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PRÍHOVOR
Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci našej obce!
Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Záhorce na
roky 2020 – 2025. Tento strategický dokument a územno-plánovacia dokumentácia predstavujú
dva najzákladnejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni každej jednej
samosprávy v Slovenskej republike. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa stávajú záväznými
nástrojmi strategického, plánovitého a systémového riadenia rozvoja našej obce.
Predkladaný dokument je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory
regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a
programové dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje
lokálne špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých
schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu.
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE
FORMULÁR Č. Ú 7 - TITULNÁ STRANA DOKUMENTU PHRSR
Názov:
Územné vymedzenie:
Územný plán obce / VÚC
schválený:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Záhorce na roky 2020 - 2025
Banskobystrický kraj / obec Záhorce
áno

Dátum schválenia PHRSR:

28.04.2021

Dátum platnosti:

platný na roky 2020 - 2025

Verzia:

2.0

Publikovaný verejne:

deň / mesiac / rok

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Základné identifikačné údaje
Názov obce

Záhorce

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Veľký Krtíš

Rozloha katastrálneho územia

1 798 ha

Starosta obce

PaedDr. Branislav Kázmer

Kontaktné informácie
Tel. č.

Obecný úrad: 047 / 48 93 263
Mobil: 0918 438 870

E-mail

starosta@zahorce.sk

Webová stránka obce

www.zahorce.sk
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ÚVOD
Úvodná časť obsahuje základné informácie o programe
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Je tu možné
nájsť informácie zo zákona, štruktúru dokumentu a taktiež
hodnotenie predchádzajúceho dokumentu.

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
3. MAREC 2020

OBCE-EPRO.SK

6

2020 - 2025

ÚVOD

ZÁHORCE

1.1 CHARAKTERISTIKA DOKUMENTU
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je základný strednodobý
programový dokument podpory regionálneho rozvoja pre jednotlivé obce/mestá. Je vypracovaný
na základe zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších
predpisov a metodikou a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií schválenou
uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 a nadradenými programovými dokumentmi.

FORMULÁR Č. Ú 1 – ZÁMER SPRACOVANIA PHRSR
Zámer spracovania PHRSR
Názov dokumentu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorce

Forma spracovania

Spracovanie prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO
• PaedDr. Branislav Kázmer, starosta obce Záhorce

Riadenie procesu
spracovania

• Poradný tím PROROZVOJ
• Formy zapojenia a informovania verejnosti - uskutočnenie
prieskumu verejnej mienky, informovanie prostredníctvom web
stránky, Dotazník

Obdobie
spracovania
Financovanie
spracovania

01/2020 - 03/2020

Financovanie z interných zdrojov - rozpočet obce

Vypracovanie PHRSR je dôležité pre dosiahnutie využitia strategického plánovania na území
obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít a zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektivity
pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci aktuálnych operačných programov. V prípade tvorby
tohto programového dokumentu je dôležitá participácia verejnosti v procese tvorby PHRSR, čím sa
zabezpečí spätná väzba a dosiahne sa konsenzu. Participovaním obyvateľov a záujmových skupín
sa dosiahne vhodná implementácia rozvojových aktivít, ktoré podporia všeobecnú atraktivitu
územia obce. Pri stanovovaní cieľov a rozvojových aktivít je nutné prihliadať na ciele a priority
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dokumentu Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Základné princípy tvorby programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja:
-

Založenie na kvalitných a overených dátach
Komplexná analýza v troch kľúčových oblastiach (socioekonomická, územno-technická

a prírodno-environmentálna)
-

Participovanie verejnosti v procese tvorby PHRSR

-

Vytvorenie partnerstva hlavných aktérov územia

-

Vyjadrenie vízie a cieľov v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch obce
Základná štruktúra programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Podľa zákona NR SR č. 539/2008 je PHRSR definovaný ako:
(1) Strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami
ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené
v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území
ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej
dokumentácie obce.
(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja zabezpečuje obec pri
uplatnení partnerstva.
(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, vytvorený v rámci partnerstva,
pozostáva z:
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie
obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie
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a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie
podmienok udržateľného rozvoja obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných
špecifík, určuje hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej
politiky, s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít potrebných na
zabezpečenie realizácie PHRSR,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia
formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie PHRSR, systém monitorovania a
hodnotenia

plnenia

PHRSR s ustanovením

merateľných

ukazovateľov,

vecný a časový

harmonogram realizácie PHRSR formou akčných plánov,
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie PHRSR.
(4) Aktualizácia PHRSR sa vypracúva podľa potreby.
(5) PHRSR a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(6) Schválenie PHRSR a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie
vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4, ods. 2

FORMULÁR Č. PP 1 - ZOZNAM ANALYZOVANÝCH KONCEPČNÝCH
DOKUMENTOV
Názov dokumentu

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

Oblasť dát / téma

Národná stratégia
regionálneho

Zdroje údajov
http://www.mp

2020 - 2030

národná

regionálny rozvoj

rozvoja SR (NSRR)

sr.sk/mvrrfiles/
003994a.pdf

1.2 HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHRSR
Aktivity plánované v predošlom PHRSR, ktoré boli zrealizované :
Číslo

Názov
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1.1.1.3.

Vybudovanie zberného dvora

2018-2019

2.1.1.1.

Rekonštrukcia KD Záhorce

2016

250 000 €

2.3.1.1.

Výstavba multifunkčného ihriska Záhorce

2016-2018

50 000 €

Aktivity plánované v predošlom PHRSR, ktoré boli čiastočne realizované :
Číslo

Názov

Rok

1.3.1.1.

Prestavba vonkajších drôtových miestnych rozhlasov na
bezdrôtové v častiach Záhorce a Selešťany

2018-2019

Náklady

Aktivity plánované v predošlom PHRSR, ktoré neboli realizované :
Číslo

Názov

Rok

Náklady

1.1.1.1.

Výstavba kanalizácie Selešťany

2018-2019

600 000 €

1.1.1.2.

Výstavba novej kanalizačnej vetvy Záhorce: KD, DS + kat.
kostol

2017

1.1.2.1.

Plynofikácia Spoločenského domu Záhorce

2015-2019

1.2.1.1.

Rozšírenie miestnych komunikácií Záhorce a Selešťany

2017-2019

1.2.2.1.

Výstavba nových chodníkov a inštalácia oplotení cintorínov
Záhorce, Selešťany a Horné Podlužany

2018-2019

1.2.2.2.

Rekonštrukcie studničiek, lavičiek, chodníkov, schodísk

2017-2018

1.2.2.3.

Umiestnenie lávky pre peších cez Záhorský potok s
chodníkom

2016

35 000 €

2.1.1.2.

Rekonštrukcia KD Selešťany

2016

250 000 €

2.1.1.3.

Revitalizácia DS Záhorce a Selešťany

2016

150 000 €

2.1.1.4.

Výstavba domu sociálnych služieb – denný stacionár

2018-2019

2.1.1.5.

Výstavba domovu dôchodcov

2019

2.2.2.1.

Rekonštrukcia MŠ Záhorce

2016

2.3.2.1.

Vytvorenie turistického vyhliadkového miesta Selešťany na
meandre Ipľa

2018-2019

2.3.3.1.

Budovanie náučných chodníkov, cykloturistických
chodníkov a doplnkovej infraštruktúry

2015-2019

20 000 €

1.3 ZAPOJENIE VEREJNOSTI
FORMULÁR Č. Ú 3 – METÓDY ZAPOJENIA VEREJNOSTI DO PRÍPRAVY
PHRSR
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Metóda

Informovanie
verejnosti

Získavanie

Zohľadnenie

názorov

názorov

verejnosti

verejnosti

Internetové stránky – vrátane verejných
pripomienok tzv. chatrooms; sociálne siete
Účasť na miestnych aktivitách a

X

podujatiach

Zverejňovanie informácií v miestnej tlači

Stretnutia

X

X

Verejné stretnutia

X

X

Využitie miestnych ľudí na získavanie

X

názorov

Dotazník pre širokú verejnosť

X

X

X

Prieskumy verejnej mienky

X

X

X

Iné aktivity

FORMULÁR Č. A 3 – PLÁNOVACÍ FORMULÁR PRIESKUMU
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Dôležité otázky
Prečo je potrebné získať
informácie
prostredníctvom
prieskumu?

ZÁHORCE

Zdôvodnenie
Je ideálnym nástrojom na

Zdôvodnenie, náčrt a spôsob

získanie verejnej mienky

prieskumu, očakávané

obyvateľov.

výsledky.

Získanie čo najväčšieho
Čo je jeho cieľom?

Poznámky

počtu názorov všetkých
záujmových skupín
obyvateľov.

Definovanie záujmov
obyvateľov, kľúčové oblasti
prieskumu.

On-line prieskum verejnej
mienky obyvateľov bol
Akým spôsobom sa bude

vybraný na základe finančnej

Typu prieskumu - náhodný.

realizovať?

nenáročnosti a možnosti

Druh prieskumu - dotazník.

oslovenia veľkého počtu
respondentov.
Najväčšie odhadované
náklady budú použité na
zhotovenie materiálov
Aké budú finančné nároky?

kvalitného on-line prieskumu
a jeho vyhodnotenia – táto
úloha bude zverená vybranej
spoločnosti.

Cena za prieskum je
zahrnutá v poplatku za
používanie webovej aplikácie
E-PRO na zhotovenie
dokumentu, bol vykonávaný
externou spoločnosťou.

Prieskum sa bude realizovať
minimálne počas obdobia 2
Aké budú časové nároky?

mesiacov, aby mohla byť

01/2020 až 03/2020

oslovená čo najväčšia
skupina respondentov.
Kto bude zodpovedný za

Hlavný koordinátor

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
3. MAREC 2020

Tím PROROZVOJ.

OBCE-EPRO.SK

12

2020 - 2025

ÚVOD

Dôležité otázky

ZÁHORCE

Zdôvodnenie

Poznámky

prieskumu zodpovedá za
realizáciu prieskumu?

jeho správnu realizáciu a
analýzu zozbieraných dát.
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ANALYTICKÁ ČASŤ
Analytická časť je zameraná na podrobnú analýzu celého
riešeného územia. Je rozdelená na 3 hlavné oblasti:
socioekonomickú, územno-technickú a prírodnoenvironmentálnu analýzu. V analytickej časti sa čitateľ dozvie
celú charakteristiku územia a po jej prečítaní si bude môcť
vytvoriť o území vlastný obraz.
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2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Obec Záhorce leží v južnej časti východného Slovenska a spadá do Banskobystrického kraja.
Obec sa nachádza v spádovom území mesta Veľký Krtíš, ktoré je vzdialené od obce približne 13
kilometrov. Výmera katastrálneho územia je 1798 ha. Stred obce leží vo výške 156 m. n. m..
Katastrálne územie obce Záhorce obklopujú katastrálne územie obcí:
• Patvarc z južnej strany za hranicami v Maďarsku,
• Vrbovka z východnej strany,
• Želovce, Bátorová zo severnej strany,
• Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves zo západnej strany.

2.2 HISTÓRIA
Najstaršia doložená písomná zmienka o obci Záhorce pochádza z kráľovskej listiny z roku 1236.
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Názov Záhoriec vznikol podľa Zachara (terra – územie Zachara). V roku 1386 mala obce názov
Sahora, potom sa v roku 1404 premenovala na Zahora. Počas tureckých nájazdov v roku 1541
sa pre Záhorce, Selešťany a Podlužany začalo zlé obdobie. Ocitli sa v bezprostrednom pásme
vojenského ohrozenia, ktoré zvyšovalo vojenské a obranné postavenie susedných Ďarmôt.
Začiatkom 16. storočia bol v Záhorciach i Podlužanoch udomácnený vinič. Pestovali sa šľachtené
odrody na víno i konzum. Nešľachtené druhy nepoznali. Víno zo Záhoriec sa vyrábalo aj na predaj.
Osídlenie Selešťany, ktorá je súčasťou obce Záhorce, sa nachádza 2 km od obce, smerom na
Slovenské Ďarmoty. O starobylosti územia obce svedčí paleolitické nálezisko pri Selešťanoch, ďalej
osídlenie kultúrou ľudu popolnicových - Lužickou pri Záhorciach a nálezy z doby halštatskej a
rímskej v Selešťanoch. Z obdobia vlády panovníka Bela IV. pochádza písomná zmienka o obci
SELUSTA (Selešťany) z roku 1250 a o Podlužanoch z roku 1256. Pôvodne boli spravované
kráľovským hradom Novohrad a patrili do Novohradského komitátu. Z osady Selešťany sa vyvinula
samostatná obec, v ktorej bolo základom hospodárstvo, ktoré formovalo život a kultúru jej
obyvateľstva. Z roku 1808 pochádza písomná podoba názvu osady SELESSŤANY, maďarsky
ERDOSZELESTÉNY. V roku 1828 mali Selešťany 22 domov a žilo v nich už 185 obyvateľov. V
Podlužanoch bolo 21 domov a žilo v nich 173 obyvateľov. Zo šľachtických rodov miestneho
významu sa uvádzajú Trajtler Štefan, Vitalis Pavol a rodina Szilassy.

