifikované
nasledovné postavenie jednotlivých orgánov:
Obec Slatina ako riadiaci orgán (prostredníctvom výkonného orgánu – obecného úradu) zodpovedá
za systém realizácie Programu rozvoja ako aj čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EU a dotácií
zo ŠR SR. Implementáciu a realizáciu opatrení zabezpečuje vlastnými kapacitami resp. podľa potreby
externými odbornými spolupracovníkmi s potrebnou kvalifikáciou pre danú oblasť. Priamo realizuje
jednotlivé aktivity na základe vlastných kompetencií alebo rozhodnutia obecného zastupiteľstva
v súlade s príslušnými právnymi predpismi a normami. Obecný úrad kontroluje tiež zabezpečenie
efektívnosti a účinnosti a tieto implementuje do systému financovania projektov. Zodpovedá tiež za
zabezpečenie rozvoja systému riadenia, podpory jeho implementácie, za trvalé zlepšovanie, ako aj
monitorovanie plnenia cieľov PR.
Obecné zastupiteľstvo – ako vrcholný orgán obce schvaľuje Program rozvoja obce Slatina a na
svojom zasadnutí schvaľuje postup realizácie jednotlivých opatrení a aktivít v zmysle časového
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harmonogramu. Všetky rozhodnutia obecného zastupiteľstva sú záväzné pre riadiaci orgán – obecný
úrad.
Partneri programu – ako dotknuté organizácie resp. záujmové združenia, ktoré majú záujem a
prospech z realizácie jednotlivých opatrení spolupracujú s obcou pri realizácii vybraných aktivít, ich
technickom a organizačnom zabezpečení a monitorovaní výsledkov realizácie. Podieľajú sa tiež na
realizácii komunikačnej stratégie PR pre vybrané oblasti.

6.1.3 Organizačné zabezpečenie realizácie PR

Súčasťou procesu realizácie je i popis organizačného zabezpečenia riadenia realizácie
Programu rozvoja. Ohraničením podmieňujúcim popis organizačného zabezpečenia sú záväzné
nariadenia a zákony SR a EÚ a tiež všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné smernice obce.
Prípravu realizácie aktivít zabezpečuje Obecný úrad v Slatine, ktorý navrhuje aj spôsob
technickej realizácie aktivít.
V prípade plánovanej realizácie aktivít za pomoci zdrojov EU a ŠR SR riadiaci orgán PR
zodpovedá za vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe schváleného
spôsobu realizácie danej aktivity. Vzhľadom na kapacitné a personálne možnosti obecného úradu do
procesu vypracovania žiadostí zvyčajne zainteresuje externých spracovateľov, špecializujúcich sa na
tento typ činností.

Obec predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok riadiacemu alebo

sprostredkovateľskému orgánu pod príslušným riadiacim orgánom podľa informácií pre príjemcu
pomoci, v stanovenom termíne a stanovenej štruktúre ŽoNFP.
Realizáciu plánovaných aktivít organizačne zabezpečuje Obecný úrad prostredníctvom
vlastných zamestnancov alebo zadaním realizácie kompetentnej organizácii vybranej v súlade
s internými predpismi a zákonom o verejnom obstarávaní.
Priebežný dohľad nad vykonávaním realizácie aktivít realizuje obecný úrad v spolupráci
s obecným zastupiteľstvom resp. partnerom programu, zainteresovaným do realizácie aktivity.
Plánovanie a prípravu realizácie aktivít na budúce obdobia (zvyčajne kalendárny rok) navrhuje
obecný úrad, ktorý vypracuje návrh aktivít za jednotlivé priority spolu s návrhom na ich technickú
realizáciu a finančnú náročnosť a predloží komplexný návrh realizácie plánovaných aktivít pre ďalší
kalendárny rok na schválenie obecnému zastupiteľstvu najneskôr do 31.12. príslušného roku. Obecné
zastupiteľstvo rozhodne o

ich konečnom spôsobe a forme realizácie

a

forme financovania

jednotlivých aktivít.
Aktualizáciu PR navrhuje obec alebo obecné zastupiteľstvo na základe posúdenia potreby zmeny
dokumentu vzhľadom na zmeny vonkajšieho prostredia, plánovaných systémov financovania,
výrazného odklonu od stanovených cieľov resp. iných zreteľa hodných skutočností, ktoré majú
systémový dopad na realizáciu viacerých aktivít resp. naplnenia špecifických cieľov. Odporúčaná
aktualizácia PR je aspoň raz za obdobie platnosti najneskôr po troch rokoch platnosti dokumentu.
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Akčné plány je vhodné prehodnocovať a aktualizovať každý rok s priamou väzbou na rozpočet
a možnosti financovania.

6.1.4 Komunikačná stratégia PHSR

Komunikačná stratégia PR zahŕňa dve základné oblasti:
-

vlastná prezentácia a komunikácia aktivít PR cieľovým skupinám a partnerom pred, počas
a po ich realizácii, ako aj prezentácia výsledkov aktivít. V rámci prezentácie a komunikácie
aktivít delíme komunikáciu na internú a externú. Interná komunikácia sa zameriava na
získavanie interných zamestnancov obce a poslancov pre realizáciu PR. Externá komunikácia
je zameraná na získavanie cieľových skupín užívateľov výsledkov a širokej verejnosti pre
realizáciu PR s dôrazom na princíp partnerstva. Na prezentáciu a plánovanie aktivít PR
obyvateľom obce boli už počas tvorby dokumentu využívané ankety a dotazníky. Verejnosť
bude mať tiež možnosť priebežne sa vyjadrovať k plneniu a aktuálnosti programového
dokumentu prostredníctvom www stránky obce. Konkrétne komunikačné aktivity budú
stanovované každoročne pre nasledujúci rok realizácie.

