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Základné identifikačné údaje
Názov obce
Záhorce
Kraj
Banskobystrický
Okres
Veľký Krtíš
Rozloha katastrálneho územia
1798 ha
Starosta obce
PaedDr. Branislav Kázmer
Kontaktné informácie
Tel. č.
+421 / 47 / 48 93 263
+421 / 918 / 438 870
E-mail
starosta@zahorce.sk
Webová stránka obce
www.zahorce.sk

Územný plán obce/VÚC
schválený:
Dátum schválenia PRO:
Dátum platnosti:
Verzia:
Publikovaný verejne:

Áno
N/A
Aktualizácia z roku 2011, nie je určené
Zmeny a doplnky č.2
Áno

Zámer spracovania PRO
Názov dokumentu
Forma spracovania

Riadenie procesu spracovania

Obdobie spracovania

Program rozvoja obce Záhorce 2015 - 2020











Financovanie spracovania



externými spracovateľmi
s pomocou externých odborníkov (konzultácie)
starosta obce
externí spolupracovníci
externí spracovatelia
zapojenie zainteresovanej verejnosti:
 dotazníkový prieskum
 oznámenie na stránke obce
august - október 2015
náklady na vlastné spracovanie – 145 hodín
náklady na získanie informačných podkladov –
štatistiky, analýzy, prognózy, dotazníky – 50 EUR
náklady na stretnutia – 0 EUR
náklady na publicitu – 20 EUR
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Harmonogram spracovania PRO
Termín

I

II

III

IV

V

VI

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Názov dokumentu

NDP (Národný rozvojový
plán) Slovenskej republiky
Národná stratégia
regionálneho rozvoja SR
(NSRR)
Koncepcia územného
rozvoja Slovenska (KURS
2011)

Platnosť
dokumentu

Úroveň
dokumentu

Zdroj

2004 - 2006

národná

https://www.google.sk/webhp?s
ourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=narodny+rozvojovy+plan+S
R

2030

národná

http://www.telecom.gov.sk/inde
x/index.php?ids=92864

-

národná

http://www.telecom.gov.sk/inde
x/index.php?ids=124582

Územný plán VÚC
Banskobystrický kraj

2014 (Zmeny
a doplnky) –
nie je určené

regionálna

Program
hospodárskeho, sociálneho
a kultúrneho rozvoja
Banskobystrického
samosprávneho kraja

2007 - 2013

regionálna

PHSR Záhorce

2007 - 2013

lokálna

Horizont
spracovania
15 – 20 rokov

lokálna

Územný plán obce Záhorce
(ÚPD)
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1. ÚVOD
Program rozvoja obce (PRO) je základný strednodobý programový dokument podpory regionálneho
rozvoja pre jednotlivé obce. Je vypracovaný na základe zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja v platnom znení. Zákonom NR SR č. 309/2014 Z.z.. sa mení a dopĺňa tento
zákon. Tento dokument je vypracovaný podľa najnovšej platnej metodiky (verzia k 31. júlu 2014),
ktorá bola schválená vládou Slovenskej republiky 18. júna 2014 a ktorej úloha je usmerňovať proces
tvorby spracovania tohto programového dokumentu.
Vypracovanie programu rozvoja obce je dôležité pre dosiahnutie využitia strategického plánovania
na území obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít a pri zvyšovaní konkurencieschopnosti
a efektivity pri čerpaní fondov Európskej únie v rámci aktuálnych operačných programov. V prípade
tvorby tohto programového dokumentu je dôležitá participácia verejnosti v procese tvorby PRO, čím
sa zabezpečí spätná väzba a dosiahne sa konsenzu. Participovaním obyvateľov a záujmových skupín
sa dosiahne vhodná implementácia rozvojových stratégií, ktoré podporia všeobecnú atraktivitu
územia obce. Pri stanovovaní cieľov a rozvojových aktivít je nutné prihliadať na ciele a priority
dokumentu Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Základné princípy tvorby programu rozvoja obce:
-

Založenie na kvalitných a overených dátach
Komplexná analýza v troch kľúčových oblastiach (socioekonomická, územnotechnická a prírodnoenvironmentálna)
Participovanie verejnosti v procese tvorby PRO
Vytvorenie partnerstva hlavných aktérov územia
Vyjadrenie vízie a cieľov v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch obce

Podľa zákona NR SR č. 539/2008 je program rozvoja obce (PRO) 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 rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný
podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.
(2) Vypracovanie programu rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.
(3) Program rozvoja obce podľa aktuálnej metodiky 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 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 programu rozvoja obce,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou
partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a
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hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový
harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov,
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.
(4) Aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby.
(5) Program rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(6) Schválenie programu rozvoja obce 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.
Základná schéma hlavných procesov PRO

Programo
vanie

Finančné
riadenie
Monitorovanie
a hodnotenie

Presný rozsah a obsah dokumentu je definovaný platnou metodikou, ktorá je nástrojom na exaktné
vypracovanie programového dokumentu na úrovni obce. Metodika definuje popis tvorby
dokumentu, ako aj časový harmonogram jeho prípravy. Popis tvorby programu rozvoja obce
a chronológie jeho prípravy:
1.
2.
3.
4.

Vedenie samosprávy iniciuje vypracovanie PRO a zostavenie riadiaceho tímu.
Riadiaci tím spracuje zámer spracovania PRO.
Po prerokovaní s orgánmi samosprávy zastupiteľstvo schváli zámer spracovania PRO.
V prípade potreby je nutné, aby samospráva uskutočnila verejnú súťaž na výber spracovateľa
SPRO.
5. Samospráva musí informovať verejnosť o začatí procesu spracovania programového dokumentu
podľa najefektívnejšieho spôsobu participácie zainteresovanej verejnosti (úradná tabuľa v obci,
webová stránka, miestne médiá, obecný rozhlas a iné). Počas celej doby spracovania má byť PRO
dostupný pre verejnosť na webovej stránke samosprávy.
6. Samospráva iniciuje zostavenie pracovných skupín, ktorých členmi budú miestni aktéri
(odborníci) v daných oblastiach.
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7. Samospráva získa partnerstvo (forma spolupráce medzi sociálno-ekonomickými partnermi)
subjektov na spracovanie SPRO.
8. Samospráva pripraví podklady k činnosti a zabezpečí spracovanie ex-post hodnotenia.
Pri vypracovávaní programu rozvoja obcí je nutné vychádzať z relevantných zdrojov. Pre obec
Záhorce sú to zdroje na lokálnej, krajskej a národnej úrovni. Aktuálne východiská z týchto
programových dokumentov sú dôležitou súčasťou vypracovania analytickej časti. Dokumenty,
týkajúce sa riešeného územia, sú usporiadané hierarchicky:

Národný rozvojový plán Slovenskej republiky (NDP)
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR)
Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2011)
Územný plán VÚC Banskobystrický kraj
Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického
samosprávneho kraja
Územný plán obce Záhorce
Predchádzajúci PHSR Záhorce
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2. Analytická časť
Charakteristika a vymedzenie 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
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História
Najstaršia doložená písomná zmienka o obci Záhorce pochádza z kráľovskej listiny z roku 1236. 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 rod.
Szilassy.

Inštitucionálne a procesné parametre participácie stakeholderov na tvorbe
programu
Participatívne metódy v procese tvorby PRO slúžia na získanie spätnej väzby od obyvateľov obce.
Hlavným nástrojom pri vypracovávaní PRO bol dotazníkový prieskum, ktorý bol počas tvorby
dokumenty uverejnený na internetovej stránke obce. Obyvatelia sa mali možnosť vyjadriť
k súčasným problémom v obci a zniesť pripomienky k jej ďalšiemu rozvoju. V nižšie uvedenej schéme
je možné vidieť rôzne spôsoby zapojenie verejnosti do prípravy PRO.
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Účasť na miestnych
aktivitách
a podujatiach

Dotazník pre širokú
verejnosť

Prieskumy verejnej
mienky

Zverejňovanie
informácií v miestnej
tlači

Dotazník pre
záujmové skupiny

Miestne poradné
skupiny

Stretnutia
s kľúčovými
ľuďmi/skupinami

Vystúpenia
v obecnom rozhlase

Brainstorming

Návšteva
v dotknutom území

Verejné stretnutia

Spätná väzba
(feedback)

Poslanie PRO

Poslaním programu rozvoja obce Záhorce je vyhodnotiť potenciál obce na
základe komplexných poznatkov z jednotlivých oblastí a navrhnúť rozvojové
aktivity v tých oblastiach, ktoré sú v súčasnosti riešené nedostatočne.

Stránka 12 z 98

PROGRAM ROZVOJA OBCE ZÁHORCE 2015 - 2020

2.1 Socioekonomická analýza
Rozvojový potenciál
Obec Záhorce má výhodnú georafickú polohu približne 8 km od hraničného prechodu do Maďarska,
s dobrým dopravným napojením na Budapešť. Geografická poloha obce vysvetľuje aj 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. Bohatá história a
kultúra obce môže napomôcť pri určovaní ďalšieho smerovania a rozvojového potenciálu jej územia.
Ľudské zdroje
V minulosti žilo v obci Záhorce viac ako 722 obyvateľov, ich počet postupne klesal. Vývoj počtu
obyvateľov obce Záhorce bol skúmaný za posledných 10 rokov, konkrétne od roku 2004 až po rok
2014. Hodnoty sú uvádzané vždy k 31.12. daného roku. Vývoj obyvateľstva mal kolísavý charakter až
do roku 2012, odvtedy počet obyvateľov postupne klesal, ako je možné vidieť nižšie (Tabuľka č. 1).
Počet obyvateľov v obci od roku 2004 klesol o 61 ľudí, to je 4,4 %. Za posledných 10 rokov mala obec
najvyšší počet obyvateľov v roku 2004, s hodnotou 722 obyvateľov.
Tabuľka č. 1 Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2004 - 2014:
Rok
Počet
obyvateľov

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

722

707

699

700

695

700

704

677

679

675

661

Zdroj: (Štatistický úrad, 2014)
Tabuľka č. 1.1 Historický vývoj obyvateľstva v rokoch 1961 - 2001:
Rok

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Počet
obyvateľov

759

765

750

730

742

740

Zdroj: (Štatistický úrad, 2014)
Tabuľka č. 2: Počet obyvateľov podľa pohlavia:
Pohlavie

Muži

Ženy

Spolu

351

661

Počet
310
obyvateľov
Zdroj: (Štatistický úrad, 2014)

Tabuľka č. 3: Prirodzený prírastok obyvateľstva v rokoch 2008 - 2014:
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Prirodzený
prírastok

5

3

6

6

8

2

4
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Zdroj: (Štatistický úrad, 2014)
Tabuľka č. 4: Prirodzený úbytok obyvateľstva v rokoch 2008 - 2014:
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Prirodzený
úbytok

13

11

12

7

11

12

13

Zdroj: (Štatistický úrad, 2014)
Tabuľka č. 5: Prírastok obyvateľstva sťahovaním v rokoch 2008 - 2014:
Rok

2007

Prírastok
6
obyvateľstva
sťahovaním
Zdroj: (Štatistický úrad, 2014)

2008

2009

2010

2012

2013

2014

3

13

10

5

6

-5

Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva (predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých za dané
obdobie) je uvedený v tabuľkách (Tabuľka č. 3 a č. 4). Za rok 2014 klesol počet obyvateľstva o 9 ľudí.
Prírastok obyvateľstva sťahovaním predstavuje rozdiel medzi migračným prírastkom a úbytkom. Za
sledované obdobie, teda rok 2014, predstavovalo migračné saldo pokles o 5 obyvateľa (Tabuľka č. 5).
Celkový prírastok, ktorý predstavuje súčet prirodzeného prírastku a prírastku sťahovaním, mal
negatívne hodnoty - pokles o 1 obyvateľa.
Veková štruktúra
Podľa dosiahnutého veku sa obyvatelia delia do 3 základných skupín:
1) Predproduktívna: 0-14 rokov, ktorá je zastúpená ku sledovanému obdobiu v počte 71
obyvateľov.
2) Produktívna: 15-64 rokov, ktorá tvorí najpočetnejšiu skupinu, spolu 471 obyvateľov.
3) Poproduktívna: 64 a viac - predstavuje 119 obyvateľov
Tabuľka č. 6: Veková štruktúra obyvateľstva:
Predproduktívny vek

Produktívny vek

Poproduktívny vek

Muži

Ženy

Spolu

Muži

Ženy

Spolu

Muži

Ženy

Spolu

39

32

71

227

244

471

44

75

119

Zdroj: (Štatistický úrad, 2014)
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Tabuľka č. 7: Národnostné zloženie obyvateľov:
Národnostné zloženie

Počet obyvateľov

Slovenská národnosť

631

Maďarská národnosť

30

Česká národnosť

1

Nezistené

15

Zdroj: (Štatistický úrad, 2014)
Zobrazenie pomeru národnostného zloženia obyvateľstva:

Slovenská národnosť
Maďarská národnosť
Česká národnosť
Nezistené

Najvyšší podiel obyvateľstva je zastúpený slovenskou národnosťou, dalšiu väčšiu časť tvorí
obyvateľstvo maďarskej národnosti. (Tabuľka č. 7)
Tabuľka č. 8: Náboženské zloženie obyvateľstva:
Náboženské zloženie

Obyvateľstvo

Rímskokatolícke

307

Evanjelická cirkev a.v.

303

Gréckokatolícke

4

Reformovaná kresťanská cirkev

4

Evanjelická cirkev metodická

2

Cirkev československá husistická

1

Nezistené

25

Bez vyznania

31

Zdroj: (Štatistický úrad, 2014)
Z hľadiska vierovyznania sa v obci nachádza 6 náboženstiev, z ktorých dominantné postavenie majú
rímskokatolícke náboženstvo (s počtom 307 obyvateľov) a evanjelická cirkev a. v. (s počtom 303
Stránka 15 z 98

PROGRAM ROZVOJA OBCE ZÁHORCE 2015 - 2020
obyvateľov). K ostatným 4 náboženstvám sa v sledovanom období roku 2011 prihlásilo 11
obyvateľov.
Vzdelanostná štruktúra obyvateľov
Tabuľka č. 9: Vzdelanostná štruktúra obyvateľov:
Vzdelanostná štruktúra

Obyvateľstvo

Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeob.
Vyššie odborné
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské mag., Ing., dokt.
Vysokoškolské doktorandské
Bez vzdelania
Nezistené
Zdroj: (Štatistický úrad, 2014)

117
150
97
16
126
22
5
8
40
3
73
20

Vyjadrenie vzdeľanostnej štruktúry obyvateľstva:
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s
maturitou)
Úplné stredné odborné (s
maturitou)
Úplné stredné všeob.
Vyššie odborné
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské mag., Ing., dokt.
Vysokoškolské doktorandské
Bez vzdelania
Nezistené
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Zamestnanosť
Tabuľka č. 10: Ekonomicky aktívne obyvateľstvo:
Ekonomická štruktúra

Obyvateľstvo

Pracujúci okrem dôchodcov
Pracujúci dôchodcovia
Osoby na materskej dovolenke
Osoby na rodičovskej dovolenke
Nezamestnaní
Osoby v domácnosti
Dôchodcovia
Iná
Nezistené
Zdroj: (Štatistický úrad, 2014)

Ekonomická štruktúra

239
17
2
16
65
5
193
7
14

Pracujúci okrem
dôchodcov
Pracujúci dôchodcovia
Osoby na materskej
dovolenke
Osoby na rodičovskej
dovolenke
Nezamestnaní
Osoby v domácnosti
Dôchodcovia
Iná
Nezistené

Ekonomika
V obci je v obchodnom registri evidovaných 16 subjektov. (Obchodný register, 2014)
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Miera nezamestnanosti
Hlavným faktorom miery nezamestnanosti je nevytváranie pracovných miest a zvýšený podiel
obyvateľov UoZ (uchádzačov o zamestnanie) v súvislosti s evidenciou nových absolventov škôl.
V súčasnosti prevláda nesúlad medzi štruktúrou nových pracovných miest a štruktúrou UoZ.