2.3 POSLANIE DOKUMENTU
Poslaním dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorce je
definovanie rozvojových aktivít, potrebných na ďalší rozvoj územia, s prihliadnutím na záujmy a
potreby obyvateľov obce.

2.4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
Socioekonomická analýza obsahuje 2 hlavné časti. Prvá je zameraná na analýzu rôznych údajov
o obyvateľstve (vývoj, prírastky/úbytky, národnostná, veková štruktúra a mnohé ďalšie). Ďalšie
časti sú venované ekonomike, bývaniu, školstvu, zdravotníctvu, kultúre a ďalším oblastiam.
Socioekonomická analýza je zameraná jednak na analýzu demografických údajov (údaje o
počte, vývoji a štruktúre obyvateľstva), jednak na zistenie situácie v oblasti bývania, školstva,
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kultúry a ďalších oblastí.

2.4.1 ROZVOJOVÝ POTENCIÁL
Obec Záhorce má výhodnú georafickú polohu, pretože leží 8 km od hraničného prechodu do
Maďarska, s dobrým dopravným napojením na Budapešť. Výhodné klimatické podmienky tejto
oblasti sú určujúce pre dominanciu poľnohospodárskej výroby. Rozvojový potenciál spočíva
hlavne vo významnej polohe v blízkosti štátnych hraníc. Lokalita a dostupnosť do obce tvorí
významný prvok pri voľbe budúceho potencionálneho vyhľadávaného turistického strediska a
progresu celej obce. Taktiež bohatá história so zachovanými pamiatkami a kultúra obce môže
napomôcť pri určovaní ďalšieho smerovania a rozvojového potenciálu jej územia.

2.4.2 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
2.4.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV
V roku 2019 dosiahla obec stav 653 obyvateľov, čo je od roku 2010 zníženie o 51 obyvateľov.

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2010 AŽ 2019
Rok

Počet obyvateľov

2010

704

2011

677

2012

679

2013

675

2014

661

2015

674

2016

667

2017

661
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Rok

Počet obyvateľov

2018

659

2019

653

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.2 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA
Podľa posledných dostupných údajov mala v obci miernu prevahu ženská populácia, a to
v pomere 52,7 % ku 47,3 %.

ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2019
Pohlavie

Počet obyvateľov

Muži

309

Ženy

344

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.3 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV
Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých za
určité obdobie. V rokoch 2010 – 2019 bol zaznamenávaný každoročný prirodzený úbytok
obyvateľov, okrem roku 2015, kedy bol prírastok jeden obyvateľ.
Prírastok/úbytok obyvateľstva sťahovaním predstavuje rozdiel medzi migračným prírastkom
a úbytkom. Počas sledovaných rokov mal kolísavý charakter, takže z tohto pohľadu nemožno
určiť jednoznačný vývojový trend. Najviac nových prisťahovaných obyvateľov zaznamenala obec
v rokoch 2010 - prisťahovalo sa 10 obyvateľov a 2015 - prisťahovalo sa 12 obyvateľov.

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2010 AŽ 2019
Prirodzený
Rok

prírastok alebo
úbytok

2010

-6

Prírastok alebo

Celkový prírastok

úbytok sťahovaním

alebo úbytok

10

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
3. MAREC 2020

4

OBCE-EPRO.SK

18

2020 - 2025

ANALYTICKÁ ČASŤ

ZÁHORCE

Prirodzený
Rok

prírastok alebo
úbytok

Prírastok alebo

Celkový prírastok

úbytok sťahovaním

alebo úbytok

2011

-1

0

-1

2012

-3

5

2

2013

-10

6

-4

2014

-9

-5

-14

2015

1

12

13

2016

-7

0

-7

2017

-1

-5

-6

2018

-2

0

-2

2019

-6

0

-6

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.4 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV
Veková štruktúra obyvateľstva rozdelená do troch kategórií:
• Predproduktívna: 0-14 rokov, ktorá je zastúpená v počte 75 obyvateľov.
• Produktívna
Produktívna: 15-64 rokov, ktorá tvorí najpočetnejšiu skupinu, spolu 448 obyvateľov.
• Poproduktívna
Poproduktívna: 64 a viac - predstavuje 130 obyvateľov.

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2019
Pohlavie

Predproduktívna
zložka

Poproduktívna

Produktívna zložka

zložka

Muži

40

222

47

Ženy

35

226

83

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.5 NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
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Najvyšší podiel obyvateľstva je zastúpený slovenskou národnosťou (93,2 %), druhú
najpočetnejšiu skupinu tvorí obyvateľstvo maďarskej národnosti (4,4 %). Okrem toho majú v obci
zastúpenie aj obyvatelia českej národnosti.

2.4.2.6 NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Z hľadiska vierovyznania sa obyvatelia hlásia k 6 náboženstvám, z ktorých porovnateľné
postavenie v obci má rímskokatolícke vyznanie s podielom 45,3 % obyvateľov) aj evanjelická cirkev
augsburského vyznania s podielom 44,8 %. K ostatným 4 náboženstvám sa prihlásilo spolu 11
obyvateľov.

NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Náboženské vyznanie

Počet obyvateľov

Rímskokatolícka cirkev

307

Gréckokatolícka cirkev

4

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

303

Reformovaná kresťanská cirkev

4

Evanjelická cirkev metodistická

2

Cirkev československá husitská

1

Nezistené vierovyznanie

31

Obyvateľstvo bez vyznania

25

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.7 VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Najpočetnejšia skupina obyvateľov spadá do kategórie bez maturity s podielom 36,5 % a
za nimi sú s maturitou 24,2 %. Vysokoškolsky vzdelaných osôb s ukončeným magisterským,
inžinierskym alebo doktorandským vzdelaním je 7,5 %). Pomerne veľká časť obyvateľov 17,3 %
uviedla, že má ukončené len základné vzdelanie.

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
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Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Počet obyvateľov

Základné vzdelanie

117

Učňovské vzdelanie (bez maturity)

150

Stredné odborné vzdelanie (bez maturity)

97

Úplné stredné učňovské vzdelanie (s maturitou)

16

Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou)

126

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (s maturitou)

22

Vyššie odborné vzdelanie

5

Vysokoškolské prvostupňové (bakalárske) vzdelanie

8

Vysokoškolské druhostupňové (inžinierske, magisterské)
vzdelanie

40

Vysokoškolské treťostupňové (doktorandské) vzdelanie

3

Bez vzdelania

73

Nezistené vzdelanie

20

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.8 EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
V obci žije 47,7 % ekonomicky aktívnych osôb, pričom 28,5 % tvoria dôchodcovia – obyvatelia
v poproduktívnom veku.

EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Ekonomická aktivita

Počet obyvateľov

Pracujúci (okrem dôchodcov)

239

Pracujúci dôchodcovia

17

Osoby na materskej dovolenke

2

Osoby na rodičovskej dovolenke

16

Nezamestnaní

65

Študenti stredných škôl

29
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Ekonomická aktivita

Počet obyvateľov

Študenti vysokých škôl

16

Osoby v domácnosti

5

Dôchodcovia

193

Príjemcovia kapitálových príjmov

1

Deti do 16 rokov

73

Iné

7

Nezistené

14

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.3 HOSPODÁRSTVO A EKONOMIKA
Vzhľadom k tomu, že ide o produkčnú poľnohospodársku oblasť, tak je predpoklad rozvoja
práve v oblasti poľnohospodárstva. V obci neprevádzkuje činnosť žiadny väčší zamestnávateľ
ponúkajúci pracovné príležitosti. Obyvatelia musia dochádzať za prácou do okolia, hlavne do
mesta Veľký Krtíš. Podľa miery evidovanej nezamestnanosti patrí okres Veľký Krtíš medzi okresy s
nezamestnanosťou vo výške 8 % až 12 %.

2.4.4 FINANČNÁ SITUÁCIA
V roku 2019 dosiahla obec záporný hospodársky výsledok vo výške -18 194 €. Pričom celkové
náklady boli 347 140 € a celkové výnosy 328 946 €. V predošlom období dosahovala obec kladné
hospodárske výsledky v roku 2018 vo výške 1 569 € a v roku 2016 vo výške 12 062 €.
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2.4.5 PODNIKATEĽSKÉ A NEPODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
V katastrálnom území obce Záhorce prevádzkujú svoju činnosť podľa Obchodného registra SR tieto podnikateľské subjekty - ELEMONT s.r.o., FBNET
s.r.o., FIOSS, s. r. o., KEO, s.r.o., MOKAS, a.s. a VermiVital s. r. o.

FORMULÁR Č. A 5 - EVIDENCIA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ
Názov:
Futbalový klub FK Záhorce
DHZ-dobrovoľný hasičský zbor
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2.4.6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Občianska vybavenosť (OV) predstavuje široký komplex zariadení a účelovo upravených plôch,
ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb obyvateľov všetkých vekových
kategórií.
Obec je vybavená základnou občianskou vybavenosťou ako je - Obecný úrad, Kultúrny dom,
pohostinské služby, maloobchodné prevádzky s potravinovým a nepotravinovým tovarom, kostoly
a cintorín.
V objekte Kultúrneho domu sa nachádza prevádzka holičstva a kaderníctva, ale aj Obecný úrad.
V obci sa nachádza aj dobrovoľný hasičský zbor, ktorý je aktívny na rôznych okresných a
krajských súťažiach. Dobrovoľný hasičský zbor DHZ Záhorce vznikol v roku 1929 a má 30 členov.

2.4.7 BÝVANIE
V obci sú zachované pôvodné domy s typickou vidieckou architektúrou, ktoré sú
jednopodlažné, prevažne so sedlovými strechami, štít je orientovaný rovnobežne s ulicou. Väčšina
rodinných domov bola postavená v 2. polovici min. storočia – ide o domy zväčša samostatne
stojace. Súčasné moderné domy sú už väčšinou dvojpodlažné, s prevládajúcimi sedlovými
strechami. V riešenej obci majú dominantné zastúpenie jednopodlažné rodinné domy. Počet
bytov je 222, pričom obývaných je 218.
V roku 2019 postavený nový bytový dom s tromi nadzemnými podlažiami, v ktorom sa
nachádza 16 bytov - 6x 3 izbový, 6x 2 izbový a 4x 1 izbový. Bytový dom postavil súkromný investor
a celý bytový dom od neho obec odkúpila. Obec všetky byty prenajíma obyvateľom. Vzhľadom
na vysoký záujem o nájomné bývanie obec uvažuje o vybudovaní druhého nájomného domu.
Podmienky kto môže požiadať o pridelenie bytu, aké musí spĺňať kritériá má obec zverejnené na
svojom webe.

2.4.8 ŠKOLSTVO
Zo školských zariadení sa v obci sa nachádza len Materská škola, ktorá má kapacitu 25 detí
a v súčasnosti eviduje jednu triedu s naplnením 15 detí. V Materskej škole Zdravé slniečko je
zamestnaný jeden pedagogický a dvaja nepedagogickí pracovníci.
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Základná škola sa v obci nenáchádza. Absencia základnej školy je riešená dostupnosťou do škôl
v obci Želovce a okresnom meste Veľký Krtíš.

2.4.9 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY
V obci sa nenachádza žiadne zdravotné stredisko. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje
obvodné zdravotné stredisko v Želovciach, vzdialené 2 km. Ponúka nasledovné zdravotné služby všeobecný lekár pre dospelých, kardiológia, všeobecný lekár pre deti a dorast, lekáreň.
Obec plánuje pre seniorov vybudovať a prevádzkovať denný stacionár so stravovaním. V obci
taktiež absentuje pre osamelých a sociálne odkázaných dôchodcov pobytové zariadenie Domov
dôchodcov.

2.4.10 ŠPORT A REKREÁCIA
Obec je aktívna v športe už od roku 1946, kedy bol založený futbalový klub FK Záhorce. V rámci
futbalového klubu sa v obci nachádza futbalové ihrisko s tribúnou a šatňami pre športovcov, ktorí
sa aktívne podieľajú na športových podujatiach obce. Futbalový klub Záhorce (FK Záhorce) má cca
30 členov.