-

zisťovanie spätnej väzby a jej premietnutie do aktualizácie programového dokumentu resp.
akčných plánov a spôsobu realizácie jednotlivých aktivít. Spätná väzba sa získava jednak
formálne

vyhodnocovaním stanovených

ukazovateľov,

ale

predovšetkým neformálne

zisťovaním názorov cieľových skupín o význame a spôsobe realizácie aktivity, ako aj
naplnení požadovaných cieľov. Obec aspoň raz ročne získa a spracuje pripomienky
dotknutých úradov, poslancov a verejnosti a spracuje ich. Na základe výsledkov posúdenia
vyhodnotí potrebu aktualizácie dokumentu resp. jeho častí, alebo akčných plánov pre
najbližšie obdobie.
-

6.2

MONITOROVANIE

A HODNOTENIE

6.2.1 Monitorovanie a hodnotenie priebehu realizácie
Monitorovanie priebežnej realizácie aktivít vykonáva obecný úrad s spolupráci s obecným
zastupiteľstvom. O stave splnenia jednotlivých úloh obecný úrad každoročne vypracuje monitorovaciu
správu o plnení úloh PR najneskôr do 31.3. Správa môže okrem skutkového stavu plnenia úloh
obsahovať aj prípadný návrh nápravných opatrení v prípade neplnenia jednotlivých úloh. Obecné
zastupiteľstvo správu odsúhlasí, prípadne stanoví nápravné opatrenia v prípade neplnenia aktivít.
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V zmysle požiadavky zákona č. 539/2008 Z.z. o regionálnom rozvoji §12 písm. b) v zmysle
aktualizácie zákonom č. 309/2014 Z.z. obec predloží správu o plnení Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Nitrianskemu samosprávnemu kraju najneskôr do 31.5. každého roku.
Záverečné zhodnotenie realizácie Programu rozvoja sa zrealizuje k 31.12.2020 na základe
vyhodnotenia splnenia stanovených ukazovateľov PHSR. Záverečnú správu vyhotoví obecný úrad do
30.4.2021.
V prípade výrazných zmien v oblastí jednotlivých priorít a realizácie aktivít počas plnenia PR,
ako aj v prípade vzniku nových strategických aktivít veľkého rozsahu, ktoré výrazným spôsobom
ovplyvnia schválený PR obce rozhodne starosta obce o zmene alebo doplnení schváleného PR.
Obecné zastupiteľstvo si môže tiež podľa potreby vyžiadať priebežnú správu o plnení
stanovených úloh PR. Priebežné správy o plnení jednotlivých aktivít vypracúva obecný úrad
v termínoch stanovených obecným zastupiteľstvom.

6.2.2 Monitorovanie a hodnotenie aktivít
financovania zo zdrojov EU a ŠR SR

realizovaných

pomocou

V prípade, že realizácia danej aktivity prebieha za spolufinancovania zo zdrojov EU a/alebo
štátneho rozpočtu SR, podlieha monitorovanie a hodnotenie realizácie aktivity záväzným pravidlám,
ktoré si určujú jednotlivé ministerstvá a štátne orgány, poskytujúce obci finančnú pomoc na realizáciu
jednotlivých akcií.
Na realizáciu všetkých takýchto akcií je zvyčajne zostavený realizačný projektový tím, ktorý
zabezpečuje implementáciu konkrétneho projektu. Kľúčovú úlohu v oblasti monitorovania realizácie
projektov a styku s riadiacimi orgánmi preberá za obec stanovený projektový manažér, ktorý môže byť
interným alebo externým odborníkom na riadenie projektov. Monitorovanie realizácie týchto aktivít
realizuje nielen obecný úrad a obecné zastupiteľstvo, ale tiež orgány 1 zapojené do procesu čerpania
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a jeho cieľom je zabezpečiť konzistentné
a pravidelne

dopĺňané

štruktúrované

informácie

o plánovaných,

realizovaných

a ukončených

projektoch. Základným zdrojom informácií pre monitoring sú dáta z monitorovacieho systému, ktorý
eviduje jednotlivé projekty príjemcov pomoci, ich financovanie a merateľné ukazovatele.
V procese monitorovania sa zhromažďujú údaje o projekte a príjemcovi pomoci. ktoré sa
sledujú v priebehu celého procesu podpory zo štrukturálnych fondov. Zdrojom monitorovaných údajov
sú monitorovacie správy, ktoré predkladá príjemca pomoci na základe špecifikácie uzavretej v zmluve
medzi príjemcom pomoci a príslušným orgánom. Monitorovanie projektu trvá aj po ukončení projektu
a príjemca pomoci predkladá monitorovacie správy až do termínu určeného v zmluve. (zvyčajne 5
rokov po ukončení realizácie projektu).

1

Spravidla sú to sprostredkovateľské alebo riadiace orgány.
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Základom monitorovaných údajov je Žiadosť o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
ktorú vrátane projektu a príloh vypracúva žiadateľ (zastúpený obecným úradom)

a predkladá

príslušnému orgánu.
Pri monitorovaní realizácie týchto projektov sa veľká pozornosť venuje predovšetkým
monitorovaniu čerpania finančných prostriedkov, kontrole účtovných dokladov a finančnému riadeniu,
preto je nevyhnutné, aby sa na realizácii každej takejto aktivity podieľal aj finančný manažér projektu
(najčastejšie ekonóm Špecifický cieľ sa bude realizovať prostredníctvom opatrenia
OcU).
Výstupom procesu monitorovania a hodnotenia sú hodnotiace a monitorovacie správy. Ich
záväznú obsahovú štruktúru a periodicitu ich realizácie predpisujú programové dokumenty, prípadne
ich definujú iné smernice a nariadenia.

Tabuľka č.16 Plán monitorovania a hodnotenia na obdobie 2015-2020
Typ
hodnotenia
Strategické
hodnotenie

Vykonať
prvýkrát/periodicita

Dôvod vykonania
Podľa rozhodnutia starostu a vzniknutej
spoločenskej potreby, potreba posúdenia
vhodnosti aktualizácie

2018/1x za obdobie
platnosti

Operatívne hodnotenie
Priebežné
hodnotenie

2016/ročne k 31.3.

