PR OGRA M

HOSPODÁR SKEHO

A

S OCIÁ LNEHO ROZVOJA

OB CE D OLNĚ

ZELENI CE

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
OBCE DOLNÉ ZELENICE

Programové obdobie 2014 – 2020
Samosprávny kraj:
Okres:
Tel:
Fax:
Adresa:

Trnavský
Hlohovec
033 / 744 52 50
033 / 744 52 50
Dolné Zelenice 107
Dlhá 1
920 52 Siladice
IČO:
00653942
Email:
dolnezelenice@gmail.com
www.dolne.zelenice.sk

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020

1

PR OGR AM

HOS PODÁ RS KEHO

A

S OCIÁ LNEHO

R OZVOJA

OB CE D OLNÉ ZELENI CE

OBSAH
1.

ÚVOD

4

2.

CIEĽ PHSR

6

3.

METODIKA PHSR

7

4.

PRAKTICKÁ ČASŤ

9

4.1 ANALYTICKÁ ČASŤ
4.1.1
HISTÓRIA OBCE DOLNÉ ZELENICE
4.1.2
PRÍRODNÉ POMERY A KLIMATICKÉ PODMIENKY
4.1.3
OBYVATEĽSTVO
4.1.4
EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA A POTENCIÁL
4.1.5
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
4.1.6
SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA
4.1.7
MAJETOK OBCE A HOSPODÁRENIE
4.1.8
NÁZORY OBYVATEĽOV NA ROZVOJ OBCE A BUDÚCNOSŤ OBCE
4.2. SWOT ANALÝZA

9
9
9
12
16
22
24
28
32
35

5. VÍZIA OBCE

42

5.1 STRATEGICKÉ CIELE ROZVOJA
5.2 AKČNÝ PLÁN OBCE

43
48

6. MERATEĽNÉ INDIKÁTORY

57

6.1 ATRAKTÍVNE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
6.2 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
6.3 KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
6.4 SOCIO - KULTÚRNY ROZVOJ A ROZVOJ ŠPORTU

57
59
61
62

7.

AKČNÝ A FINANČNÝ PLÁN PHSR 2014-2020 /ZDROJE FINANCOVANIA/

64

8.

ZABEZPEČENIE PHSR

86

8.1 FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PHSR
8.2 ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE PHSR

86
87

9.

88

MONITOROVANIE PHSR

1 SPÔSOB MONITOROVANIA PHSR
2 VYHODNOCOVANIE A SPÔSOB MODIFIKOVANIA PHSR

88
88

10.

ZÁVER

90

11.

POUŽITÁ LITERATÚRA

91

12.

PRÍLOHY

94

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020

2

PR OGR AM

HOS PODÁ RS KEHO

A

S OCIÁ LNEHO

R OZVOJA

OB CE D OLNÉ ZELENI CE

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základný a povinný
strategický dokument, na základe ktorého obec môže žiadať o finančné príspevky
z verejných zdrojov a môže uskutočňovať svoje rozvojové aktivity. Základ dokumentu
tvorí

analýza

súčasného

stavu

obce,

ktorá

zahŕňa

analýzu

prírodného,

demografického a ekonomického potenciálu obce, hodnotenie sociálnej a technickej
infraštruktúry a analýzu hospodárenia obce s majetkom. K PHSR prispeli tiež názory
a vízie obyvateľov obce, zisťované prostredníctvom dotazníkového prieskumu.
Vytvorením SWOT analýzy sa zhodnotili silné a slabé stránky obce, na ktoré
nadväzovali príležitosti a ohrozenia budúceho rozvoja obce. Strategická časť PHSR
obsahuje strom problémov, strom cieľov a návrh akčného plánu na roky 2014 –
2020. Akčný plán zahŕňa opatrenia s jednotlivými projektmi, ktoré po zrealizovaní
prispejú ku rozvoju obce. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ako
strategický a rozvojový dokument, bude obec Dolné Zelenice využívať a napĺňať do
roku 2020.
Kľúčové slová: program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, strategické plánovanie,
obec
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ÚVOD

Obec, ako základná jednotka miestnej samosprávy, v súčasnosti čelí rôznym
rozvojovým bariéram a problémom. Medzi najčastejšie nedostatky vidieckych obcí je
starnutie obyvateľstva, málo pracovných príležitostí, nedostatočne rozvinutá
technická infraštruktúra, nekvalitná a neuspokojujúca sociálna infraštruktúra a tiež
slabé využívanie a ochrana prírodného potenciálu. Napriek týmto nedostatkom si
Slovensko ponecháva štruktúru krajiny, kde prevláda vidiecka zástavba a obyvatelia
považujú život na vidieku za pokojnejší vhodnejší pre rodinný život. Obce
lokalizované v blízkosti miest a veľkých firiem sú vyhľadávané najmä z dôvodu
pracovných príležitostí, naopak obce v blízkosti prírody a s bohatou kultúrou sú
obľúbené pre možnosti oddychu a relaxácie.
Na to, aby obec spĺňala požiadavky svojich obyvateľov a aby sa kvalitne rozvíjala,
je potrebné, aby všetky svoje rozvojové aktivity v dostatočnom predstihu plánovala
a organizovala. Je to nutné najmä z hľadiska určenia si cieľov, priorít a získania
finančného kapitálu. Základným dokumentom strategického plánovania na lokálnej
úrovni je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHSR). Je to
rozvojový dokument, ktorý odpovedá na otázky ako je na tom obec v súčasnosti, aké
sú ciele jej rozvoja a akým spôsobom chce tieto ciele dosiahnuť. PHSR ako dokument
sa skladá z analyticko-strategickej a programovej časti. V analyticko-strategickej časti
sa rozoberá a hodnotí súčasný stav obce. Na základe toho sa vypracováva SWOT
analýza, ktorá poukazuje na silné a slabé stránky územia, a teda na perspektívne
oblasti rozvoja obce, a naopak, na problémové a nedostatočne rozvinuté oblasti.
Každá obec je iná, špecifická, či už svojimi prednosťami alebo problémami. V SWOT
analýze sú tiež dedukované príležitosti a ohrozenia rozvoja obce, ktoré pôsobia ako
usmernenia pri formulovaní strategického vývoja obce. Problémové oblasti sa spolu
s následkami graficky premietajú do špecifického stromu problémov, ktorý sa
následne preklápa na ciele a priority obce v strome cieľov. Programová časť PHSR
odpovedá na otázku, akým spôsobom sa dopracujeme k vytýčeným cieľom
a konečným víziám obce, a teda obsahuje jednotlivé opatrenia a aktivity. Tieto
aktivity by mali odrážať potreby obce a jej obyvateľov. Práve preto by samospráva
mala pri vypracovávaní PHSR spolupracovať s občanmi, minimálne formou zistenia
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ich názorov a vízií prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Rozvojové aktivity sú
realizované cez projekty. Projekty, ktoré sa obec rozhodne realizovať, môžu byť
menšie alebo väčšie. Tie menšie sú zvyčajne menej časovo i finančne náročné
a zabezpečuje si ich obec samostatne, z vlastných finančných prostriedkov. Väčšie
rozvojové projekty, najmä v oblasti dobudovania technickej infraštruktúry a podpory
podnikania, sú financované aj z nenávratných finančných prostriedkov, či už od štátu
alebo z fondov Európskej únie. Práve z tohto dôvodu ukladá zákon č. 539/2008 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja obciam povinnosť vypracovať a aktualizovať
Program

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja.

Obce

s takýmto

kvalitne

vypracovaným rozvojovým dokumentom môžu žiadať o finančnú podporu, a tým si
zabezpečovať široké možnosti na svoj rozvoj. I malé obce, ako je i obec Dolné
Zelenice, ktoré by z vlastných príjmov nedokázali realizovať projekty, majú teda
šancu na uspokojovanie potrieb svojich obyvateľov a vytváranie kvalitného
a technologicky zabezpečeného prostredia pre život. Prostredníctvom vypracovania
PHSR sa riešia i lokálne environmentálne problémy a problémy so zachovaním
kultúrneho dedičstva obce. Postupnou realizáciou projektov a snahou všetkých
zúčastnených strán, môže vidiecka obec eliminovať všetky svoje problémové oblasti
a môže napredovať. PHSR je však nutné monitorovať a pravidelne aktualizovať, aby
sa predišlo rozvojovej stagnácií. Plánovanie a organizácia rozvojových činností v obci
je teda prvý a veľmi dôležitý krok k zvýšeniu kvality života obyvateľov a na podporu
vidieckeho spôsobu života. Obec Dolné Zelenice, bola pôvodne založená úplne pri
Váhu, v okolí dnešnej kaplnky. Meno obce je údajne odvodené od blízkeho močiara
na severovýchode katastra obce Dolné Zelenice, v ktorom vraj bola voda vždy zelená
od drobných rastlín. Kompa pod hradom Szolgagyor slúžila na prepravu obchodníkov
cez Váh, pretože tadiaľ viedla obchodná cesta. Váh bol tak zdrojom príjmov pre
obyvateľov. Zároveň však pri povodniach ohrozoval majetky i životy obyvateľov obce.
Keď sa obchodná cesta posunula ďalej na sever (prechádzala cez Hlohovec), ľudia,
aby sa vyhli povodniam, začali si stavať svoje príbytky asi 1 km západne od Váhu a to
v dvoch častiach vzdialených od seba asi 1,5 km. Takto sa z pôvodnej osady Zelenice
vytvorili v roku 1360 dve samostatné obce – severnejšie Horné Zelenice a južnejšie
Dolné Zelenice. Prvé domy Dolných Zeleníc stáli pozdĺž súčasnej hlavnej komunikácie
vedúcej cez obec.
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CIEĽ PHSR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základný strategický dokument

miestnej samosprávy, prostredníctvom ktorého si obec zvyšuje svoje možnosti na
rozvoj. Na základe analýzy a zhodnotenia potenciálu obce sa definujú prioritné
potreby a úlohy, nutné pre rozvoj daného územia. Vypracovanie tohto strategického
dokumentu je pre obec povinné podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja, z dôvodu možnosti čerpania finančných príspevkov na rozvoj
z verejných zdrojov. Hlavným cieľom PHSR, je vytvorenie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Dolné Zelenice ako strategického a rozvojového
dokumentu.
Na dosiahnutie hlavného cieľa boli stanovené tieto čiastkové ciele:
1. Analýza súčasného stavu obce (analýza prírodného, demografického
a ekonomického potenciálu, zhodnotenie sociálnej a technickej vybavenosti)
2. Zistenie názorov, potrieb a vízií obyvateľov obce
3. Vypracovanie SWOT analýzy
4. Vypracovanie stromu problémov a cieľov
5. Stanovenie strategických cieľov a priorít
6. Vypracovanie akčného plánu
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3. METODIKA PHSR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je dôležitý strategický a podporný
dokument, na základe ktorého obec môže žiadať o finančné príspevky z verejných
zdrojov a môže uskutočňovať svoje rozvojové aktivity. Na kvalitné spracovanie PHSR
ako dokumentu, bolo potrebné si riešenú problematiku naštudovať z domácich
i zahraničných zdrojov. Spracovávaná bola odborná literatúra zameraná najmä na
samosprávu, obec, vidiek, regionálny rozvoj a strategické dokumenty.
Praktická časť je zložená z analytickej a strategickej časti. Tvorba týchto častí bola
uskutočnená v nasledujúcich krokoch:
1. Analýza súčasného stavu obce, ktorá obsahuje:


Históriu obce



Analýzu prírodných pomerov obce



Analýzu obyvateľstva



Analýzu ekonomického potenciálu obce



Analýzu technickej infraštruktúry



Analýzu sociálnej infraštruktúry



Analýzu majetku a hospodárenia obce



Analýzu názorov obyvateľstva na rozvoj a budúcnosť obce (17 otázok,
30 respondentov)

2. SWOT analýza, ktorá sa skladá z :


Analýzy silných a slabých stránok obce v oblasti životného prostredia,
infraštruktúry, ľudských zdrojov a ekonomiky



Analýzy príležitostí v environmentálnej, sociálnej a ekonomickej
oblasti



Analýzy ohrození na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni

3. Zostavenie strategického plánu:


Zostavenie stromu problémov



Zostavenie stromu cieľov



Stanovenie cieľov a priorít rozvoja



Vypracovanie akčného plánu
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Pri zostavovaní praktickej časti boli ako zdroje informácií využité dokumenty
obce, štatistiky, rozhovory a výstupy z dotazníka. Na analýzu súčasného stavu obce
sa použili údaje z územno- plánovacej dokumentácie obce, komunitného plánu
sociálnych služieb obce, krajinno- ekologického plánu obce a stratégie trvalo
udržateľného rozvoja obce. Informácie o obci boli získavané tiež prostredníctvom
štatistík dostupných v obecnej databáze a štatistík ŠÚ SR. Analýzy i stratégia boli
doplnené názormi a víziami starostky obce, obecného zastupiteľstva a obyvateľov
obce prostredníctvom rozhovorov a výstupov z dotazníka.
Pri vypracovaní PHSR boli využité metódy:
1. Metóda analýzy – analýza údajov a informácií potrebných na vypracovanie
analýzy súčasného stavu obce
2. Matematicko- štatistické výpočty – výpočet ukazovateľov zo štatistických
údajov
3. Metóda osobnej komunikácie – zber informácií, názorov a vízií od
predstaviteľov samosprávy a obyvateľov obce
4. Dotazník – zisťovanie názorov a požiadaviek obyvateľov na rozvoj obce
5. Metóda syntézy – spojenie a zovšeobecnenie výsledkov analýz
6. Metóda dedukcie - identifikácia príčin a dôsledkov problémov obce
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PRAKTICKÁ ČASŤ

4.1 ANALYTICKÁ ČASŤ
4.1.1 História obce Dolné Zelenice
Obec Dolné Zelenice vznikla v 11.storočí, podobne ako blízky hrad Posádka –
Szolgagyor, a slúžila ako útočisko cestujúcim pri prechode cez rieku Váh. Vznik obce
sa spája tiež s prievozom na ceste z Trnavy do Nitry. Prvá zmienka o obci Dolné
Zelenice je z roku 1244, kedy bola ešte známa ako Zela. Názov obce je
pravdepodobne odvodený od blízkeho močiara, ktorý vodné rastlinstvo sfarbovalo
dozelena. Územie obce vtedy patrilo hradu Hlohovec. V nasledujúcom storočí bola
Zela už vo vlastníctve hradu Szolgagyoru na Posádke. Počas tureckých vpádov do
Uhorska bola obec viackrát zničená, ale následne i obnovená. V stredoveku patrila
obec

viacerým

zemepánom,

konkrétne

Jankovičovcom,

Zichyovcom

a

Brunswickovcom. Začiatkom 18. storočia sa stala obec majetkom hlohovského
panstva rodu Erdődyovcov. V tomto období práve vplyvom Erdődyovcov nastalo
pokatolíčtenie obyvateľstva. Neskôr obec z finančných dôvodov predali

rodine

Szunyoghovej. Začiatkom 19.teho storočia tu bola vybudovaná kúria rodiny
Szunyoghovcov a dnes po rekonštrukcií slúži ako základná škola. Základnú školu, ako
bývalú grófsku kúriu, dodnes obklopuje historický park s bohatou zeleňou. Z tohto
obdobia je v obci tiež zachovaná hrobka grófa Szunyogho, dnes skôr známejšia ako
dom smútku. V roku 1813 obec postihla obrovská povodeň, ktorá ju takmer celú od
základov zničila. Na prelome 19.teho a 20.teho storočia poznačila obec tiež veľká
migrácia obyvateľov do zahraničia, najmä do Nemecka, Kanady a USA. V rokoch 1980
až 1990 bola obec Dolné Zelenice zlúčená so susednou obcou Horné Zelenice do
jedného celku, obce Zelenice.

4.1.2 Prírodné pomery a klimatické podmienky
Geografická poloha
Obec Dolné Zelenice leží v južnej časti považského výbežku Podunajskej roviny na
nivách riek Váh a Dudváh. Obec je súčasťou okresu Hlohovec a patrí teda do
PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020
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Trnavského samosprávneho kraja (obr.č.1). Na severovýchode obec susedí s obcou
Horné Zelenice, na západe s mestskou časťou mesta Hlohovec - so Šulekovom,
juhozápadná hranica je tvorená obcou Siladice a na východe susedí s obcou
Dvorníky. Od okresného mesta Hlohovec je obec vzdialená 11 km. Krajské mesto
Trnava je vzdialené 18 km (obr.č.2). Obec sa rozprestiera celkovo na 271,9 ha a jej
stred je vo výške 135 m.n.m.
Obr.č.1 : Poloha obce

Zdroj: http://www.obce.info/slovensko

Hydrologické podmienky
Územie obce Dolné Zelenice leží na Dolnovážskej nive a patrí teda do povodia
rieky Váh. Rieka je vzdialená 1 km východne od zastavaného územia obce. Ide
o posledný poloprirodzený úsek Váhu (obr.č.3). Tok rieky je sprevádzaný početnými
mŕtvymi ramenami a štrkoviskami. Napriek tomu, že táto lokalita je záplavová,
ponúka mnoho zaujímavých stanovíšť a je veľmi obľúbená medzi vodákmi. Západne
od katastrálneho územia obce Dolné Zelenice preteká rieka Dudváh, ako umelo
vytvorený kanál.
Fauna a flóra
Z vegetácie sú na území obce najviac zastúpené porasty lužných vŕbovotopoľových a dubovo- brestovo- jaseňových lesov. Rozsiahle plochy tiež zaberajú
kríčkové biotopy ako sú napr. trnkové a vŕbové kroviny. Keďže povodie rieky Váh je
zaradené do ornitologicky významného územia, je možné tu pozorovať početné
množstvo druhov vtáctva. V tejto oblasti bolo pozorovaním zistených celkovo 209
druhov vtákov, z toho 49 druhov je európskeho významu. Medzi najznámejšie tu
vyskytujúce sa druhy patrí napr. rybárik riečny, výr skalný, bocian biely, labuť
PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020
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spevavá a škovránok stromový. Vďaka prítomnosti riek a vodných biotopov sa tu
vyskytuje tiež mnoho plazov a obojživelníkov. V rieke Váh môžeme nájsť ryby ako
mrena severná a pleskáč vysoký, naopak v štrkoviskách sa nachádzajú ryby ako
sumec veľký a štuka severná. V katastri obce sa nenachádza žiadne chránené územie
a ani územia, ktoré sú súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území
NATURA 2000. Flóra je v tejto oblasti typická pre dolné povodie Váhu, a teda
nájdeme tu napr. vŕbu purpurovú, lipkavec obyčajný, pálku širokolistú prípadne
ostružinu ožinovú. Časť zalesneného územia sa využíva tiež ako poľovný revír, o ktorý
sa stará obecné poľovnícke združenie Váh.
Geologické a pedologické podmienky
Na geologickej stavbe územia obce sa podieľajú sedimenty neogénu a kvartéru.
Neogén je zastúpený sedimentami – pestré íly, piesky, štrkopiesky, sladkovodné
vápence. Kvartér je budovaný údolnými riečnymi náplavami – piesčité a jemnozrnné
zeminy. Prevážnu časť územia tvoria lužné pôdy, konkrétne čiernice typické
a čiernice glejové. Pôdy podľa bonity sú veľmi úrodné a sú vhodné na pestovanie
väčšiny poľnohospodárskych plodín. Podiel poľnohospodárskej pôdy z celkovej
výmery je 69% (187,8 ha), z toho viac ako 82% (153 ha) je ornej pôdy. Trvalo trávnaté
porasty tvoria 6,64% výmery katastra (18 ha) a nachádzajú sa najmä v okolí vodných
plôch a vodných tokov. Zastavaná plocha obce (sídelné a technické prvky)
predstavuje 50 ha. V zastavanom území obce zeleň predstavuje najmä obecný park
s rozlohou 3 ha. Plochy súkromnej zelene tvoria predovšetkým záhrady s rozlohou 16
ha.
Klimatické podmienky
Obec Dolné Zelenice sa nachádza v teplej a suchej klimatickej oblasti s miernou
zimou. Je tu priemerne 50 a viac letných dní za rok s priemernou teplotou vyššou ako
20°C a priemerná teplota v januári je vyššia ako -3°C. Priemerná ročná teplota
vzduchu dosahuje 9-10 °C. Priemerný ročný dlhodobý úhrn zrážok je 600-650 mm.
Najviac zrážok je v mesiacoch jún až august a najmenej v mesiacoch január až marec.
Životné prostredie
Z hľadiska čistoty ovzdušia, územie na ktorom sa nachádza obec Dolné Zelenice
nepatrí medzi veľmi znečistené a zaťažené oblasti. Menšie znečistenie ovzdušia je
spôsobené produkciou priemyselných podnikov v blízkych mestách – Hlohovec
PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020
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a Trnava. Cez kataster obce preteká rieka Váh, ktorá patrí medzi veľmi znečistené
toky na

Slovensku. Úsek medzi Hlohovcom

a Sereďou

patrí medzi tri

najznečistenejšie úseky Váhu a zaraďuje sa tým do IV. triedy kvality a čistoty podľa
mikrobiologicko- biologických ukazovateľov. Povrchové vody sú znečistené najmä
ľudskou činnosťou a komunálnym odpadom. Za zastavaným územím obce sa tiež
tvoria malé čierne skládky. K znečisťovaniu podzemných vôd dochádza najmä
vplyvom poľnohospodárskych činností, dopravy a priemyslu z mestských podnikov.
V obci je zavedený zber papiera, skla a PET fliaš. Osveta v triedení odpadu
a recyklovaní je uskutočňovaná najmä na základnej škole. Zberný dvor sa v obci
nenachádza.