Záhorce

Rozpočet obce:
Tabuľka č. 11: Príjmy:
2012
Rok
198 684
Rozpočet
Zdroj: (Obecný úrad Záhorce, 2014)

Príjmy (v eurách)
2013
2014
160 330
163 002

2015
185 050

Výdavky (v eurách)
2013
2014
147 998
148 777

2015
185 050

Tabuľka č. 12: Výdavky:
2012
Rok
187 919
Rozpočet
Zdroj: (Obecný úrad Záhorce, 2014)

Finančné zdravie obce podľa spoločnosti INEKO
Z pohľadu hodnotenia finančného zdravia obcí bola obec Záhorce podľa spoločnosti INEKO v kategórií
hospodárenia miest, obcí a VÚC za rok 2013 hodnotená ako obec s výborným finančným zdravím.
Hodnotenie 5,1 / 6 celkového počtu bodov bolo pripísané obci za roky 2010 .
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Občianska vybavenosť
Obec je vybavená základnou občianskou vybavenosťou, ako je obecný úrad, klutúrny dom,
pohostinské služby, maloobchodné prevádzky s potravinovým a nepotravinovým tovarom, cintorín
a pošta. V objekte kultúrneho domu sa nachádza prevádzka holičstva a kaderníctva, ale aj obecný
úrad.
Sociálna infraštruktúra
Bývanie:
V obci sú zachované pôvodné domy s typickou vidieckou architektúrou (jednopodlažné domy,
prevažne so sedlovými strechami, ktorých štíť je orientovaný rovnobežne s ulicou). Väčšina rodinných
domov bola postavená v 2. polovici min. storočia – ide o domy zväčša samostatne stojace, s
valbovými , plochými, poprípade sedlovými strechami. Súčasné moderné domy sú prevažne
dvojpodlažné, s prevládajúcimi sedlovými strechami. V riešenej obci majú dominantné zastúpenie
jednopodlažné rodinné domy.
Tabuľka č. 13: Počet bytových jednotiek (vrátane rodinných domov) za rok 2011:
Počet bytov
222
Zdroj: (Štatistický úrad, 2011)

Obývané byty
218

Podnikateľské subjekty
V katastrálnom území obce Záhorce sa nachádzajú tieto podnikateľské subjekty:
- AREA VK s.r.o.
- SK športstore D&B, s.r.o.
- AXIS SLOVAKIA s.r.o.
- VermiVital s. r. o.
- BEECHCOTT s. r. o.
- XL. WORK s.r.o.
- Bristol Group s.r.o.
- ELEMONT s.r.o.
- FBNET s.r.o.
- FIBERNET s.r.o.
- FIOSS, s. r. o.
- KEO, s.r.o.
- MOKAS, a.s.
- Perfect Mobile s.r.o.
- S O A R E - Ľubomír Baran
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Školstvo
V obci sa nachádza materská škola, základná škola sa v obci nenáchádza. Materská škola má kapacitu
25 detí a v súčasnosti eviduje jednu triedu s kapacitou cca. 13 detí. V materskej škole je zamestnaný
jeden pedagogický a dvaja nepedagogickí pracovníci. Absencia základnej školy je riešená
dostupnosťou do škôl v obci Želovce a okresnom meste Veľký Krtíš.
Šport
Obec je aktívna v športe od roku 1946, kedy bol založený futbalový klub FK Záhorce. V rámci
futbalového klubu sa v obci nachádza futbalové ihrisko s tribúnou a šatňami, ktoré slúži pre dorast a
dospelých, ktorí sa aktívne podieľajú na športových podujatiach obce. Futbalový klub Záhorce (FK
Záhorce) má v súčasnosti cca. 30 členov.
V obci sa nachádza dobrovoľný hasičský zbor, ktorý je aktívny na rôznych okresných a krajských
súťažiach. Dobrovoľný hasičský zbor DHZ Záhorce vznikol v roku 1929, v súčasnosti má 30 členov.
Zdravotníctvo a zdravotná starostlivosť
V obci sa nenachádza žiadne zdravotné stredisko. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje obvodné
zdravotné stredisko v Želovciach, vzdialené cca. 2 km. Ponúka nasledovné zdrovatné služby: 1 lekár
pre dospelých, 1 kardiológ, 1 detský lekár, 1 gynekológ, 1 stomatológ a tiež 1 lekáreň.
Kultúra
V obci sa nachádza kultúrny dom so sálou, kostol, dom smútku, fara a cintorín. V obci sa pravidelne
organizujú rôzne kultúrne podujatia. Vďaka ním sa zachovávajú kultúrne tradície, napr. 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.
Kultúrne 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 Selešťanoch:
- Rímskokatolícka kaplnka – postavená v roku 1934
- Modlitebňa ECAV v budove bývalej školy
Cestovný ruch a rekreácia
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 cca. 9 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
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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.
Medzinárodný kontext a partnerstvá
Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Združenia miest a obcí Vranovského
regiónu (ZMOVR) a Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka.
Identita
Identita obce Záhorce je úzko spojená s tradíciami a bohatou históriou, ktorá siaha do roku 1236.
Hrdá obec prezentujúca svoje postavenie v blízkosti hraníc Maďarska.
Zhrnutie socioekonomickej analýzy
Z pohľadu socioekonomickej analýzy je možné zhodnotiť, že územie je vybavené postačujúcou
komplexnou občianskou vybavenosťou, a to aj materskou školou. Do katastrálneho územia obce
Záhorce patrí časť Selešťany, Horné a Dolné Podlužany. Každoročne je zaznamenaný pokles
obyvateľstva, čo predstavuje negatívny vývoj v oblasti demografie. Klesajúce zastúpenie obyvateľstva
produktívneho veku a evidentný proces starnutia je pre obec značným negatívom. Zmeny v
poslednom období zapríčinili zníženie počtu pracovných príležitostí. Vzhľadom k tomu, že ide o
produkčnú poľnohospodársku oblasť, je predpoklad rozvoja práve v oblasti poľnohospodárstva. Z
hľadiska vierovyznania sa v obci nachádza 6 náboženstiev, z ktorých dominantné postavenie majú
rímskokatolícke a evanjelické náboženstvá. V obci sa pravidelne organizujú rôzne kultúrne podujatia.

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Oblasť dát /téma

Zdroj dát

Webová stránka

Demografia
Bývanie

Štatistický úrad SR
Štatistický úrad SR

Školstvo
a vzdelávanie

Stránka obce, Štatistický úrad SR
Stránka obce

www.statistics.sk
www.statistics.sk
www.zahorce.sk
www.statistics.sk
www.zahorce.sk

Stránka obce

www.zahorce.sk

Obchodný register SR / Štatistický
úrad SR

www.orsr.sk, www.statistics.sk

Zdravotníctvo
Sociálna
starostlivosť
Ekonomická
situácia
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2.2 Územnotechnická analýza
Rozvojové osi
Rozvojová os je pomyselná línia, ktorá definuje smerovanie rozvoja územia. Táto os je definovaná
v strategickom dokumente Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001, s aktualizáciou
z roku 2011).
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.
Mapa rozvojových osí a centier osídlenia SR

Obcou Záhorce neprechádza žiadna rozvojová os, ani sa nenachádza v blízkosti terciálneho centra
osídlenia. Najbližšia rozvojová os od obce sa nachádza na severe. Táto os je definovaná ako rozvojová
os 2. stupňa rozvoja.
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Dopravná infraštruktúra
Cestná doprava
Pre okres Veľký Krtíš a jeho okolie sú charakteristické cesty II. a III. triedy. Obcou Záhorce prechádza
cesta II. triedy s označením 527. Táto komunikácia vedie z okresného mesta Veľký Krtíš do obce
a ďalej smeruje na juh do pohraničných obcí.
Cestné komunikácie v obci z pohľadu širších vzťahov:

Zdroj: (Slovenská správa ciest, 2015)
Údaje z celoštátneho sčítania dopravy sú zatiaľ dostupné len za rok 2010

Zdroj: (Slovenská správa ciest, 2015)
Železničná doprava
Na území obce, ani v jej blízkom okolí, sa nenachádza trasa železničnej siete. Najbližšia železničná trať
sa nachádza v okresnom meste Veľký Krtíš, s označením 161: Lučenec – Kalonda – Veľký Krtíš.
Neexistencia železničnej trate v obci je z hľadiska obsluhy územia nevýhodou.
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Mapa železničnej siete Slovenskej republiky

Zdroj: (Železnice Slovenskej Republiky, 2013)
Lodná doprava
V obci sa nenachádza žiadny vodný tok, na ktorom by bola možná prevádzka lodnej osobnej alebo
nákladnej dopravy.
Letecká doprava
V obci sa nenachádza žiadne letisko.
Medzinárodné letisko v Bratislave je od obce vzdialené približne 160 km. Najbližšie významné
medzinárodné letisko sa nachádza v hlavnom meste Maďarska – Budapešti, ktoré je vzdialené od
obce necelých 70 km.
Hromadná doprava
Hromadnú dopravu zabezpečuje spoločnosť SAD Zvolen, a. s..
Obec sa nachádza na hlavnom ťahu, 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. Trasa
autobusovej dopravy vedie po zberných komunikáciách. Obec má autobusovú zastávku, ktorá je
z hľadiska dostupnosti vyhovujúca pre celý intravilán. Zastávka prešla rozsiahlou rekonštrukciou.
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Pôvodná a rekonštruovaná krytá zastávka v obci:

Zdroj: (obec Záhorce, 2015)
Vzdialenosť do okresného mesta Veľký Krtíš je približne 13 kilometrov. Čas cesty hromadnou
dopravou pri priamom spoji je približne 30 minút.
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
nemá vybudované parkoviská pre verejnosť. Návštevníci môžu odstaviť vozidlá pri budove obecného
úradu alebo pri objektoch občianskej vybavenosti. Obec má k dispozícií približne 150 parkovacích
miest.
Pešia doprava
Obec má vybudované komunikácie pre peších na hlavnej dopravnej tepne II/527, prechádzajúcej
obcou. Pohyb peších mimo tento hlavný ťah prebieha po cestných komunikáciach, čo však zvyšuje
riziko a ohrozuje bezpečnosť chodcov. Absentuje sieť chodníkov, ktoré by pokrývali celý intravilán
obce.
Cyklistická doprava
Obec nemá vybudované cyklotrasy. Najbližšia cyklotrasa vedie západne od obce vo vzdialenosti
približne 30 kilometrov. Jedná sa o cyklotrasu s označením 2594, ktorá v najbližšom úseku prechádza
obcami Hrušov - Vinica - Sečianky.
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Mapa cyklotrás v širšom okolí obce Záhorce

Technická infraštruktúra
Zásobovanie vodou
Verejný vodovod je definovaný v zákone č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov ako súbor
objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva
a iných odberateľov vodou. Verejný vodovod môže byť miestny (vodovod dodávajúci vodu
odberateľom z jedného spotrebiska), skupinový (vodovod dodávajúci vodu odberateľom z niekoľkých
spotrebísk) alebo diaľkový. Verejné vodovody zásobujú cca 86 % obyvateľov SR. (enviroportal, 2015)
Vodovod bol v obci vybudovaný v roku 2006. Zdroje pitnej vody sú umiestnené v Selešťanoch.
Zásobovanie elektrickou energiou
Obec má zabezpečené zásobovanie elektrickou energiou prostredníctvom VVN 110 kV, a to 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.
Zásobovanie plynom
Od roku 2001 je obec plynofikovaná. Územím prechádzajú trasy diaľkových VVTL distribučných
plynovodov.
Zásobovanie teplom
Najviac využívaný spôsob vykurovania je pomocou pevných palív v kotolniach bytových domov
a v rodinných domoch.
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Odvádzanie odpadových vôd
Kanalizácia bola vybudovaná v roku 2002. Odkanalizovanie územia nebolo riešené celoplošne.
V súčanosti je na kanalizáciu napojených 85% obyvateľov. Obec má vybudovanú aj vlastnú ČOV.
Telekomunikačné siete
Z hľadiska telekomunikácií patrí obec Záhorce do MTO Želovce a UTO Veľký Krtíš.
Rozhlas a televízia
Rozhlas bol v obci vybudovaný už v roku 1964. V rokoch 2005 – 2007 sa modernizoval a zaviedol sa
moderný rozhlas, ktorý funguje na báze bezdrôtovej technológie. Stav rozhlasu je v súčasnosti
vyhovujúci.
Obec má pokrytie TV signálom na dobrej úrovni. Väčšina obyvateľov má zabezpečený televízny
príjem individuálne prostredníctvom satelitných prijímačov, čím sa zvyšuje počet prijímaných staníc,
ktoré sú vysielané pomocou družíc.
Verejné osvetlenie
Osvetlenie bolo v obci vybudované v roku 1968. Osvetlenie je riešené prostredníctvom výbojkových
vonkajších svietidiel, ktoré sú uchytené na betónových stĺpoch.
Limity využitia územia
Limitmi využitia územia sa rozumejú regulatívy, ktoré vychádzajú z platnej územnoplánovacej
dokumentácie na úrovni obce a regulatívy, ktoré vychádzajú z nadradenej územnoplánovacej
dokumentácie. V prípade obce Záhorce je to ÚPD VÚC BBSK.
-

OP 22 kV vzdušného vedenia – 10 metrov od krajného vodiča na každú stranu

Zhrnutie územnotechnickej analýzy
Z pohľadu územnotechnickej analýzy sú pozitívnymi prvkami frekvencia spojov hromadnej dopravy
a vyhovujúca izochróma pešej dostupnosti (400m) v intraviláne obce. Ďalším pozitívnym prvkom je
existencia vlastnej ČOV. Negatívnymi prvkami je absencia trasy železničnej dopravy, rozvojových osí,
ktoré by prechádzali územím obce a nekompletný stav dobudovania technickej infraštruktúry
v intraviláne obce.
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2.3 Prírodno-environmentálna analýza
Ovzdušie
Zdrojom znečistenia ovzdušia, najmä v zimnom období, je vykurovanie domácností tuhými palivami.
Zvýšená prašnosť v letnom období pochádza zo znečistených komunikácií a z prevádzky motorových
vozidiel. Ďalším zdrojom znečistenia ovzdušia je živočíšna výroba, hlavne chov ošípaných. V okrese
Veľký Krtíš sa nenachádza monitorovacia stanica kvality ovzdušia a 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. Na území okresu sú evidované 3 veľké zdroje a 127 stredných zdrojov
znečistenia ovzdušia.
Mapa znečistenia ovzdušia v rámci celého regiónu
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Záhorce

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.
Mapa významných vodných tokov Banskobystrického kraja
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Záhorce

Pôda
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, čo je spôsobené hlavne polohou obce. 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.
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.
Žiarenie
V obci nebolo identifikované zvýšené žiarenie či už prírodného, alebo umelého charakteru. Obec
spadá do oblasti so stredným rizikom výskytu radóna a magnetického žiarenia. 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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Mapa radónového žiarenia:

Záhorce

Odpadové hospodárstvo
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. V Záhorciach sa nenachádza žiadna ilegálna skládka a ani iná skládka odpadu. Odpad
sa vyváža každé 2 týždne. Zberný dvor je určený pre nakladanie s drobným stavebným odpadom,
s objemným odpadom a s elektroodpadom. Pre nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom je
v obci určené obecné kompostovisko pri ČOV.
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 komunikáciach, kde plní
najmä segregačnú funkciu, t.j. oddeľuje cestné komunikacie od domov, príp. 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.
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
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západe je ohraničená výrazným svahom Krupinskej planiny, na východe je od Lučenskej kotliny
oddelená výbežkom Strážnej hory a južná časť sa rozprestiera v Maďarsku.
Geomorfologické členenie
Z pohľadu geormofologického členenia spadá územie obce do subprovincie Vnútorné západné
karpaty, Lučensko-košickej oblasti, celok Juhoslovenská kotlina, v južnej časti Krupinskej planiny.
Tabuľka geormorfologického členenia SR
Sústava
Podsústava
Provincia
Subprovincia
Oblasť
Celok
Podcelok
Časť

Alpsko-himalájska
Karpaty
Západné Karpaty
Vnútorné Západné Karpaty
Lučensko-košická oblasť
Juhoslovenská kotlina
Ipeľská kotlina
Krupinská planina

Mapa geomorfologických jednotiek:
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Záhorce

Horniny
Južná a východná časť katastrálneho územia 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 eolickodeluviálnych 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.