Pravidelné ročné hodnotenie

podľa potreby

Téma hodnotenia identifikovaná ako
riziková časť vo výročnej monitorovacej
správe za predchádzajúci kalendárny rok

Mimoriadne
hodnotenie

podľa potreby

Pri značnom odklone od stanovených
cieľov, pri návrhu na revíziu, pri neplnení
monitorovacích ukazovateľov o viac ako
50%

Záverečné
hodnotenie

2021/1x po skončení
Programovacieho obdobia

Po ukončení Programovacieho obdobia

Tématické
hodnotenie
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6.3

STANOVENIE

MERATEĽNÝCH
UKAZOVATEĽOV
JEDNOTLIVÝCH ŠPECIFICKÝCH CIEĽOV

PLNENIA

Pre vyhodnotenie plnenia globálnych a špecifických cieľov Programu rozvoja obce sa
stanovuje súbor ukazovateľov, ktoré by sa mali dosiahnuť realizáciou tohto programu.
Vyhodnotenie ukazovateľov prebehne každoročne
a tiež sumárne po ukončení
programovacieho obdobia v r. 2020. Súbor stanovených monitorovacích ukazovateľov pre
plnenie PR udáva tabuľka č. 17.

Tabuľka č. 17 Súbor stanovených monitorovacích ukazovateľov pre plnenie PR
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Globálne ciele

1. Rozvoj
infraštruktúry
a občianskej
vybavenosti

Špecifické ciele

Ukazovateľ

Merná
jednotka

Stanovená
hodnota
2016-2020

1.1 Podpora rozvoja bytovej výstavby

Podpora infraštruktúry bývania

Počet vybudovaných nájomných bytov

Počet

6

1.2 Modernizácia a rekonštrukcia
školských zariadení

Rekonštrukcia a rozvoj
infraštruktúry základných škôl

Počet modernizovaných základných škôl

Počet

1

1.3 Modernizácia zariadení kultúrnej
infraštruktúry

Modernizácia zariadení kultúrnej
infraštruktúry

Počet objektov kultúrnej infraštruktúry
s modernizovaným vybavením

Počet

1

1.4 Rekonštrukcia a výstavba nových
zariadení športovej infraštruktúry

Rekonštrukcia výstavba nových
zariadení športovej infraštruktúry

Počet vybudovaných multifunkčných
ihrísk

Počet

1

1.5 Rozvoj infraštruktúry pre podporu
cestovného ruchu

Rozvoj infraštruktúry pre podporu
cestovného ruchu

Počet rekonštruovaných vodných plôch

Počet

1

Počet nových svietidiel verejného
osvetlenia

Počet

20

Počet zrekonštruovaných domov smútku

Počet

1

Podpora a rozvoj služieb

Počet zriadených predajní v obci

Počet

1

Podpora a rozvoj sociálnej
infraštruktúry a sociálnych služieb

Počet vybudovaných detských ihrísk

Počet

1

1.6 Rekonštrukcia a rozvoj obecnej
technickej infraštruktúry

2.1 Podpora poskytovania služieb pre
obyvateľov
2. Rozvoj služieb

Opatrenie

Rekonštrukcia a rozvoj obecnej a
technickej infraštruktúry

pre obyvateľov

70

Program rozvoja obce Slatina na obdobie rokov 2016-2020

2.2 Podpora rozvoja kultúry, športu
a vzdelávania

2.3 Zvýšenie bezpečnosti občanov
a ochrany majetku

2.4 Podpora cezhraničnej spolupráce

3. Rozvoj
dopravnej
infraštruktúry

3.1 Rekonštrukcia a výstavba
miestnych komunikácií a chodníkov

3.2 Zlepšenie dostupnosti obce

Podpora rozvoja kultúry, športu a
vzdelávania

Ochrana majetku obyvateľov a
posilnenie bezpečnosti v obci

Podpora cezhraničnej spolupráce

Rekonštrukcia
a
výstavba
miestnych
komunikácií
a
chodníkov

Zlepšenie dostupnosti obce
a verejnej dopravy

71

Počet nových sociálnych služieb pre
obyvateľov obce

Počet

1

Počet kultúrnych podujatí

Počet

10

Počet športových podujatí

Počet

5

Počet ZŠ so zlepšeným vybavením

Počet

1

Počet nových miest monitorovaných
kamerovým systémom

Počet

2

Počet spoločných projektov

Počet

2

Počet spoločných podujatí
s partnerskými obcami

Počet

2

Dĺžka zrekonštruovaných miestnych
komunikácií

m

500

Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov

m

200

Počet zrekonštruovaných zastávok

Počet

2

Počet zriadených osobných vlakových
zastávok

Počet

1
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a verejnej dopravy

4. Zvyšovanie
kvality životného
prostredia

4.1 Rekonštrukcia existujúcich
a budovanie nových plôch verejnej
zelene

Rozvoj verejnej zelene

4.2 Realizácia opatrení na ochranu
pred povodňami

Realizácia opatrení na ochranu
pred povodňami

4.3 Zvýšenie úrovne separácie odpadu

5. Zvyšovanie
energetickej
efektívnosti

Zvýšenie úrovne separácie
odpadu

4.4 Sanácia environmentálnych záťaží

Sanácia environmentálnych
záťaží

5.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti
verejných budov a služieb

Zvyšovanie energetickej
efektívnosti verejných budov a
služieb

6.1 Využívanie aktívnych politík na
podporu trhu práce a vytváranie nových
pracovných miest

Využívanie aktívnych politík na
podporu trhu práce a vytváranie
nových pracovných miest

