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ÚVOD 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strategický strednodobý 

dokument, ktorý sa vypracováva na obdobie 10 rokov s dlhodobým výhľadom na 10-14 rokov. 

Je základným a kľúčovým dokumentom slúžiacim pre riadenie samosprávy vychádzajúci 

z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín 

a ďalších subjektov v území. Formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami 

a projektmi na jej zabezpečenie. 

Obsah: 

 Obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol) 

 Stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR 

 Stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa   

vymedzeného územia 

 Stručný popis inštitucionálneho a časového zabezpečenia spracovania PHSR 

(podrobnejšie zoznamy napr. partnerov, počet a obsadenie odborných poradných skupín 

a pod. sú uvedené v prílohách) 
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Formulár č. Ú1- Zámer spracovania PHSR 

Zámer spracovania PHSR 

Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Záskalie na roky 2015-

2025 

Forma spracovania: s pomocou externých odborníkov („na kľúč“) 

Riadenie procesu 

spracovania: 

Spôsob riadenia procesu spracovania 

Riadiaci tím: Štefan Šaradin,  Ing. Barbora Staňová, Mária Gardianová 

Hospodárska pracovná skupina: Štefan Šaradin,  Ing. Barbora Staňová, 

Iveta Sedláčková, Silvia Skrutková, Mária Gardianová 

Sociálna pracovná skupina: Štefan Šaradin,  Ing. Barbora Staňová, Mária 

Gardianová, Tibor Michel, Silvia Skrutková 

Environmentálna pracovná skupina: Štefan Šaradin,  Ing. Barbora 

Staňová, František Koleno, Tibor Michel, Iveta Sedláčková 

Obdobie spracovania: 06.-11.2015 

Financovanie 

spracovania:  

250,00€ 

 

Formulár č. Ú2 – Harmonogram spracovania PHSR 

Harmonogram spracovania PHSR 

Termín I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Úvod             

Analytická časť             

Strategická časť             

Programová časť             

Realizačná časť             

Finančná časť             

Záver             
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Formulár č. Ú3 – Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR 

Metóda Informovanie 
verejnosti 

Získavanie názorov 
verejnosti 

Zohľadnenie názorov 
verejnosti 

Verejné informačné tabule ✓   

Letáky rozdávané na 
verejných podujatiach  

✓   

Plagáty ✓   

Internetové stránky-
vrátane verejných 
pripomienok, sociálne siete 

✓ ✓ ✓ 

Vystúpenia v obecnom 
rozhlase  

✓   

Stretnutia s kľúčovými 
ľuďmi skupinami 

✓ ✓ ✓ 

Dotazník pre širokú 
verejnosť  

✓ ✓ ✓ 

Pracovné skupiny  ✓ ✓ ✓ 
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Formulár č. Ú4 – Zoznam členov pracovných skupín  

Zoznam členov pracovných skupín 

Hospodárska pracovná skupina 

Meno Funkcia v strategickom 
plánovaní 

Funkcia v pracovnom 
zaradení 

Ing. Barbora Staňová Garant Projektový manažér 

Štefan Šaradín Koordinátor Starosta obce 

Iveta Sedláčková Interný odborník Poslanec 

Silvia Skrutková Interný odborník Poslanec 

Mária Gardianová Interný odborník Poslanec 

Sociálna pracovná skupina 

Ing. Barbora Staňová Garant Projektový manažér 

Štefan Šaradín Koordinátor Starosta obce 

Tibor Michel Interný odborník Poslanec 

Silvia Skrutková Interný odborník Poslanec 

Mária Gardianová Interný odborník Poslanec 

Environmentálna pracovná skupina 

Ing. Barbora Staňová Garant Projektový manažér 

Štefan Šaradín Koordinátor Starosta obce 

František Koleno Interný odborník Poslanec 

Tibor Michel Interný odborník Poslanec 

Iveta Sedláčková Interný odborník Poslanec 

 

Formulár č. Ú5 – Dohoda o partnerstve  

Názov dokumentu Dohoda o partnerstve pri príprave a realizácií PHSR  
Obce Záskalie 

Obdobie platnosti 2015-2025 

Predmet dohody  Ide o spoluprácu pri spoločných projektoch, finančnú 
organizačnú, ako i dobrovoľné aktivity v prospech obce 

Účastníci dohody Podnikateľské a neziskové subjekty v obci, partnerské 
a družobné obce, okolité obce a regionálne združenia, MAS  

Riadenie procesu Riadiaci tím určil možných členov pracovných skupín, ako 
i partnerov v pripravovaných projektoch spolupráce, 
oslovená bola i široká verejnosť pre konkrétne návrhy 
projektových zámerov, pracovné skupiny a riadiaci tím 
bude následne monitorovať plnenie zámerov určených 
v PHSR. 

Financovanie  Projekty uvedené v realizačnej a strategickej časti PHSR 
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Formulár č. Ú7 – Titulná strana dokumentu PHSR 

Názov: 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 
2015-2025 

Územné vymedzenie: Záskalie 

Územný plán obce schválený: Áno  

PHSR schválené:  

Dátum platnosti:  

Verzia:  

Publikovaný verejne:  
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Štruktúra dokumentu  

Formulár č. Ú8 – Štruktúra dokumentu  

Osnova PHSR 

Úvod 

  Obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol) 

 Stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy 
PHSR 

 Stručné zhrnutie východiskových koncepčných 
dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia 

Časť 1: Analytická časť 

  Komplexná analýza vnútorného prostredia na základe 
overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 
(ďalej len ,,dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí 
vrátane finančnej a hospodárskej situácie 

 Analýza silných a slabých stránok územia 

 Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia 
(výber hlavných faktorov) 

 Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie 
v území (zoznam) 

 Ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane 
vyhodnotenia rozpracovaných investičných 
a neinvestičných projektov k 31.12 príslušného roku) 

 Swot analýza (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov) 

 Analýza možných rizík a hrozieb, identifikácia kritických 
oblastí rozvoja 

Časť 2: Strategická časť 

  Vízia územia 

 Formulácia a návrh stratégie 

 Výber a popis strategických cieľov v jednotlivých 
politikách – oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, 
environmentálna) 

Časť 3: Programová časť 

  Konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia 
k jednotlivým cieľom a prioritám 

 Súbor ukazovateľov výsledkov a dopadov vrátane 
východiskových a cieľových hodnôt 

Časť 4: Realizačná časť 

  Popis jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR 

 Popis inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia 
realizácie PHSR, spôsob komunikácie, kooperácie 
a koordinácie 
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 Stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým 
skupinám 

 Systém monitorovania a hodnotenia 

 Akčný plán na daný, rozpočtový rok s výhľadom na dva 
roky (x+2) – vecný a časový harmonogram realizácie 
jednotlivých opatrení a projektov 

Časť 5: Finančná časť 

  Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR 

 Model viaczdrojového financovania jednotlivých 
opatrení, aktivít, za účasti sociálno-ekonomických 
partnerov, v územiach prepojených na programový 
rozpočet 

 Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov 

Záver 

  Informácia o schválení a zverejnení PHSR 

Prílohy 

  Príloha č. 1 – Monitorovacia správa-Akčný plán 
 

Tabuľka č. 1 Zoznam analyzovaných dokumentov 

Názov dokumentu Platnosť 
dokumentu 

Úroveň 
dokumentu 

Zdroj 

Národná stratégia 
regionálneho rozvoja 

2030 Národná  www.mindop.sk 

Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja VÚC 
Trenčín na roky 2014-2020 

2013 - 2023 Regionálna www.tsk.sk 

Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce 

2009-2015 Miestna www.zaskalie.webnode.
sk 

Územnoplánovacia 
dokumentácia obce 

2012 – bez 
obmedzenia 

Miestna www.zaskalie.webnode.
sk 

Program odpadového 
hospodárstva obce 

2011-2015 Miestna Obecný úrad 
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1. Analytická časť 

Obsah: 

 Kompletná analýza vnútorného prostredia na základe overeného súboru 

kvantitatívnych a kvalitatívnych dát ( ďalej len ,,dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí 

vrátane finančnej a hospodárskej situácie. 

 Ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia 

rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov k 31.12. príslušného roku) 

 Analýza silných a slabých stránok územia 

 Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia ( výber hlavných faktorov) 

 Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území ( zoznam) 

  Ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia 

rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej, prípadne 

regionálnej úrovni k 31.12. príslušného roku) 

 Analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia ( posúdenie hlavných faktorov 

z hľadiska príležitostí a ohrození) 

 Analýza väzieb územia 

Tabuľka č. 2 Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát  

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

Oblasť dát/téma Zdroj dát Webová stránka 

História obce OÚ Záskalie www.zaskalie.webnode.sk 

Poloha a prírodné podmienky OÚ Záskalie www.zaskalie.webnode.sk 

Kultúra OÚ Záskalie www.zaskalie.webnode.sk 

Demografia  Štatistický úrad www.statistics.sk 

Bývanie Štatistický úrad www.statistics.sk 

Školstvo a vzdelávanie Štatistický úrad www.statistics.sk  

Zdravotníctvo OÚ Záskalie www.zaskalie.webnode.sk 

Sociálna starostlivosť OÚ Záskalie www.zaskalie.webnode.sk 

Technická infraštruktúra Štatistický úrad www.statistics.sk 

Ekonomická situácia Štatistický úrad www.statistics.sk 
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AI. Analýza vnútorného prostredia 

1. Základná charakteristika obce 

Tabuľka č. 3 Základná charakteristika obce 

Číslo základnej územnej jednotky: SK0226513822 

Názov okresu: Považská Bystrica 

Názov kraja: Trenčiansky kraj  

Štatút obce: Obec  

PSČ 017 05  

Prvá písomná zmienka o obci (rok): 1379 

Nadmorská výška stredu mesta: 470 

Celková výmera územia mesta (km2): 2,39  

Počet obyvateľov: aktuálne k 19. 11. 2015 – 173 obyvateľov 

Hustota obyvateľstva (obyvateľ/km2) 74,47 
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2. História obce a kultúrne pamiatky 

Obec Záskalie s osadou Bazalie sa prvýkrát spomína v roku 1379 ako Chonkakwmegye, od roku 

1405 ako Zázkale, vr. 1484 ako Superior Zazkalye a od roku 1598 ako Zaskalie, maďarsky 

Zászkalje. 

Postupne patrila zemianskym rodinám Záskalských, Zámaroczyových, Klobušických, 

Podmanických, potom panstvu Považská Bystrica .V roku 1598 tu stálo iba šesť domov,o 

takmer 200 rokov (1784) ich už bolo 29, žilo tu 31 rodín a 168 obyvateľov. Do roku 1628klesol 

počet domov o jeden a počet obyvateľov na 109.  v r.1784 mala 29 domov, 168 obyvateľov, v 

r. 1982 mala obec 75 domov , 278 obyvateľov. 

Spôsob života určovala drsná klíma a málo úrodná pôda. Obyvatelia Záskalia sa venovali 

predovšetkým drevorubačstvu, furmančeniu a poľnohospodárstvu, ktoré zostalo tradičným 

zamestnaním aj za prvej republiky. Pôdu obrábali súkromní hospodáriaci roľníci.  

Záskalie malo iba jednu známu pečať. Bola nedatovaná a mala priemer 26 milimetrov. 

Historický symbol obce - Erb  z 18. storočia poukazuje skôr na charakter chotára. V poli 

pečatidla na pažiti medzi dvoma kríkmi stojí vták s dlhým zobákom (Sluka). Kruhopis pečatidla 

znie:  „ SIGIL (lum )  PO ( ssessionis )  ZÁSZKALIE“. Jeho odtlačky sa našli v dokumentoch z r. 

1866-1880. Sluku ako znak nepoužíva žiadna ďalšia obec na Slovensku. 

Kultúrne pamiatky 
V katastrálnom území obce sa nachádza kultúrna pamiatka.  

 

Tabuľka č. 4 Kultúrne pamiatky 

Kultúrna pamiatka Popis 

Kaplnka Sedembolestnej Panne 

Márii 

Kaplnku si občania vybudovali za pomoci vtedajšieho vedenia 

obce počas hlbokej totality, v čase keď bolo zrejmé, že na túto 

stavbu nie je možné dostať povolenie. Preto bola kaplnka 

situovaná tak, aby stavbu nebolo možné vidieť z hlavnej cesty. 

Finančne bola stavba pokrytá zo zbierok medzi spoluobčanmi, 

ktorí navyše darovali rôzny stavebný materiál a bezplatne 

zapožičiavali stavebné mechanizmy. Všetky pomocné, ako aj 

odborné práce boli prevedené bez nároku na odmenu. Kaplnka 

bola tajne vysvätená dňa 6. 12. 1987. Od tohto dátumu sa 

každoročne v mesiaci september koná v kaplnke svätá omša. 

Kaplnka je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. 

Zdroj: www.pamiatky.sk 

  

http://www.pamiatky.sk/
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Významné osobnosti obce 

Jozef Bazala, Selezián don Bosca – trpiteľ za vieru - 1922-1992  

Rodák zo Záskalia získal stredoškolské vzdelanie u šaštínskych saleziánov a zmaturoval 

v slovenskom „Ríme“ v roku 1945. K Saleziánom Dona Bosca vstúpil vo Svätom Beňadiku v 

roku 1941, keď sa oslavovala storočnica založenia tejto rehole. Pedagogickú prax absolvoval 

v biskupskom seminári v Trnave a pre jeho vynikajúce nadanie ho vyslali rehoľní predstavitelia 

študovať na Fakultu prírodných vied Slovenskej univerzity v Bratislave. Po úvodných 

semestroch začal v roku 1948 aj so štúdiom teológie vo Svätom Kríži nad Hronom. Násilný 

zásah represálie štátnej moci proti rehoľníkom v roku 1950 mu na dlhý čas znemožnili ďalšiu 

prípravu na duchovné povolanie. Deportovali ho do sústreďovacieho kláštora v Šaštíne, potom 

v Spišskom Podolínci, neskôr bol určený na nútené práce vo vojenskom pracovnom tábore vo 

Svätej Dobrotivej a v Strašiciach v Česku. Po návrate na Slovensko sa zapojil do organizovania 

nelegálnych prechodov do zahraničia a v roku 1952 ho odsúdili na 12 rokov väzenia, ktoré si 

odpykával v Leopoldove, Bratislave a Ilave. Po prepustení z väzenia roku 1960 sa musel uchytiť 

v civilnom zamestnaní a až po roku 1968 sa znova dal na štúdium teológie a 15. 12. 1979 ho 

tajne vysvätili za kňaza. Pôsobil ako duchovný „podzemnej cirkvi“ a pripravoval tajných 

študentov bohoslovia na kňazstvo až do pádu bývalého režimu 
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3. Poloha, prírodné podmienky a životné prostredie 

Záskalie leží uprostred Manínskych vrchov v kotlinke doliny rovnomenného potoka. 

Tie prerezáva Manínsky potok, ktorý povyše obce tvorí Drieňavskú (Kostoleckú) tiesňavu, 

poniže Manínsku tiesňavu. Stred Záskalia leží v nadmorskej výške 420 metrov, najvyšší bod 

chotára je vo výške 640, najnižší 390 m.n.m. 