Geologická mapa obce Záhorce a jej okolia
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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.
Rastlinstvo
Flóra je 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 nášho
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
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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.
Živočíšstvo
Územie, kde sa obec nachádza, patrí do Ipeľskej kotliny, ktorú možno zo zoogeografickej stránky
zaradiť do palearktickej oblasti. V tejto oblasti je súčasťou jej eurosibírskej podoblasti. 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.
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.
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 niektorých zákonov. 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. 478/2002 Z. z. 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 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Ekosystémové služby
Ekosystémové služby predstavujú prínosy a úžitky, ktoré poskytujú jednotlivé ekosystémy, napr.
voda, potraviny, drevo, tvorba pôdy, čistenie ovzdušia a vody, ochrana pred povodňami a suchom,
opeľovanie plodín a ďalšie. Ľudská činnosť však ničí biodiverzitu a znižuje odolnosť a schopnosť
zdravých ekosystémov poskytovať túto širokú škálu tovarov a služieb. Vyplývajúc z Dohovoru o
biologickej diverzite bola na úrovni EÚ prijatá Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. V 5.
úlohe 2. cieľa sa zaviazala Európska komisia a členské štáty, že do r. 2014 zmapujú a posúdia stav
ekosystémov a ich služieb na svojom území, posúdia hospodársku hodnotu takýchto služieb a do r.
2020 podporia začlenenie týchto hodnôt do účtovných systémov a systémov vykazovania na úrovni
EÚ a na vnútroštátnej úrovni. V nižšie uvedených tabuľkách je prehľad jednotlivých zelených
a modrých prvkov obce Záhorce a ekosystémových služieb, ktoré poskytujú.

Tabuľka zelených prvkov s jednotlivými ekosystémovými službami, ktoré poskytujú:
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ZELENÉ PRVKY

Stromy a
trávnaté porasty
v intraviláne

Zeleň záhrad
rodinných domov

Regulačné ekosystémové
služby
regulácia mikroklímy

x

x

znižovanie prašnosti

x

x

čistenie vzduchu

x

x

cirkulácia vetra

x

V závislosti od druhu

filtrácia vody

x

x

Zelené plochy v
extraviláne (nízka
zeleň)

znižovanie rizika záplav pri
prívalových dažďoch

x

znižovanie hlučnosti

x

ukladanie uhlíka

x

x

znižovanie energetickej
náročnosti (počas letných
horúčav) - tienenie

x

x

Kultúrne ekosystémové
služby
rekreácia
priaznivý vplyv na zdravie
obyvateľov

x
x

x

Produkčné ekosystémové
služby
produkcia ovocia, zeleniny
Podporné ekosystémové
služby
fotosyntéza/produkcia
kyslíka
cyklus živín

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabuľka modrých prvkov s jednotlivými ekosystémovými službami, ktoré poskytujú:
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MODRÉ PRVKY

Vodné toky (Záhorský a Krtíšsky potok)

Regulačné ekosystémové služby
x

regulácia mikroklímy
znižovanie prašnosti
cirkulácia vzduchu

x
x

znižovanie rizika záplav pri prívalových
dažďoch
Kultúrne ekosystémové služby
x

priaznivý vplyv na zdravie obyvateľov
rekreácia

x

Adaptabilita územia na klimatické zmeny
Tabuľka s prehľadom jednotlivých klimatických zmien a ich dopadov:

Klimatická
charakteristika

Dopady na životné
prostredie – ohrozenie
regulačnej a produkčnej
funkcie

Dopady na vodu
a vodné
hospodárstvo –
ohrozenie
kultúrnej funkcie



teplota (zvýšenie
priemernej teploty)




zrážky
(nerovnomernosť)



poveternostné extrémy 
(veterná erózia)
prívalové zrážky (vodná
erózia)




poškodzovanie drevín
jarnými mrazmi,
možné rozšírenie inváznych
druhov
mierne zhoršujúci sa stav
lesov,
negatívny dopad na
poľnohospodárstvo
a pestovanie (orná pôda,
zeleň záhrad)
erózia pôdy vplyvom vetrov
(minimálna)
úbytok organickej hmoty
a živín,
potenciálna pôdna erózia





teplejšia voda výskyt rias
a baktérií,
zvýšená
spotreba vody závlahy
záplavy
(potenciálny
problém)

Dopady na ovzdušie
a odpadové
hospodárstvo –
ohrozenie regulačnej
a podpornej funkcie



prehrievanie
ovzdušia,
smog



zvýšená prašnosť



zmena prúdenia
vetrov



zanášanie
vodných tokov



možnosť
lokálnych záplav, 
ohrozenie
podzemnej vody



Teplota
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Vo všeobecnosti sa na Slovensku zvyšuje teplota každých 10 rokov o cca 0,4 °C. Ohrozené sú najmä
listnaté lesy, keďže výrazné teplotné výkyvy spôsobujú vymrznutie drevín. Zvyšovanie teploty má
dopad aj na vodné toky, v ktorých hrozí premnoženie rias a baktérií.
Zrážky
Klimatická zmena „zrážky“ sa týka nepravidelných období dažďov a sucha, ktoré negatívne
ovplyvňujú celú krajinnú štruktúru. V obci toto nepravidelné striedanie môže mať negatívny vplyv na
lesné ekosystémy, pôdu, lúky a pasienky, záhrady a taktiež na verejnú zeleň.
Poveternostné extrémy
Poveternostné extrémy sú ďalším dôsledkom klimatických zmien. Silné vetry až víchrice majú
negatívny dopad najmä na vysokú zeleň, ktorá nie je chránená pred ich priamym vplyvom. Ďalším
problémom je erózia pôdy, resp. odnášania organickej hmoty a živín. Tie sa potom dostávajú napr. do
vodných tokov a môžu spôsobiť ich zanesenie.
Prívalové zrážky
Prívalové zrážky prichádzajú zvyčajne po dlhých obdobiach sucha. Zem je vyprahnutá a nedokáže v
krátkom časovom horizonte absorbovať obrovské množstvo vody. Prívalové zrážky môžu vyvolať
potenciálnu vodnú eróziu na poľnohospodárskej pôde. Ešte väčším rizikom sú záplavy, ktoré môže v
prípade prívalových zrážok spôsobiť vodný tok, pretekajúci územím obce.

Limity využitia územia a potenciálne rozvojové plochy
Limity využitia územia 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. Sú to:
 CHPV Selešťany,
 Dolina Záhorskeho potoka,
 Chránené vtáčie územie „Poiplie – SKCHVÚ 021“.
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.
Zhodnotenie prírodno-environmentálnej analýzy
V rámci prírodno-environmentálnej analýzy boli hodnotené aspekty, týkajúce sa jednotlivých zložiek
životného prostredia a krajiny na území obce. Boli hodnotené negatívne stresové javy, medzi ktoré
patria hluk, žiarenie a znečistené ovzdušie – žiaden z týchto faktorov nepredstavuje priame ohrozenie
a je v norme. Obec sa stará o zvyšovanie kvality životného prostredia pravidelným vývozom
a separáciou odpadu. Územím obce pretekajú Záhorský a Krtíšsky potok, ktoré tvoria pravostranný
prítok rieky Ipeľ. Poľnohospodárska pôda je bonity 5-9, vhodná na rozvoj rastlinnej, ale aj živočíšnej
výroby. V rámci ochrany prírody a krajiny je potrebné rešpektovať výskyt vzácnych biotopov, fauny
a flóry.
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Prieskum verejnej mienky
Metóda participácie, ktorá efektívne sumarizuje názory obyvateľov počas tvorby programu rozvoja
obce, je dotazníkový prieskum verejnej mienky, ktorý bol vykonávaný prostredníctvom internetu.
Prieskumu sa zúčastnilo 30 respondentov.

Pohlavie
37%

Muži

Ženy

63%

Veková štruktúra obyvateľov
65 a viac
3%

46 - 65
23%

15 - 35
40%

36 - 46
34%

Z pohľadu pohlavia opýtaných malo väčšie zastúpenie ženské pohlavie. Z hľadiska vekovej štruktúry
opýtaných obyvateľov malo najväčšie zastúpenie rozhranie od 15 do 35 rokov, a to až 40 % podiel
respondentov.
Opýtaní respondenti mali ďalej ohodnotiť niektoré otázky, ktoré určovali charakter obce z troch
pohľadov:
-

Socioekonomický
Územnotechnický
Prírodno-environmentálny

Hodnotilo sa na základe číselného hodnotenia.
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1 – nevyhovujúce / nesúhlasím,
5 – výborné / súhlasím
priemerné hodnotenie respondentov
Sociálne a kultúrne podujatia

5
Čistota a poriadok4

4

3,3

3

2,1

2

Kvalita zelene3,9

Dostupnosť služieb

3,3

1

Informovanosť obecným
úradom

0
Stav verejného osvetlenia4,1

Bezpečnosť v obci
4,2

2,6
3,7Dostupnosť do okresného

Stav peších komunikácií

mesta

4

Stav cestných komunikácií

Najlepšie hodnotenými aspektmi boli bezpečnosť, čistota a poriadok a stav verejného osvetlenia.
Najhoršie hodnotenými boli dostupnosť služieb a stav peších komunikácií.

SWOT analýza
Úlohou SWOT analýzy ako základného nástroja, slúžiaceho na vyhodnotenie stavu a určenie
rozvojových príležitostí pre obec, je SWOT analýza. Pre lepšiu prehľadnosť boli zhotovené 3 SWOT
analýzy, ktoré definujú jednotlivé silné a slabé stránky, ako aj príležitosti a ohrozenia, v 3 základných
oblastiach: socioekonomickej, územnotechnickej a prírodno-environmentálnej. Aby bola zvýšená jej
výpovedná hodnota, sú jednotlivé aspekty kvantifikované („obodované“) od 1 do 10, pričom čím
vyššia je kvantifikácia daného javu, tým je vyšší jeho dopad na obec samotnú.

Socioekonomická SWOT analýza
Silné stránky (strenghts)

Slabé stránky (weaknesses)
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 Väzba na tradície a kultúru
 Kvalita bývania
 Ekonomická samostatnosť

6  Úroveň participácie obyvateľstva
8  Absencia zdravotníckych zariadení
8  Nepriaznivý demografický vývoj

Príležitosti (oportunities)

8
6
8

Ohrozenia (threats)

 Príchod podnikateľov
 Podmienky pre rozvoj agroturistiky
 Cezhraničná spolupráca

8  Stagnujúci cestovný ruch
7  Migrácia obyvateľov za lepšími
7
pracovnými príležitosťami

8
8

Územnotechnická SWOT analýza
Silné stránky (strenghts)





Slabé stránky (weaknesses)

Stav cestných komunikácií
Pokrytie technickou infraštruktúrou
Vzdialenosť do okresného mesta
Kvalita SAD (frekvencia liniek, stav
zastávok)

Príležitosti (oportunities)
 Podmienky pre nové cyklotrasy

8  Absencia siete chodníkov
7  Územie mimo rozvojových osí
7  Absencia cyklotrás
6

Ohrozenia (threats)
7  Absencia železničných sietí

8
4
7

8

Prírodno-environmentálna SWOT analýza
Silné stránky (strenghts)
 Odpadové hospodárstvo
 Bonita pôdy
 Zelené plochy v intraviláne

Slabé stránky (weaknesses)
7  Stagnácia poľnohospodárstva (v zimnom
8
6

Príležitosti (oportunities)

8

období)

Ohrozenia (threats)

 Alternatívne poľnohospodárstvo
 Klimatické podmienky
 Hraničná rieka Ipeľ

8  Zvyšovanie priemernej teploty
8  Invázne druhy rastlín
6

5
8

Na základe jednotlivých parciálnych SWOT analýz v 3 kľúčových oblastiach bola spracovaná výsledná
SWOT analýza. V tej sú zahrnuté všetky aspekty z jednotlivých SWOT analýz. Na základe kvantifikácie
jednotlivých javov bol spravený graf, ktorý zobrazuje, ktoré kvadranty sú dominantné a ktorým
smerom by sa mala obec Záhorce ďalej uberať.

Výsledná SWOT analýza
Silné stránky (strenghts)





Väzba na tradície a kultúru
Kvalita bývania
Ekonomická samostatnosť
Stav cestných komunikácií

Slabé stránky (weaknesses)
6
8
8
8






Úroveň participácie obyvateľstva
Absencia zdravotníckych zariadení
Nepriaznivý demografický vývoj
Absencia siete chodníkov
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 Pokrytie technickou
infraštruktúrou
 Vzdialenosť do okresného mesta
 Kvalita SAD (frekvencia liniek, stav
zastávok)
 Odpadové hospodárstvo
 Bonita pôdy
 Zelené plochy v intraviláne

7  Územie mimo rozvojových osí
7  Absencia cyklotrás
6  Stagnácia poľnohospodárstva (v zimnom
období)
7
8
6

Príležitosti (oportunities)








4
7
8

Ohrozenia (threats)

Príchod podnikateľov
Podmienky pre rozvoj agroturistiky
Cezhraničná spolupráca
Podmienky pre nové cyklotrasy
Alternatívne poľnohospodárstvo
Klimatické podmienky
Hraničná rieka Ipeľ

8
7
7
7
8
8
6

 Stagnujúci cestovný ruch
 Migrácia obyvateľov za lepšími pracovnými
príležitosťami
 Absencia železničných sietí
 Zvyšovanie priemernej teploty
 Invázne druhy rastlín

Graf výslednej SWOT analýzy:
Príležitosti

Silné stránky

Slabé stránky

Ohrozenia

Výpočet:
Silné stránky – slabé stránky / 71 – 49 = 22
Príležitosti – ohrozenia / 51 – 37 = 14

Ofenzívny typ stratégie
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Ide o najatraktívnejší strategický variant. Môže si ho zvoliť obec, v ktorej 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.