4.1.3 Obyvateľstvo
Vývoj počtu obyvateľov
Dôležitým rozvojovým faktorom každej obce je jej obyvateľstvo. Obec Dolné
Zelenice sa s počtom obyvateľov 571 (r.2013) zaraďuje medzi malé vidiecke obce.
Historický vývoj sčítania obyvateľstva obce zaznamenáva kolísavý trend (obr.č.4). Od
roku 1869 počet obyvateľov rástol pomaly a postupne, rapídne sa zvýšil až
v priebehu rokov 1948 až 1970. V roku 1970 počet obyvateľov obce Dolné Zelenice
dosiahol vrchol a trvalý pobyt tu malo až 639 ľudí. Neskôr, v priebehu nasledujúcich
30 rokov, sa počet obyvateľov postupne znižoval, a to až na číslo 522 v roku 2000. Od
roku 2001 však počet obyvateľov obce Dolné Zelenice stále rástol, i keď iba pomalým
tempom. Mierne kritický bol rok 2011, kedy sa počet obyvateľov mierne znížil, avšak
v súčasnosti má krivka obyvateľstva opäť rastúcu tendenciu.
Obr.č.4 : Vývoj počtu obyvateľov

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov obce Dolné Zelenice
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Pohyb obyvateľstva
Prirodzený prírastok v obci bol od roku 2003 väčšinou záporný, a teda, že počet
zosnulých prevyšoval počet narodených. Od roku 2011 však tento trend prestal platiť
a počet narodených prevyšuje počet zosnulých. Najviac narodených bolo v obci
Dolné Zelenice zaznamenaných v roku 2011, konkrétne 11 detí. Migračné saldo obce
je od roku 2003 kladné, až na výnimku v roku 2011 (tab.č.3). Zvýšená vlna
prisťahovalectva bola od roku 2005 do roku 2010. Najviac obyvateľov sa prisťahovalo
v roku 2010 (23 obyvateľov) a najviac ľudí sa z obce odsťahovalo v roku 2011 (17
obyvateľov).
Tab.č.3 : Prirodzený a mechanický pohyb obyvateľstva
Rok

Narodení

Zosnulí

Prihlásení

Odhlásení

Bilancia

2003

3

5

8

4

+2

2004

2

6

9

3

+2

2005

7

6

20

10

+11

2006

4

7

18

13

+2

2007

2

6

19

9

+6

2008

6

8

15

7

+6

2009

7

7

15

9

+6

2010

3

10

23

6

+10

2011

11

5

4

17

-7

2012

8

7

9

8

+2

2013

7

6

4

4

+1

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov obce

Veková skladba obyvateľstva
Najpočetnejšou zložkou obyvateľstva obce Dolné Zelenice sú obyvatelia
v produktívnom veku, a teda ľudia od 15 do 60 rokov (obr.č.5). V roku 2013 túto
produktívnu zložku obyvateľstva tvorilo 183 mužov a 176 žien. Viac ako 21 %
populácie obce tvorí obyvateľstvo v poproduktívnom veku nad 61 rokov. Detí do 14
rokov je v obci menej ako 16 %. V obci celkovo žije viac žien ako mužov, konkrétne
v roku 2013 to bolo 299 žien a 272 mužov.
Obr.č.5 : Skladba obyvateľstva podľa vekových skupín
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131
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a viac)

2010
2013
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov obce

Index starnutia
Index starnutia hovorí o tom, koľko obyvateľov v poproduktívnom veku pripadá
na 100 obyvateľov predproduktívneho veku. V roku 2001 bol index starnutia
obyvateľov Dolných Zeleníc 143,9, v roku 2010 bol až 163,2 a v roku 2013 to bolo
140,9 (tab.č.4). Index starnutia sa postupom rokov pomalým tempom znižuje, avšak
stále má hodnotu nad 100, a to znamená, že obyvateľstvo obce starne. V roku 2013
pripadalo na 100 obyvateľov predproduktívneho veku až 141 obyvateľov
poproduktívneho veku.
Tab.č.4: Index starnutia
Rok
Index

2001

2010

2013

143,9

163,2

140,9

starnutia

(poproduktívny
vek/predproduktívny
vek * 100)

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov obce

Index ekonomického zaťaženia
Index ekonomického zaťaženia obyvateľov Dolných Zeleníc sa od roku 2001
postupne znižoval až na úroveň 59% v roku 2013 (tab.č.5). V roku 2013 teda
pripadalo na 100 obyvateľov v produktívnom veku 59 závislých osôb (osôb
v predproduktívnom a poproduktívnom veku).
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Tab.č.5: Index ekonomického zaťaženia
Rok

2001

2010

2013

66,8

65,4

59,0

Index ekonomického zaťaženia
((predproduktívny

vek

+

poproduktívny vek) /produktívny
vek) * 100

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov obce

Národnostná a religiózna štruktúra obyvateľstva
Z národností

v obci

prevažuje

slovenská

národnosť

(95%

obyvateľov).

Z národnostných menšín majú najväčšie zastúpenie obyvatelia s českou národnosťou
(tab.č.6).
Tab.č.6 : Skladba obyvateľov podľa národnosti
Národnosť

Počet (z 561)

slovenská

česká

rómska

poľská

ostatné

533

3

1

1

1

nezisten
é
22

Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľov domov a bytov, 2011

V obci Dolné Zelenice je tradícia rímskokatolíckej viery. K tomuto vierovyznaniu
sa prihlasuje 74 % obyvateľov (415 obyvateľov). Druhé najpočetnejšie vierovyznanie
v obci je evanjelická cirkev augsburského vyznanie (25 obyvateľov). Bez vyznania je
tu 116 obyvateľov (tab.č.7).
Tab.č.7: Skladba obyvateľov podľa vierovyznania
Evanjelická
Vierovyznanie

Rímskokatolícka

cirkev

cirkev

augsburského
vyznania

Počet (z 561)

415

25

Evanjelická
cirkev

Pravoslávna

Kresťan.

cirkev

zbory

1

2

metodistická

4

Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľov domov a bytov, 2011

Vzdelanostná štruktúra
Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce je pestrá. Najväčšie zastúpenie majú
obyvatelia s úplným stredným vzdelaním, teda s maturitou (obr.č.6). Obyvatelia
s vysokoškolským vzdelaním tvoria takmer 20 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva
obce.
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Obr.č.6: Obyvateľstvo podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania
Základné vzdelanie (15,3 %)
15
Učňovské a stredné odborné vzdelanie bez maturity (28 %)
77

86
Úplné stredné vzdelanie - učňovské, odborné, všeobecné s
maturitou (29,6 %)
Vyššie odborné vzdelanie (1,2 %)

53
7

157
166

Vysokoškolské vzdelanie (9,5 %)
Bez vzdelania (13,7 %)
Nezistené (2,7 %)

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR - Sčítanie obyvateľov domov a bytov, 2011

4.1.4 Ekonomická štruktúra a potenciál
Ekonomická štruktúra obyvateľstva
V roku 2011 žilo v obci Dolné Zelenice 270 ekonomicky aktívnych osôb (tab.č.8).
Z tejto pracovnej sily bolo 24 nezamestnaných, a teda miera nezamestnanosti v obci
bola 11,25 %.

Tab.č.8: Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity
Ekonomická aktivita

Počet (z 561)

Pracujúci

232

Pracujúci dôchodcovia

12

Osoby na materskej dovolenke

2

Nezamestnaní

24

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo spolu

270

Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľov domov a bytov, 2011
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Najviac obyvateľov obce pracuje v priemyselnom odvetví (tab.č.9). Je to
zapríčinené najmä blízkosťou a ľahkou dostupnosťou veľkých priemyselných firiem
ako je napr. Bekaert, a.s. v Hlohovci alebo automobilka PSA Peugeot Citroën
Slovakia, s.r.o. v Trnave. Primárny sektor zamestnáva 23 obyvateľov obce. Existencia
Družstva Siladice s prevádzkou v obci Dolné Zelenice tejto zamestnanosti v
poľnohospodárstve výrazne prispieva. Medzi rozšírenými zamestnávateľmi v obci je
tiež stavebníctvo, veľkoobchod, maloobchod, doprava, skladovanie a verejná správa.
Za prácou dochádza až 82 % ekonomicky aktívnych obyvateľov obce.
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Tab.č.9 : Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa odvetvia ekonomickej činnosti
%

Počet ekonomicky

(z 270

aktívnych

ekn.akt.osôb)

obyvateľov

Priemysel

24,4 %

66

60

Verejná správa

10,4 %

28

25

8,5 %

23

16

7,8 %

21

17

7,8 %

21

15

7,4 %

20

19

5,6 %

15

14

Nezistené

5,2 %

14

-

Vzdelávanie

4,8 %

13

12

3,7 %

10

10

3,3 %

9

8

3,3 %

9

7

2,2 %

6

5

Informácie a komunikácia

1,5 %

4

4

Administratívne služby

1,5 %

4

3

Umenie, zábava, rekreácia

1,5 %

4

3

1,1 %

3

3

100 %

270

221

Odvetvie ekonomickej
činnosti

Poľnohospodárstvo,
lesníctvo, rybolov
Stavebníctvo
Veľkoobchod,
maloobchod
Doprava a skladovanie
Zdravotníctvo

a sociálna

pomoc

Činnosti

v oblasti

nehnuteľností
Finančné

a poisťovacie

činnosti
Ostatné činnosti
Ubytovacie a stravovacie
služby

Odborné,

vedecké,

technické činnosti
Ekonomicky

aktívne

obyvateľstvo spolu

Z toho dochádza do
zamestnania

Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľov domov a bytov, 2011
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Podnikateľské subjekty
Ekonomickú a hospodársku štruktúru v obci tvoria živnostníci, obchodné
spoločnosti a družstvo. Na ekonomiku obce pôsobia tvorbou hrubého domáceho
produktu a tvorbou pracovných miest. Podnikateľské aktivity vykonávajú 4
spoločnosti s ručením obmedzením, jedno družstvo a jedna samostatne podnikajúca
fyzická osoba (tab.č.10). Na základe informácií zo Živnostenského registra, v obci
pôsobia 3 živnostníci.
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Tab.č.10 : Podnikateľské subjekty v obci
Názov
Poľnohospodárske
družstvo Siladice

Právna forma
Družstvo

Činnosť podnikania















ATUniverzal, s.r.o.

ProfiProg, s.r.o.

STAVO LUX SLOVAKIA,
s.r.o.

PE-JA KOVO, s.r.o.

Robert
Šutovský
Autodoprava

s.r.o.

s.r.o.

s.r.o.

s.r.o.
Samostatne
podnikajúca
fyzická osoba


















Výroba, spracovanie a obchodné činnosti
s poľnohospodárskymi výrobkami
Ťažba, triedenie a predaj štrkopieskov
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál
Výroba a predaj tichých vín
Zámočníctvo
Oprava pracovných strojov
Diagnostika a oprava cestných motorových
vozidiel
Murárstvo
Výroba komponentov z dreva
Reklamné a marketingové služby
Sprostredkovateľské
činnosti
v oblasti
obchodu a služieb
Skladovanie
Organizovanie kultúrnych a spoločenských
podujatí
Internetový predaj nejedlých cukrárenských
dekorácií
Maloobchod
Počítačové služby
Vydavateľské služby
Vykonávanie
mimoškolskej
vzdelávacej
činnosti
Maloobchod
Veľkoobchod
Prenájom nehnuteľností
Prenájom strojov
Veľkoobchod
Maloobchod
Prevádzkovanie a prenájom odstavných plôch
a garáží
Kovoobrábanie
Nástrojárstvo
Veľkoobchod
Maloobchod
Medzinárodná cestná preprava tovaru



Maloobchod
s potravinami,
mäsovými
výrobkami, rybami, drogériou, textilom
Živnosť
a odevmi
 Maloobchod
 Kozmetické služby
 Vizážistické služby
Denisa
Melicherová
Kozmetický
salón
Živnosť
 Nechtový dizajn
SANDRA
 Maloobchod
 Veľkoobchod
 Maloobchod
Anton Zámečník
Živnosť
 Predaj nápojov na priamu konzumáciu
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Obchodného registra SR
Ján Beránek Rozličný
tovar
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Poľnohospodárske družstvo Siladice
Ekonomicky najvplyvnejším subjektom v obci je Poľnohospodárske družstvo
Siladice. Má tri prevádzky, ktoré sa nachádzajú v Siladiciach, Horných Zeleniciach
a Dolných Zeleniciach. Zaoberá sa najmä poľnohospodárskou prvovýrobou v oblasti
rastlinnej a živočíšnej výroby. Živočíšnu výrobu reprezentuje chov hovädzieho
dobytka (cca 686 ks) a ošípaných (cca 310 ks). Rastlinnú výrobu zahŕňa pestovanie
obilnín (pšenica, jačmeň, kukurica), olejnín (repka, slnečnica), okopanín (cukrová
repa) a krmovín (lucerna, kukurica). Družstvo Siladice obhospodaruje celkovo 1500
ha pôdy, z toho v katastrálnom území Dolné Zelenice družstvo obhospodaruje 147
ha. Od roku 2006 sa družstvo aktívne venuje aj pestovaniu viníc a vinárstvu. Družstvo
sa tiež zaoberá nepoľnohospodárskymi výrobnými službami ako je ťažba, triedenie
a predaj štrku, piesku, kameniva, technické služby, výroba, spracovanie a obchodné
služby poľnohospodárskych výrobkov (zabíjačkové špeciality a pod.). Poskytuje aj
ubytovacie služby s prevádzkovaním pohostinských činností (obr.č.7). V súčasnosti
Poľnohospodárske družstvo Siladice zamestnáva 63 osôb, z toho 34 pracovníkov
pracuje v prevádzke v Dolných Zeleniciach.

Cestovný ruch
V obci Dolné Zelenice existuje iba krátkodobý, resp. víkendový cestovný ruch.
Väčšinou ide o návštevy príbuzných a známych žijúcich v obci. Takýto návštevníci sú
ubytovaní v domovoch hostiteľov, nehlásia svoj pobyt na úrade, a teda ich počet nie
je možné zistiť. Blízke povodie Váhu v obci je tiež obľúbená lokalita pre vodákov,
ktorí tu v letných mesiacoch zvyknú stanovať a kempovať. Jediné ubytovacie
zariadenie v obci, ktoré sa nachádza v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva,
ubytováva väčšinou externých pracovníkov družstva. Toto zariadenie zvyknú tiež
využiť hostia, ktorí majú v družstevnej reštaurácií Lukáb oslavu, svadbu a pod.
Najnavštevovanejšie podujatie v obci je súťaž vo varení gulášu (obr.č.8). Súťaž sa
koná v letných mesiacoch v obecnom parku a zúčastňuje sa jej každoročne viac ako
30 gulášových tímov, nielen priamo z Dolných Zeleníc, ale i z okolitých obcí a miest.
Každoročne sa tiež konajú tzv. Zelenické hry, športové podujatie pre deti Základných
škôl. Zúčastňujú sa jej deti zo Zeleníc a Nikolčíc, spriatelenej zahraničnej obce,
a súťažia spolu v atletických disciplínach.
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4.1.5 Technická infraštruktúra
Energetické siete
Obec Dolné Zelenice je zásobovaná elektrickou energiou prostredníctvom
vzdušného vedenia vysokého napätia 22kV. Zásobovanie obyvateľov, výrobnej sféry
a služieb je realizované prostredníctvom 5-tich transformačných staníc s celkovým
výkonom 780kVA. V súčasnosti je pokrytie a zásobovanie elektrickou energiu
dostatočné, avšak pri rozširovaní výstavby a zvyšovaní spotreby bude nutné systém
prebudovať.
Vodné hospodárstvo
Obec je zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorý sa nachádza na
kraji obce Horné Zelenice a zásobuje obce Horné a Dolné Zelenice. Výdatnosť vrtu je
8 l/s, voda je hygienicky zabezpečovaná, pitná a je zo studne vedená do vežového
vodojemu. Obec Dolné Zelenice má samostatné meranie spotreby vody. Voda je do
obce vedená prívodným potrubím a vetvy vodovodnej siete v obci sú vedené
v každej ulici. Pitná voda je zabezpečená pre obyvateľov obce prostredníctvom 4494
m vodovodnej siete. Jej prevádzku a údržbu zabezpečuje obec Dolné Zelenice. Na
vodovod je napojených viac ako 84 % domácností (obr.č.9).
Obr.č.9: Zásobovanie domácností vodou
16
Domy zásobované vodou zo spoločného zdroja
Domy zásobované vodou z vlastného zdroja
138

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR, 2011

Kanalizácia
V obci nie je vybudovaná kanalizácia na odvádzanie splaškových odpadových vôd.
Splaškové vody sú akumulované do žúmp a ich vyprázdňovanie si zabezpečuje každý
vlastník podľa svojich potrieb. V súčasnosti je vypracovaná štúdia, ktorá rieši
odvádzanie splaškových odpadových vôd kanalizáciou z obce Horné Zelenice, Dolné
Zelenice a Siladice do spoločnej čističky odpadových vôd v Siladiciach.
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Plynofikácia
Plynofikácia obce bola zrealizovaná v roku 1998. Regulačná stanica sa nachádza
v obci Horné Zelenice a sú ňou zásobované obce Horné Zelenice, Dolné Zelenice
a Siladice. Vzájomné prepojenie medzi obcami je prostredníctvom prepojovacích
plynovodov, konkrétne z regulačnej stanice v Horných Zeleniciach do Dolných Zeleníc
je to plynovod D 110-PE. Tento plynovod je vedený súbežne s cestou III.tiedy/5134.
V obci je plynová sieť strednotlaká, s maximálnou tlakovou hladinou 300 k Pa,
a nachádza sa v každej ulici, kde je realizovaná zástavba obce.