      Vzdialenosť okresného mesta        -  Považskej Bystrice      8  km  

Vzdialenosť do krajského mesta   -     Trenčín      55 km  

Vzdialenosť do hlavného mesta   -   Bratislava    182 km  

Vzdialenosť do mesta Žilina          -            Žilina                                            34 km  

3.1 Vymedzenie územia 

Obec Záskalie leží 8 km severovýchodne od okresného mesta Považská Bystrica v 

Trenčianskom kraji. Katastrálne územie susedí s k.ú:  

 Podmanín 

 Považská Teplá  

 Kostolec 

 Plevník-Drienové 

3.2 Geomorfologické a geologické pomery 

Manínska tiesňava vznikla zarezaním sa Manínskeho potoka do Manínskeho bradla, ktoré sa 

rozdelilo na dve časti: Veľký Manín a Malý Manín. Siluety týchto dvoch vrchov sa nachádzajú 

aj znaku CHKO Strážovské vrchy. Potok ako sa postupne zarezával, vytvoril svojou vírivou 

činnosťou v manínskych bradlách krásne krútňavové hrnce. Zároveň MT je najužšou tiesňavou 

na Slovensku, cez ktorú bola vybudovaná cesta. Kostolecká tiesňava je podstatne širšia ako 

Manínska, no vznikla rovnakým spôsobom. Bradlo Drieňovka bolo rozdelené Manínskym 

potokom, oddelila sa časť nazývaná Kavčia. V KT sa vytvoril veľký skalný previs, nazývaný tiež 

strecha Slovenska, pod ním sú mohutné trojuholníkovité sutinové kužele. V bradle Drieňovka 

môžeme pozorovať ležaté vrásy.  

Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy sa nachádza na strednom Slovensku a viaže sa na 

dva orografické celky, Strážovské vrchy a Súľovské vrchy. Pestrú a zložitú geologickú stavbu 

predstavuje zastúpenie viacerých subtatranských príkrovov (manínsky, krížňanský, chočský, s 

trážovský), v dôsledku čoho na území vystupujú najmä vápence a dolomity typickými 

horninami Súľovských skál sú bazálne zlepence. Z pôd prevládajú rendziny. Zalesnená je 

východná časť obce. 
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3.3 Hydrologické pomery 

Obcou preteká Manínsky potok, ktorý pramení v Súľovských vrchoch v nadmorskej výške 

580m.n.m. Je to ľavostranný prítok Váhu s dĺžkou 11,3 km. Medzi obcami Kostolec a Záskalie 

sa prerezáva Manínskou vrchovinou a vytvára Kostoleckú tiesňavu a medzi obcami Záskalie a 

Považská Teplá vytvára Manínsku tiesňavu. Na dolnom toku vytvára sústavu rybníkov. Od 

prameňa tečie na krátkom úseku najprv na západ, vzápätí sa stáča na juh a ďalej na juhozápad. 

Za obcou Vrchteplá sa oblúkom stáča najprv na severozápad, následne na západ. Medzi obcou 

Kostolec a začiatkom Manínskej tiesňavy tečie severozápadným smerom, potom viac-menej 

na západ, pričom vytvára oblúk prehnutý na sever. Za Považskou Teplou sa stáča a k ústiu tečie 

severojužným smerom. 

Prítoky (spolu 11 drobných prítokov): 

 pravostranné: krátky prítok z lokality Kruh, prítok z východného svahu Havranej skaly 

(835,4 m n. m.), prítok z juhozápadného svahu Havranej skaly, prítok od osady 

Kresanovci, krátky prítok z juhozápadného svahu Vajanka (561,6 m n. m.), prítok od 

osady Bazalovci, prítok z lokality Vražiny, prítok z juhojuhozápadného svahu Dúbravky 

(459,1 m n. m.) 

 ľavostranné: prítok zo severozápadného svahu Drieňovky (639,4 m n. m.), prítok z 

lokality Hlavy, prítok zo západoseverozápadného svahu Veľkého Manína (890,6 m n. 

m.) 

Do Váhu sa vlieva na území mesta Považská Bystrica, juhojuhozápadne od Považskej Teplej, v 

nadmorskej výške cca 285 m n. m. Potok spravuje Správa povodia Váhu a je to 

vodohospodársky významný tok. 

3.4 Klimatické pomery  

Klimatické pomery sú charakterizované kotlinovou a horskou klímou. Kotlinová klíma je 

mierne teplá, až chladná, vlhká, až veľmi vlhká, s malou inverziou teplôt. Priemerná teplota v 

januári je -30C, v júli 180C, priemerné ročné zrážky sa pohybujú okolo 860 mm. Priemerná 

dlhodobá ročná teplota vzduchu za obdobie rokov 1975 - 1997 je 8,0 oC. V dlhodobom normále 

je najteplejším mesiacom júl s priemernou mesačnou teplotou vzduchu 17,7 oC, 

najchladnejším január -2,8 oC. Zrážkovo najbohatší je mesiac jún v ktorom spadne v priemere 

97,7 mm zrážok. Naopak dlhodobé zrážkové minimum pripadá na mesiac február (37,7 mm). 
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3.5 Rastlinstvo a živočíšstvo 

Rastlinstvo 

Vyznačuje sa bohatou vápencovou flórou so zastúpením teplomilných panónskych druhov, 

horských a vysokohorských karpatských druhov. Územie je bohaté na skalné útvary, z nich 

najatraktívnejšie boli vyhlásené za maloplošné chránené územia. Pestré mikroklimatické 

podmienky územia umožnili osídlenie teplomilným druhom na výhrevných južne 

orientovaných skalách, zástupcovia horskej flóry našli útočisko na chladnejších tienených 

skalných stenách a úžľabinách na severných svahoch, niekedy aj v pomerne malej nadmorskej 

výške. Podstatný vplyv na charakter flóry má aj severo - južná orientácia pohoria. 

Dominantnými travinnými druhmi skalných mačinových spoločenstiev sú kostrava tvrdá, 

ostrevka vápnomilná  a ostrica nízka. Z horských druhov sa tu nachádzajú astra alpínska , 

hlaváč lesklý. a výslnných južne orientovaných skalných stenách rastú teplomilné druhy ako, 

bodliak kopcový, cesnak bledožltý, devätorka rozprestretá, devätorník veľkokvetý, 

devätorníkovec sivý, guľôčka bodkovaná. 

Živočíšstvo 

Vyznačuje sa veľkou diverzitou. Okrem lesných druhov sú hojné i druhy vyskytujúce sa v 

skalných, lúčnych, xerotermných a mokraďových biotopoch.  

Vo vápnitých prameniskách žijú vzácne druhy mäkkýšov – glaciálny relikt pimprlík močiarny a 

pimprlík mokraďový.  Obidva sú zároveň aj druhy európskeho významu. V NPR Súľovské skaly 

bol zistený v trávnatých xerotermných lokalitách veľmi vzácny druh pavúka komôrkár 

pontický, ktorý je kriticky ohrozený a v súčasnosti je známy len z niekoľkých lokalít v rámci 

Slovenska. 

Z obojživelníkov boli zaznamenané: salamandra škvrnitá, mlok bodkovaný, mlok horský, kunka 

žltobruchá, ropucha bradavičnatá. Z plazov sa tu vyskytuje: jašterica bystrá, jašterica živorodá, 

slepúch lámavý, užovka obojková. 

Na skalné biotopy je viazaný sokol sťahovavý. Strážovské vrchy sú jedným z pohorí, kde má 

optimálne podmienky a hustotu populácie. Výskyt orla skalného je veľmi ojedinelý. Koncom 

zimy môžeme počuť na viacerých skalnatých lokalitách húkanie výra skalného. Jeho silueta je 

zobrazená aj v znaku CHKO Strážovské vrchy. 

Každoročne je monitorovaná početnosť veľkých šeliem (vlk, rys, medveď). Správa CHKO 

Strážovské vrchy každoročne uskutočňuje monitoring prítomnosti vydry riečnej na vybraných 

tokoch.  

http://www.sopsr.sk/strazovskevrchyweb/images/bot/kostrava_tvrda2_big.jpg
http://www.sopsr.sk/strazovskevrchyweb/images/bot/ostrevka_vapnomilna_big.jpg
http://www.sopsr.sk/strazovskevrchyweb/images/bot/astra_alpinska_big.jpg
http://www.sopsr.sk/strazovskevrchyweb/images/bot/gulocka_bodkovana2_big.jpg
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3.6 Chránené územia 

CHKO Strážovské vrchy  

Katastrálne územie obce Záskalie patrí spolu s obcami Tŕstie, Slopná, Pružina, Zemianska 

Závada, Sádočné, Ďurďové, Počarová, Malé Lednice, Horný Moštenec, Zemiansky Kvašov, 

Plevník-Drienové, Domaniža, P. Bystrica, P. Teplá, Podmanín, Praznov, Bodiná, Kostolec, 

Vrchteplá, Podskalie a Prečín  do chránenej krajinnej oblasti CHKO Strážovské vrchy. Vyhlásené 

bolo za účelom ochrany pozoruhodných tvarov reliéfu, najmä bralných a krasových foriem, 

tiesňav, hrebeňov, eróznych kotlín, biofondu a genofondu rastlinných a živočíšnych 

spoločenstiev a ukážkových častí krajiny Strážovských a Súľovských vrchov.  

V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí pre riešené územie I. 

stupeň ochrany a spadá do CHKO Strážovské vrchy s druhým stupňom ochrany.  

Prírodná rezervácia Kostolecká tiesňava 

Kostolecká tiesňava bola vyhlásená v roku 1970 za prírodnú  rezerváciu. Jej výmera je 29,80 

hektára a ochranné pásmo má 30,50 hektára. Zatiaľ čo Manínske bradlo predstavuje 

monoklinálu (všetky vrstvy sú uložené jedným smerom), Drienovka predstavuje antiklinálu 

(vrstvy sú vyklenuté nahor a nadol). Je širšia a otvorenejšia ako Manínska tiesňava. 

Kostolecká  tiesňava vznikla epigenetickým zarezávaním Manínskeho potoka do vápencového 

bradla Drienovka (639 m), čím bola z tohto bradla odčlenená časť nazývaná Kavčia skala (601 

m). Pod nimi vznikla dutina zvetraného jadra antiklinály trojuholníkového tvaru vyplnená 

sutovými kuželmi na vrchole s veľkým skalným previsom, ktorého steny sú tvorené 

prevrásnenými vápencami, takzvaný Kostolecky dom alebo tiež „Strecha Slovenska“. Bralo 

vľavo od Kostoleckeho domu označujeme ako kostolecký pilier, záver kanónu tvoria 

Kostolecké rebrá s malebným okienkom. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 1 Kostolecká tiesňava 
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Obrázok č. 2 Pohľad na obec 
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4. Technická infraštruktúra  

Tabuľka č. 5 Stav technickej infraštruktúry 

Infraštruktúra Ukazovateľ Súčasný stav Budúci stav 
Pošta áno/nie nie Nie 

Káblová televízia áno/nie Nie nie 

Verejný vodovod pokrytie v %   

Vlastný zdroj pitnej 
vody 

názov/výdatnosť 
studňa Studňa 

Priemyselná zóna- 
výrobná 

počet firiem 
žiadna Žiadna 

Priemyselná zóna- 
skladové hospodárstvo 

Skladová plocha v m2 žiadne Žiadne 

Skládka TKO áno/nie áno áno 

Separovaný zber áno/nie áno Áno 

Zberný dvor pre 
separovaný zber 

áno/nie 
áno áno 

Kompostovisko áno/nie nie áno 

Cintorín počet 1 1 

Dom smútku počet 1 1 

 

4.1 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

Obec Záskalie doteraz nemá vybudovanú kanalizačnú sieť a odpadové vody sú zachytávané do 

jednotlivých nepriepustných žúmp a časť voľne vyteká do potoka.  

4.2 Zásobovanie pitnou vodou 

V obci Záskalie je vybudovaný verejný vodovod, ktorého výstavba bola ukončená v roku 1976.  

Vodovod spravuje Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica  

4.3 Zásobovanie elektrickou energiou 

Obec je elektrifikovaná v celom rozsahu od roku 1959.  

4.4 Zásobovanie plynom a teplom  

Obec Podskalie nemá vybudovaný rozvod plynu. Občania si zabezpečujú vykurovanie formou 

spaľovania tuhého paliva.  

4.5 Obecný rozhlas a verejné osvetlenie 

Obecný rozhlas je ťahaný po železných a elektrických stĺpoch. Obecným rozhlasom je 

pokrytých 95 % obce. Ústredňa z roku 1998 je v dobrom technickom stave, avšak chýba jej 

automatická ochrana proti blesku Bola by potrebná rekonštrukcia miestneho rozhlasu. 

Verejné osvetlenie sa opravuje priebežne počas roka. 
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4.6 Telekomunikačné zariadenia 

V obci Záskalie sa nenachádza prevádzka poskytovania poštových služieb. Obyvatelia 

využívajú poštu v mestskej časti Považská Teplá. 

Obec je pripojená na analógovú ústredňu. V obci je dostatočný signál spoločnosti T- Mobile, 

Orange a O2 je slabší signál. Internet na obecnom úrade zabezpečuje  spoločnosť Playmax.  

4.7 Odpadové hospodárstvo  

Likvidáciu odpadu v obci Podskalie  zabezpečuje firma Chudovský a.s. Z obce sa komunálny 

odpad odváža jeden krát za dva týždne na skládku odpadu vo Sverepci. 

V obci sa triedia: plasty, sklo, papier a elektroodpad. Plasty sa odkladajú do PET vriec, ktoré 

občanom poskytuje obec a sa odvážajú z obce raz za mesiac. Sklo sa odváža asi každých 10 

týždňov. Dvakrát do roka obec zabezpečuje aj odvoz elektronického odpadu. 
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5. Doprava 

Celý región má veľmi dobrú dopravnú polohu, nakoľko sa tu koncentruje viacero celoštátnych 

väzieb európskeho významu ako napríklad trasa Terst – Bratislava. Trenčín – Žilina – Košice – 

Ukrajina (diaľnica D1). Okresom prechádza i stredný severojužný koridor Ponitriankso – 

trenčiansko – žilinský. Okres ťaží i z blízkosti s Českou republikou, kde je dobré dopravné 

spojenie cestnou, ale i železničnou dopravou. Významnou dopravnou križovatkou v tomto 

smere je najmä mesto Púchov s priamy železničným napojením na Českú republiku. Obce 

okresu ťažia i z dobudovanej časti diaľnice D1, ktorá spája 2 krajské mestá Trenčín a Žilina, 

ktoré okrem dobrého dopravného napojenia využívajú i leteckú dopravu, nakoľko v Trenčíne 

je letisko, ktoré bolo pôvodne určené na vojenské lety, dnes je využívané i na lety civilné. 

V Žiline sa nachádza letisko so štatútom medzinárodného letiska s nepravidelnou dopravou 

5.1 Cestná 

Hlavnou dopravnou a urbanizačnou osou územia je cesta 060157, ktorá sa napája na štátnu 

cestu I/61 (Trenčín - Žilina). Toto územie je napojené na dopravný systém Slovenska, ktorý je 

v súčasnej dobe posilňovaný diaľnicou D1, vedúcou celým Považím. Vlastníkom je Trenčiansky 

samosprávny kraj , správcom Regionálna správa ciest v Považskej Bystrici. Na ňu sú  napojené 

obecné cesty. Cesty plnia funkciu zbernej a obslužnej komunikácie územia. Dopravný skelet 

územia doplňuje sieť jestvujúcich a navrhovaných miestnych komunikácií, ktoré plnia funkciu 

obslužnú, respektíve prístupovú. 

5.2 Miestna 

Cestná sieť v obci pozostáva z ciest 3. triedy a miestnych komunikácií. Spolu sa tu nachádza 

1,9  km ciest.  Cesty sú v pomerne zlom stave, ktorý je problematický najmä v zimnom období, 

preto vyžadujú rekonštrukciu a ich údržba je finančne vysoko náročná. Nie sú vybudované 

chodníky. Časť ciest je v dobrom stave, ale ešte veľkú časť treba dobudovať.  

5.3 Hromadná 

Obyvatelia majú možnosť využiť dopravné služby SAD Trenčín. Denne celkovo odchádza z obce 

cca. 9 spojov v pracovných dňoch. Prvý autobus odchádza z obce v pracovných dňoch o 05:00 

hodine a posledný o cca. 20:59 hodine. Z Považskej Bystrice do obce odchádza prvý autobus 

o 06:30 hodine, posledný o 22:45, v celkovom počte cca. 7 spojov.  
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5.4 Statická  

V obci je v prevažnej miere zástavba rodinných domov. Obyvatelia parkujú vo dvoroch, alebo 

využívajú vlastné garáže. Pre zariadenia občianskej vybavenosti a služieb, ako aj pre bežné 

potreby odstavenia motorových vozidiel slúžia plochy vedľa miestnych komunikácií alebo 

priamo krajnice vozoviek.  