Matica vzájomných väzieb SWOT analýzy
Matica vzájomných väzieb SWOT analýzy vyjadruje vzťah medzi jednotlivými silnými stránkami
a príležitosťami. Číslami 1 – 10 sú očíslované silné stránky, veľkými písmenami A – G sú označené
jednotlivé príležitosti zo SWOT analýzy.
Príchod podnikateľov – Kvalita bývania, Ekonomická samostatnosť, Vzdialenosť do okresného mesta
Príchod podnikateľských subjektov do obce Záhorce úzko súvisí s ekonomickou samostatnosťou
a vyspelosťou územia. Tento vzťah je možné označiť za vysoko pozitívny (++). Dôležitú rolu zohráva
kvalita bývania, najmä pri rozhodovaní sa, či bude pre tieto záujmové skupiny obec slúžiť len ako
prechodné pracovisko, alebo sa sem natrvalo nasťahujú. V neposlednom rade je dôležitá vzdialenosť
a dostupnosť do okresného mesta Veľký Krtíš. Výhodou obce Záhorce je kvalita SAD, ktorá môže byť
vhodnou alternatívou k osobnej automobilovej doprave.
Podmienky pre rozvoj agroturistiky – Väzba na tradície a kultúru, Bonita pôdy
Agroturistika je vhodným druhom turistiky vo vidieckych oblastiach. Pre zvýšenie záujmu
a konkurencieschopnosti ju nepriamo podporujú aj tradície, kultúra a miestna identita, ktorá môže
byť ďalším lákadlom pre potenciálnych návštevníkov. Vzhľadom na to, že je tento druh turistiky úzko
spojený s poľnohospodárstvom, stredná bonita pôdy je tu dôležitým aspektom pre úspešné
napredovanie obce v tejto oblasti.
Alternatívne poľnohospodárstvo – Bonita pôdy
Jedným z druhov alternatívneho poľnohospodárstva je skleníkové pestovanie. Stredná bonita pôdy je
vhodná aj na pestovanie náročnejších plodín. Taktiež je možné zamerať sa na bioprodukty určitého
druhu, ktoré sa v dnešnej dobe tešia veľkej obľube spotrebiteľov. Vzťah tejto silnej stránky
a príležitosti je možné označiť za vysoko pozitívny (++).
Klimatické podmienky – Bonita pôdy
Všeobecne platí, že úrodné pôdy vyššej bonity sa nachádzajú v nižších, teplejších oblastiach. Obec
Záhorce spadá do teplej a mierne teplej klimatickej oblasti. Tento fakt súvisí s vysokou kvalitou pôdy,
ktorá sa v obci nachádza.
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Tabuľka vzájomných väzieb SWOT analýzy
A:
Príchod
podnikateľov
1 - Väzba na tradície a
kultúru
2- Kvalita bývania
3 - Ekonomická
samostatnosť
4 - Stav cestných
komunikácií
5 - Pokrytie technickou
infraštruktúrou
6 - Vzdialenosť do
okresného mesta
7 - Kvalita SAD
(frekvencia liniek, stav
zastávok)
8 - Odpadové
hospodárstvo
9 - Bonita pôdy

B:
Podmienky pre
rozvoj
agroturistiky

C:
Cezhraničná
spolupráca

D:
Podmienky pre
nové cyklotrasy

E:
Alternatívne
poľnohospodár
stvo

F:
Klimatické
podmienky

++

+

+
+
++

+
+

+

10 - Zelené plochy v
intraviláne
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Strom problémov
Strom problémov slúži na analýzu hlavných problémových oblastí, ktoré by mala obec riešiť. V obci
Záhorce boli identifikované 2 hlavné problémy. V nižšie uvedených schémach je možné vidieť príčiny
a ich dôsledky, ktoré sú súčasťou danej problémovej oblasti.
Problémová oblasť: Obyvateľstvo
Tento problém ma 2 čiastkové problémy. Prvým je nízka miera participácie obyvaľov, ktorá vyplýva
z ich slabého záujmu o veci verejné a celkové dianie v obci. Tento trend je badateľný takmer na celom
území SR, keďže obyvatelia sú často apatickí voči obci, v ktorej žijú. Druhou príčinou je nedostatok
spoločenských aktivít nad rámec tých, ktoré sa bežne organizujú v každej obci. Zlepšením tejto oblasti
by sa s veľkou pravdepodobnosťou zvýšil aj záujem obyvateľov o obec, v ktorej žijú.
V oblasti obyvateľstva bol identifikovaný aj druhý problém, ktorému musí obec čeliť. Je ním
demografický pokles, ktorý je spôsobený jednak starnutím obyvateľstva, jednak tým, že mladí ľudia
nemajú záujem mať viac ako 1-2 deti z dôvodu finančnej náročnosti. Druhou hlavnou príčinou tohto
problému, ktorej riešenie je v silách obce, je odchod obyvateľov do iných oblastí, najmä z dôvodu
lepších pracovných príležitostí. Obec by sa mala snažiť o propagáciu a vytvárať dôvody, aby z nej ľudia
neodchádzali, ale, naopak, aby sa do nej sťahovali (napr. prilákaním podnikateľských subjektov, ktorí
vytvoria nové pracovné miesta, konkurovať službami a vybavením, kvalitou bývania a pod.).
Schéma č. 1

Problémová oblasť

Obyvateľstvo

Dôsledok

Dôsledok

Nízka miera
participácie

Demografický
pokles

Príčina

Príčina

Slabý záujem
obyvateľov
o veci verejné

Nedostatok
spoločenských
aktivít
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Problémová oblasť: Pešia doprava
Druhou problémovou oblasťou je oblasť pešej dopravy, resp. pešej infraštruktúry. Príčinou problému,
ktorého dôsledkom je znížená bezpečnosť chodcov, je absencia chodníkov na viacerých dôležitých
miestach v obci. Tým pádom sú obyvatelia nútení využívať na pohyb cestné komunikácie. Na
miestach, kde chodníky absentujú, sa odporúča umiestniť výrazné informačné tabule o možnom
pohybe chodcov po vozovke. Pozitívom však je, že obec rieši budovanie nových chodníkov
v aktuálnych rozvojových zámeroch.

Schéma č. 2
Problémová oblasť

Pešia doprava

Dôsledok

Ohrozenie chodcov

Príčina

Absencia siete chodníkov

Analýza konkurencie – benchmarking
Analýza konkurencie slúži na porovnanie 2 typologicky podobných obcí. Porovnávaná obec musí byť
v určitých oblastiach inšpiráciou pre riešenú obec.
Pre obec Záhorce bola vybratá oblasť dopravy, zameranej na pešie komunikácie, oblasť participácie
a trend poklesu počtu obyvateľov obce. Do porovnávacej analýzy bola vybratá obec Most pri
Bratislave vzhľadom na to, že je pozitívnym protikladom z pohľadu dopravnej infraštruktúry,
kultúrneho, ale aj demografického hľadiska. Hlavné aspekty, ktoré je potrebné zlepšiť v obci Záhorce
a v ktorých práve obec Most pri Bratislave môže slúžiť ako vzor, je vybavenosť obce pešou
infraštruktúrou. V rámci dopravnej infraštruktúry je v Záhorciach problémom absencia sústavy peších
komunikácií, čím je zvýšené riziko kolízie chodcov a motoristov. Postupným vybudovaním peších
komunikacií by sa segregovala cestná a pešia doprava, a tým výrazne znížilo riziko kolíznosti dopravy
a zvýšila bezpečnosť obyvateľov. Daľším problémom v obci, ktorý je možné považovať za riziko, je
demografický vývoj, ktorý v posledných rokoch postupne zaznamenáva negatívny trend. Primárnou
príčinou tohto problému je migrácia obyvateľov za prácou. Napredovaním pre obec Záhorce by bolo
podporenie a vytvorenie podmienok pre novú ekonomickú činnosť v obci, primárne pre miestnych,
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ale zároveň neeliminovať nové podnikateľské subjekty. V oblasti demografie je ďalšou problémovou
oblasťou nízka miera participácie verejnosti. Most pri Bratislave môže v tomto smere slúžiť ako
vzorový príklad pre Záhorce, keďže participácia je v progrese a obyvateľstvo sa stále zaujíma o dianie
v obci a napomáha pri organizovaní všetkých spoločenských akcií.
Tabuľka analýzy konkurencie
Schéma pre porovnanie konkurenčných výhod a nevýhod obce Záhorce a obce Most pri Bratislave
pre oblasť dopravy a kultúry
Závery pre obec
Obec Záhorce
Obec Most pri Bratislave
konkurenčné konkurenčné
konkurenčné
konkurenčné Záhorce
výhody
nevýhody
výhody
nevýhody
Kvalitne
vybudované
Odporúča sa
pešie
výstavba peších
komunikácie
komunikácií
Absencia
v priebehu
min. na
Pešia doprava
peších
novej
úsekoch so
komunikácií
urbánnej
zvýšenou
výstavby
frekvenciou
v obci,
automobilovej
rekonštrukcia
dopravy.
starých
Odporúča sa
Progres
aktivizovať
v postupnom
mladých ľudí do
vytváraní
Rizikový
podnikania
podnikateľské
vzhľadom na
a vytvoriť im
Demografický
ho prostredia
stagnujúce
dostupné
pokles
pre nových,
podnikateľské
podmienky pre
ale aj
prostredie
vytvorenie
existujúcich
nových
podnikateľov
ekonomických
v obci
činností v obci.
Organizovanie
nových
kultúrnych
Nevyhovujúca
podujatí
participácia
Participácia
viackrát do roka
Kultúra
obyvateľstva - obyvateľstva
podporí
spoločenské
je v progrese
participáciu
akcie
obyvateľstva a
cestovný ruch
obce.
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3. Strategická časť

Vízia: Záhorce, prihraničná obec v okrese Veľký Krtíš, s potenciálom pokojného bývania a kvalitného technického a sociálneho vybavenia.
Špecifický
strategický
cieľ
dlhodobý
Špecifické
strategické
ciele
krátkodobé

Priority

Opatrenia

Aktivity

Atraktivita obce Záhorce
1. Technická sféra
1.1
Technická infraštruktúra

1.1.1
Odpadové hospodárstvo

1.1.2
Zásobovani
e plynom

2. Sociálna sféra

1.2
Dopravná infraštruktúra
1.2.1
Cestná
doprava

1.1.1.2
Výstavba
1.2.1.1
1.1.1.1
novej
1.1.1.3
1.1.2.1
Rozšírenie
Výstavba
kanalizač Vybudov Plynofikácia miestnych
kanalizác
nej vetvy
anie
Spoločenské komunikác
ie
Záhorce: zberného ho domu
ií Záhorce
Selešťan
KD, DS +
dvora
Záhorce
a
y
kat.
Selešťany
kostol

1.2.2
Pešia infraštruktúra

1.2.2.1
Výstavba
nových
chodníkov a
inštalácia
oplotení
cintorínov
Záhorce,
Selešťany a
Horné
Podlužany

1.2.2.3
Umiestn
1.2.2.2
enie
Rekonštru
lávky pre
kcie
peších
studničiek,
cez
lavičiek,
Záhorský
chodníkov,
potok s
schodísk
chodníko
m

1.3
Telekomun
ikácie

2.1
Občianska vybavenosť

1.3.1
Obecný
rozhlas

1.3.1.1
Prestavba
vonkajších
drôtových
miestnych
rozhlasov na
bezdrôtové
v častiach
Záhorce a
Selešťany

2.1.1
Verejné budovy

2.2
Vzdeláva
nie

2.3
Šport a turistika

2.2.1
Školstvo

2.3.3
Rekreačná
2.3.1
2.3.2
a turistick
Multifunkčné Turistická
á
ihrisko
zóna
infraštrukt
úra

2.3.2.1
Vytvorenie
2.1.1.4
turistickéh
Výstavba
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.5
2.2.2.1
2.3.1.1
o
2.1.1.1
domu
Rekonštrukc Revitalizácia
Výstavba Rekonštrukc
Výstavba
vyhliadkov
Rekonštrukcia
sociálnych
ia KD
DS Záhorce
domovu
ia MŠ
multifunkčného ého miesta
KD Záhorce
služieb –
Selešťany
a Selešťany
dôchodcov
Záhorce
ihriska Záhorce Selešťany
denný
na
stacionár
meandre
Ipľa
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2.3.3.1
Budovanie
náučných
chodníkov,
cykloturisti
ckých
chodníkov
a
doplnkovej
infraštruktú
ry
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4. Programová časť
Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí

Opatrenie

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť/oblasť

Odpadové hospodárstvo

Výstavba kanalizácie Selešťany
Výstavba novej kanalizačnej
vetvy Záhorce: KD, DS + kat.
kostol
Vybudovanie zberného dvora
Plynofikácia Spoločenského
domu Záhorce
Rozšírenie miestnych
komunikácií Záhorce a
Selešťany
Výstavba nových chodníkov
a inštalácia oplotení cintorínov
Záhorce, Selešťany a Horné
Podlužany
Rekonštrukcie studničiek,
lavičiek, chodníkov, schodísk
Umiestnenie lávky pre peších
cez Záhorský potok s
chodníkom
Prestavba vonkajších drôtových
miestnych rozhlasov na
bezdrôtové v častiach Záhorce
a Selešťany
Rekonštrukcia KD Záhorce
Rekonštrukcia KD Selešťany
Revitalizácia DS Záhorce a
Selešťany
Výstavba domu sociálnych
služieb – denný stacionár
Výstavba domovu dôchodcov
Rekonštrukcia MŠ Záhorce
Výstavba multifunkčného
ihriska Záhorce
Vytvorenie turistického
vyhliadkového miesta Selešťany
na meandre Ipľa
Budovanie náučných
chodníkov, cykloturistických
chodníkov a doplnkovej
infraštruktúry

Technická infraštruktúra

Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo
Zásobovanie plynom
Cestná doprava

Pešia infraštruktúra

Pešia infraštruktúra
Pešia infraštruktúra

Obecný rozhlas
Verejné budovy
Verejné budovy
Verejné budovy
Verejné budovy
Verejné budovy
Školstvo
Multifunkčné ihrisko
Turistická zóna

Rekreačná a turistická
infraštruktúra
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Technická infraštruktúra
Technická infraštruktúra
Technická infraštruktúra
Dopravná infraštruktúra

Dopravná infraštruktúra

Dopravná infraštruktúra
Dopravná infraštruktúra

Obecný rozhlas
Občianska vybavenosť
Občianska vybavenosť
Občianska vybavenosť
Občianska vybavenosť
Občianska vybavenosť
Vzdelávanie
Šport a turistika
Šport a turistika

Šport a turistika
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Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí PHSR
Typ
Ukazovateľ
Definícia
Informačný
ukazovateľa
zdroj

Merná
jednotka

Východisková
hodnota/Rok
2015

Cieľová
hodnota/Rok

Priorita: Inžinierske siete
Opatrenie/Aktivita: Odpadové hospodárstvo / Výstavba kanalizácie Selešťany
Napojená časť
Selešťany na
obecnú
kanalizáciu

Indikátor
výsledku

Ukazovateľ
výstupu

Obecný
úrad
Záhorce

Dĺžka

0

Dĺžka
vybudovanej
kanalizácie bude
uvedená
v projektovej
dokumentácií

Opatrenie/Aktivita: Odpadové hospodárstvo / Výstavba novej kanalizačnej vetvy Záhorce: KD, DS +
kat. kostol
Napojený KD,
DS a miestny
kostol na
obecnú
kanalizáciu

Indikátor
výsledku

Ukazovateľ
výstupu

Obecný
úrad
Záhorce

Dĺžka

0

2017
Dĺžka
vybudovanej
kanalizácie bude
uvedená
v projektovej
dokumentácií

Opatrenie/Aktivita: Odpadové hospodárstvo / Vybudovanie zberného dvora
Nové priestory
pre zber
a separáciu
odpadov

Indikátor
výsledku

Ukazovateľ
výstupu

Obecný
úrad
Záhorce

Kapacita

0 – Nie je
vybudovaný

Bude uvedená
v projektovej
dokumentácií

Opatrenie/Aktivita: Zásobovanie plynom / Plynofikácia Spoločenského domu Záhorce
Indikátor
výsledku

Typ
ukazovateľa

Napojený
Spoločenský
Ukazovateľ
dom Záhorce na
výstupu
miestne
rozvody plynu

Ukazovateľ

Definícia

Napojenie
prostrední
ctvom
prípojky

Obecný
úrad
Záhorce

Informačný
zdroj

Merná
jednotka
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Východisková
hodnota/Rok

