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„Nepýtaj sa, čo môže obec dať Tebe,
pýtaj sa, čo Ty môžeš urobiť pre obec.“
ÚVOD
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hlboké nad Váhom (ďalej len
PHSR) je rozvojový dokument, ktorý sa spracováva na regionálnej aj miestnej úrovni v súlade
s územnoplánovacou dokumentáciou a existujúcimi rozvojovými dokumentmi, v zmysle
platnej legislatívy - zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení
zákona č. 309/2014 Z.z. Program rozvoja obce je vypracovaný podľa Metodiky na
vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC (verzia 2.0). Metodika bola vytvorená pracovnou
skupinou zriadenou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s cieľom
zjednotiť proces spracovávania PHSR a jeho obsah, v súlade s legislatívou SR. Vypracovaním
PHSR obce Hlboké nad Váhom na roky 2015 – 2022 sa bude pokračovať v uţ zavedenom
procese strategického plánovania a zlepšovania zručností a schopností rozvojových aktivít,
zvýši sa konkurencieschopnosť obce pri uchádzaní sa o podporu zo štrukturálnych fondov
EÚ, obzvlášť v rámci operačných programov zameraných na budovanie miestnej
infraštruktúry.
Formulár 1: Zámer spracovania PHSR
Názov dokumentu

Forma spracovania
Riadenie procesu spracovania

Obdobie spracovania

Financovanie spracovania

Zámer spracovania
Program
hospodárskeho
a sociálneho
rozvoja obce Hlboké nad Váhom na roky
2015 - 2022
Pracovníci samosprávy, s pomocou
externých odborníkov (spolupráca)
 pracovná skupina bola zloţená z
vedenia obce, zamestnancov obecného
úradu, poslancov obecného
zastupiteľstva a komisií,
 spracovania PHSR sa zúčastnili
občianske a záujmové zdruţenia a
podnikateľské subjekty v obci,
 verejnosť bola zapojená
prostredníctvom dotazníkového
prieskumu a informovanie verejnosti
prebiehalo prostredníctvom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
PHSR bol spracovaný v priebehu roka
2015, harmonogram spracovania je
uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Náklady na vlastné spracovanie PHSR boli
financované z rozpočtu obce.

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0
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PHSR je strednodobý rozvojový dokument, vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami
ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňujúci ciele a priority ustanovené v Programe
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Ţilinského samosprávneho kraja, na území
ktorého sa obec nachádza. Je vypracovaný aj v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou
obce a pri uplatňovaní partnerstva. PHSR pozostáva z analytickej, strategickej a programovej
časti. Jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Schválenie PHSR a príslušnej
územnoplánovacej dokumentácie je podmienkou na predloţenie ţiadosti obce o poskytnutie
finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2, zákona
539/2008 Z.z.
PHSR v rozhodujúcej miere vyjadruje záujmy občanov zapojených do programovacieho
procesu formou dotazníkového prieskumu, v ktorom definovali problémy a predpoklady
rozvoja obce. Výsledkom spoločných stretnutí a pravidelnej komunikácie je kvalitný a
uskutočniteľný dokument, ktorý má za sebou mobilizáciu vnútorných zdrojov, hmotných,
finančných ale hlavne ľudských, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou implementácie rozvojovej
stratégie PHSR.
V rámci samotnej prípravy PHSR prebiehala aktualizácia a vyhodnotenie predchádzajúceho
PHSR, zhromaţďovanie aktuálnych informácií a dokumentov, spracovanie, porovnávanie a
hodnotenie informácií, organizačné zabezpečenie pracovných stretnutí a spracovanie
získaných informácií.
Formulár 2: Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR
Metóda
Informačné formuláre,
tabuľky údajov

Informovanie
Získavanie
Zohľadnenie
verejnosti
názorov verejnosti názorov verejnosti
Tlačené materiály
Áno
Vyuţitie existujúcich médií

Informovanie
v obecnom rozhlase

Áno
Stretnutia

Stretnutia s kľúčovými
ľuďmi/skupinami
Využitie obyvateľov na
získavanie názorov

Áno

áno

áno

Áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre širokú
verejnosť

Áno
Poradné skupiny

Miestne poradné
skupiny

Áno
Riešenie problémov

Rokovanie bez
prítomnosti
moderátora/facilitátora

Áno

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0
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PHSR umoţňuje obci koncepčné a plánovité riadenie, spolufinancovanie rozvojových
projektov i vlastných investičných a neinvestičných aktivít, prípadne aktivít, ktoré sú
financované zo zdrojov súkromných investorov. Je to ţivý dokument reagujúci na potrebné
zmeny, zapríčinené vnútornými alebo vonkajšími faktormi, a preto sa predpokladajú aj jeho
tvorivé dodatky, inovácie a aktualizácie. Na základe výsledkov ročného hodnotenia bude
priebeţne aktualizovaný a dopĺňaný.
PHSR tvorí tieţ základ pre plánovanie dlhodobého trvalo udrţateľného rozvoja obce. Zároveň
je však potrebné, aby obec účelovo nezľavovala z rozvojových princípov a hodnôt a udrţala si
napĺňanie svojej vízie a stanovených strategických cieľov v čo najširšom meradle.
Formulár 3: Harmonogram spracovania PHSR
Rok 2015

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Prípravná časť
Analytická časť
Strategická a programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
Schválenie
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0

Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Hlboké nad Váhom na roky
2015 - 2022 je súčasťou sústavy základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v
Slovenskej republike. Táto sústava je členená na strategické a programové dokumenty
vypracovávané na úrovni štátu, sektorov, samosprávnych krajov, regiónov a obcí a
programové dokumenty Európskej únie (pre vyuţitie zdrojov štrukturálnych fondov). Podpora
regionálneho rozvoja sa uskutočňuje v súlade s programovaním na miestnej, národnej
a nadnárodnej úrovni.
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1. ANALYTICKÁ ČASŤ

1.1 Charakteristika obce
Orgány obce
Základnými orgánmi obce Hlboké nad Váhom sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zloţený z 7 poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie poslancov končí zloţením sľubu
poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta je predstaveným obce a jej
najvyšším výkonným orgánom. Starostu volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Je
štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch a pracovnoprávnych vzťahoch
pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods.3 zák.).
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto stále komisie:
 Finančná komisia
 Komisia kultúra a šport
Obecné zastupiteľstvo môţe podľa potreby zriadiť ďalšie stále alebo poradné komisie.
Činnosť a pôsobnosť komisií upravuje Štatút obce.
Symbolmi obce Hlboké nad Váhom sú znak, zástava a pečať. Obec pouţíva uvedené
symboly pri výkone svojich samosprávnych funkcií.
Z hľadiska verejnej správy je obec súčasťou vyššieho územného celku Ţilinského
samosprávneho kraja. Patrí do okresu Bytča. Tvorí spoločne celok NUTS I – Slovenská
republika, v rámci územných jednotiek NUTS II – Stredné Slovensko – Ţilinský kraj, NUTS
III – VÚC Ţilina, LAU IV – okres Bytča a LAU V – obec Hlboké nad Váhom. Ide o
klasifikáciu, ktorá je zavedená Štatistickým úradom Európskej komisie (Eurostat), v
spolupráci s národnými inštitútmi pre štatistiku, v prípade Slovenska Štatistickým úradom
Slovenskej republiky.
Obec je členom nasledovných organizácií:
 Regionálne zdruţenie miest a obcí Horného Povaţia, záujmové zdruţenie
právnických osôb, ktoré vzniklo v záujme obhajoby zákonných práv a záujmov miest
a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, koordinovať postup
pri vykonávaní im zverených úloh a navrhovať riešenia prípadných kompetenčných
problémov medzi samosprávnymi a územnými orgánmi.
 Obec je akcionárom spoločnosti SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie,
a.s. Akcionármi spoločnosti sú výlučne mestá a obce. Z celkového počtu akcií 96,5 %
vlastní 102 miest a obcí z regiónov Ţiliny a Kysúc.
 Občianske zdruţenie "Miestna akčná skupina Zem palatína Juraja Thurzu“.
Zdruţenie vzniklo spojením dvoch občianskych zdruţení. Občianske zdruţenie
Miestna akčná skupina Javorníky - Hričov, sa na základe dohody s Miestnou akčnou
skupinou Bytčianska kotlina dohodli, ţe vytvoria spolu jeden celok. To sa udialo dňa
25. mája 2015 so zápisom v registri občianskych zdruţení na MV SR dňa 30. 6.
2015. Členmi OZ MAS Zem palatína Juraja Thurzu je 28 obcí, z čoho 2 majú štatút
mesta a ďalších 32 subjektov neverejnej sféry. Je to právnická osoba zaloţená
v súlade s ustanoveniami zákona 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov - dobrovoľný
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zväzok verejno – súkromného partnerstva, ktorého poslaním je podpora a koordinácia
rozvoja vidieckeho územia mikroregiónov Bytčianskej kotliny, Hričova a Javorníkov
spolu s Hornými Kysucami.
 Matúšovo kráľovstvo, nový produkt aktívneho cestovného ruchu, ktorý vznikol
v roku 2001. Oblasť pôsobnosti kráľovstva sa rozprestiera na západnej tretine
Slovenska a spadá do nej cca 1100 miest a obcí.
Geografická a zemepisná charakteristika
Obec sa rozprestiera na Hornom Povaţí oblasť Stráţovské vrchy, ktorá sa viaţe na dva
orografické celky: Stráţovské vrchy a Súľovské vrchy. Je to kotlina obklopená zo všetkých
strán kopcami a názvami: Kolárovec, Ostrý vrch, Hrabovský vrch, Lípie. Obec Hlboké nad
Váhom susedí s obcami: z východnej strany s Hričovským Podhradím, so západnej strany s
Hrabovým. Rieka Váh, ktorá preteká okolo katastra obce, susedí s obcou Kotešová, mestom
Bytča (Hliník). Pólom miestneho významu je mikroregión Bytčianskej kotliny (člen
euroregiónu Beskydy), ktorý zdruţuje 11 obcí (Hvozdnica, Štiavník, Petrovice, Kolárovice,
Veľké Rovné, Kotešová, Predmier, Maršová – Rašov, Hlboké nad Váhom, Jablonové, Súľov
– Hradná) a mesto Bytča.
Orava

Kysuce

Čadca
%

Námestovo
%

Kysucké Nové
%
Kys
Mesto
Bytča
U
%

%

Dolný Kubín

Ţilina

Horné
Považie

U
%

U
%

Martin

Turiec

U
%

v
Tvrdošín

%

Ružomberok

Liptov
%

Liptovský Mikuláš

U
%
Turčianske
Teplice

%

Obr. č. 1: Mapa Ţilinského samosprávneho kraja
Obec Hlboké nad Váhom je vidiecka obec strednej veľkosti s potenciálom pre rozvoj bývania,
agroturistiky a cykloturistiky. Katastrálne územie obce Hlboké nad Váhom sa nachádza na
Hornom Povaţí na severe Slovenska. Riešené územie je vymedzené katastrálnou hranicou
obce Hlboké nad Váhom. Celková výmera katastrálneho územia obce predstavuje plochu
5,36 km², z čoho poľnohospodárska pôda tvorí 2,47 km² a lesné pozemky 2,13 km².
Katastrálne územie obce hraničí s katastrálnym územím mesta Bytča a katastrálnymi
územiami obcí Hrabové, Paština Závada, Súľov a Hričovské Podhradie.
Obec sa nachádza v Stráţovských vrchoch a Súľovských vrchoch. Je to kotlina obklopená zo
všetkých strán kopcami a názvami: Kolárovec, Ostrý vrch, Holý vrch, Lípie. Rieka Váh
preteká okolo katastra obce.
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História obce a prírodné pomery
Chotár Horného Hlbokého pôvodne tvoril juhozápadnú časť územia patriaceho okolo roku
1208 ku Hričovu. Hlboké sa medzi dedinami, patriacimi k Hričovskému hradnému panstvu po
prvý raz spomína v roku 1469. Vzhľdom na doteraz sprístupnené poznatky moţno za
najstaršiu zachovanú písomnú zmienku o Hlbokom nad Váhom povaţovať listinu
benediktínskeho Konventu sv. Hypolita mučeníka zo Zobora z 9.2.1347, ale zároveň nemoţno
nepripustiť, ţe počiatky obce siahajú do rokov 1208 – 1209. Z toho dôvodu sa 800-ročnica
obce slávila v roku 2009. V rokoch 1546 – 1549, za panstva bytčianskych Thurzovcov
v Hlbokom, sa zvýšila zaľudnenosť asi na 60 ľudí a bola tu usídlené jedna zemianska rodina.
Hlboké sa časom rozdelilo na Dolné a Horné a od roku 1784 mala kaţdá obec svoju pečať.
Hospodárska kríza, umocnená opakujúcou sa neúrodou na konci 19. storočia v osemdesiatych
rokoch, ťaţko doľahla na sociálnu situáciu obyvateľov Horného a Dolného Hlbokého.
Nesmierna bieda a ťaţké ţivotné podmienky sa stali rozhodujúcimi činiteľmi, ţe viacerí
občania sa z obce vysťahovali za prácou aţ do Ameriky. Svedectvom toho je vybudovaný
pamätník vybudovaný Horno – Hlbockými vysťahovalcami - americkými Slovákmi v roku
1902. Pamätník sa nachádza na úpätí kopca Homolka, pri vstupe do obce Hlboké nad Váhom.
V období po roku 1918 obce Dolné a Horné Hlboké administratívne patrili do okresu Veľká
Bytča. Na konci druhej svetovej vojny boli obe obce vyrabované a vyplienené ustupujúcou
nemeckou armádou. Dňa 30. apríla boli obce oslobodené jednotkami 1. Československého
armádneho zboru. Ihneď po roku 1945 začali občania svoje obce zveľaďovať. Stavali sa nové
rodinné domy, aj hospodárske objekty, opravovali sa miestne prašné komunikácie i poľné
cesty, upravovali sa urbárske pasienky. V roku 1947 sa prestali pouţívať petrolejky, kahany
a sviece, lebo do obcí Dolné a Horné Hlboké bola zavedená elektrina. V roku 1955 sa
v Dolnom Hlbokom začala stavať hasičská zbrojnica a následne kultúrny dom. Oba objekty
boli slávnostne sprístupnené v roku 1966.