Plochy statickej dopravy sa nachádzajú pred objektom obecného úradu, kultúrneho domu a v 

okolí cintorína. Parkovacie miesta sú pri obecnom úrade 

5.5 Železničná       

Intravilánom obce, neprechádza železničná trať, obyvatelia majú možnosť využiť kombinovaný 

druh dopravy v spojení cestná hromadná doprava a železničná doprava. Vlakové stanice sa 

nachádzajú v mestskej časti Považská Teplá cca 4 km v okresnom meste Považská Bystrica 

vzdialenom cca. 8 km. 

5.6 Vodná a Letecká 

V okrese sa nenachádza letisko. Najbližšie letecké služby môžu obyvatelia využiť v meste Žilina, 

prípadne v krajskom meste Trenčín. 

Vodná doprava sa na Slovensku vykonáva na riekach: 

- Dunaj (172 km) 

- Váh (78,8 km) 

- Bodrog (7,8 km) 

Na ostatných vodných plochách sa vykonáva prevažne rekreačná a technologická plavba. 

Pre lodnú osobnú i nákladnú dopravu má na Slovensku zásadný význam rieka Dunaj, ktorá je 

najvýznamnejšou riečnou dopravnou tepnou. Spája Bratislavu, Viedeň a Budapešť, resp. 

Slovensko s Rakúskom a Maďarskom a vďaka kanálu Dunaj-Rýn-Mohan prepája Severné more 

s Čiernym morom 
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6. Demografia 

Pre určenie situácie v obci, úrovne jej sociálneho rozvoja, ale i samotnej kvality života v obci 

slúži viacero ukazovateľov medzi ktoré patrí i vývoj počtu obyvateľstva, prirodzený 

prírastok/úbytok obyvateľstva, hustota obyvateľstva a iné 

6.1 Vývoj počtu obyvateľov 

Celoslovenský trend je znižovanie počtu obyvateľov, ktorý je spojený so starnutím populácie, 

s nižšou pôrodnosťou a vyššou úmrtnosťou. 

Tabuľka č. 6 Vývoj počtu obyvateľov 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet 

obyvateľov 
187 184 182 182 183 181 177 182 176 

Celkový počet obyvateľov vykazuje v sledovanom období úbytok obyvateľov. V roku 2006 to 

bolo 187 obyvateľov. Avšak v minulom roku 2014 sa počet obyvateľov znížil o jedenásť na 

počet 176.   

6.2 Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva 

Prirodzený prírastok, resp. úbytok obyvateľstva je rozdiel medzi narodenými a zomretými 

obyvateľmi v obci. Celoslovenský trend je spojený s vyššou mierou úmrtnosti ako pôrodnosti. 

Migračné saldo je rozdiel medzi počtom prisťahovaných a odsťahovaných v obci. Celkový 

prírastok je súčet prirodzeného prírastku a prírastku sťahovaním.  

Tabuľka č.7 Celkový prírastok obyvateľstva 

Rok Prirodzený 
prírastok/úbytok 

Migračné saldo Celkový prírastok 

2006 0 2 2 

2007 -3 0 -3 

2008 -1 -1 2 

2009 -2 -1 -3 

2010 -1 1 0 

2011 1 -3 -2 

2012 -5 -1 -6 

2013 0 6 6 

2014 -3 -4 -7 

 

Z tabuľky uvedenej vyššie vyplýva, že obec Záskalie mala v rokoch 2006-2014 kolísavý 

prírastok/úbytok obyvateľstva.  Obec v poslednom roku dosiahla záporné migračné saldo 

i prirodzený úbytok obyvateľstva. Celkový prírastok tak bol -7 obyvateľov.  
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6.3 Veková štruktúra  

Tabuľka vekovej štruktúry obyvateľstva predstavuje rozdelenie obyvateľov do troch kategórií 

podľa veku. Ide o obyvateľov v predproduktívnom veku, produktívnom veku 

a poproduktívnom veku. Na základe tejto štatistiky možno určiť či ide o obec so staršími 

obyvateľmi, ktorá má nižší rozvojový potenciál, alebo o obec s mladými rodinami, kde možno 

očakávať nárast obyvateľstva.  

Tabuľka č.8  Veková kategória obyvateľstva  

 

 

 

Veková 
kategória 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet 
obyvateľov 
celkom 

185 182 180 177 177 185 179 185 178 

Predprodukt
ívny vek – 
muži (0-14) 

17 17 19 19 21 18 18 17 14 

% 16,83 16,83 18,63 19,39 21,65 17,48 18,18 16,50 14,28 

Predprodukt
ívny vek – 
ženy (0-14) 

16 15 12 11 12 14 14 14 14 

% 19,04 18,52 15,38 13,92 15,00 17,07 17,50 17,07 17,5 

Produktívny 
vek – muži       
(15-59) 

68 65 66 63 59 72 69 74 74 

% 67,32 64,36 64,71 64,29 60,82 69,90 69,70 71,84 75,51 

Produktívny 
vek – ženy     
(15-54) 

50 39 41 43 45 53 53 54 51 

% 59,52 48,15 52,56 54,43 56,25 64,63 66,25 65,85 63,75 

Poproduktív
ny vek – 
muži       
(60+) 

16 19 17 16 17 13 12 12 10 

% 15,84 18,81 16,67 16,33 17,53 12,62 12,12 11,65 10,20 

Poproduktív
ny vek – 
ženy       
(55+) 

18 27 25 25 23 15 13 14 16 

% 21,42 33,33 32,05 31,65 28,75 18,29 16,25 17,07 20 
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Graf č. 1: Veková kategória obyvateľstva v obci Záskalie za rok 2014 

 

 

Z tabuľky a grafu vyplýva, že v obci sa nachádza najväčší podiel obyvateľov v produktívnom 

veku, spolu 69%. V predproduktívnom veku je 16% obyvateľstva a poproduktívnom veku 15% 

obyvateľov.  Uvedený trend je skôr pozitívny, nakoľko je skôr výnimkou aby sa v obci nachádzal 

väčší podiel obyvateľstva v predproduktívnom veku ako v poproduktívnom.  
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6.4 Národnostná štruktúra   

Národnostná štruktúra v obci je ukazovateľov problematiky národnostných menšín, ich 

komunitného života a začlenenia do spoločnosti.  

Graf č.2: Národnostná štruktúra obyvateľstva v obci Záskalie roku 2014 

 

 

 

 

 

 

 

V obci má najväčší podiel slovenská národnosť, v ôsmich príkladoch nebola národnosť zistená. 

6.5 Vzdelanostná štruktúra  

Vzdelanostná štruktúra predstavuje nielen úroveň vzdelania obyvateľov, ale aj ich uplatnenia 

na trhu práce.  

Tabuľka č. 9 Vzdelanostná štruktúra 

Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania Spolu 

Základné 49 

Učňovské (bez maturity) 21 

Stredne odborne (bez maturity) 65 

Úplne stredne učňovské (s maturitou) 4 

Úplne stredne odborne (s maturitou) 30 

Úplne stredne všeobecne 2 

Vyššie 1 

Vysokoškolské bakalárske 1 

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 9 

Vysokoškolské doktorandské 0 

Ostatný bez udania školského vzdelania 3 

Ostatný bez školského vzdelania 33 

Súhrn 188 
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Graf č. 3: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v obci Záskalie 

 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce má nasledovnú štruktúru. Najväčší podiel vzdelania 

je stredné odborné bez maturity. Základné vzdelanie má 23% obyvateľov. Naopak 

vysokoškolské vzdelanie má 9 obyvateľov. 
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7. Ekonomická štruktúra 

Ekonomickú štruktúru vytvárajú podnikateľské subjekty alokované v obci a ich zameranie. 

Podieľajú sa na tvorbe hrubého domáceho produktu, ponúkajú pracovné príležitosti a s tým 

súvisiace osobné dôchodky pre obyvateľstvo, prispievajú k rozvoju obce prostredníctvom 

miestnych daní. Sú teda hlavnou silou ekonomického rozvoja v obci. Na ekonomickom rozvoji 

obce sa podieľa i miestna samospráva, predovšetkým vytváraním podmienok pre rozvoj 

podnikania, ale i priamou podnikateľskou činnosťou. 

7.1 Miera nezamestnanosti  

Vyjadruje pomer počtu nezamestnaných k počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva 

Tabuľka č. 10 Miera nezamestnanosti 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Miera nezamestnanosti v % 24,32 13,46 13,08 17,92 21,15 22,40 27,05 

 

Graf č. 4: Miera nezamestnanosti obyvateľstva 

 

 

 

 

 

 

 

Miera nezamestnanosti stúpa od roku 2008. V roku 2012 je na úrovni 27,05 %, čo je vysoko 

nad celoslovenským priemerom.  

7.2 Evidovaní uchádzači o zamestnanie   

Predstavuje počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktorí hľadajú prácu a sú ihneď 

pripravení nastúpiť do zamestnania.  
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Tabuľka č. 11 Evidovaní uchádzači o zamestnanie 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet  28 19 30 52 51 69 77 65 72 

 

7.3 Evidencia podnikateľských subjektov 

Formulár č. A 1 Evidencia podnikateľských subjektov  

Číslo Názov PO/sídlo/Sk NACE: 

1 SEDLÁČEK PETER Ing. 

2 COOP Jednota Trestená - spotrebné družstvo  

 

Formulár č.  A 2  Evidencia mimovládnych organizácií  

P. č. Názov: 

1 Hokejbalový klub TIGRE - ZÁSKALIE 

2 Urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo Záskalie  

 

 

  

file:///C:/Users/Basa/Desktop/PHSR%20nové/PHSR%20ZÁSKALIE/podnikatelské-Zaskalie.xlsx%23'Karta%20PO%201'!A1
file:///C:/Users/Basa/Desktop/PHSR%20nové/PHSR%20ZÁSKALIE/podnikatelské-Zaskalie.xlsx%23'Karta%20PO%202'!A1
file:///C:/Users/Basa/Desktop/PHSR%20nové/PHSR%20ZÁSKALIE/mimovládne-záskalie.xlsx%23'Karta%20MO%201'!A1
file:///C:/Users/Basa/Desktop/PHSR%20nové/PHSR%20ZÁSKALIE/mimovládne-záskalie.xlsx%23'Karta%20MO%202'!A1
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8. Sociálna infraštruktúra  

8.1 Domový a bytový fond 

V roku 2014 tvorí v obci bytový fond 103 rodinných domov. Obyvatelia obce podľa tradície a 

prieskumov majú záujem prevažne o samostatne stojace rodinné domy.  

Cieľom je teda zvýšenie predpokladaného nárastu obyvateľstva a vytvorenie priaznivých 

podmienok pre zvýšenie kvality bývania. Individuálna bytová výstavba sa bude realizovať 

prednostne v zastavanej časti obce v existujúcich prielukách, na voľných plochách a tiež 

formou prestavieb a nadstavieb existujúceho bytového fondu. 

8.2 Školstvo 

Materská škola ani Základná škola sa v obci Záskalie nenachádza. Žiaci dochádzajú do 

základnej školy a materskej školy v Považskej Teplej, ktorá je vzdialená 4 km od obce, alebo do 

okresného mesta Považská Bystrica 8 km vzdialeného.  

8.3 Zdravotníctvo 

V obci nie je zdravotné stredisko pre deti ani pre dospelých. Najbližšia nemocnica s poliklinikou 

sa nachádza v Považskej Bystrici cca vzdialená 8 km. Rýchla záchranná služba príde do obce 

približne za 10-15 minút. 

8.4 Sociálna starostlivosť 

Domov dôchodcov sa v obci nenachádza.  V súvislosti s predpokladaným nárastom podielu 

staršieho obyvateľstva bude potrebné zabezpečiť v obci prevádzku sociálnych služieb pre 

obyvateľov v poproduktívnom veku, poprípade bude potrebné rozšíriť sieť opatrovateľskej 

služby a vytvoriť podmienky pre starších občanov. 

8.5 Spoločenský, kultúrny a športový život 

Služby a spoločenský život 

V obci sa nenachádzajú ubytovacie zariadenia, obchody ani športové kluby, je tu jedine 

hostinec  

Základné služby pre obyvateľov poskytujú potraviny, ktoré sa nachádzajú 4 km vzdialenej 

Považskej Teplej.  

Ubytovanie 

Ubytovacie zariadenie sa priamo v obci nenachádza, avšak obec je vzdialená 2 km od 

turistického centra Manínska tiesňava a 2 kilometre od ubytovne a reštaurácie, ktorá sa 

nachádza v obci Kostolec.  
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Spoločenský život a kultúra  

V obci Záskalie  sa nachádza kultúrny dom. V súčasnosti je vybavenie kultúrneho domu 

kultúrnymi rekvizitami len slabé. Využitie kultúrneho domu je  primerané, využíva ho mládež 

na rôzne akcie: diskotéky a  tanečné zábavy. Taktiež ho využívajú miestne organizácie. 

Medzi najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia patrí: hodové slávnosti, súťaž DHZ o 

pohár starostu obce, posedenia s dôchodcami, Deň matiek a Deň detí. Tieto však obec plánuje 

rozšíriť o niekoľko ďalších, napr. športové hry. 

Šport 

Obec Záskalie nedisponuje športovým zariadením. Do budúcnosti sa plánuje vybudovať areál 

s dreveným zrubom, ktorý bude využívaný na kultúrne vyžitie občanov pri rôznych kultúrnych 

a športových akciách, hasičské súťaže s medzinárodnou účasťou. 

Nachádza sa tu športové ihrisko, kde bolo v roku 2015 vybudované nové oplotenie.  

Administratíva  

Administratívu obce predstavuje obecný úrad.  Obecný úrad je otvorený v pondelok a vo 

štvrtok. V súčasnosti má obecné zastupiteľstvo 5 poslancov. V obci sa nenachádza matrika ani 

pošta. Tieto služby možno vybaviť v meste Považská Bystrica. 

Cestovný ruch  

Prekrásna prírodná scenéria, bohatá fauna a flóra sú vhodným miestom pre turistiku, 

cykloturistiku, zber húb a ostatných lesných plodov, zo zimných športov beh na lyžach 

a rekreačnú turistiku i pre tých najnáročnejších. Obľúbené sú aj organizované  novoročné 

výstupy na Veľký Manín, odkiaľ možno vidieť celý región okresu Považská Bystrica a priľahlé 

pohoria. Vhodné prúdenie vzduchu okolo Veľkého Manínu vytvára podmienky aj pre lety na 

rogale. 

Medzi zaujímavosti obce Záskalie patrí aj horolezecká škola. Teoretické vedomosti si často 

v rámci dohodnutých podmienok  so  štátnou ochrany prírody overujú naši i zahraničný 

návštevníci priamo na strmých skalách oboch tiesňav pod odborným dohľadom. 

Pre výstrahu vážnosti tohto športu je v Manínskej tiesňave vytvorený aj symbolický cintorín 

obetí, ktoré podcenili strmé skalné steny a precenili svoje sily. 

Zaujímavé lokality 

Manínska tiesňava 
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V roku 1988 bol na priblíženie prírodných krás a zaujímavostí Národnej prírodnej rezervácie 

Manínska tiesňava s okolím vybudovaný náučný chodník. Jeho trasa vychádza z Považskej 

Teplej (miestna časť Považskej Bystrice), prechádza obcou Záskalie, PR Kostolecká tiesňava k 

PR Bosmany, prekračuje hrebeň Veľkého Manína (891 m.n.m.) a zostupuje serpentínami po 

jeho svahu okolo minerálnych železitých prameňov k východziemu bodu. Osemnásť zastávok 

s informačnými tabuľami podáva geologickú, floristickú a zoologickú charakteristiku tejto 

vysoko atraktívnej oblasti. Prechod celého okruhu trvá cca 3-4 hodiny.  