Dĺžka vybudovaných cyklistických trás
v katastri obce

m

5000

Plocha revitalizovanej verejnej zelene
v m2

m2

30

Počet nových parkov

počet

1

Počet zrealizovaných opatrení na
ochranu pred povodňami

Počet

1

Zvýšenie množstva separovaného
odpadu v %

%

3

Počet akcií nepravidelného zberu
odpadu

Počet

5

Počet odstránených skládok odpadu

Počet

1

Počet obecných budov so zníženou
spotrebou energie

Počet

1

Počet modernizovaných svietidiel
verejného osvetlenia

Počet

10

Počet vytvorených pracovných miest pre
obyvateľov obce

Počet

1

Počet

1

Počet vytvorených pracovných miest pre
mladých ľudí

6. Podpora tvorby
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6.2 Podpora sociálneho začlenenie
skupín obyvateľstva ohrozených
chudobou

Podpora sociálneho začlenenia
skupín obyvateľstva ohrozených
chudobou

Počet podporených obyvateľov obce

Počet

2

7. Podpora
podnikania

7.1 Podpora rozvoja podnikania v obci

Podpora rozvoja podnikania v
obci

Počet získaných investorov

Počet

1

8. Zvyšovanie
efektívnosti
verejnej správy

8.1 Podpora elektronizácie služieb
a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
verejnej správy

Podpora elektronizácie služieb
a zvyšovanie kvalifikácie
zamestnancov verejnej správy

Počet programov so zapojením obce

Počet

1

pracovných miest
a sociálneho
začlenenia
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7

AKČNÝ PLÁN REALIZÁCIE PROGRAMU ROZVOJA OBCE

Akčný plán realizácie stanovuje predpokladané termíny realizácie jednotlivých aktivít, zodpovednosť, predpokladaný spôsob financovania a merateľný
ukazovateľ realizácie jednotlivých aktivít, prostredníctvom ktorých sa bude napĺňať realizácia opatrení a cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja. Vzhľadom k tomu, že mnoho aktivít je závislých od získania cudzích zdrojov na ich realizáciu, komplexná realizácia týchto aktivít v potrebnom
rozsahu je podmienená získaním týchto zdrojov (ŠR, EU). V prípade ak sa obci nepodarí získať prostriedky z plánovaných cudzích zdrojov na realizáciu
vybraných aktivít, bude realizáciu takýchto aktivít pozastavená resp. obmedzená podľa aktuálnych finančných možností obce. Aktivity, ktoré sú priebežné
resp. sa zaoberajú podporu istej oblasti poskytovaných služieb sú plánované na celú dobu platnosti PHSR, t.j. do r. 2020.
Použité skratky:
OR

................. Obecný rozpočet

MŠVVŠ ................. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
UPSVaR................. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
ŠR SR

.............. Štátny rozpočet Slovenskej republiky

OP KŽP ................. Operačný program Kvalita Životného prostredia
OP EVS .................Operačný program Efektívna verejná správa
EVF ....................... Environmentálny fond SR
PRV........................Program rozvoja vidieka
ŠFRB .....................Štátny fond rozvoja bývania
OP ĽZ ....................Operačný program Ľudské zdroje
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Prehľad akčných plánov podľa jednotlivých globálnych a špecifických cieľov:
7.1

7.1.1

GLOBÁLNY

CIEĽ

1. ROZVOJ

INFRAŠTRUKTÚRY A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Špecifický cieľ 1.1 Podpora rozvoja bytovej výstavby

a) Opatrenie Podpora infraštruktúry bývania
Aktivita

Priorita

Termín

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

1.1.1

Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny

Vysoká

2016-2020

OR, ŠFRB

Počet
vybudovaných
nájomných bytov

1.1.2

Podpora IBV obyvateľov podľa možností obce

Vysoká

2016-2020

OR

x

7.1.2

Špecifický cieľ 1.2 Modernizácia a rekonštrukcia školských zariadení

Termín

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

2016-2020

OR, dotácie ŠR,
dotácia MŠVVŠ

a) Opatrenie Rekonštrukcia a rozvoj infraštruktúry základných škôl
Aktivita

1.2.1

Priorita

Dokončenie rekonštrukcie a modernizácia objektu základnej
školy v obci

Vysoká

75

Počet
modernizovaných
základných škôl
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7.1.3

Špecifický cieľ 1.3. Modernizácia zariadení kultúrnej infraštruktúry

a) opatrenie Modernizácia zariadení kultúrnej infraštruktúry
Aktivita

Priorita

Vysoká

Termín

2016-2020

Financovanie

1.3.1

Obnova vybavenia domu kultúry

7.1.4

Špecifický cieľ 1.4 Rekonštrukcia a výstavba nových zariadení športovej infraštruktúry

OR, PRV

Ukazovateľ
výstupu
Počet objektov
kultúrnej
infraštruktúry
s modernizovaným
vybavením

a) opatrenie Rekonštrukcia a výstavba nových zariadení športovej infraštruktúry
Aktivita

Priorita

Termín

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

1.4.1

Vybudovanie multifunkčného ihriska na území obce

Vysoká

2016-2020

OR, MŠVVŠ, PRV

Počet
vybudovaných
multifunkčných
ihrísk

1.4.2

Vybudovanie detského ihriska na území obce

Vysoká

2016-2020

OR, PRV

Počet
vybudovaných
detských ihrísk

1.4.3

Vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom

Štandardná

2016-2020

OR

Zrealizované/
Nezrealizované
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7.1.5

Špecifický cieľ 1.5. Rozvoj infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu

a) opatrenie Rozvoj infraštruktúry pre podporu cestovného ruchu

Aktivita

Priorita

Vysoká

Termín

Financovanie

2016-2020

INTERREG SK-HU,
OR, PRV

1.5.1

Revitalizácia vodnej plochy Slatina

7.1.6

Špecifický cieľ Rekonštrukcia a rozvoj obecnej a technickej infraštruktúry

Ukazovateľ
výstupu
Počet
zrekonštruovaných
vodných plôch

a) opatrenie Rekonštrukcia a rozvoj obecnej a technickej infraštruktúry

Aktivita

Priorita

Termín

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

1.6.1

Rekonštrukcia domu smútku

Vysoká

2016-2020

OR, PRV

Počet
zrekonštruovaných
domov smútku

1.6.2

Dobudovanie verejného osvetlenia na celom území obce

Vysoká

2016-2020

OR

Počet nových
svietidiel verejného
osvetlenia
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1.6.3