Obrázok č. 1 Socha patróna hasičov Sv. Floriána
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Obec Hlboké nad Váhom vznikla v roku 1960 zlúčením dvoch susediacich obcí Dolné Hlboké
a Horné Hlboké. Hlboké nad Váhom existovalo do roku 1971 ako samostatná obec. V roku
1971 bola, v rámci integrácie, aţ do roku 1998 pričlenená k mestu Bytča. Obyvatelia obce
však s týmto stavom nesúhlasili, a preto v júni roku 1998 vyvolali referendum (a to uţ druhé)
za účelom odčlenenia sa od mesta Bytče. Na hlasovaní sa zúčastnilo 98 % oprávnených
voličov a 99 % bolo za odčlenenie sa od mesta Bytče. V júni 1998 sa konali voľby do
obecného zastupiteľstva. Po osamostatnení sa zrealizovalo niekoľko investičných aktivít práce na údrţbe budov patriacich do správy obce, vybudovanie káblovej televízie,
plynofikácia celej obce, zrekonštruovala sa materská škola so základnou školou. Do týchto
aktivít boli zapojení aj občania, ktorí pracovali a vypomáhali podľa potreby.
Obec sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Stráţovské vrchy (viaţe sa na dva orografické
celky: Stráţovské vrchy a Súľovské vrchy). Je to kotlina obklopená zo všetkých strán
kopcami s názvami: Kolárovec, Ostrý vrch, Hrabovský vrch, Lípie atď.
Umiestnenie obce je priamo ovplyvnené tokom Hlbockého potoka ako i reliéfom. Obec
prináleţí do horskej oblasti s členitým terénom a jej súčasná výstavba sa orientuje aj na svahy
zbiehajúce sa k potoku. Budovy sú väčšinou orientované systémom potočných ulicoviek tak,
aby mali pred domom do ulice okrasnú záhradku a pri dome dvor, ktorý nadväzuje na
záhradku, resp. súvisí s políčkom.
Obec Hlboké nad Váhom susedí s obcami: z východnej strany s Hričovským Podhradím, zo
západnej strany s Hrabovým. Rieka Váh, ktorá preteká okolo katastra obce, susedí s obcou
Kotešová, mestom Bytča (Hliník).
Klimatické podmienky
Z hľadiska klimatických podmienok sa územie okresu Bytča radí do pásma mierne teplého,
ktoré je charakterizované dlhým, teplým, suchým aţ mierne suchým letom. Prechodné
obdobie je krátke s miernou aţ mierne teplou jarou a mierne teplou jeseňou. Zima je krátka,
mierna, suchá s krátkym trvaním snehovej pokrývky. Počet letných dní je 40 - 50 s max.
teplotou v júli 25 oC a vyššie, priemernou teplotou v januári -3,9 oC a v júli 16,4 oC.
Priemerná ročná teplota je 7,4oC. Prevládajú severné a západné smery vetrov. Snehová
pokrývka je 60 - 80 dní s mocnosťou 25 - 40 cm. Z hľadiska zráţok má územie typ kotlinovej
klímy, patrí do mierne vlhkej klimatickej oblasti. Priemerný dlhodobý ročný úhrn zráţok je
754 aţ 781 mm. Kataster obce moţno povaţovať za biologicky a krajinne významné
a hodnotné prostredie.
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1.2 Technická infraštruktúra
1.2.1 Dopravný systém
Obec sa rozprestiera na Hornom Povaţí, v kotline obklopenej zo všetkých strán kopcami.
Katastrom obce prechádza cesta I. triedy Bratislava - Ţilina, diaľnica D1 a územím prechádza
aj ţelezničná elektrická dvojkoľajová trať č. 120, zaradená do I. kategórie medzinárodného
významu - Bratislava – Ţilina, ktorá je súčasťou európskeho multimodálneho dopravného
koridoru. Obec Hlboké nad Váhom je napojená na nadradenú komunikačnú sústavu (diaľnica
D1) cestou I/18 a cestou tretej triedy v správe Ţilinského samosprávneho kraja. Vzdialenosť
diaľnice je len 1,5 km.
Tabuľka 1: Stav dopravnej infraštruktúry
Dĺţka
miestnych
komunikácií

Počet autobusových
zastávok

Vlak

5 km

3

nie

Benzínová
Dĺţka
Parkovacie
pumpa
chodníkov
plochy
nie

0 km

áno

Zdroj:Obecný úrad Hlboké nad Váhom 2015

Povrchovú úpravu komunikácií tvorí asfalt, betónové panely (200 m ku kostolu) alebo štrk.
Šírka komunikácií sa pohybuje v rozmedzí 3,0 – 5,0 m podľa priestorových moţností.
Komunikácie tak svojou smerovou, šírkovou a povrchovou úpravou nevyhovujú vţdy
kladeným poţiadavkám. Preto v novom programovacom období plánujeme zrekonštruovať
cca 4 km komunikácií.
Obsluţné komunikácie dopĺňajú celý komunikačný systém obce. Väčšinou ide o obojsmerné
cesty nedostatočných šírkových parametrov, bez chodníkov. Vo veľkej miere majú narušený
asfaltový a štrkový povrch, bez odvodnenia. Sieť komunikácií zabezpečujúcich dopravnú
obsluhu obce pokračuje aj mimo zastavané územie obce sieťou poľných ciest a účelových
komunikácií (v smere z obce do chatovej osady a cesta ku Hlbockému vodopádu). Sú to lesné
cesty – nespevnené, v zlom technickom stave. Vedú cez pozemky a lesné porasty súkromných
majiteľov urbárskych pozemkových spoločenstiev Horné a Dolné Hlboké. Takmer všetky
majú narušený povrch a sú zhotovené len zhutnením zeminou a niekde kamenivom, niektoré
cesty nie sú spevnené vôbec. Úprava ciest mimo zastavaného územia bude reálna aţ po
úprave miestnych komunikácií.
Dopravné spojenie
V rámci obce zabezpečuje hromadnú prepravu osôb dopravný závod SAD Ţilina, a.s. Väčšina
spojov smeruje z Bytče cez Hlboké nad Váhom do Ţiliny. Z obce odchádza spoj cca kaţdú
polhodinu, ale iba zo zastávky Pri kríţi, čo je na začiatku dediny. Do dediny zachádza autobus
cca kaţdé 3 hodiny. V takom istom časovom intervale autobusy z obce odchádzajú.
Autobusové spojenie s mestom Ţilina a Bytča nie je dostatočné. Občania sa prepravujú najmä
autami. V intraviláne obce sú situované 4 autobusové zastávky. Ich rozmiestnenie, z hľadiska
dochádzkových vzdialeností, vyhovuje potrebám obce. Obec nemá priame spojenie po
ţelezničnej trase. Ţelezničné spojenie umoţňuje trať č. 120 Bratislava - Ţilina. Najbliţšia
nástupná stanica je v obci Bytča, Hrabové vzdialená cca 3 km.
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Parkoviská v obci
Parkovanie v obci je riešené individuálne na vlastných pozemkoch alebo v súkromných
garáţach obyvateľov. V jednotlivých prípadoch a podľa miestnych pomerov je parkovanie
moţné i na okrajoch obsluţných komunikácií, tieţ v koncových priestoroch, ktoré sú
vyuţívané na otáčanie vozidiel. Obec má vyčlenené parkovacie plochy v centrálnej časti obce,
za kultúrnym domom.

1.2.2 Vybavenosť územia
Tabuľka 2: Obecná infraštruktúra
Plyn

Vodovod

Kanalizácia
splašková

ČOV

Vykurovanie

Minerálny / Termálny
prameň

Internet

Káblová
TV

áno

áno

nie

nie

Tp., El., plyn

nie

áno

áno

Zdroj:Obecný úrad Hlboké nad Váhom 2015

Zásobovanie vodou a kanalizácia
Obec Hlboké nad Váhom leţí v nadmorskej výške 347 m n. m. v Stráţovských vrchoch. Sídlo
Hlboké nad Váhom je zásobované pitnou vodou z verejného skupinového vodovodu, ktorý
bol vybudovaný v roku 1960. Na protipoţiarne účely je v obci od roku 1947 vybudovaná
vodná nádrţ. Vodné zdroje v katastri obce Hlboké nad Váhom sú dostatočné aj pre uvaţované
rozšírenie obce.
V obci nie je vybudovaná kanalizácia. Domy sú odkanalizované vlastnou domovou
kanalizáciou (ţumpami, alebo septikmi a domovými ČOV). Odvoz odpadov zo septikov
a ţúmp si občania zabezpečujú na vlastné náklady. V novom programovacom období má obec
v pláne vybudovanie kanalizácie s čističkou odpadových vôd. Nakoľko obec nie je moţné
urbanisticky spojiť s mestom Bytča, ani s inými obcami, je potrebná vlastná ČOV. Túto
náročnú investíciu plánujeme financovať z európskych zdrojov.
Zásobovanie elektrickou energiou
Obec je elektrifikovaná od roku 1947 a postupne, podľa potreby, bola elektrická sieť
rozširovaná. Územie obce je zásobované elektrinou z vysokonapäťovej odbočky z
transformovne Ţilina. Potrebný elektrický výkon sa do obce prenáša po 22 kV vedení a
radiálnej VN odbočke pre obec Hlboké nad Váhom.
V obci je vybudovaných celkom 3 trafostaníc, ktoré sú vo vonkajšom stĺpovom a zemnom
prevedení. Pre súčasné odbery elektrickej energie sú trafostanice výkonovo dostatočné.
Sekundárna sieť v obci je celoplošne zrealizovaná vzdušným rozvodom po betónových
stĺpoch, vrátane verejného osvetlenia v intraviláne obce, ktoré pozostáva z 55 svietidiel.
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Zásobovanie plynom
Na území obce je kompletne vybudovaná plynárenská sieť. Plynofikácia obce začala v roku
1999 a do uţívania bola uvedená v roku 2000. Pre všetkých potenciálnych odberateľov plynu
sú vytvorené dostatočné podmienky na odber plynu. V súčasnosti je v obci cca 200
odberateľov. Ďalšie rozširovanie plynovodnej sústavy je moţné iba v prípade nových
stavebných činností a rozširovania IBV. Zásobovanie zemným plynom je riešené z
vysokotlakového plynovodu Severné Slovensko DN 500 PN 64, ktorý je zdrojom plynu pre
integrovanú plynárenskú sústavu s regulačnou stanicou Hlboké nad Váhom.
Zásobovanie teplom
Súčasný stav zásobovania teplom a prípravou teplej úţitkovej vody (TÚV) je
charakterizovaný ako decentralizovaný so spaľovaním plynu a tuhých palív (uhlie, drevo)
v lokálnych spotrebičoch a kotloch na ústredné vykurovanie s prevaţujúcou základňou na
plyn. Objekty občianskej vybavenosti sú zásobované teplom z vlastných zdrojov tepla, najmä
ústredným vykurovaním.
Obec podporuje aj vyuţívanie netradičných zdrojov tepla ako sú tepelné čerpadlá, slnečná
energia, biomasa a pod. Vyuţitie slnečnej energie je v tejto oblasti moţné len pre ohrev TÚV,
nakoľko pre zimné vykurovanie je vzhľadom na klimatické pomery málo účinné a vyţaduje
ešte prídavný zdroj tepla. Náklady na inštaláciu nových technológií, vyuţívajúcich
obnoviteľné zdroje energie (OZE), sú na Slovensku stále dosť vysoké. Preto sa budeme snaţiť
vyuţiť podporu štátu cez Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
„Zelená domácnostiam", ktorá je plánovaná v programovacom období 2014 - 2020.
Pošta, informačné zariadenia, telekomunikácie
Poštové sluţby v obci nie sú zabezpečované poštovou prevádzkou. Obec organizačne
prislúcha pod Regionálne poštové centrum Ţilina, riadené Ústredím Slovenskej pošty a.s. Pre
odosielanie listových zásielok je pri obecnom úrade umiestnená poštová schránka. Rozvoj
poštovej prevádzky v obci je v kompetencii spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
Miestny rozhlas funguje ako drôtový rozhlas. Celkovo je v obci rozmiestnených 33
ampliónov.
V obci je zavedená káblová televízia, 100 % vedenia je umiestnené v zemi. V novom
programovacom období obec plánuje spustiť obecný televízny kanál, kde budú podľa potreby
zverejňované aktuality obecného úradu, plány a akcie spolkov a zdruţení z obce. Obyvatelia
tak budú mať o dianí a aktivitách v obci pravidelné informácie.
V obci je šírený bezdrôtový internetový signál. Na obojsmerný prístup k informáciám v smere
občan - obec a opačne je zriadená webová stránka obce www.hlbokenadvahom.info, ktorá
slúţi ako obecný informačný portál.
Z hľadiska telekomunikačného členenia Slovak Telekom, a.s. prislúcha obec Hlboké nad
Váhom pod Centrum sieťovej infraštruktúry Ţilina. Miestna telefónna sieť je realizovaná
úloţnými i závesnými káblami. Telefónna rozvodná sieť v obci je dobudovaná a s jej
podstatným rozširovaním sa uţ do roku 2022 nepočíta. V roku 2004 bol vybudovaný vysielač
mobilného operátora Orange a v roku 2008 Telekom. V obci je pre mobilné siete dostatočný
signál.

13

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE HLBOKÉ NAD VÁHOM
__________________________________________________________________________________________

1.3

Sociálna infraštruktúra a občianska vybavenosť

Obec Hlboké nad Váhom má najmä obytnú funkciu s primeranou občianskou vybavenosťou,
športovým vyţitím a rekreáciou. Urbanistickú štruktúru obce tvoria pôvodné jednotraktové
murované domy, zriedka aj drevené s architektonickými úpravami a novšie stavby väčšinou 1
- 2 podlaţné, murované, dvojtraktové so sedlovými strechami. Plochy vhodné na asanácie sa
v obci nenachádzajú.
Zastavaná časť obce Hlboké nad Váhom tvorí ucelenú kompaktnú štruktúru.
V programovacom období 2007 – 2013 bolo v obci zrealizovaných niekoľko investičných
aktivít. V rokoch 2008 - 2010 bola kompletne zrekonštruovaná základná škola s materskou
školou a interiér budovy kultúrneho domu, v ktorej sa nachádza obecný úrad. Tu
boli vymenené okná a elektroinštalácia, budova bola odvodnená. V roku 2011 boli v rámci
Regionálneho operačného programu zrekonštruované a prepojené 2 verejné plochy. Bola
zrekonštruovaná cesta, ktorá spája centrum obce s turistickým info bodom pod Hlbockým
vodopádom. V info bode bolo postavené nové sociálne zariadenie spolu s altánkom, kde
môţu turisti po náročných túrach oddychovať. V záujme zvýšenia turistickej atraktivity obce
bol v centre obce upravený park, vybudované detské ihrisko s prístupovými cestami,
vyregulovaný Hlbocký potok v dĺţke 300 m. Na verejných priestranstvách boli osadené prvky
drobnej architektúry. V rokoch 2009 – 2010 bol nad ihriskom spevnený svah zosunutý
vplyvom daţdov. V roku 2009 bola vedľa kultúrneho domu vybudovaná fontána, za
kultúrnym domom, na detskom ihrisku bola v roku 2015 vykopaná studňa slúţiaca na
zavlaţovanie trávnikov. Súčasne so studňou bolo vybudované zariadenie s pitnou vodou pre
turistov.
V nasledujúcich tabuľkách je poskytnutý prehľad o existencii základných aj doplnkových
zariadení občianskej vybavenosti v obci. Ide o vybavenosť v oblasti technickej infraštruktúry,
sluţieb, sociálnych sluţieb, zdravotníctva, školstva a športového vyţitia.
Tabuľka 3: Sociálna infraštruktúra v obci
Pošta