Kostolecká tiesňava 

Chránené územie Kostolecká tiesňava predstavuje asi 500 m dlhá skalná tiesňava, ktorá vznikla 

epigenetickým zarezaním sa Manínskeho potoka do vápencového brala Drieňovky. 

Prerezaním sa bradlo rozdelilo na dve časti - Drieňovku a Kavčiu skalu. Kým ľavá strana je 

rozpadnutá do mnohých bralnatých útvarov a z väčšej časti zarastá hustou vegetáciou, pravá 

strana vytvára mohutný skalný dóm, tesne pod vrcholom so skalným previsom 

pseudokrasového pôvodu. Uprostred padá až k ceste obrovské suťovisko. Najmä na severnej 

stene kostoleckého piliera vidieť pekné ležaté prevrátené súvrstvia. Záver kaňonu tvorí rad 

malebných skalných rebier s malým oknom. Tiesňava je charakteristická výskytom mnohých 

vzácnych a chránených rastlinných druhov - žltohlavu európskeho, poniklecu slovenského, 

túžobníka brestového. Možno tu pozorovať vzácneho zákonom chráneného motýľa jasoňa 

červenookého . 

Turistické chodníky  

0880 Považská Teplá – Manínska tiesňava – Záskalie – Vrchteplá. Dĺžka 9,3km. Čas 2 hodiny 

20 minút. 

Červeno značený turistický chodník sa začína na železničnej stanici v Považskej Teplej. 

Pokračuje cez obec smerom do Manínskej tiesňavy, kde sa napája žlto značený turistický 

chodník /8580/. Prechádza NPR Manínska tiesňava a cez Záskalie, kde sa napája zeleno 

značený turistický chodník /5585/, pokračuje cez PR Kostolecká tiesňava. Popod PP Bosmany 

pokračuje cez Vrchteplú. V obci chodník stretá viacero turistických chodníkov /2694,5662/. 

V obci je na vrchu Hôrka pamätník a v bývalej škole pamätná izba SNP. Chodník pokračuje 

popod Havraniu skalu a Hoľazne do sedla a pokračuje do okresu Bytča. Cez Súľov, hrebeňom 

Súľovských skál, pokračuje až do Strážova v Žiline. Chodník má úsek na území okresu zhodný 

s trasou náučného chodníka Manínska a Kostolecká tiesňava. 

5585 Záskalie – Pod Veľkým Manínom, rázcestie žltej. Dĺžka 2,1km. Čas 50 minút. 
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Zeleno značený turistický chodník vedie celý po území okresu. Začína v Záskalí odbočením z 

červeno značeného turistického chodníka /0880/ a po miernom stúpaní sa končí napojením 

na žlto značený turistický chodník /8580/ pod Veľkým Manínom. 

Cyklotrasa - 5310 – Záskalie – Považská Bystrica  

Farba: zelená  Evidenčné číslo: 5310  Dĺžka: 7,3 km         Prevýšenie: 140/220m 

Náročnosť: SPORT Určenie: MTB bicykel  Legalizovaná: 2005 

Obnovená: 2011 Asfalt: 50% 

Les a štrk: 50% Správca: SCK Súľov 

Miestna zelená trasa umožňujúca prepojenie obce Záskalie s Považskou Bystricou. Trasa je 

ľahšieho charakteru a zvládne ju aj rodina s deťmi. Najväčším lákadlom na trase je najmä 

prekrásne prírodné prostredie na dedinkou Záskalie. Väčšina trasy prechádza územím CHKO 

Strážovské vrchy a preto by sa mal cykloturista správať slušne a dodržiavať pokyny ochrany 

prírody. 

Trasa začína na križovatke s modrou cykloturistickou trasou v obci Záskalie. Po chvíli končí 

asfaltový povrch a trase pokračuje stúpaním po poľnej ceste až do sedla nad obec. Odtiaľto sa 

nám naskytá fantastický výhľad na dolinu z ktorej sme vyšli na čele s Kostoleckou tiesňavou. 

Po krátkej pauze pokračujeme ešte po poľnej ceste, ktorá sa neskôr mení na lesnú spevnenú 

cestu. Nad obcou Podmanín je krátky a prudký zjazd na ktorom si najmä menej zdatný cyklista 

musí dať pozor. V obci sa už cesta mení na asfaltovú a za nami týči mohutný Veľký Manín. Z 

obce Podmaním pokračujeme po asfaltovej ceste až do Považskej Bystrice, kde trasa končí na 

križovatke viacerých cyklotrás. 

 

 

  

http://tn.cykloportal.sk/tipy-na-vylety/73-5310-zaskalie-povazska-bystrica
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9. Vplyv miestnej samosprávy na ekonomiku obce  

Na dosiahnutie cieľov v rámci rozvoja miestnej ekonomiky obce slúžia nasledovné nástroje:  

 Podielové dane – dane z príjmov fyzických osôb, rôzne projekty, kde sú prostriedky 

z európskych fondov a štátneho rozpočtu.  

 Finančné nástroje - daňové právomoci pozostávajúce z miestnych daní, predovšetkým 

dane z nehnuteľností a miestne poplatky za komunálny odpad  

 Využitie majetku - príprava a prenájom nehnuteľností sústredené na podnikateľské 

aktivity  

 Marketingové nástroje samosprávy  

9.1 Finančné a rozpočtové hospodárenie obce  

Finančné hospodárenie je riadené najmä rozpočtom obce, ktorý vyjadruje ekonomickú 

hospodárnosť obce. Spustením fiškálnej decentralizácie po roku 2005 boli posilnené príjmy 

samospráv prostredníctvom právomocí, ktoré determinovali výšku miestnych daní. Zaviedol 

sa systém prerozdeľovania daní z príjmu fyzických osôb medzi jednotlivé obce a stali sa 

vlastným príjmom pre obce. Daňové príjmy predstavujú pre rozpočet processtabilné a 

opakovateľné zložky. Naopak nedaňové príjmy majú doplnkový charakter, ktoré vychádzajú z 

vlastníctva, prevodu majetku a činností obce.  

Tabuľka č. 12 Bežné príjmy a výdavky 

Kategória Ekonom. 
klasifikácia 

V tis. 
SK 
2008 

V EUR 
2009 

V EUR 
2010 

V EUR 
2011 

V EUR 
2012 

V EUR 
2013 

V EUR  
2014 

100 Daňové 
príjmy 

872 28 724 23 740 28 171 26 781,08 29 708,26 31 568,96 

200 Nedaňové 
príjmy 

45 2 195 1 783 1 186 1731,61 2 557,48 1 089,20 

300 Granty 
a transfery 

400 6 092 4 854 1 572 1 415,45 1 509,53 3 170,29 

Bežné príjmy spolu 1 317 37 011 30 377 30 929 29 928,14 33 775,27 35828,45 
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Tabuľka č. 13 Programový rozpočet obce 

Kategó
ria 

Funkčná klasifikácia V tis. SK 
2008 

V EUR 
2009 

V EUR 
2010 

V EUR 
2011 

V EUR 
2012 

V EUR 
2013 

V EUR 
2014 

01 Všeobecné verejné 
služby 

759 26 043 23 619 26 460 22498,02 24955,11 26832,32 

03 Požiarna 
ochrana/verejný 
poriadok a bezpečnosť 

0 72 37 66 0 14,86 73,18 

04 Všeobecná ekonomická 
oblasť 

250 760 39 0 643,05 1 075,50 80,19 

05 Ochrana životného 
prostredia 

76 2 815 2 656 3 171 2 434,47 2 779,95 2 526,17 

06 Občianska vybavenosť 
a bývanie 

109 934 2 015 936 272,11 763,60 3 021,45 

08 Rekreácia, šport, 
kultúra, náboženstvo 

0 246 780 570 599,73 1 679,02 972,47 

09 Vzdelávanie nemáme 0 0 0 0 0 0 0 

10 Sociálne zabezpečenie 78 2 231 1 959 497 684,52 457,83 656,11 

Bežné výdavky spolu 1 272 33 101 31 105 31 700 27131,90 31725,87 34161,89 
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AII. Analýza vonkajšieho prostredia 

1. STEEP Analýza  

STEEP analýza resp. analýza vonkajšieho prostredia zohľadňuje vplyv STEEP faktorov. Ide o faktory 

v oblasti sociálnej, technologickej, ekonomickej a politickej. Tieto faktory ovplyvňujú najmä 

miestny rozvoj. Všetky faktory sú vzájomne späté a nie je možné ich posudzovať oddelene. 

Formulár č. A3 STEEP analýza 

Sociálne 
prostredie 

Technologické 
prostredie 

Ekonomické 
prostredie  

Environmentálne 
prostredie  

Politické 
prostredie  

Zmeny 
populácie-
zvyšovanie 
počtu 
vysokoškolsky 
vzdelaných 
ľudí 

Využívanie IKT pre 
komunikáciu s 
obyvateľstvom 
obce a 
zabezpečenie 
skvalitnenia 
verejných služieb  
 

Využívanie 
doplnkových 
zdrojov 
financovania z EÚ 
pre 
spolufinancovanie 
projektov  
 

Zvyšovanie 
environmentálneho 
zaťaženia  
 

Administratívna 
pripravenosť SR 
na čerpanie 
finančných 
prostriedkov z 
EÚ  
 

 Zavádzanie 
inovatívnych 
prvkov u 
zamestnávateľov  
 

Nové pracovné 
príležitosti  
 

Zistenie doposiaľ 
neobjavených 
environmentálnych 
záťaží  
 

Komplikovaná 
legislatíva v 
oblasti 
verejného 
obstarávania  
 

  Vyriešenie 
dopravného 
zaťaženia  
 

  

  Daňové zaťaženie   
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AIII. Zhodnotenie súčasného stavu územia 

1. SWOT analýza 

Formulár č. A4 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Hospodárske Hospodárske 
 Vhodné podmienky pre rozvoj drevospracujúceho 

a lesného hospodárstva 

 dobrá dopravná dostupnosť  

 vybudovaná sieť na rozvod elektrickej energie  

 existencia verejného osvetlenia  

 existencia verejného rozhlasu  

 vyhovujúci systém regionálnej autobusovej dopravy  

 pravidelný odvoz TKO a separovanie 

 existencia verejného vodovodu 

 zhodnotenie existujúcich remesiel – ich oživenie a 
rozvoj  

 existencia vhodných plôch pre budovanie oddychových 
častí  

 spolupráca s podnikateľským sektorom  

 podpora podnikateľov a vytvorenie vhodných 
podnikateľských podmienok  

 čerpanie prostriedkov EÚ 

 v blízkosti obce prechádzajúce cesta diaľničného typu 
D1 prepájajúca severnú a juhozápadnú časť Slovenska 
medzinárodného významu,  

 dostatok pracovnej sily, ktoré sú k dispozícii pre  
priemyselne zamerané podniky v okolí 

 pokrytie signálom mobilných operátorov  

 postupne zavádzané služby eGovernemtu a 
elektronizácia služieb štátnej správy a samosprávy  

 významné zariadenie cestovného ruchu s možnosťou 
stravy a ubytovania vzdialené 2 km od obce 

 podnikatelia v oblasti agroturistiky  

 nízky rozpočet obce nedovoľuje v dostatočnej miere 
podporovať podnikateľské aktivity obyvateľstva, 

 nedostatok investičného kapitálu z vlastných zdrojov, 

 vysoká finančná zaťaženosť a administratívne bariéry 
obmedzujúce rozvoj podnikania, 

 nedostatočné využitie existujúcich výrobných kapacít, 

 nedostatočná podpora poľnohospodárskych podnikov, 

 nevyriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom a stavbám, 
ktoré sa môžu stať prekážkou pri rozvoji 
podnikateľských aktivít,  

 zlý technický stav ciest a komunikácií  

 absencia železničnej dopravy  

 nízky rozpočet obce nedovoľuje potrebnú podporu 
podnikania  

 nedostatok vlastného investičného kapitálu  

 nedobudovaná technická infraštruktúra  

 odliv mladých ľudí  

 absencia stavebných pozemkov vo vlastníctve obce  

 administratívna náročnosť pri získavaní prostriedkov z 
fondov EÚ  

 nevyhovujúci stav miestnych komunikácií  

 nevyhovujúci stav verejného osvetlenia  

 absencia kanalizačnej siete  

 nedostatok finančných prostriedkov na údržbu 
technickej infraštruktúry  

 absencia chodníkov popri cestách a komunikáciách  

 nízky počet užívateľov internetu  

 absencia optických dátových rozvodov  

 absencia podnikateľských subjektov s majetkovou 
účasťou obce,  

Sociálne Sociálne 
 existencia poľovných revírov  

 existencia cyklotrás  

 existencia turistických chodníkov  

 existencia domu kultúry  

 dobre fungujúca spolková činnosť  

 dlhoročná história obce, tradície,  

 pravidelné kultúrne aktivity : oslava Dňa matiek,  
posedenie s prestárlymi občanmi,  kultúrne akcie pre 
deti na MDD, Mikuláš, divadelné predstavenia, stavanie 
májov, vítanie detí do života,  jubilejné sobáše, 
spoločenské plesy, zábavy a diskotéky, 

 udržiavané tradície a zvyky : obecný ples,  stavanie 
májov,  vítanie detí do života, oslavy výročia obce 

 rozvoj a uchovávanie kultúrnych tradícií a folklóru,  

 dobré kultúrne povedomie obyvateľov,  

 strategická východisková poloha na poznávacie výlety  

 

 

 nedostatok finančných prostriedkov na údržbu 
existujúcich a výstavbu nových športovo-rekreačných 
objektov  

 nedostatočné materiálne zabezpečenie a podpora 
talentovanej mládeže  

 nedostatok finančných prostriedkov pre činnosť 
kultúrnych zariadení a ich rozvoj  

 nerozvinutá kultúrna turistika  

 slabá propagácia kultúrnych aktivít obce  

 nedostatočne rozvinutý cestovný ruch  

 nedostatočná informovanosť obyvateľstva o 
možnostiach podnikania v cestovnom ruchu  

 nedostatočná propagácia obce a regiónu  

 nedostatočná spolupráca s cestovnými kanceláriami  

 slabá propagácia ľudových tradícií a remesiel, ako i 
miestnych špecifík  

 nedostatok športovísk potenciálne využiteľných 
návštevníkmi obce  

Environmentálne Environmentálne 
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 prírodné bohatstvo s lesmi, pasienkami,  

 veľké plochy lesov vhodných na rekreáciu,  

 vysoká hustota vzácnych prírodných úkazov,  

 existencia separovaného zberu,  

 zabezpečený systém odvozu a likvidácie komunálneho 
odpadu,  

 fungujúci systém odvozu a likvidácie TKO, 

 existencia protipovodňových opatrení na rieke Váh, 
 

 