Posilnenie dostupnosti vysokorýchlostného internetu na
území obce

1.6.4. Príprava na vybudovanie obecného vodovodu

7.2

GLOBÁLNY

CIEĽ

2. ROZVOJ

Stredne vysoká

2016-2020

OR, súkromný
investor

x

Štandardná

2016-2020

OR, EVF, PRV

x

Ukazovateľ
výstupu

SLUŽIEB PRE OBYVATEĽOV

7.2.1 Špecifický cieľ 2.1. Podpora poskytovania služieb pre obyvateľov
a) opatrenie Podpora a rozvoj služieb pre obyvateľov
Aktivita

Priorita

Termín

Financovanie

2.1.1

Odkúpenie budovy obchodu a následný prenájom za účelom
zriadenia predajne potravín

Vysoká

2016-2020

OR,PRV

Počet zriadených
predajní v obci

2.1.2

Vybudovať v obci detské ihrisko pre najmenšie deti vo
vhodnej lokalite

Vysoká

2016-2020

OR,PRV

Počet
vybudovaných
detských ihrísk

2.1.3

Posilňovanie poskytovania komplexných sociálnych služieb
Stredne vysoká
pre odkázaných obyvateľov predovšetkým terénnych služieb

OR, UPSVaR, OPĽZ

Počet nových
sociálnych služieb
pre obyvateľov
obce
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2.1.4

Podpora vlastných aktivít klubov dôchodcov a organizácií
zdravotne postihnutých občanov a iných záujmových Stredne vysoká
združení a organizácií

2016-2020

OR

x

2.1.5

Zriadenie malého centra pre deti v objekte bývalých potravín

Stredne vysoká

2016-2020

OR

Zrealizované/
Nezrealizované

2.1.6

Vytvárať podmienky pre rozvoj drobného podnikania v oblasti
služieb pre občanov, opravovní, remesiel, stravovacích
služieb a služieb na športové vyžitie občanov

Štandardná

2016-2020

OR,PRV

x

Ukazovateľ
výstupu

7.2.2 Špecifický cieľ 2.2 Podpora rozvoja kultúry, športu a vzdelávania
a) opatrenie Podpora rozvoja kultúry, športu a vzdelávania
Aktivita

Priorita

Termín

Financovanie

2.2.1

Pokračovať v tradíciách realizácie doposiaľ organizovaných
kultúrno - spoločenských akcií pre obyvateľov s perspektívou
ich rozšírenia

Vysoká

2016-2020

OR

Počet kultúrnych
podujatí

2.2.2

Podpora a vytváranie podmienok pre športovanie najmä detí
Stredne vysoká
a mládeže a rekreačný šport na území obce

2016-2020

OR

x

2.2.3

Podpora športových podujatí na území obce

Stredne vysoká

2016-2020

OR

Počet športových
podujatí

2.2.4

Rozvoj materiálno - technického vybavenia školy pre
Stredne vysoká
zlepšenie kvality vzdelávania

2016-2020

OR

Počet ZŠ so
zlepšeným
vybavením
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7.2.3 Špecifický cieľ 2.3 Zvýšenie bezpečnosti občanov a ochrany majetku
a) opatrenie Ochrana majetku obyvateľov a posilnenie bezpečnosti v obci
Aktivita

2.3.1

Doplnenie bezpečnostného
zvyšných častí obce

kamerového

Priorita

systému

do

Vysoká

Termín

Financovanie

2016-2020

OR,PRV

Ukazovateľ
výstupu
Počet nových
miest
monitorovaných
kamerovým
systémom

7.2.4 Špecifický cieľ 2.4 Podpora cezhraničnej spolupráce
a) Opatrenie Podpora cezhraničnej spolupráce

2.4.1

Aktivita

Priorita

Termín

Financovanie

Realizácia spoločných projektov
a investičných aktivít
zameraných na rozvoj vzájomnej spolupráce a spoznávania
obyvateľov v rámci operačného programu INTERREG SR HU

Vysoká

2016-2020

INTERREG SK-HU
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Ukazovateľ
výstupu

Počet spoločných
projektov

Program rozvoja obce Slatina na obdobie rokov 2016-2020

7.3

GLOBÁLNY

CIEĽ

3. ROZVOJ

DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

7.3.1 Špecifický cieľ 3.1 Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov
a) opatrenie Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov
Aktivita

Priorita

Termín

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

3.1.1

Zabezpečovanie
opráv
a
rekonštrukcií
miestnych
komunikácií v maximálne možnom rozsahu v závislosti od
schváleného rozpočtu obce

Vysoká

2016-2020

OR, PRV

Dĺžka
zrekonštruovaných
miestnych
komunikácií

3.1.2

Oprava a rozšírenie chodníkov okolo hlavnej cesty

Vysoká

2016-2020

OR,PRV

Dĺžka
zrekonštruovaných
chodníkov

3.1.3

Výstavba chýbajúcich miestnych komunikácií

Vysoká

2016-2020

OR, PRV

x

3.1.4

Rekonštrukcia autobusových zástaviek v obci

Štandardná

2016-2020

OR,PRV

Počet
zrekonštruovaných
zastávok
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7.3.2 Špecifický cieľ 3.2 Zlepšenie dostupnosti obce a verejnej dopravy
a) opatrenie Zlepšenie dostupnosti obce a verejnej dopravy