Obchod

Pohostinstvo

Penzión s reštauráciou

Kaderníctvo

nie

2

1

nie

nie

Podnikateľský
subjekt
áno

Lekár

Lekáreň

Materská
škola

Základná škola

CVČ

Kniţnica

Kultúrny
dom

nie

nie

áno

áno

nie

áno

áno

Kostol

Dom
smútku

Cintorín

áno

áno

2

Informačné
centrum
nie

Káblová TV

Miestny
rozhlas

Hasičská
zbrojnica

áno

áno

áno

Futbalové
ihrisko

Multifunkčné
ihrisko

Propagačný
materiál

www
stránka obce

1

1

Nie

áno

Verejne
prístupný
internet
nie

Internetové
pripojenie

áno

Zdroj:Obecný úrad Hlboké nad Váhom 2015
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Školstvo
Obec je zriaďovateľom Základnej školy (prvý stupeň) a materskej školy pri ZŠ. ZŠ má právnu
subjektivitu a navštevujú ju výhradne ţiaci z obce Hlboké nad Váhom. Škola pre svojich
ţiakov realizuje rôzne záujmové krúţky. Druhý stupeň ţiaci navštevujú v ZŠ v Bytči.
Kapacita materskej školy je 40 ţiakov, v školskom roku 2014/2015 ju navštevuje 22 ţiakov.
Kapacita základnej školy je 60 ţiakov. V školskom roku 2014/2015 navštevuje školu 24
ţiakov z Hlbokého nad Váhom. Učia sa v dvoch spojených triedach, 1. a 3. stupeň a 2. a 4.
stupeň. Ţiaci môţu vyuţívať aj školskú druţinu. V školskom roku 2014/2015 ju navštevuje 13
detí. V škole je umiestnená výdajňa jedál s jedálňou, kde sa denne stravuje pribliţne 40
stravníkov - ţiakov základnej školy a detí materskej školy a učiteľov. Strava je dováţaná vo
varných nádobách.
Tabuľka 4: Vývoj počtu ţiakov v základnej a materskej škole
Školský rok
rok
rok
Počet
ţiakov ZŠ
Počet ţiakov MŠ

2010/2011
32
28

2011/2012
32
34

2012/2013
27
28

2013/2014
28
31

2014/2015
24
22

Zdroj: Základná škola Kamenná Poruby 2015

Obr. č. 3 Budova základnej školy s materskou školou
Po prenesení kompetencií v oblasti školstva a fiškalnej decentralizácií je povinnosťou obce
riešiť otázky zabezpečenia financovania a prevádzky ZŠ s MŠ, vrátane rekonštrukcií, opráv a
údrţby. Súčasný technický stav školských budov si vyţaduje neustále financovanie. Obec
získala v predchádzajúcom programovom období mimoriadne finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu na kompletnú rekonštrukciu budovy základnej a materskej školy. Budova
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bola nadstavená a zateplená, vymenili sa okná a dvere, zrekonštruovalo sa
vykurovanie, elektroinštalácia a všetky sociálne zariadenie, bolo obnovené vybavenie školy a
zo starej kotolne bola vybudovaná telocvičňa. Aj napriek tomu, ţe počet ţiakov základnej
školy sa z roka na rok zniţuje, jej udrţanie je stále prioritným záujmom obce.
Šport a rekreácia
V obci sa nachádza obecné futbalové ihrisko s trávnatým povrchom. V rokoch 2009 – 2010
bol nad ihriskom spevnený zosunutý svah a vybudovaná tribúna. Výška investície zo ŠR bola
vo výške 21 tis. EUR.
V areáli je budova TJ vybudovaná ešte v roku 1959. V roku 2013 bola budova TJ,
z finančných prostriedkov obce, nadstavená vo výške jedného nadzemného podlaţia a
prekrytá strešnou krytinou. V roku 2015 sme poţiadali o dotáciu na dobudovanie nadstavby
budovy Telovýchovnej jednoty a zrekonštruovanie prízemia. Naša ţiadosť nebola podporená,
preto túto aktivitu budeme riešiť v novom programovacom období.
V priestore nadstavby je v súčasnosti vybudovaná len väčšia časť priečok jednotlivých
miestností. V ďalšom kroku je potrebné vybudovať elektroinštaláciu a vedenie vody,
domurovať zvyšné priečky, osadiť okná a dobudovať interiér, v ktorom plánujeme vybudovať
spoločenskú miestnosť s malou kuchynkou, dve menšie miestnosti a sociálne zariadenia.
V prízemnej časti budovy (šatne, sprchy a 2 administratívne miestnosti), ktorú vyuţíva TJ
Sokol, je nutná sanácia múrov pordezaním, výmena okien a podláh, nové obklady a omietky
priečok. Je potrebné zrekonštruovať rozvody vody a elektrického vedenia, dobudovať
sociálne zariadenia a vykurovanie budovy. Tieto priestory sú uţ dávno nevyhovujúce,
nakoľko v budove sa nenachádza ani sociálne zariadenie, takţe ich rekonštrukcia je
nevyhnutná. Zrekonštruovaná a zmodernizovaná budova TJ Hlboké nad Váhom nebude slúţiť
len futbalistom (druţstvá ţiakov, dorastencov a muţov). Vybudované priestory plánujeme
vyuţívať najmä na voľnočasové aktivity obecných záujmových krúţkov a skupín – divadelnej
skupiny, miestnej organizácie poţiarneho zboru (deti, ţiaci, dorastenky, dorastenci a muţi),
turistického oddielu a záhradkárov.
V roku 2010 bolo na obecnom pozemku, pri základnej škole, z obecných finančných
prostriedkov, vybudované verejné multifunkčné ihrisko s asfaltovým povrchom. Je
vyuţívané na rôzne hry ako futbal, volejbal, bedminton a vybíjanú. V zimnom období je na
ihrisku vytvorený ľad a vyuţíva sa na zimné športy – hokej a korčuľovanie.
Sociálna starostlivosť a zdravotníctvo
Sociálne sluţby pre nevládnych občanov pre obec zabezpečuje Zariadenie pre seniorov a
denný stacionár Jesienka v Bytči. Pre občanov, ktorý potrebujú len opatrovateľskú sluţbu, ju
obec zabezpečuje prostredníctvom sociálneho referátu mesta Bytča. Vzhľadom k postupnému
zvyšovaniu vekového priemeru v obci a značnému zastúpeniu starších a postihnutých
občanov je v prípade potreby potrebné, v novom programovacom období, hľadať riešenia na
zabezpečenie sociálnych sluţieb.
V obci nie sú zastúpené ţiadne zdravotnícke ani lekárenské sluţby. Spádové územie je malé
na vytvorenie lekárskeho pracoviska. V Bytči sa nachádza zdravotné stredisko, ktoré pokrýva
aj potreby obce Hlboké nad Váhom. Dostupnosť strediska aj lekární je 5,5 km. Občania
vyuţívajú aj zdravotnícke zariadenie v Povaţskej Bystrici a meste Ţilina.
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Správa obce a kultúra
Správu obce, administratívne úkony a sluţby pre občanov zabezpečuje obecný úrad. Budova
úradu je umiestnená v budove kultúrneho domu, v strede obce. Priestory pre chod samosprávy
sú dostatočné. V roku 2011 boli vymenené okná. Na nádvorí kultúrneho domu je umiestnená
hasičská zbrojnica, vybavená potrebnou poţiarnickou technikou, budova Urbárskeho
pozemkového spoločenstva a muštáreň, ktorú spravuje organizácia hlbockého Slovenského
zväzu záhradkárov. Najstaršou spoločenskou organizáciou v obci je Dobrovoľný hasičský
zbor, ktorého základy sa datujú od roku 1924. Má 50 členov - muţi, dorast a ţeny. Jeho
aktivity sa uţ obmedzujú iba na športovo-spoločenskú činnosť.
Kultúrny dom má sálu s kapacitou 100 sedadiel, čo postačuje pokryť potreby obce. Sála je
stále vyuţívaná na kultúrne a spoločenské podujatia. Kultúrny dom bol v rokoch 2009 - 2010
rekonštruovaný. Boli vymenené okná a dvere, zrekonštruovaná bola aj elektroinštalácia.
V 2016 plánujeme budovu zatepliť a zrekonštruovať strechu.
Medzi najvýznamnejšie kultúrne akcie poriadané v obci:
 Kríţová cesta v prírode
 Motokárske závody
 Deň matiek
 Deň detí
 Futbalový turnaj
 Okresná súťaţ DHZ
 Mesiac úcty k starším
 Stretnutie s Mikulášom v Kostole
 Svätý Mikuláš v rodinách
 Jasličková poboţnosť
 Dobrá novina – koledovanie
Cirkevné objekty a kultúrne pamiatky
V roku 1993 bol dostavaný a vysvätený Kostol Sedembolestnej Panny Márie. V intraviláne
pri kostole sa nachádza aj dom smútku s cintorínom. Je to prízemná, jednopodlaţná budova,
so sociálnymi zariadeniami a priestormi pre hrobára. Dom smútku bol dobudovaný v roku
2006 s kapacitou 120 ľudí.
V roku 2005 bola zahájená výstavba kríţovej cesty Kalvárie, ktorá začína pri kostole,
pokračuje cez borovicový les a končí na vrchu Hôrky, odkiaľ je krásny výhľad na celú
Bytčiansku kotlinu. Po ľavej strane Kalvárie sa nachádza druhý cintorín bývalej obce Horné
Hlboké. cintorín bývalej obce Dolné Hlboké je umiestnený na vstupe do obce.
Cintoríny majú rozlohou cca 1,5 ha. Na cintorínoch je zatiaľ postačujúca kapacita hrobových
miest, pretoţe postupne sa začínajú vyuţívať uţ opustené hrobové miesta. Do roku 2022
plánujeme na hornom aj dolnom cintoríne vybudovať priestor pre urny - stenu, alebo malé
urnové hroby.
Farský úrad sa v našej obci nenachádza. Obec je filiálkou farnosti Bytča, do ktorej patria obce
Malá Bytča a Hliník nad Váhom. Bohosluţby sú slúţené v kostole Všetkých svätých 2x do
týţdňa, kaţdú stredu a nedeľu. Svätá omša je odslúţená aj v prípade sviatku v pracovný deň.
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V obci je len jedna kultúrna pamiatka a tou je Pomník vybudovaný Horno - Hlbockými
americkými Slovákmi v roku 1902.
Demografia
Obec Hlboké nad Váhom má k 1.11.2015 988 obyvateľov, z toho 460 muţov, 528 ţien.
Z celkového počtu obyvateľov má obec 164 detí.
Tabuľka 5: Počet a veková štruktúra obyvateľov
Počet trvalo bývajúcich obyvateľov
Muţi

Ţeny

Celkom

460
46.56%

528
53.44%

988
100 %

Veková štruktúra obyvateľstva
Predproduktívny
vek
194
19.65%

Produktívny
vek
676
68.42%

Poproduktívny
vek
118
11.93%

Zdroj:Obecný úrad Hlboké nad Váhom, údaje k 1.11.2015

Počet obyvateľov v predproduktívnom veku
Index vitality = ----------------------------------------------------- x 100 = 194:118 x 100 = 164,41
Počet obyvateľov v poproduktívnom veku

Index vitality je niţší ako 200, čo znamená, ţe sa zvyšuje počet obyvateľov v
poproduktívnom veku a klesá počet obyvateľov v predproduktívnom veku. V súvislosti s
procesom starnutia obyvateľstva a nárastom početnosti obyvateľstva v poproduktívnom veku
sa bude meniť – zhoršovať „index dôchodkového zaťaţenia“. Tieto skutočnosti budú mať
vplyv na sociálnu oblasť a jej zabezpečenie. Zvýšenie prirodzenej hranice rastu obyvateľov
obce vytvorením vhodných predpokladov pre imigráciu predpokladá vytvorenie priestorových
rezerv pre rozvoj v oblasti bytového fondu.
Tabuľka 6: Vývoj počtu obyvateľov
Rok / ukazovateľ
Počet obyvateľov
Prírastok / úbytok
Index rastu

2008
919
100,0

2009
931
+12
101,3

2010
941
+ 10
102,4

2011
951
+ 10
103,5

2012
964
+ 13
104,9

2013
976
+12
106,2

2014
976
+0
106,2

Zdroj:Obecný úrad Hlboké nad Váhom, údaje k 1.1.2015

V období rokov 2008 - 2014 počet obyvateľov narastal, pričom priemerný ročný prírastok
predstavuje hodnotu 9,5 osoby. V posledných rokoch je saldo migrácie kladné v súvislosti so
zmenou sociálno ekonomických podmienok, ale aj z dôvodu zvýšenia záujmu o bývanie v
obci vďaka budovaniu technickej infraštruktúry a skvalitňovaniu obytného a ţivotného
prostredia. S ohľadom na predpoklad komplexného dobudovania technickej infraštruktúry
v období rokov 2015 - 2022, kvalitu ţivotného prostredia v obci, predpoklady pre rozvoj
rekreácie a cestovného ruchu a priaznivú polohu obce, je moţné v ďalšom období uvaţovať s
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pokračovaním nárastu počtu obyvateľov obce. V súlade s predpokladaným demografickým
vývojom bude mať v roku 2022 obec Hlboké nad Váhom 1128 obyvateľov za predpokladu
vytvorenia podmienok pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby.
Tento vývoj je spôsobený predovšetkým rastom obyvateľstva prirodzenou menou, aj vďaka
indexu vitality miestnej populácie. S ohľadom na vyrovnaný mechanický pohyb obyvateľstva,
kde počet prisťahovaných približne zodpovedal počtu vysťahovaných obyvateľov,
nedochádzalo k úbytku obyvateľov vplyvom imigrácie do väčších sídiel. Príčiny uvedeného
javu spočívajú predovšetkým v kvalite životného prostredia v obci, v priaznivej vzdialenosti
dochádzky do okolitých centier a vybudovanej technickej infraštruktúre.

Prognóza demografického vývoja
Analýza vekovej štruktúry obyvateľstva obce Hlboké nad Váhom poukazuje na moţnosti
rastu obce na základe prirodzeného prírastku, avšak isté moţnosti rozvoja počtu obyvateľov je
moţné vidieť v migrácii do obce z okolitých sídiel.
Na základe uvedených skutočností a pretrvávajúceho záujmu o bývanie v obci je možné do
návrhového obdobia roku 2022 uvažovať s celkovým nárastom počtu obyvateľov o cca 119
obyvateľov, z čoho rozhodujúci bude nárast obyvateľstva prirodzenou menou.
Predpoklad vývoja počtu obyvateľov v časovom horizonte do roku 2022
Východiskový stav obyvateľstva v roku 2008................................................
Prírastok v rokoch 2008 - 2014 ......................................................................
Prirodzený prírastok v rokoch 2015 – 2022, predpoklad................................
Migračný prírastok v rokoch 2008 - 2014, ....................................................
Migračný prírastok v rokoch 2015 - 2022, predpoklad ..................................
Celkový prírastok v rokoch 2005 - 2022 ........................................................
Stav obyvateľstva v roku 2022, zaokrúhlený...................................................