 98 % obyvateľstva využíva pevné palivá pri zásobovaní 
teplom, 

 v širšom okolí prítomné výrobné prevádzky 
spôsobujúce nadmernú produkciu polietavých častíc 
prachu, 

 narastanie individuálnej automobilovej a motocyklovej 
dopravy na diaľnici D1, 

 nízka miera vynútiteľnosti práva v oblasti ŽP, 

 nedostatočná informovanosť obyvateľstva o stave ŽP, 

 nedostatok technických kapacít zberu, dopravy, 
triedenia, zhodnocovania a likvidácie odpadov, 

 sídlo ekologicky záťažových prevádzok v Považskej 
Bystrici, 

 kyslé dažde znehodnocujúce lesný porast v okolí, 

 nadmerné využívanie umelých hnojív spôsobujúce 
acidifikáciu pôdy, 

 existencia čiernych skládok, 
 

Príležitosti Ohrozenia 

Hospodárske Hospodárske 
 

 využitie prírodného potenciálu (rozvoj ekoturizmu)  

 nadviazanie nových partnerstiev na úrovni SR a aj v 
zahraničí  

 orientácia na efektívne partnerstvá a kooperáciu 
aktérov regionálneho rozvoja  

 vysporiadanie pozemkov  

 podpora rozvojových investícií,  

 vytvorenie nových pracovných miest najmä v malom a 
strednom podnikaní a službách,  

 dostatok ľudských zdrojov s dostatočnými 
skúsenosťami v oblasti poľnohospodárstva, 

 rozšírenie drevovýroby, 

 existencia vhodných podmienok na rozvoj 
poľnohospodárstva, 

 maximálna podpora podnikateľov a vytváranie 
vhodných podnikateľských podmienok, 

 rozvoj technickej infraštruktúry, 

 rozvoj informačných technológií – lepší prístup 
k informáciám, 

 rozvoj environmentálne vhodných technológií, 

 vytvorenie nových pracovných miest najmä v malom a 
strednom podnikaní a službách, 

 spájanie pravidelných, tradičných kultúrnych aktivít 
s podnikateľskými aktivitami, resp. organizovanie 
kultúrnych aktivít pre podnikateľské účely (poznávacia 
a kultúrna turistika), 

 rekonštrukcia miestnych komunikácií, 
 

 
 administratívne opatrenia obmedzujúce plnohodnotný 

rozvoj cestovného ruchu,  

 veľká administratívna náročnosť pre    získanie financií  
zo štátnych dotácií a z fondov EU, 

 nedostatok investičného kapitálu, 

 neochota obyvateľov uskutočňovať podnikateľské 
aktivity, 

 neochota obyvateľov investovať do ďalšieho 
vzdelávania, 

 malá miera podpory miest a obcí zo strany štátu, 

 zhoršujúci sa stav obecných stavieb a komunikácií, 

 absencia chodníkov popri miestnych cestných 
komunikáciách, 

 nevýhodné podmienky čerpania prostriedkov z EÚ 
fondov, 

 nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov 
z komerčných bánk, 

 pokles rozsahu prepravy na železnici a zvyšovanie 
negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie, 

 zvyšujúce sa náklady na údržbu a opravy cestnej 
infraštruktúry, 

 oneskorená výstavba a modernizácia cestnej siete, 

 spomalenie hospodárskeho rastu, 

 narastanie environmentálneho zaťaženia, 

 trvalý presun cestujúcich z verejnej osobnej dopravy  na 
individuálnu dopravu, 

 nedostatočná kvalita právneho rámca výkonu činností 
verejnej správy,  

 zvyšovanie komunikačnej a administratívnej náročnosti 
výkonu činností verejnej správy vo vzťahu k externému, 
ako aj internému prostrediu, 

 

Sociálne Sociálne 
 

 možnosť použitia 2% daní daňových subjektov na 
prioritné potreby zdravotníctva, 

 rozšírenie opatrovateľskej služby, 

 zakladanie mimovládnych neziskových organizácií 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby, 

 podpora rozvoja sociálnych služieb, a iných opatrení, 
projektov a programov na podporu sociálneho 
začleňovania ohrozených skupín podľa ich  špecifických  
potrieb, 

 

 rast počtu obyvateľov v seniorskej kategórii, 

 zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín 
obyvateľstva, 

 nízky záujem zamestnávateľov  o prijímanie uchádzačov 
o zamestnanie na podporované pracovné miesta, 

 nedostatočný záujem zamestnávateľov o udržatelnosť 
vytvorených pracovných miest, 
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 lepšie podmienky na zlaďovanie prac. a rodinných 
povinností, 

 možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EÚ  

 zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľstva, žiakov 
a učiteľov  

 úprava cyklotrás a turistických chodníkov  

 rozvinúť kultúrne povedomie a tradície mládeže  

 cezhraničná spolupráca s ČR vo všetkých oblastiach 
života  

 lepšia koordinovanosť a propagácia podujatí obce a 
okolitých obcí  

 obnova tradícií a remesiel  

 podpora miestnych spolkov  

 spolupráca s podnikmi v regióne vrátane zvýšenia 
prístupu žiakov k moderným strojom a zariadeniam, 

 vybudovanie pódia v centre obce so štýlovým dreveným 
posedením, 

 vybudovanie predajných stánkov,  

 každoročné folklórne slávnosti, 

 výstavba izby folklóru a zvyklostí obce,  

 výstavba remeselného dvora, 

 rozvoj sponzorovania kultúry, 

 obnova zanikajúcich tradícií, 

 vydanie multimediálnych propagačných materiálov 
o obci, jej kultúrnom dedičstve a tradícii, 

 zefektívnenie spolupráce s okolitými obcami na 
regionálnej úrovni, 

 vybudovanie vnútorného orientačného systému 
/označenie ulíc, budov, lokalít, orientačná mapka/, 

 vydávanie obecných novín, propagačné materiály, 

 možnosť rozvíjať agroturistiku, 

 možnosť rozvoja oddychovej turistiky v okolí  

 možnosti rozvoja cykloturistických, jazdeckých 
a náučných chodníkov, 

 vytypovanie lokality na rozvoj rekreačných aktivít, 

 výstavba rekreačného zariadenia v majetku obce, 
 

 zvyšujúci sa počet klientov odkázaných na pomoc iných 
nesystematickou preventívnou prácou  v prirodzenom 
rodinnom a otvorenom prostredí, 

 zvyšujúce sa finančné náklady na sociálne služby a iné 
opatrenia pretrvávaním poskytovania  tradičných 
foriem pomoci  a služieb pobytového charakteru   a 
riziko  znižovania kvality života občanov finančnou 
náročnosť sociálnych služieb pre klienta, 

 nepriaznivý demografický vývoj, 

 nedostatok finančných prostriedkov na údržbu 
existujúcich športových objektov, 

 nedostatočné materiálne zabezpečenie a podpora 
talentovanej mládeže v jednotlivých druhoch športov, 

 nárast sociálnej ohrozenosti mládeže, 

 nedostatok finančných prostriedkov na výstavbu 
nových športovo-rekreačných objektov, 

 neochota ľudí investovať a započať podnikateľské 
aktivity v cestovnom ruchu, 

 zaostávanie obce v rozvoji CR sa nakoniec odrazí 
v úrovni kvality života jeho obyvateľov, 

 predstih „konkurenčných obcí“ v oblasti poznávacej 
turistiky, športovej a pobytovej turistiky, 

 nezáujem obyvateľov o rozvoj svojho kultúrneho 
povedomia, 

 slabá podpora kultúry zo strany štátu a VUC, 

 posun priorít mládeže ku konzumnej kultúre, 

 nedostatok finančných prostriedkov na šírenie miestnej 
kultúry za hranice katastrálneho územia na obce, 

 neuskutočnená rekonštrukcia kultúrneho domu, 
 

 
 

Environmentálne Environmentálne 

 
 vybudovanie kanalizačnej siete  

 zmena palivovej základne  

 využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov 
energie  

 zachovanie a propagácia prírodného dedičstva  

 odstránenie zdrojov znečistenia povrchových a 
podzemných vôd  

 zvýšiť povedomie obyvateľstva v oblasti životného 
prostredia  

 možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EÚ  

 vybudovanie nových zberných stanovíšť na separovaný 
odpad, 

 zakúpenie nádob na sklo, papier, plasty, 

 úprava verejných plôch, 

 rekonštrukcia miestnych komunikácií, 
 

 
 rozvoj „tvrdého“ turizmu, ktorý neberie ohľad na 

potreby miestneho obyvateľstva a prostredia  

 nadmerná hospodárska činnosť negatívne vplývajúca 
na stav životného prostredia  

 nadmerné využívanie fosílnych palív domácnosťami  

 znečistenie ovzdušia strednými zdrojmi znečistenia  

 zníženie biodiverzity  

 nárast množstva vyprodukovaných  

 zhoršujúci sa stav životného prostredia v dôsledku 
nadmernej hospodárskej činnosti v ostatných častiach 
kraja, 

 znečistenie ovzdušia veľkými zdrojmi znečistenia, 

 dopady na zdravotný stav obyvateľov, 

 zníženie biodiverzity, 

 pretrvávajúce vykurovanie hlavne tuhými palivami, 

 nárast množstva vyvážaných odpadov, 

 nízka disciplína pri nakladaní s odpadmi, 

 neriešenie problému existencie „čiernych“ skládok, 
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Formulár č. A5 Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík  

Druh rizika Objekt 
rizika 

Zdroj rizika Nežiaduce 
dôsledky 

Pravdepodobnosť 

Individuálne  Územie  Nezáujem 
partnerov/obyvateľov 
o realizáciu PHSR  
 

Nenaplnenie 
stanovených 
cieľov PHSR 

Nízka 

Technické Územie Dopravná zaťaženosť 
územia  
 

Zaťaženie 
životného 
prostredia  

Nízka/Stredná  

Ekologické Územie Zistenie doposiaľ 
neobjavených starých 
environmentálnych 
záťaží  
 

Zvyšovanie 
znečistenia 
životného 
prostredia  

Nízka 

Sociálne  Územie Nedostatočné 
kapacity  
 

Odliv 
obyvateľstva  
 

Nízka 

Ekonomické Územie Neatraktívne 
prostredie pre 
investorov  

Zvyšovanie 
nezamestnanosti  
 

Nízka 
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Strategická časť 

Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí 

hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme 

dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. 

Stratégia vyplýva z názorov a požiadaviek obyvateľov obce, zo SWOT analýzy a realizovaných 

analýz. Definovanie globálneho cieľa a strategických cieľov v jednotlivých oblastiach rozvoja 

obce je dôležité najmä z hľadiska naplnenia rozvojových zámerov a priorít obce. 

Obsah: 

 Vízia územia 

 Formulácia a návrh stratégie 

 Výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja 

(hospodárska, sociálna, environmentálna) 

 

1. Vízia obce  

V súvislosti s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja, ktorá predstavuje víziu, že regióny 

budú schopné využívať svoj vnútorný potenciál ako svoju konkurenčnú výhodu za účelom 

zvyšovania kvality života lokálneho obyvateľstva, a zároveň v jednotlivých regiónoch budú 

znižované vnútroregionálne rozdiely:  

Obec Záskalie  bude  

- Ekonomicky rozvíjajúca sa obec, ktorá podporuje podnikateľov vo vidieckom 

cestovnom ruchu, tvorbu nových pracovných miest, vybudovanie siete služieb 

s ponukou obchodov, turistických trás. 

- Sociálne a spoločensky atraktívna obec – ktorá bude plniť funkciu miesta pre aktívny 

život všetkých obyvateľov, starším obyvateľom zabezpečí všetky základné potreby pre 

plnohodnotný život v dôchodkovom veku, opatrovateľskú službu a sociálnu 

starostlivosť, zdravotné ošetrenie v dosahu, pre mladých ľudí možnosť zakladania 

spolkov, aktívneho stretávania sa, možnosti pre využitie voľného času, tvorba 

voľnočasových aktivít a spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia, vytvorenie 

vhodných podmienok pre mladé rodiny s deťmi, znižovanie kriminality, vybudovanie 

atraktívnej obce nielen pre obyvateľov ale i pre turistov a návštevníkov 

- Obec so zdravým životným prostredím s modernou interaktívne komunikujúcou 

samosprávou v ekologicky zdravom, tichom a príťažlivom prostredí 



                                       PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZÁSKALIE 
  

 

 PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2015 - 2025 44 

 

Pre roky 2015-2025 s rešpektovaním horeuvedeného spracovatelia navrhujú vízia rozvoja 

obce, ktorá je zameraná hlavne na kvalitu života občanov.  

- Priateľská obec, vzdelaných a pracovitých občanov a návštevníkov s pozitívnym 

vzťahom k obci a k životnému prostrediu.  

- Obec aktívna, kultúrne a spoločensky rozvinutá založená na spolupráci obyvateľov 

a návštevníkov s cieľom zlepšiť životné podmienky a zvýrazniť krásu a prednosti 

územia.  

- Zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom rozvoja vidieckeho podnikateľského 

prostredia, ktoré je šetrné k životnému prostrediu.  

- Úspešnou spoluprácou v regióne, realizáciou regionálnych politík a využitím investícií 

docieliť vyvážený rozvoj   

Pre naplnenie vízie rozvoja si obec pre roky 2014-2020 stanovila tri prioritné oblasti svojho 

rozvoja: 

1. sociálna oblasť, 

2. ekonomická (hospodárska) oblasť, 

3. environmentálna oblasť, 

V týchto prioritných oblastiach bude obec vytvárať podmienky pre zvýšenie kvality života 

obyvateľov obce, pre zvýšenie jej konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s 

vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja a rešpektovaním strategických cieľov 

VÚC –TSK.  V prioritných oblastiach rozvoja si obec stanovila strategické ciele a navrhla 

opatrenia, ktorými tieto strategické ciele chce dosiahnuť. 

PRIORITOU STRATÉGIE EURÓPA 2020 je dosiahnutie rastu, ktorý je: 

Inteligentný  - Udržateľný- Inkluzívny 

V nadväznosti na PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja a Stratégie Európa 2020 budeme 

tieto priority dosahovať nasledovným spôsobom:  

Inteligentný rast, založený na inováciách, modernizácii a podpore výskumu a vývoja, ktorý 

vplýva na štatistiky rozvinutosti európskych regiónov. Faktor je treba výrazne posilniť a 

zhodnotiť. To je možné za predpokladov rozvinutého a kvalitného školstva na úrovni 

stredného školstva a následných kompetencií v oblasti vyššieho vzdelania. Užšie prepojenie 

školstva s praxou je nevyhnutnosťou. 

 Vzdelávanie – prispôsobenie svojich zručností súčasným požiadavkám trhu práce 
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 Digitálna spoločnosť – väčšie prepojenie digitánych technológií a zvyšovanie digitálnej  

gramotnosti obyvateľstva. 

Udržateľný rast  sa zakladá na: 

 Znižovaním emisií a zachovaním biologickej rozmanitosti 

 Využívaním nových ekologických technológií 

 Budovaním inteligentných rozvodov elektrickej energie 

 Zlepšovaním prostredia MSP 

Inkluzívny rast znamená efektívne využívanie zdrojov vnútorného prostredia Regiónu: 

ľudských, prírodných a kapitálových. Významným faktorom je spoluúčasť obyvateľov TSK na 

tomto inkluzívnom raste. Súvisí s tým najmä rozvoj kreativity obyvateľov vo všetkých typov 

aktivít najmä rozvoj: cestovného ruchu, kultúry a športu. Dôležitým faktorom je funkčná 

dopravná infraštruktúra napojená na medzinárodné dopravné koridory so zabezpečenou 

podporou podnikateľských aktivít využívajúcich miestne ľudské zdroje s potrebnou 

kvalifikáciou.  

2. Strategické ciele 

Vízia obce ZÁSKALIE 

 
Strategický cieľ. 

Zvýšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom kvalitne dobudovanej technickej a 
sociálnej infraštruktúry, komplexne dobudovanou ponukou obchodu a služieb, vytvorením 

bezpečného a atraktívneho priestoru obce. 
 
Formulár č. S 1 - Hierarchia strategických cieľov 
 

Prioritné oblasti 

PO 1 
Hospodárska 

PO 2 
Sociálna 

PO 3 
Environmentálna 

Ciele prioritných oblastí 

Cieľom hospodárskej oblasti je 
zvyšovanie konkurencieschopnosti 
a tvorba pracovných príležitostí  

Cieľom sociálnej oblasti je 
vytvoriť podmienky pre 
kvalitný život občanov  

Cieľom environmentálnej 
oblasti je ochrana a tvorba ŽP  

Opatrenia- Oblasti podpory 

Podnikateľské prostredie, malé 
a stredné podniky   

Sociálna starostlivosť  Technická infraštruktúra 
 

Dopravná 
infraštruktúra 

Športová, kultúrna a 
zdravotnícka 
infraštruktúra 

Odpadové hospodárstvo  
 

Cestovný ruch Verejná správa 
 

Protipovodňová ochrana 
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  Ochrana prírody a biodivezity  
 

 
 

Prioritné oblasti, oblasti podpory a opatrenia 
PO 1 

Hospodárska 
PO 2 

Sociálna 
PO 3 

Environmentálna 
Oblasť podnikateľského prostredia, 

malých a stredných podnikov 
Oblasť sociálnej starostlivosti Oblasť technickej infraštruktúry 

Opatrenie 1.1  
Podpora podnikateľov a zvýšenie 
zamestnanosti v obci. 