Telekomunikačné siete
Obec pokrýva signál od všetkých mobilných operátorov a poskytovateľov
internetového pripojenia. Na pevnú telefónnu sieť je obec pripojená optickým
káblom. V súčasnosti sa tu tiež nachádza i sieť káblovej televízie s dostatočnou
kvalitou príjmu. Čo sa týka obecného rozhlasu, ústredňa sa nachádza na Obecnom
úrade a rozvody rozhlasu sú zapojené na cca 35 funkčných reproduktoroch.
Cestné a dopravné siete
Zastavaným územím obce Dolné Zelenice prechádza cesta triedy č.III/5134
Šulekovo – Sereď. Táto cesta sa v Seredi pripíja na cestu I/51 a v Šulekove pri
Hlohovci na cestu II/513. Vďaka týmto napojeniam je pomerne jednoduché
dopravné spojenie z obce na nadradené cestné siete, ktoré umožňujú prístup do
okolitých miest a na diaľnicu D1 Bratislava- Žilina. Diaľnica D1 Bratislava- Žilina
prechádza i obcou Dolné Zelenice, avšak iba ako premostenie vo vzdialenosti 1km od
zastavaného územia obce (obr.č.10). Na území obce Dolné Zelenice sa tiež nachádza
cesta III. triedy č. 5135 od križovatky s cestou III/5134 k železničnej stanici Siladice.
Katastrálnym územím obce prechádza tiež dvojkoľajná železničná trať č. 133
Galanta- Leopoldov. Najbližšia zástavka, kde zastavujú osobné vlaky, sa však
nachádza až v obci Siladice. Obcou Dolné Zelenice neprechádzajú žiadne cyklistické
chodníky. Verejnú dopravu zabezpečujú prímestské autobusové linky SAD Trnava
a SAD Dunajská Streda. V súčasnosti existujú priame spojenia s mestami Hlohovec,
Trnava a Sereď. V obci sa nachádza jedna autobusová zastávka a je situovaná pri
hlavnej ceste III. Triedy. Pešie chodníky sú taktiež vybudované iba pozdĺž hlavnej
cesty v zastavanom území obce.
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4.1.6 Sociálna infraštruktúra
Bývanie
V roku 2011 sa v obci nachádzalo 187 domov (tab.č.11). Zástavba obce je
charakterizovaná

jednopodlažnými

a dvojpodlažnými

rodinnými

domami.

Neobývaných domov bolo 22, a to najmä z dôvodu nespôsobilosti na bývanie,
nevyhovujúceho stavebno-technického stavu, alebo z dôvodu prebiehajúceho
dedičského konania.

Tab.č.11: Bytový fond
Obývané domy

165

Neobývané domy

22

Domy spolu

187

Rodinné domy

164

Bytové domy

1

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR, 2011

Vlastníci domov sú v prevažujúcej väčšine fyzické osoby (152 domov). Najväčší
rozmach výstavby rodinných domov v obci bol v rokoch 1946 až 1990, kedy tu bolo
vystavaných 105 rodinných domov (obr.č.11).
Obr.č.11: Počet domov podľa obdobia výstavby
120

105

100
80
60
40

Počet domov podľa obdobia
výstavby

30

20

16

14

1991 - 2000

2001 a neskôr

0
Do roku 1945

1946 - 1990

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR, 2011

Viac ako 90% obývaných domov malo rozlohu viac ako 81 m2. V roku 2011 bola
tiež pomerne dobrá i vybavenosť jednotlivých domácností technológiami (tab.č.12).
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Tab.č.12: Vybavenosť domácností
Podľa vybavenosti domácností
Osobný
Mobilný
Osobné
počítač/
telefón
auto
notebook
Obývané
domy

134

81

92

Podľa pripojenia
Na pevnú
telefónnu
Na internet
linku
74

79

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR, 2011

Školstvo a vzdelávanie
V obci Dolné Zelenice sa nachádza Základná škola s materskou školou. Materská
škola je elokovaná a v súčasnosti ju navštevuje 20 detí. Budova Materskej školy sa
nachádza mimo centra obce a má k dispozícii rozľahlý pozemok so záhradou
a ihriskom (obr.č.12). Základná škola je plnoorganizovaná, avšak iba so siedmimi
ročníkmi. Žiaci druhej a štvrtej triedy navštevujú najbližšiu základnú školu, a teda
školu v obci Siladice. Dolné Zelenice, Horné Zelenice a Siladice tvoria jeden spoločný
školský obvod, a teda ZŠ v Dolných Zeleniciach navštevujú deti i z týchto susedných
obcí. Od roku 2000 počet žiakov postupne klesá (obr.č.13). Je to najmä z dôvodu
nižšej natality v obciach v tomto školskom obvode, ktorá pretrvávala do roku 2011.
Ďalším dôvodom je tiež migrácia za prácou, a teda rodičia si vodia svoje deti do
základných škôl do okolitých miest, kde majú svoje trvalé pracovné miesta. Základnú
školu v školskom roku 2013/2014 navštevovalo celkom 88 detí. Napriek ich
klesajúcim počtom, žiaci dosahujú vynikajúce vedomostné i športové výsledky, čo
dokazujú v krajských i celoslovenských súťažiach. V Základnej škole v Dolných
Zeleniciach sa výučba realizuje v siedmych kmeňových triedach a dvoch počítačových
učebniach, ktoré sa nachádzajú v štyroch menších a stavebne oddelených budovách.
Tri z nich sú umiestnené v obecnom parku (obr.č.14), v budovách bývalej panskej
kúrie, a jedna sa nachádza pri hlavnej ceste (obr.č.15). V škole je tiež malá telocvičňa
a jedáleň s kuchyňou. O výchovu a vzdelávanie sa v základnej škole stará 13
pedagogických zamestnancov, v materskej škole 3 vychovávateľky. Obe školské
zariadenia, základná i materská škola, sú vybavené príslušnou výpočtovou technikou
a didaktickými pomôckami. Najbližšie školy, ktoré poskytujú stredoškolské vzdelanie
sa nachádzajú v Hlohovci a v Trnave.
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Obr.č.13: Vývoj počtu žiakov Základnej školy
160
140
120
100
80
60
40
20
0

140 147 136 131
117 111 106 109 100

97

92

90

81

88

Počet žiakov

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ZŠ Dolné Zelenice

Zdravotníctvo a sociálne služby
Zariadenie zdravotníckej starostlivosti sa v obci nenachádza. Zdravotná
starostlivosť obyvateľom obce je zabezpečovaná v blízkych mestách - v Hlohovci
a v Trnave, kde sa nachádzajú všeobecní lekári, odborní lekári, detskí lekári,
rehabilitačné centrá, diagnostické centrá a lekárne. Vzhľadom na blízkosť a
dostatočné zabezpečenie zdravotníckych služieb obec neplánuje sprevádzkovať
všeobecnú ambulanciu. V obci sa nenachádzajú ani sociálne zariadenia ako jasle
a zariadenie pre seniorov. Opatrovateľské služby a rozvoj jedál seniorom v prípade
záujmu zabezpečujú súkromné firmy z okolitých miest.

Kultúra
Obyvatelia obce Dolné Zelenice sú veľmi spoločenskí a radi organizujú kultúrne,
spoločenské a športové podujatia (tab.č.13). Akcie tohto typu sú obľubované
a navštevované aj obyvateľmi z okolitých obcí. V letných mesiacoch sa podujatia
uskutočňujú v obecnom parku, ktorý nie je revitalizovaný a upravený, avšak ponúka
príjemné prostredie a priestor na spoločenské vyžitie (obr.č.16). V chladnejšom
období sa obecné akcie realizujú v sále a priestoroch reštaurácie Lukáb, bývalej
družstevnej sále. Sála má kapacitu 130 osôb a v roku 2012 bola rekonštruovaná.
Menšie spoločenské udalosti sa konajú v obecnej požiarnej zbrojnici, ktorá ma
kapacitu 40 osôb (obr.č.17). V obci sa nachádza i kultúrny dom, ktorý je však
v súčasnosti v havarijnom stave a nevyužíva sa (obr.č.18). Po rozsiahlej rekonštrukcií
by kultúrny dom poskytol priestory pre mnoho kultúrnych a spoločenských udalostí
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obce, ale i pre súkromné akcie ako sú svadby, oslavy a pod. Predpokladaná kapacita
zrekonštruovaného kultúrneho domu je 140 osôb. V Dolných Zeleniciach pôsobí tiež
Poľovnícke združenie Váh a spolok Jednota dôchodcov.
Tab.č.13: Podujatia v obci
Mesiac
Január

Podujatie
- Traja králi
- Fašiangový sprievod

Február

- obecná zabíjačka
- poľovnícky ples

Marec

- Marec mesiac kníh (ZŠ)

Apríl

- oslavy 1.mája

Máj

- deň matiek
- Zelenické športové hry (Horné a Dolné Zelenice, Nikolčice)

Jún

- deň detí

Júl

- Opekačka s poľovníkmi (deti a mládež)

August

- Súťaž vo varení gulášu

September

- Uvítanie nového školského roka

Október

- posedenie pre dôchodcov ,,Úcta k starším,,

November

- ,,Hody na sv. Martina,,

December

- Vianočná besiedka
- ukončenie roku
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov obce

Stravovacie a ubytovacie služby
V súčasnosti v obci funguje iba jedno reštauračné zariadenie. Reštaurácia Lukáb
sa nachádza v rekonštruovaných priestoroch družstevnej sály, má kapacitu 120 miest
a realizujú sa tu rôzne spoločenské podujatia obce, svadby, oslavy, kary a pod..
V objektoch Poľnohospodárskeho družstva sa tiež nachádza ubytovňa s kapacitou 20
lôžok. Pri reštaurácií sa tiež nachádza objekt, ktorý v minulosti slúžil ako bar
a pizzeria, avšak dnes je nevyužívaný. V budúcnosti by ubytovacie a stravovacie
služby mohol poskytovať i objekt, ktorý je v súčasnej dobe vo výstavbe a nachádza sa
pri hlavnej ceste v blízkosti obecného parku. Tento objekt patrí súkromnému
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podnikateľovi, má 4 poschodia a je stavebne riešený ako hotelové zariadenie
(obr.č.19).

Služby obyvateľstvu
V Dolných Zeleniciach je prevádzkovaná jedna súkromná predajňa s potravinami
a rozličným tovarom (obr.č.20). Nachádza sa tu tiež pohostinstvo a reštaurácia
Lukáb. Poštové služby sú zabezpečované Poštou Siladice. V obecnom parku pri
Základnej škole sa nachádza menšie verejne prístupné nezrekonštruované ihrisko
(obr.č.21). Pri budove Základnej školy je umiestnené detské ihrisko, ktoré bolo
vybudované v roku 2013 (obr.č.22). V priestoroch základnej školy je tiež
sprevádzkovaná menšia knižnica. Z osobných služieb sa tu nachádza prevádzka
kozmetiky a kaderníctva. Pre duchovné potreby obyvateľov sú k dispozícií kostoly
v Horných Zeleniciach - Rímsko-katolícky kostol sv. Martina a evanjelický kostol.
4.1.7 Majetok obce a hospodárenie
Majetok obce
V roku 2013 obec Dolné Zelenice disponovala majetkom v hodnote 783 863,58 €
(tab.č.14). Viac ako 86% celkového majetku tvoril neobežný majetok, ktorý
zahrňoval:


stavby → 358 314,91 €



pozemky → 145 746,60 €



územný plán obce → 12 562,34 €



samostatné hnuteľné veci → 7 196,60 €



dopravné prostriedky → 5 921,63 €



ostatný dlhodobý hmotný majetok → 13 491,61 €
Tab.č.14: Majetok obce v r. 2013

Neobežný majetok obce

663 514,25 €

Obežný majetok obce

120 349,33 €

Spolu

783 863,58 €
Zdroj : Vlastné spracovanie na základe údajov obce

Hospodárenie obce - príjmy
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Najväčšiu časť príjmov obce tvoria transfery v rámci verejnej správy (tab.č.15).
Druhou najväčšou položkou v príjmoch obce sú daňové príjmy. Viac ako 88%
daňových príjmov obce sú dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Ostatné
daňové príjmy zahŕňajú daň z nehnuteľností, daň za odpad, daň za užívanie
verejného priestranstva, daň za jadrové zariadenie a daň za psa. Z nedaňových
príjmov sú najväčšie príjmy za predaj tovarov a poskytovanie služieb (cintorínske,
vyhlasovanie v obecnom rozhlase a školné v materskej škole) a tzv. vodné.
Tab.č.15: Príjmy obce
Príjmy

r. 2011

r. 2012

r.2013

Daňové príjmy (daň z príjmov územnej
samospráve, daň z nehnuteľností, daň za 152201,53
€
odpad...)

156677,29
€

163778,30
€

15048,55 €

13346,24 €

190447,27

199029,07

192885,60

€

€

€

Granty a sponzorské

-

13264,00 €

-

Kapitálové príjmy (predaj DHM a DNM)

-

-

102,00 €

1656,18 €

6979,75 €

6267,67 €

358146,39

390998,66

376379,81

€

€

€

Nedaňové príjmy (príjmy z podnikania
a vlastníctva

majetku,

administratívne

poplatky, pokuty a penále, platby za 13841,42 €
predaj tovarov a služieb- cintorínske,
rozhlas a MŠ)
Transfery v rámci verejnej správy

Príjmové

finančné

operácie

(príjmy

z prevodov minulých rokov)
Spolu

Zdroj : Vlastné spracovanie na základe údajov obce

Hospodárenie obce – výdavky obce
Z výdavkov obce ide každoročne viac ako 60% na chod Základnej školy
s materskou školou (tab.č.16). Od septembra 2012 sa materská i základná škola
financujú spoločne, ako jeden právny subjekt. Medzi najväčšie výdavkové položky
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obce patrí tiež financovanie jej chodu a odpadové hospodárstvo. V roku 2012 bolo
jednorazovo vynaložených viac financií na aktivity v rámci športu, z dôvodu výstavby
detského ihriska. V tomto roku obec tiež zainvestovala do rekonštrukcie a vybavenia
požiarnej zbrojnice. O rok neskôr, v roku 2013 boli vynaložené pomerne vysoké
výdavky i na obecnú zeleň, z dôvodu čiastočnej revitalizácie obecného parku.
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Tab.č.16: Výdavky obce
Výdavky

r.2011

r.2012

r.2013

Základná škola

203181,48

229936,34

Materská školy

38455,98

28779,77

Riadenie obce

64586,98

64953,07

68497,89

Odpadové
hospodárstvo

11538,86

10588,13

11578,28

Verejné osvetlenie

7701,07

8874,43

8839,42

Vodovod

6547,85

7319,26

8777,16

5960,53

702,88

17231,8

3141,12

1117,56

3372,57

1927,34

1933,18

1732,46

1845,29

1393,63

1363,7

1753,9

3881,9

999,64

1443,51

695,56

1644,48

Požiarna ochrana

1218,76

13783,93

1058,35

Kultúra

1016,1

723,32

727,8

Školenia a semináre

724,48

529

1435

500

500

750

6675,73

0

2141,01

0

384528,70 €

343256,8 €

215248,25

Starostlivosť
o verejnú zeleň
Údržba
miestnych
komunikácií
Daňová a rozpočtová
politika
Sociálne
služby
(príspevky
na
pomôcky a stravu)
Členstvo
v
združeniach
Služby
občanom
(cintorínske..)

Činnosť
dôchodcov
Šport

klubu

165
0

Splátky úveru
Spolu

351708,25 €

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov obce
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4.1.8 Názory obyvateľov na rozvoj obce a budúcnosť obce
Názory obyvateľov na rozvoj a budúcnosť obce Dolné Zelenice boli dopytované
prostredníctvom dotazníka (príloha- dotazník). Jeho účelom bolo, aby obyvatelia
obce vyjadrili svoje názory, potreby a subjektívne poukázali na hlavné problémy
obce. Dotazník obsahoval 17 otázok, rozdelených do troch častí:


Charakteristika respondentov (pohlavie, vek, zamestnanie..)



Obec ako miesto pre život



Súčasný a budúci rozvoj obce.

Dotazník vyplnilo 30 respondentov, z toho 21 žien a 9 mužov. Najviac
respondentov (23) bolo vo veku od 25 do 59 rokov a malo stredoškolské vzdelanie
s maturitou. Medzi respondentmi bolo 6 dôchodcov s vekom viac ako 69 rokov.
Priemerný počet členov v domácnosti u dopytovaných boli 3-4 osoby. Až 70%
respondentov bolo zamestnaných, z čoho 2/3 pracovalo v inom meste v okolí
(Trnava, Sereď, Nitra, Piešťany..), 5 zamestnaných pracovalo v okresnom meste
Hlohovec a dvaja pracovali vo verejnej správe priamo v obci. Ženy pracovali
najčastejšie v meste v okolí obce a v terciárnom sektore (služby, obchod..). Naopak
zamestnaní muži pracovali v okresnom meste Hlohovec v sekundárnom sektore
(priemysel, stavebníctvo). Trvalé bydlisko v obci viac ako 20 rokov má až 60%
dopytovaných, z toho viac ako 88% uvádza Dolné Zelenice ako svoje rodisko. Menej
ako 10 rokov žije v obci 40% respondentov, a ako dôvod prisťahovania uviedli najmä
zvyk (rodinné zázemie a pod.) a lacnejšie bývanie (zdedený dom, pozemok, lačnejšia
nehnuteľnosť ako v meste..)
Ženy- respondentky uvádzali za najväčšie pozitívum bývania v obci Dolné Zelenice
pokojný spôsob života a blízkosť mesta. Mužom zas najviac vyhovuje blízkosť prírody,
možnosť produkcie vlastných potravín a vlastníctvo domu s pozemkom. Naopak, za
najväčšiu nevýhodu bývania v tejto obci muži uvádzali slabé pracovné príležitosti
a nedostatočnú technickú infraštruktúru. Ženy a všetkých dôchodcov skôr trápili
slabé možnosti na nákupy a služby, absencia zdravotníckeho zariadenia a málo
spoločenských akcií v obci. Spokojnosť s poskytovaním služieb v obci mohli
respondenti

vyjadriť

prostredníctvom
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v nasledujúcej tabuľke (tab.č.17). Spriemerované výsledné názory dopytovaných
obyvateľov boli nasledovné:
Tab.č.17: Spokojnosť obyvateľov so službami obce
Vybavenie obce elektrinou
Vybavenie obce plynom
Vybavenie obce verejným vodovodom
Služby spojené s komunálnym odpadom
Stav verejnej zelene
Stav verejného osvetlenia
Stav miestnych komunikácií
Možnosti spoločenského a kultúrneho vyžitia
Možnosti športového vyžitia
Možnosti zapájania sa do rozvoja obce
Poskytovanie vzdelania (základná, materská škola)

1
X
X
X

2

3

4

5

X
X
X
X
X
X
X
X

Zdroj: Vlastné spracovanie

Medzi najdôležitejšie aktivity, na ktoré by sa mala obec Dolné Zelenice
v budúcnosti zamerať vo svojom rozvoji, všetci respondenti zaradili rekonštrukciu
ciest a chodníkov a revitalizáciu obecnej zelene a parku. Za dôležité taktiež
považovali vybudovanie centra obce a rekonštrukciu verejných budov. Bytovú
výstavbu a vybudovanie športového ihriska uprednostňovali skôr dopytovaní muži.
Až 70% žien a všetci dôchodcovia by v budúcnosti v obci prijali zvýšenú zdravotnú
a sociálnu starostlivosť. V otvorenej otázke zameranej na to, čo respondentom v obci
chýba najviac, sa ich odpovede veľmi nelíšili. Dopytovaní by najviac uvítali chodník
spájajúci Horné a Dolné Zelenice, kanalizáciu, rekonštrukciu Základnej školy
s materskou školou, rekonštrukciu kultúrneho domu, vybudovanie športového
ihriska a vybudovanie oddychovej zóny v parku. Viac ako 88% respondentov sa
zapája do rozvojových aktivít a diania obce iba niekedy, približne raz ročne. Ako
najčastejší dôvod uviedli nedostatok voľného času. Na poslednú otázku dotazníka ,,
Ako hodnotíte rozvoj obce Dolné Zelenice za posledných 10 rokov? ’’, dopytovaní
odpovedali nasledovne (obr.č.23):
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Obr.č.23: Názory obyvateľov na rozvoj obce

Veľmi pozitívne (značný rozvoj)
Pozitívne (mierny rozvoj)
Neutrálne/neviem
Negatívne (nezaznamenal som väčší rozvoj)
Veľmi negatívne (obec vôbec nepokročila, nerozvinula sa)

Zdroj: Vlastné spracovanie

Z uvedených výsledkov dotazníka, môžeme dedukovať, že respondenti sú
s doterajším rozvojom obce spokojní a majú pomerne ucelenú a jasnú víziu o tom, čo
by im život v obci zlepšilo a akými rozvojovými aktivitami by sa mala obec Dolné
Zelenice v budúcnosti zaoberať.
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SWOT ANALÝZA

SWOT analýza sa zameriava na silné, slabé stránky, príležitosti a riziká
prioritných rozvojových oblastí. Na jej základe budú formulované hlavné rozvojové
ciele.