Cieľová
hodnota/Rok
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2015

Priorita: Dopravná infraštruktúra
Opatrenie/Aktivita: Cestná doprava / Rozšírenie miestnych komunikácií Záhorce a Selešťany

Indikátor
výsledku

Zvýšená kvalita
komunikácií
a zvýšenie
bezpečnosti
účastníkovej
cestnej
premávky

Ukazovateľ
výstupu

Celková
šírka
komuniká
cií po
rozšírení

Obecný
úrad
Záhorce

0

Celková šírka
komunikácií po
rozšírení bude
uvedená
v projektových
dokumentáciách

Opatrenie/Aktivita: Pešia infraštruktúra / Výstavba nových chodníkov a inštalácia oplotení cintorínov
Záhorce, Selešťany a Horné Podlužany

Indikátor
výsledku

Zvýšená
bezpečnosť
chodcov
a ochrana
cintorínov pred
vandalmi

Ukazovateľ
výstupu

Dĺžka
chodníkov
, počet
inštalovan
ých
prvkov

Obecný
úrad
Záhorce

0

Celková dĺžka
nových chodníkov
a presný počet
a zoznam
inštalovaných
prvkov bude
uvedený
v projektových
dokumentáciách

Opatrenie/Aktivita: Pešia infraštruktúra / Rekonštrukcie studničiek, lavičiek, chodníkov, schodísk

Indikátor
výsledku

Zvýšená kvalita
miestneho
mobiliáru,
chodníkov a
schodísk

Ukazovateľ
výstupu

Počet
zrekonštr
uovaných
prvkov

Obecný
úrad
Záhorce

0

Presný počet
a zoznam
zrekonštruovanýc
h prvkov bude
uvedený
v projektových
dokumentáciách

Opatrenie/Aktivita: Pešia infraštruktúra / Umiestnenie lávky pre peších cez Záhorský potok s
chodníkom
Indikátor
výsledku

Umožnenie
pohybu ponad
Záhorský potok

Ukazovateľ
výstupu

Typ

Ukazovateľ

Definícia

Obecný
úrad
Záhorce

Informačný

Kus

Merná
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0

Východisková

1 lávka

Cieľová
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ukazovateľa

zdroj

jednotka

hodnota/Rok
2015

hodnota/Rok

Priorita: Telekomunikácie
Opatrenie/Aktivita: Obecný rozhlas / Prestavba vonkajších drôtových miestnych rozhlasov na
bezdrôtové v častiach Záhorce a Selešťany

Indikátor
výsledku

Zvýšená kvalita
(počuteľnosť,
prenos signálu)
obecného
rozhlasu

Typ ukazovateľa

Ukazovateľ

Ukazovateľ
výstupu

Definícia

Obecný
úrad
Záhorce

Informačný
zdroj

Kus

Merná
jednotka
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0

Východisková
hodnota/Rok

Presný počet
inštalovaných
rozhlasových
zariadení bude
uvedený
v projektovej
dokumentácií

Cieľová
hodnota/Rok
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2015

2016

Priorita: Občianska vybavenosť
Opatrenie/Aktivita: Verejné budovy / Rekonštrukcia KD Záhorce
Úspora
energií na
vykurovani
e s využitím Ukazovateľ
obnoviteľný výstupu
ch zdrojov
energie
(OZE)

Indikátor
výsledku

Obecný
úrad
Záhorce

Zoznam
použitých
OZE

0

Predpokladá sa
najmä využitie
biomasy
a bioplynu

Opatrenie/Aktivita: Verejné budovy / Rekonštrukcia KD Selešťany
Úspora
energií na
vykurovani
e s využitím Ukazovateľ
obnoviteľný výstupu
ch zdrojov
energie
(OZE)

Indikátor
výsledku

2016
Obecný
úrad
Záhorce

Zoznam
použitých
OZE

0

Predpokladá sa
najmä využitie
biomasy
a bioplynu

Opatrenie/Aktivita: Verejné budovy / Revitalizácia DS Záhorce a Selešťany

Indikátor
výsledku

Zlepšený
technický
a vizuálny
stav
domovov
služieb

Ukazovateľ
výstupu

Obecný
úrad
Záhorce

Počet
revitalizov
aných
prvkov

0

2016
Presný počet
a zoznam
revitalizovaných
prvkov bude
uvedený
v projektovej
dokumentácií

Opatrenie/Aktivita: Verejné budovy / Výstavba domu sociálnych služieb – denný stacionár

Indikátor
výsledku

Objekt
poskytujúci
sociálne
složby na
dennej
báze pre
obyvateľov
v poproduk
tívnom
veku

Ukazovateľ
výstupu

Obecný
úrad
Záhorce

Kapacita
DSS

0

Presná kapacita
DSS bude
uvedená
v projektovej
dokumentácií

Opatrenie/Aktivita: Verejné budovy / Výstavba domovu dôchodcov

Indikátor
výsledku

Typ ukazovateľa

Ubytovacie
kapacity
pre
obyvateľov
v poproduk
tívnom
veku
Ukazovateľ

Ukazovateľ
výstupu

Definícia

Obecný
úrad
Záhorce

Kapacita
domovu
dôchodco
v

Informačný Merná
zdroj
jednotka
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0

Východisková
hodnota/Rok

Presná kapacita
domovu
dôchodcov bude
uvedená
v projektovej
dokumentácií
Cieľová
hodnota/Rok
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2015

2016

Priorita: Vzdelávanie
Opatrenie/Aktivita: Školstvo / Rekonštrukcia MŠ Záhorce

Indikátor
výsledku

Zlepšený
technický
Ukazovateľ
a vizuálny
výstupu
stav budovy
MŠ

Typ ukazovateľa

Ukazovateľ

Definícia

Počet
zrekonštr
uovaných
prvkov

Obecný
úrad
Záhorce

Informačný
zdroj

Merná
jednotka

0

Východisková
hodnota/Rok
2015

Presný počet
a zoznam
zrekonštruovanýc
h prvkov bude
uvedený
v projektovej
dokumentácií

Cieľová
hodnota/Rok

Priorita: Šport a turistika
Opatrenie/Aktivita: Multifunkčné ihrisko/ Výstavba multifunkčného ihriska Záhorce

Indikátor
výsledku

Nové
možnosti
športového
vyžitia
obyvateľov
a návštevní
kov obce

Ukazovateľ
výstupu

Obecný
úrad
Záhorce

Veľkosť
ihriska

0

Presné rozmery
multifunkčného
ihriska budú
uvedené
v projektovej
dokumentácií

Opatrenie/Aktivita: Turistická zóna / Vytvorenie turistického vyhliadkového miesta Selešťany na
meandre Ipľa
Indikátor
výsledku

Turisticky
atraktívne
miesto,
ktoré využije
potenciál
obce

Ukazovateľ
výstupu

Obecný
úrad
Záhorce

-

-

-

Opatrenie/Aktivita: Rekreačná a turistická infraštruktúra / Budovanie náučných chodníkov,
cykloturistických chodníkov a doplnkovej infraštruktúry

Indikátor
výsledku

Zvýšenie
atraktivity
prostredia
z pohľadu
turistického
ruchu

Ukazovateľ
výstupu

Obecný
úrad
Záhorce

Formulár pre prípravu projektov

Základné údaje o projektovom zámere č. 1
Stránka 54 z 98

Dĺžka
chodníkov
, počet
inštalovan
ých
prvkov

0

Dĺžka vytvorených
chodníkov
a bližšia
špecifikácia
doplnkovej
infraštruktúry
bude uvedená
v projektových
dokumentáciá
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Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Výstavba kanalizácie Selešťany
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, dodávateľ zákazky
Bude uvedené v projektovej dokumentácií
V súčasnosti v časti Selešťany absentuje pokrytie
kanalizačnou sieťou
Vybudovanie kanalizačnej sústavy
Napojenie časti Selešťany na obecnú kanalizáciu
Obyvatelia obce pripojení na verejnú kanalizáciu
Dĺžka vybudovanej kanalizácie
VO – výber dodávateľa
Predraženie zákazky, neschválenie žiadosti o NFP (v
prípade záujmu využiť prostriedky z OP IROP)

Poznámky

Základné údaje o projektovom zámere č. 2
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Výstavba novej kanalizačnej vetvy Záhorce: KD, DS
+ kat. kostol
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, dodávateľ zákazky
V priebehu roka 2017
Vybudovanie kanalizačnej vetvy, vrátene prípojok,
ktoré napoja KD, DS a kat. kostol na obecnú
kanalizáciu
Napojenie KT, DS a kat. kostola na obecnú
kanalizačnú sústavu
Obec ako vlastník KD, DS a kat. kostola
Dĺžka vybudovaných kanalizačných vetiev, počet
prípojok
VO – výber dodávateľa
Predraženie zákazky, neschválenie žiadosti o NFP (v
prípade záujmu využiť prostriedky z OP IROP)

Poznámky

Základné údaje o projektovom zámere č. 3
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou

Vybudovanie zberného dvora
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, dodávateľ zákazky
Bude uvedené v projektovej dokumentácií
Obec Záhorce v súčasnosti nemá vybudovaný
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zberný dvor
Vytvorenie miesta pre zber a separáciu odpadov,
vyprodukovaných najmä v obci
Zvýšenie prevencie pred znečistením životného
prostredia odpadkami
Obyvatelia obce
Kapacita zberného dvora
VO – výber dodávateľa
Predraženie zákazky, neschválenie žiadosti o NFP (v
ak sa bude obec uchádzať o NFP)

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Základné údaje o projektovom zámere č. 4
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Plynofikácia Spoločenského domu Záhorce
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, dodávateľ zákazky
Bude uvedený v projektovej dokumentácií
Spoločenský dom Záhorce v súčasnosti nemá
zabezpečené zásobovanie plynom z obecného
plynovodu
Zabezpečiť prívod plynu do Spoločenského domu
Záhorce
Spoločenský dom Záhorce napojený na obecnú
plynovodnú sústavu
Obyvatelia obce, návštevníci Spoločenského domu
Záhorce
Dĺžka potrebného plynovodného potrubia
VO – výber dodávateľa
Predraženie zákazky, neschválenie žiadosti o NFP (v
prípade záujmu využiť prostriedky z OP IROP)

Poznámky

Základné údaje o projektovom zámere č. 5
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy

Rozšírenie miestnych komunikácií Záhorce a
Selešťany
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, dodávateľ zákazky
Bude uvedené v projektovej dokumentácií
Miestne komunikácie nevyhovujú súčasným
a budúcim požiadavkám z pohľadu bezpečnosti
a intenzity cestnej premávky
Zvýšenie kvality a bezpečnosti cestnej premávky
Rozšírené miestne komunikácie
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Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Účastníci cestnej premávky
Šírka komunikácií po plánovanom rozšírení
VO – výber dodávateľa
Predraženie zákazky

Základné údaje o projektovom zámere č. 6
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Výstavba nových chodníkov a inštalácia oplotení
cintorínov Záhorce, Selešťany a Horné Podlužany
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, dodávateľ zákazky
Bude uvedené v projektovej dokumentácií
Na niektorých miestach v obci v súčasnosti
absentujú chodníky a takisto oplotenia cintorínov
Vybudovanie chodníkov, inštalácia nových oplotení
Zvýšenie bezpečnosti chodcov, ochrana miestnych
cintorínov
Obyvatelia obce, návštevníci
Celková dĺžka vybudovaných chodníkov a oplotení
VO – výber dodávateľa
Predraženie zákazky

Základné údaje o projektovom zámere č. 7
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Rekonštrukcie studničiek, lavičiek, chodníkov,
schodísk
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, dodávateľ zákazky
Bude uvedené v projektovej dokumentácií
Niektoré zo spomínaných prkov a mobiliáru sú
v zlom technickom a vizuálnom stave
Zvýšenie kvality studničiek, lavičiek, chodníkov a
schodísk
Modernizované a skvalitnené prvky, ktoré prispejú
k zvýšeniu atraktivity obce
Obyvatelia obce, návštevníci
Počet zrekonštruovaných prvkov
VO – výber dodávateľa
Predraženie zákaziek
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Základné údaje o projektovom zámere č. 8
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Umiestnenie lávky pre peších cez Záhorský potok s
chodníkom
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, dodávateľ zákazky
Bude uvedené v projektovej dokumentácií
Zjednodušenie pohybu peších ponad Záhorský
potok, zvýšenie atraktivity daného miesta
Skvalitnenie infraštruktúry pre peších
Obyvatelia obce, návštevníci
Druh a materiál použitej lávky
VO – výber dodávateľa
Neschválenie žiadosti o NFP z Programu rozvoja
vidieka, predraženie zákazky

Poznámky

Základné údaje o projektovom zámere č. 9
Názov projektu

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Prestavba vonkajších drôtových miestnych
rozhlasov na bezdrôtové v častiach Záhorce a
Selešťany
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, dodávateľ zákazky
Bude uvedené v projektovej dokumentácií
Miestny rozhlas je v zlom technickom stave,
potrebuje prejsť rekonštrukciou
Inštalácia bezdrotových rozhlasových zariadení
Modernizovaný obecný rozhlas
Obyvatelia obce
Počet inštalovaných zariadení
VO – výber dodávateľa
Predraženie zákazky

Základné údaje o projektovom zámere č. 10
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Rekonštrukcia KD Záhorce
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
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Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

verejného poriadku, dodávateľ zákazky
V priebehu roka 2016
KD Záhorce je v horšom technickom stave a jeho
prevádzka je finančne náročná
Počíta sa najmä s inštaláciou novej kotolne, ktorá
bude fungovať na báze OZE
Zníženie nákladov na prevádzku budovy (úspora
energie)
Obyvatelia obce, návštevníci, zamestnanci KD
Záhorce
Zoznam a počet rekonštruovaných prvkov
VO – výber dodávateľa
Neschválenie žiadosti o NFP z Programu rozvoja
vidieka, predraženie zákazky

Poznámky

Základné údaje o projektovom zámere č. 11
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Rekonštrukcia KD Selešťany
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, dodávateľ zákazky
V priebehu roka 2016
KD Selešťany je v horšom technickom stave a jeho
prevádzka je finančne náročná
Počíta sa najmä s inštaláciou novej kotolne, ktorá
bude fungovať na báze OZE
Zníženie nákladov na prevádzku budovy (úspora
energie)
Obyvatelia obce, návštevníci, zamestnanci KD
Záhorce
Zoznam a počet rekonštruovaných prvkov
VO – výber dodávateľa
Neschválenie žiadosti o NFP z Programu rozvoja
vidieka, predraženie zákazky

Poznámky

Základné údaje o projektovom zámere č. 12
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Revitalizácia DS Záhorce a Selešťany
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, dodávateľ zákazky
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Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

V priebehu roka 2016
Objekty DS Záhorce a Seleštany sú momentálne
v horšom technickom a vizuálnom stave
Modernizácia DS formou revitalizácie
Zvýšená kvalita spomínaných objektov, zníženie
nákladov na prevádzku budov
Užívatelia a pracovníci DS
Postup revitalizácie
VO – výber dodávateľa
Predraženie zákazky

Základné údaje o projektovom zámere č. 13
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Výstavba domu sociálnych služieb – denný
stacionár
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, dodávateľ zákazky
Bude uvedené v projektovej dokumentácií
V obci sa v súčasnosti nenachádza zariadenie
sociálnych služieb
Vybudovanie zariadenia pre seniorov, ktoré bude
fungovať na báze denného stacionáru
Zlepšenie kvality života obyvateľov
v poproduktívnom veku
Obyvatelia v poproduktívnom veku, zamestnanci
DSS
Proces realizácie výstavby
VO – výber dodávateľa
Predraženie zákazky