919
+69
+130
+60
+27
+199
1128

Tabuľka 7: Nezamestnanosť
Rok / ukazovateľ
Počet nezamestnaných
Prírastok / úbytok
Miera nezamestnanosti
v obci
Miera nezamestnanosti
v okrese Bytča

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9/2015

47
0

96
+49

82
-14

85
+3

102
+17

94
-8

93
-1

67
-26

10,71

17,4

18,49

17,17

20,56

18,79

16,03

13,37

8,8

15,82

14,87

15,15

16,62

15,71

14,3

11,31

Zdroj: ÚPSVaR Žilina, údaje k 31.5.2015

Vývoj nezamestnanosti v obci Hlboké nad Váhom, v období do roku 2013, je moţné rozdeliť
do dvoch časových úsekov. V prvej polovici - do roku 2008 nezamestnanosť klesala. Súviselo
to s celkovou úrovňou hospodárstva v Európe, na ktorej vnútorný trh vstúpila v roku 2004 aj
Slovenská republika. Príchod zahraničných investorov, štrukturálne reformy v krajine
a ambícia vstúpiť v čo najskoršom termíne do eurozóny tomuto vývoju napomáhali. Príchod
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hospodárskej krízy v druhej polovici roku 2008 sa prudko prejavil na náraste nezamestnanosti
uţ v roku 2009. Nezamestnaní občania, ktorí boli evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny, prišli o prácu nielen v SR, ale aj v zahraničí – hlavne v Českej republike a Írsku.
Značná časť nezamestnaných boli aj bývalí SZČO, ktorí boli nútení svoje podnikanie z
dôvodu pretrvávajúcej krízy, ukončiť.
Hoci sa trend nárastu miery celkovej evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike
(vypočítanej ako pomer disponibilných evidovaných uchádzačov o zamestnanie
z ekonomicky aktívneho obyvateľstva) v nasledujúcich rokoch postupne utlmil, v Hlbokom
k jej postupnému poklesu nedošlo. Dokonca v roku 2012 sa nezamestnanosť ešte zvýšila.
Vývoj v rokoch 2013 a 2014 dokladuje relatívne stabilný stav, ktorý sa začal zniţovať aţ v
roku 2015, ale stále sa nedokázal vrátiť do hodnôt z rokov tesne pred nástupom krízy (2006 2008), čo moţno zdôvodniť stále relatívne krehkým stavom európskej aj slovenskej
ekonomiky, sprevádzaným oveľa konzervatívnejším prístupom zamestnávateľov k vytváraniu
pracovných miest, neţ tomu bolo pred krízou.
Obec sa snaţí zniţovať mieru nezamestnanosti v obci zamestnávaním dlhodobo
nezamestnaných občanov, rámci verejno-prospešných prác na menšie obecné sluţby (údrţba
cintorína, verejných priestranstiev, čistenie ciest a pod.). Na túto činnosť vyuţíva obec
finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci národných
projektov. Do budúcnosti predpokladáme zniţovanie miery nezamestnanosti, nakoľko na
Slovensku sa postupne vytvárajú nové pracovné miesta, čo bude mať dopad aj na mieru
nezamestnanosti v Bytčianskom okrese.
Bytový fond
Podľa sčítania obyvateľstva, bytov a domov bolo v roku 2014 v obci 315 domov, z toho 297
trvalo obývaných a 18 neobývaných. Z uvedeného počtu neobývaných domov je cca 6
určených na rekreáciu. Z celkového počtu trvalo obývaných bytov v obci bolo 297 bytov
v rodinných domoch a 12 bytov v bytovom dome.
Stav bytového fondu je na dobrej úrovni, čo okrem iného vyplýva aj zo skutočnosti, ţe 90%
z celkového počtu trvalo obývaných bytov bolo postavených po roku 1945. Úroveň bývania
v obci je vo väčšine ukazovateľov porovnateľná s úrovňou celého okresu Bytča. Priemerná
obloţnosť bytov je 3,16 obyvateľa na byt.
Tabuľka 8: Trvalé obývané byty podľa druhu budovy, podľa obdobia výstavby
Obdobie výstavby
Do 31.5.1998
1.6.1998 – 2001
2002 – 2008
2009 - 2014
2015
Spolu
%

Rodinné
Domy
277
11
14
13
3
318
94,6

Bytové
jednotky
0
0
12
0
0
12
3,6

Ostatné
budovy
4
0
3
0
0
6
1,8

Domový fond
spolu
281
11
29
13
3
336
100

Zdroj:Obecný úrad Hlboké nad Váhom, údaje k 1.1.2015

Do roku 2022 sa uvaţuje s nárastom počtu obyvateľov z 976 v roku 2014, na 1128 v roku
2022. V súvislosti s tým by malo pribudnúť okolo 38 bytových jednotiek (pri obloţnosti 4
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obyvatelia na jeden dom), ktoré budú vystavané v pripravovanej bytovej zóne resp. budú
budované ako obnova jestvujúceho bytového fondu. Navrhovaná obecná bytová výstavba sa
uvaţuje v lokalite Vodopádska ulica – Lúky.
Náhrada starých nevyhovujúcich bytov bude pravdepodobne riešená aj formou stavebných
úprav existujúcich objektov, prestavbami hospodárskych budov a výstavbou nových domov.
Predpokladaný počet domov v roku 2022 je iba teoretický a naplnenie počtu bude závislé na
ekonomickej sile obyvateľov a podmienkach vytvorených pre výstavbu.

1.4

Hospodárstvo

Hospodársku základňu v obci tvoria poľnohospodárstvo a lesníctvo, výroba, sluţby
a cestovný ruch.
Poľnohospodárstvo
Prírodný potenciál krajiny, klimatické podmienky a zloţenie pôdy nedávajú v tejto lokalite
veľa moţností na rozvoj poľnohospodárskej výroby. V minulosti boli obci a jej okolí
pozemky obrábané. Pestovali sa obilniny, krmoviny, ovocie a zelenina. Z obilnín sa pestoval
jačmeň, ovos, ozimná raţ, neskôr zemiaky a strukoviny (bôb, hrach).
V súčasnosti sa poľnohospodárska pôda člení na:
 ornú pôdu - pozemky, na ktorých sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny,
záhradné plodiny, celková výmera je 402 906 m2
 záhrady - pre vlastnú potrebu - zelenina, kvety, ovocné dreviny, celková
výmera je 80 847 m2
 trvalé trávne porasty - plochy určené na kosenie a spásanie dobytkom, celková
výmera je 1 986 344 m2.
Tabuľka 9: Priestorová druhová diferenciácia pôdy v katastri Hlboké nad Váhom
Poľnohosp.
Celková
Lesné
Vodné
Zastavané
Ostatné
pôdny fond
výmera obce
pozemky
plochy
plochy
plochy
spolu
m2
5 359 260
2 470 097
2 133 525
14 586
383 838
357 214
Zdroj:Obecný úrad Hlboké nad Váhom, údaje k 1.1.2015

Rastlinná výroba
Štruktúra pestovaných plodín a chovu hospodárskych zvierat je priamo závislá od pôdno klimatických podmienok, ktoré sú na území obce vyhovujúce. Na území katastra je vhodné
pestovanie obilnín, repky, zemiakov a pod. Trvalé trávne porasty sa vyuţívajú ako pastevné a
kosné lúky. V súčasnosti je značná časť pozemkov vrátená pôvodným majiteľom, ktorý ich
vyuţívajú v závislosti od svojich potrieb.
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Ţivočíšna výroba
Geomorfologické členenie územia, štruktúra a pomer agrokultúr, predurčujú toto územie pre
chov hovädzieho dobytka a oviec, prípadne malého počtu koní. V obci sa v súčasnosti
nenachádzajú 2 malé funkčné poľnohospodárske dvory.
Lesníctvo
Lesy v okolí obce sú prevaţne listnanté, tvorené bukom lesným, javorom horským a dubom,
ktorý je v súčasnosti na ústupe, ale i borovicami a jedľami. Rozsiahly lesný fond je
spravovaný Urbárskym pozemkovým spoločenstvom Dolné a Horné Hlboké. Z časti sú lesy
vo vlastníctve Štátnych lesov, š.p. V súčasnosti je celý chotár poznačený ťaţbou drevnej
hmoty aj turistickým ruchom. V okolitých lesoch svoju činnosť spoločne vykonáva zdruţenie
poľovníkov z Hlbokého a Horného Hričova, ktoré v roku 2010 oslávilo 70. Výročie svojho
vzniku. Ich hlavným zámerom je ochrana a zveľaďovanie lovnej a inej zveri, ako i ochrana
prírody ako celku.
Výroba a sluţby
Vzhľadom na polohu obce, ktorá je obklopená kopcami, v obci nepôsobia podnikateľské
subjekty, zaoberajúce sa výrobnou činnosťou ani poskytovaním opravárenských sluţieb.
V obci pôsobia len drobní ţivnostníci pracujúci najmä v oblasti stavebníctva a sluţieb ako je
stolárstvo a oprava automobilov.
Cestovný ruch
Hlboké nad Váhom leţí medzi Bytčianskou kotlinou a Stráţovskými vrchmi. Táto oblasť
nemá predpoklady pre rozvoj výrobných priemyselných činností. Jej veľký potenciál je najmä
v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu a nenáročného turizmu, spojeného s prechádzkami po
lese, v rámci pešej turistiky. Je to dané polohou obce v Chránenej krajinnej oblasti Stráţovské
vrchy a tieţ blízkosťou prírodnej pamiatky - Hlbocký vodopád. Táto oblasť umoţňuje
oddych, ľahkú i náročnejšiu turistiku a cykloturistiku, zber lesných plodov i poľovníctvo a
v zimnom období beţkovanie. Predovšetkým ale pobyt v krásnej prírode. V doline sú veľmi
dobré podmienky aj na nový druhy zábavy mladých ľudí v prírode, ktorým je Geocaching
(prírodné skrýše). Blízke okolie ponúka návštevu zámku a sobášneho paláca v Bytči,
turisticky zaujímavý je aj Povaţský a Súľovský hrad, Manínska tiesňava. Hlbocký vodopád
vyteká z obrovských skalných velikánov, ktoré vytvárajú rôzne prírodné skalné komíny a
jaskyne. Cez vodopád je vyznačená veľmi známa turistická trasa: Hlboké nad Váhom Hlbocký vodopád smerom na Roháč do Súľova, tieţ na Hričovský hrad, Lietavský hrad a
mnohé iné končiare a skalné bralá, z ktorých je krásny výhľad na okresy Ţiliny, Kysucké
Nové Mesto a hlavne okres Bytča.
Územie ale v dostatočnej miere neponúka kvalitné ubytovanie s doplnkovými sluţbami
zameranými na ukáţky poľnohospodárskych činností, tradičných remesiel alebo tradičných
jedál. Turisti prídu, pozrú si a odídu. Absentuje ponuka zariadení vidieckej turistiky a
doplnkových zariadení s celoročným vyuţitím. V obci sa nenachádza ţiadne stravovacie
a ubytovacie zariadenie. Turistické informačné kancelárie a iné zdroje cestovného ruchu sa v
obci Hlboké nad Váhom tieţ nenachádzajú.
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Obec v oblasti rozvoja cestovného ruchu môţe vyuţiť svoje členstvo v Matúšovom
kráľovstve. V rámci propagácie, zapojenie obce do väčšieho celku, umoţňuje osloviť a
pritiahnuť oveľa väčšie mnoţstvo turistov, ako by to bolo pri individuálnej propagácii a
zároveň dosiahnuť aj výrazné predĺţenie ich pobytu.
Ţivotné prostredie
Časť katastrálneho územia obce je, Vyhláškou MŢP SR zo 17.9.2007, zaradená do
Národného zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území – SKCHVÚ 028 Stráţovské
vrchy a v súlade s návrhom ÚPN VÚC ŢSK má byť toto územie po roku 2015 vyhlásené za
CHKO. Vonkajšia hranica CHVÚ Stráţovské vrchy sa začína východiskovým bodom, ktorým
je kóta Veľká skala 529,6 v severnej časti územia. Z tohto bodu pokračuje severozápadným
smerom po hranici katastrálnych území Hričovské Podhradie – Dolný Hričov a Hričovské
Podhradie – Peklina, ktorú kriţuje a zároveň pretína Závadský potok, odkiaľ pokračuje
okrajom lesa juhozápadným smerom aţ po hranicu katastrálnych území Hričovské Podhradie
– Hlboké n/Váhom. Tú kopíruje cca 150 m, kde sa stáča na juhozápad cez sedlo juhojuhovýchodne od kóty Ostrý vrch 548,5, v rovnakom smere obchádza kótu 462,7 a pretína
poľnú účelovú komunikáciu. Od juhovýchodného okraja intravilánu obce Hlboké n/Váhom
pokračuje juhozápadným smerom, severozápadným a západným úpätím kóty Vrchbor 568,
pretína dolinu potoka Hlbočanka a v tomto mieste sa napája na hranicu NPR Súľovské skaly.
Ochranné opatrenia vyplývajúce z pripravovanej vyhlášky, súvisiacej s navrhovaným
zoznamom chránených vtáčích území, budú záväzné, hlavne pre územie lesnej krajiny – zóna
D – regulatívy. V katastrálnom území Hlboké nad Váhom sa Chránené vtáčie územie
nachádza na týchto parcelách: 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840/1, 840/2, 840/3, 840/4.
Z hľadiska ochrany prírody na základe legislatívnej ochrany vyplývajúcej zo zákona
543/2002 O ochrane prírody a krajiny (z 25. júna 2002) patrí územie katastra obce Hlboké
nad Váhom do 2° a časť do 5° ochrany.
Na území obce je potrebné rešpektovať existujúce a navrhované chránené územia:
 vodný zdroj, určený pre hromadné zásobovanie pitnou vodou, ktorý má vymedzené
 hygienické ochranné pásmo
 pásmo hygienickej ochrany cintorína v zmysle STN 75 5115 Studne individuálneho
 zásobovania vodou - 100 m od oplotenia (platí pre plochy bez verejného vodovodu)
 pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho areálu so ţivočíšnou výrobou (podľa
 Zásady chovu hospodárskych zvierat v intraviláne a extraviláne obcí SR.
Pozitívnymi javmi, ktoré v katastri obce kladne ovplyvňujú ţivotné prostredie sú:

úprava brehov Hlbockého potoka,

vodné toky so sprievodnou zeleňou,

biokoridory,

súkromná zeleň v esteticky upravených dvoroch rodinných domov.
V katastrálnom území obce Hlboké nad Váhom sa nenachádzajú ţiadne väčšie zdroje
znečistenia ovzdušia. Obec je plynofikovaná. Chov hospodárskych zvierat v domácnostiach
nepatrí medzi veľké zdroje znečistenia. Znečistenie podzemných a povrchových vôd nebolo
zistené, aj keď obec nemá vybudovanú kanalizáciu ani ČOV. Odvoz komunálneho odpadu je
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zabezpečený na riadenú skládku. Obec vykonáva separovaný odpad. Iné faktory s negatívnym
dopadom na kvalitu ţivotného prostredia v obci Hlboké nad Váhom nie sú známe.
Ochrana vôd
Hlbocký potok pramení v Stráţovskej vrchovine Súľovských vrchoch, v podcelku Súľovské
skaly, na východnom svahu Holého vrchu, v nadmorskej výške pribliţne 560 m n. m. Od
prameňa tečie najskôr na krátkom úseku na sever, následne sa stáča na severozápad a
prerezáva masív Súľovských skál, pričom vytvára Hlbocký vodopád. Potom preteká
intravilánom obce Hlboké nad Váhom a v nadmorskej výške cca 302 m n. m. ústi do Váhu.
Hlbocký potok je ľavostranným prítokom Váhu, meria 4,4 km a je tokom III. rádu. Celé
územie sa vyznačuje ako veľmi málo pramenitá oblasť s málo výdatnými prameňmi.
Záplavy sa v Hlbokom nevyskytujú. Pri intenzívnych daţďoch, čo je len výnimočne,
dochádza k zosuvu pôdy. Naposledy tak bolo 30. marca 2009 kedy sa počas prietrţe mračien
bahno valilo cez okná domov a zostali vymleté komunikácie v časti bývalé Dolné Hlboké.
Tok Hlbockého potoka je, v uţ celej jeho dĺţke vyregulovaný.
Komunálny odpad a ovzdušie
Kvalita ovzdušia je relatívne dobrá, v katastrálnom území sa nenachádzajú zdroje, ktoré by
výraznejšie jeho kvalitu ovplyvňovali. Čiastočnými zdrojmi miestne ovplyvňujúcimi
ovzdušie, sú domácnosti, ktoré spaľujú fosílne palivá – koks a uhlie. Zdrojom negatívnych
účinkov na ţivotné prostredie je hlavná cesta, vedúca centrom obce. Toto zákonite prináša
súvisiace negatívne javy ako hlučnosť, prašnosť, exhaláty a vibrácie. Cesta zároveň ohrozuje
bezpečnosť občanov a najmä detí.
Tabuľka 10: Druh a mnoţstvo vyseparovaných odpadov
Názov odpadu
Zmesný komunálny odpad
Papier a lepenka – tetrapaky
Plasty
Sklo
Kovové obaly
Elektroodpad
Objemový odpad
Drobný stavebný odpad
Textil
Šatstvo
Batérie a akumulátory
Spolu
Mnoţstvo vyseparovaného
odpadu v tonách