Aktivita

3.2.1

3.2.2

Priorita

Výstavba cyklotrasy cez obec v rámci cyklotrasy DudinceŠahy

Vysoká

Štandardná

Zriadenie osobnej vlakovej zastávky v obci

82

Termín

2016-2020

2016-2020

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

OR, INTERREG, PRV

Dĺžka
vybudovaných
cyklistických trás
v katastri obnce

OR

Počet zriadených
osobných
vlakových
zastávok
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7.4

GLOBÁLNY

CIEĽ

4. ZVYŠOVANIE

KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

7.4.1 Špecifický cieľ 4. 1 Rekonštrukcia a budovanie nových plôch verejnej zelene
a) opatrenie Rozvoj verejnej zelene

Aktivita

4.1.1

Vytvorenie parku v blízkosti cintorína

4.1.2

Revitalizácia existujúcich plôch verejnej zelene

4.1.3

Zabezpečovať pravidelnú kontrolu všetkých lokalít obecnej
zelene a priebežnú opravu ich poškodení

Priorita

Termín

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Vysoká

2016-2020

OR, PRV,EVF

Počet nových
parkov

Stredne vysoká

2016-2020

OR, EVF

Plocha
revitalizovanej
verejnej zelene
v m2

Štandardná

2016-202

OR

x
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7.4.2 Špecifický cieľ 4.2. Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami
a) opatrenie Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami
Aktivita

4.2.1

Vybudovanie hrádze a suchého poldra
juhovýchodnej časti obce pred povodňami

Priorita

na

ochranu

Vysoká

Termín

Financovanie

2016-2020

OR, KŽP, EVF

Ukazovateľ
výstupu
Počet
zrealizovaných
opatrení na
ochranu pred
povodňami

7.4.3 Špecifický cieľ 4.3 Zvýšenie úrovne separácie odpadu
a) opatrenie Zvýšenie úrovne separácie odpadu
Aktivita

Priorita

Termín

Financovanie

4.3.1

Nákup traktora a mechanizmov na spracovanie biologického
odpadu z verejnej zelene

Vysoká

2016-2020

OR, EVF, KŽP

Zrealizované/
Nezrealizované

4.3.2

Zvyšovanie povedomia občanov o význame separovaného
zberu

OR, EVF

Zvýšenie
množstva
separovaného
zberu v %

Vysoká

84

2016-2020

Ukazovateľ
výstupu
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7.4.4 Špecifický cieľ 4.4. Sanácia environmentálnych záťaží
a) opatrenie Sanácia environmentálnych záťaží

4.4.1

Aktivita

Priorita

Termín

Financovanie

Priebežné odstraňovanie vzniknutých nelegálnych skládok
odpadu

Vysoká

2016-2020

OR, PRV

85

Ukazovateľ
výstupu
Počet
odstránených
skládok odpadu

Program rozvoja obce Slatina na obdobie rokov 2016-2020

7.5

GLOBÁLNY

CIEĽ

5. ZVYŠOVANIE

ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

7.5.1 Špecifický cieľ 5.1. Zvyšovanie energetickej efektívnosti
a) opatrenie Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov a služieb

Aktivita

Priorita

Termín

Financovanie

5.1.1.

Realizácia opatrení na znižovanie spotreby tepla a energií
v budovách obecnej infraštruktúry

Vysoká

2016-2020

OR, EVF, KŽP

Počet obecných
budov so zníženou
spotrebou energie

5.1.2

Postupne rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie
s využitím najmodernejších úsporných osvetľovacích telies

OR

Počet
modernizovaných
svietidiel verejného
osvetlenia

OR, EVF

Počet obecných
budov so zníženou
spotrebou energie

5.1.3

Zateplenie budovy základnej školy

Vysoká

Stredne vysoká

86

2016-2020

2016-2020

Ukazovateľ
výstupu
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7.6

GLOBÁLNY

CIEĽ

6. PODPORA

TVORBY PRACOVNÝCH MIEST A SOCIÁLNEHO ZAČLENENIA

7.6.1 Využívanie aktívnych politík na podporu trhu práce a vytváranie nových pracovných miest
a) opatrenie Využívanie aktívnych politík na podporu trhu práce a vytváranie nových pracovných miest

Aktivita

Priorita

Termín

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Podpora a zapájanie sa do realizácie programov na podporu
6.1.1. zamestnávania
pre
obyvateľov
obce,
hlavne
znevýhodnených skupín a dlhodobo nezamestnaných

Vysoká

2016-2020

OR, OP ĽZ, UPSVaR

Počet vytvorených
pracovných miest
pre obyvateľov
obce

Podpora a zapájanie sa do realizácie programov na podporu
zamestnávania mladých ľudí

Vysoká

2016-2020

OR, OP ĽZ, UPSVaR

Počet vytvorených
pracovných miest
pre mladých ľudí

6.1.2
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7.6.2 Podpora sociálneho začlenenia skupín obyvateľstva ohrozených chudobou
a) opatrenie Podpora sociálneho začlenenia skupín obyvateľstva ohrozených chudobou
Aktivita

Priorita

Termín

Financovanie

6.2.1

Podpora a zapájanie sa do realizácie programov na podporu
zamestnávania, udržateľnosti bývania a začleňovania skupín
obyvateľstva ohrozeného chudobou

Vysoká

2016-2020

OR, OP ĽZ, UPSVaR

Počet
podporených
obyvateľov obce

6.2.2

Podpora sociálnej práce
ohrozenými chudobou

Stredne vysoká

2016-2020

OR, OP ĽZ, UPSVaR

Počet
podporených
obyvateľov obce

so

skupinami

obyvateľstva

88

Ukazovateľ
výstupu
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7.7

GLOBÁLNY

CIEĽ

7. PODPORA

PODNIKANIA

7.7.1 Špecifický cieľ 7.1 Podpora rozvoja podnikania v obci
a) opatrenie Podpora rozvoja podnikania v obci