Základné údaje o projektovom zámere č. 14
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Výstavba domovu dôchodcov
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, dodávateľ zákazky
Bude uvedené v projektovej dokumentácií
Obec v súčasnosti nedisponuje domovom
dôchodcov
Vybudovanie domovu dôchodcov, ktorý bude
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poskytovať seniorom celoročnú starostlivosť v
zmysle platnej legislatívy (Zákon 448/2008 Z.z o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov)
Zlepšenie kvality života obyvateľov
v poproduktívnom veku
Obyvatelia v poproduktívnom veku, zamestnanci
domovu dôchodcov
Proces realizácie výstavby
VO – výber dodávateľa
Predraženie zákazky

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Základné údaje o projektovom zámere č. 15
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Rekonštrukcia MŠ Záhorce
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, komisia kultúrno-školská
a športová, dodávateľ zákazky
V priebehu roka 2016
MŠ Záhorce je v súčasnosti v zlom technickom stave
a je potrebná jej rekonštrukcia
Zlepšenie technického a vizuálneho stavu budovy
MŠ
Zníženie nákladov na prevádzku budovy MŠ
Žiaci a zamesnanci MŠ
Počet a zoznam zrekonštruovaných prvkov
VO – výber dodávateľa
Predraženie zákazky a prekročenie
predpokladaných nákladov, ktoré sa odhadujú na
20 000 €

Poznámky

Základné údaje o projektovom zámere č. 16
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia

Výstavba multifunkčného ihriska Záhorce
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, komisia kultúrno-školská
a športová, dodávateľ zákazky
Bude uvedené v projektovej dokumentácií
Obec nemá k dispozícií vlastné multifunkčné ihrisko
Vytvorenie multifunkčného ihriska, ktoré bude
slúžiť najmä na loptové športy, prioritne futbal
Zvýšenie počtu možností športového vyžitia
obyvateľov a návštevníkov obce
Obyvatelia a návštevníci obce
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Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Proces realizácie výstavby, zoznam použitého
materiálu
VO – výber dodávateľa
Neschválenie žiadosti o NFP z Programu rozvoja
vidieka, predraženie zákazky

Poznámky

Základné údaje o projektovom zámere č. 17
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Vytvorenie turistického vyhliadkového miesta
Selešťany na meandre Ipľa
Obec Záhorce
PaedDr. Branislav Kázmer
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, dodávateľ zákazky
Bude uvedené v projektovej dokumentácií
Obec v súčasnosti nemá vytvorené podobné
miesto, ktoré by bolo zaujímavosťou a lákadlom pre
turistov
Vytvorenie atraktívneho miesta, ktoré bude
lákadlom pre turistov
Zvýšenie atraktivity obce z pohľadu turistického
ruchu
Hlavne turisti a návštevníci
Proces realizácie, zoznam použitého materiálu
VO – výber dodávateľa
Predraženie realizácie projektu

Základné údaje o projektovom zámere č. 18
Názov projektu

Budovanie náučných chodníkov, cykloturistických
chodníkov a doplnkovej infraštruktúry
Garant
Obec Záhorce
Kontaktná osoba garanta
PaedDr. Branislav Kázmer
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany
verejného poriadku, dodávateľ zákazky
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Bude uvedené v projektovej dokumentácií
Stav projektu pred realizáciou
Obec ponúka potenciál na rozvoj turistického ruchu
Cieľ projektu
Vytvorenie nových trás, ktoré budú doplnené
plnohodnotnou infraštruktúrou
Výstupy
Zvýšená atraktivita obce ako pre obyvateľov, tak aj
turistov
Užívatelia
Hlavne turisti a návštevníci
Indikátory monitoringu
Dĺžka vytvorených chodníkov, zoznam a počet
inštalovaných prvkov
Zmluvné podmienky
VO – výber dodávateľa
Riziká
Neschválenie žiadosti o NFP z Programu rozvoja
vidieka, predraženie realizácie projektu
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5. Realizačná časť
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie rozvojových aktivít strategického dokumentu. Ďalšou kapitolou realizačnej časti je systém
monitorovania a hodnotenia, ktorý napomáha zisťovať proces napĺňania jednotlivých cieľov
a rozvojových aktivít PRO na základe merateľných ukazovateľov.
Inštitucionálne a organizačné parametre definuje zákon NR SR č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Do procesu zabezpečenia realizácie jednotlivých opatrení sú zapojené
štyri organizačné zložky:

Riadiaci
orgán

Kontrolný
orgán

Výkonný
orgán

Finančný
orgán

Riadiacim orgánom, zodpovedným za zabezpečenie realizácie PRO, je starosta a obecné
zastupiteľstvo. Riadiaci orgán pre zabezpečenie realizácie programu je ustanoveným riadiacim
orgánom programu volená, resp. obcou zriadená tzv. „Rada rozvoja obce“. 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.
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Obec podľa zákona č. 539/2008: spracúva, schvaľuje, riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie
programu rozvoja obce, poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácií programu VÚC v území regiónu,
poskytuje súčinnosť pri príprave regionálnych operačných programov a spolupracuje pri
zabezpečovaní rozvojových spoločných zámerov.
Výkonným orgánom sú poverení pracovníci. Jedná sa zároveň aj o externé firmy, ktoré budú
vykonávať plnenie jednotlivých aktivít a rozvojových cieľov obce.
Finančným orgánom je hlavná účtovníčka/účtovník obce. Dohliada na spracovanie všetkých
dokumentov do účtovníctva a administratívy obce.
Kontrolný orgán je zastúpený hlavným obecným kontrolórom. Ten dohliada na vykonávanie
jednotlivých aktivít na obecnej úrovni. Jeho úlohou je kontrolovať naplnenie jednotlivých opatrení
a vypracovávať správu o kontrole.

Monitorovanie a hodnotenie
Program rozvoja obce je živý dokument. V záujme efektívneho a koordinovaného postupu činnosti pri
realizácii programu, jeho strategických cieľov a opatrení, bude v termíne do 6 mesiacov od schválenia
programu v zastupiteľstve obce zriadený Monitorovací výbor, ktorého úlohou bude v pravidelných
intervaloch hodnotiť zabezpečovanie programu v zmysle stanovených ukazovateľov.
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 PRO na život obyvateľov v obci a jej celkový rozvoj.
Tieto úlohy môžu zabezpečovať iba pracovníci aktívni priamo v teréne. Je potrebné zabezpečiť
systém (skupinu pracovníkov, aktivistov) spolupracujúcich na tejto úlohe. K zabezpečeniu
monitoringu je potrebné spracovať systém kritérií a ukazovateľov a metodiku monitoringu tak, aby
bolo možné reálne vyhodnocovať prebiehajúce procesy. Druhou úrovňou je odborné
vyhodnocovanie informácií a sledovanie plnenia cieľov a priorít. Úlohou vytvorenej pracovnej skupiny
je zároveň aj spracovanie kritérií a ukazovateľov hodnotenia realizácie stratégie a metodiky jej
monitoringu. Monitorovanie plnenia programu rozvoja 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 etapovitá kontrola realizácie programu. Nevyhnutnou
podmienkou monitoringu je organizačné a metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov
a z nich vyplývajúce zmenové riadenie. Monitorovanie plnenia programu rozvoja bude obsahovať
nasledovné činnosti:
•

každoročné hodnotenie napĺňania cieľov stanovených v PRO

•

vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a opatrení

•

vyhodnotenie dopadov aktivít na obec a jej rozvoj
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Uvedené činnosti, uskutočnené v procese monitorovania, umožnia zhodnotiť postup v realizácii
plánovaných úloh. Tento proces znamená sledovanie výstupov, financovanie jednotlivých činnosti,
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 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 pracovnej skupiny.
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.
Monitorovacie ukazovatele procesu implementácie programu rozvoja obce:
•

vytvorenie pracovnej skupiny pre proces implementácie

•

počet stretnutí pracovnej skupiny

•

počet správ o implementácii PRO

•

spracovanie monitorovacích ukazovateľov pre jednotlivé opatrenia

•

počet informačných aktivít o realizácii programu

•

úroveň a početnosť zberu informácií v teréne

Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu rozvoja obce:
•

počet pripravených investičných aktivít

•

počet zrealizovaných investičných aktivít

•

objem zrealizovaných investičných aktivít

•

objem získaných prostriedkov z externých zdrojov
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•

objem aktivizovaných vnútorných zdrojov

•

miera zapojenia občanov a subjektov do aktivít programu rozvoja

•

miera skvalitnenia poskytovaných služieb v obci

•

počet a rozsah poskytovaných služieb v obci

•

miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v obci

•

miera zvýšenia návštevnosti obce

•

miera zviditeľnenia sa obce v regióne, v SR a EÚ

•

počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít

•

miera skvalitnenia života obyvateľov obce

Vzor monitorovacej správy:
Úroveň
Opis
prvku
stratégie
stratégie
Cieľ 1
Opatrenie
1.1
A. 1.1.1

Monitorovacia správa
prvkov Plánovaný Rozpočet
Externé
termín
obce .....
zdroje
realizácie od do
od do

Realizácia aktivít od do
a plán na obdobie od
do

Plán monitorovania & hodnotenia:
Plán priebežných hodnotení PRO na programové obdobie 2015 - 2020
Typ hodnotenia
Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/periodicita
Strategické
najskôr
v roku
hodnotenie
2016
Operatívne
hodnotenie
Tematické
téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo
hodnotenie
v roku 2014
výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci
časti PHSR
kalendárny rok
pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých
Ad hoc
hodnôt merateľných ukazovateľov
mimoriadne
hodnotenie
pri návrhu na revíziu PRO
Ad hoc
hodnotenie celého
PHSR alebo jeho

na základe rozhodnutia starostu/primátora, kontrolného
orgánu obce/mesta, podnetu poslancov; na základe
protokolu NKÚ SR
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6. Finančná časť
Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica
Viaczdrojové financovanie
Celkové
Verejné zdroje
Priorita 1.1
náklady
EÚ
Štát
VÚC
Obec/mesto

Spolu

Súkromné
zdroje

Inžinierske siete

Opatrenie 1.1.1: Odpadové hospodárstvo
Aktivita 1.1.1.1
Výstavba
kanalizácie
Selešťany
Aktivita 1.1.1.2
Výstavba novej
kanalizačnej vetvy
Záhorce: KD, DS +
kat. kostol

Budú
uvedené
v projektovej
dokumentácií
Budú
uvedené
v projektovej
dokumentácií

100%

Budú
uvedené
v projektovej
dokumentácií
Poznámka: Výstavba kanalizácie Selešťany, ako aj novej kanalizačnej vetvy, môže byť spolufinacovaná z OP IROP v
rámci Prioritnej osi č. 1 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a Investičnej priority
č. 4.2 - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie
a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek.
Z celkovej sumy môže byť 85% použitých z operačného programu, 10% spolufinancuje štát a 5% obec. Výstavba
zberného dvora môže byť spolufinancovaná z OP Kvalita životného prostredia, Prioritná os č.4 – Odpadové
hospodárstvo, Operačný cieľ č. 4.1: Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a č. 4.2: Podpora aktivít na
zhodnocovanie odpadov.
Aktivita 1.1.1.3
Vybudovanie
zberného dvora

Priorita 1.1

Celkové

Viaczdrojové financovanie
Verejné zdroje
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Inžinierske
siete

náklady

EÚ

Štát

VÚC

Obec/mesto

Spolu

zdroje

Opatrenie 1.1.3: Zásobovanie plynom
Aktivita 1.1.3.1
Budú
uvedené
Plynofikácia
v projektovej
Spoločenského
dokumentácií
domu Záhorce
Poznámka: Ak by bola plynofikácia realizovaná v rámci rekonštrukcie objektu, môže byť spolufinancovaná OP IROP
v rámci Prioritnej osi č. 4 - Kvalita života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a Investičnej priority č. 4.3 Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených
priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory
opatrení na zníženie hluku. „Špecifický cieľ č. 4.3.2 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:
- rekonštrukcia objektov na ich nové využitie, ktoré majú charakter verejných služieb, alebo služieb pre občanov
(občianskej infraštruktúry, vytváranie podmienok pre podporu obecného podnikania, multifunkčných verejných
zariadení, administratívnych objektov, v ktorých sa vykonávajú činnosti spojené s výkonom verejnej správy a
verejných služieb)“
Ďalšou možnosťou je spolufinancovanie z Programu rozvoja vidieka, v rámci opatrenia 7: 7 – Základné služby a
obnova dedín vo vidieckych oblastiach a aktivity 5: Investície do využívania OZE vrátane investícii spojenými s
úsporou energie – len ako súčasť investícii do miestnych služieb.

Priorita 1.2

Celkové
náklady

Viaczdrojové financovanie
Verejné zdroje
EÚ
Štát
VÚC
Obec/mesto

Spolu

Súkromné
zdroje

Dopravná
infraštruktúra
Opatrenie 1.2.1: Cestná doprava
Aktivita 1.2.1.1
Budú
Rozšírenie
uvedené
miestnych
v projektovej
komunikácií
dokumentácií
Záhorce a Selešťany
Poznámka: Investície v oblasti miestnych komunikácií podporujú Program rozvoja vidieka v rámci opatrenia 7:
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach a aktivity 1: Výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; v prípade investícií do
miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu
znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou
sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a
pod.)

Celkové

Viaczdrojové financovanie
Verejné zdroje
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Priorita 1.2

náklady

EÚ

Štát

VÚC

Obec/mesto

Spolu

zdroje

Dopravná
infraštruktúra
Opatrenie 1.2.2: Pešia infraštruktúra
Aktivita 1.2.2.1
Výstavba nových
Budú
chodníkov
uvedené
a inštalácia oplotení
v projektovej
cintorínov Záhorce,
dokumentácií
Selešťany a Horné
Podlužany
Aktivita 1.2.2.2
Budú
Rekonštrukcie
uvedené
studničiek, lavičiek, v projektovej
chodníkov, schodísk dokumentácií
Aktivita 1.2.2.3
Umiestnenie lávky
Program
pre peších cez
35 000 €
rozvoja
vidieka
Záhorský potok s
chodníkom
Poznámka: Jednotlivé aktivity môžu byť financované z Programu rozvoja vidieka v rámci opatrenia 7: Základné
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach.

Priorita 1.3

Celkové
náklady

Viaczdrojové financovanie
Verejné zdroje
EÚ
Štát
VÚC
Obec/mesto

Spolu

Súkromné
zdroje

Telekomuniká
cie
Opatrenie 1.3.1: Obecný rozhlas
Aktivita 1.3.1.1
Prestavba
vonkajších
Budú
drôtových
uvedené
miestnych
v projektovej
rozhlasov na
dokumentácií
bezdrôtové
v častiach Záhorce
a Selešťany
Poznámka: Spôsob financovania bude uvedený v projektovej dokumentácií.

Celkové

Viaczdrojové financovanie
Verejné zdroje
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Priorita 2.1

náklady

EÚ

Štát

VÚC

Obec/mesto

Spolu

zdroje

Občianska
vybavenosť
Opatrenie 2.1.1: Verejné budovy
Aktivita 2.1.1.1
Program
250
000
€
rozvoja
Rekonštrukcia KD
vidieka
Záhorce
Aktivita 2.1.1.2
Program
Rekonštrukcia KD
250 000 €
rozvoja
vidieka
Selešťany
Aktivita 2.1.1.3
150 000 €
Revitalizácia DS
Záhorce a Selešťany
Aktivita 2.1.1.4
Budú
uvedené
Výstavba domu
sociálnych služieb – v projektovej
dokumentácií
denný stacionár
Budú
Aktivita 2.1.1.5
uvedené
Výstavba domovu
v projektovej
dôchodcov
dokumentácií
Poznámka: Vzhľadom na charakter rekonštrukcií KD, s cieľom využitie OZE, môžu byť dané aktivity
spolufinancované z Programu rozvoja vidieka v rámci opatrenia 7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach.
Revitalizácia DS Záhorce a Selešťany môže byť spolufinancovaná OP IROP v rámci Prioritnej osi č. 4 - Kvalita života v
regiónoch s dôrazom na životné prostredie a Investičnej priority č. 4.3 - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského
prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré
prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku.