Mnoţstvo
ton
2011
225,02
0,74
1,13
7,84
0,75
7,25
18,06
1,2
0,15

Mnoţstvo
ton
2012
273,41
0,5
2,04
9,5
0,04
3,08
5,78
1,1
0,98
-

Mnoţstvo
ton
2013
309,37
0,98
1,88
10,02
0,66
0,5
5,77
1,28
0,3
2,04
-

Mnoţstvo
ton
2014
316,87
0,69
1,54
5,48
0,85
10,56
5,23
0,1
2,36
-

37,12

23,02

23,43

26,81

Zdroj:Obecný úrad Hlboké nad Váhom, údaje k 1.1.2015

Zber zmesového komunálneho odpadu (KO) v obci zabezpečuje spoločnosť T+T, a.s. Ţilina,
ktorá vykonáva organizovaný zber KO 1x za 2 týţdne. Odpad vyváţa na skládku v Mikšovej
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a Povaţskom Chlmci. Obec podporuje i separáciu odpadu, v súčasnosti separuje 7 komodít.
Obec odpad zhromaţďuje v zberných nádobách a v dohodnutých termínoch sú vyseparované
komodity odváţané do zberného dvora v Štiavniku. Občania separujú plastové fľaše,
tetrapaky, sklo a obnosené šatstvo do kontajnerov, ktoré sú vyváţané podľa potreby. Jeden
krát ročne sa zbiera aj textil. Papier zbiera ZŠ s MŠ a vymieňa ho za hygienické potreby.
Obec Hlboké nad Váhom zabezpečuje zber odpadu aj do 2 prenosných veľkokapacitných
kontajnerov. Jeden kontajner je celoročne umiestnený pri cintoríne a druhý, určený na
objemový odpad a drobný stavebný odpad, je umiestňovaný v obci podľa potreby. Biologicky
rozloţiteľný odpad (BRO) zbiera obec od roku 2015 dva krát mesačne. Občania tento odpad
ukladajú do plastových nádob, ktoré vyloţia pred dom a obec ich obsah po vysypaní odváţa
na obecnú skládku na to určenú. Nádoby boli zakúpené v rámci projektu „Zvýšenie separácie
v Bytči a okolitých obciach zameraných na zber BRO“. Zvoz BRO zabezpečuje obec
z vlastných zdrojov. Biologický odpad vyváţa na obecné bioskládky – na trávu a drevnú
hmotu. Separované komodity a ich ročné mnoţstvá sú uvedené v tabuľke č. 11. Vďaka
separácii odpadu obec za 4 roky vyseparovala 110,38 ton, čo je priemerne 27,6 ton odpadu za
rok. Tento odpad by inak skončil v zberných nádobách na KO.

1.5 Majetok a hospodárenie obce
Obec Hlboké nad Váhom vlastní pozemky, budovu kultúrneho domu s obecným úradom,
budovu ZŠ s MŠ, dom smútku, altánok pod Hlbockým vodopádom, budovu TJ na futbalovom
ihrisku a poţiarnu zbrojnicu.
V súlade s § 9 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení a § 4 Zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, je rozpočet obce základom
finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a
funkcie obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet musí zabezpečovať súlad príjmov a výdavkov, zodpovedné a zodpovedajúce
nakladanie s verejnými prostriedkami. Stanovená štruktúra príjmov a výdavkov vytvára
podmienky pre získavanie príjmov a pouţívanie prostriedkov v súlade so zákonom.
Obecná samospráva môţe ovplyvniť ekonomický rozvoj viacerými spôsobmi:
 finančnými zdrojmi, ktorými disponuje v príjmovej časti rozpočtu,
 majetkom, ktorým disponuje a ktorý pouţíva na zabezpečenie výkonu obecnej
samosprávy,
 získavaním finančných zdrojov z grantov, z fondov Európskej únie, zo štátneho
rozpočtu a sponzorských príspevkov
 vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania v obci, budovaním technickej
infraštruktúry, vyuţívaním regulačných, ekonomických a iných nástrojov,
 koordinačnou činnosťou, ktorou môţe usmerňovať a ovplyvňovať podnikateľské
aktivity podnikateľských subjektov.
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Tabuľka 11: Prehľad hospodárenia obce Hlboké nad Váhom v období 2008 – 2014
ROK

Celkové príjmy
v EUR

Celkové výdavky
v EUR

Výsledok
hospodárenia v EUR

2008

40 779

30 665

9 815

2009

445 018

206 226

238 792

2010

740 880

544 016

196 864

2011

548 494

431 577

116 917

2012

286 492

228 887

57 605

2013

340 574

319 352

21 222

2014

319 690

199 150

120 540

Zdroj:Obecný úrad Hlboké nad Váhom, údaje k 1.1.2015

Obec Hlboké nad Váhom v sledovanom období rokov 2008 – 2014 vykázala pri hospodárení
priaznivý vývoj. Ani v jednom roku nevykázala záporný výsledok hospodárenia. Vyššie
príjmy boli spôsobené najmä získaním nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ,
na realizáciu investičných zámerov v obci. Hospodárenie obce moţno teda povaţovať za
pozitívne, s tendenciou trvalej stability zabezpečenia všetkých potrebných samosprávnych
funkcií ako aj pre zabezpečenie finančných prostriedkov na splácanie návratných zdrojov
financovania.
Prevaţnú časť majetku obce tvorí investičný majetok. Obec má dobrú platobnú schopnosť a je
finančne úplne stabilná. V súčasnosti je obec Hlboké nad Váhom zaťaţená nasledovnými
návratnými zdrojmi financovania :
 Dlhodobý úver zo ŠFRB na Výstavbu bytovej jednotky, so splatnosťou v roku 2032
 Dlhodobý investičný úver na projekt Regenerácia centier obce Hlboké nad Váhom, so
splatnosťou v roku 2018
Splácanie úverov neovplyvňuje výsledok hospodárenia uvedený v účtovníctve (výnosy –
náklady) ale ovplyvňuje rozpočtové hospodárenie obce (príjmy – výdavky), čiţe má vplyv na
rozpočtový výsledok hospodárenia a s ním spojenú tvorbu rezervného fondu obce.
Obec v minulosti sústredila finančné prostriedky najmä do oblastí:
 školstva,
 obecnej infraštruktúry,
 rekreácie, športu a kultúry.
Obec kaţdoročne finančne podporuje aj prácu jednotlivých Občianskych zdruţení a spolkov,
ktoré na území obce zabezpečujú rozvoj kultúry a športu pre obyvateľov obce.
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1.6

Analýza realizovaných opatrení

Analýza realizovaných opatrení predstavuje zmapovanie reálnych skúseností obce Hlboké nad
Váhom pri implementovaní investičných a neinvestičných projektov na podporu regionálneho
rozvoja počas posledných rokov.
Tabuľka 12: Preinvestované finančné prostriedky v rokoch 2008 - 2014
Celková suma investície v EUR
 Obecné zdroje
 Zdroje EÚ
 Štátny rozpočet
 Iné zdroje

762 784,27
26 157,03
409 497,99
323 629,25
3 500,00

100 %
3,4 %
53,7 %
42,4 %
0,5 %

Zdroj:Obecný úrad Hlboké nad Váhom, údaje k 1.1.2015

Obec Hlboké nad Váhom v programovom období 2007 – 2013 zrealizovala investičné a
neinvestičné aktivity, ktoré sú zosumarizované v tabuľke č. 14 a 15. Ex-post hodnotenie
predchádzajúceho PHSR tvorí prílohu č. 4 tohto dokumentu. Zdroje EÚ boli vo výške viac
ako 50 % z celkovej sumy investícií obce v rokoch 2008 – 2014.
Tabuľka 13: Prehľad investičných aktivít obce Hlboké nad Váhom v rokoch 2008 - 2014
Rok

Názov aktivity

2008
2009

 Rekonštrukcia ZŠ
 Výmena okien OÚ a KD
 Zosuv a spevnenie svahu
 Rekonštrukcia ZŠ
 Vybudovanie fontány
 Rekonštrukcia a zateplenie strechy KD
a OÚ
 Rekonštrukcia ZŠ
 Zosuv a spevnenie svahu
 Regenerácia centier obce Hlboké n.V.

2010

2011

Finančná alokácia
v EUR
 126,14
 13 277
 7 696
 119 500
 3 500
 34 000




86 000
13 500
485 185,13

Zdroj:Obecný úrad Hlboké nad Váhom, údaje k 1.1.2015

Tabuľka 14: Prehľad neinvestičných aktivít obce Hlboké nad Váhom v rokoch 2008 2014
Názov aktivity

Rok
2013
2014





Turistický chodník
Rekonštrukcia kabín TJ
Výstavba pódia za kult.domom

Finančná alokácia
v Sk / EUR3
 800,00
 2 439,01
 1 623,80

Zdroj:Obecný úrad Hlboké nad Váhom, údaje k 1.1.2015
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1.7

Hlavné vonkajšie faktory rozvoja územia

Obec Hlboké nad Váhom je súčasťou Ţilinského samosprávneho kraja (ŢSK). ŢSK
identifikuje hlavné faktory vonkajšieho prostredia okresu Bytča, ktorý priamo alebo nepriamo
ovplyvňuje vývoj obce Hlboké nad Váhom. Okres Bytča je druhým najmenším okresom
Ţilinského kraja. Jeho obyvatelia ţijú v jednom meste a jedenástich obciach. Vyše 50% z nich
ţije v siedmich obciach s veľkosťou od 1000 do 4999 obyvateľov. Voči priemeru Ţilinského
kraja má okres Bytča percentuálne viac podnikov v odvetví pôdohospodárstva, priemyselnej
výroby, stavebníctva a dopravy a skladovania. Naopak podpriemernú úroveň voči kraju
vykazuje podiel veľkoobchodu a maloobchodu, ubytovacích a stravovacích sluţieb, činností v
oblasti nehnuteľností a vedeckých, odborných a technických činností na celkovom počte
podnikov v okrese. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Bytča bola v rokoch 2004 2013 neustále nad priemerom Ţilinského kraja.
Kým v Ţilinskom kraji bolo v r. 2011 pripojených na verejnú kanalizáciu 68,1% obyvateľov,
v okrese Bytča to bolo iba 30,3% zo všetkých obyvateľov okresu. Tento stav by mala zlepšiť
realizácia projektu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese
Bytča“, ktorého realizácia sa začala v júli 2014. Z verejného vodovodu bolo v roku 2011
zásobovaných len 53,63 % zo všetkých obyvateľov okresu, čo zďaleka nedosahuje priemer
Ţilinského kraja, ktorý vykázal v rovnakom období 82,22%.
ŢSK je ostatný vidiecky, konkurencieschopný región, s vysokou atraktivitou a pozíciou pre
investorov, kraj s moţnosťou cezhraničnej spolupráce s Českou aj Poľskou republikou. Na
základe ekonomickej štruktúry sa ŢSK povaţuje za región s perspektívne sa rozvíjajúcimi
sluţbami, vrátane sluţieb v oblasti informácií a komunikácie. Významné zastúpenie v kraji
má automobilový priemysel, strojársky priemysel, spracovanie kovov, ako aj produkcia dreva,
celulózy, papiera a príbuzných produktov. Rastu významu automobilového priemyslu
pomohli významné investície nadnárodných koncernov v kraji, drevospracujúci priemysel zas
ťaţí z prírodného bohatstva kraja. Významné sú aj sektory elektrotechniky, telekomunikácií,
informačných technológií a informatiky, ktoré sa zas môţu oprieť o pomerne dobre vyvinuté
prostredie výskumu a vývoja a tieţ o tradíciu elektrotechnického priemyslu. Z hľadiska
výkonnosti priemyslu sa Ţilinský kraj definitívne zaradil k vyspelejšiemu západu Slovenska,
pričom v r. 2011 predstihol aj Trnavský kraj a zaradil sa na druhé miesto, za Bratislavský kraj.
Vďaka svojmu prírodnému a kultúrno – historickému bohatstvu patrí Ţilinský kraj dlhodobo
medzi popredné regióny cestovného ruchu v SR. Ţilinský kraj je dlhodobým lídrom v SR v
počte ubytovacích zariadení i v počte prenocovaní v nich. Hoci počet hostí celkom
nedosahuje úroveň Bratislavského kraja, dĺţka ich pobytu v Ţilinskom kraji je dlhšia.
V okrese Bytča sa však v roku 2013 ubytovalo iba 785 hostí, čo z neho robí najmenej
navštevovaný okres v Ţilinskom kraji s podielom 0,1% zo všetkých návštevníkov ŢSK. V
porovnaní s rokom 2012 došlo v Ţilinskom kraji k nárastu návštevnosti o 8,2%, v okrese
Bytča došlo k poklesu návštevnosti na 78,5% stavu z predchádzajúceho roka, čo bol najväčší
prepad návštevnosti v Ţilinskom kraji. Kým podiel zahraničných návštevníkov v roku 2013, z
celkového počtu hostí Ţilinského kraja, bol 35,5%, podiel zahraničných hostí zo všetkých
hostí okresu Bytča činil aţ 45,9%, čo bolo najviac zo všetkých okresov ŢSK. V okrese Bytča
počet prenocovaní dosiahlo hodnotu iba 1,9 noci, čím sa okres spolu s okresom Kysucké
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Nové Mesto za radil na posledné miesto medzi okresmi Ţilinského kraja. V Ţilinskom kraji
bol priemerný počet prenocovaní 2,9 nocí.
ŢSK disponuje veľmi dobre rozvinutým systémom cestnej a ţelezničnej dopravy. Územím
kraja prechádzajú dôleţité medzinárodné cestné ťahy. Okresom Bytča prechádzajú oba
dopravné koridory základnej siete TEN – T, Balticko – jadranský koridor a Koridor Rýn –
Dunaj. Hustota cestnej siete v r. 2013 bola 3,436 km/tis. obyvateľov, čo je nadpriemerná
hodnota voči celokrajskému priemeru na úrovni 2,94 km/tis. obyvateľov. Cez okres Bytča
vedie aj diaľničný ťah D1, ktorého ďalšie úseky v ŢSK sú stále vo výstavbe. Dobudovanie
diaľničnej siete pomôţe SR napojiť sa na medzinárodné koridory. Poloha ŢSK je významná
aj pre ţelezničnú dopravu. Je tu priame spojenie na Poľsko ţeleznicou cez Čadcu na Zwardoň
a z Čiech cez Čadcu a Ţilinu v smere na Košice alebo Bratislavu.
Podľa indexu regionálneho podnikateľského prostredia Podnikateľskej aliancie Slovenska
patrilo v roku 2011 okresu Bytča 43. miesto v SR v atraktivite pre podnikanie. To ho radí na
7. miesto medzi jedenástimi okresmi v Ţilinskom kraji. Najväčšími konkurenčnými výhodami
okresu boli potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a úroveň konkurencie v priemysle. Tromi
najväčšími nevýhodami boli vnímanie nezamestnanosti, spravodlivosť výberu zamestnancov
vo firmách a dostupnosť finančných a kapitálových zdrojov.
V súčasnosti sa ŢSK radí medzi ekonomicky silnejšie kraje Slovenska. Je mimoriadne
aktívny v oblasti podnikania MSP. V porovnaní so svetovými trendmi zvyšovania kvality
verejných sluţieb cestou informatizácie a s vývojom v okolitých krajinách je úroveň
informatizácie ŢSK nízka. Celkom moţno očakávať, ţe ŢSK má šancu si, aj vďaka novým
priamym zahraničným investíciám, udrţať pozíciu pomerne hospodársky a sociálne
stabilného regiónu a bude sa pomaly pribliţovať k úrovni priemeru EÚ 27.
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1.8