Priorita 1 Atraktívne podnikateľské prostredie.
Priorita 2 Občianska vybavenosť.
Priorita 3 Kvalita životného prostredia.
Priorita 4 : Socio - kultúrny rozvoj a rozvoj športu

Analýza SWOT
Analýza SWOT pomôže zamerať pozornosť na kľúčové oblasti vo vnútri obce.
Využitá bude hlavne pri budovaní jej silných stránok, odstraňovaní slabých stránok
alebo ich akceptovaní (pokiaľ ich nie je možné odstrániť), využívaní príležitostí a
vyrovnaní sa s rizikami vonkajšieho prostredia. SWOT analýza bude základným
dokumentom a východiskom pre tvorbu stratégie obce a strategického plánovania.

Analýza silných a slabých stránok sleduje súčasný stav z hľadiska vnútorných
faktorov, odhaľuje, čo je v obci pozitívne a negatívne. Silnou stránkou obce sú jej
prirodzené dispozície a akákoľvek konkurenčná výhoda. Slabou stránkou je to, čo
obci chýba, alebo čo sa robí nedostatočne v porovnaní s inými.

Analýza príležitostí a ohrození sa zameriava na budúci rozvoj obce z hľadiska
vonkajších faktorov, určuje možnosti rozvoja a riziká, s ktorými treba rátať.
Príležitosťou obce je akýkoľvek pozitívny trend, ktorý môže byť impulzom pre jej
ďalší rozvoj v prípade, že sa nájdu zdroje na jeho realizáciu a bude oň záujem.
Ohrozením obce sú akékoľvek nevýhodné trendy alebo smery vývoja na úrovni
miestnej ale aj regionálnej, národnej či celosvetovej, ktoré ju v negatívnom smere
ovplyvňujú.
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Syntéza výsledkov analýzy SWOT porovná vonkajšie hrozby a príležitosti s
vnútornými silnými a slabými stránkami. Ich kombináciou a prienikom vznikne
stratégia ako vyvažujúci faktor, ktorý uvedie obec do súladu s jej okolím. Vzhľadom
na rozdielny význam a váhu jednotlivých analyzovaných položiek bude mať obec k
dispozícii rozličné varianty stratégie:

Stratégia 1 -

najatraktívnejší strategický variant. Obec si ju zvolí ak,
prevažujú sily nad slabosťami a príležitosti nad hrozbami.
Odporúča sa ofenzívna stratégia z pozície sily.

Stratégia 2 -

stratégia silnej, ktorá sa nachádza v nepriaznivom prostredí.
Odporúča sa defenzívna stratégia, ktorou si obec chráni už
vydobytú pozíciu.

Stratégia 3 -

túto stratégiu si volí, ak prevažujú slabosti nad silami, nachádza
sa však v atraktívnom prostredí. Aby obec využila naskytujúce sa
príležitosti, na ktorých zvládnutie nemá dostatok vnútorných
schopností, snaží sa postupne posilňovať svoju pozíciu a
odstrániť nedostatky.

Stratégia 4 -

vhodná pre obec, ktorá je slabá a navyše sa nachádza v
neatraktívnom prírodnom a sociálno-ekonomickom prostredí.
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Tab.č.18: SWOT analýza



SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Environmentálne

Environmentálne

Výhodná poloha obce v blízkosti mesta



Hlohovec, Trnava


Obcou preteká najznečistenejší úsek
povodia rieky Váh

z hľadiska



Oblasť zasahovaná povodňami

dostupnosti na nadradené dopravné



Existencia malých čiernych skládok

siete a diaľnicu D1 – Bratislava- Žilina



Nerevitalizovaná obecná zeleň



Do katastra zasahuje povodie rieky Váh



Zlý



Atraktívne prírodné prostredie lužných

Výhodná

poloha

obce



Obecný park s bohatou zeleňou



Priaznivé

miestnych

komunikácií

a chodníkov


lesov a štrkovísk

stav

Absencia chodníka spájajúceho Horné
a Dolné Zelenice



Nevybudovaná kanalizácia

poľnohospodárstvo



Nevybudované centrum obce



Kvalitná orná pôda



Nerevitalizovaný obecný park



Nízka

klimatické

miera

podmienky

znečistenia

pre

životného

prostredia (pôdy, ovzdušia)


Dostačujúce zásobenie obce elektrickou
energiou



Dostačujúca plynofikácia obce



Dostačujúce

zásobovanie

obyvateľov

obce pitnou vodou


Zachovaný

vidiecky

charakter

obce

(vidiecka zástavba) (obr.č.24)

Sociálne


Vysoký

Sociálne

podiel

obyvateľov



v produktívnom veku


Kladné migračné saldo



Nízky

podiel

dochádza za prácou


nezamestnaných



obyvateľov
Jednotné

Jednotné

Absencia priestoru na vyžitie mladých
ľudí

národnostné

zloženie

obyvateľov (95% - slovenská národnosť)


Menšia ponuka kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí

osôb

z celkového počtu ekonomicky aktívnych


82% ekonomicky aktívnych obyvateľov

vierovyznanie

Absencia oddychovej zóny



Havarijný stav nezrekonštruovaného
Kultúrneho domu

obyvateľstva

(74% - rímskokatolícka cirkev)
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Existencia záujmových spolkov a združení



Bohatá kultúra a tradície



Vysoký záujem obyvateľov o rozvoj obce



Klesajúci počet žiakov v Základnej škole



Dobré susedské vzťahy



Absencia športovísk



Kvalitný signál od všetkých mobilných

Nezrekonštruovaná budova Základnej
a Materskej školy

operátorov


Dostatočná

kvalita

príjmu

káblovej

televízie


Existencia plnoorganizovanej základnej
a materskej školy v obci



Existencia detského ihriska

Ekonomické






Ekonomické

Pôsobenie Poľnohospodárskeho družstva



Absencia služieb v obci

Siladice



Málo pracovných príležitostí v obci

Schopnosť vedenia obce získať finančné



Nerozvinutý turizmus

zdroje z externých zdrojov



Nerozvinutý potenciál pre existenciu

Existujúce podmienky pre rozvoj

vidieckeho cestovného ruchu

agroturizmu, cykloturizmu a ekoturizmu

OHROZENIA

PRÍLEŽITOSTI
Environmentálne

Lokálne



Vybudovanie kanalizácie



Rekonštrukcia miestnych

realizáciu väčších rozvojových

komunikácií a chodníkov

zámerov



Vybudovanie chodníka spájajúceho





Nedostatok vlastných financií na

Odchod za prácou mimo obce
(možná emigrácia obyvateľov)

Horné a Dolné Zelenice




Vybudovanie centra obce



Likvidácia čiernych skládok



Vybudovanie zberného dvora



Vybudovanie protipovodňových

samosprávou v rozvojových

opatrení na toku Váh

aktivitách



vzťahov pozemkov a objektov


Zánik spolupráce obyvateľstva so

Zvýšenie environmentálneho



Starnutie obyvateľstva

povedomia obyvateľov obce



Zvýšenie miestnych daní

Sociálne


Nevysporiadanie vlastníckych

Vybudovanie športovísk

Regionálne


Zvýšenie frekvencie tranzitnej
dopravy cez obec s následkom

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020

38

PR OGR AM





HOS PODÁ RS KEHO

A

S OCIÁ LNEHO

R OZVOJA

Vybudovanie priestoru pre vyžitie

znečistenia životného prostredia

mladých ľudí

a devastáciu miestnych

Rozšírenie ponuky kultúrnych,

komunikácii

športových a spoločenských podujatí



Rast cien pozemkov
a nehnuteľností v regióne

v obci
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Vytvorenie oddychovej zóny



Odchod a likvidácia investorov

v obecnom parku

a veľkých zamestnávateľov z okolia



Rekonštrukcia Kultúrneho domu

obce a blízkych miest



Rekonštrukcia Základnej a materskej
školy

Ekonomické






Národné / Nadnárodné

Rozvoj cestovného ruchu a



Zmeny v legislatíve

vidieckeho turizmu



Zmeny podmienok na čerpanie

Rozvoj agroturizmu spojeného

finančných prostriedkov zo

s tradičným poľnohospodárstvom

štátnych fondov a z

Využitie prírodného potenciálu na

fondov Európskej únie


rozvoj ekoturizmu


Zvýšenie podnikateľských aktivít

Dopady svetovej finančnej
a hospodárskej krízy

v obci


Vysporiadanie stavebných pozemkov
na výstavbu nových bytových
jednotiek



Rozvoj spolupráce s okolitými
obcami, okresným mestom
Hlohovec, krajským mestom Trnava
a TTSK



Rozvoj spolupráce so zahraničnými
obcami



Rozvoj spolupráce so združeniami
obcí a mikroregiónmi
Zdroj: Vlastné spracovanie

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020

39

PR OGR AM

HOS PODÁ RS KEHO

A

S OCIÁ LNEHO

R OZVOJA

OB CE D OLNÉ ZELENI CE

Strom problémov
Obr.č.25 : Strom problémov
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Strom cieľov
Obr.č.26: Strom cieľov
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5. VÍZIA OBCE
Obec Dolné Zelenice je obcou, ktorá sa stará o rovnovážne zabezpečenie
verejných služieb, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotný život jej obyvateľov.
PHSR vrátane, je

z hľadiska udržateľnosti, ako i z hľadiska

rozvoja obce

významným podkladom. Samotným obsahom PHSR je komplexná charakteristika
obce a rozvojových aktivít z pohľadu krátkodobého / 1-5 rokov/, strednodobého /
5-10 rokov/ plánovania. V zásade môžeme hovoriť o obecnej SWOT analýze, teda o
poznaní silných a slabých stránok obce, o obecných cieľoch, o prípadných nových,
či rozširujúcich obecných aktivitách a taktiež hovoríme o prostriedkoch na
dosiahnutie týchto aktivít a cieľov.
Tento strategický program je zhodnotením a identifikovaním konkrétnych a
objektívnych skutočností, ktoré slúžia ako odrazový mostík pre plánovania
udržateľnosti a hospodárskeho rozvoja našej obce.
Spracovanie takého komplexného materiálu je pre našu obec významným
faktorom, nakoľko jeho využitie je multifunkčné z viacerých pohľadov.
a/ pre potreby našej obce, nakoľko ide o určitý sumár požiadaviek, ktoré
mali byť splnené. Z tohto pohľadu teda môžeme povedať, že ide o kontrolu
naplánovanej činnosti a jej spätnú väzbu;
b/ pre potreby vytvorenia prjektových zámerov a získania ďalších možných
finančných prostriedkov pre ich naplnenie.
I tu platí pravidlo, že „dobrá obec = dobrý rozvojový program“.
PHSR je súčasťou filozofie obce a v žiadnom prípade nie je spracovávaný len za
účelom získania nových finančných zdrojov pre obec. PHSR určuje smer cesty,
ktorou sa dosiahnú stanovené strategické ciele.
PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020
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5.1 STRATEGICKÉ CIELE ROZVOJA
STRATEGICKÝ CIEĽ
Na základe analýzy súčasnej situácie a predpokladov ďalšieho rozvoja sa navrhuje
pre obec Dolné Zelenice nasledovný strategický cieľ:

„Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Dolné Zelenice, ktorý bude zameraný
hlavne na trvalý ekonomický rast za predpokladu plného využitia existujúceho, ako
aj budúceho potenciálu obce. Hlavné rozvojové oblasti pre obec sú tunajšie
prírodné podmienky vhodné na aktívnu a pasívnu rekreáciu, ktoré je nevyhnutné v
plnej miere využiť v prospech obyvateľov obce a jej ďalšieho spoločenského,
kultúrneho a hospodárskeho rozvoja. Do budúcnosti sa bude potrebné zamerať na
ďalší rozvoj infraštruktúry a jej plného využitia pre hospodársky a sociálny rozvoj
obce s využitím podporných mechanizmov nového programového obdobia.
Zatraktívnenie obce prostredníctvom rozvoja sociálnej a technickej infraštruktúry
a skvalitnenia podnikateľského a životného prostredia v časovom horizonte rokov
2014-2020.

Formulácia strategického cieľa vychádza z predpokladu, že budú vytvorené
podmienky pre stabilizáciu, rozvoj a adaptáciu ekonomicky aktívnych a výkonných
subjektov. Zvyšovanie výkonnosti hospodárstva na udržateľnej úrovni v dlhodobom
horizonte a rast jeho konkurencieschopnosti je považované za prioritu. Zároveň však
musia byť vytvorené také podmienky, aby sa nezvyšovali výdavky verejných
prostriedkov, ale aby nastala ich konsolidácia za účelom podpory nových rozvojových
projektov.
Navrhovaná stratégia vychádza zo strategických prístupov v rámci regionálneho
rozvoja, ktoré sú postavené na:

– aktivizácii nedostatočne využívaného potenciálu a podpore hospodárskeho
rozvoja obce a okolia,
– rozšírení a zvýšení podielu aktivít na úrovní partnerstva,
PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020
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– aktivizácii nástrojov riadenia verejných výdavkov za účelom ich zníženia.

Súbežne je však potrebné venovať pozornosť aj rozvíjaniu ľudských zdrojov.
Hlavným zámerom stratégie v tejto oblasti je zapojenie viacerých subjektov a postup
riešenia danej problematiky v rámci partnerstva. V oblasti vybavenia územia
dopravnou infraštruktúrou sa stratégia orientuje hlavne na vybudovanie prepojenia
regiónu tak, aby bola zabezpečená napojenosť na dopravné koridory v dostatočnom
čase a kvalite. Okrem zlepšenia dopravnej obslužnosti sa pozornosť venuje aj rozvoju
informačnej spoločnosti. Stratégia v oblasti životného prostredia je zameraná na
zlepšenie situácie zavádzaním nových ekologických metód výroby energie, novým
prístupom občanov k ochrane životného prostredia. Stratégia je založená na
eliminácii kľúčových disparít, ktoré sú bariérou rozvoja a na využití pozitívnych
výhod, ktoré poskytujú príležitosti pre dlhodobý rast. To je možné uskutočniť len na
úrovni partnerstva spoluprácou verejného a súkromného sektoru a integrovaným
prístupom k riešeniu ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov.

GLOBÁLNE CIELE ROZVOJA

Globálne ciele rozvoja definujú strategický zámer za príslušnú prioritnú rozvojovú
oblasť. Strategický zámer je následne rozpracovaný na jednotlivé ciele rozvoja, ktoré
sú zabezpečované príslušnými opatreniami.

Priorita 1 Atraktívne podnikateľské prostredie.
Priorita 2 Občianska vybavenosť.
Priorita 3 Kvalita životného prostredia.
Priorita 4 : Socio - kultúrny rozvoj a rozvoj športu

Strategický program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre uvažované
obdobie predstavuje rozsiahly komplex analýz a opatrení. V každom období niektoré
opatrenia podmieňujú realizovanie iných. Niektoré sa musia považovať za
dôležitejšie pre havarijný stav predmetnej veci, niektoré sú ešte prednostnejšie
z hľadiska potrieb a záujmu tej alebo onej skupiny obyvateľov. Limitujúci faktor –
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dostatok finančných prostriedkov nemôže byť dôvodom pre neurčenie strategického
cieľa. Už tým, že je definovaný, napomôže smerovaniu rozvoja.

1. Atraktívne podnikateľské prostredie

Špecifický cieľ: Zvýšenie ponuky tovarov a služieb
Priority v oblasti rozvoja hospodárstva a vedecko-technického rozvoja spadajú
predovšetkým do vytvárania pozitívnych predpokladov na rozvoj podnikateľských
aktivít.

Ide

o vymedzenie

priemyselných

zón

v obci,

príprava

pozemkov

a zabezpečenie technickej infraštruktúry. V prípade existujúcich priemyselných zón
ide hlavne o rekonštrukciu zóny s ohľadom na vytvorenie podmienok jej patričného
rozšírenia.
Snahou obce je vytvorenie vhodného a atraktívneho podnikateľského prostredia, na
ktoré následne nadväzuje i zvýšenie ponuky tovarov a služieb. Podpora podnikania
by prispela obci nielen finančného hľadiska, ale pomohla by tiež k zvýšeniu
zamestnanosti a vytvoreniu podmienok pre rozvoj cestovného ruchu.


Opatrenie 1.1 : Vytvorenie vhodného a atraktívneho podnikateľského
prostredia

2. Občianska vybavenosť

Špecifický cieľ: Zvýšenie úrovne občianskej vybavenosti
Dobudovaná a kvalitná sociálna a technická infraštruktúra je záujmom obce,
z dôvodu zvýšenia kvality života obyvateľov obce. Z hľadiska sociálnej infraštruktúry
sa obec snaží o zlepšenie stavu verejných budov a podporu bytovej a domovej
výstavby. Záujmom obce je tiež vybudovať obecnú kanalizáciu, zlepšiť technický stav
miestnych

komunikácií

a chodníkov,

vybudovať

centrum

obce

a podporiť

komunikáciu s obyvateľmi prostredníctvom modernizácie obecného rozhlasu
a osadenia informačných a orientačných tabúľ. Zlepšenie technického stavu
a vybavenia materskej školy.
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Opatrenie 2.1 : Zlepšenie stavu sociálnej infraštruktúry



Opatrenie 2.2 : Zvýšenie úrovne technickej infraštruktúry

Rozvoj a udržiavanie technickej infraštruktúry je nevyhnutné z hľadiska prílevu
investícií v oblasti priemyslu a rozvoja cestovného ruchu, ako aj udržania
požadovanej životnej úrovne obyvateľstva. Ide hlavne o zabezpečenie infraštruktúry
do oblastí, ktoré sú potenciálne najvhodnejšie na rozvoj cestovného ruchu.

3. Kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ: Zvýšenie kvality stavu životného prostredia
Obec chce svojim obyvateľom poskytnúť kvalitné životné prostredie zabezpečením
bezpečného uloženia odpadu do zberného dvora. Bezpečnosť obyvateľov a ich
majetku závisí tiež od zabezpečenia protipovodňových opatrení v zaplavovaných
územiach obce. Zámerom obce je i rozšírenie obecnej zelene a vytvorenie
oddychovej zóny v revitalizovanom parku.