Priorita 2.2

Celkové
náklady

Viaczdrojové financovanie
Verejné zdroje
EÚ
Štát
VÚC
Obec/mesto

Spolu

Súkromné
zdroje

Vzdelávanie
Opatrenie 2.2.1: Školstvo
Aktivita 2.2.2.1
20 000 €
100%
Rekonštrukcia MŠ
Záhorce
Poznámka: Alternatívnou možnosťou financovania je využitie dotácií z IROP v rámci Prioritnej osi č. 2: Ľahší prístup
k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a Investičnej priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a
odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej
infraštruktúry.
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Priorita 2.3

Celkové
náklady

Viaczdrojové financovanie
Verejné zdroje
EÚ
Štát
VÚC
Obec/mesto

Spolu

Súkromné
zdroje

Šport a
turistika
Opatrenie 2.3.1: Multifunkčné ihrisko
Aktivita 2.3.1.1
Výstavba
multifunkčného
ihriska Záhorce

50 000 €

LEADER
Opatrenie 2.3.2: Turistická zóna

Aktivita 2.3.2.1
Vytvorenie
turistického
vyhliadkového
miesta Selešťany
na meandre Ipľa

Budú
uvedené
v projektovej
dokumentácií
Opatrenie 2.3.3: Rekreačná a turistická infraštruktúra

Aktivita 2.3.3.1
Budovanie
náučných
Budú
chodníkov,
uvedené
cykloturistických
v projektovej
dokumentácií
chodníkov a
doplnkovej
infraštruktúry
Poznámka: Aktivity spojené s turistickou infraštruktúrou je možné spolufinancovať z Programu rozvoja vidieka
v rámci opatrenia 7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach.
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Technická sféra

Špecifický cieľ 1

Inžinierske siete

Priorita 1.1

Interné zdroje

Externé zdroje

Rozpočet obce
Merateľné
ukazovatele

Obdobie
realizácie

Zdroje
celkovo
Vlastné
zdroje

Verejné
zbierky

Iné granty
súkromné Štátny Rozpo
ho a
rozpoč čet
tretieho
et
VÚC
sektoru

Súkrom Iné
ný
zdroje
investor
i

Odpadové hospodárstvo

Opatrenie 1.1.1

Aktivity 1.1.1.1
Výstavba kanalizácie Selešťany

Dĺžka
vybudovanej
kanalizácie

Bude uvedené
v projektovej
dokumentácií

Aktivity 1.1.1.2
Výstavba novej kanalizačnej
vetvy Záhorce: KD, DS + kat.
kostol

Dĺžka
kanalizačnej
vetvy

2017

Kapacita
zberného
dvora

Bude uvedené
v projektovej
dokumentácií

Aktivity 1.1.1.3
Vybudovanie zberného dvora

Bankové
úvery

Vlastné
spolufin
ancovan Fondy
ie
EÚ
(fondy
EÚ)

Budú
uvedené
v projektov
ej
dokumentá
cií
Budú
uvedené
v projektov
ej
dokumentá
cií
Budú
uvedené
v projektov
ej

100%

-
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Technická sféra

Špecifický cieľ 1

Inžinierske siete

Priorita 1.1

Interné zdroje

Externé zdroje

Rozpočet obce
Merateľné
ukazovatele

Obdobie
realizácie

Zdroje celkovo
Vlastné Bankové
zdroje úvery

Zásobovanie plynom

Opatrenie 1.1.3
Aktivity 1.1.3.1
Plynofikácia Spoločenského
domu Záhorce

Vlastné
spolufin
ancovan
Fondy EÚ
ie
(fondy
EÚ)

Dĺžka
potrebného
plynovodného
potrubia

Bude uvedené
v projektovej
dokumentácií

Budú
uvedené
v projektovej
dokumentácií
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Iné
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o
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ný
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i
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Technická sféra

Špecifický cieľ 1

Dopravná infraštruktúra

Priorita 1.2

Interné zdroje

Externé zdroje

Rozpočet obce
Merateľné
ukazovatele

Obdobie
realizácie

Zdroje
celkovo
Vlastné
zdroje

Bankové
úvery

Cestná doprava

Opatrenie 1.2.1
Aktivity 1.2.1.1
Rozšírenie miestnych
komunikácií Záhorce a Selešťany

Vlastné
spolufin
ancovan
Fondy EÚ
ie
(fondy
EÚ)

Šírka
komunikácií
po rozšírení

Bude
Budú
uvedené
uvedené
v projektovej v projektovej
dokumentácií dokumentácií
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Technická sféra

Špecifický cieľ 1

Dopravná infraštruktúra

Priorita 1.2

Interné zdroje

Externé zdroje

Vlastné
spolufin
ancovan Fondy
Bankové ie
EÚ
úvery
(fondy
EÚ)

Rozpočet obce
Merateľné
ukazovatele

Obdobie
realizácie

Zdroje
celkovo
Vlastné
zdroje

Pešia infraštruktúra

Opatrenie 1.2.2
Aktivity 1.2.2.1
Výstavba nových chodníkov
a inštalácia oplotení
cintorínov Záhorce,
Selešťany a Horné
Podlužany
Aktivity 1.2.2.2
Rekonštrukcie studničiek,
lavičiek, chodníkov,
schodísk
Aktivity 1.2.2.3
Umiestnenie lávky pre
peších cez Záhorský potok s
chodníkom

Celková dĺžka
chodníkov, počet
a dĺžka nových
oplotení

Bude uvedené
v projektovej
dokumentácií

Budú
uvedené
v projektovej
dokumentácií

Počet
zrekonštruovaných
prvkov

Bude uvedené
v projektovej
dokumentácií

Budú
uvedené
v projektovej
dokumentácií

Dĺžka a šírka lávky

Bude uvedené
v projektovej
dokumentácií

Program
rozvoja
vidieka

35 000 €
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Špecifický cieľ 1

Technická sféra

Priorita 1.3

Telekomunikácie
Interné zdroje
Rozpočet obce
Merateľné
ukazovatele

Obdobie
realizácie

Zdroje
celkovo
Vlastné
zdroje

Bankové
úvery

Vlastné
spolufin
ancovan Fondy
ie
EÚ
(fondy
EÚ)

Obecný rozhlas

Opatrenie 1.3.1
Aktivity 1.3.1.1
Prestavba vonkajších drôtových
miestnych rozhlasov na
bezdrôtové v častiach Záhorce a
Selešťany

Externé zdroje

Počet
inštalovaných
bezdrôtových
rozhlasových
zariadení

Bude
uvedené
v projektovej
dokumentácií

Budú
uvedené
v proj.
dok.
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Sociálna sféra

Špecifický cieľ 2

Občianska vybavenosť

Priorita 2.1

Interné zdroje

Externé zdroje

Vlastné
spolufin
Zdroje celkovo
ancovan Fondy
Vlastné Bankové ie
EÚ
zdroje úvery
(fondy
EÚ)
Rozpočet obce

Merateľné
ukazovatele

Obdobie
realizácie

Verejné budovy

Opatrenie 2.1.1

Aktivity 2.1.1.1
Rekonštrukcia KD Záhorce

Aktivity 2.1.1.2
Rekonštrukcia KD Selešťany

Aktivity 2.1.1.3
Revitalizácia DS Záhorce a
Selešťany
Aktivity 2.1.1.4

Počet a
špecifikácia
jednotlivých
rekonštruovaných
prvkov
Počet a
špecifikácia
jednotlivých
rekonštruovaných
prvkov
Počet
a špecifikácia
jednotlivých
revitalizovaných
prvkov
1 objekt - DSS

2016

250 000 €

Program
rozvoja
vidieka

2016

250 000 €

Program
rozvoja
vidieka

2016

150 000 €

Bude uvedené
Budú uvedené
v projektovej

Stránka 78 z 98

Verejné
zbierky

Iné
granty
Súkrom Iné
Štátny
Rozp
súkrom
ný
zdroje
rozpoče očet
ného a
investor
t
VÚC
tretieho
i
sektoru
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dokumentácií

Výstavba domu sociálnych
služieb – denný stacionár
Aktivity 2.1.1.5
Výstavba domovu
dôchodcov

1 objekt – domov
dôchodcov

Bude uvedené
v projektovej
dokumentácií

v projektovej
dokumentácií
Budú uvedené
v projektovej
dokumentácií
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Sociálna sféra

Špecifický cieľ 2

Vzdelávanie

Priorita 2.2
Interné zdroje

Externé zdroje

Rozpočet obce
Merateľné
ukazovatele

Obdobie
realizácie

Zdroje
celkovo
Vlastné
zdroje

Bankové
úvery

Opatrenie 2.2.1
Aktivity 2.2.1.1
Rekonštrukcia MŠ Záhorce

Vlastné
spolufin
ancovan Fondy
ie
EÚ
(fondy
EÚ)

Iné
granty
súkro
mnéh
Verejné
Štátny
oa
zbierky
rozpočet
tretie
ho
sektor
u

Súkrom Iné
Rozp
ný
zdroje
očet
investor
VÚC
i

Školstvo
Počet a špecifikácia
jednotlivých
zrekonštruovaných
prvkov

2016

20 000 €

100%
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Sociálna sféra

Špecifický cieľ 2

Šport a turistika

Priorita 2.3
Interné zdroje

Externé zdroje

Vlastné
spolufin
ancovan Fondy
Bankové ie
EÚ
úvery
(fondy
EÚ)

Rozpočet obce
Merateľné
ukazovatele

Obdobie
realizácie

Zdroje celkovo
Vlastné
zdroje

Opatrenie 2.3.1
Bude
1 ihrisko (dĺžka
uvedené
Aktivity 2.3.1.1
a šírka budú
v projekt
Výstavba multifunkčného ihriska
uvedené
ovej
v projektovej
Záhorce
dokumen
dokumentácií)
tácií

Multifunkčné ihrisko

50 000 €

LEADER
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Sociálna sféra

Špecifický cieľ 2

Šport a turistika

Priorita 2.3
Interné zdroje

Externé zdroje

Rozpočet obce
Merateľné
ukazovatele

Obdobie
realizácie

Zdroje
celkovo
Vlastné
zdroje

Bankové
úvery

Turistická zóna

Opatrenie 2.3.2
Aktivity 2.3.2.1
Vytvorenie turistického
vyhliadkového miesta
Selešťany na meandre Ipľa

Vlastné
spolufin
ancovan Fondy
ie
EÚ
(fondy
EÚ)

Zoznam
použitého
materiálu

Bude
Budú
uvedené
uvedené
v projektovej v projektovej
dokumentácií dokumentácií
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Sociálna sféra

Špecifický cieľ 2

Šport a turistika

Priorita 2.3
Interné zdroje
Rozpočet obce
Merateľné
ukazovatele

Obdobie
realizácie

Zdroje
celkovo
Vlastné
zdroje

Vlastné
spolufin
ancovan Fondy
ie
EÚ
(fondy
EÚ)

Verejné
zbierky

Rekreačná a turistická infraštruktúra

Opatrenie 2.3.3
Aktivity 2.3.3.1
Budovanie náučných
chodníkov, cykloturistických
chodníkov a doplnkovej
infraštruktúry

Bankové
úvery

Externé zdroje

Dĺžka
vytvorených
Bude
Budú
chodníkov,
uvedené
uvedené
zoznam
v projektovej v projektovej
a počet
dokumentácií dokumentácií
doplnkovej
infraštruktúry
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7. Záver
Strategický programový dokument PRO je rozvojový dokument na úrovni obce, vyjadrujúci víziu
rozvoja územia, v nadväznosti na rozvojové ciele, založenú na výsledkoch strategického plánovania.
PRO je strednodobý programový dokument vypracovaný na 5 rokov, s časovým výhľadom na 15
rokov. Tento dokument bol vypracovaný ako podporný dokument pre stanovenie prioritných
rozvojových oblastí, strategických cieľov, prioritných oblastí, jednotlivých opatrení a aktivít obce
Záhorce. Pri spracovaní programového dokumentu sa vychádzalo z aktuálnej metodiky, uvedenej na
stránke ministerstva. Nakoľko ale metodika nie je záväzným dokumentom, štruktúra dokumentu bola
prispôsobená potrebám obce a jej obyvateľom.
Z hľadiska štruktúry PRO Záhorce je dokument rozdelený na nasledujúce časti:
 Analytická časť – podrobná analýza obce v 3 kľúčových oblastiach: socioekonomickej,
územno-technickej a prírodno-environmentálnej
 Strategická časť – určuje hlavné ciele, priority a opatrenia potrebné pre ďalší rozvoj obce, pri
rešpektovaní princípov regionálnej politiky, v záujme dosiahnutia udržateľného rozvoja
územia.
 Programová časť – definuje strategické prioritné rozvojové oblasti obce a určuje zoznam
opatrení, potrebných na zabezpečenie realizácie Programu rozvoja obce Záhorce.
 Realizačná časť – je zameraná na popis inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia.
Táto časť obsahuje Akčný plán rozvoja obce.
 Finančná časť – obsahuje finančnú časť, ktorá definuje zabezpečenie jednotlivých aktivít
a opatrení, zdroje financovania a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.

Analytická časť
Strategická časť
Programová časť

Realizačná časť

Finančná časť

Záver & schválenie PRO
Záhorce
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Schválený programový dokument PRO obce je otvorený dokument, ktorý povoľuje priebežné
dopĺňanie nových opatrení a aktivít, potrebných pre dosiahnutie vyváženej úrovne rozvoja obce
a udržateľného rozvoja. Tento dokument schvaľuje obecné zastupiteľstvo v obce.

Programový dokument PRO definuje strategické rozvojové ciele, opatrenia a jednotlivé aktivity, ktoré
po ich realizácií budú viesť k naplneniu vízie tohto dokumentu.