2.4.11 KULTÚRA
V obci sa nachádzajú dva Kultúrne domy (jeden v Záhorciach, druhý v Selešťanoch), kostol,
dom smútku, fara a cintorín. Pravidelným organizovaním rôznych kultúrnych podujatí sa v obci
zachovávajú kultúrne tradície - v máji je v Kultúrnom dome Spomienka na obete II. svetovej vojny
a Deň matiek, na turice je zas každoročné Stavanie mája. Deň obce je organizovaný v auguste,
striedavo v Záhorciach aj Seleštanoch v KD a amfiteátri. Pre deti, a neskôr pre dôchodcov a
jubilantov, je v decembri organizovaný Mikuláš a na konci roka sa organizuje Silvestrovská zábava.
Kultúrno-historické pamiatky obce:
• evanjelický kostol – Chrám Boží ECAV Záhorce - postavený v roku 1852,
• Rímsko-katolícky kostol Sedembolestnej panny Márie - postavený v roku 2000,
• Rímsko-katolícka zvonica na Obchodnej ulici,
• prícestný kríž – Na Krtíšskej ulici,
• v časti Selešťany Rímskokatolícka kaplnka – postavená v roku 1934,
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• v časti Selešťany Modlitebňa ECAV v budove bývalej školy.
Vznik a vývoj miestneho ľudového odevu ovplyvnili predovšetkým geografické a klimatické
podmienky, ktoré si vyžadovali takmer po celý rok teplé oblečenie. Materiál na jeho zhotovenie
poskytovala príroda – kožu, kožušinu, rastlinné a živočíšne vlákna (ľan, konope, ovčia vlna). Kroj
je slávnostné oblečenie, ktoré má nielen úžitkovú, ale aj symbolickú funkciu. Podľa toho pri
akej príležitosti sa odev nosil, sa rozlišuje pracovný, sviatočný a obradový odev. Záhorský
kroj ženy pozostáva zo spodných ´šlinguvaných´ sukní zhotovených z bieleho šifonu alebo
bieleho plátna, na nich sa nosila vrchná, drobno skladaná sukňa zo ´štofu´, neskôr z tesilu.
Sukňa bola v hornej časti spasovaná do hladkého goliera tesne obopínajúceho boky ženy. Blúzky
´sabatky´ bývali farebné, kvetované, z ľahších materiálov. Muži zvyčajne nosili široké gaty so
strapcami prípadne bez nich, prikryté čiernou zásterou – sakáčkou. Košele bývali ušité
z domáceho plátna, pamokové, vpredu zdobené bielou výšivkou, na košeli čierny ľajblík, na hlave
klobúk – kalap, na nohách kožené čižmy.

2.4.12 CESTOVNÝ RUCH A INFRAŠTRUKTÚRA PRE TURISTOV
Okres Veľký Krtíš, v ktorom sa nachádza obec Záhorce, leží pri štátnej hranici so susedným
Maďarskom a má pomerne významné rekreačné väzby v celom Poiplí. Obec svojou polohou 8 km
od hraničného prechodu do Maďarska a výhodným dopravným napojením, spájajúcim Budapešť
(80 km) s naším územím, má aj z medzinárodného hľadiska predpoklad rozvoja cestovného ruchu,
turistiky a agroturistiky. Nachádza sa tu hraničný priechod v Slovenských Ďarmotách, ktorý je
dôležitý pre medzištátny turizmus. Okres leží v priamom dosahu krátkodobej rekreácie obyvateľov
neďalekej Budapešti. Medzi styčné problémy patrí zámer vybudovať nový hraničný priechod pri
Rároši, sezónne využívanie toku Ipľa pre vodnú turistiku a vedenie medzinárodnej cyklotrasy
Poiplím. Rekreačný potenciál okresu je pomerne veľký a rôznorodý. Deficitné sú možnosti zimných
lyžiarskych športov a horskej turistiky. Potenciál územia je málo využívaný a jeho význam v
priemere nepresahuje regionálnu úroveň, čo je dôsledkom pomerne zlej dopravnej prístupnosti a
značnej vzdialenosti od významných centier osídlenia.
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2.4.13 MEDZINÁRODNÝ KONTEXT A PARTNERSTVÁ
Obec v rámci partnerstiev je členom:
• Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS),
• Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka.

2.4.14 ZHRNUTIE SOCIOEKONOMICKEJ ANALÝZY
Obec Záhorce má výhodnú georafickú polohu, pretože leží 8 km od hraničného prechodu do
Maďarska, s dobrým dopravným napojením na Budapešť. Výhodné klimatické podmienky tejto
oblasti sú určujúce pre dominanciu poľnohospodárskej výroby. V roku 2019 dosiahla obec stav
653 obyvateľov, čo je od roku 2010 zníženie o 51 obyvateľov. Príčinou zníženia stav je v rokoch
2010 – 2019 zaznamenávaný každoročný prirodzený úbytok obyvateľov, okrem roku 2015, kedy
bol prírastok jeden obyvateľ. Taktiež prírastok/úbytok obyvateľstva sťahovaním mal počas
sledovaných rokov kolísavý charakter. Najviac nových prisťahovaných obyvateľov zaznamenala
obec v rokoch 2010 a 2015. Veková štruktúra obyvateľov v roku 2019 je nepriaznivá pre ďalší
rozvoj obce, pretože podiel obyvateľov v predproduktívnom veku ku poproduktívnemu je len
0,58.
Obec je vybavená základnou občianskou vybavenosťou ako je - Obecný úrad, 2x Kultúrny
dom, pohostinské služby, maloobchodné prevádzky s potravinovým a nepotravinovým tovarom,
kostoly, cintorín. Zo školských zariadení sa v obci sa nachádza len Materská škola. Do Základnej
školy deti musia dochádzať do obce Želovce, alebo do mesta Veľký Krtíš. V obci sa nenachádza
žiadne zdravotné stredisko. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje obvodné zdravotné stredisko v
Želovciach, vzdialené 2 km. Obec plánuje pre seniorov vybudovať a prevádzkovať denný stacionár
so stravovaním. Pre osamelých a sociálne odkázaných dôchodcov tu absentuje pobytové
zariadenie Domov dôchodcov. V obci pôsobí futbalový klub FK Záhorce. Nachádza sa tu futbalové
ihrisko s tribúnou a šatňami pre športovcov, ktorí sa aktívne podieľajú na športových podujatiach
obce.
V obci sa v oboch Kultúrnych domoch (Záhorce aj Selešťany) organizovaním rôznych kultúrnych
podujatí zachovávajú kultúrne tradície - v máji je v Kultúrnom dome Spomienka na obete II.
svetovej vojny a Deň matiek, na turice je zas každoročné Stavanie mája. Deň obce je organizovaný
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v auguste, striedavo v Záhorciach aj Seleštanoch v KD a amfiteátri. Pre deti, a neskôr pre
dôchodcov a jubilantov, je v decembri organizovaný Mikuláš a na konci roka sa organizuje
Silvestrovská zábava.

2.5 ÚZEMNO-TECHNICKÁ ANALÝZA
Územno-technická analýza je zameraná predovšetkým na zistenie kvality dopravnej a
technickej vybavenosti územia. Okrem toho sa tu nachádzajú informácie o rozvojových osiach a
limitoch využitia územia.

2.5.1 ROZVOJOVÉ OSI
Rozvojová os je pomyselná línia, ktorá určuje smerovanie rozvoja územia. Táto os je definovaná
v strategickom dokumente Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001, s aktualizáciou z
roku 2011).
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Rozvojové osi tvoria priestor pre vyváženú hierarchizovanú sídelnú štruktúru územia.
Podporujú väzby medzi obcami a poskytujú priestor pre vyvážený sídelný rozvoj. Tieto osi sú
dôležitým aspektom trvalej udržateľnosti. Obcou Záhorce neprechádza žiadna rozvojová os, ani sa
nenachádza v blízkosti terciálneho centra osídlenia. Najbližšia rozvojová os sa nachádza severne
od obce a prechádza mestom Veľký Krtíš. Táto os je definovaná ako rozvojová os 2. stupňa rozvoja.

2.5.2 DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Dopravná infraštruktúra je tvorená sústavou komunikácií a zariadení, ktoré slúžia na plnenie
jednej zo základných ľudských potrieb - dopravy a prepravy.

2.5.2.1 CESTNÁ DOPRAVA
Pre okres Veľký Krtíš a jeho okolie sú charakteristické cesty II. a III. triedy. Obcou Záhorce
prechádza cesta II. triedy s označením č. II/527 a cesta III. triedy s označením č. III./2600.
Cesta II./527 vedie z okresného mesta Veľký Krtíš do obce Záhorce a ďalej smeruje na juh
do pohraničných oblastí. Miestne komunikácie boli v minulosti realizované v úzkom cestnom
profile, nevyhovujú dnešnej hustote premávky, preto obec plánuje ich rozšírenie s následným
dobudovaním chodníkov.
Cesta III./2600 sa v intraviláne napája na cestu II/527. Cesta III. triedy je spojnicou časti Záhorce
s časťou Selešťany, na túto cestu sa napájajú miestne komunikácie v časti Selešťany, je potrebné
ich taktiež rekonštruovať.

2.5.2.2 HROMADNÁ DOPRAVA
Hromadnú dopravu zabezpečuje spoločnosť SAD Zvolen, a. s. Obec sa nachádza na hlavnej
trase, ktorý spája okresné mesto Veľký Krtíš s mestom Šahy v okrese Levice. Frekvencia spojov
hromadnej dopravy je na dobrej úrovni. V priebehu 24 hodín príde do obce z okresného mesta 17
spojov hromadnej dopravy. V opačnom smere je to 16 spojov. Obec má tri autobusové zastávky
- jednu v časti Záhorce, druhú v časti Selešťany a tretiu (Horné Podlužany) na rázcestí ciest II./527
a III./2600. Vzdialenosť do okresného mesta Veľký Krtíš je 13 kilometrov. Čas cesty hromadnou
dopravou pri priamom spoji je 30 minút.
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2.5.2.3 ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
Na území obce sa nenachádza trasa železničnej siete. Najbližšia železničná trať na Slovensku
sa nachádza v okresnom meste Veľký Krtíš, s označením 161: Lučenec – Kalonda – Veľký Krtíš. Za
hranicami v Maďarskej republike vo vzdialenosti 6 km od obce Záhorce sa nachádza železničná
stanica v obci Balážske Ďarmoty.

2.5.2.4 LODNÁ DOPRAVA
V obci sa nenachádza žiadny vodný tok, na ktorom by bola možná prevádzka lodnej osobnej
alebo nákladnej dopravy.

2.5.2.5 LETECKÁ DOPRAVA
Medzinárodné letisko M.R.Štefánika v Bratislave je od obce vzdialené približne 160 km.
Najbližšie významné medzinárodné letisko sa nachádza v hlavnom meste Maďarska – Budapešti,
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ktoré je vzdialené od obce necelých 70 km.

2.5.2.6 STATICKÁ DOPRAVA
Väčšina obyvateľov má parkovanie riešené priamo vnútri pozemku rodinného domu, prípadne
na kraji cestnej komunikácie. Obyvatelia bytových domov majú k dispozícií priľahlé parkovisko.
Obec má vybudované veľké panelové parkovisko pri futbalovom ihrisku. Návštevníci môžu
odstaviť vozidlá aj pri budove obecného úradu alebo pri objektoch občianskej vybavenosti. Obec
má celkovo vybudovaných približne 150 parkovacích miest.

2.5.2.7 PEŠIA DOPRAVA
Obec má vybudované chodníky pre peších len pozdĺž hlavnej cesty č. II/527, prechádzajúcej
obcou v časti Záhorce. Peší pohyb mimo tento hlavný ťah prebieha po okraji miestnych cestných
komunikácií, čo však zvyšuje riziko a ohrozuje bezpečnosť chodcov. Absentuje sieť chodníkov,
ktoré by pokrývali celý intravilán obce. Obec má v pláne chodníky v najbližšom období dobudovať.

2.5.2.8 CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Obec nemá vybudovaný cyklochodník ani v najbližšom okolí sa nenachádzajú značené
cyklotrasy. Najbližšia cyklotrasa vedie západne od obce vo vzdialenosti až 30 kilometrov. Jedná
sa o cyklotrasu s označením 2594, ktorá v najbližšom úseku prechádza obcami Hrušov - Vinica Sečianky.

2.5.3 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Technická infraštruktúra je tvorená sústavou inžinierskych sietí, ktoré zabezpečujú obsluhu
územia. Túto obsluhu zabezpečujú energetické, informačné alebo ďalšie špecifické systémy,
ktorých súčasťou sú v základnom usporiadaní zdroje, rozvody, odberné miesta alebo súčasti
zariadení, spotrebiče a ďalšie špecifické zariadenia, ktorými sa väčšinou menia parametre
dodávaných médií alebo signálov.
Jednotlivé prvky technickej infraštruktúry výrazne zasahujú do života obyvateľov tým, že
ovplyvňujú životné prostredie a vytvárajú limity v podobe ochranných, bezpečnostných a
hygienických pásiem. Na druhej strane ale taktiež vytvárajú podmienky pre fungovanie všetkých
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ostatných systémov v spoločnosti.

2.5.3.1 ZÁSOBOVANIE VODOU
Vodovod má obec vybudovaný od roku 2006. Zdroje pitnej vody sú umiestnené v Selešťanoch.
Výdatnosť zdroja je postačujúca.