Opatrenie 2.1  
Komplexná starostlivosť 
o sociálne znevýhodnené 
skupiny občanov. 

Opatrenie  3.1  
Dobudovanie kanalizácie a ČOV, 
dobudovanie verejného vodovodu 

Opatrenie 1.2  
Optimálna sieť zmodernizovaných 
verejných budov.  
 

 Opatrenie  3.2  
Plynofikácia obce a obnoviteľné 
zdroje energie 

Opatrenie 3.3  
Úsporne a esteticky osvetlená 
obec a ozvučená  s dôrazom na 
bezpečnosť. 

Oblasť dopravnej infraštruktúry Oblasť športovej, kultúrnej a 
zdravotníckej  infraštruktúry  

Oblasť odpadového 
hospodárstva 

Opatrenie 1.3  
Kvalitné, bezpečné a udržiavané 
miestne komunikácie, chodníky  
 

Opatrenie  2.2 
Podpora kultúrnych, 
športových a spoločenských 
podujatí  

Opatrenie  3.4 
 Obec s účinným, ekonomicky 
udržateľným a ekologickým 
systémom odpadového 
hospodárstva. 
 

Oblasť cestovného ruchu Oblasť verejnej správy 
 

Oblasť protipovodňovej ochrany 

Opatrenie 1.4  
Vytváranie podmienok pre rozvoj 
cestovného ruchu 

Opatrenie  2.3 

Skvalitnenie verejných služieb 
poskytovaných občanom  
 

Opatrenie  3.5 
Ochrana obyvateľov pred 
povodňami. 

   Oblasť ochrany prírody 
a biodiverzity 

  Opatrenie  3.6 
Podpora aktivít v oblasti 
prírodného dedičstva 
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Stratégia rozvoja obce Záskalie na roky 2015-2025 (Prehľad) 
 

1. Oblasť hospodárskej politiky 
Cieľom obce Záskalie na roky 2015-2025 v hospodárskej oblasti je zvyšovanie 
konkurencieschopnosti a tvorba pracovných príležitostí. Tento cieľ sa bude napĺňať 
prostredníctvom opatrení: 

 
Opatrenie 1.1   Podpora podnikateľov a zvýšenie zamestnanosti v obci. 
Opatrenie 1.2   Optimálna sieť zmodernizovaných verejných budov. 
Opatrenie 1.3   Kvalitné, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie, chodníky  
Opatrenie 1.4   Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu, marketing  
 

2. Oblasť sociálnej politiky 
Cieľom obce Záskalie na roky 2015-2025 v sociálnej oblasti je vytvoriť podmienky pre 
kvalitný život občanov. Tento cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom opatrení: 

 
Opatrenie 2.1   Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov. 
Opatrenie 2.2   Podpora kultúrnych, športových a spoločenských podujatí  
Opatrenie 2.3   Skvalitnenie verejných služieb poskytovaných občanom  
 

3. Oblasť environmentálnej politiky 
Cieľom obce Záskalie na roky 2015-2025 v environmentálnej  oblasti je ochrana a tvorba ŽP. 
Tento cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom opatrení: 

 
Opatrenie  3.1   Dobudovanie kanalizácie, verejného vodovodu a ČOV 
Opatrenie  3.2  Plynofikácia obce a obnoviteľné zdroje 
Opatrenie  3.3  Úsporne a esteticky osvetlená obec a ozvučená  s dôrazom na 

bezpečnosť. 
Opatrenie  3.4  Obec s účinným, ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom 

odpadového hospodárstva. 
Opatrenie  3.5   Ochrana obyvateľov pred povodňami. 
Opatrenie  3.6   Podpora aktivít v oblasti prírodného dedičstva 
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3. Programová časť 

Obsah:  

 Konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom 
a prioritám 

 Súbor ukazovateľov výsledkov a dopadov vrátane východiskových a cieľových 
hodnôt 

 
Programová časť PHSR obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie 
programu rozvoja obce, t. j. obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v 
hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike minimálne na úroveň opatrení a aktivít, ktoré 
sú tvorené vecne príbuznými skupinami projektov. 
 
Formulár č. P 1 - Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí 
 
OP. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020-25 

1.1  Podpora podnikateľov a zvýšenie zamestnanosti v obci 

1.1.1 Spracovanie stratégie podpory podnikania 
a zvýšenie informovanosti o možnostiach 
podpory zo strany obce, VUC, štátu, EÚ  

       

1.1.2 Komunikácia s hlavnými sociálno-
ekonomickými partnermi pri koordinácií 
rozvojových aktivít 

       

1.1.3 Podpora tradičných odvetví a zavádzanie 
nových technológií- poľnohospodárstvo 

       

1.2. Optimálna sieť zmodernizovaných verejných budov 

1.2.1 Rekonštrukcia obecného úradu (čiastočná 
rekonštrukcia podkrovia kultúrneho domu) 

       

1.2.2 Rekonštrukcia a rozšírenie obecného cintorína  
(oplotenie, chodníky, dobudovanie osvetlenia)  

       

1.2.3 Výstavba amfiteátra         

1.2.4 Výstavba hasičskej zbrojnice        

1.2.5 Rekonštrukcia obecnej knižnice (digitalizácia, 
vybavenie, kompletná rekonštrukcia)   

       

1.3 Kvalitné bezpečné a udržiavané miestne komunikácie, chodníky 

1.3.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
(kompletná) a dobudovanie do nových častí 
(Zhotovenie prístupovej komunikácie 
k novovybudovaným rodinným domom v časti 
„Briežky“, rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v častiach „Bazalie, Záhumnie, 
stred obce, Chudovská“ 

       

1.3.2 Výstavba chodníkov v celej obci a v nových 
častiach , úprava verejných priestranstiev  

       

1.3.3 Rekonštrukcia zastávok        

1.3.4 Značenie ciest chodníkov a ulíc, dopravné 
značenie, merače rýchlosti, spomaľovače - 
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Značenie ulíc na miestnej úrovni podľa 
zaužívaných názvov  

1.3.5 Vybudovanie námestia v centre obce         

1.4 Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu  

1.4.1 Výstavba multifunkčného športového areálu, 
detských ihrísk, oddychových zón 

       

1.4.2 Výstavba pamätnej izby         

1.4.3 Vybudovanie rozhľadne         

1.4.4 Dostupnosť a propagácia prírodných 
a historických pamiatok  

       

1.4.5 Vybudovanie remeselného dvora v centre 
obce 

       

1.4.6 Podpora vytvárania nových atraktivít v obci -        

1.4.7 Spracovanie histórie, monografie obce         

1.4.8 Prepojenie obce so subjektami cestovného 
ruchu a agroturistiky , poľnohospodárske 
a agro- podniky v obci 

       

1.4.9 Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií a ich 
maximálne využitie v CR  

       

1.4.10 Spracovanie kalendára podujatí         

1.4.11 Spolupráca s ostatnými obcami - Medziobecná 
spolupráca medzi okolitými obcami 

       

2.1 Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 

2.1.1. Zriadiť zariadenie poskytujúce opatrovateľské 
služby-denné centrum pre dôchodcov, rozvoz 
jedál, nákup auta 

       

2.1.2 Klubová a spolková činnosť v obci –aktivity, 
výlety 

       

2.1.3 Znižovanie nezamestnanosti a aktivácia 
nezamestnaných – práce pre nezamestnaných 
zabezpečenie pracovných pomôcok a náradia, 
školenia, poistenie, spolupráca s ÚPSVaR, 
podpora zamestnávania obyvateľov 

       

2.2 Podpora kultúrnych, športových a spoločenských podujatí  

2.2.1 Organizovanie pravidelných podujatí         

2.2.2 Spolupráca so spolkami a jednotlivcami 
pôsobiacimi v tejto sfére  

       

2.2.3 Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií (folklór, 
hudba, pôvodný odev) a ich maximálne 
využitie v cestovnom ruchu   

       

2.3 Skvalitnenie verejných služieb poskytovaných občanom  

2.3.1 Projekt elektronizácie služieb verejnej správy        

2.3.2 Aktualizácia/tvorba rozvojových dokumentov 
obce –  

       

2.3.3 Využívanie medzinárodnej spolupráce pre 
rozvojové aktivity a propagáciu obce, 
budovanie partnerstiev- vytváranie 
partnerstiev s družobnou obcou  

       

2.3.4 Rekonštrukcia káblovej televízie, výmena 
zariadení, optických káblov, podperných 
bodov, zavedenie internetu do káblovej TV, 
internet 
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2.3.5 Nákup techniky, traktora so štiepkovačom, 
vlečkou, radlicou, posýpačom, traktorbager, 
príp. malé nákladné vozidlo.  

       

3.1 Dobudovanie kanalizácie, verejného vodovodu a ČOV 

3.1.1 Výstavba miestnej kanalizácie na území celej 
obce - technická dokumentácia 

       

3.1.2 Dobudovanie verejného vodovodu do nových 
častí a rekonštrukcia starého (rozšírenie 
verejného vodovodu v lokalite Chudovská) 

       

3.2 Plynofikácia obce a obnoviteľné zdroje  

3.2.1 Plynofikácia obce         

3.2.2 Využívanie obnoviteľných zdrojov energie  - 
Solárne panely, fotovoltaika, biomasa, 
alternatívne zdroje energie – využitie 
v obecných budovách ale i podpora a osveta 
medzi obyvateľmi  

       

3.3 Úsporne, esteticky osvetlená a ozvučená obec s dôrazom na bezpečie  

3.3.1 Modernizácia a rekonštrukcia verejného 
osvetlenia  a dobudovanie do nových častiach 
obce ,  

       

3.3.2 Rekonštrukcia a modernizácia verejného 
rozhlasu a ústredne, bezdrôtový, rozšírenie 
verejného rozhlasu do nových ulíc a lokalít 

       

3.3.3 Kamerové systémy v centre obce        

3.4 Obec s účinným ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom odpadového hospodárstva 

3.4.1 Nakladanie s komunálnym a drobným 
stavebným odpadom, mobilne zbery, 
triedenie odpadu, odstránenie nelegálnych 
a čiernych skládok, revitalizácia územia 

       

3.4.2 Vybudovanie zberného dvora – výstavba 
budovy, oplotenie, zabezpečenie technológií 
na zber, separovanie a zhodnocovanie 
odpadov, kontajnerové stojiská pri družstve 

       

3.4.3 Projekty osvety a propagácie separovaného 
zberu  

       

3.4.4 Spracovanie biologického odpadu a zriadenie 
kompostoviska + technické vybavenie 

       

3.4.5 Zakúpenie kompostérov do každej domácnosti         

3.5 Ochrana obyvateľov pred povodňami 

3.5.1 Projekt budovania odvodňovacích jarkov 
v celom katastri obce 

       

3.6 Podpora aktivít v oblasti prírodného dedičstva 

3.6.1 Vybudovanie náučného chodníka 
s informačnými tabuľami o atraktivitách v obci 
a jej histórii, vytvoriť tak spojenie s okolitými 
obcami a zatraktívniť tak územie pre turistov  

       

3.6.2 Vytvorenie cyklistickej trasy, prepojenie 
s okolitými obcami 

       

3.6.3 Rekonštrukcia pamiatok v obci           
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3.1 Súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt  

Súčasťou PHSR je určenie merateľných ukazovateľov, ktoré sú potrebné pre monitorovanie 
a hodnotenie plnenia PHSR. Ide o mechanizmus plnenia opatrení prostredníctvom 
vykonávania jednotlivých aktivít. Tieto hodnoty sa zbierajú počas viacerých rokov.  Merateľné 
ukazovatele predstavujú výstupy v danej oblasti. K merateľným ukazovateľom zaraďujeme 
i tie, ktoré sú zameraní na sledovanie cieľovej skupiny každej z oblastí.  
Ukazovatele výstupov, výsledkov a dopadov sú spracované v nasledovnej tabuľke: 
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Formulár č.P2  Ukazovatele výstupu, výsledku a dosahu 
 

OP. Ukazovateľ výstupu Počiatočná 
hodnota 
ukazovateľa 

Plánovaná 
hodnota 
ukazovateľa 

Rozpočet obce Externé zdroje Spolu náklady 

1.1  Podpora podnikateľov a zvýšenie zamestnanosti v obci 

1.1.1 Spracovanie stratégie podpory podnikania 
a zvýšenie informovanosti o možnostiach 
podpory zo strany obce, VUC, štátu, EÚ  

Zapojení 
podnikatelia 
(počet) 

0 3 500,00€ 4 500,00€ 5 000,00€ 

1.1.2 Komunikácia s hlavnými sociálno-ekonomickými 
partnermi pri koordinácií rozvojových aktivít 

Počet 0 1 500,00€ 4 500,00€ 5 000,00€ 

1.1.3 Podpora tradičných odvetví a zavádzanie nových 
technológií- poľnohospodárstvo 

Počet 0 1 50,00€ 450,00€ 500,00€ 

1.2. Optimálne sieť zmodernizovaných verejných budov 

1.2.1 Rekonštrukcia obecného úradu (čiastočná 
rekonštrukcia podkrovia kultúrneho domu) 

Rozsah 
rekonštrukcie (%) 

70% 100% 15 000,00€ 135 000,00€ 150 000,00€ 

1.2.2 Rekonštrukcia a rozšírenie obecného cintorína  
(oplotenie, chodníky, dobudovanie osvetlenia)  

Rozsah 
rekonštrukcie (%) 

40% 100% 3 000,00€ 27 000,00 30 000,00€ 

1.2.3 Výstavba amfiteátra  Počet 0 1 3 000,00€ 27 000,00 30 000,00€ 

1.2.4 Výstavba hasičskej zbrojnice Počet 0 1 35 000,00€ 315  000,00 350 000,00€ 

1.2.5 Rekonštrukcia obecnej knižnice (digitalizácia, 
vybavenie, kompletná rekonštrukcia)   

Rozsah 
rekonštrukcie (%) 

80% 100% 500,00€ 4 500,00€ 5 000,00€ 

1.3 Kvalitné bezpečné a udržiavané miestne komunikácie, chodníky 

1.3.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
(kompletná) a dobudovanie do nových častí 
(Zhotovenie prístupovej komunikácie 
k novovybudovaným rodinným domom v časti 
„Briežky“, rekonštrukcia miestnych komunikácií 
v častiach „Bazalie, Záhumnie, stred obce, 
Chudovská“ 

Rozsah 
rekonštrukcie (%) 

30% 100% 20 000,00€ 180 000,00€ 200 000,00€ 

1.3.2 Výstavba chodníkov v celej obci a v nových 
častiach , úprava verejných priestranstiev 

Rozsah výstavby 
(%) 

20% 100% 3  000,00€ 27 000,00€ 30 000,00€ 

1.3.3 Rekonštrukcia zastávok Rozsah 
rekonštrukcie (%) 

30% 100% 500,00€ 4 500,00€ 5 000,00€ 

1.3.4 Značenie ciest chodníkov a ulíc, dopravné 
značenie, merače rýchlosti, spomaľovače - 

Rozsah značenia 
(%) 

20% 90% 500,00€ 4 500,00€ 5 000,00€ 
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Značenie ulíc na miestnej úrovni podľa 
zaužívaných názvov  

1.3.5 Vybudovanie námestia v centre obce  Počet 0 1 1 000,00€ 9 000,00€ 10 000,00€ 

1.4 Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu 

1.4.1 Výstavba multifunkčného športového areálu, 
detských ihrísk, oddychových zón 

Rozsah výstavby  
(%) 