7.1.1

Aktivita

Priorita

Termín

Financovanie

Podporovať rozvoj podnikania v obci s dôrazom na tvorbu
pracovných miest

Vysoká

2016-2020

OR, PRV

89

Ukazovateľ
výstupu
Počet získaných
investorov
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7.8

GLOBÁLNY

CIEĽ

8. ZVYŠOVANIE

EFEKTÍVNOSTI VEREJNEJ SPRÁVY

7.8.1 Podpora elektronizácie služieb a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov verejnej správy
a) opatrenie Podpora elektronizácie služieb a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov verejnej správy
Aktivita

Priorita

Termín

Financovanie

8.1.1

Aktívne sa zapájať do programov elektronizácie verejnej
správy na národnej úrovni

Štandardná

2016-2020

OR, OP EVS

Počet programov
so zapojením obce

8.1.2

Zvyšovanie odborných znalostí a kompetencií zamestnancov
OcU

Štandardná

2016-2020

OR, OP EVS

x

8.1.3

Zapájanie sa do projektov na zvyšovanie odborných znalostí
a špecifických kompetencií pre zamestnancov verejnej
správy

Štandardná

2016-2020

OR, OP EVS

x

8.1.4

Rozširovať využívanie elektronických aplikácií, ktoré umožnia
občanom vybaviť si svoje úradné záležitosti vo vzťahu k obci
elektronicky v užívateľsky priateľskom prostredí a zároveň
bezpečne

Štandardná

2016-2020

OR, OP EVS

x

90

Ukazovateľ
výstupu
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8 FINANČNÝ PLÁN
Finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku
realizácie programu rozvoja obce predstavuje finančná časť. Táto časť by mala obsahovať finančný
rámec potrebný na realizáciu plánovaných aktivít. Rozpočet je možné vypracovať iba pokiaľ by boli
známe rozpočtové náklady na všetky plánované aktivity v rámci tohto dokumentu. Vzhľadom k tomu,
že v čase schválenia dokumentu nie je možné stanoviť rozpočtové náklady všetkých aktivít na
obdobie celej realizácie a obec ešte nemá spracované stavebné projekty a cenové kalkulácie pre
všetky plánované aktivity, nie je možné vypracovať v rámci dokumentu detailný rozpočet s presne
špecifikovanými nárokmi na finančné zdroje. Celkový rozpočet a financovanie realizácie jednotlivých
aktivít sa bude riešiť priebežne na úrovni ročných akčných plánov a ročného rozpočtu obce podľa
konkrétnych aktivít plánovaných a realizovaných v jednotlivých rokoch. Finančný plán dokumentu sa
preto zameriava predovšetkým na analýzu možných zdrojov financovania realizácie programu rozvoja
a možností obce na financovanie jednotlivých aktivít.
Na financovanie plánovaných aktivít môže obec využiť nasledovné zdroje:


Vlastné zdroje obce – bežné príjmy obecného rozpočtu a zdroje získané možným
dopredajom obecného majetku.



Cudzie zdroje – úvery z komerčných bánk, prostriedky z fondov EÚ na realizáciu
schválených projektov a prostriedky zo ŠR prostredníctvom rôznych dotácií a zdrojov z
účelových fondov (ŠFRB, Environmentálny fond, dotácie MF, MŠVVŠ, MPaRV a iné).

8.1

VLASTNÉ

ZDROJE OBCE

8.1.1 Charakteristika finančnej situácie a rozpočtu obce
Finančná situácia obce je pomerne priaznivá. Obec dlhodobo hospodári s vyrovnaným
rozpočtom resp. miernym prebytkom. Obce spláca úvery so zostatkom ku koncu roku 2015 vo výške
26 740 EUR, so splatnosťou úverov do r. 2024 resp. 2027. Vzhľadom na možnosti úverového
zaťaženia obce je preto možné aj využitie cudzích komerčných zdrojov na financovanie realizácie
plánovaných aktivít

Programu rozvoja do budúcnosti.

Prednostne je potrebné sa orientovať na

využitie zdrojov EU, ktoré predstavujú najvýhodnejšie možnosti získavania prostriedkov pre obec.
Využitie zdrojov EU je ťažiskové pre realizáciu plánovaných aktivít Programu rozvoja obce vzhľadom
k tomu, že bežné príjmy obecného rozpočtu nebudú v žiadnom prípade postačovať na realizáciu
plánovaných aktivít PHSR. Všetky aktivity PR obce boli pre lepšiu orientáciu rozdelené podľa priorít,
pričom obec sa bude snažiť najskôr realizovať a financovať aktivity s vysokou prioritou.
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8.1.2

Štruktúra príjmov a výdajov obecného rozpočtu
Celkovú štruktúru príjmov a výdajov obecného rozpočtu za posledné 3 roky zobrazuje

nasledujúci graf:
Graf č. 12 Vývoj príjmov a výdajov obecného rozpočtu
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Celkovú štruktúru výdajov obecného rozpočtu za r. 2015 zobrazuje graf č. ????
Graf č.13 Štruktúra výdajov obecného rozpočtu v r. 2014

Štruktúra výdajov obecného rozpočtu v r. 2015
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Zdroj: Záverečný účet obce 2015, OcU Slatina
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Celkovú štruktúru príjmov obecného rozpočtu za r. 2014 zobrazuje graf č. ????
Graf č.14 Štruktúra príjmov obecného rozpočtu v r. 2014
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Štruktúra príjmov obecného rozpočtu za r. 2015

Zdroj:

Záverečný účet obce 2015, OcU Slatina

8.2

CUDZIE

ZDROJE

8.2.1 Úverové zdroje
Celková úverová zaťaženosť obce k 31.12.2015 dosahovala hodnotu 26 740,00 EUR. Celkové
hodnoty ukazovateľov zadĺženosti a likvidity obce za posledné tri roky a ich porovnanie
s odporúčanými hodnotami udáva Tabuľka č. 17:
Tabuľka č. 17 Hodnoty likvidity a ukazovateľov zadĺženosti obce