2.5.3.2 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
Obec má zabezpečené zásobovanie elektrickou energiou prostredníctvom VVN 110 kV, trasou
Lučenec – Veľký Krtíš a Veľký Krtíš – Malé Zlievce – Rimavská Sobota. Z okresného mesta Veľký
Krtíš je vedené elektrické vedenie vzdušné v smere Ipeľské Predmostie – Šahy, kde je odbočka do
sídelného útvaru Záhorce Selešťany.

2.5.3.3 ZÁSOBOVANIE PLYNOM
Od roku 2001 je časť Záhorce plynofikovaná. Územím prechádzajú trasy diaľkových VVTL
distribučných plynovodov. Druhá časť Selešťany nie sú plynofikované.
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2.5.3.4 ZÁSOBOVANIE TEPLOM
Najviac využívaný spôsob vykurovania je pomocou pevných palív v kotolniach bytových domov
a v rodinných domoch.

2.5.3.5 ODVÁDZANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD
Kanalizácia v obci bola budovaná v roku 2002. Odkanalizovanie územia však nebolo riešené
celoplošne. Na kanalizáciu napojených 85% obyvateľov. Obec má vybudovanú aj vlastnú ČOV.
V najbližšom období má obec v pláne vybudovať kanalizáciu v časti Selešťany, v súčasnosti je to
už v projektovom riešení. Taktiež je potrebné riešiť novú kanalizačnú vetvu v Záhorciach pre KD,
DS a katolícky kostol.
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2.5.3.6 TELEKOMUNIKÁCIE
Z hľadiska pevných liniek telekomunikácií patrí obec Záhorce do MTO Želovce a UTO Veľký Krtíš.
Na území obce poskytujú hlasové a dátové služby aj všetci mobilný telekomunikačný operátori.
Televízny signál je tu dostupný cez terestriálne vysielanie, alebo satelitný príjem, ktorý má širšiu
ponuku prijímaných kanálov.
Rekonštrukcia obecného rozhlasu na bezdrôtový už bola v Záhorciach realizovaná. V časti
Selešťany bude taktiež realizovaná v nasledujúcich rokoch.

2.5.3.7 VEREJNÉ OSVETLENIE
Osvetlenie bolo v obci vybudované ešte v roku 1968. Osvetlenie už bolo rekonštruované a
staré výbojkové vonkajšie svietidlá boli nahradené LED osvetlením. Svietidlá sú inštalované na
betónových stĺpoch.

2.5.4 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA
Limitmi využitia územia sa rozumejú regulatívy, ktoré vychádzajú z platnej územnoplánovacej
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dokumentácie na úrovni obce, alebo nadradenej územnoplánovacej dokumentácie (územný plán
VÚC). V prípade obce Záhorce je to ÚPD VÚC BBSK - Ochranné pásmo 22 kV vzdušného vedenia –
10 metrov od krajného vodiča na každú stranu.

2.5.5 ZHRNUTIE ÚZEMNO-TECHNICKEJ ANALÝZY
Obcou Záhorce prechádza cesta II. triedy s označením č. II/527 a cesta III. triedy č. III/2600.
Komunikácia č. II/527 vedie z okresného mesta Veľký Krtíš do obce Záhorce a ďalej smeruje na juh
do pohraničných oblastí. Cesta III/2600 je spojnicou miestnych častí Záhorce a Selešťany. Miestne
komunikácie boli v minulosti realizované v úzkom cestnom profile, nevyhovujú dnešnej hustote
premávky, preto obec plánuje ich rozšírenie aj s následným dobudovaním chodníkov. Hromadnú
dopravu zabezpečuje spoločnosť SAD Zvolen, a. s. Obec sa nachádza na hlavnej trase, ktorý
spája okresné mesto Veľký Krtíš s mestom Šahy v okrese Levice. Frekvencia spojov hromadnej
dopravy je na dobrej úrovni, v obci sa nachádzajú tri autobusové zastávky. Väčšina obyvateľov
má parkovanie riešené priamo vnútri pozemku rodinného domu, prípadne na kraji cestnej
komunikácie. Obyvatelia bytových domov majú k dispozícií priľahlé parkovisko. V obci je
vybudované veľké panelové parkovisko pri futbalovom ihrisku. Obec nemá vybudovaný
cyklochodník, ani v najbližšom okolí sa nenachádzajú značené cyklotrasy. Najbližšia cyklotrasa
vedie západne od obce vo vzdialenosti až 30 kilometrov.
Obe časti obce sú elektrifikované a majú vybudovaný vodovod. Plynofikovaná je len časť
Záhorce, ale časť Selešťany nemá vybudovanú plynofikáciu. Kanalizácia v obci bola budovaná v
roku 2002. Odkanalizovanie územia však nebolo riešené celoplošne. Obec má vybudovanú aj
vlastnú ČOV. V najbližšom období má obec v pláne dobudovať kanalizáciu aj v časti Selešťany,
v súčasnosti je to už v projektovom riešení. Taktiež je potrebné riešiť novú kanalizačnú vetvu v
Záhorciach pre KD, DS a katolícky kostol. Verejné osvetlenie už bolo rekonštruované, je riešené
LED osvetlením.

2.6 PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNA ANALÝZA
Prírodno-environemtálna analýza je zameraná na analýzu jednotlivých zložiek životného
prostredia. Obsahuje informácie o kvalite ovzdušia, vodstve, odpadovom hospodárstve, reliéfe a
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ďalších zložkách.
Prírodno-environemtálna analýza je zameraná na analýzu jednotlivých zložiek životného
prostredia. Obsahuje informácie o kvalite ovzdušia, vodstve, odpadovom hospodárstve, reliéfe a
ďalších zložkách.

2.6.1 OVZDUŠIE
Zdrojom znečistenia ovzdušia v obci, najmä v zimnom období, je vykurovanie domácností
tuhými palivami. Zvýšená prašnosť v letnom období pochádza zo znečistených komunikácií a z
prevádzky motorových vozidiel. Zdrojom znečistenia ovzdušia je živočíšna výroba (chov ošípaných)
a hlavne používanie hnojív z hydinárskych fariem na poľnohospodárske účely. Ich aplikácia na
pôdu v mesiacoch august a september je pre obyvateľov veľmi nepríjemná.
V okrese Veľký Krtíš sa nenachádza monitorovacia stanica kvality ovzdušia, ani žiadna lokalita
nebola vymedzená ako oblasť vyžadujúca osobitnú ochranu ovzdušia. Podľa zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší okres Veľký Krtíš nepatrí medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia a nie je súčasťou
akčného plánu na zlepšenie kvality ovzdušia.
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2.6.2 VODNÉ TOKY A PLOCHY
Územím obce pretekajú Záhorský a Krtíšsky potok. Záhorský potok sa vlieva do Krtíšskeho
v extraviláne obce. Krtíšsky potok, ako jeden z väčších pravostranných prítokov Ipľa, má dve
zdrojnice, a to Krtíšok a Riečku, spájajúce sa južne od Modrého Kameňa. Krtíš priberá z ľavej strany
Medokýšny potok a z pravej Plachtinský potok. Plocha povodia predstavuje 238,79 km2 a tečie v
dĺžke 36,5 km. Od prameňa po Malý Krtíš tečie v úzkom údolí. Od polovice Veľkého Krtíša je potok
upravený v dĺžke 825 metrov. Dno je 4 m široké a svahy opevnené prefabrikátmi. Na hornom toku
má Krtíš bystrinný charakter, v dolnej časti sa koryto Krtíša rozširuje asi na 5 m s hĺbkou 1-2 m.
Ústí pri Selešťanoch do Ipľa.

2.6.3 PÔDA
Pôda na území obce je strednej bonity, podľa pôdnych máp sa tu vyskytujú pôdy kategórie
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5 – 9. Najväčšie zastúpenie majú pôdy kategórie 6 a 7. Na juhovýchodnej strane katastrálneho
územia prevažuje kategória 6, ktorú rozdeľuje pôda kategórie 8. Pôdy je možné charakterizovať
ako prevažne kyslé, až výrazne kyslé kambizeme podzolové a prevažne nasýtené kambizeme
modálne. Taktiež sa vyskytujú rendziny, kambizeme rendzinové, ale aj hnedozeme luvizemné a
výnimočne hnedozeme pseudoglejové. Obsah humusu v hĺbke do 25 cm je prevažne stredný
(1,8 – 2,3 %), len lokálne nízky (< 1,8 %). Územia poľnohospodárskej pôdy sa nachádzajú v okolí
intravilánu,

v

okrajových

častiach

severozápadnej

a

juhovýchodnej

časti

extravilánu

prechádzajúce do lesných území, ktoré tvoria 35% katastralného územia.

2.6.4 HLUK
Na území obce, ani v jej blízkom okolí, nebol identifikovaný žiadny faktor, ktorý by spôsoboval
nadmerný hluk. Za jediný zdroj hluku, ktorý je ale v norme, je možné považovať automobilovú
dopravu na komunikácii II.triedy č. 527, ktorá prechádza intravilánom obce. Ide o zdroj hluku
líniového charakteru.

2.6.5 ŽIARENIE
Zdroje žiarenia je možné rozdeliť na prírodné a umelé. Medzi najčastejšie zdroje prírodného
žiarenia patrí radón. V obci bolo identifikované stredné riziko výskytu radónu. Globálnym
problémom, ktorý zasahuje aj do územia obce, je ultrafialové žiarenie. Hrúbka ozónovej vrstvy,
ktorá slúži na jeho zachytávanie, je v posledných rokoch nad celým územím SR podpriemerná, t.j.
pod hranicou 300 DU (cca 3 mm).
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2.6.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s.. Odpad
je odvážaný na skládku odpadov spoločnosti Marius Pedersen, a.s., ktorá sa nachádza vo Veľkom
Krtíši, vzdialenej od Záhoriec 13 km. V Záhorciach sa nenachádza žiadna ilegálna skládka a ani iná
skládka odpadu. Komunálny odpad sa vyváža každé 2 týždne.
Novovybudovaný Zberný dvor (pri ČOV) je určený pre vyvezenie drobného stavebného odpadu,
objemného odpadu, elektroodpadu a iných triedených odpadov vo farebných vreciach. V blízkosti
ČOV sa nachádza aj veľké kompostovisko na 100 ton určené pre biologicky rozložiteľný odpad.

2.6.7 ZELEŇ
Zeleň je možné rozčleniť na zeleň v intraviláne a zeleň, ktorá je súčasťou extravilánu územia
obce. V zastavanom území prevláda, vzhľadom na charakter obce s dominantnou funkciou
bývania, súkromná zeleň záhrad. Tá je tvorená kombináciou nízkej a vysokej zelene, ktorá plní
najmä rekreačnú a produkčnú funkciu. Verejná zeleň sa nachádza popri miestnych
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komunikáciach, kde plní najmä segregačnú funkciu, oddeľuje cestné komunikacie od domov,
alebo chodníkov. Väčšinou ide o nízku zeleň v podobe trávnatých porastov. V extraviláne sa zelené
plochy vyskytujú v podobe flóry, ktorá sa pestuje na obrábanej poľnohospodárskej pôde.

2.6.8 RELIÉF
Obec Záhorce sa nachádza v Ipeľskej kotline, v nadmorskej výške 154 - 258 m.n.m.. Katastrálne
územie obce má mierne členitý, v juhovýchodnej a západnej časti kopcovitý reliéf. Tento
pahorkatinný stupeň tvoria prevažne piesočnaté sedimenty morského neogénu, prekryté
sprašovými hlinami. Miestami vystupuje neogén až na povrch. Ipeľská kotlina, v ktorej sa obec
nachádza, je podcelkom Juhoslovenskej kotliny (medzihorská znížená) v strednej časti povodia
Ipľa. Na severe a západe je ohraničená výrazným svahom Krupinskej planiny, na východe je od
Lučenskej kotliny oddelená výbežkom Strážnej hory a južná časť sa rozprestiera v Maďarsku.
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2.6.9 GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE
Geomorfologické členenie povrchu Zeme je systematické a hierarchické usporiadanie
geomorfologických celkov (pohoria, vrchoviny, nížiny) na základe ich geomorfologickej príbuznosti
a blízkosti. Je to druh fyzicko-geografického členenia povrchu Zeme. Vodidlom pri zoskupovaní
príbuzných celkov je do značnej miery spoločná geologická minulosť, no prihliada sa aj ku
geografickým faktorom.
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Z pohľadu geormofologického členenia spadá územie obce do subprovincie Vnútorné západné
karpaty, Lučensko-košickej oblasti, celok Juhoslovenská kotlina, v južnej časti Krupinskej planiny.