0% 100% 1 000,00€ 9 000,00€ 10 000,00€ 

1.4.2 Výstavba pamätnej izby  Počet 0 1  500,00€ 4 500,00€ 5 000,00€ 

1.4.3 Vybudovanie rozhľadne  Počet 0 1 2 000,00€ 18 000,00€ 20 000,00€ 

1.4.4 Dostupnosť a propagácia prírodných 
a historických pamiatok  

Zvýšenie 
propagácie (%) 

50% 80%  500,00€ 4 500,00€ 5 000,00€ 

1.4.5 Vybudovanie remeselného dvora v centre obce Počet 0 1 500,00€ 4 500,00€ 5 000,00€ 

1.4.6 Podpora vytvárania nových atraktivít v obci - Zvýšenie 
spolupráce (%) 

30% 90% 50,00€ 450,00€ 500,00€ 

1.4.7 Spracovanie histórie, monografie obce  Počet 0 1 100,00€ 900,00€ 1 000,00€ 

1.4.8 Prepojenie obce so subjektami cestovného ruchu 
a agroturistiky, poľnohospodárske a agro- 
podniky v obci 

Spoločné projekty 
(počet) 

0 1 50,00€ 450,00€ 500,00€ 

1.4.9 Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií a ich 
maximálne využitie v CR  

Zvýšenie 
spolupráce (%) 

30% 90% 50,00€ 450,00€ 500,00€ 

1.4.10 Spracovanie kalendára podujatí  Počet 0 1 50,00€ 450,00€ 500,00€ 

1.4.11 Spolupráca s ostatnými obcami - Medziobecná 
spolupráca medzi okolitými obcami 

Zvýšenie 
spolupráce (%) 

30% 90% 50,00€ 450,00€ 500,00€ 

2.1 Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 

2.1.1. Zriadiť zariadenie poskytujúce opatrovateľské 
služby-denné centrum pre dôchodcov, rozvoz 
jedál, nákup auta 

Využiteľnosť( (%) 50% 100% 100,00€ 900,00€ 1 000,00€ 

2.1.2 Klubová a spolková činnosť v obci –aktivity, výlety Zlepšenie úrovne  
(%) 

0 1 50,00€ 450,00€ 500,00€ 

2.1.3 Znižovanie nezamestnanosti a aktivácia 
nezamestnaných – práce pre nezamestnaných 
zabezpečenie pracovných pomôcok a náradia, 
školenia, poistenie, spolupráca s ÚPSVaR, 
podpora zamestnávania obyvateľov 

Počet zapojených 
nezamestnaných  

0 3 100,00€ 900,00€ 1 000,00€ 

2.2 Podpora kultúrnych, športových a spoločenských podujatí  

2.2.1 Organizovanie pravidelných podujatí  Zlepšenie úrovne 
(%) 

70% 100% 100,00€ 900,00€ 1 000,00€ 
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2.2.2 Spolupráca so spolkami a jednotlivcami 
pôsobiacimi v tejto sfére  

Zapojenie spolkov 
do diania v obci 
(%) 

30% 100% 100,00€ 900,00€ 1 000,00€ 

2.2.3 Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií (folklór, 
hudba, pôvodný odev) a ich maximálne využitie 
v cestovnom ruchu   

Využiteľnosť 
tradícií (%) 

20% 100% 100,00€ 900,00€ 1 000,00€ 

2.3 Skvalitnenie verejných služieb poskytovaných občanom 

2.3.1 Projekt elektronizácie služieb verejnej správy Podiel zvýšenia e-
verejnej správy 

10% 100% 500,00€ 4 500,00€ 5 000,00€ 

2.3.2 Aktualizácia/tvorba rozvojových dokumentov 
obce  

Počet 0 1 500,00€ 4 500,00€ 5 000,00€ 

2.3.3 Využívanie medzinárodnej spolupráce pre 
rozvojové aktivity a propagáciu obce, budovanie 
partnerstiev- vytváranie partnerstiev s družobnou 
obcou  

Partneri (počet) 0 2 500,00€ 4 500,00€ 5 000,00€ 

2.3.4 Rekonštrukcia káblovej televízie, výmena 
zariadení, optických káblov, podperných bodov, 
zavedenie internetu do káblovej TV, internet 

Rozsah využitia 
(%) 

20% 100% 500,00€ 4 500,00€ 5 000,00€ 

2.3.5 Nákup techniky, traktora so štiepkovačom, 
vlečkou, radlicou, posýpačom, traktorbager, príp. 
malé nákladné vozidlo.  

Rozsah využitia 
(%) 

20% 100% 2 000,00€ 18 000,00€ 20 000,00€ 

3.1 Dobudovanie kanalizácie, verejného vodovodu a ČOV 

3.1.1 Výstavba miestnej kanalizácie na území celej obce 
technická dokumentácia 

Rozsah (%) 0% 100 % 100,00€ 9  000,00€ 10 000,00€ 

3.1.2 Dobudovanie verejného vodovodu do nových 
častí a rekonštrukcia starého (rozšírenie 
verejného vodovodu v lokalite Chudovská) 

Rozsah (%) 80% 100 % 10 000,00€ 90 000,00€ 100 000,00€ 

3.2 Plynofikácia obce a obnoviteľné zdroje 

3.2.1 Plynofikácia obce  Rozsah (%) 0% 100% 4 000,00€ 36 000,00€ 300 000,00€ 

3.2.2 Využívanie obnoviteľných zdrojov energie  - 
Solárne panely, fotovoltaika, biomasa, 
alternatívne zdroje energie – využitie v obecných 
budovách ale i podpora a osveta medzi 
obyvateľmi  

Úspora (%) 0% 30-50% 2 000,00€ 18 000,00€ 20 000,00€ 

3.3 Úsporne, esteticky osvetlená a ozvučená obec s dôrazom na bezpečie 
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3.3.1 Modernizácia a rekonštrukcia verejného 
osvetlenia  a dobudovanie do nových častiach 
obce ,  

Podiel 
rekonštrukcie (%) 

70% 100% 2 000,00€ 18 000,00€ 20 000,00€ 

3.3.2 Rekonštrukcia a modernizácia verejného rozhlasu 
a ústredne, bezdrôtový, rozšírenie verejného 
rozhlasu do nových ulíc a lokalít 

Podiel 
rekonštrukcie (%) 

70% 100% 2 000,00€ 18 000,00€ 20 000,00€ 

3.3.3 Kamerové systémy v centre obce Kamerový systém 
v centre (%) 

0% 100% 1 000,00€ 9 000,00€ 10 000,00€ 

3.4 Obec s účinným ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom odpadového hospodárstva 

3.4.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným 
odpadom, mobilne zbery, triedenie odpadu, 
odstránenie nelegálnych a čiernych skládok, 
revitalizácia územia 

Zlepšenie 
triedenia odpadu 
(%) 

30% 90% 1 000,00€ 9 000,00€ 10 000,00€ 

3.4.2 Vybudovanie zberného dvora – výstavba budovy, 
oplotenie, zabezpečenie technológií na zber, 
separovanie a zhodnocovanie odpadov, 
kontajnerové stojiská pri družstve 

Počet zberných 
dvorov 

0 1 3 000,00€ 27 000,00€ 30 000,00€ 

3.4.3 Projekty osvety a propagácie separovaného zberu  Zvýšenie 
informovanosti 
(%) 

10% 70% 100,00€ 900,00€ 1 000,00€ 

3.4.4 Spracovanie biologického odpadu a zriadenie 
kompostoviska + technické vybavenie 

Podiel 
spracovania (%) 

10% 100% 4 000,00€ 36 000,00€ 40  000,00€ 

3.4.5 Zakúpenie kompostérov do každej domácnosti  Podiel 
spracovania (%) 

10% 100%  2 000,00€ 18000,00€ 20 000,00€ 

3.5 Ochrana obyvateľov pred povodňami 

3.5.1 Projekt budovania odvodňovacích jarkov v celom 
katastri obce 

Odvodňovacie 
jarky (%) 

10% 100% 4  000,00€ 36 000,00€ 40  000,00€ 

3.6 Podpora aktivít v oblasti prírodného dedičstva 

3.6.1 Vybudovanie náučného chodníka s informačnými 
tabuľami o atraktivitách v obci a jej histórii, 
vytvoriť tak spojenie s okolitými obcami 
a zatraktívniť tak územie pre turistov  

Rozsah výstavby 
(%) 

0% 100% 500,00€ 4 500,00€ 5 000,00€ 

3.6.2 Vytvorenie cyklistickej trasy, prepojenie 
s okolitými obcami 

Rozsah výstavby 
(%) 

0% 100% 500,00€ 4 500,00€ 5 000,00€ 

3.6.3 Rekonštrukcia pamiatok v obci    Rozsah 
rekonštrukcie (%) 

20% 100% 500,00€ 4 500,00€ 5 000,00€ 
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4. Realizačná časť 

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného 

zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia 

programu rozvoja obce na základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový 

harmonogram realizácie programu rozvoja formou akčných plánov.  

 Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR 

 Popis inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob 

komunikácie, kooperácie a koordinácie 

 Stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým skupinám 

 Systém monitorovania a hodnotenia 

Plán hodnotenia a monitorovania realizácie PHSR, Monitorovacia správa 

 

4.1 Popis úloh jednotlivých partnerov pre realizácii PHSR  

Začiatok realizácie PHSR sa začína po vypracovaní a schválení PHSR v obecnom zastupiteľstve 

a zabezpečuje ju počas platnosti PHSR podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja. Obec na účely podpory regionálneho rozvoja „zabezpečuje a koordinuje 

vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, 

pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad 

programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce s územnoplánovacou 

dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis.“  

Partneri  

Pri samotnej realizácii PHSR vystupujú partneri projektu s ktorými má obec dlhodobé 

skúsenosti a spolupráca prebiehala i v minulosti. Ide najmä o organizácie pôsobiace v obci, ale 

i samotných podnikateľov.  Partnermi sú aj susedné obce, s ktorými je úzka spolupráca nielen 

v projektoch technického zamerania, ale i pri organizácií spoločenských aktivít.  

Dôležité partnerstvá sú i v oblasti členstva obce v mikroregionálnom združení miest a obcí, ale 

i v MAS Naše Považie, ktorá je založená na základe spolupráce miestnych samospráv, 

podnikateľov a subjektov tretieho sektora.  
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4.2 Organizačné a inštitucionálne zabezpečenie realizácie PHSR  

Organizačné zabezpečenie  

Obecný úrad má v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja dostatočné skúsenosti na 

programovej aj projektovej úrovni: z prípravy, realizácie a hodnotenia programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (2007-2013), z prípravy a realizácie projektov 

financovaných zo štrukturálnych fondov v Programovom období 2007-2013 ako i z prípravy a 

realizácie projektov financovaných z rôznych dotačných titulov v rokoch 2007-2013. 

Základnými orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Tieto orgány 

spolupracovali pri príprave PHSR a budú dohliadať na pravidelné získavanie pripomienok od 

partnerov, poslancov a verejnosti.  

Obecné zastupiteľstvo  

Najvyšším orgánom obce je obecné zastupiteľstvo, ktoré PHSR schvaľuje a zabezpečuje jeho 

plnenie. Obecné zastupiteľstvo taktiež rozhoduje o realizácií projektov zo štrukturálnych 

fondov a ich spolufinancovaní. V prípade hodnotenia PHSR obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

hodnotiace a monitorovacie správy a rozhoduje o aktualizácii programu. Obecné 

zastupiteľstvo môže rozdeliť jednotlivé priority programu a akčného plánu komisiám OcÚ 

zaoberajúcim sa monitorovaním a hodnotením. 

Starosta obce 

Najvyšším výkonným orgánom obce je starosta obce, ktorý podpisuje schválenie dokumentu, 

riadi samotný proces implementácie, zastupuje obec vo veciach verejných.  
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Inštitucionálne zabezpečenie  

Administratívne a inštitucionálne náležitosti obce, ako aj orgánov zriadených obecným 

zastupiteľstvom, uskutočňuje obecný úrad, ktorého činnosť riadi starosta obce. 

Formulár č. R1 Realizácia činností PHSR 

Činnosť OZ  Starosta obce Komisie obce OcÚ Hlavný 

kontrolór 

Financovanie Schvaľuje riadi hodnotí  vykonáva  

Implementácia Schvaľuje riadi hodnotí vykonáva  

Hodnotenie Schvaľuje riadi  vykonáva  

Monitorovanie Schvaľuje riadi hodnotí vykonáva  

Kontrola Schvaľuje riadi navrhuje  vykonáva 

 

4.3 Komunikačná stratégia  

Komunikačná stratégia obce bude založená na informovanosti občanov. Prostredníctvom 

komunikačnej stratégie obec informuje o svojich cieľoch, aktivitách, plánoch, ale vyvíja i snahu 

o zapojenie verejnosti a získanie ich názorov a pripomienok.  

Potrebou je aj informovanie zamestnancov a partnerov o aktuálnom dianí v oblasti, preto 

bude cieľom obce zvyšovať ich vedomosti prostredníctvom vzdelávacích aktivít.  

Hlavným nástrojom komunikácie obce je jej webová stránka. Nasledujú úradná tabuľa, verejný 

rozhlas, obecné noviny.  

Komunikačná stratégia začala prebiehať už v čase príprav PHSR, zapojením verejnosti 

a v tomto duchu sa bude niesť až po koniec programového obdobia a platnosti PHSR.  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce podlieha schvaľovaniu obecným 

zastupiteľstvom. Ako komunikačný nástroj slúži „Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva“. 

Vstupné informácie pripravujú zamestnanci obecného úradu, prerokúva sa v komisiách 

zastupiteľstva a po spracovaní informácií rokujú o ňom poslanci obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je verejné a tiež uvedený materiál je prístupný verejnosti. O 

zasadnutí obecného zastupiteľstva je obyvateľstvo informované prostredníctvom informačných 

kanálov: miestny rozhlas a informačná tabuľa.  
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4.4 Monitorovanie a hodnotenie 

Monitorovanie  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strednodobý dokument, to znamená, že 

je vypracovaný na dlhšie časové obdobie. Toto je dôvod prečo ho je potrebné priebežne 

sledovať a monitorovať od začiatku jeho platnosti až po jeho ukončenie.  

Údaje pre monitorovanie sú merateľné ukazovatele aktivít v PHSR, ktoré sú vymenované vo 

Formulári č. R2.  

Ako výstupný materiál monitorovania slúži monitorovacia správa PHSR, ktorú zostavujú 

zamestnanci obce v spolupráci s komisiami a zodpovednosť za ňu preberá starosta obce. 

Monitorovanie je dôležitou súčasťou realizácie PHSR, nakoľko práve monitorovacia správa 

predstavuje komplexnú informáciu o plnení opatrení a aktivít na dané programové obdobie. 

Hodnotenie PHSR  

Hodnotenie PHSR bude prebiehať priebežne a systematicky počas celej doby platnosti PHSR 

až po jeho ukončenie. Hodnotenie sa vykonáva na operatívnej úrovni a vykonáva sa 

každoročne v zmysle platnej legislatívy zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho 

rozvoja. Hlavným zdrojom informácií je monitorovacia správa. Výstupom je hodnotiaca 

správa, ktorú bude každoročne schvaľovať OZ. Hodnotiace a monitorovacie správy 

predstavujú dôležitý aspekt pre rozhodnutia OZ a starostu obce pri riadení implementácie 

programu za účelom dosiahnutia stanovených cieľov jednotlivých prioritných oblastí PHSR. 

 

Formulár č. R 2 Plán hodnotenia a monitorovania realizácie PHSR 
 

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2014 - 2020 

Typ hodnotenia    
 

Prvé hodnotenie  Dôvod vykonania/ periodicita 

Ad hoc hodnotenie celého 

PHSR alebo jeho časti 

2015-2025 Každoročne v zmysle platnej legislatívy: 

Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore 

regionálneho rozvoja.  