2013

2014

2015

Odporúčané
hodnoty
ukazovateľa

Likvidita 1.stupňa

0,68

0,88

0,96

0,2 – 0,6

Likvidita 2. stupňa

2,63

4,56

2,79

1,0 – 1,5

Ukazovateľ
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Likvidita 3. stupňa

2,65

4,99

2,83

2,0 – 2,5

Ukazovateľ veriteľského rizika

2,92%

2,40%

3,86%

< 50 %

Miera zadĺženosti

2,92%

2,40%

3,86%

< 70 %

Úverová zaťaženosť

1,48%

1,00%

2,69%

< 50 %

Zdroj: OcU Slatina, prepočty autora

Úverová zaťaženosť obce je minimálna, preto je ešte možnosť úverového limitu pre obec do r.
2020 v závislosti od posúdenia banky v hodnote cca 200-350 000 EUR.

8.2.2 Zdroje z fondov EU a štátneho rozpočtu SR
Kľúčovým zdrojom financovania investičných aktivít Programu rozvoja obce vzhľadom na jeho
finančnú náročnosť a možnosti obecného rozpočtu budú predovšetkým zdroje z fondov EU a tiež
rôzne výpomoci zo zdrojov štátneho rozpočtu SR na realizáciu konkrétnych projektov a aktivít.
Spolufinancovanie jednotlivých projektov bude obec riešiť vlastnými zdrojmi alebo pomocou
komerčných úverov. Na čerpanie zdrojov z fondov EU má obec všetky predpoklady, finančná analýza
obecného rozpočtu z hľadiska likvidity a zadĺženosti dokazuje, že obec je schopná spolufinancovať aj
väčšie investičné projekty financované prostredníctvom fondov EU.
Základnou a najvýhodnejšou formou financovania projektov z fondov EU pre verejný sektor
zostáva nenávratný finančný príspevok (NFP), ktorého výška pre jednotlivé projekty je určená
v jednotlivých Operačných programoch a Schémach štátnej pomoci.
Indikatívne možnosti financovania jednotlivých aktivít a opatrení Programu rozvoja obce zo
zdrojov EU sú uvedené pri príslušných aktivitách v realizačnej časti PHSR.

8.3

ODHAD

MOŽNOSTÍ
OBECNÝCH
ZDROJOV
REALIZÁCIE OPATRENÍ A AKTIVÍT PR

NA

FINANCOVANIE

Obec je schopná financovať z vlastných zdrojov realizáciu aktivít v hodnote cca 10 000-30 000
EUR ročne. Z uvedeného je možné predpokladať, že obec je schopná investovať z vlastných zdrojov
do realizácie aktivít PR sumu cca 50-150 tis. EUR do r. 2020. Je predpoklad, že pri raste príjmov obce
by sa suma týchto prostriedkov mohla zvýšiť, avšak v dobe tvorby PR nie je možné odhadnúť vývoj
príjmov vzhľadom na celú dobu platnosti PR.
Na základe vyhodnotenia úverových možností je orientačný úverový limit pre obec cca 200 350 tis EUR. Spolu s vlastnými zdrojmi by teda obec mohla na realizáciu aktivít PHSR reálne využiť
zdroje vo výške cca 250-400 tis. EUR (bez započítania zdrojov z fondov EU a účelových dotácií zo ŠR
SR). Na celkovú realizáciu aktivít PR sú však uvedené zdroje nedostatočné a umožnili by realizáciu
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len malej časti aktivít, prevažne s nižšou investičnou náročnosťou. Na väčšie investičné projekty bude
obec nevyhnutne potrebovať spolufinancovanie z cudzích zdrojov, predovšetkým z fondov EU.
V prípade úspešných projektov na realizáciu zámerov PR z fondov EU by obec mohla získať
nenávratný finančný príspevok vo výške až 95%. Obec sa bude preto snažiť v maximálnej miere
využiť na financovanie plánovaných aktivít PR predovšetkým zdroje z fondov EU a možných dotácií
zo ŠR SR, bez ktorých nie je možná realizácia plánovaných aktivít PR v úplnom rozsahu.
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9 ZÁVER
Vyvážený regionálny rozvoj je základnou prioritou efektívneho riadenia verejnej správy.
Z hľadiska postavenia a potrieb obce je dôležité, aby aspekty jej rozvoja v rámci obce a tiež vzhľadom
na potreby okolia boli vyvážené. Obec Slatina

má

predpoklady na to, aby

zhodnocovala svoj

rozvojový potenciál a vytvárala tak podmienky pre trvalé zvyšovanie kvality života jej obyvateľov.
Vypracovaný Program rozvoja obce Slatina

je základným strednodobým programovým

dokumentom podpory regionálneho rozvoja na úrovni obce na obdobie rokov 2016 – 2020 a jeho
existencia je základným predpokladom na čerpanie dotácií a príspevkov zo zdrojov Európskej únie
a štátneho

rozpočtu

Slovenskej

republiky.

Nadväzuje

na

príslušné

strategické

dokumenty

a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni.
Opatrenia a aktivity Programu rozvoja obce na r. 2016-2020 sú nastavené tak, aby sa
odstránili všetky výrazné disparity v živote a rozvoji obce a dosiahol sa vyvážený stav s vybudovanou
potrebnou infraštruktúrou, ktorý bude základom pre rozvoj obce do ďalších období. Programovacie
obdobie rokov 2014-2020 môže byť z hľadiska riešenia problémov infraštruktúry pre obec posledným
obdobím, v ktorom bude možné získať výraznú podporu na realizáciu rekonštrukcie infraštruktúry zo
zdrojov EU, preto je nevyhnutné sústrediť všetky sily práve na získanie týchto prostriedkov a využiť
všetky možnosti na realizáciu investične náročnejších aktivít a rekonštrukcií a budovania
infraštruktúry práve prostredníctvom štrukturálnych fondov EU.
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