2.6.10 GEOLOGICKÉ PODLOŽIE
Južná a východná časť katastrálneho územia obce spadá do stupňa Würm a Eger, ktoré sú
tvorené štrkmi a zlepencami, časťou spraše a sprašovými hlinami pahorkatín, s výrazným
podielom solifluovaných sedimentov kvartérneho podložia. Horniny, ktoré patria tiež do
kvartárneho útvaru, ako sú ílovité a hlinito-ílovité sedimenty inundačných území, sa nachádzajú v
katastrálnom území prevažne pri vodných tokoch. Severná a západná časť, ktorá je rozdelená na
dve hlavné skupiny eolicko a eolicko-deluviálnych sedimentov, je tvorená zo spraše a sprašovej
hliny na stredných a vysokých terasách. Prevažná časť intravilánu je tvorená hlavne nerozlíšenými
pieskami, štrkom a štrkom nižších stredných terás, s pokryvom spraší a nerozlíšených deluviálnych
hlín a splachov.
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2.6.11 KLIMATICKÉ PODMIENKY
Územie obce spadá do teplej a mierne teplej klimatickej oblasti, s miernou zimou a dlhším
slnečným svitom. Priemerné ročné teploty sa pohybujú okolo 9,1 °C a vo vegetačnom období
dosahujú priemer 16,2 °C. Riešené územie má podnebie charakteru pevninskej nížiny s častými
vetrami. Prevláda smer západný, severozápadný a východný . Vetry z južného smeru majú
nepriaznivý výsušný účinok, najmä v letnom období pri nízkych zrážkach. Priemerné trvanie
snehovej pokrývky je menej ako 40 dní. Ipeľskú kotlinu, kde sa obec nachádza, charakterizuje
prechodová oblasť atlanticko-kontinentálnej a kontinentálno-európskej klímy. Podnebný ráz
kotliny určuje hlavne jej orografická náväznosť na Dunajskú a Východoslovenskú nížinu. Dôležitou
klimatickou charakteristikou je dĺžka slnečného svitu, zistená extrapoláciou údajov z maďarských
a slovenských meteorologických staníc, ktorá má hodnotu 2000 hodín.

2.6.12 RASTLINSTVO
Flóra je ovplyvnená polohou obce v Lučensko-košickej oblasti. Dominantnou drevinou pre túto
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oblasť je agát biely, ktorý síce nie je pôvodnou drevinou, ale pri svojej agresivite v podmienkach
územia získal svoje domovské právo. Okrem drevoprodukčnej a pôdoochrannej funkcie je dôležitý
pre včelárstvo. Ďalším prevládajúcim druhom je dub cerový a dub zimný. Z listnatých stromov
sa vyskytuje aj hrab obyčajný. Ihličnaté dreviny sú zastúpené borovicou obyčajnou (sosnou),
smrekom štíhlym a borovicou čiernou. Ostatné dreviny, ako sú buk lesný, jaseň štíhly, javor
mliečny, javor horský, vŕba, osika, lipa malolistá, jelša lepkavá, topole a smrekovec opadavý,
zaberajú nepatrné plochy. V lesných porastoch sa ojedinele vyskytuje čerešňa vtáčia, orech čierny,
baza čierna, dub letný a hruška obyčajná. Porast lesných drevín a okrajový ochranný plášť tvoria
kroviny zložené z trnky obyčajnej, ruže šípovej, vtáčieho zobu obyčajného, bršlenu európskeho,
borievky obyčajnej a hlohu obyčajného.

2.6.13 ŽIVOČÍŠSTVO
Územie, kde sa obec nachádza, patrí do Ipeľskej kotliny, ktorú možno zo zoogeografickej
stránky zaradiť do palearktickej oblasti. Prevažná časť územia je súčasťou stepnej zóny
eurosibírskej podoblasti a severná časť je súčasťou lesnej zóny. Z poľovníckej zvery v súvislejších
lesných porastoch žijú - jeleň obyčajný, daniel škvnitý, srnec hôrny, sviňa divá, líška obyčajná. K
dravcom patrí kuna hôrna, jazvec obyčajný, tchor obyčajný. Z cicavcov - zajac poľný, králik divý,
veverica obyčajná, jež obyčajný. Pre biotop poľných hôrok sú charakteristické druhy - bažant
obyčajný, dateľ hnedkastý, drozd čvikotavý. Biotop polí a lúk je domovom pre druhy, ako sú
hrabavka škvrnitá, prepelica poľná, jarabica poľná, kaňa sivá. V biotope vôd žijú rybárik obyčajný,
vodnár obyčajný, kačica divá a šťuka obyčajná.

2.6.14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Stav životného prostredia v obci je možné označiť za bezproblémový. Obec nie je priamo
ohrozená znečisteným ovzduším. Na území obce, ani v jej blízkom okolí, nebol identifikovaný
žiadny faktor, ktorý by spôsoboval nadmerný hluk. V obci nebolo identifikované žiadne zvýšené
žiarenie umelého či prírodneho charakteru. V rámci odpadového hospodárstva je zabezpečená
separácia a pravidelný odvoz odpadu. K zvyšovaniu kvality životného prostredia prispieva aj
pravidelná starostlivosť o zeleň. Podľa mapy životného prostredia patrí územie do triedy úrovne
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II. - vyhovujúce.

2.6.15 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
V rámci ochrany prírody a krajiny je potrebné dbať predovšetkým na ochranu 3 základných
zložiek: vody, ovzdušia a samotnej prírody a krajiny. Starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov. Tento zákon
vytvára podmienky na všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd, vrátane vodných
ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových
vôd a na ich účelné a hospodárne využívanie. Na ochranu ovzdušia slúži zákon č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov o ochrane ovzdušia, ktorý upravuje práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou
činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov znečisťovania. Základným právnym predpisom
na ochranu prírody je zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
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predpisov.
Mapa národných parkov a chránených krajinných oblastí SR

2.6.16 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA A POTENCIÁLNE ROZVOJOVÉ
PLOCHY
Limity využitia územia vyplývajú zo záväznej časti územného plánu obce/mesta (ak je
spracovaný). Z pohľadu prírodno-environmentálnej analýzy ide o územia, ktoré sú definované v
zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 a vyhláškou Ministerstva ŽP SR č. 24/
2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Potenciálne rozvojové
plochy sú územia, ktoré je možné využiť na rozvoj takých činností, ktoré sú v súlade so zákonom o
ochrane prírody a krajiny a nenarušia ráz a charakter obce :
• CHPV Selešťany,
• Dolina Záhorskeho potoka,
• Chránené vtáčie územie „Poiplie – SKCHVÚ 021“.
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Územnie obce Záhorce nepatrí do veľkoplošného chráneného územia a neboli tu vyhlásené
žiadne maloplošné chránené územia s vyšším stupňom ochrany. Najbližšie chránené územie
národného významu sa nachádza v k.ú. Vrbovka – PR Seleštianska stráň. Potenciálne rozvojové
plochy sú územia, ktoré je možné využiť na rozvoj takých činností, ktoré sú v súlade so zákonom
o ochrane prírody a krajiny a nenarušia ráz a charakter obce. Sú to plochy tvorené
poľnohospodárskou pôdou, lúkami a pasienkami v extraviláne obce, ktoré nespadajú do limitov
využitia územia.

2.6.17 ZHRNUTIE PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNEJ ANALÝZY
Zdrojom znečistenia ovzdušia v obci, najmä v zimnom období, je vykurovanie domácností
tuhými palivami, aj keď je obec plynofikovaná. Zvýšená prašnosť v letnom období pochádza
zo znečistených komunikácií a z prevádzky motorových vozidiel. Zdrojom znečistenia ovzdušia
je živočíšna výroba (chov ošípaných), ale hlavne používanie hnojív z hydinárskych fariem na
poľnohospodárske účely.
Územím obce pretekajú Záhorský a Krtíšsky potok. Záhorský potok sa vlieva do Krtíšskeho
v extraviláne obce. Krtíšsky potok, ako jeden z väčších pravostranných prítokov Ipľa, má dve
zdrojnice, a to Krtíšok a Riečku, spájajúce sa južne od Modrého Kameňa. Pôda na území obce je
strednej bonity, podľa pôdnych máp sa tu vyskytujú pôdy kategórie 5 – 9. Najväčšie zastúpenie
majú pôdy kategórie 6 a 7. Na juhovýchodnej strane katastrálneho územia prevažuje kategória 6,
ktorú rozdeľuje pôda kategórie 8.
Odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s.. Odpad je odvážaný
na skládku odpadov spoločnosti Marius Pedersen, a.s., ktorá sa nachádza vo Veľkom Krtíši,
vzdialenej od Záhoriec 13 km. Obec má vybudovaný (pri ČOV) nový Zberný dvor a taktiež veľké
kompostovisko.
Obec Záhorce sa nachádza v Ipeľskej kotline, v nadmorskej výške 154 - 258 m.n.m.. Katastrálne
územie obce má mierne členitý, v juhovýchodnej a západnej časti kopcovitý reliéf. Tento
pahorkatinný stupeň tvoria prevažne piesočnaté sedimenty morského neogénu, prekryté
sprašovými hlinami. Územie obce spadá do teplej až mierne teplej klimatickej oblasti, s miernou
zimou a dlhším slnečným svitom. Priemerné ročné teploty sa pohybujú okolo 9,1 °C a vo
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vegetačnom období dosahujú priemer 16,2 °C.
Flóra je tu ovplyvnená polohou obce v Lučensko-košickej oblasti. Dominantnou drevinou pre
túto oblasť je agát biely, ktorý síce nie je pôvodnou drevinou, ale pri svojej agresivite v
podmienkach územia získal svoje domovské právo. Okrem drevoprodukčnej a pôdoochrannej
funkcie je dôležitý pre včelárstvo. Ďalším prevládajúcim druhom je dub cerový a dub zimný.
Z listnatých stromov sa vyskytuje aj hrab obyčajný. Ihličnaté dreviny sú zastúpené borovicou
obyčajnou (sosnou), smrekom štíhlym a borovicou čiernou. Prevažná časť územia je súčasťou
stepnej zóny eurosibírskej podoblasti a severná časť je súčasťou lesnej zóny. Z poľovníckej zvery
v súvislejších lesných porastoch žijú - jeleň obyčajný, daniel škvnitý, srnec hôrny, sviňa divá, líška
obyčajná. K dravcom patrí kuna hôrna, jazvec obyčajný, tchor obyčajný. Z cicavcov - zajac poľný,
králik divý, veverica obyčajná, jež obyčajný.
Stav životného prostredia v obci je možné označiť za bezproblémový. Obec nie je ohrozená
nejakým väčším znečisťovateľom ovzdušia, ale ovzdušie je znečisťované lokálne - vykurovaním,
dopravou, chovom, hnojením. Podľa mapy životného prostredia patrí územie do triedy úrovne II. vyhovujúce.

2.7 ZHODNOTENIE PRIESKUMOV VEREJNEJ MIENKY
Prieskum verejnej mierky tvorí samostatnú prílohu k dokumentu.

2.8 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného
stavu riešeného územia.

2.8.1 CELKOVÁ SWOT ANALÝZA
Výsledná SWOT analýza
Silné stránky

»

Podmienky pre bývanie

Slabé stránky
8

»

Absencia zdravotného strediska v
obci
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»

Zaujímavé tradičné folklórne
kultúrne podujatia

»

Poloha v blízkosti okresného mesta

»

Frekvencia hromadnej autobusovej
dopravy a prestrešené zastávky

ZÁHORCE

6

»

Územie mimo rozvojových osí

7

8

»

Nedobudované chodníky pre peších

7

7

»

Absencia cyklochodníka

6

»

Nízka úroveň participácie

»

Pokrytie technickou infraštruktúrou

6

»

Dobrá bonita pôdy

9

»

Vybudované podmienky pre
odpadové hospodárstvo

obyvateľstva

7

7

Príležitosti

Ohrozenia

»

Podmienky pre agroturistiku

8

»

Poloha pre cezhraničnú spoluprácu

7

»

Dobré klimatické podmienky

6

»

Rozvoj poľnohospodárstva

7

»

Nepriaznivý demografický vývoj

»

Odsťahovanie obyvateľov po
vyštudovaní za odbornou prácou

»

Nevybudované podmienky pre
poskytovanie sociálnych služieb

»

Celkovo stagnujúci cestovný ruch

7
6

6
5

2.8.0.1 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE
Na základe hodnôt z tejto tabuľky bolo možné určiť typ výslednej stratégie. Zatiaľ čo rozdiel
silných a slabých stránok vyšiel 51 - 35 = 16, rozdiel príležitostí a ohrození bol 28 - 24 = 4, čo
spoločne udáva ofenzívny typ stratégie.
Ide o najatraktívnejší strategický variant. Môže si ho zvoliť také riešené územie, v ktorom
prevažujú silné stránky nad slabými a príležitosti nad hrozbami. Vzhľadom na výraznú prevahu
silných stránok je obec schopná využiť všetky ponúkajúce sa príležitosti. Odporúča sa ofenzívna
stratégia z pozície sily.
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2.9 MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY
FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY
1) Podmienky pre

2) Poloha pre

3) Dobré klimatické

4) Rozvoj

agroturistiku

cezhraničnú spoluprácu

podmienky

poľnohospodárstva

A) Podmienky pre

++

bývanie
B) Zaujímavé tradičné
folklórne kultúrne

++

++

+

+

podujatia
C) Poloha v blízkosti
okresného mesta

++

D) Frekvencia
hromadnej autobusovej
dopravy a prestrešené
zastávky
E) Pokrytie technickou

+
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1) Podmienky pre

2) Poloha pre

3) Dobré klimatické

4) Rozvoj

agroturistiku

cezhraničnú spoluprácu

podmienky

poľnohospodárstva

infraštruktúrou
F) Dobrá bonita pôdy

++

G) Vybudované
podmienky pre
odpadové hospodárstvo
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2020 - 2025

ZÁHORCE

STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja riešeného územia
pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík. Určuje hlavné ciele a
priority rozvoja územia pri rešpektovaní princípov regionálnej
politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného
rozvoja. Po zhodnotení pripravenosti projektových zámerov sa
navrhuje celá štruktúra jednotlivých cieľov, priorít, opatrení a
aktivít, ktoré je potrebné postupne naplniť.
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2020 - 2025

STRATEGICKÁ ČASŤ

ZÁHORCE

3.1 OPIS ROZVOJOVEJ STRATÉGIE
V rámci rozvojovej stratégie bola vyhotovená hierachicky usporiadaná štruktúra cieľov, priorít,
opatrení a aktivít. V nadväznosti na ciele boli definované priority a opatrenia, ktoré ich bližšie
špecifikujú. Najdôležitejšou časťou sú aktivity, teda konkrétne projektové zámery, realizáciou
ktorých bude zároveň postupne naplnená vízia obce.