Schválenie PRO
Dokument

Spracovanie

Schválenie

- Názov: Program rozvoja obce Záhorce 2015 - 2020
- Štruktúra:
 Úvod
 Analytická časť
 Strategická časť
 Programová časť
 Realizačná časť
 Finančná časť
 Záver PRO
- Riadiaci tím – starosta obce
- Externá odborná spolupráca
- Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou – participatívne metódy
- Schvaľuje obecné zastupiteľstvo
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Prílohy
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Zoznam použitých termínov:
Aktivita – podrobná činnosť, ktorá musí byť realizovaná, aby boli dosiahnuté špecifické ciele.
Cieľ – predstavuje budúci stav, ktorý je potrebné naplniť. Je zameraný na elimináciu problémov a
prekážok.
Faktory rozvoja – predstavujú existujúce alebo budúce impulzy, ktoré je potrebné vykonať aby
zmiernili identifikované disparity.
Hodnotenie – predstavuje nástroj na posúdenie a zhodnotenie efektívnosti a účinnosti uplatňovania
nástrojov na dosiahnutie cieľov. Je to metóda, ktorá v spojení s monitorovaním predstavuje účinný
spôsob sledovania naplnenia cieľov.
Implementácia– časť projektového cyklu, v ktorom sa program/projekt realizuje do praxe.
Merateľný ukazovateľ – Veličina, ktorá pomáha pri stanovovaní ďalšej stratégie a predstavuje
nástroj na meranie dosiahnutia cieľa, mobilizácie zdrojov, dosiahnutie výsledkov.
Merateľný ukazovateľ výstupu - vyjadruje okamžitý efekt aktivity sledovaný na úrovni aktivít v
akčnom pláne.
Monitorovanie - pravidelná činnosť, ktorá sa zaoberá systematickým zberom, triedením,
agregovaním a ukladaním relevantných informácií o sledovaných projektoch a prezentáciou
výsledkov ich monitorovania pre potreby vykonávania a hodnotenia riadených procesov na
projektovej a programovej úrovni. Monitorovanie je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch
v závislosti na požiadavkách, ktoré vyplývajú z jednotlivých projektových zámerov.
NUTS – štatistická jednotka, ktorá predstavuje základ pre vymedzenie potrieb plánovania
jednotlivých regiónov.
Partnerstvo– vzťah dvoch alebo viacerých subjektov, ktorí spoločným postupom napĺňajú určitý cieľ,
pričom nejde o vzťah nadriadenosti a podriadenosti.
Program – je koncepčný dokument, ktorý je spracovaný za dosiahnutím určitého cieľa
s rešpektovaním potrieb súčasných a budúcich generácií s dôrazom na udržateľný rozvoj.
Programové obdobie – Je obdobie, na ktoré sa program spracováva. Programové obdobie môže
znamenať aj horizont, na ktorý je vypísaný operačný program.
Projekt – nástroj na plnenie programu, prostredníctvom ktorého sa riešia identifikované problémy a
dosahujú stanovené ciele.
Regionálny rozvoj – predstavuje súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych
procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho
konkurencieschopnosti, udržateľnému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému
rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi v Slovenskej
republike.
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Samospráva – predstavuje samostatné riadenie vlastných záležitostí v obciach, mestách a regiónoch
prostredníctvom volených zástupcov.
Stratégia – predstavuje systém usporiadaných zámerov a predpokladov vytvorených za účelom
zabezpečenia rozvoja územia a zvýšenia blahobytu lokálneho obyvateľstva.
SWOT Analýza – je nástrojom strategického plánovania, v rámci ktorého sa hodnotia silné a slabé
stránky, príležitosti a ohrozenia v danom projekte. Vyjadruje súčasný stav v ktorom sa riešená
homogénna jednotka nachádza a zároveň predstavuje ucelený obraz o ďalších možnostiach rozvoja.
Benchmarking – je nástrojom na porovnávanie jednotlivých aspektov v konkurenčnej homogénnej
jednotke
Vízia – je želaný stav, v ktorom sa bude mesto alebo obec v budúcnosti nachádzať. Stanovuje sa na
obdobie 4 – 7 rokov, s výhľadom na 15 rokov.
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Evidencia podnikateľských subjektov:
Číslo:

Názov subjektu:

17941/S AREA VK s.r.o.

Právna forma:

IČO:

Spoločnosť s ručením
obmedzeným

45 480 966

Sídlo:

DIČ:

Prevádzkáreň / Prevádzkarne:

Cirovská 365
Záhorce 991 06

Predmet činnosti:
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z
betónu, sadry a cementu
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
prípravné práce k realizácii stavby
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov
a interiérov
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s
celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
skladovanie
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných
než základných služieb spojených s prenájmom
prenájom hnuteľných vecí
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných
poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania
alebo ďalšieho predaja
Konateľ / konatelia
František Karlovský
Kontakty
Adresa:
Telefón:

Počet zamestnancov:

Kontaktná osoba / kontaktné osoby

E-mail:

Webová stránka:

Kostolná 50/43
Záhorce 991 06
Poznámky (spolupráca s obcou):

Číslo:

Názov subjektu:

18841/S AXIS SLOVAKIA

Právna forma:

IČO:

Spoločnosť s ručením
obmedzeným

45 708 835

Sídlo:
Selešťany 38
Záhorce 991 06
Predmet činnosti:

DIČ:

Prevádzkáreň / Prevádzkarne:

Počet zamestnancov:
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kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
skladovanie
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s
celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
prenájom hnuteľných vecí
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným
odpadom
prípravné práce k realizácii stavby
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Konateľ / konatelia
Ákos Cseke
Kontakty
Adresa:
Telefón:
Rákoczi Fejedelem ut.
98-126
Ballassagyarmat 2660
Maďarská republika

Kontaktná osoba / kontaktné osoby

E-mail:

Webová stránka:

Poznámky (spolupráca s obcou):

Číslo:

Názov subjektu:

16534/S FIBERNET

Právna forma:

IČO:

Spoločnosť s ručením
obmedzeným

44 782 489

Sídlo:
Krtíšska 5/21
Záhorce 991 06
Predmet činnosti:
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických
poradcov
montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a
komunikačných sietí
projektovanie, montáž, opravy a údržba
telekomunikačných zariadení
počítačové služby
Konateľ / konatelia
Ing. Branislav Filip
Krtíšska 5/21
Záhorce 991 06
Tomáš Garaj
Krtíšska cesta 320/21
Želovce 991 06
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Kontakty
Adresa:

Telefón:

E-mail:

Webová stránka:

Poznámky (spolupráca s obcou):

Číslo:

Názov subjektu:

19762/S Bristol Group

Právna forma:

IČO:

Spoločnosť s ručením
obmedzeným

46 036 687

Sídlo:
Selešťany 38
Záhorce 991 06
Predmet činnosti:
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
prenájom hnuteľných vecí
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s
celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
skladovanie
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných
než základných služieb spojených s prenájmom
prípravné práce k realizácii stavby
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a
interiérov
Konateľ / konatelia
László András Lassán
Petöfi út 8
Csitár 2673
Maďarská republika
Kontakty
Adresa:
Telefón:
Poznámky (spolupráca s obcou):
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Akčný plán

Priorita 1.1: Inžinierske siete
Opatrenie, aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 1.1.1: Výstavba kanalizácie Selešťany
Aktivita 1.1.1.1
Výstavba kanalizácie
Selešťany
Popis aktivity:
Vybudovaním kanalizácie
v časti Selešťany sa
zabezpečí napojenie na
obecnú kanalizačnú sieť.
Aktivita 1.1.1.2
Výstavba novej
kanalizačnej vetvy
Záhorce: KD, DS + kat.
kostol
Popis aktivity:
Vytvorením novej
kanalizačnej vetvy bude
možné napojenie KD, DS
a kat. kostola na obecnú
kanalizačnú sieť.

Bude uvedený
v projektovej
dokumentácií

V priebehu
roka 2017

Predpokladané náklady:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií
Obec
Záhorce

Zdroje financovania:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií

Predpokladané náklady:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií

Obec
Záhorce

Zdroje financovania:
100% - obec

Dĺžka
vybudovanej
kanalizácie

Dĺžka
vybudovanej
kanalizácie

Priorita 1.1: Inžinierske siete
Opatrenie, aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 1.1.2: Zásobovanie plynom
Aktivita 1.1.2.1
Plynofikácia
Spoločenského domu
Záhorce
Popis aktivity:
Napojenie objektu na
miestne rozvody plynu.

Bude uvedený
v projektovej
dokumentácií

Predpokladané náklady:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií
Obec
Záhorce

Zdroje financovania:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií

Dĺžka potrebného
plynovodného
potrubia

Priorita 1.2: Dopravná infraštruktúra
Opatrenie, aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie
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výstupu

Opatrenie 1.2.1: Cestná doprava
Aktivita 1.2.1.1
Rozšírenie miestnych
komunikácií Záhorce a
Selešťany
Popis aktivity:
Rozšírením komunikácií sa
zvýši bezpečnosť
účastníkov cestnej
premávky.

Bude uvedený
v projektovej
dokumentácií

Predpokladané náklady:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií
Obec
Záhorce

Zdroje financovania:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií

Šírka komunikácií
po rozšírení

Priorita 1.2: Dopravná infraštruktúra
Opatrenie, aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 1.2.1: Cestná doprava
Aktivita 1.2.1.1
Rozšírenie miestnych
komunikácií Záhorce a
Selešťany
Popis aktivity:
Rozšírením komunikácií sa
zvýši bezpečnosť
účastníkov cestnej
premávky.

Bude uvedený
v projektovej
dokumentácií

Predpokladané náklady:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií
Obec
Záhorce

Zdroje financovania:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií

Šírka komunikácií
po rozšírení

Priorita 1.2: Dopravná infraštruktúra
Opatrenie, aktivita

Termín (rok)

Aktivita 1.2.2.1

Bude uvedený

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 1.2.2: Pešia doprava
Obec
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Výstavba nových
chodníkov a inštalácia
oplotení cintorínov
Záhorce, Selešťany a
Horné Podlužany
Popis aktivity:
Výstavba chodníkov
prebehne na kritických
miestach, kde je zvýšené
riziko kolízie chodcov
a motoristov. Nové
oplotenia cintorínov zvýšia
vizuálnu kvalitu týchto
pietnych miest.
Aktivita 1.2.2.2
Rekonštrukcie studničiek,
lavičiek, chodníkov,
schodísk
Popis aktivity:
Cieľom je zvýšenie
urbánnej bezpečnosti
a kvality verejného
priestoru.

v projektovej
dokumentácií

Záhorce

Budú uvedené v projektovej
dokumentácií

chodníkov, počet
a dĺžka nových
oplotení

Zdroje financovania:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií

Bude uvedený
v projektovej
dokumentácií

Aktivita 1.2.2.3
Umiestnenie lávky pre
peších cez Záhorský potok
s chodníkom
Popis aktivity:
Lávka umožní prechod cez
miestny potok

Bude uvedený
v projektovej
dokumentácií

Opatrenie, aktivita

Termín (rok)

Predpokladané náklady:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií
Obec
Záhorce

Zdroje financovania:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií

Počet
zrekonštruovanýc
h prvkov

Predpokladané náklady:
35 000 €
Obec
Záhorce

Zdroje financovania:
Program rozvoja vidieka
Obec - spolufinancovanie

Dĺžka a šírka lávky

Priorita 1.3: Telekomunikácie
Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 1.3.1: Obecný rozhlas
Aktivita 1.3.1.1
Prestavba vonkajších
drôtových miestnych
rozhlasov na bezdrôtové v
častiach Záhorce a
Selešťany

Bude uvedený
v projektovej
dokumentácií

Obec
Záhorce

Predpokladané náklady:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií
Zdroje financovania:
Budú uvedené v projektovej
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Počet
inštalovaných
bezdrôtových
rozhlasových
zariadení

PROGRAM ROZVOJA OBCE ZÁHORCE 2015 - 2020
Popis aktivity:
Modernizáciou miestneho
rozhlasu sa zvýši jeho
kvalita – bezdrôtové
rozhlasové zariadenia majú
oproti klasickým viacero
výhod (napr. nižšie
prevádzkové náklady,
samostatné fungovanie
jednotlivých reproduktorov
a pod.).

dokumentácií

Priorita 2.1: Občianska vybavenosť
Opatrenie, aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Opatrenie 2.1.1: Verejné budovy
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Ukazovateľ
výstupu
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Aktivita 2.1.1.1
Rekonštrukcia KD Záhorce
Popis aktivity:
Rekonštrukcia prispeje
k zvýšeniu kvality
a k zníženiu prevádzkových
nákladov kultúrneho domu
(hlavným cieľom je
inštalácia vykurovania na
báze OZE).
Aktivita 2.1.1.2
Rekonštrukcia KD
Selešťany
Popis aktivity:
Rekonštrukcia prispeje
k zvýšeniu kvality
a k zníženiu prevádzkových
nákladov kultúrneho domu
(hlavným cieľom je
inštalácia vykurovania na
báze OZE).
Aktivita 2.1.1.2
Revitalizácia DS Záhorce a
Selešťany
Popis aktivity:
Revitalizácia (obnova)
prispeje k zvýšeniu kvality
domovov sociálnych
služieb.
Aktivita 2.1.1.3
Výstavba domu sociálnych
služieb – denný stacionár
Popis aktivity:
V DSS budú poskytované
služby osobám, ktoré sú
odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby.
Aktivita 2.1.1.4
Výstavba domovu
dôchodcov
Popis aktivity:
Výstavbou domovu
dôchodcov obec vytvorí
možnosti ubytovania
a poskytovania sociálnych
služieb pre seniorov.

Predpokladané náklady:
250 000 €
2016

Obec
Záhorce

Zdroje financovania:
Program rozvoja vidieka
Obec - spolufinancovanie

Predpokladané náklady:
250 000 €
2016

Obec
Záhorce

Zdroje financovania:
Program rozvoja vidieka
Obec - spolufinancovanie

Predpokladané náklady:
150 000 €
2016

Bude uvedený
v projektovej
dokumentácií

Bude uvedený
v projektovej
dokumentácií

Obec
Záhorce

Zdroje financovania:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií

Počet
a špecifikácia
jednotlivých
rekonštruovaných
prvkov

Počet
a špecifikácia
jednotlivých
rekonštruovaných
prvkov

Počet
a špecifikácia
jednotlivých
revitalizovaných
prvkov

Predpokladané náklady:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií
Obec
Záhorce

Zdroje financovania:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií

1 objekt - DSS

Predpokladané náklady:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií
Obec
Záhorce
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Zdroje financovania:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií

1 objekt – domov
dôchodcov
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Priorita 2.2: Vzdelávanie
Opatrenie, aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 2.2.1: Školstvo
Aktivita 2.2.1.1
Rekonštrukcia MŠ Záhorce
Popis aktivity:
Rekonštrukcia prispeje
k zvýšeniu kvality
a k zníženiu prevádzkových
nákladov objektu MŠ.

Predpokladané náklady:
20 000 €
Obec
Záhorce

2016

Zdroje financovania:
100% - obec

Počet
a špecifikácia
jednotlivých
rekonštruovaných
prvkov

Priorita 2.3: Šport a turistika
Opatrenie, aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 2.3.1: Multifunkčné ihrisko
Aktivita 2.3.1.1
Výstavba multifunkčného
ihriska Záhorce
Popis aktivity:
Výstavbou multifunkčného
ihriska sa zvýši počet
možností športového
vyžitia obyvateľov obce.

Predpokladané náklady:
50 000 €
Obec
Záhorce

2016

Zdroje financovania:
LEADER
Spolufinancovanie obce

1 ihrisko (dĺžka
a šírka budú
uvedené
v projektovej
dokumentácií)

Priorita 2.3: Šport a turistika
Opatrenie, aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Opatrenie 2.3.2: Turistická zóna
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Ukazovateľ
výstupu
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Aktivita 2.3.2.1
Vytvorenie turistického
vyhliadkového miesta
Selešťany na meandre Ipľa
Popis aktivity:
Vyhliadkové miesto zvýši
kvalitu daného priestoru
a malo by sa stať
zaujímavosťou obce, ktorá
bude lákadlom pre
návštevníkov.

Bude uvedený
v projektovej
dokumentácií

Predpokladané náklady:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií
Obec
Záhorce

Zdroje financovania:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií

Zoznam
použitého
materiálu

Priorita 2.3: Šport a turistika
Opatrenie, aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 2.3.3: Rekreačná a turistická infraštruktúra
Aktivita 2.3.3.1
Budovanie náučných
chodníkov,
cykloturistických
chodníkov a doplnkovej
infraštruktúry
Popis aktivity:
Aktivita je zameraná na
zatraktívnenie okolitého
prostredia pre turistov
a vyznávačov cykloturistiky
s cieľom zatraktívnenia
obce a jej okolia.

Bude uvedený
v projektovej
dokumentácií

Predpokladané náklady:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií
Obec
Záhorce
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Zdroje financovania:
Budú uvedené v projektovej
dokumentácií

Dĺžka vytvorených
trás, počet
a zoznam
doplnkovej
infraštruktúry