Opatrenie 3.1 : Skvalitnenie odpadového hospodárstva



Opatrenie 3.2 : Zabezpečenie protipovodňových opatrení



Opatrenie 3.3 : Revitalizácia obecnej zelene a parku

Trvalo udržované životné prostredie je významným ukazovateľom kvality života.
Dlhodobé udržovanie, ale aj skvalitňovanie prírodného prostredia, je spoločným
cieľom všetkých obyvateľov obce. Monitorovaná kvalita vody a ovzdušia.
Optimalizácia

nakladania

s odpadmi.

Informovanosť

obyvateľov

o životnom

prostredí. Propagácia chránených území.

Priorita 4 : Socio - kultúrny rozvoj a rozvoj športu

Špecifický cieľ: Zabezpečenie sociálneho rozvoja
Zámerom je zvýšiť kvalitu existujúcich kultúrnych a spoločenských podujatí v obci
a zrealizovať nové podujatia s regionálnym významom. Realizácia podujatí je tiež
spojená s existenciou vhodných a upravených priestranstiev. Sociálny rozvoj zahŕňa
aj občiansku informovanosť, ktorá sa dosiahne prostredníctvom využívania a
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modernizácie informačných technológií a pravidelným informovaním obyvateľov
o aktualitách a podujatiach obce. Sociálne väzby a zdravý životný štýl obyvateľov
upevňujú športové aktivity, čo je podmienené vybudovaním obecných športovísk.


Opatrenie 1.1 : Posilnenie potenciálu existujúcich podujatí



Opatrenie 1.2 : Zvýšenie občianskej informovanosti



Opatrenie 1.3 : Vybudovanie športovísk

Pokračujúci trend rastu podielu seniorov na počte obyvateľov musí byť
sprevádzaný podmienkami, ktoré umožnia dôstojnejšie prežitie zbytku života.
Veková skladba obyvateľov je sprevádzaná väčším výskytom špecifických chorôb.

Šport
Komplexná rekonštrukcia futbalového ihriska s príslušenstvom ako aj výstavba
viacúčelového ihriska.

Kultúra
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych
aktivít organizovaných externými subjektami, ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.
Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je prvoradá povinnosť obce.
Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž obce a tým aj na
cestovný ruch. Kultúrne tradície budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej
spolupráce.

Cestovný ruch a public relation
V rámci rozvoja cestovného ruchu je potrebné spracovať koncepciu regionálnej
spolupráce s okolitými turistickými lokalitami a domácimi a zahraničnými cestovnými
kanceláriami. Nevyhnutnou je taktiež propagácia obce, a to najmä prostredníctvom
www - stránky.
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AKČNÝ PLÁN OBCE

Priorita 1: Atraktívne podnikateľské prostredie
Opatrenie 1.1 : Vytvorenie vhodného a atraktívneho podnikateľského prostredia
Tab.č. 19: Aktivity k opatreniu 1.1
Aktivita

Osobná,
inštitucionálna
zodpovednosť

Cieľová
skupina

Časový
rámec

Možné
zdroje

Monitorovacie
indikátory

Úprava miestnej
legislatívy tak, aby
podporovala
podnikanie

Obec

Podnikatelia

2015

Rozpočet
obce

Uznesenie,
smernice

Zriadenie vlastnej
podnikateľskej
činnosti obce

Obec

Obec,
občania

2015

Rozpočet
obce

Počet
podnikateľských
aktivít obce

Podpora cestovného
ruchu a agroturizmu

Obec
(partneri:
dobrovoľníci,
súkromní
podnikatelia)

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020

- Rozpočet
obce
2014 -Súkromné
občania
2020
zdroje
podnik.
subjektov
Zdroj: Vlastné spracovanie

Počet zariadení
cestovného ruchu,
Počet turisticky
vyhľadávaných
miest
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Priorita 2 : Občianska vybavenosť
Opatrenie 2.1 : Zlepšenie stavu sociálnej infraštruktúry
Tab.č. 20: Aktivity k opatreniu 2.1
Aktivita

Dobudovanie,
rekonštrukcia
a modernizácia
školskej
infraštruktúry

Rekonštrukcia
budovy obecného
úradu

Dobudovanie,
rekonštrukcia
a modernizácia
sociálnej
infraštruktúry

Osobná,
inštitucionálna
zodpovednosť

Obec

Obec

Obec

Dobudovanie,
rekonštrukcia
a modernizácia
kultúrnej
infraštruktúry
(kultúrny dom)

Obec

Vybudovanie
nájomných bytov

Obec
(partneri:
podnikateľské
subjekty)

Podpora
individuálnej
domovej výstavby

Obec

Cieľová
skupina

Občania

Občania

Občania

Občania

Občania

Občania

Časový
rámec

Možné
zdroje

Monitorovacie
indikátory

20142020

- Rozpočet
obce
- Štátny
rozpočet
- ERDF

Zrealizovanie
projektu
Zrekonštruovaná
plocha v m2

20142020

- Rozpočet
obce
- Štátny
rozpočet
- ERDF

Zrealizovanie
projektu
Zrekonštruovaná
plocha v m2

20142020

- Rozpočet
obce
- Štátny
rozpočet
- ERDF

Zrealizovanie
projektu

20142020

- Rozpočet
obce
- Štátny
rozpočet
- ERDF

Zrealizovanie
projektu
Zrekonštruovaná
plocha v m2

20142020

- Obecný
rozpočet
- Štátny
rozpočet

Počet
vybudovaných
bytov

20142020

Obecný
rozpočet

Počet
vybudovaných
domov
Počet nových
obyvateľov (zmien
trvalého bydliska)

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Opatrenie 2.2 : Zvýšenie úrovne technickej infraštruktúry
Tab.č.21 : Aktivity k opatreniu 2.2
Aktivita

Vybudovanie
kanalizácie

Vypracovanie
projektov obnovy
a rekonštrukcie
obecných
komunikácií,
parkovacích plôch
s dobudovaním príp.
rekonštrukciami
inžinierskych sietí

Vybudovanie nových
ulíc so zavedením
inžinierskych sietí
a rekonštrukcia
a odvodnenie
miestnych
komunikácií
a chodníkov

Osobná,
inštitucionálna
zodpovednosť

Obec

Obec

Obec

Cieľová
skupina

Občania

Občania

Občania

Časový
rámec

Možné
zdroje

Monitorovacie
indikátory

20142020

- Rozpočet
obce
- Štátny
rozpočet
- KF EÚ

Počet km
kanalizácie

20142015

- Rozpočet
obce
- Štátny
rozpočet
- ERDF

Vypracovaný
projekt

20142015

- Rozpočet
obce
- Štátny
rozpočet
- ERDF

Dĺžka
zrekonštruovaných
a vybudovaných
miestnych
komunikácií

Vybudovanie nových
chodníkov v celej
obci

Obec

Občania

20142015

Vybudovanie
chodníka
spájajúceho Horné
a Dolné Zelenice

Obec Dolné
Zelenice
Obec Horné
Zelenice

Občania

20142016

Vypracovanie
systému značenia
ulíc a zrealizovanie
značenia

Obec

Občania

20142015

Vypracovanie
projektu a realizácia
chodníkov pre
cyklistov (cyklotrás)

Obec
(partneri:
Slovenský
cykloklub Bicyglo
Trnava)

Občania

20142020

Obec

Občania

20142020

Vybudovanie centra
obce a rekonštrukcia
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- Rozpočet
obce
- Štátny
rozpočet
- ERDF
- Rozpočet
obcí
- Štátny
rozpočet
- ERDF
- Rozpočet
obce
- Štátny
rozpočet
- ERDF
- Rozpočet
obce
- Štátny
rozpočet
- ERDF
-sponzori
(SCK)
- Rozpočet
obce
- Štátny

Vybudovaná dĺžka
chodníkov

Vybudovaná dĺžka
chodníka

Počet označených
ulíc

Vypracovaný
projekt
Počet km cyklotrasy

Zrekonštruované
verejné
priestranstvá
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Rekonštrukcia
autobusových
zastávok,
dopravného
značenia

Osadenie
orientačných tabúľ

Zriadenie
informačných tabúľ
(mapa obce) a
zriadenie verejného
internetu

Rekonštrukcia
verejného osvetlenia
a obecného rozhlasu
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rozpočet
- ERDF
- Rozpočet
obce
-Rozpočet
TT SK
- Štátny
rozpočet
- ERDF
- Rozpočet
obce
- Štátny
rozpočet
- ERDF

Zrekonštruované
dopravné značenie
a autobusové
zastávky

Obec

Občania

20142020

Obec

Občania

20142020

Obec

Občania

2014 trvalo

Obecný
rozpočet

Počet
informačných tabúľ

20142020

- Rozpočet
obce
- Štátny
rozpočet
- ERDF

Počet
modernizovaných
rozhlasových
vysielačov

Obec

Občania

Počet orientačných
tabúľ

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Priorita 3 : Kvalita životného prostredia
Opatrenie 3.1 : Skvalitnenie odpadového hospodárstva
Tab.č.22: Aktivity k opatreniu 3.1
Aktivita

Osobná,
inštitucionálna
zodpovednosť

Cieľová
skupina

Časový
rámec

Možné
zdroje

Monitorovacie
indikátory

2014 2020

- Rozpočet
obce
- Enviro.
fond (MŽP)

Počet čiernych
skládok
Počet ton
vyzbieraného
odpadu ročne
Počet
zorganizovaných
akcií
Počet účastníkov na
daných akciách

Vybudovanie
zberného dvora

Obec

Organizácia podujatí
pre deti a dospelých
zameraných na
ochranu životného
prostredia

Obec
(partneri:
dobrovoľníci, ZŠ)

Občania

Každý
rok

- Obecný
rozpočet
-Sponzori

Rozmiestnenie
odpadkových košov v
obci a doplnenie
kontajnerov

Obec

Občania

2014 2020

Obecný
rozpočet

Počet košov a
kontajnerov

Časový
rámec

Možné
zdroje

Monitorovacie
indikátory

2015 2020

- Obecný
rozpočet
-Štátny
rozpočet
- Kohézny
fond EÚ

Počet
protipovodňových
hrádzí
Počet zaplavených
území

Občania

Zdroj: Vlastné spracovanie

Opatrenie 3.2 : Zabezpečenie protipovodňových opatrení
Tab.č.23: Aktivity k opatreniu 3.2
Aktivita

Osobná,
inštitucionálna
zodpovednosť

Realizácia
protipovodňových
stavebných úprav
v zaplavovanom
území

Obec
(partneri:
Slovenský
vodohospodársky
podnik,š.p.)

Cieľová
skupina

Občania

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Opatrenie 3.3 : Revitalizácia obecnej zelene a parku
Tab.č.24: Aktivity k opatreniu 3.3
Aktivita

Osobná,
inštitucionálna
zodpovednosť

Cieľová
skupina

Časový
rámec

Možné
zdroje

Monitorovacie
indikátory

Vypracovanie štúdie
zelene a projektu
parku

Obec
(partneri: Ecoplán
TT)

Občania

2014 2020

- Obecný
rozpočet
- ERDF

Štúdia

Revitalizácia parku
s vybudovaním
oddychovej zóny

Obec
(partneri:
dobrovoľníci)

Občania

2014 2020

- Obecný
rozpočet
- ERDF
- Nadácia
Ekopolis

Počet vysadených
stromov
Počet oddychových
zón

Zvýšenie
a skvalitnenie
starostlivosti o zeleň
v obci

Obec
(partneri:
dobrovoľníci)

Občania

Každý
rok

-Obecný
rozpočet
-Sponzori

Počet vysadených
stromov a kríkov

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Priorita 4 : Socio - kultúrny rozvoj a rozvoj športu
Opatrenie 4.1 : Posilnenie potenciálu existujúcich podujatí
Tab.č. 25: Aktivity k opatreniu 4.1
Aktivita

Osobná,
inštitucionálna
zodpovednosť

Zachovanie a
podpora tradičných
kultúrnych podujatí

Obec
(partneri: MKC
HC, dobrovoľníci)

Usporadúvanie
nových kultúrnych,
spoločenských a
športových akcií

Obec
(partneri: MKC
HC, dobrovoľníci)

Rekonštrukcia centra
obce pre
spoločenské účely

Obnova verejných
priestranstiev
vhodných na konanie
podujatí (osadenie
lavičiek, výsadba
zelene...)

Propagácia obce
vydávaním vhodných
informačných
materiálov o
obecných
podujatiach

Obec

Obec
(partneri:
dobrovoľníci)

Cieľová
skupina

Občania

každý rok

Občania

2014 2020

Občania

2014 2016

Občania

Obec
(partneri: TIC TT)

Časový
rámec

Občania

Možné
zdroje
- Obecný
rozpočet
- Rozpočet
TTSK
- Nadácia
SPP
-Sponzori
Cezhraničn
á
spolupráca
- Obecný
rozpočet
- Rozpočet
TTSK
- Nadácia
SPP
-Sponzori
- Obecný
rozpočet
- Štátny
rozpočet
- ERDF

Monitorovacie
indikátory

Počet tradičných
kultúrnych podujatí
Počet návštevníkov
ročne

Počet podujatí a
akcií
Počet návštevníkov
ročne

Zrealizovanie
projektu
Počet
spoločenských akcií

2014 2020

- Obecný
rozpočet
-Štátny
rozpočet
- ERDF
-Sponzori

Počet priestranstiev
vhodných na
konanie
spoločenského
podujatia
Počet osadených
lavičiek
Počet vysadených
stromov

každý rok

Obecný
rozpočet,
Cezhraničn
á
spolupráca

Počet výtlačkov
ročne

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Opatrenie 4.2 : Zvýšenie občianskej informovanosti
Tab.č.26: Aktivity k opatreniu 4.2
Aktivita

Osobná,
inštitucionálna
zodpovednosť

Cieľová
skupina

Časový
rámec

Možné
zdroje

Monitorovacie
indikátory

Zabezpečenie
aktuálneho
zverejňovania
informácií pre
občanov na
internetovej stránke
obce a pravidelná
aktualizácia web
stránky

Obec

Občania

2014 trvalo

Obecný
rozpočet

Návštevnosť web
stránky

Pravidelné
zvolávanie verejných
zhromaždení
občanov

Obec

Občania

2014 trvalo

Obecný
rozpočet

Počet zvolaných
verejných
zhromaždení ročne

Podpora rozvoja
informačných
technológií

Obec
(partneri: ZŠ)

Občania

2014 trvalo

-Obecný
rozpočet,
ESF

Počet občanov
využívajúcich IT

Využívanie obecného
rozhlasu a vývesiek
na osvetu

Obec

Občania

2014 trvalo

Obecný
rozpočet

Frekvencia
využívania rozhlasu
a počet vývesiek

Vydávanie časopisu –
obecných novín

Obec
(partneri:
redakcia
Fraštackých
novín)

Občania

2014 trvalo

Obecný
rozpočet

Počet výtlačkov
ročne

Organizovanie
vzdelávacích kurzov

Obec
(partneri: ZŠ,
ÚPSVR HC)

Občania

2014 trvalo

-Obecný
rozpočet
-Štátny
rozpočet
-ESF

Počet kurzov
Počet účastníkov

Zabezpečenie
propagácie obce
vydávaním vhodných
informačných
materiálov o obci

Obec
(partneri: TIC TT)

Občania

každý rok

Obecný
rozpočet

Počet výtlačkov
ročne

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Opatrenie 4.3 : Vybudovanie športovísk
Tab.č.27: Aktivity k opatreniu 4.3
Aktivita

Osobná,
inštitucionálna
zodpovednosť

Vybudovanie nových
športovísk

Obec
(partneri:
súkromní
podnikatelia)

Vybudovanie príp.
rekonštrukcia
športovísk a ihrísk
pre deti a mládež

Obec
(partneri:
dobrovoľníci)

Cieľová
skupina

Občania

Občania

Časový
rámec

Možné
zdroje

Monitorovacie
indikátory

2014 2020

- Obecný
rozpočet
-Súkromné
zdroje
podnik.
Subjektov,
TTSK

Počet
vybudovaných
športovísk

2014 2020

Obecný
rozpočet,
TTSK,
štátny
rozpočet

Počet detských
ihrísk a športovísk

Zdroj: Vlastné spracovanie
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6. MERATEĽNÉ INDIKÁTORY
Predmetom monitorovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Dolné Zelenice je súbor indikátorov priradených k jednotlivým prioritám
a opatreniam (ktoré môžu byť priebežne konkretizované). Indikátory podporujú
oprávnenosť verejných výdavkov na jednotlivé opatrenia a zároveň preukazujú
ekonomickú účinnosť realizovaných verejných výdavkov. Indikátory budú zároveň
základným faktorom pri tvorbe kritérií na čerpanie finančnej podpory.
6.1 ATRAKTÍVNE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
Tab.č.28: Indikátory Priorita 1
Opatrenia
Merateľné indikátory
Spracovať stratégiu podpory
podnikania a zvýšenia
počet vypracovaných stratégií,
informovanosti o
Opatrenie 1.1
počet informovaných subjektov,
možnostiach podpory zo
počet podporených subjektov,
strany obce, VÚC, štátu a
EÚ.
Vytvorenie ekonomických a
objem preinvestovaných prostriedkov,
technických podmienok pre
počet novozaložených podnikov,
Opatrenie 1.1
podnikateľské subjekty v
počet novovytvorených pracovných
obci - príprava územia a
miest,
realizácia infraštruktúry .
m2 zrekonštruovaných plôch pre
Vymedziť prenajímateľné
remeselné dielne,
obecné priestory pre
počet novovytvorených pracovných
Opatrenie 1.1
potrebné služby a
miest,
remeselné dielne.
objem vyprodukovanej produkcie za
rok,
výška prostriedkov prerozdelená v
Vypracovať postup
rámci podpory,
Opatrenie 1.1
podpory, výučby a rozvoja počet vyškolených remeselníkov,
tradičných remesiel v obci. počet novovytvorených pracovných
miest,
Zvýšenie kapacít
počet informovaných subjektov,
informačných a
Opatrenie 1.1
výška prostriedkov preinvestovaných
poradenských služieb a
do zlepšenia informovanosti,
podpora vzdelávania firiem.
počet nových založených
podnikateľských subjektov,
Podpora budovania
počet novovytvorených pracovných
Opatrenie 1.1
kooperačných sietí malých a
miest,
stredných firiem.
ekonomická aktivita obce,
miera nezamestnanosti v obci,
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Opatrenie 1.1

Podporovanie zavádzania
remeselníckych dielní pre
remeslá, ktoré sú pre obec
typické.

Opatrenie 1.1

Rekonštrukcia objektov
vhodných na predaj, s
dôrazom na zavádzanie
nových technológií.

Opatrenie 1.1

Zakladanie malých a
stredných podnikov s
majetkovou účasťou obce.

Opatrenie 1.1

Rekonštrukcia obecných
budov pre účely prenájmu
podnikateľským subjektom.

Opatrenie 1.1

Výstavba nájomných bytov
v obci.

Opatrenie 1.1

Rozvoj
agroturistiky
a
zriadenie
ubytovacích
zariadení.

Opatrenie 1.1

Zavádzanie nových
technológií do súčasných
výrobných prevádzok.