3.2 VÍZIA

„Prihraničná obec s potenciálom pokojného
bývania a kvalitného technického a sociálneho
vybavenia“
3.3 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA


Monitorovanie  Finančný rámec  Hodnotiace kritérium 
Výnosovo-nákladová analýza  Mapa aktivít 
Ukazovateľ výstupu



Projektový zámer



Príprava projektu

Akčný plán



CIEĽ 1: HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Priorita 1.1: Infraštruktúra
Opatrenie 1.1.1: Dopravná infraštruktúra
Aktivita 1.1.1.1: Rozšírenie miestnych komunikácií Záhorce a Selešťany



Aktivita 1.1.1.2: Výstavba nových chodníkov a inštalácia oplotení cintorínov Záhorce,
Selešťany a Horné Podlužany



Aktivita 1.1.1.3: Umiestnenie lávky pre peších cez Záhorský potok s chodníkom




Opatrenie 1.1.2: Technická infraštruktúra
Aktivita 1.1.2.1: Zvýšenie energetického štandardu Spoločenského domu Záhorce
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2020 - 2025

STRATEGICKÁ ČASŤ

ZÁHORCE


Aktivita 1.1.2.2: Rekonštrukcia miestneho rozhlasu na bezdrôtový v časti Selešťany





Priorita 1.2: Cestovný ruch
Opatrenie 1.2.1: Podpora CR
Aktivita 1.2.1.1: Vytvorenie turistického vyhliadkového miesta Selešťany na meandre Ipľa




CIEĽ 2: SOCIÁLNA OBLASŤ
Priorita 2.1: Obecné budovy
Opatrenie 2.1.1: Technický stav obecných budov
Aktivita 2.1.1.1: Rekonštrukcia KD Selešťany


Aktivita 2.1.1.2: Revitalizácia DS Záhorce a Selešťany

Aktivita 2.1.1.3: Rekonštrukcia MŠ Záhorce

Opatrenie 2.1.2: Podmienky pre SS
Aktivita 2.1.2.1: Výstavba domu sociálnych služieb – denný stacionár
Aktivita 2.1.2.2: Výstavba domova dôchodcov

Priorita 2.2: Služby obce





Opatrenie 2.2.1: Voľnočasové aktivity
Aktivita 2.2.1.1: Podpora športových aktivít pre verejnosť


Aktivita 2.2.1.2: Podpora kultúrnych podujatí

Aktivita 2.2.1.3: Podpora kaviarne/cukrárne s prevádzkovaním detského interiérového
ihriska



CIEĽ 3: ENVIROMENTÁLNA OBLASŤ
Priorita 3.1: Ochrana prírody
Opatrenie 3.1.1: Bezpečný a náučný pohyb v prírode
Aktivita 3.1.1.1: Rekonštrukcie studničiek, lavičiek, chodníkov, schodísk



Aktivita 3.1.1.2: Budovanie náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov a doplnkovej
infraštruktúry
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2020 - 2025

STRATEGICKÁ ČASŤ

ZÁHORCE

Opatrenie 3.1.2: Kanalizácia
Aktivita 3.1.2.1: Výstavba kanalizácie Selešťany



Aktivita 3.1.2.2: Výstavba novej kanalizačnej vetvy Záhorce: KD, DS + kat. kostol
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2020 - 2025

ZÁHORCE

PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení
a aktivít, potrebných na zabezpečenie realizácie PHRSR.
Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie cieľov minimálne na
úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými
skupinami projektov.
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2020 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

ZÁHORCE

FORMULÁR Č. P 1 - PREHĽAD OPATRENÍ, PROJEKTOV A AKTIVÍT PODĽA
OBLASTÍ
Opatrenie

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť

1.1.1.1 Rozšírenie miestnych
komunikácií Záhorce a
Selešťany
1.1.1.2 Výstavba nových
1.1.1 Dopravná infraštruktúra

chodníkov a inštalácia
oplotení cintorínov Záhorce,
Selešťany a Horné Podlužany
1.1.1.3 Umiestnenie lávky
pre peších cez Záhorský

1.1 Infraštruktúra

potok s chodníkom
1.1.2.1 Zvýšenie
energetického štandardu
Spoločenského domu
1.1.2 Technická infraštruktúra

Záhorce
1.1.2.2 Rekonštrukcia
miestneho rozhlasu na
bezdrôtový v časti Selešťany
1.2.1.1 Vytvorenie

1.2.1 Podpora CR

turistického vyhliadkového
miesta Selešťany na

1.2 Cestovný ruch

meandre Ipľa
2.1.1.1 Rekonštrukcia KD
2.1.1 Technický stav obecných

Selešťany

budov

2.1.1.2 Revitalizácia DS

2.1 Obecné budovy

Záhorce a Selešťany
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

Opatrenie

ZÁHORCE

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť

2.1.1.3 Rekonštrukcia MŠ
Záhorce
2.1.2.1 Výstavba domu
sociálnych služieb – denný
2.1.2 Podmienky pre SS

stacionár
2.1.2.2 Výstavba domova
dôchodcov
2.2.1.1 Podpora športových
aktivít pre verejnosť
2.2.1.2 Podpora kultúrnych

2.2.1 Voľnočasové aktivity

podujatí
2.2.1.3 Podpora kaviarne/

2.2 Služby obce

cukrárne s prevádzkovaním
detského interiérového
ihriska
3.1.1.1 Rekonštrukcie
studničiek, lavičiek,
3.1.1 Bezpečný a náučný
pohyb v prírode

chodníkov, schodísk
3.1.1.2 Budovanie náučných
chodníkov, cykloturistických
chodníkov a doplnkovej
infraštruktúry

3.1 Ochrana prírody

3.1.2.1 Výstavba kanalizácie
Selešťany
3.1.2 Kanalizácia

3.1.2.2 Výstavba novej
kanalizačnej vetvy Záhorce:
KD, DS + kat. kostol

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
3. MAREC 2020

OBCE-EPRO.SK

61

2020 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

ZÁHORCE

FORMULÁR Č. P 2 - ZOZNAM UKAZOVATEĽOV CIEĽOV/PRIORITNÝCH OBLASTÍ
Ukazovateľ

Definícia

Informačný

Merná jednotka

zdroj/odkaz

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra
Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.1: Dopravná infraštruktúra/Rozšírenie miestnych komunikácií Záhorce a Selešťany
Hlavné
ukazovatele

Kvalita miestnych komunikácií

Ukazovatele
vplyvu

Dĺžka

2020

2024

Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.2: Dopravná infraštruktúra/Výstavba nových chodníkov a inštalácia oplotení cintorínov Záhorce,
Selešťany a Horné Podlužany
Hlavné
ukazovatele

Bezpečnosť chodcov

Ukazovatele
dopadu

Dĺžka

2023

2025

Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.3: Dopravná infraštruktúra/Umiestnenie lávky pre peších cez Záhorský potok s chodníkom
Hlavné
ukazovatele

Bezpečný prechod ponad potok

Ukazovatele
vplyvu

Počet

2021

2021

0

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
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2020 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ

ZÁHORCE

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra
Opatrenie 1.1.2/Aktivita 1.1.2.1: Technická infraštruktúra/Zvýšenie energetického štandardu Spoločenského domu Záhorce
Hlavné
ukazovatele

Plynová prípojka

Ukazovatele

Počet

dopadu

2022

2023

0

1

Opatrenie 1.1.2/Aktivita 1.1.2.2: Technická infraštruktúra/Rekonštrukcia miestneho rozhlasu na bezdrôtový v časti Selešťany
Hlavné
ukazovatele

Bezdrôtový rozhlas

Ukazovatele

Počet

výsledku

2020

2021

1

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 2: Cestovný ruch
Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.1: Podpora CR/Vytvorenie turistického vyhliadkového miesta Selešťany na meandre Ipľa
Hlavné
ukazovatele

Vyhliadka na rieku Ipeľ

Ukazovatele
dopadu
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

ZÁHORCE

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Obecné budovy
Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.1: Technický stav obecných budov/Rekonštrukcia KD Selešťany
Hlavné
ukazovatele

Technický stav KD

Ukazovatele
vplyvu

Počet

2020

2023

1

1

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.2: Technický stav obecných budov/Revitalizácia DS Záhorce a Selešťany
Hlavné
ukazovatele

Revitalizovaný DS

Ukazovatele
vplyvu

Počet

2022

2025

1

1

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.3: Technický stav obecných budov/Rekonštrukcia MŠ Záhorce
Hlavné
ukazovatele

Kvalitná budova MŠ

Ukazovatele
vplyvu

Počet

2020

2021

1

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
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2020 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ

ZÁHORCE

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Obecné budovy
Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.1: Podmienky pre SS/Výstavba domu sociálnych služieb – denný stacionár
Hlavné
ukazovatele

Ukazovatele

Nový Dom SS

Počet

dopadu

2023

2025

0

1

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.2: Podmienky pre SS/Výstavba domova dôchodcov
Hlavné
ukazovatele

Domov dôchodcov

Ukazovatele

Počet

dopadu

2024

2025

0

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 2: Služby obce
Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.1: Voľnočasové aktivity/Podpora športových aktivít pre verejnosť
Hlavné
ukazovatele

Verejné športové aktivity

Ukazovatele
vplyvu
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ

ZÁHORCE

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.2: Voľnočasové aktivity/Podpora kultúrnych podujatí
Hlavné
ukazovatele

Kultúrne podujatia pre verejnosť

Ukazovatele

Počet

výsledku

2020

2025

0

15

Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.3: Voľnočasové aktivity/Podpora kaviarne/cukrárne s prevádzkovaním detského interiérového ihriska
Hlavné
ukazovatele

Detské interiérové ihrisko

Ukazovatele

Počet

vplyvu

2022

2024

0

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Ochrana prírody
Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.1: Bezpečný a náučný pohyb v prírode/Rekonštrukcie studničiek, lavičiek, chodníkov, schodísk
Hlavné
ukazovatele

Relaxačné a oddychové zóny

Ukazovatele
dopadu

Počet

2020

2025

Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.2: Bezpečný a náučný pohyb v prírode/Budovanie náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov a
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

ZÁHORCE

Ukazovateľ

Definícia

Informačný

Merná jednotka

zdroj/odkaz

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

doplnkovej infraštruktúry
Hlavné
ukazovatele

Pohyb v prírode

Ukazovatele

Počet

vplyvu

2020

2025

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Ochrana prírody
Opatrenie 3.1.2/Aktivita 3.1.2.1: Kanalizácia/Výstavba kanalizácie Selešťany
Hlavné
ukazovatele

Kanalizácia v časti Selešťany

Ukazovatele
dopadu

Počet

2020

2025

0

1

Opatrenie 3.1.2/Aktivita 3.1.2.2: Kanalizácia/Výstavba novej kanalizačnej vetvy Záhorce: KD, DS + kat. kostol
Hlavné
ukazovatele

Nová kanalizačná vetva

Ukazovatele
vplyvu

Počet

2023

2025

0

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
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2020 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

ZÁHORCE

FORMULÁR Č. P 4 - FORMULÁR NA PRÍPRAVU PROJEKTOV
Názov projektu

Rozšírenie miestnych komunikácií Záhorce a Selešťany

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer

Partneri garanta

Stavebná cestná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2020 až 2024

Stav projektu pred realizáciou

Nevyhovujúci technický stav miestnych komunikácií

Cieľ projektu

Rozšíriť profil miestnych ciest

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Dĺžka

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Výstavba nových chodníkov a inštalácia oplotení
cintorínov Záhorce, Selešťany a Horné Podlužany