SWOT analýza

SWOT analýza obce Hlboké nad Váhom stručne sumarizuje silné a slabé stránky, príleţitosti
a ohrozenia. Jej účelom je posúdenie vnútorných predpokladov obce k uskutočneniu svojich
rozvojových zámerov. Na základe výsledkov SWOT analýzy obec formulovala priority na
dosiahnutie strategického cieľa.
Pri spracúvaní analytických odporučení sa okrem odpovedí z prieskumu a názorov občanov
vyuţili aj archívne písomné a dokumentačné materiály, súčasné štatistické údaje
a hospodárske výsledky, ktoré určitým spôsobom objasňujú alebo poskytujú informácie
z doterajšieho vývoja obce.
SILNÉ STRÁNKY
















región s kvalitným ţivotným
prostredím, málo znečistené ovzdušie
dobrá dopravná dostupnosť, blízkosť
diaľnice, blízkosť letiska
vybudovaná infraštruktúra obce
(školy, námestie, plyn, káblová TV,
vodovod .... )
horská oblasť so značnou rozlohou
lesa a skalných masívov Stráţovskej
vrchoviny
zachované a atraktívne prostredie
nepoznačené priemyselnou výrobou
vysoký potenciál pre celoročnú
rekreáciu
veľmi dobré moţnosti pre nemasový
turizmus
prostredie pre budovanie cyklotrás
a turistických trás
členstvo obce v organizáciách
existencia obecných zdruţení
a spolkov
fungujúci separovaný zber
bohatá fauna a flóra
vysporiadané vlastnícke vzťahy
aktívna samospráva obce
skúsenosti manaţmentu obce
s procesom realizácie projektov

SLABÉ STRÁNKY














nedostatok finančných prostriedkov na
realizáciu investičných zámerov
zvyšujúci sa priemerný vek
obyvateľstva
nevybudovaná kanalizácia v obci
chýbajúce chodníky a zlý stav
miestnych ciest
slabé environmentálne povedomie
obyvateľstva
nedostatočné vyuţitie potenciálu
krajiny pre rekreáciu a turistiku a
hospodársku činnosť
ţiadne moţností na ubytovanie
turistov, ani v súkromí, chýbajúce
doplnkové sluţby
slabé dopravné spojenie s mestom
Bytča a krajským mestom Ţilina
malá odvaha a nízka motivácia
obyvateľov vstupovať do
podnikateľských aktivít
nedostatok pracovných príleţitostí
v obci i jej okolí
neexistujúce cezhraničné partnerstvá
nedostatočný prístup obyvateľov
k informáciám
slabá úroveň tretieho sektora
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PRÍLEŢITOSTI











atraktívne prírodné prostredie
s vyuţitím celoročného cestovného
ruchu - zimné a letné športy
moţnosti pre rozvoj sluţieb
alternatívne moţnosti pre rozvoj
turizmu a rekreácie s vyuţitím
prírodných a kultúrnych rozmanitostí
v okolí obce (cykloturistika, horská
turistika, poznávacia turistika)
tvorba spoločných projektov
prostredníctvom členstva v MAS
a Matúšovom kráľovstve
posilňovanie spolupráce so susednými
regiónmi a vytváranie cezhraničnej
spolupráce
moţnosti čerpania financií z
eurofondov
moţnosti bývania v atraktívnom
prostredí
rozvoj informačných technológií pre
lepšiu informovanosť obyvateľov
podpora podnikateľských subjektov
v oblasti CR a zvyšovanie príťaţlivosti
vidieka

OHROZENIA














obava z rozvíjania malého a stredného
podnikania; malý investičný potenciál
obyvateľov
negatívna spoločenská atmosféra
v regióne vyplývajúca zo sociálnych
pomerov, pokles záujmu o kultúru
starnutie obyvateľov a zniţujúci sa
podiel obyvateľov v produktívnom
veku
pretrvávajúca dlhodobá
nezamestnanosť u rizikových skupín
nízka vyuţiteľnosť pracovnej sily na
území obce
ponuka nekompletných produktov
cestovného ruchu v rámci regiónu
znehodnocovanie ekologicky
významných častí a prvkov krajiny
nevyuţitie kreatívneho potenciálu
územia pre rozvoj pracovných
príleţitostí
nedostatočná podpora MSP a aktivít v
cestovného ruchu
únik mladých a vzdelaných ľudí
z obce za prácou
rozvoj motorovej dopravy a jeho tlak
na prírodné a ţivotné prostredie
nespolupráca okolitých obcí pri
predkladaní projektov v rámci fondov
EÚ
legislatíva a korupčné prostredie v SR
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2. TRATEGICKÁ A PROGRAMOVÁ ČASŤ
2.1 Vízia územia
Vízia obce Hlboké nad Váhom je výsledkom spoločnej komunikácie zástupcov mesta,
poslancov, ako aj vyhodnotenia prieskumu u obyvateľov obce. Na základe potrieb
zúčastnených strán bola naformulovaná a aktualizovaná vízia obce Hlboké nad Váhom pre
obdobie do roku 2022.
„Zlepšením podmienok pre bývanie a rozvoj cestovného ruchu vytvoriť
z obce Hlboké nad Váhom príjemné a pokojné vidiecke miesto s kvalitnou
infraštruktúrou, základnou občianskou vybavenosťou a spoločenským ţivotom.
Pokračovať v udrţiavaní a rozvoji rodinných tradícií v záujme vytvorenia podmienok
pre malých a stredných podnikateľov a pritiahnutia turistov a návštevníkov obce“
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje
obecné zastupiteľstvo. Schválenie PHSR a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej
spracovanie vyţaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloţenie ţiadosti obce o
poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4
ods. 2 zák. č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.
V rámci PHSR v roku 2007 bolo na obdobie do roku 2013 naplánované zlepšiť kvalitu
vzdelávania a stav školstva, rozvíjať kultúrne, spoločenské a športové tradície, zlepšiť stav
ţivotného prostredia, infraštruktúru, vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu
propagáciou obce a podporovať kultúrne a športové aktivity občanov. Z plánovaných
zámerov sa podarilo kompletne zrekonštruovať ZŠ s MŠ a zmodernizovať ich vybavenie,
zrekonštruovala sa miestna komunikácia od OÚ na koniec obce v smere ku Hlbockému
vodopádu, v dĺţke 1 km, do obce sa zaviedol internet, vybudovala sa motorkárska dráha,
kompletne sa zrekonštruoval interiér kultúrneho domu, začalo sa s rekonštrukciou budovy TJ
na futbalovom ihrisku, s jej dokončením sa počíta v roku 2016, zvýšil sa počet separovaných
komodít. Nakoľko sme realizovali náročné investičné aktivity, nemali sme dostatočný priestor
na realizáciu všetkých naplánovaných aktivít.
V ďalšom období sa chceme zamerať najmä na zvýšenie atraktivity obce pre
návštevníkov a turistov, zlepšovanie sluţieb pre obyvateľov a na budovanie vzťahov
miestnej komunity, nakoľko z mladších vekových kategórií sa postupne vytráca
lokálpatriotizmus, vzťah k obci a jej prostrediu, v ktorom ţijú. Mladí ľudia odchádzajú
do miest a obyvateľstvo nám starne.
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2.2 Strategický cieľ
Vybudovať konkurencieschopnú obec vidieckeho charakteru, ktorá svojim
obyvateľom vytvorí kvalitné podmienky pre bývanie, prácu a oddych.

2.3 Priority potrebné na dosiahnutie strategického cieľa
1. Budovanie a modernizácia existujúcej infraštruktúry a zlepšovanie
životných podmienok obyvateľov
2. Tvorba produktov a služieb v CR a zvýšenie návštevnosti obce
3. Udržanie a zlepšenie vidieckej krajiny a životného prostredia

2.4 Opatrenia a aktivity na dosiahnutie priorít
Priorita č. 1: Budovanie a modernizácia existujúcej infraštruktúry a zlepšovanie
ţivotných podmienok obyvateľov
Časť infraštruktúry v obci sa vybudovala v predchádzajúcom programovom období rokov
2007 – 2013. Pre ďalší rozvoj obce je nevyhnutné vybudovať kanalizáciu a ČOV,
zrekonštruovať miestne komunikácie a vybudovať kamerový systém. Kapacita základnej
a materskej školy je postačujúca, je potrebné zatepliť budovu kultúrneho domu a vymeniť
strechu. Občania sa v súčasnosti viac ako na novú výstavbu orientujú na rekonštrukciu alebo
prístavbu pôvodných domov za účelom bývania, alebo rekreáciu s cieľom vyuţívať pokojné
vidiecke prostredie pre ţivot. Nakoľko počet obyvateľov v obci Hlboké nad Váhom v
posledných rokoch mierne narastá, obec má pripravený zámer pre budovanie individuálnej
bytovej výstavby v časti Vodopádska ulica – Lúky, kde je priestor pre cca 30 nových domov.
Pre obyvateľov obce nie sú v obci v súčasnosti vytvorené dostatočné moţnosti zamestnať sa.
Obyvatelia za prácou väčšinou dochádzajú do okresného mesta Bytča a Ţilina, aj do
zahraničia. V záujme obce preto je podpora vzniku malých prevádzok a sluţieb pre
obyvateľov a tým vytváranie nových pracovných miest v obci.
Jedným z nedostatkov je aj nedostatočná informatizácia a modernizácia verejnej správy tak,
aby bolo moţné zjednodušiť vzťah občan – samospráva, zabezpečiť intenzívnejšiu
komunikáciu s občanmi i spoluprácu s miestnymi a regionálnymi subjektmi pôsobiacimi v
obci a zapájať ich do jej rozvoja.
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Priorita

Opatrenie / aktivity

1. Budovanie a modernizácia existujúcej infraštruktúry
a zlepšovanie životných podmienok obyvateľov
1.1 Zlepšenie podmienok pre bývanie
1.1.1

Budovanie stokovej siete splaškovej kanalizácie a ČOV

1.1.2 Rekonštrukcia 4 km krytu miestnych komunikácií, trasa A1-4,
B2 a C1-4

1.1.3 Príprava lokality a podmienok na napojenie inžinierskych sietí pri
1.1.4

budovaní individuálnej bytovej výstavby v časti Vodopádska ulica –
Lúky
Podpora individuálnej bytovej výstavby a rekonštrukcie
existujúcich domov

1.2 Zlepšenie služieb pre obyvateľstvo

1.2.1 Dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu – zateplenie
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
Ukazovatele

a rekonštrukcia strechy
Dokončenie rekonštrukcie budovy TJ
Inštalácia kamerového systému
Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na
úrovni samosprávy
Zlepšenie dostupnosti dát verejnej správy pre občanov a
podnikateľov
Podpora budovania, modernizácie a rozširovania malých a
stredných výrobných prevádzok a podpora začínajúcich
podnikateľov
Rozšírenie kapacity cintorínov vytvorením urnového priestoru

Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií
Počet vybudovaných a zrekonštruovaných rodinných domov
% obyvateľov napojených na obecnú kanalizáciu
Počet nových obyvateľov obce
Počet rekonštruovaných obecných objektov
Počet inštalovaných kamier v obci
Počet nových elektronických služieb pre obyvateľov
Počet nových podnikajúcich subjektov a prevádzok
Počet vytvorených pracovných miest podnikateľmi
Počet miest na uloženie urien

Finančné zdroje

Rozpočet obce, ŠR, ŠFRB, ERDF, ESF, KF, súkromné a iné zdroje

Súlad so stratégiou
rozvoja ŽSK

Strategický cieľ 1: Dobudovať kvalitné prepojenie kraja s európskymi
dopravnými a komunikačnými sieťami, zlepšiť kvalitu životného prostredia
a zabezpečiť udržateľnosť a efektivitu využívania prírodných zdrojov
 Špecifický cieľ 1.4 Zlepšiť kvalitu životného prostredia
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Strategický cieľ 2: Zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšiť
podnikateľské prostredie v kraji
 Špecifický cieľ 2.2 - Rozvoj služieb a podpora inovácií vo firmách
 Špecifický cieľ 2.3 - Zabezpečiť účinnú o otvorenú verejnú správu
vytvárajúcu priaznivé prostredie pre podnikanie
Strategický cieľ 4: Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na
území kraja podporovať rast ich atraktívnosti
 Špecifický cieľ 4.1 Podporiť hospodársky rozvoj a spolupracujúce
prostredie na vidieku

Priorita č. 2: Tvorba produktov a sluţieb v CR a zvýšenie návštevnosti obce
Hlboké nad Váhom nemá perspektívu stať sa centrom priemyslu, ktorý vytvára dostatok
pracovných miest a dobré ekonomické zázemie pre obyvateľov. Vo svojom okolí ale má
výnimočný prírodný potenciál pre rozvoj ekoturistiky. Má dostatočné moţnosti na rozvoj
podnikania v oblasti cestovného ruchu aj agroturistiky a remeselnej výroby. Mimo stolárstva
a opravy automobilov sa v obci takmer nepodniká. Miestne zdroje nie sú dostatočne
vyuţívané, zanikajú pôvodné remeslá a tradície vyuţiteľné v cestovnom ruchu.
Cykloturistika, pešia a náučná turistika, beţecké trate nie sú na dostačujúcej úrovni. V obci
Hlboké nad Váhom nie je ani jedno ubytovacie zariadenie. Ubytovanie na súkromí neexistuje.
K tomu, aby obec vo väčšej miere začali navštevovať obyvatelia Slovenska, najmä obyvatelia
ŢSK, na rekreáciu a víkendový oddych, je potrebné dobudovanie základnej turistickej
infraštruktúry - odpočívadlá, informačné a orientačné tabule, pravidelnú informačnú sluţbu.
Informácie turistom zatiaľ poskytuje obecný úrad a obyvatelia. Prostredie obce a okolitá
príroda predstavuje vhodný potenciál pre rozvoj oddychových a relaxačných aktivít ako je
turistika, šport, kultúrne a športové podujatia a iné. Obec musí vo väčšej miere začať vyuţívať
svoje tradície, históriu ale najmä okolitý prírodný potenciál v prospech vlastnej ekonomickej
prosperity. Spolupráca na regionálnej úrovni je v rámci novovzniknutej Miestnej akčnej
skupiny Zem palatína Juraja Thurzu, ako i Matúšovho kráľovstva. Prostredníctvom týchto
organizácií je moţné riešiť aj propagáciu obce, ktorá je v súčasnosti minimálna, chýbajú
obecné propagačné materiály a komplexná ponuka pre turistov a návštevníkov obce.
Priorita
Opatrenie / aktivity