Opatrenie 1.1

Opatrenie 1.1

Podporovať rozvoj tých
odvetví priemyslu, pre
ktorých rozvoj sú v okolí
obce vytvorené ideálne
podmienky.
Podpora výrob a
podnikateľských subjektov,
ktoré využívajú surovinové
zdroje regiónu.
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počet nových založených
podnikateľských subjektov,
počet novovytvorených pracovných
miest,
objem vyprodukovaného tovaru za
rok,
objem preinvestovaných EUR,
zvýšenie produktivity,
zvýšenie objemu vypestovanej
produkcie,
počet pracovných miest udržaných
v dôsledku investícií do moderných
technológií,
počet nových založených
podnikateľských subjektov,
počet novovytvorených pracovných
miest,
ekonomická aktivita obce,
miera nezamestnanosti v obci,
objem vyprodukovaného HDP
v dôsledku finančnej podpory MSP,
tržby z predaja komerčných služieb,
počet vytvorených pracovných miest,
celková plocha predajných priestorov,
počet nových maloobchodných
predajní,
počet nájomných bytov,
celková obytná plocha,
počet ubytovaných osôb,
počet zriadených ubytovacích kapacít,
počet nových návštevníkov obce,
tržby z predaja turistických služieb,
počet vytvorených pracovných miest,
zvýšenie poľnohospodárskej produkcie,
zvýšenie konkurencieschopnosti
produkcie,
zvýšenie tržieb z produkcie,
počet zachovaných pracovných miest,
počet nových pracovných miest,
zvýšenie tvorby HDP,
tržby z predaja produkcie,
počet podporených podnikateľských
subjektov,
počet nových pracovných miest,
tržby z predaja produkcie,
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6.2 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Tab.č.29: Indikátory Priorita 2
Opatrenie
Opatrenie 2.1

Opatrenie 2.1
Opatrenie 2.1

Opatrenie 2.1

Modernizovať a
rekonštruovať budovu
materskej školy.
Modernizácia vnútorného
vybavenia materskej školy.
Realizácia vzdelávacích
kurzov v oblasti výpočtovej
techniky.
Realizácia vzdelávacích
kurzov v oblasti tradičných
remesiel.

Merateľné indikátory
zníženie koeficientu prestupu tepla,
m2 zrekonštruovanej strešnej krytiny,
m2 zrekonštruovanej podlahovej
krytiny,
zlepšenie materiálneho vybavenia,
počet uskutočnených kurzov,
počet absolventov kurzov,
počet uskutočnených kurzov,
počet absolventov kurzov,
Zníženie koeficientu prestupu tepla,
m2 zrekonštruovanej strešnej krytiny,
m2 zrekonštruovanej podlahovej
krytiny,

Opatrenie 2.1

Rekonštrukcia obecného
úradu.

Opatrenie 2.1

Podpora domovej výstavby počet domov,

Opatrenie 2.1

Rekonštrukcia kultúrnej
infraštruktúry /Kultúrny
dom/

Opatrenie 2.1

počet nájomných bytov,
Výstavba nájomných bytov celková obytná plocha,
v obci.
počet ubytovaných osôb,
počet ubytovaných rodín,

Opatrenie 2.2

Kanalizácia

Opatrenie 2.2
Opatrenie 2.2
Opatrenie 2.2

Opatrenie 2.2

Opatrenie 2.2

Opatrenie 2.2

Úprava miestnych
komunikácií a výstavba
chodníkov, parkovísk.
Budovanie miestnych
cyklotrás.
Rekonštrukcia/výstavba
zastávok SAD.

m2 zateplenej plochy, úspora energie,

km kanalizácie,
km novovybudovanej komunikácie,
km novovybudovaných chodníkov,
km vybudovaných cyklotrás,
počet zrekonštruovaných zastávok SAD,

osvetlenie obce v %,
Rekonštrukcia a rozšírenie zníženie spotreby elektrickej energie v
verejného osvetlenia.
dôsledku rekonštrukcie verejného
osvetlenia,
m2 upravených verejných plôch,
Revitalizácia centrálnej
ks vysadených nových okrasných krovín
zóny obce.
a stromov,
počet novopripojených domácností,
Zriadenie verejného
počet pripojených podnikateľských
Internetu.
subjektov,
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Opatrenie 2.2

Zriadenie informačných
tabúľ, osadenie
orientačných tabúľ.

počet,

Opatrenie 2.2

Výstavba bezdrôtového
rozhlasu.

informovanosť obce v %,
počet novonainštalovaných
reprosústav,
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6.3 KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Tab.č.30: Indikátory Priorita 3
Opatrenie
Opatrenie 3.1

Zabezpečiť separáciu
komunálneho odpadu v
celej obci.

Opatrenie 3.1

Výstavba zberného dvora
pre separovaný zber.

Opatrenie 3.1

Opatrenie 3.1

Opatrenie 3.1

Opatrenie 3.2
Opatrenie 3.3
Opatrenie 3.3

Zvyšovanie
environmentálneho
povedomia detí a
obyvateľov.
Obstaranie odpadkových
košov veľkoobjemových
kontajnerov v obci.
Spracovať koncepciu
a štúdiu zelene a projektu
parku s cieľom
zabezpečenia
informovanosti,
poradenstva a prevencie v
oblasti ŽP. Trvale
preferovať poradenstvo a
prevenciu pred represiou.
Realizácia
protipovodňových opatrení
Revitalizácia parku
Spracovanie štúdie
Revitalizácia parku

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020

Merateľné indikátory
objem vyseparovaného odpadu
v tonách,
SKK zo separovaného odpadu,
objem vyseparovaného odpadu
v tonách,
počet nových pracovných miest,
počet uskutočnených prednášok,
počet účastníkov prednášok,
počet obstaraných kontajnerov,
objem uskladneného odpadu v tonách,

počet vypracovaných koncepcií,
počet poučených subjektov,

bm protipovodňových opatrení,
bm obnovených plôch,
Počet,
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6.4 SOCIO - KULTÚRNY ROZVOJ A ROZVOJ ŠPORTU
Tab.č.31: Indikátory Priorita 4
Opatrenie
Opatrenie 4.1
Opatrenie 4.1

Opatrenie 4.1
Opatrenie 4.1

Opatrenie 4.1

Opatrenie 4.1

Opatrenie 4.1

Opatrenie 4.1

Opatrenie 4.1

Opatrenie 4.1

Opatrenie 4.1

Opatrenie 4.1

Merateľné indikátory
Zabezpečiť aspoň raz
mesačne poradňu v obci.
Zabezpečovať komplexnú
zdravotnú starostlivosť o
starých ľudí
Zvýšiť úroveň
poskytovaných sociálnych
služieb.
Rekonštrukcia centra obce
a verejných priestranstiev
na konanie podujatí,
výstavba cykloturistických
trás.
Vytváranie materiálnych a
finančných podmienok na
rozvoj výkonnostného a
rekreačného športu v obci.
Podpora organizácie
športových podujatí
miestneho a regionálneho
významu.
Podpora športových aktivít
zdravotne postihnutých
občanov.
Podporovať talentovanú
mládež.
Prepojiť obec so
subjektami cestovného
ruchu, agroturistiky.
Zachovanie a rozvoj
ľudových tradícií (folklórny
tanec, hudba a spev,
ľudové remeslá, ľudový
odev a doplnky, pôvodné
bývanie a hospodárenie) a
ich maximálne využitie v
cestovnom ruchu a
agroturistike.
Organizovanie
pravidelných kultúrnych
podujatí – Deň obce,
Hody, atď..
Spracovať časopis
kultúrnych podujatí na celý
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počet informovaných pacientov,
počet,
zvýšenie kvality poskytovanej služby cez
index spokojnosti,

km vybudovaných trás,

EUR vyčlenených na šport,

EUR vyčlenených na podporu športu,
počet podporených podujatí,
počet podporených zdravotne
postihnutých,
počet podporených osôb,
počet uzatvorených kontraktov,
počet kontaktov,

počet zorganizovaných podujatí,
počet návštevníkov podujatí,

počet podujatí,
počet návštevníkov podujatí,
počet vytlačených a distribuovaných
publikácií,
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rok, tento priebežne
aktualizovať. Rozšíriť
žánrovú ponuku s
orientáciou na hodnotný
kultúrny prínos.
Spracovať globálnu
koncepciu „propagácie“
histórie obce v
multimediálnej forme.
Spracovať komplexný
informačný buletín o
historickom vývoji a
tradíciách obce pre školy aj
subjekty cestovného ruchu.
Propagácia kultúry na
Internete prostredníctvom
www stránky obce.
Spracovať koncepciu
spolupráce s okolitými
turistickými lokalitami a
domácimi i zahraničnými
CK.
Vybudovanie
a rekonštrukcia športovísk
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zvýšenie návštevnosti kultúrnych
podujatí,

počet vytlačených a distribuovaných
publikácií,
zvýšenie návštevnosti obce,
počet vytlačených a distribuovaných
publikácií,
zvýšenie návštevnosti obce,

počet prístupov na www,

počet oslovených CR,
počet vypracovaných koncepcií,
počet,

63

PR OGR AM

HOS PODÁ RS KEHO

7.
AKČNÝ A
FINANCOVANIA/

A

S OCIÁ LNEHO

FINANČNÝ

R OZVOJA

PLÁN

PHSR

OB CE D OLNÉ ZELENI CE

2014-2020

/ZDROJE

Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu rozvoja obce je jej schopnosť
v priebehu jeho realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje
vznikajú vo viacerých sférach – v súkromnom sektore, verejnej správe, ide tiež o
zdroje zahraničné, najmä o prostriedky Európskej únie. V dôsledku neexistencie
nevyhnutných podkladových údajov pre stanovenie finančného rámca, v ktorom by
sa mal program rozvoja v strednodobom horizonte pohybovať, je výška prostriedkov
potrebná na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít stanovená len orientačne. Táto
časť sa bude konkretizovaná v závislosti od reálneho čerpania finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov, možností obecného rozpočtu atď..
Vychádzajúc z vyššie zadefinovaných priorít a opatrení v réžii samosprávy,
podnikateľskej sféry či neziskových a iných organizácií bol vypracovaný akčný
a finančný plán PHSR 2014-2020. Definuje, z akých prostriedkov by sa mali tieto
zámery realizovať, kto by mal byť žiadateľov, určuje predpokladané časové rámce.

Implementácia PHSR
Implementácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné
Zelenice je zložitý a náročný proces. Za jeho realizáciu so zabezpečením všetkých
väzieb na strategické a programové dokumenty SR a EÚ budú zodpovední
predstavitelia samosprávy obce Dolné Zelenice. Návrh spôsobu implementácie bude
treba dopĺňať v súlade s organizačnou štruktúrou obce, jej kompetenciami v
nadväznosti na vývoj v oblasti legislatívy, predovšetkým v oblasti nakladania s
finančnými prostriedkami. Každý s navrhovaných projektov musí obsahovať presne
zadefinované priority, opatrenia a finančné rámce. Pri posudzovaní jednotlivých
projektov sme použili procesnú analýzu, ktorej hlavným cieľom bolo analyzovať
proces premeny vstupov pomocou použitia súboru finančných, ľudských a
technologických zdrojov.
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Cieľ
Jasne definovaná úloha
Finančná
Náročnosť
Zdroje
financovania

Priority
obecného zastupiteľstva

Garant
spracovania

Organizácia pri realizácii

Finančné zabezpečenie
V súčasnej situácii je možné rozvojové aktivity obce Dolné Zelenice financovať,
buď z rozpočtu obce, v prípade individuálnych projektov alebo združením financií
viacerých obcí, v prípade spoločných projektov. V prípade financovania projektov
majúcich význam v kontexte priorít celého kraja zohráva významnú úlohu Trnavský
samosprávny kraj a financovanie inštitúcií v jeho zriaďovateľskej kompetencii.
Ďalšími doplnkovými zdrojmi, ktoré možno definovať na úrovni jednotlivých aktivít
sú predovšetkým štrukturálne fondy EU. Ich využitie v rámci jednotlivých aktivít je
možné stanoviť len indikatívne bez určenia výšky požadovanej podpory s cieľom
prispieť ku koordinácií realizácie rozvojových aktivít.
-

Pri zostavovaní finančného plánu a zaisťovaní finančnej podpory pre obec Dolné
Zelenice sme sa zamerali na tie opatrenia, ktoré sú nedostatočne podporované,
alebo nie sú podporované vôbec.

-

Pri zabezpečovaní základných potrieb občanov postupuje samospráva podľa
zákona číslo 369/1990 Z.z. obecnom zriadení a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.

-

Na plnenie svojich úloh má obec okrem finančných prostriedkov poukázaných od
štátu v rámci delimitácie k dispozícií nasledovné financie: príjmy z miestnych daní
a poplatkov, zdroje z grantov v rámci kapitol jednotlivých ministerstiev, zdroje
Štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci programovacieho obdobia 2014 –
2020.
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Zdroje a dokumenty
V súlade so snahou Slovenskej republiky o znižovanie rozdielov na úrovni rozvoja
jednotlivých regiónov boli východiskom pri príprave Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce Dolné Zelenice nasledovné strategické dokumenty:

Na úrovni štátu
NUTS I.

Na úrovni
samosprávnych krajov
NUTS II.

Na úrovni obce NUTS V.

Podporné materiály
Pri vypracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné
Zelenice boli použité aj prognostické údaje vypracované Centrálnym koordinačným
orgánom /CKO/. Hlavnou úlohou prognostických údajov je podporiť vypracovanie
tohto programu a zabezpečiť tým zvýšenie efektívnosti procesov strategického
plánovania a kvality tohto dokumentu. Toto zabezpečenie je dané prepojením
Systému strednodobého výhľadu hospodárskeho a sociálneho vývoja a vecnej roviny
strategického plánovania.
Sústava priorít 2014 - 2020
Ciele a opatrenia PHSR Dolné Zelenice boli stanovené aj v súlade so sústavou priorít
2014 – 2020

Tab.č.32: Štruktúra a alokácie operačných programov
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Zdroj: CKO, Návrh Partnerskej dohody 2014-2020
Samostatným režimom sa budú riadiť programy Technická pomoc, Rozvoj vidieka,
Rybné hospodárstvo, Európska územná spolupráca, program INTERACT, programy
cezhraničnej spolupráce.

Napĺňanie jednotlivých priorít a opatrení PHSR Dolné Zelenice bude
vychádzať z predmetných Operačných programov v závislosti od implementovanej
oblasti.
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1. OP Výskum a inovácie

PRIORITNÁ OS 1: Výskum a vývoj pre potreby inovácií

INVESTIČNÁ PRIORITA 1.1: Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry (výskum
a inovácia) a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora
kompetenčných centier, najmä európskeho záujmu

INVESTIČNÁ PRIORITA 1.2: Podpora podnikateľských investícií do inovácií a výskumu,
tvorba prepojenia a synergií medzi podnikmi vedeckovýskumnými centrami a vyšším
vzdelávaním obzvlášť vo vývoji produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej
inovácie a aplikácie verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, klastrov a
otvorenej

inovácie

prostredníctvom

inteligentnej

špecializácie,

podpora

technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov a aktivít skorého
overovania výrobkov, vyspelých výrobných kapacít a prvovýroby v kľúčových
technológiách a šírenie všestranne využiteľných technológií

PRIORITNÁ OS 2: Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.1: Podpora investovania do inovácií a výskumu, tvorba
prepojenia a synergií medzi podnikmi vedeckovýskumnými centrami a vyšším
vzdelávaním obzvlášť vo vývoji produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej
inovácie a aplikácie verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení
(klastrov) a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, podpora
technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov a aktivít skorého
overovania výrobkov, vyspelých výrobných kapacít a prvovýroby v kľúčových
technológiách

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.2: Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia
využívania nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem
vrátane podnikateľských inkubátorov
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INVESTIČNÁ PRIORITA 2.3: Vývoj a zavedenie nových obchodných modelov MSP,
najmä v rámci internacionalizácie

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.4: Podpora tvorby a rozšírenia pokročilých kapacít pre rozvoj
výrobkov a služieb

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.5: Podpora kapacity MSP a cieľom zapojenia do rastu a
inovácií

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.6: Podpora výskumu, vývoja a osvojenia nízkouhlíkových
technológií

2. OP Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) predstavuje
programový dokument Slovenskej republiky na čerpanie pomoci z fondov EÚ na roky
2014 – 2020 v sektore dopravy a v oblasti zlepšovania prístupu k informáciám a
komunikačným technológiám, ich využívania a kvality.
Celkové zameranie OP II, jeho špecifické ciele a typy aktivít boli stanovené tak, aby
podporovali napĺňanie priorít stratégie Európa 2020 a Národného programu
reforiem Slovenskej republiky 2013.
EK pre programové obdobie 2014 – 2020 vypracovala 11 tematických cieľov, ktoré sú
spoločné pre politiku súdržnosti, vidiecky rozvoj a pre námornú a rybársku politiku.
Zabezpečujú, aby zásahy v rámci týchto politík smerovali k dosiahnutiu spoločných
cieľov. Tieto tematické ciele prevádzajú stratégiu Európa 2020 na operačné ciele,
ktoré budú podporované práve cez fondy
spoločného strategického rámca.
Cieľom rozvoja dopravnej infraštruktúry SR je reagovať na existujúce problémy
infraštruktúry

a zároveň predchádzať prognózovaným negatívnym stavom na

dopravnej sieti. Zameranie rozvoja dopravnej infraštruktúry v SR v programovom
období 2014 – 2020 vychádza predovšetkým z požiadaviek na zlepšenie kvality
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dopravnej infraštruktúry, najmä železničnej a cestnej dopravy, s prihliadnutím na
zvyšovanie bezpečnosti, spoľahlivosti, prístupnosti a efektívnosti dopravy.
V oblasti informatizácie je zámerom zlepšenie dostupnosti, používania a kvality
informačnokomunikačných technológií prostredníctvom:
- posilnenia aplikácií Informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) v rámci
elektronickej štátnej správy,
- vývoja produktov a služieb IKT,
- rozširovania širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí.
Budovaním širokopásmovej infraštruktúry a podporou jednotného digitálneho trhu
je možné zapojiť populáciu do ekonomických a spoločenských aktivít z ľubovoľného
kúta krajiny, čo napomôže zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónov Slovenska.
OP II sa zameriava na plnenie nasledujúcich dvoch tematických cieľov EÚ:
Tematický cieľ 1 – Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v
kľúčovýchsieťových infraštruktúrach,
Tematický cieľ 2 – Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám
a zlepšenie ich využívania a kvality.
Dokument ďalej obsahuje súbor špecifických cieľov a prioritných osí zahrňujúcich
viacročné opatrenia na ich dosiahnutie. Tie budú realizované využitím finančnej
pomoci z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zároveň
vytvárajú prepojeniena iné finančné nástroje, predovšetkým nástroj „Spájame
Európu“ (CEF – Connecting Europe Facility).
Vytýčené ciele OP II budú napĺňané prostredníctvom prioritných osí:
Kohézny fond:
- Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE),
- Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE),
- Verejná osobná doprava,
- Infraštruktúra vodnej dopravy a letisková infraštruktúra,
Európsky fond regionálneho rozvoja:
- Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE),
- Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE),
- Informatizácia spoločnosti,
– Technická pomoc
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3. OP Ľudské zdroje
Vychádza z Pozičného dokumentu Komisie na roky 2014-2020, ktorý
analyzuje historický vývoj, sumarizuje výzvy a kľúčové činnosti s prihliadnutím na
strategické dokumenty Európskej komisie, národné programy reforiem a príslušné
špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny a príslušné odporúčania Rady.
Zámerom OP ĽZ je zvýšiť efektivitu plnenia národných cieľov stanovených v rámci
stratégie Európa 2020 najmä v oblasti zamestnanosti, sociálnej inklúzie
a vzdelávania.
Pre OP ĽZ boli schválené tematické ciele, ktorými bude prispievať k stratégii Únie na
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a to:


podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility,



podpora sociálneho začlenenia, boja proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii,



investície do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a
celoživotného vzdelávania.