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer

Partneri garanta

Stavebná cestná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Absencia chodníkov v niektorých častiach obce

Cieľ projektu

Zvýšiť bezpečnosť pri pešom presune

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

Indikátory monitoringu

ZÁHORCE

Dĺžka

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Zvýšenie energetického štandardu Spoločenského
domu Záhorce

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer

Partneri garanta

Plynári

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

Objekt nepripojený na plynový rozvod

Cieľ projektu

Zlepšiť tepelný komfort v budove Spoločenského domu

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Umiestnenie lávky pre peších cez Záhorský potok s
chodníkom

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer

Partneri garanta

Stavebná cestná spoločnosť
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

ZÁHORCE

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2021

Stav projektu pred realizáciou

Absencia mostíka

Cieľ projektu

Skvalitniť infraštruktúru pre peší pohyb

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu na bezdrôtový v
časti Selešťany

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer

Partneri garanta

Realizátor bezdrôtovej technológie

Začatie a ukončenie projektu

2020 až 2021

Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Nevyhovujúci technický stav drôtového rozhlasu v časti
Selešťany
Skvalitniť život v obci

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia časti Selešťany

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
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2020 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

ZÁHORCE

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Vytvorenie turistického vyhliadkového miesta Selešťany
na meandre Ipľa

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer

Partneri garanta

Turisti-budovatelia chodníkov

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2024

Stav projektu pred realizáciou

Absencia vyhliadky

Cieľ projektu

Zlepšiť podmienky pre CR

Výstupy
Používatelia

Návštevníci, turisti

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Rekonštrukcia KD Selešťany

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2020 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

Nevyhovujúci technický stav budovy

Cieľ projektu

Zlepšiť podmienky pre kultúrne a spoločenské aktivity

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia
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2020 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Indikátory monitoringu

ZÁHORCE

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Revitalizácia DS Záhorce a Selešťany

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer

Partneri garanta

Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Zvýšené náklady na prevádzku budovy

Cieľ projektu

Znížiť prevádzkové náklady

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Výstavba domu sociálnych služieb – denný stacionár

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Absencia Domu SS
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2020 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Cieľ projektu

ZÁHORCE

Vytvoriť podmienky pre poskytovanie SS

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia, príjemcovia SS

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Výstavba domova dôchodcov

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2024 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Absencia Domova dôchodcov

Cieľ projektu

Zlepšiť podmienky na život dôchodcov

Výstupy
Používatelia

Dôchodcovia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Rekonštrukcia MŠ Záhorce

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer
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2020 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

ZÁHORCE

Partneri garanta

Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2020 až 2021

Stav projektu pred realizáciou

Nevyhovujúci technický stav budovy

Cieľ projektu

Skvalitniť budovu MŠ

Výstupy
Používatelia

Učitelia, deti MŠ

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Podpora športových aktivít pre verejnosť

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer

Partneri garanta

Pracovník OU

Začatie a ukončenie projektu

2020 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Nedostatočný počet organizovaných športových aktivít

Cieľ projektu

Zvýšiť počet organizovaných voľnočasových aktivít pre
obyvateľov

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
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2020 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

ZÁHORCE

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Podpora kultúrnych podujatí

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer

Partneri garanta

Pracovník OU

Začatie a ukončenie projektu

2020 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Nedostatočný počet organizovaných kultúrnych aktivít

Cieľ projektu

Zvýšiť počet voľnočasových aktivít pre obyvateľov

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Podpora kaviarne/cukrárne s prevádzkovaním
detského interiérového ihriska

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer
Majiteľ kaviarne/cukrárne, ktorí zriadi a bude

Partneri garanta

prevádzkovať vo svojich priestoroch aj detské
interiérové ihrisko

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2024
Absencia detské interiérového ihriska, ktoré je možné

Stav projektu pred realizáciou

využívať rodinami s deťmi celoročne - aj v prípade
nepriaznivého počasia, v zimnom období
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2020 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Cieľ projektu

ZÁHORCE

Zlepšiť podmienky pre voľnočasové aktivity rodín s
deťmi

Výstupy
Používatelia

Rodiny s deťmi

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Rekonštrukcie studničiek, lavičiek, chodníkov, schodísk

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer

Partneri garanta

Ochrancovia prírody, turisti

Začatie a ukončenie projektu

2020 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Nevyhovujúci stav uvedených prvkov

Cieľ projektu

Zlepšiť podmienky pri relaxovaní a oddychu v prírode

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká

Vandalizmus

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Budovanie náučných chodníkov, cykloturistických
chodníkov a doplnkovej infraštruktúry
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2020 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

ZÁHORCE

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer

Partneri garanta

Ochrancovia prírody, turisti, cykloturisti

Začatie a ukončenie projektu

2020 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Nedostatočný počet chodníkov v prírode

Cieľ projektu

Zlepšenie podmienok pre športovanie, relax a oddych v
prírode

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Výstavba kanalizácie Selešťany

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer

Partneri garanta

Stavebná kanalizačná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2020 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Absencia kanalizácie v tejto časti

Cieľ projektu

Vybudovať kanalizačnú sieť v časti Selešťany

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia v časti Selešťany

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
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2020 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

ZÁHORCE

Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Výstavba novej kanalizačnej vetvy Záhorce: KD, DS +
kat. kostol

Garant

Obec Záhorce

Kontaktná osoba garanta

PaedDr. Branislav Kázmer

Partneri garanta

Projektant a stavebná kanalizačná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2025

Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Nedobudovaná kanalizácia pre KD, DS + katolícky
kostol
Dobudovať kanalizáciu pre uvedené objekty

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia pripojení na dobudovanú kanalizačnú vetvu

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
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2020 - 2025

ZÁHORCE

REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť je zameraná na popis postupov
inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie
PHRSR. Ďalej obsahuje systém monitorovania a hodnotenia
plnenia programu na základe stanovených merateľných
ukazovateľov a vecný a časový harmonogram realizácie
programu formou akčných plánov.
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2020 - 2025

REALIZAČNÁ ČASŤ

ZÁHORCE

5.1 INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Inštitucionálne a organizačné parametre definuje zákon NR SR č. 369/1990 Z. z., o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Obec podľa novely zákona č. 539/2008: spracúva, schvaľuje,
riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie PHRSR, poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácií
PHRSR VÚC v území regiónu, poskytuje súčinnosť pri príprave regionálnych operačných
programov a spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových spoločných zámerov. Do procesu
zabezpečenia realizácie jednotlivých opatrení sú zapojené štyri organizačné zložky:

Riadiacim orgánom, zodpovedným za zabezpečenie realizácie PHRSR, je starosta a obecné
zastupiteľstvo. Orgán navrhuje, riadi a zlepšuje procesy rozvoja s cieľom podporovať politiku
a stratégiu definovanú v schválenom programovom dokumente tak, aby ním zabezpečované
činnosti boli s ostatnými orgánmi koordinované a prispievali k efektívnosti a účinnosti podpory
rozvoja aktivít na území obce.
Výkonným orgánom sú poverení pracovníci. Jedná sa zároveň aj o externé firmy, ktoré budú
vykonávať plnenie jednotlivých aktivít a rozvojových cieľov riešeného územia.
Finančným orgánom je hlavná účtovníčka/účtovník riešeného územia. Dohliada na spracovanie
všetkých dokumentov do účtovníctva a administratívy riešeného územia.
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2020 - 2025

REALIZAČNÁ ČASŤ

ZÁHORCE

Kontrolný orgán je zastúpený hlavným kontrolórom/hlavnou kontrolórkou riešeného územia.
Ten dohliada na vykonávanie jednotlivých aktivít na obecnej úrovni. Jeho úlohou je kontrolovať
naplnenie jednotlivých opatrení a vypracovávať správu o kontrole.

FORMULÁR Č. R 2 - KRITÉRIÁ HODNOTENIA PHRSR

Skupina kritérií/Kritérium

Váha

Rozsah

kritéria/

bodového

Body

hodnotenia

Poznámka

Dokument spĺňa potrebné
Obsah dokumentu

3

0-4

náležitosti, avšak neobsahuje
všetky doplnkové formuláre.
Dokument je po odbornej
stránke zrozumiteľný, avšak

Zrozumiteľnosť dokumentu

3

0-4

niektoré časti sú zbytočne
zložito písané pre laickú
verejnosť.

Prehľadnosť dokumentu

4

0-4

Väzby dokumentu na iné
strategické dokumenty na
miestnej, regionálnej

s potenciálom územia

a atraktívny dizajn.
PHRSR nadväzuje len na

2

0-4

a národnej úrovni
Súlad navrhovanej stratégie

Dokument má jasnú štruktúru

základné strategické
dokumenty VÚC (územný plán
a PHRSR).
Zvolená stratégia je ideálna

4

0-4

vzhľadom k potenciálu daného
územia.
Jednotlivé kroky

Postupy monitorovania a
hodnotenia

3

0-4

monitorovania a hodnotenia
spĺňajú všetky náležitosti, ale
sú popísané príliš všeobecne.
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2020 - 2025

REALIZAČNÁ ČASŤ

ZÁHORCE

Skupina kritérií/Kritérium

Iné...

Váha

Rozsah

kritéria/

bodového

Body

hodnotenia

...

0-4

Poznámka

...

FORMULÁR Č. R 1 - AKČNÝ PLÁN
Akčný plán pre oblasť 1.1 Infraštruktúra
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 1.1.1: Dopravná infraštruktúra
Aktivita 1.1.1.1:
Rozšírenie miestnych

2020 až

Obec

komunikácií Záhorce a

2024

Záhorce

inštalácia oplotení

2023 až

Obec

cintorínov Záhorce,

2025

Záhorce

Umiestnenie lávky pre

2021 až

Obec

peších cez Záhorský

2021

Záhorce

50 000 €

Dĺžka - 2024

45 000 €

Dĺžka - 2025

35 000 €

Počet - 2021

Selešťany
Aktivita 1.1.1.2: Výstavba
nových chodníkov a

Selešťany a Horné
Podlužany
Aktivita 1.1.1.3:

potok s chodníkom
Opatrenie 1.1.2: Technická infraštruktúra
Aktivita 1.1.2.1: Zvýšenie
energetického
štandardu

2022 až

Obec

2023

Záhorce
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REALIZAČNÁ ČASŤ

ZÁHORCE

Akčný plán pre oblasť 1.1 Infraštruktúra
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Spoločenského domu
Záhorce
Aktivita 1.1.2.2:
Rekonštrukcia
miestneho rozhlasu na
bezdrôtový v časti

2020 až

Obec

2021

Záhorce

20 000 €

Počet - 2021

Selešťany

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 1.2 Cestovný ruch
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 1.2.1: Podpora CR
Aktivita 1.2.1.1:
Vytvorenie turistického
vyhliadkového miesta
Selešťany na meandre

2023 až

Obec

2024

Záhorce

3 000 €

Počet - 2024

Ipľa

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 2.1 Obecné budovy
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 2.1.1: Technický stav obecných budov
Aktivita 2.1.1.1:

2020 až

Obec
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REALIZAČNÁ ČASŤ

ZÁHORCE

Akčný plán pre oblasť 2.1 Obecné budovy
Opatrenie, aktivita
Rekonštrukcia KD
Selešťany
Aktivita 2.1.1.2:
Revitalizácia DS Záhorce
a Selešťany
Aktivita 2.1.1.3:
Rekonštrukcia MŠ
Záhorce

Termín
(rok)

Zodpovedný

2023

Záhorce

2022 až

Obec

2025

Záhorce

2020 až

Obec

2021

Záhorce

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

150 000 €

Počet - 2025

20 000 €

Počet - 2021

Opatrenie 2.1.2: Podmienky pre SS
Aktivita 2.1.2.1: Výstavba

2023 až

Obec

2025

Záhorce

Aktivita 2.1.2.2: Výstavba

2024 až

Obec

domova dôchodcov

2025

Záhorce

domu sociálnych služieb
– denný stacionár

Náklady budú
uvedené v

Počet - 2025

projekte
Náklady budú
uvedené v

Počet - 2025

projekte

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 2.2 Služby obce
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 2.2.1: Voľnočasové aktivity
Aktivita 2.2.1.1: Podpora
športových aktivít pre
verejnosť

2020 až

Obec

2025

Záhorce
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ZÁHORCE

Akčný plán pre oblasť 2.2 Služby obce
Termín

Opatrenie, aktivita

(rok)

Zodpovedný

Aktivita 2.2.1.2: Podpora

2020 až

Obec

kultúrnych podujatí

2025

Záhorce

2022 až

Obec

2024

Záhorce

Ukazovateľ

Financovanie

výstupu

10 000 €

Počet - 2025

3 000 €

Počet - 2024

Aktivita 2.2.1.3: Podpora
kaviarne/cukrárne s
prevádzkovaním
detského interiérového
ihriska

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 3.1 Ochrana prírody
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Ukazovateľ

Financovanie

výstupu

Opatrenie 3.1.1: Bezpečný a náučný pohyb v prírode
Aktivita 3.1.1.1:
Rekonštrukcie

2020 až

Obec

studničiek, lavičiek,

2025

Záhorce

chodníkov,

2020 až

Obec

cykloturistických

2025

Záhorce

10 000 €

Počet - 2025

15 000 €

Počet - 2025

chodníkov, schodísk
Aktivita 3.1.1.2:
Budovanie náučných

chodníkov a doplnkovej
infraštruktúry
Opatrenie 3.1.2: Kanalizácia
Aktivita 3.1.2.1: Výstavba

2020 až

Obec
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Akčný plán pre oblasť 3.1 Ochrana prírody
Opatrenie, aktivita
kanalizácie Selešťany

Termín
(rok)

Zodpovedný

2025

Záhorce

novej kanalizačnej vetvy

2023 až

Obec

Záhorce: KD, DS + kat.