2. Tvorba produktov a služieb v CR a zvýšenie návštevnosti obce
2.1 Zvýšiť atraktivitu a pripravenosť obce na rozvoj CR

2.1.1 Dobudovanie turistickej trasy Kalvária Vŕšky-Strážovská vrchovina –
Hlbocký vodopád

2.1.2 Budovanie a značenie cyklotrás a náučných chodníkov v okolí
2.1.3 Budovanie a značenie vychádzkových trás a zimných trás pre bežky
2.1.4
2.1.5

v okolí
Príprava štúdií a zámerov na rozvoj obce
Budovanie informačných tabúľ v obci informujúcich o kultúrnych
hodnotách obce a atraktivitách v okolí
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2.1.6 Propagácia obce ako turistického centra, aktualizácia
a modernizácia www stránky

2.1.7 Spustenie miestnej káblovej TV
2.1.8 Podpora života miestnej komunity cez podporu činností miestnych
2.1.9

záujmových a profesných združení
Organizovanie kultúrnych a športových podujatí zameraných na
regionálnu turistiku

2.2 Rozvoj podnikateľského prostredia v službách cestovného ruchu

2.2.1 Podpora budovania ubytovania na súkromí a výstavby malých
penziónov, podpora rozvoja chalupárskej rekreácie
2.2.2 Podpora začínajúcich podnikateľov v oblasti cestovného ruchu
2.2.3 Budovanie obecných ubytovacích kapacít v areáli futbalového
ihriska
Ukazovatele

Počet vybudovaných cyklotrás, turistických trás, náučných chodníkov a
bežkárskych tratí
Počet vypracovaných štúdií/zámerov
Počet nových informačných tabúľ
Počet zorganizovaných podujatí zameraných na regionálnu turistiku
Počet aktivít zorganizovaných miestnymi združeniami
Počet vydaných propagačných materiálov
Počet nových podnikajúcich subjektov
Počet novovzniknutých služieb v cestovnom ruchu
Počet vytvorených pracovných miest podnikateľmi
Počet vybudovaných ubytovacích kapacít

Finančné zdroje

Rozpočet obce, ŠR, ERDF, KF, súkromné a iné zdroje

Súlad so stratégiou
rozvoja ŽSK

Strategický cieľ 4: Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na
území kraja podporovať rast ich atraktívnosti



Špecifický cieľ 4.1 - Podporiť hospodársky rozvoj a spolupracujúce
prostredie na vidieku
Špecifický cieľ 4.2 - Rozvíjať cestovný ruch

Priorita č. 3: Udrţanie a zlepšenie vidieckej krajiny a ţivotného prostredia
Obec Hlboké nad Váhom sa nachádza v nádhernom prírodnom prostredí Stráţovskej
vrchoviny. Pre zachovanie prírodného a krajinného potenciálu je potrebné venovať vyššiu
pozornosť zlepšeniu kvality ţivotného prostredia. Je potrebné zvýšiť starostlivosť nielen o
zloţky ţivotného prostredia – voda, pôda, ovzdušie, ale aj zabezpečiť komplexnú starostlivosť
o krajinu ako celok. Na zabezpečenie tohto cieľa v obci Hlboké nad Váhom je potrebná
osveta obyvateľov, vlastníkov pozemkov a ostatných uţívateľov územia najmä v oblasti
separácie odpadu a vyuţívaní obnoviteľných zdrojov energie. Obec zabezpečuje riešenie
odpadového hospodárstva prostredníctvom zberného dvora Štiavnik. Napriek tomu ešte stále
36

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE HLBOKÉ NAD VÁHOM
__________________________________________________________________________________________

vznikajú náhodné „čierne skládky odpadu“. Pri plánovanom rozvoji obce v oblasti cestovného
ruchu bude potrebné vytvoriť aj systém zberu odpadu v okolitej prírode.
S cieľom vytvorenia fungujúcej a spolupracujúcej miestnej komunity je potrebné zapojiť
obyvateľov do procesu rozvoja obce a vytvoriť podmienky pre vzájomnú spoluprácu všetkých
aktívnych organizácií a jednotlivcov. Preto je v záujme obce oţivovať tradície, podporovať
kreativitu a zručnosti obyvateľov, podporovať malých a stredných podnikateľov,
talentovaných ţiakov a do budúcnosti vytvárať podmienky pre rozvoj zamestnanosti v obci.
Priorita

3. Udržanie a zlepšenie vidieckej krajiny a životného prostredia

Opatrenie / aktivity

3.1 Zvýšiť environmentálne povedomie a kvalitu ŽP
3.1.1 Environmentálna výchova na školách v oblasti separovaného zberu
3.1.2 Rozšírenie zberného dvora – zvýšenie množstva separovaných
komodít
3.1.3 Podpora zvýšenia a zefektívnenia separovaného zberu - osveta
a propagácia
3.1.4 Podpora inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov
energie u FO
3.1.5 Informačné aktivity v záujme obmedzenia spaľovania fosílnych
palív
3.1.6 Podpora cezhraničných aktivít podporujúcich prírodné a kultúrne
dedičstvo
3.2 Aktivizovať obyvateľstvo pre budovanie miestnych komunít
3.2.1

3.2.2
3.2.3

3.2.4

3.2.5

Ukazovatele

Oživovanie ľudových tradícií prostredníctvom miestnych združení
a spolkov a ich etablovanie v kreatívnom priemysle - podpora
kreatívneho talentu v obci
Vytváranie podmienok pre zvýšenie zamestnanosti - realizácia
vzdelávacích aktivít v oblasti MSP
Podpora podnikateľských subjektov, neziskových organizácií a
inštitúcie pri získavaní finančných prostriedkov z grantov a fondov
EÚ
Podporovať spoluprácu pri organizovaní športových,
voľnočasových a kultúrno – spoločenských aktivít a vytvárať
podmienky pre ich rozvoj
Vytváranie partnerstiev pre potreby projektovej spolupráce, aj
cezhraničná spolupráca

Počet nových separovaných komodít
Objem vyseparovaného odpadu
Počet FO, ktoré inštalovali zariadenia na využívanie OZE
Počet vydaných informačných materiálov pre verejnosť
Počet aktivít zameraných na zvýšenie environmentálneho povedomia
obyvateľstva
Počet zrealizovaných informačných a vzdelávacích aktivít pre obyvateľov
Počet občanov a organizácií zapojených do organizácie obecných podujatí
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Počet oživených ľudových tradícií a remesiel
Počet získaných partnerov pre realizáciu aktivít v obci
Počet zrealizovaných športových, kultúrnych a voľnočasových podujatí
Počet subjektov podporených z grantov a fondov EÚ
Finančné zdroje

Rozpočet obce, ŠR, ERDF, KF, súkromné a iné zdroje

Súlad so stratégiou
rozvoja ŽSK

Strategický cieľ 1: Dobudovať kvalitné prepojenie kraja s európskymi
dopravnými a komunikačnými sieťami, zlepšiť kvalitu životného prostredia
a zabezpečiť udržateľnosť a efektivitu využívania prírodných zdrojov
 Špecifický cieľ 1.3 - Zvyšovať uplatnenie nízkouhlíkového
hospodárstva a podporovať prispôsobovanie sa zmenám klímy
 Špecifický cieľ 1.4 Zlepšiť kvalitu životného prostredia
Strategický cieľ 2: Zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšiť
podnikateľské prostredie v kraji
 Špecifický cieľ 2.2 - Rozvoj služieb a podpora inovácií vo firmách
Strategický cieľ 4: Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na
území kraja podporovať rast ich atraktívnosti
 Špecifický cieľ 4.4 Racionálne a efektívne využívať prírodné a
kultúrne dedičstvo regiónov pre rozvoj kraja

Tabuľka 15: Oprávnení uţívatelia opatrení
Opatrenie

Uţívatelia

1.1 Zlepšenie podmienok pre bývanie

obyvatelia obce, obec, návštevníci a turisti,
okolité obce
obec, podnikatelia, miestne iniciatívy,
miestne organizácie, obyvatelia, športovci,
MSP, SZČO
obec, miestne iniciatívy v rozvoji turizmu a
cestovného ruchu, v kultúre a vzdelávaní,
podnikatelia a zdruţenia podnikateľov
obec, návštevníci a turisti, vlastníci
pozemkov a objektov, MSP, SZČO,
podnikatelia a investori
obec, školy, fyzické osoby, miestne
iniciatívy, podnikatelia v oblasti OZE
a separovaného zberu, miestne iniciatívy
v kultúre a turistike
obec, miestne iniciatívy a zdruţenia,
neziskové organizácie, fyzické osoby,
remeselníci, školy, seniori, vzdelávacie
organizácie, športové organizácie,
podnikatelia, inštitúcie, školy

1.2 Zlepšenie sluţieb pre obyvateľstvo
2.1 Zvýšiť atraktivitu a pripravenosť obce
na rozvoj cestovného ruchu
2.2 Rozvoj podnikateľského prostredia
v sluţbách cestovného ruchu
3.1 Zvýšiť environmentálne povedomie
a kvalitu ţivotného prostredia
3.2 Aktivizovať obyvateľstvo pre
budovanie miestnych komunít
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3 REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia PHSR a
organizačné zabezpečenie realizácie PHSR, systém monitorovania a hodnotenia plnenia
programu v súlade so stanovenými merateľnými ukazovateľmi, vecným a časovým
harmonogram realizácie PHSR formou akčného plánu.

3.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR
Nositeľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hlboké nad Váhom na roky
2015 - 2022, ako strednodobého plánovacieho nástroja hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce, je Obecný úrad Hlboké nad Váhom, ktorý prostredníctvom PHSR zabezpečuje trvalo
udrţateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj. V súčinnosti s poslancami
obecného zastupiteľstva a zriadenými komisiami pripravuje vízie obce a stratégiu na jej
plnenie, iniciuje aktivity strategického rozvoja obce, vypracováva PHSR, koordinuje
spoluprácu na jeho vypracovaní, spolupracuje s externým prostredím, vedie databázy
kontaktov, vedie prehľad o neziskových organizáciách fungujúcich v obci, pomáha a vytvára
podmienky na ich činnosť. Obecný úrad analyzuje aktivity, ktoré je moţné spolufinancovať
z európskych alebo štátnych zdrojov, prípadne zo zdrojov mimovládnych organizácií, sleduje
výzvy na predkladanie ţiadostí, sleduje legislatívu a pravidlá pre čerpanie fondov EÚ a
grantov a ďalšie pravidlá pre získanie finančných prostriedkov. Pri príprave projektov
spolupracuje s externými spolupracovníkmi a organizáciami. Obecný úrad vytvára podmienky
pre úspešnú realizáciu schválených projektov, monitoruje priebeh ich realizácie, komunikuje s
riadiacim orgánom, kontroluje práce vykonané počas realizácie projektov, hodnotí ukončené
projekty a v súlade s nimi hodnotí výsledky implementácie PHSR. Koordinácia efektívnej a
účinnej implementácie PHSR obce bude zabezpečená aj prostredníctvom príslušných komisií
obecného zastupiteľstva, ktoré tieţ kontrolujú dosahovanie stanovených cieľov PHSR obce
Hlboké nad Váhom. Medzi kľúčové činnosti a procesy nevyhnutné pre správne zabezpečenie
implementácie PHSR patria aj monitorovanie a hodnotenie na úrovni priorít i jednotlivých
naplánovaných aktivít.
Do partnerstiev územnej spolupráce môţu vstupovať nasledujúce subjekty:
- orgány a inštitúcie štátnej správy a všetkých oblastí spoločensko-ekonomického a
kultúrneho ţivota, ktoré realizáciou svojich rozvojových aktivít prispievajú k
napĺňaniu cieľov PHSR obce Hlboké nad Váhom,
- občania ako uţívatelia výsledkov realizovaných aktivít,
- podnikateľské subjekty, zdruţenia podnikateľských subjektov, zamestnávatelia –
koordinujúci aktivity na napĺňanie cieľov PHSŘ a vstupujúce do partnerstiev na
mimosektorovej báze, podnikateľský subjekt – samospráva – tretí sektor,
- občianske a záujmové zdruţenia v obci realizujúce svoje rozvojové aktivity v
koordinácii s obcou Hlboké nad Váhom, v súlade s opatreniami a aktivitami PHSR
obce, podporujúcimi vyváţený regionálny rozvoj územia obce,
- Ostatní socio-ekonomickí partneri – podieľajúci sa na realizovaní akčného plánu v
súlade s PHSR obce Hlboké nad Váhom na roky 2015 – 2022.
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Akčný plán PHSR by mal byť priamo napojený na rozpočet obce a zároveň reflektovať jej
kompetencie. Návrh systému riadenia a implementácie akčného plánu PHSR obce Hlboké nad
Váhom je nasledovný:
 implementáciu akčného plánu monitoruje obecné zastupiteľstvo, ktoré posudzuje a
schvaľuje návrhy na ich zmenu a doplnenie;
 realizáciu konkrétnych projektov zabezpečujú pracovníci úradu a starosta obce;
 kontrolným orgánom sú poslanci obce, súčinnosť poskytnú jednotlivé komisie
Obecného zastupiteľstva obce Hlboké nad Váhom.
Realizácia spracovaného PHSR vyţaduje systematickú prácu, kontrolu plnenia stanovených
priorít, rozloţenie financovania, získavanie úverov a cudzích zdrojov a sledovanie výziev
jednotlivých riadiacich orgánov pre fondy EÚ. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti sa
odporúča spolupracovať s externou spoločnosťou, ktorá zabezpečí pre obec sluţby súvisiace
s vypracovaním ţiadostí na získanie nenávratných finančných prostriedkov, s implementáciou
realizovaných projektov, s verejným obstarávaním a stavebným dozorom. V obci Hlboké nad
Váhom je zriaďovanie ďalších orgánov v súvislosti s PHSR bezpredmetné.

3.2 Systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR
Medzi kľúčové činnosti a procesy nevyhnutné pre správne zabezpečenie implementácie
PHSR patrí aj monitorovanie a hodnotenie na úrovni programu i jednotlivých projektov.
Monitorovanie, ktorého nástrojom sú merateľné ukazovatele, je zamerané predovšetkým na
sledovanie efektivity implementačných a riadiacich mechanizmov programu a na dosahovanie
cieľov PHSR. Na rozdiel od vstupov a výstupov, skutočne dosiahnutý výsledok je okrem
realizácie PHSR daný aj externými faktormi mimo jeho dosahu, ktoré môţu mať na
dosahovanie výsledku minimálny alebo výraznejší vplyv. Práve preto sme sa pri tvorbe PHSR
snaţili identifikovať, pokiaľ moţno, všetky faktory, ktoré môţu naplánované priority,
opatrenia a aktivity ovplyvniť. Hodnotenie PHSR vychádza z údajov získaných na základe
monitorovania. Stanovenie vhodných výsledkových a dopadových merateľných ukazovateľov
je kľúčové, aby bolo moţné merať a spätne vyhodnotiť dosahovanie plánovanej zmeny
sociálno-ekonomickej reality. Merateľné ukazovatele pre všetky prioritné osi PHSR sme
definovali v závislosti od plánovaných aktivít a projektov, ktoré prispejú k dosahovaniu
plánovaného výsledku. Cieľové hodnoty ukazovateľov predstavujú kvalifikovaný odhad,
ktorý môţe byť v prípade potreby upravený na základe vývoja implementácie.
Monitorovanie
Hlavným cieľom monitorovania je pravidelné sledovanie realizácie priorít a opatrení PHSR
a následne aktivít, s vyuţitím systému merateľných ukazovateľov, ktoré budú priebeţne
aktualizované a konkretizované. Indikátory podporujú oprávnenosť verejných výdavkov na
jednotlivé opatrenia a zároveň preukazujú ekonomickú účinnosť realizovaných verejných
výdavkov. Indikátory sú zároveň základným faktorom pri tvorbe kritérií na čerpanie finančnej
podpory z EÚ, štátneho rozpočtu alebo súkromných zdrojov. Výstupy z monitorovania
zabezpečujú pre obec vstupy pre rozhodovanie za účelom zlepšenia implementácie PHSR,
vypracovávanie priebeţných správ a záverečnej správy o vykonávaní PHSR a podklady pre
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prijímanie ďalších rozhodnutí obecného zastupiteľstva. Monitorovanie na úrovni cieľov a
priorít PHSR ako celku bude zabezpečovať Obecný úrad obce Hlboké nad Váhom.