Partnerstvo je nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie transparentnej
a efektívnej prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia operačných
programov. Do procesu prípravy OP ĽZ boli zapojení zástupcovia štátnej správy,
sociálnych a hospodárskych partnerov, predstavitelia mimovládnych organizácií,
regiónov, zástupcovia relevantných horizontálnych princípov, ako aj reprezentatívni
zástupcovia podnikateľskej sféry. Princíp partnerstva sa uplatňoval formou
pracovných skupín, pracovných stretnutí a bilaterálnych rokovaní. Výber členov
pracovnej skupiny sa uskutočnil v súlade s princípom partnerstva. Oslovené boli
dotknuté subjekty, ktoré predstavujú v SR reprezentatívnu vzorku od národnej po
lokálnu úroveň, od verejného až po súkromný sektor, od štátnych až po neziskové
subjekty, nevynímajúc sociálnych partnerov.

4. OP Kvalita životného prostredia

Oblasť životného prostredia je v Pozičnom dokumente v rámci priorít
navrhovaných z pozície EK na financovanie v programovom období 2014 – 2020
pokrytá dostatočne široko a v podstate v celej škále aktivít, ktorých financovanie
umožňujú návrhy nadriadení v oblasti politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020.
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Aktivity v oblasti životného prostredia sú v dostatočnej miere zahrnuté do priority
financovania „2.4 Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov“,
pričom uvedená priorita pokrýva aktivity z troch tematických cieľov (v rámci návrhu
všeobecného nariadenia) týkajúcich sa oblasti životného prostredia, a to:


Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
(tematický cieľ 4)



Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizika
(tematický cieľ 5)



Ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
(tematický cieľ 6)

Do implementačnej štruktúry OP KŽP v pozícii sprostredkovateľských orgánov pod
riadiacim orgánom (SORO) budú zapojené:


Slovenská agentúra životného prostredia



Slovenská inovačná a energetická agentúra



Ministerstvo vnútra SR

Za účelom zabezpečenia komunikácie s partnermi MŽP SR pripravilo Komunikačnú
stratégiu prípravy Operačného programu Kvalita životného prostredia, definujúcu
spôsob priebežnej komunikácie prípravy OP KŽP s partnermi (zastúpenými členmi
Pracovnej skupiny pre prípravu OP KŽP) a širokou verejnosťou, cieľom ktorej je
vytvoriť transparentné prostredie pre efektívne a účinné riadenie prípravy OP KŽP s
využitím znalostí a skúseností partnerov tak, aby bol v celom procese uplatňovaný
princíp partnerstva a viacúrovňové riadenie v súlade s požiadavkami uvedenými v čl.
5 návrhu všeobecného nariadenia a v Etickom kódexe pre partnerstvo. Základ
komunikačnej stratégie tvorí otvorenosť, zrozumiteľnosť a včasnosť poskytovaných
informácií, ktoré MŽP SR považuje v tomto smere za najdôležitejšie hodnoty. MŽP SR
prijalo Komunikačnú stratégiu prípravy implementácie OP KŽP za účelom, aby
verejnosť vnímala MŽP SR ako spoľahlivého a dôveryhodného gestora prípravy a
následnej implementácie OP KŽP v rámci implementácie politiky súdržnosti EÚ v SR
s cieľom uľahčiť dosahovanie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti
a zabezpečenie priorít Únie v oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho
rastu. Komunikačná stratégia je zameraná na všetky cieľové skupiny prostredníctvom
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vhodných nástrojov komunikácie s cieľom vytvoriť ucelený obraz o príslušnej pomoci
EÚ tak na národnej, ako aj na regionálnej úrovni, pričom nielen partneri ale aj
zástupcovia z radov verejnosti budú mať možnosť aktívneho zapojenia sa do prípravy
OP KŽP.

5. Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
INVESTIČNÁ PRIORITA 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom
prepojenia sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T
INVESTIČNÁ PRIORITA 1.2: Rozvoj ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových
dopravných systémov

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
INVESTIČNÁ PRIORITA 2.1: Investovanie do sociálnej infraštruktúry, ktoré prispieva k
národnému, regionálnemu a miestnemu rozvoju, a prechodu z inštitucionálnych
služieb na komunitné
INVESTIČNÁ PRIORITA 2.2: Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného
vzdelávania prostredníctvom rozvoja infraštruktúry vzdelávania a odbornej prípravy

Prioritná os č.3: Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a
zamestnanosť
INVESTIČNÁ PRIORITA 3.1: Podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných mestských a vidieckych komunít a území
INVESTIČNÁ PRIORITA 3.2: Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho a prírodného
dedičstva

Prioritná os č. 4: Bratislavský kraj

Prioritná os č. 5: Technická pomoc
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IROP bude realizovaný prostredníctvom integrovaných územných stratégii, ktoré na
úrovni NUTS2 zadefinujú prioritné projektové zámery v regióne. Cieľom je
dosiahnutie čo najväčších synergických efektov preinvestovaných finančných
prostriedkov a predchádzanie negatívnym účinkom nekoordinovaného plánovania v
ohraničenom území.

6. OP Efektívna verejná správa

Cieľom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) je vytvoriť
podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb efektívnym
spôsobom v každej fáze života resp. podnikania ich prijímateľov.
Realizácia OP Efektívna verejná správa prispeje k naplneniu národného strategického
cieľa,

ktorým

je

moderná,

odborná,

efektívna,

spoľahlivá,

nekorupčná

a transparentná verejná správa v Slovenskej republike v roku 2020.
Verejná správa, ktorá má dôveru občanov a motivuje ich k aktívnej spoluúčasti na
správe a rozvoji vo vzájomnom dialógu, je kľúčovým partnerom v ekonomickom
rozvoji a poskytovaní služieb a správcom mechanizmov pre realizáciu hodnôt
sociálnej súdržnosti a rovnosti príležitostí.
Programová stratégia OP EVS je definovaná tak, aby podporovala napĺňanie priorít
stratégie Európa 2020 a prispievala k plneniu cieľov Národného programu reforiem
Slovenskej republiky („NPR SR“), ako aj požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy EÚ
v relevantných oblastiach a zároveň reflektovala na potreby a výzvy na národnej,
resp. regionálnej a lokálnej úrovni, s cieľom zabezpečenia predpokladov pre
udržateľný a inkluzívny rast prostredníctvom komplexnej reformy verejnej správy
SR.
Strategickým cieľom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) je
vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb
efektívnym spôsobom a to v každej fáze života resp. podnikania ich prijímateľov.
Realizácia OP Efektívna verejná správa prispeje k naplneniu národného strategického
cieľa,

ktorým

je

moderná,

odborná,

efektívna,

spoľahlivá,

nekorupčná

a transparentná verejná správa v Slovenskej republike v roku 2020.
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Verejná správa, ktorá má dôveru občanov a motivuje ich k aktívnej spoluúčasti na
správe a rozvoji vo vzájomnom dialógu, je kľúčovým partnerom v ekonomickom
rozvoji a poskytovaní služieb a správcom mechanizmov pre realizáciu hodnôt
sociálnej súdržnosti a rovnosti príležitostí.
Programová stratégia OP EVS je definovaná tak, aby podporovala napĺňanie priorít
stratégie Európa 2020 a prispievala k plneniu cieľov Národného programu reforiem
Slovenskej republiky („NPR SR“), ako aj požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy EÚ
v relevantných oblastiach a zároveň reflektovala na potreby a výzvy na národnej,
resp. regionálnej a lokálnej úrovni, s cieľom zabezpečenia predpokladov pre
udržateľný a inkluzívny rast prostredníctvom komplexnej reformy verejnej správy
SR.

Prioritná os 1: Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti verejnej správy
Špecifický cieľ 1.1: Integrácia a optimalizácia procesov
Špecifický cieľ 1.2: Posilňovanie analytických kapacít verejnej správy
Špecifický cieľ 1.3: Podpora manažmentu ľudských zdrojov
Aktivity, ktoré budú podporené v rámci investičnej priority

Prioritná os 2: Posilňovanie efektívnosti orgánov verejnej správy pri implementácii
politík
Špecifický cieľ 2.1: Zefektívnenie justičného systému a vymožiteľnosti práva
Špecifický cieľ 2.2: Zefektívnenie finančnej správy
Špecifický cieľ 2.3: Zefektívnenie verejného obstarávania
Špecifický cieľ 2.4: Zamedzenie korupcie a podpora transparentnosti
Špecifický cieľ 2.5: Podpora kapacít a spolupráce so sociálnymi a ekonomickými
partnermi a občianskou spoločnosťou
Aktivity, ktoré budú podporené v rámci investičnej priority

Prioritná os 3: Technická pomoc
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7. OP Technická pomoc

Globálnym cieľom operačného programu je zabezpečiť efektívne, účinné a
správne riadenie, implementáciu, finančné riadenie, kontrolu a audit štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu v rokoch 2007 - 2013 na Slovensku pre dosiahnutie
strategického cieľa SR „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a
výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo
udržateľného rozvoja
Prostredníctvom Operačného programu Technická pomoc sa financujú horizontálne
aktivity zabezpečované ÚV SR a MF SR, ktoré sú spoločné pre všetky operačné
programy, resp. je potrebné ich vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do
riadenia, implementácie a kontroly operačných programov a pre celé územie SR.

8. OP Rybné hospodárstvo

Z pohľadu alokácie finančných prostriedkov a ich čerpania je potrebné
v rámci OP RH rozlišovať medzi cieľom Konvergencia a oblasťami mimo cieľa
Konvergencia (Bratislavský kraj). Pre oblasti mimo cieľa Konvergencia je
charakteristický nízky záujem zo strany potenciálnych prijímateľov. Dôvodom je malý
počet subjektov pôsobiacich v rybnom hospodárstve na danom území, ako aj
neatraktívna miera spolufinancovania, ktorá je podstatne nižšia, ako v prípade cieľa
Konvergencia. Tým, že rozpočtové záväzky sú prijaté osobitne pre cieľ Konvergencia
a pre oblasti mimo cieľa Konvergencia, nie je možná realokácia medzi cieľmi.
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9. Program rozvoja vidieka

Projektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez individuálne projekty
žiadateľov):
Prenos znalostí a informačné akcie
Poradenské služby
Investície do hmotného majetku
Obnova poľnohospodárskeho potenciálu – prevencia
Podpora mladých farmárov, malých fariem a podnikania
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Prevencia a odstraňovanie škôd v lesoch
Investície do nových lesných technológií
Spolupráca
LEADER

Neprojektové opatrenia (realizácia bude zabezpečované cez národné projek
ty):
Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (LFA)
Agroenvironmentálne operácie súvisiace s klímou
Ekologické poľnohospodárstvo
Platby za životné podmienky zvierat
Platby Natura 2000

10. OP Cezhraničná spolupráca SR

ČR
Prioritná os 1
Využívanie inovačného potenciálu
INVESTIČNÁ PRIORITA
1.1 Investície do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom
rozvoja infraštruktúry vzdelávania a celoživotného vzdelávania
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INVESTIČNÁ PRIORITA
1.2 Podpora podnikania a investícií do výskumu a vývoja, a rozvoja prepojení a
synergie medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vyššieho vzdelávania
Prioritná os 2
Dopravná dostupnosť
INVESTIČNÁ PRIORITA
2.1 Zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom napojenia na sekundárnych a
terciárnych uzlov do TEN-T infraštruktúry
INVESTIČNÁ PRIORITA 2.2
Rozvoj ekologicky citlivých a nízko uhlíkových dopravných systémov vrátane riečnej a
morskej dopravy, prístavov a multimodálnych prepojení (7c)
Prioritná os 3
Kvalitné životné prostredie pre obyvateľov
INVESTIČNÁ PRIORITA
3.1 Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva INVESTIČNÁ
PRIORITA
3.2 Ochrana a obnova biodiverzity, ochrana a obnova pôdy a propagácia služieb
ekosystémov vrátane NATURA 2000 a zelenej infraštruktúry
Prioritná os 4
Rozvoj miestnych iniciatív
INVESTIČNÁ PRIORITA
4.1 Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnej verejnej správy
– Fond malých projektov
Prioritná os 5
–Technická pomoc
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Tab.č.33 Harmonogram plnenia
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aktivita
Atraktívne podnikateľské prostredie

1

2

3
Aktivita

1

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020

Úprava miestnej legislatívy
tak, aby podporovala
podnikanie

Zriadenie vlastnej
podnikateľskej činnosti obce
Podpora cestovného ruchu
a agroturizmu
Občianska vybavenosť
Dobudovanie, rekonštrukcia
a modernizácia školskej
infraštruktúry

2

Rekonštrukcia budovy
obecného úradu

3

Dobudovanie, rekonštrukcia
a modernizácia sociálnej
infraštruktúry
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Dobudovanie, rekonštrukcia
a modernizácia kultúrnej
infraštruktúry (kultúrny dom)
Vybudovanie nájomných bytov
Podpora individuálnej
domovej výstavby

7

Vybudovanie kanalizácie

8

Vypracovanie projektov
obnovy a rekonštrukcie
obecných komunikácií,
parkovacích plôch
s dobudovaním príp.
rekonštrukciami inžinierskych
sietí

9

Vybudovanie nových ulíc so
zavedením inžinierskych sietí
a rekonštrukcia a odvodnenie
miestnych komunikácií
a chodníkov
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10

Vybudovanie nových
chodníkov v celej obci

11

12

Vybudovanie chodníka
spájajúceho Horné a Dolné
Zelenice
Vypracovanie systému
značenia ulíc a zrealizovanie
značenia

13

Vypracovanie projektu
a realizácia chodníkov pre
cyklistov (cyklotrás)

14

Vybudovanie centra obce a
rekonštrukcia verejných
priestranstiev

15

Rekonštrukcia autobusových
zastávok, dopravného
značenia

16
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17

Zriadenie informačných tabúľ
(mapa obce)

18

Rekonštrukcia obecného
rozhlasu

Aktivita

Kvalita životného prostredia

1

Vybudovanie zberného dvora

2

Organizácia podujatí pre deti
a dospelých zameraných na
ochranu životného prostredia

3

Rozmiestnenie odpadkových
košov v obci a doplnenie
kontajnerov

4

Realizácia protipovodňových
stavebných úprav
v zaplavovanom území

5
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6

Revitalizácia parku
s vybudovaním oddychovej
zóny

7

Zvýšenie a skvalitnenie
starostlivosti o zeleň v obci

Aktivita
1
2
3

4

5
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Socio - kultúrny rozvoj a rozvoj športu
Zachovanie a podpora
tradičných kultúrnych podujatí
Usporadúvanie nových
kultúrnych, spoločenských a
športových akcií
Rekonštrukcia centra obce pre
spoločenské účely
Obnova verejných
priestranstiev vhodných na
konanie podujatí (osadenie
lavičiek, výsadba zelene...)
Propagácia obce vydávaním
vhodných informačných
materiálov o obecných
podujatiach
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6

Zabezpečenie aktuálneho
zverejňovania informácií pre
občanov na internetovej
stránke obce a pravidelná
aktualizácia web stránky

7

Pravidelné zvolávanie
verejných zhromaždení
občanov

8

Podpora rozvoja informačných
technológií

9

Využívanie obecného rozhlasu
a vývesiek na osvetu

10

Vydávanie časopisu –
obecných novín

11
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kurzov

12
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Zabezpečenie propagácie obce
vydávaním vhodných
informačných materiálov
o obci

13

Vybudovanie nových
športovísk

14

Vybudovanie príp.
rekonštrukcia športovísk
a ihrísk pre deti a mládež
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ZABEZPEČENIE PHSR

8.1 FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PHSR
Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít,
potrebných na naplnenie cieľov programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty
budú súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh,
vyplývajúcich z aktivít sa bude prihliadať na ich dôležitosť a dopad na hospodársky a
sociálny rozvoj obce. Viaceré úlohy sa môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky
samosprávy, mnohé však vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s
inými subjektami.
Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a úloh PHSR sú:

-

vlastné zdroje – rozpočet obce,

-

bankové úvery,

-

štátne dotácie z účelových fondov,

-

dotácie z výťažku lotérií,

-

financie z Národných projektov (MPSVR, úrady práce sociálnych vecí a rodiny),

-

štrukturálne fondy,

-

nadácie, neinvestičné fondy,

-

účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR (holandské, americké, kanadské,...),

-

Svetová banka,

-

sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,

-

združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry, atď.

Štruktúra uvedených zdrojov bude závisieť na aktuálnej finančnej situácii obce, ako aj na
spoločensko-ekonomických podmienkach.
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8.2 ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE PHSR
Nevyhnutnou podmienkou plnenia programu je administratívne zabezpečenie jeho
realizácie. Realizácia vyžaduje pravidelnú systematickú prácu skupín odborníkov
a pracovníkov samosprávy.

Na tento účel sa doporučuje zriadiť nasledovné orgány

s prepojením na vlastné ľudské zdroje:

1. Výbor pre PHSR
Poradný orgán zložený zo starostky a poslancov obecného zastupiteľstva. Úlohou výboru
bude v intervale minimálne dva krát do roka posúdiť Správu o realizácii PHSR a stav
finančného čerpania prostriedkov, dopadovú analýzu PHSR, plán na ďalšie obdobie a
navrhovať stratégiu rozvoja a doplnenie úloh a opatrení, ktoré neboli uvedené v PHSR.

2. Komisia strategického rozvoja
Výkonný útvar, zabezpečujúci plánovanie a realizáciu úloh PHSR. Úlohou útvaru bude:
vypracovávať

projekty,

koordinovať

projekty,

monitorovať

realizáciu

projektov,

vypracovávať dopadové analýzy projektov, spolupracovať s inými partnermi doma a v
zahraničí na realizácii projektov, vyhľadávať potenciálne zdroje a partnerstvá na realizáciu
úloh PHSR, dohliadať nad ekonomickým čerpaním projektových prostriedkov, zbierať
podklady o projektoch v rámci PHSR realizovaných inými subjektami, viesť aktuálnu analýzu
demografie a štruktúry ekonomických charakteristík obce, sledovať podnikateľskú klímu
a vzájomný vzťah odvetví v obci, poskytovať asistenciu podnikom vytváraním všestranných
komunikačných kanálov, atď.

3. Koordinátor pre stratégiu
Bude mať za úlohu: fungovať ako výkonný tajomník, koordinovať realizáciu PHSR,
predkladať správy, podieľať sa na určovaní priorít realizácie PHSR, koordinovať stretnutia,
podnety, požiadavky predstaviteľov rozhodujúcich odvetví na území obce, zaznamenávať
dôležité trendy v hospodárstve majúce dopad na vývoj obce, podieľať sa na budovaní
verejno-súkromných partnerstiev, zúčastňovať sa na dôležitých domácich a zahraničných
stretnutiach, konferenciách, zameraných na rozvoj obce.
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MONITOROVANIE PHSR

Monitorovanie PHSR budú uskutočňovať:

-

Výbor pre PHSR,

-

Komisia strategického rozvoja,

-

Koordinátor pre stratégiu,

-

Obecné zastupiteľstvo,

1 SPÔSOB MONITOROVANIA PHSR

Monitorovanie plnenia PHSR bude vykonávať Komisia strategického rozvoja.
Koordinátorovi pre stratégiu pracovníci Útvaru budú pravidelne predkladať správy o
postupe realizácie a príprave projektov, o vlastnej činnosti a o iných aktivitách súvisiace s
plnením PHSR. Koordinátor pre stratégiu bude predkladať na zasadnutia Výboru Správy o
realizácii PHSR, pre posúdenie súladu aktivít s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja. Výbor vydá k realizácii stanovisko, ktoré sa predloží poslancom na Obecné
zastupiteľstvo pri schvaľovaní ročných rozpočtov.
Počas roka sa môže každý poslanec obecného zastupiteľstva oboznámiť s priebehom
plnenia PHSR na Útvare strategického rozvoja alebo u Koordinátora pre stratégiu.