Tematické hodnotenie časti 

PHSR 

2016 Téma hodnotenia identifikovaná ako riziková 

časť vo výročnej monitorovacej správe za 

predchádzajúci kalendárny rok  

Ad hoc mimoriadne 

hodnotenie  

  Pri značnom odklone od stanovených 
cieľov a doľahnutých hodnôt 
ukazovateľov.  

 Pri návrhu na revíziu PHSR.  
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Ad hoc hodnotenie celého 
PHSR  
 

2017, 2020 V prípade aktualizácie PHSR podľa platnej 
Metodiky pre vypracovanie PHSR, ktoré sa 
očakáva každé 3-4 roky.  

Ad hoc hodnotenie celého 
PHSR alebo jeho časti  
 

 Na základe rozhodnutia starostu obce v 
zmysle príslušných predpisov, na základe 
rozhodnutia kontrolného orgánu obce, na 
základe podnetu poslancov, na základe 
protokolu Národného kontrolného úradu SR 
a na základe Správy auditu  

Ad hoc hodnotenie celého 
PHSR alebo jeho časti  
 

2020 Na základe rozhodnutia starostu obce o 
prípade strategického dokumentu Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre 
nasledujúce programové obdobie.  

 
Formulár č. R3 – Monitorovacia správa – príloha č. 1 PHSR  
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5. Finančná časť  

PHSR obsahuje aj finančnú časť, ktorá bezprostredne nadväzuje na predchádzajúce časti. 

Obsahom je finančné zabezpečenie jednotlivých častí a opatrení. 

Finančná časť obsahuje:  

 Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR 

 Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít za účasti sociálno-
ekonomických partnerov v území prepojených na programový rozpočet 

 

5.1 Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR 

Finančný plán sa skladá z troch skupín realizácie PHSR, celkové finančné náklady počas celej doby 

realizácie sú uvedené v nasledovnej tabuľke. 

Formulár č. F 1 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia  

Politika Spolu 

I. Hospodárska politika 874 000,00€ 

II. Sociálna  politika 45 500,00€ 

III. Environmentálna politika 636 000,00€ 

 

5.2 Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení 

Projekty uvedené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce budú realizované 

predovšetkým z:  

A     Riadne zdroje finančného zabezpečenia  

A. 1 Verejné zdroje  

a) štátny rozpočet vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev 

(dotačné tituly jednotlivých rozpočtových kapitol ministerstiev, príp. Úradu Vlády SR)  

b) štátne účelové fondy (Envirofond, Štátny fond rozvoja bývania, Recyklačný fond)  

c) rozpočet vyšších územných celkov (VÚC Trenčín)  

d) rozpočet obcí a miest (vlastné zdroje)  

A.2 Iné zdroje  

e) prostriedky fyzických osôb  
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f) prostriedky právnických osôb  

g) úvery  

h) príspevky medzinárodných organizácií  

i) prostriedky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi 

Slovenskou republikou a inými štátmi (Nórsky finančný mechanizmus, bilaterálne dohody, 

Švajčiarsky finančný mechanizmus)  

j) iné prostriedky, ak to ustanoví osobitný predpis  

B   Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia  

a) finančné prostriedky z Európskej únie, v programovom období 2014 - 2020  tzv. európske 

štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), určené hospodársky zaostalým regiónom (ktoré podľa 

ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vykazujú nižšiu úroveň rozvoja, ako 

je priemerná úroveň Európskej únie) a regiónom s nepriaznivou štruktúrou zamestnanosti a 

podnikateľského prostredia. Priradenie jednotlivých projektových zámerov k programovej 

štruktúre (ĚŠIF) je indikatívne a bude sa upresňovať po schválení jednotlivých operačných 

programov v akčných plánoch 
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Záver 

 Informácia o schválení a zverejnení PHSR 

 

Formulár č. Z 1  

Schválenie PHSR 

Dokument 

Názov  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Záskalie  na roky 2015-2025 

Štruktúra Dokument je štruktúrovaný podľa Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (v zmysle novely Zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o 

podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 18. Júna 2014).  

Spracovanie 

Forma spracovania Úplné spracovanie na kľúč – Regionálna rozvojová agentúra Púchov 

Obdobie 

spracovania 

Jún 2015 – November 2015 

Riadiaci tím 

Počet členov 

Počet stretnutí  

 

3 členovia  

4 stretnutia 

Pracovné skupiny  

Počet členov 

Počet stretnutí  

3 pracovné skupiny 

5 členovia  

9 stretnutí 

Účasť verejnosti 

a komunikácia s 

verejnosťou 

 

Participácia prostredníctvom verejného prerokovania, internetovej stránky, verejného 

rozhlasu 

Náklady na 

spracovanie 

250,00€ 

Prerokovanie  

Prerokovanie v 

orgánoch 

samosprávy 

(výbory, komisie, 

rada)  

Priebežné informovania zastupiteľstva o priebehu a ich participácia na vypracovaní 

Verejné 

pripomienkovanie  

Verejná schôdza  

Posudzovanie SEA:  

 

Nerelevantné  

Schválenie  

Návrh na uznesenie 

zastupiteľstva  
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Prílohy 

Formulár č. R3 – Monitorovacia správa – príloha č. 1 PHSR  

OP. Ukazovateľ 
výstupu 

Počiatočná 
hodnota 
ukazovateľa 

Plánovaná 
hodnota 
ukazovateľa 

Spolu náklady Skutočná 
hodnota 

Skutočné 
náklady 

Skutočná 
hodnota 

Skutočné 
náklady 

Skutočná 
hodnota 

Skutočné  
náklady 

2016 2018 2020 

1.1  Podpora podnikateľov a zvýšenie zamestnanosti v obci 

1.1.1 Spracovanie stratégie podpory podnikania 
a zvýšenie informovanosti o možnostiach 
podpory zo strany obce, VUC, štátu, EÚ  

Zapojení 
podnikatelia 
(počet) 

0 3 5 000,00€       

1.1.2 Komunikácia s hlavnými sociálno-
ekonomickými partnermi pri koordinácií 
rozvojových aktivít 

Počet 0 1 5 000,00€       

1.1.3 Podpora tradičných odvetví a zavádzanie 
nových technológií- poľnohospodárstvo 

Počet 0 1 500,00€       

1.2. Optimálne sieť zmodernizovaných verejných budov 

1.2.1 Rekonštrukcia obecného úradu (čiastočná 
rekonštrukcia podkrovia kultúrneho domu) 

Rozsah 
rekonštrukcie 
(%) 

70% 100% 150 000,00€       

1.2.2 Rekonštrukcia a rozšírenie obecného 
cintorína  (oplotenie, chodníky, 
dobudovanie osvetlenia)  

Rozsah 
rekonštrukcie 
(%) 

40% 100% 30 000,00€       

1.2.3 Výstavba amfiteátra  Počet 0 1 30 000,00€       

1.2.4 Výstavba hasičskej zbrojnice Počet 0 1 350 000,00€       

1.2.5 Rekonštrukcia obecnej knižnice 
(digitalizácia, vybavenie, kompletná 
rekonštrukcia)   

Rozsah 
rekonštrukcie 
(%) 

80% 100% 5 000,00€       

1.3 Kvalitné bezpečné a udržiavané miestne komunikácie, chodníky 

1.3.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
(kompletná) a dobudovanie do nových 
častí (Zhotovenie prístupovej komunikácie 
k novovybudovaným rodinným domom 
v časti „Briežky“, rekonštrukcia miestnych 

Rozsah 
rekonštrukcie 
(%) 

30% 100% 200 000,00€       
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komunikácií v častiach „Bazalie, Záhumnie, 
stred obce, Chudovská“ 

1.3.2 Výstavba chodníkov v celej obci a v nových 
častiach, úprava verejných priestranstiev  

Rozsah 
výstavby (%) 

20% 100% 30 000,00€       

1.3.3 Rekonštrukcia zastávok Rozsah 
rekonštrukcie 
(%) 

30% 100% 5 000,00€       

1.3.4 Značenie ciest chodníkov a ulíc, dopravné 
značenie, merače rýchlosti, spomaľovače - 
Značenie ulíc na miestnej úrovni podľa 
zaužívaných názvov  

Rozsah 
značenia (%) 

20% 90% 5 000,00€       

1.3.5 Vybudovanie námestia v centre obce  Počet 0 1 10 000,00€       

1.4 Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu 

1.4.1 Výstavba multifunkčného športového 
areálu, detských ihrísk, oddychových zón 

Rozsah 
výstavby  (%) 

0% 100% 10 000,00€       

1.4.2 Výstavba pamätnej izby  Počet 0 1 5 000,00€       

1.4.3 Vybudovanie rozhľadne  Počet 0 1 20 000,00€       

1.4.4 Dostupnosť a propagácia prírodných 
a historických pamiatok  

Zvýšenie 
propagácie 
(%) 

50% 80% 5 000,00€       

1.4.5 Vybudovanie remeselného dvora v centre 
obce 

Počet 0 1 5 000,00€       

1.4.6 Podpora vytvárania nových atraktivít v obci 
- 

Zvýšenie 
spolupráce (%) 

30% 90% 500,00€       

1.4.7 Spracovanie histórie, monografie obce  Počet 0 1 1 000,00€       

1.4.8 Prepojenie obce so subjektami cestovného 
ruchu a agroturistiky, poľnohospodárske 
a agro- podniky v obci 

Spoločné 
projekty 
(počet) 

0 1 500,00€       

1.4.9 Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií a ich 
maximálne využitie v CR  

Zvýšenie 
spolupráce (%) 

30% 90% 500,00€       

1.4.10 Spracovanie kalendára podujatí  Počet 0 1 500,00€       

1.4.11 Spolupráca s ostatnými obcami - 
Medziobecná spolupráca medzi okolitými 
obcami 

Zvýšenie 
spolupráce (%) 

30% 90% 500,00€       

2.1 Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
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2.1.1. Zriadiť zariadenie poskytujúce 
opatrovateľské služby-denné centrum pre 
dôchodcov, rozvoz jedál, nákup auta 

Využiteľnosť( 
(%) 

50% 100% 1 000,00€       

2.1.2 Klubová a spolková činnosť v obci –aktivity, 
výlety 

Zlepšenie 
úrovne  (%) 

0 1 500,00€       

2.1.3 Znižovanie nezamestnanosti a aktivácia 
nezamestnaných – práce pre 
nezamestnaných zabezpečenie 
pracovných pomôcok a náradia, školenia, 
poistenie, spolupráca s ÚPSVaR, podpora 
zamestnávania obyvateľov 

Počet 
zapojených 
nezamestnaný
ch  

0 3 1 000,00€       

2.2 Podpora kultúrnych, športových a spoločenských podujatí 

2.2.1 Organizovanie pravidelných podujatí  Zlepšenie 
úrovne (%) 

70% 100% 1 000,00€       

2.2.2 Spolupráca so spolkami a jednotlivcami 
pôsobiacimi v tejto sfére  

Zapojenie 
spolkov do 
diania v obci 
(%) 

30% 100% 1 000,00€       

2.2.3 Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií 
(folklór, hudba, pôvodný odev) a ich 
maximálne využitie v cestovnom ruchu   

Využiteľnosť 
tradícií (%) 

20% 100% 1 000,00€       

2.3 Skvalitnenie verejných služieb poskytovaných občanom 

2.3.1 Projekt elektronizácie služieb verejnej 
správy 

Podiel 
zvýšenia e-
verejnej 
správy 

10% 100% 5 000,00€       

2.3.2 Aktualizácia/tvorba rozvojových 
dokumentov obce  

Počet 0 1 5 000,00€       

2.3.3 Využívanie medzinárodnej spolupráce pre 
rozvojové aktivity a propagáciu obce, 
budovanie partnerstiev- vytváranie 
partnerstiev s družobnou obcou  

Partneri 
(počet) 

0 2 5 000,00€       

2.3.4 Rekonštrukcia káblovej televízie, výmena 
zariadení, optických káblov, podperných 
bodov, zavedenie internetu do káblovej TV, 
internet 

Rozsah 
využitia (%) 

20% 100% 5 000,00€       
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2.3.5 Nákup techniky, traktora so štiepkovačom, 
vlečkou, radlicou, posýpačom, 
traktorbager, príp. malé nákladné vozidlo.  

Rozsah 
využitia (%) 

20% 100% 20 000,00€       

3.1 Dobudovanie kanalizácie, verejného vodovodu a ČOV 

3.1.1 Výstavba miestnej kanalizácie na území 
celej obce technická dokumentácia 

Rozsah (%) 0% 100 % 10 000,00€       

3.1.2 Dobudovanie verejného vodovodu do 
nových častí a rekonštrukcia starého 
(rozšírenie verejného vodovodu v lokalite 
Chudovská) 

Rozsah (%) 80% 100 % 100 000,00€       

3.2 Plynofikácia obce a obnoviteľné zdroje 

3.2.1 Plynofikácia obce  Rozsah (%) 0% 100% 300 000,00€       

3.2.2 Využívanie obnoviteľných zdrojov energie  
- Solárne panely, fotovoltaika, biomasa, 
alternatívne zdroje energie – využitie 
v obecných budovách ale i podpora 
a osveta medzi obyvateľmi  

Úspora (%) 0% 30-50% 20 000,00€       

3.3 Úsporne, esteticky osvetlená a ozvučená obec s dôrazom na bezpečie 

3.3.1 Modernizácia a rekonštrukcia verejného 
osvetlenia  a dobudovanie do nových 
častiach obce ,  

Podiel 
rekonštrukcie 
(%) 

70% 100% 20 000,00€       

3.3.2 Rekonštrukcia a modernizácia verejného 
rozhlasu a ústredne, bezdrôtový, 
rozšírenie verejného rozhlasu do nových 
ulíc a lokalít 

Podiel 
rekonštrukcie 
(%) 

70% 100% 20 000,00€       

3.3.3 Kamerové systémy v centre obce Kamerový 
systém 
v centre (%) 

0% 100% 10 000,00€       

3.4 Obec s účinným ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom odpadového hospodárstva 

3.4.1 Nakladanie s komunálnym a drobným 
stavebným odpadom, mobilne zbery, 
triedenie odpadu, odstránenie nelegálnych 
a čiernych skládok, revitalizácia územia 

Zlepšenie 
triedenia 
odpadu (%) 

30% 90% 10 000,00€       

3.4.2 Vybudovanie zberného dvora – výstavba 
budovy, oplotenie, zabezpečenie 
technológií na zber, separovanie 

Počet 
zberných 
dvorov 

0 1 30 000,00€       
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a zhodnocovanie odpadov, kontajnerové 
stojiská pri družstve 

3.4.3 Projekty osvety a propagácie 
separovaného zberu  

Zvýšenie 
informovanost
i (%) 

10% 70% 1 000,00€       

3.4.4 Spracovanie biologického odpadu 
a zriadenie kompostoviska + technické 
vybavenie 

Podiel 
spracovania 
(%) 

10% 100% 40  000,00€       

3.4.5 Zakúpenie kompostérov do každej 
domácnosti  

Podiel 
spracovania 
(%) 

10% 100% 20 000,00€       

3.5 Ochrana obyvateľov pred povodňami 

3.5.1 Projekt budovania odvodňovacích jarkov 
v celom katastri obce 

Odvodňovacie 
jarky (%) 

10% 100% 40  000,00€       

3.6 Podpora aktivít v oblasti prírodného dedičstva 

3.6.1 Vybudovanie náučného chodníka 
s informačnými tabuľami o atraktivitách 
v obci a jej histórii, vytvoriť tak spojenie 
s okolitými obcami a zatraktívniť tak 
územie pre turistov  

Rozsah 
výstavby (%) 

0% 100% 5 000,00€       

3.6.2 Vytvorenie cyklistickej trasy, prepojenie 
s okolitými obcami 

Rozsah 
výstavby (%) 

0% 100% 5 000,00€       

3.6.3 Rekonštrukcia pamiatok v obci    Rozsah 
rekončtrukcie 
(%) 

20% 100% 5 000,00€       

 