2025

Záhorce

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Aktivita 3.1.2.2: Výstavba
500 000 €

Počet - 2025

kostol

Návrat na hierarchickú štruktúru
5.2 MONITOROVANIE A HODNOTENIE
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je živý dokument. V záujme
efektívneho a koordinovaného postupu by mali byť jednotlivé navrhované projekty z rozvojovej
stratégie (Formulár č. S 1 - Hierarchia strategických cieľov) pravidelne kontrolované
a vyhodnocované (odporúča sa v intervale 6 – 12 mesiacov, podľa uváženia). Monitoring stratégie
v súlade s navrhovanou organizačnou štruktúrou je zabezpečovaný na dvoch základných
úrovniach. Prvou je získavanie a prvotné spracovanie informácií z terénu.
Na jednej strane je potrebné sledovať realizované a pripravované aktivity, na druhej strane
ukazovatele pôsobenia a dopadov implementácie PHRSR na život obyvateľov v obci a jej celkový
rozvoj. Tieto úlohy môžu zabezpečovať iba pracovníci aktívni priamo v teréne. Odporúča sa
zabezpečiť systém (skupinu pracovníkov, aktivistov) spolupracujúcich na tejto úlohe. K
zabezpečeniu monitoringu je potrebné spracovať systém kritérií, ukazovateľov a metodiku
monitoringu tak, aby bolo možné reálne vyhodnocovať prebiehajúce procesy. Druhou úrovňou je
odborné vyhodnocovanie informácií a sledovanie plnenia cieľov a priorít. Monitorovanie plnenia
PHRSR bude stálym a dlhodobým procesom, zameraným na sledovanie kvalitatívnych a
kvantitatívnych zmien pomocou vybraných ukazovateľov. Jeho cieľom bude získavanie informácií
o skutočnom plnení opatrení, zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe zmeniť
ich výber alebo spôsob realizácie. Stabilizovať zásady procesu monitorovania umožní priebežná i
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etapovitá kontrola realizácie programu. Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je organizačné a
metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov a z nich vyplývajúce zmenové riadenie.
Monitorovanie plnenia PHRSR bude obsahovať nasledovné činnosti:
◦ každoročné hodnotenie napĺňania cieľov stanovených v PHRSR
◦ vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a opatrení
◦ vyhodnotenie dopadov aktivít na obec a jej rozvoj
Uvedené činnosti, uskutočnené v procese monitorovania, umožnia zhodnotiť postup v realizácii
plánovaných úloh. Tento proces znamená sledovanie výstupov, financovanie jednotlivých činností,
projektov alebo etáp. Monitorovanie sa uskutočňuje prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa
vzťahujú na špecifické ciele, objasňujú stav implementácie, výsledkov a dopadov a poukazujú na
dosiahnutý vývoj vo vzťahu k finančnému plánu.
Cieľom monitorovania, ktoré by malo byť vykonávané pracovnými skupinami, bude zabezpečiť
konzistentné, pravdivé a pravidelné informácie o realizovaných a ukončených projektoch.
Vhodným spôsobom na realizáciu monitoringu sú kvantitatívne (merateľné) ukazovatele
úspešnosti, ktoré dávajú jednoznačnú odpoveď na stupeň alebo mieru naplnenia projektu v
danom časovom období. Spôsob práce pracovnej skupiny, uskutočňujúcej monitorovanie
a hodnotenie, vyplynie zo samotného charakteru projektu.
Zmyslom procesu hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov na
získanie informácií o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Tieto informácie sa
transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa prerokovávajú na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, resp. komisie pre rozvoj obce.
Proces hodnotenia využíva ako svoje vstupy všetky dáta získavané v procese monitorovania.
Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu monitorovania a hodnotenia, sú hodnotiace
a monitorovacie správy. Hodnotenie je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči
cieľom projektov. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a taktiež po ich
ukončení. Posudzuje sa hlavne vecná stránka a vzniknuté problémy. Riešenie prioritných
problémov sa posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom. Hodnotenie znamená
kritické a objektívne overovanie. Plní funkciu spätnej väzby. Hodnotenie sa opiera o monitorovacie
činnosti, ktoré mu poskytujú nevyhnutné informácie.
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Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja:
◦ počet pripravených investičných aktivít
◦ počet zrealizovaných investičných aktivít
◦ objem zrealizovaných investičných aktivít
◦ objem získaných prostriedkov z externých zdrojov
◦ objem aktivizovaných vnútorných zdrojov
◦ miera zapojenia obyvateľov a ostatných aktérov do aktivít PHRSR
◦ miera skvalitnenia poskytovaných služieb v riešenom území
◦ počet a rozsah poskytovaných služieb v riešenom území
◦ miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v riešenom území
◦ miera zvýšenia návštevnosti riešeného územia
◦ miera zviditeľnenia sa riešeného územia v regióne, v SR a EÚ
◦ počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít
◦ miera skvalitnenia života obyvateľov riešeného územia

FORMULÁR Č. R 5 - PLÁN HODNOTENIA A MONITOROVANIA
Typ

Vykonať prvýkrát

hodnotenia

Dlhodobé, vopred naplánované
a hĺbkové. Jeho súčasťou by mali
byť diskusie a konzultácie
Strategické

o naplnených a nenaplnených

hodnotenie

cieľoch. Dátum (rok), kedy sa má
vykonať prvý krát, si určí
samospráva riešeného územia
sama.

Dôvod vykonania/periodicita

Zistenie stavu dokumentu
k reálnemu stavu riešeného
územia, čo sa naplnilo a čo
nenaplnilo, riešenia príp.
vzniknutých problémov a pod.
Periodicita, resp. pravidelné
opakovanie, je vhodná raz ročne.

Operatívne

Vykonáva sa pravidelnejšie a

Hodnotia sa jednotlivé aspekty

hodnotenie

častejšie, je založené na

PHRSR, najmä realizácia
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Typ

Vykonať prvýkrát

Dôvod vykonania/periodicita

krátkodobej báze. Dátum (mesiac a

jednotlivých projektov a ich vplyv na

rok), kedy sa má vykonať prvý krát,

samotné riešené územie. Vykonáva

si určí samospráva riešeného

sa ideálne viac krát ročne (min.

územia sama.

2-krát).

hodnotenia

Realizuje sa na konkrétnu časť
dokumentu (obvykle strategickú),
Tematické

v rámci ktorej sa identifikujú možné

hodnotenie

problémy. Dátum (mesiac a rok),

časti PHRSR

kedy sa má vykonať prvý krát, si
určí samospráva riešeného územia
sama.

Ad hoc, alebo tzv. hodnotenie „za
Ad hoc
mimoriadne
hodnotenie

ZÁHORCE

horúca“, sa vykonáva podľa
aktuálnej potreby, ak si to vyžiada
situácia (napr. vznikne nečakaný
problém). Nie je vopred stanovené,
kedy sa má realizovať prvý krát.

Hodnotí sa vybraná časť
dokumentu alebo konkrétny
projektový zámer, napr. v prípade,
keď je považovaný za rizikovú, čo
vyplýva z predchádzajúcej
monitorovacej správy. Periodicitu si
určí samospráva riešeného územia
sama.
Vykonáva sa podľa aktuálnej
potreby, ktorá vznikla nečakaným
odklonením sa od stanovených
cieľov, plánovaných hodnôt alebo
pri návrhu zmeny obsahovej
štruktúry dokumentu. Nepravidelná
periodicita, podľa potreby.
Vykonáva sa na základe

Ad hoc
hodnotenie
celého PHRSR
alebo jeho
časti

Podobne ako mimoriadne

rozhodnutia starostu/primátora,

hodnotenie, len sa určí, či je

kontrolného orgánu obce/mesta,

zamerané na vybranú časť, alebo

podnetu poslancov, príp. na

celý dokument. Nie je vopred

základe protokolu Národného

stanovené, kedy sa má realizovať

kontrolného úradu SR.

prvý krát.

Nepravidelná periodicita, podľa
potreby.
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FORMULÁR Č. R 6 - KOMUNIKAČNÝ PLÁN PRE FÁZU REALIZÁCIE PHRSR
Časový

Miesto

Cieľová

rámec

konania

skupina

Forma

Téma, ciele

Vstupné
údaje

návrh

3/2020

obecný
úrad

poslanci

rokovanie

rozpočtu

rozpočet

k vybraným

obce na

projektom

rok 2020

PHRSR
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Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých
opatrení a aktivít. Táto časť obsahuje indikatívny finančný plán
na celé obdobie realizácie PHRSR, model viaczdrojového
financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
partnerov v území, hodnotiacu tabuľku pre výber projektov
a výnosovo-nákladovú analýzu.
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Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHRSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít,
potrebných na naplnenie cieľov programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú
súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh sa bude prihliadať
na ich dôležitosť a dopad hospodársky, envimentálny a sociálny na rozvoj obce. Viaceré úlohy sa
môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky, v rámci vlastných kapacít samosprávy, ale mnohé zase
vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektmi.
Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a aktivít PHRSR sú:
• vlastné zdroje, rozpočet obce,
• bankové úvery,
• štátne dotácie z účelových fondov,
• financie z Národných projektov,
• štrukturálne fondy,
• nadácie, neinvestičné fondy,
• účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR,
• sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,
• združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry,
• a iné.
Indikatívny sumár nákladov na realizáciu plánovaných aktivít :
Oblasť
Hospodárska

Roky 2020-2022

Roky 2023-2025

Spolu

85 000 €

68 000 €

153 000 €

Sociálna

258 500 €

179 500 €

438 000 €

Enviromentálna

612 500 €

512 500 €

1 125 000 €
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ZÁVER
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7.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV
FORMULÁR Č. Z 1 - SCHVÁLENIE PHRSR
Schválenie PHRSR
Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Záhorce na roky 2020 - 2025
Štruktúra:
1. Úvod – základná charakteristika a význam spracovania
dokumentu.
2. Analytická časť – analýza riešeného územia v 3 kľúčových
oblastiach (socioekonomickej, územno-technickej a prírodnoenvironmentálnej).
3. Strategická časť – určuje hlavné ciele, priority a opatrenia
potrebné pre ďalší rozvoj riešeného územia, pri rešpektovaní
princípov regionálnej politiky, v záujme dosiahnutia
Dokument

udržateľného rozvoja územia.
4. Programová časť – definuje strategické prioritné rozvojové
oblasti riešeného územia a určuje zoznam opatrení,
potrebných na zabezpečenie realizácie tohto dokumentu.
5. Realizačná časť – je zameraná na popis inštitucionálneho a
organizačného zabezpečenia a obsahuje informácia o
monitorovaní a hodnotení, ktoré je potrebné pravidelne
realizovať. Okrem toho táto časť obsahuje Akčný plán rozvoja
obce/mesta (Formulár R 6).
6. Finančná časť – obsahuje finančnú časť, ktorá definuje
zabezpečenie jednotlivých aktivít a opatrení, zdroje
financovania a organizačnú stránku realizácie PHRSR
7. Záver – obsahuje informácie o schválení dokumentu.
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Schválenie PHRSR
Forma spracovania: prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO
Obdobie spracovania: 01/2020 až 03/2020
Riadiaci tím: PaedDr. Branislav Kázmer
Externá odborná spolupráca: PROROZVOJ, s. r. o., poskytovateľ
Spracovanie

a prevádzkovateľ webovej aplikácie E-PRO
Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: Prieskum
verejnej mienky obyvateľov, Dotazník, webová stránka
Náklady na spracovanie: suma za licenciu oprávňujúcu
používať webovú aplikáciu E-PRO na vytvorenie tohto
dokumentu
Prerokovanie v orgánoch samosprávy: schválené na Obecnom

Prerokovanie

zastupiteľstve 28.4.2021
Verejné pripomienkovanie: 03/2020
Návrh na uznesenie zastupiteľstva:
Strategický dokument PHRSR 2020-2025 obce Záhorce bol

Schválenie

obecným zastupiteľstvom schválený v uznesení č. 04-02/2021.
Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje
starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným
zastupiteľstvom.
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