2 VYHODNOCOVANIE A SPÔSOB MODIFIKOVANIA PHSR

Hlavným hodnotiacim dokumentom PHSR bude Správa o realizácii PHSR, ktorú
vypracuje Útvar strategického rozvoja.

Spôsob modifikovania PHSR
Predkladať návrhy na modifikovanie PHSR bude v právomoci

Výboru pre PHSR.

Koordinátor pre stratégiu môže tiež predkladať Výboru návrhy na doplnenie PHSR. Občania
a inštitúcie môžu tiež v písomnej forme predložiť Útvaru návrh na modifikovanie PHSR.
Na zasadnutia Výboru v termíne schvaľovania obecného rozpočtu predloží Koordinátor
Dopadovú analýzu plnenia PHSR.
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Doplnenie PHSR sa uskutoční formou vypracovania Návrhu na doplnenie PHSR, ktorý
bude obsahovať konkrétne nové špecifické ciele, opatrenia, aktivity a úlohy. Návrh sa
predloží na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Ak doplnenie PHSR bude spojené s
možnosťou získať finančné prostriedky, alebo bude vyvolané inou nevyhnutnou potrebou,
môže sa kvôli tomu tiež iniciovať mimoriadne zasadnutie Výboru alebo obecného
zastupiteľstva.
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ZÁVER
PHSR obce Dolné Zelenice je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu

rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument
je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí
života obce.

PHSR je otvoreným dokumentom, ktorý bude pravidelne polročne vyhodnocovaný
a aktualizovaný na základe požiadaviek príslušných rezortov.

Predmetný PHSR obce Dolné Zelenice bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa:

....................................
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51. http://www.environet.sk/
52. http://www.environet.sk/?M=17&lang=sk
53. http://www.aktrnava.sk/
54. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2004 Z. z., ktorou sa
vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek
55. Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
56. Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky
57. Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
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PRÍLOHY
Obr.č.2 : Panoráma- Dolné Zelenice

Zdroj: Google Maps

Obr.č.3 : Rieka Váh

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr.č.7: Družstvo Siladice s reštauráciou Lukáb

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr.č.8: Súťaž vo varení gulášu
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Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr.č.10: Nadjazd nad diaľnicou

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr.č.12: Materská škola

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr.č.14: Základná škola v parku
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Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr.č.15: Základná škola pri hlavnej ceste

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr.č.16: Obecný park

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr.č.17: Požiarna zbrojnica
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Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr.č.18: Kultúrny dom

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr.č.19: Hotelové zariadenie

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr.č.20: Potraviny a rozličný tovar
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Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr.č.21: Ihrisko pri Základnej škole

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr.č.22: Detské ihrisko

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Obr.č.24: Panoráma – Dolné Zelenice

Zdroj: Google Panoramio
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Príloha - Dotazník
Dolné Zelenice a ich obyvatelia
(dotazník)
Dobrý deň,
venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Výsledky
z dotazníka a Vaše názory budú zohľadnené pri zostavovaní plánov a stratégií obce Dolné
Zelenice. Na Vašom názore nám záleží a budeme radi, keď prispejete touto formou spätnej
väzby k rozvoju našej obce. Vopred ďakujeme!
 žena

1. Pohlavie

2. Vek

 do 25 rokov

 muž

 25 – 59 rokov

 59 rokov a viac

3. Dosiahnutá úroveň vzdelania
 Základné vzdelanie

 Stredoškolské odborné vzdelanie bez maturity

 Stredoškolské vzdelanie s maturitou

 Vysokoškolské vzdelanie

4. Počet členov v domácnosti
1

2

3

4

5

6

 7 a viac

5. Ekonomické postavenie
 Študent

 Zamestnaný

 Dôchodca

 Pracujúci dôchodca

 Nezamestnaný

 Podnikateľ

 Na materskej dovolenke

 Invalid

6. Odvetvie zamestnania
 Primárny sektor (poľnohospodárstvo, ťažba, lesné hospodárstvo, energetika..)
 Sekundárny sektor (priemysel, stavebníctvo..)
 Terciárny sektor (služby, obchod, doprava..)
 Kvartérny sektor (veda, technika, školstvo, zdravotníctvo..)
 Verejná správa (štátna správa, samospráva)
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7. Miesto pracoviska
 Okresné mesto (Hlohovec)

 Iné mesto v okolí (Trnava, Sereď, Nitra, Piešťany..)

 Iné mesto na Slovensku

 Priamo v obci Dolné Zelenice

 Iná obec v okolí

 Zahraničie

8. Ako dlho bývate v obci Dolné Zelenice?
 Do 5 rokov

 5 – 10 rokov

 11 – 20 rokov

 Viac ako 20 rokov

9. Čo považujete za najväčšiu výhodu bývania v obci Dolné Zelenice?
 Pokojný spôsob života

 Blízkosť mesta (výhodná poloha na dochádzku atď..)

 Vlastníctvo domu, pozemku..

 Blízkosť prírody

 Možnosť produkcie vlastných potravín (ovocie, zelenina, hydina..)
 Sociálna komunita (záujem o dianie v obci, susedské vzťahy..)
Iné ..........................................

10. Čo považujete za najväčšiu nevýhodu bývania vo Vašej obci?
 Málo pracovných príležitostí

 Nízka úroveň technickej infraštruktúry

 Absencia zdravotníckeho zariadenia (lekár, lekáreň) a sociálneho zariadenia
(Zariadenie pre seniorov)
 Zlé dopravné spojenia

 Slabé možnosti na nákupy a služby

 Menej spoločenských udalostí (kultúrne vyžitie, šport..)
Iné ..........................................

11. Prečo ste si vybrali obec Dolné Zelenice ako svoje bydlisko? (hlavný dôvod)
 Rodisko
 Blízkosť k okresnému a krajskému mestu

 Zvyk (rodinné zázemie a pod.)
 Tichá lokalita, pokojné bývanie

 Blízkosť prírody
 Lacnejšie bývanie (zdedený dom, pozemok, lacnejší dom/pozemok ako v meste a
pod.)
Iné..........................................
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12. Ako ste spokojný s poskytovaním služieb vo Vašej obci? (oznámkujte ako v škole od 1
výborne až 5 nedostatočne)
1

2

3

4

5

Vybavenie obce elektrinou
Vybavenie obce plynom
Vybavenie obce verejným vodovodom
Služby spojené s komunálnym odpadom
Stav verejnej zelene
Stav verejného osvetlenia
Stav miestnych komunikácií
Možnosti spoločenského a kultúrneho vyžitia
Možnosti športového vyžitia
Možnosti zapájania sa do rozvoja obce
Poskytovanie vzdelania (základná, materská škola)

13. Vyberte podľa Vás 5 najdôležitejších aktivít, na ktoré by sa mala obec Dolné Zelenice v
budúcnosti zamerať vo svojom rozvoji. (vybraných 5 potom označte číslom : od najviac
dôležitej s č.1 až po menej dôležitú s č.5)
 Rekonštrukcia ciest a chodníkov

 Úprava verejných priestranstiev

 Vybudovanie centra obce

 Revitalizácia obecnej zelene a parku

 Vybudovanie športového ihriska

 Ochrana prírody a životného prostredia

 Rekonštrukcia verejných budov

 Starostlivosť o pamiatky

 Bytová výstavba

 Komunálne služby

 Zdravotná a sociálna starostlivosť

 Rozširovanie ponuky a kvality služieb

 Spoločenský život

 Regionálna spolupráca

 Lepšia spolupráca samosprávy s obyvateľmi
 Zlepšiť podmienky pre predškolskú výchovu
 Zlepšiť podmienky pre školskú výchovu
Iné ..........................................................

14. Máte záujem o dianie v obci a zapájate sa do aktivít?
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 Niekedy (napr. raz ročne)

15. Aké sú dôvody prečo sa zapájate / nezapájate do diania v obci?
Odpoveď:

16. Aké sú podľa vás najväčšie nedostatky obce Dolné Zelenice? Čo Vám v obci chýba?
Odpoveď:

17. Ako hodnotíte rozvoj obce Dolné Zelenice za posledných 10 rokov?
 Veľmi pozitívne (značný rozvoj)
 Pozitívne (mierny rozvoj)
 Neutrálne / neviem
 Negatívne (nezaznamenal som väčší rozvoj)
 Veľmi negatívne (obec vôbec nepokročila, nerozvinula sa)

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka!
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Príloha - Metodika na vypracovanie PHSR – skrátená pracovná verzia

Formulár č. Ú 1 - Hlavička dokumentu PHSR (povinný v predpísanej štruktúre)
Názov:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (názov
územia) ... na roky ....
Územné vymedzenie :
... kraj, obec, obce
Územný
plán
obce/VÚC áno – nie
schválený:
Dátum schválenia PHSR:
DD. MM. RRRR
Dátum platnosti:
od DD. MM. RRRR do DD. MM. RRRR
1
Verzia
X.X
Publikovaný verejne:
DD. MM. RRRR
Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. Ú 2 - Zámer spracovania PHSR (povinný v predpísanej štruktúre)
Zámer spracovania PHSR
Názov dokumentu
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (názov územia)...
na roky .... (pozn.: obdobie platnosti, pre ktoré bude
formulovaný je 7 - 10 rokov)
Forma spracovania
- pracovníkmi samosprávy,
- s pomocou externých odborníkov (napr. úplné spracovanie „na
kľúč“, čiastkové spracovanie, metodická podpora).
Riadenie procesu
- spôsob riadenia procesu spracovania (riadiaci tím, pracovné
spracovania
skupiny, úlohy jednotlivých aktérov a ich komunikácia),
- zoznam subjektov, ktoré budú zapojené do spracovania
(budúci členovia pracovných skupín),
- zapojenie
verejnosti
a komunikácia
s verejnosťou
(informovanie, dotazníky/ankety, stretnutia s občanmi).
Obdobie
- obdobie spracovania,
spracovania
- harmonogram spracovania (kroky – termíny – výstupy).
Financovanie
- náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené
spracovania
v osobohodinách)*
- náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky,
analýzy, prognózy, dotazníky,
- náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť,
- náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava
elektronických médií.
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012
*odhad približne 100 hodín/PHSR obce

1

Prvé prijaté znenie sa označuje číslom 1.0. V prípade zásadnej zmeny sa ďalšie aktualizované verzie
označujú 2.0, 3.0 atď. V prípade malých zmien sa označuje 1.1.
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Formulár č. Ú 3 - Harmonogram spracovania PHSR (povinný v predpísanej štruktúre)
Príklad
Harmonogram spracovania PHSR (vzor)

Termín

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Úvod*
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
* do úvodu je potrebné zapracovať aj ex-post hodnotenie predchádzajúceho strategického
dokumentu, predpokladaný časový rámec 6 mesiacov (maximálne 12 mesiacov na úrovni
VÚC)
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Formulár č. Ú 4 - Vzor dohody o partnerstve (odporúčaná forma a obsah)

Názov dokumentu

-

Obdobie platnosti

-

Predmet dohody
Účastníci dohody
Riadenie procesu

-

-

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020

Vzor dohody o partnerstve
Dohoda o partnerstve pri príprave a realizácii PHSR (názov
obce/obcí/VÚC)
obdobie, pre ktoré bude dohoda platná (7 - 10 rokov, na
obdobie realizácie PHSR)
ciele spolupráce partnerov
zoznam dohodnutých strán – hlavných aktérov
spôsob riadenia procesu spracovania a realizácie PHSR
(riadiaci tím, pracovné skupiny, úlohy jednotlivých aktérov
a ich komunikácia),
zoznam subjektov, ktoré budú zapojené do spracovania
(budúci členovia pracovných skupín) a realizácie PHSR
(garanti jednotlivých opatrení, stále pracovné skupiny napr.
pre monitoring a hodnotenie a pod.),
spôsob zapojenia verejnosti a komunikácie s verejnosťou
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(informovanie, dotazníky/ankety, stretnutia s občanmi).
Financovanie
- zoznam spoločných projektov,
- zoznam podporovaných aktivít.
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012
Formulár č. Ú 5 - Osnova PHSR (povinný v predpísanej štruktúre)
Osnova PHSR
Úvod
Táto časť zahŕňa:


obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),



stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR,



stručné zhrnutie

východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa

vymedzeného územia.

Časť 1: Analytická časť
Táto časť obsahuje:


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



ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia
rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného
roku),



analýzu silných a slabých stránok územia,



identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných
faktorov),



analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam),



ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia
rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov realizovaných na
národnej, príp. regionálnej úrovni k 31. 12. príslušného roku),



analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných
faktorov z hľadiska príležitostí a ohrození),



analýzu väzieb územia,



SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),
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analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,



identifikáciu východísk a možných riešení,



odhad budúceho možného vývoja.

Časť 2: Strategická časť
Táto časť obsahuje:


víziu územia,



formuláciu a návrh stratégie,



výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna).

Časť 3: Programová časť
Táto časť obsahuje:


konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom
a prioritám,



súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových
hodnôt.

Časť 4: Realizačná časť
Táto časť obsahuje:


popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,



popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR,
spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,



stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,



systém monitorovania a hodnotenia,



akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

Časť 5: Finančná časť
Táto časť obsahuje:


indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
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model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za
účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový
rozpočet obce/VÚC,



hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

Záver
Obsahuje informáciu o schválení a zverejnení PHSR.
Prílohy


Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov
zapojených do spracovania PHSR



Príloha č. 2 - Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR (východiskové
strategické a koncepčné dokumenty, súvisiaca legislatíva)



Príloha č. 3 - Zoznam skratiek použitých v PHSR



Príloha č. 4 - Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2)



Príloha č. 5 - Dohoda o partnerstve

Zdroj: vlastné spracovanie
Formulár č. Ú 6 - Zoznam členov pracovných skupín (odporúčaná forma a obsah)
Príklad
Zoznam členov pracovných skupín
Funkcia v strategickom plánovaní
Funkcia v pracovnom zaradení
Gestor
náčelník Mestskej polície
samostatný odborný referent, odbor rozvoja
Koordinátor
mesta, Mesto
samostatný odborný referent, odbor rozvoja
Metodik
mesta, Mesto
Organizácia, inštitúcia
Funkcia
Interní odborníci
Mestská polícia
koordinátor prevencie
Mestský úrad, odbor školstva
koordinátor základných škôl

Externí odborníci
starší
referent
skupiny
prevencie
vnútorného odboru
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
oddelenie poradne zdravia
Stredná odborná škola
zástupca riaditeľa školy
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
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Formulár č. Ú 7 - Príklady participatívnych metód (odporúčaná forma a obsah)
Príklad s dôrazom na informovanosť verejnosti
Metóda

Tlačené materiály
Verejné informačné tabule
Letáky rozdávané na verejných
podujatiach
Letáky rozposielané verejnosti
priamo
Prístupne, jednoducho
napísaný bulletin
Informačné formuláre, tabuľky
údajov, infografika
Brožúra s dotazníkovou
kartičkou na zadnej strane,
ktorú je možné odoslať
Technické správy /napríklad
EIA/
Listy (priama pošta)
Plagáty
Pútač
Výstavky a expozície na
verejných miestach
Internetové stránky – vrátane
verejných pripomienok tzv.
chatrooms
Využitie existujúcich médií
Účasť na miestnych aktivitách
a podujatiach
Zverejňovanie informácií
v miestnej tlači
Novinové články a príspevky
členov pracovných skupín,
vyjadrenia expertov
Tlačové konferencie
Stretnutia
Vystúpenia v obecnom
rozhlase/televízií
Reklama
Informačné služby
Telefónna informačná linka
Dni otvorených dverí
PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020

Informovanie
verejnosti

Získavanie
názorov
verejnosti

Zohľadnenie
názorov
verejnosti

XX

X

X
X
XXX
X
XX
XXX
XXX
XXX
X
X
XX

X

XX

XX

X

XX

XX

X

XXX
XXX

XX

X
XX
XXX
XX
X
XX

XX
X

X
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Návštevy lokalít (podobných
obcí)
Informačná
kancelária
s vyškolenými pracovníkmi
Stretnutia
Stretnutia s kľúčovými
ľuďmi/skupinami
Ťažiskové skupiny
(reprezentatívne skupiny
predstavujúce verejnosť)
Verejné stretnutia
Návšteva v dotknutom území
Verejné semináre
Verejné vypočutie
Verejné vypočutie (s odbornou
skupinou )
Využitie miestnych ľudí na
získavanie názorov
Brainstormingové stretnutia
s verejnosťou
Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre záujmové skupiny
Dotazník pre širokú verejnosť
Prieskumy verejnej mienky
Poradné skupiny
Miestne poradné skupiny
Odborné poradné skupiny
Pracovné skupiny
Riešenie problémov a metódy
dosiahnutia konsenzu
Využitie odborníkov
vyškolených v metódach
zapájania verejnosti
Využitie nezávislého
moderátora/facilitátora
Brainstorming
Nezávislí experti poskytujúci
poradenské služby
Rokovanie bez prítomnosti
moderátora/facilitátora
Rokovanie
za
prítomnosti
moderátora/facilitátora
Iné aktivity
Vzdelávacie programy na
vybrané témy (kľúčové,
kritické)
PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020

A

SOC IÁLNEHO

R OZVOJ A

OBC E

DOLNĚ

ZELENIC E

XX

XX

XX

X

XX

XX

X

XXX

XX
X
X
XX

XXX
X
XXX
XX

X
X

XX

XXX

X

X

XXX

XX

X

XX

XXX

X
X
X

XXX
XX
X

X
X
X

XXX
XX
X

XX
XXX
XXX

XXX

XX

XX

XXX

XXX

XX

X

XX

XXX

X

XXX

XXX

XX

X

XXX

X

XX

XXX

XXX

X

X

X
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A

SOC IÁLNEHO

R OZVOJ A

OBC E

DOLNĚ

ZELENIC E

Spracovanie a vyhodnotenie
XXX
prípadových štúdií
X – možné, XX – odporúčané/vhodné, XXX – veľmi vhodné, vysoko odporúčané
Zdroj: vlastné spracovanie
Poznámka
Tabuľka má byť upravená podľa vlastného výberu zvolených participatívnych metód pri
príprave PHSR s dôrazom na konkrétne podmienky obce, VÚC.
Podrobnejší popis ďalších participatívnych metód v prílohe k Metodológii.
Príklady ďalších participatívnych metód:


Efektívny brainstorming



BRAINWRITING



MORFOLOGICKÁ ANALÝZA A VZŤAHY alebo parafráza kľúčových slov



Práca s expertmi



Matica očakávaní



História organizácie: vytvorte biografiu svojej organizácie

Formulár č. Ú 8 - Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov (povinný
v predpísanej štruktúre)
Príklad
Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Názov dokumentu
Platnosť
Úroveň
Zdroj
dokumentu
dokumentu
Národná stratégia regionálneho
2030
národná
www.mindop.sk
rozvoja SR (NSRR)
Komunikačný plán
Komunitný plán
Program rozvoja bývania
Lokálna
stratégia
komplexného
prístupu k MRK
Koncepcia rozvoja ....
Stratégia rozvoja ....
a pod.
Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. Ú 9 (povinný v predpísanej štruktúre) - Ex-post hodnotenie predchádzajúcich
PHSR vrátane hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR
(realizované aktivity, projekty)
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