Hodnotenie
V súlade so systémom riadenia, definovaným v PHSR, predstavuje hodnotenie proces, ktorý
systematicky skúma prínos z realizácie PHSR a jeho súlad so stanovenými prioritami,
analyzuje účinnosť realizačných procesov a vhodnosť nastavenia jednotlivých opatrení a
skupín aktivít a pripravuje odporúčania na zvýšenie ich efektívnosti. Počas programového
obdobia, rokov 2015 – 2022, sa odporúča vykonávať priebeţné hodnotenia a po ukončení
programového obdobia, tzv. následné hodnotenie. Výsledky hodnotenia sa zverejňujú podľa
platných predpisov o prístupe k informáciám. Proces hodnotenia je realizovaný vlastnými
(internými) kapacitami obecného úradu zodpovedného za administratívne zabezpečenie
realizácie PHSR. Pri hodnotení treba brať do úvahy skutočnosť, ţe návrhy do PHSR obce
podávali rôzne cieľové skupiny obyvateľstva, inštitúcie aj jednotlivci. Nie všetky úlohy sú
reálne z pohľadu samosprávy, nie všetky úlohy sú prioritné z pohľadu obecného
zastupiteľstva a nie všetky úlohy je moţné zrealizovať z vlastných prostriedkov obce, s
prihliadnutím na „nenárokovateľnosť“ dotácií a nie celkom transparentný spôsob ich
získavania. Niektoré úlohy môţu vychádzať z momentálnej nálady v obci či jednotlivých
záujmov, pričom s odstupom času sa môţu javiť ako málo významné. PHSR nie je nemenný
materiál, je to vytýčenie dlhodobých cieľov a potrieb obce z pohľadu väčšinových záujmov a
poradia financovania. Obecné zastupiteľstvo môţe tento materiál kedykoľvek dopĺňať a
aktualizovať.
Priebeţné hodnotenie
Proces priebeţného hodnotenia má formu série hodnotení, ktorých cieľom je kontinuálne,
počas implementácie PHSR, skúmať rozsah, do akého sa finančné prostriedky vyuţili,
skúmať efektívnosť a účinnosť programovania a sociálno-ekonomický dopad. Zároveň
identifikuje faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu implementácie PHSR vrátane
udrţateľnosti a identifikovania vhodných postupov. Hodnotenie sa vykonáva systematicky a
priebeţne počas celého trvania PHSR aţ po predloţenie Záverečnej správy. Priebeţné
hodnotenia sa odporúča vykonávať raz ročne. Hodnotiace obdobie je obdobie od 1.januára do
31. decembra príslušného roka. Správu z hodnotenie predkladá obecný úrad obecnému
zastupiteľstvu obce Hlboké nad Váhom najneskôr do 11 mesiacov po uplynutí príslušného
hodnotiaceho obdobia. Základnými podkladmi pre prípravu hodnotenia sú monitorovacie
správy projektov realizovaných v rámci príslušného PHSR a priebeţné správy o
implementovaní PHSR predkladané Obecnému zastupiteľstvu obce Hlboké nad Váhom.
Výsledky hodnotenia sú podkladom pri riadení realizácie PHSR s účelom dosiahnuť ţiaduci
pokrok smerom k naplneniu hlavných ekonomických, sociálnych a environmentálnych
cieľov.
Následné hodnotenie
Následné hodnotenie skúma rozsah, v akom sa vyuţili zdroje, účinnosť a efektívnosť
programovania a sociálno-ekonomický vplyv. Výstupom následného hodnotenia je Záverečná
správa o hodnotení PHSR obce Hlboké nad Váhom. Hodnotiace obdobie pri následnom
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hodnotení predstavuje obdobie celej realizácie PHSR, tzv. programové obdobie, ktoré začína
dňom schválenia PHSR obecným zastupiteľstvom a končí 31.12.2022. Vypracovanie
Záverečnej správy zabezpečí Obecný úrad Hlboké nad Váhom, ktorý ju do 11 mesiacov od
ukončenia programového obdobia PHSR predkladá obecnému zastupiteľstvu.
Tabuľka 16: Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebeţných hodnotení PHSR na programové obdobie 2015 - 2022
Typ hodnotenia
Vykonať prvýkrát
Dôvod vykonania
Podľa rozhodnutia obce a vzniknutej
V roku 2019
Strategické hodnotenie
spoločenskej potreby
Operatívne hodnotenie
Hodnotenie v konsolidovanej
Tematické hodnotenie časti
V roku 2017, 2018,
výročnej správe za predchádzajúci
PHSR
2020, 2022
kalendárny rok
Ad hoc mimoriadne
Pri značnom odklone od stanovených
Podľa potreby
hodnotenie
priorít a hodnôt ukazovateľov
Na konci
Ad hoc hodnotenie celého
Na základe rozhodnutia starostu,
programovacieho
PHSR alebo jeho časti
kontrolóra, podnetu poslancov...
obdobia
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0

3.3 Komunikačný plán
Obec bude priebeţne informovať o realizácii PHSR prostredníctvom verejných zasadnutí
obecného zastupiteľstva, ako aj prostredníctvom vlastnej www stránky. Na stránke sa budú
priebeţne publikovať schválené monitorovacie správy, ktoré boli schválené obecným
zastupiteľstvom. V prípravnej fáze monitorovacej správy budú môcť zúčastnené strany
pripomienkovať predkladaný materiál. Zodpovedný za pravidelné informovanie bude Obecný
úrad Hlboké nad Váhom.
Tabuľka 17: Komunikačný plán pre fázu realizácie PHSR
P.
č.
1.

Časový
rámec
12/2015

Miesto
konania
Obecný
úrad

Cieľová
skupina
poslanci,
obyvatelia,
neziskové a
podnikateľské
subjekty

Forma

Téma, ciele

Verejné
prerokovanie

Schválenie
PHSR
Doplnenie
štruktúry
programového
rozpočtu na roky
2015 – 2017
v príjmovej
a výdavkovej
časti.

Vstupné
údaje
Priebeţná
správa
plnenia
PHSR,
rozpočet na
príslušný rok,
Konsolidova
ná a
individuálna
výročná
správa obce,
Záverečný
účet

Výstupy
Monitorovaci
a správa,
Uznesenie
OZ

42

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE HLBOKÉ NAD VÁHOM
__________________________________________________________________________________________

2.

12/2016

Obecný
úrad

poslanci,
obyvatelia,
neziskové a
podnikateľské
subjekty

Verejné
prerokovanie

Informovanie
o začiatku
realizácie PHSR
v roku 2016.
Prepojenie PHSR
a programového
rozpočtu obce.

Priebeţná
správa
plnenia
PHSR,
rozpočet na
príslušný rok,
Konsolidova
ná a
individuálna
výročná
správa obce,
Záverečný
účet

Monitorovaci
a správa,
Uznesenie
OZ

3.

12/2017

Obecný
úrad

poslanci,
obyvatelia,
neziskové a
podnikateľské
subjekty

Verejné
prerokovanie

Hodnotenie
plnenia PHSR za
predchádzajúci
rok.
Prepojenie PHSR
a programového
rozpočtu obce.

Priebeţná
správa
plnenia
PHSR,
rozpočet na
príslušný rok,
Konsolidova
ná a
individuálna
výročná
správa obce,
Záverečný
účet

Monitorovaci
a správa,
Uznesenie
OZ

4.

12/2018

Obecný
úrad

poslanci,
Verejné
obyvatelia,
prerokovanie
neziskové a
podnikateľské
subjekty

Hodnotenie
plnenia PHSR
za
predchádzajúci
rok.
Prepojenie
PHSR a
programového
rozpočtu obce.

Priebeţná
správa
plnenia
PHSR,
rozpočet na
príslušný rok,
Konsolidova
ná a
individuálna
výročná
správa obce,
Záverečný
účet

Monitorovac
ia správa,
Uznesenie
OZ

5.

12/2019

Obecný
úrad

poslanci,
Verejné
obyvatelia,
prerokovanie
neziskové a
podnikateľské
subjekty

Hodnotenie
plnenia PHSR
za
predchádzajúci
rok.
Prepojenie
PHSR a
programového
rozpočtu obce.

Priebeţná
správa
plnenia
PHSR,
rozpočet na
príslušný rok,
Konsolidova
ná a
individuálna
výročná
správa obce,
Záverečný
účet

Monitorovaci
a správa,
Uznesenie
OZ
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6.

12/2020

Obecný
úrad

poslanci,
Verejné
obyvatelia,
prerokovanie
neziskové a
podnikateľské
subjekty

Hodnotenie
plnenia PHSR
za
predchádzajúci
rok.
Prepojenie
PHSR a
programového
rozpočtu obce.

Priebeţná
správa
plnenia
PHSR,
rozpočet na
príslušný rok,
Konsolidova
ná a
individuálna
výročná
správa obce,
Záverečný
účet

Monitorovaci
a správa,
Uznesenie
OZ

7.

12/2021

Obecný
úrad

poslanci,
Verejné
obyvatelia,
prerokovanie
neziskové a
podnikateľské
subjekty

Hodnotenie
plnenia PHSR
za
predchádzajúci
rok.
Prepojenie
PHSR a
programového
rozpočtu obce.

Priebeţná
správa
plnenia
PHSR,
rozpočet na
príslušný rok,
Konsolidova
ná a
individuálna
výročná
správa obce,
Záverečný
účet

Monitorovaci
a správa,
Uznesenie
OZ

8.

12/2022

Obecný
úrad

poslanci,
Verejné
obyvatelia,
prerokovanie
neziskové a
podnikateľské
subjekty

Hodnotenie
plnenia PHSR
za
predchádzajúci
rok.
Prepojenie
PHSR a
programového
rozpočtu obce.

Monitorovac
ia správa,
Uznesenie
OZ

9.

12/2023

Obecný
úrad

poslanci,
Verejné
obyvatelia,
prerokovanie
neziskové a
podnikateľské
subjekty

Hodnotenie
plnenia PHSR
za
predchádzajúci
rok.
Prepojenie
PHSR a
programového
rozpočtu obce.

Priebeţná
správa
plnenia
PHSR,
rozpočet na
príslušný rok,
Konsolidova
ná a
individuálna
výročná
správa obce,
Záverečný
účet
Priebeţná
správa
plnenia
PHSR,
rozpočet na
príslušný rok,
Konsolidova
ná a
individuálna
výročná
správa obce,
Záverečný
účet

Monitorovac
ia správa,
Uznesenie
OZ

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0
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3.4 Akčný plán
Akčný plán je konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s rozvojom obce v
jednotlivých oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja, vychádza zo strategického cieľa, je
jeho logickou súčasťou a realizuje sa prostredníctvom konkrétnych projektov. Akčný plán
obsahuje záväzky týkajúce sa plnenia jednotlivých úloh ako aj inštitúcie zodpovedné za ich
plnenie, predpokladané zdroje financovania, dopad na rozpočet relevantného subjektu, ako aj
moţné zdroje financovania a oprávnených ţiadateľov. Súčasťou akčného plánu je
predpokladaný časový harmonogram. Predpokladané rozpočty v akčnom pláne sú uvedené v
tis. €.
Tabuľka 18: Akčný plán pre prioritu č. 1
PRIORITA č. 1: Budovanie a modernizácia existujúcej infraštruktúry a zlepšovanie
ţivotných podmienok obyvateľov
Opatrenie 1.1
Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad
na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

Aktivita
1.1.1

Budovanie
stokovej siete
splaškovej
kanalizácie
a ČOV

106

rozpočet obce,
ŠR, EÚ

verejný
sektor

vysoký

obec

Aktivita
1.1.2

Rekonštrukcia
4 km krytu
miestnych
komunikácií,
trasa A1-4,
B2 a C1-4

450

rozpočet obce,
ŠR, EÚ

verejný
sektor

veľmi
vysoký

obec

Aktivita
1.1.3

Príprava lokality
a podmienok na
napojenie
inţinierskych
sietí pri
budovaní IBV
v časti
Vodopádska
ulica – Lúky

50

obec

verejný
sektor

vysoký

obec

Podpora IBV
a rekonštrukcie
existujúcich
domov

podľa potreby

fyzické osoby

verejný
sektor

ţiadny

obyvatelia obce

Aktivita
1.1.4
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Opatrenie 1.2

Aktivita
1.2.1

Aktivita
1.2.2

Aktivita
1.2.3

Aktivita
1.2.4

Aktivita
1.2.5

Aktivita
1.2.7

Aktivita
1.2.8

Dokončenie
rekonštrukcie
KD – zateplenie
a rekonštrukcia
strechy
Dokončenie
rekonštrukcie
budovy TJ
Inštalácia
kamerového
systému
Zavádzanie
efektívnych
elektronických
sluţieb
poskytovaných
na úrovni
samosprávy
Zlepšenie
dostupnosti dát
verejnej správy
pre občanov
a podnikateľov
Podpora
budovania,
modernizácie a
rozširovania
malých
a stredných
výrobných
prevádzok a
podpora
začínajúcich
podnikateľov
Rozšírenie
kapacity
cintorína
vytvorením
urnového
priestoru

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad
na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

100

rozpočet obce,
ŠR, EÚ,

verejný
sektor

vysoký

obec

13

rozpočet obce,
súkromný
sektor

verejný a
súkromný
sektor

stredný

obec

10

rozpočet
obce, ŠR, EÚ

verejný
sektor

stredný

obec

12

rozpočet
obce, ŠR, EÚ

verejný
sektor

stredný

obec

12

rozpočet
obce, ŠR, EÚ

verejný
sektor

stredný

obec

podľa potreby

rozpočet
obce,
súkromný
sektor

verejný
sektor

nízky

obec,
podnikateľské
subjekty,
obyvatelia

5

rozpočet
obce

verejný
sektor

nízky

obec

46

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE HLBOKÉ NAD VÁHOM
__________________________________________________________________________________________

Tabuľka 19: Akčný plán pre prioritu č. 2
PRIORITA č. 2: Tvorba produktov a sluţieb v CR a zvýšenie návštevnosti obce
Opatrenie 2.1

Aktivita
2.1.1

Aktivita
2.1.2

Aktivita
2.1.3

Aktivita
2.1.4

Aktivita
2.1.5

Aktivita
2.1.6

Aktivita
2.1.7

Dobudovanie
turistickej trasy
Kalvária VŕškyStráţovská
vrchovina –
Hlbocký
vodopád
Budovanie
a značenie
cyklotrás
a náučných
chodníkov v
okolí
Budovanie
a značenie
vychádzkových
trás a
zimných trás pre
beţky v okolí
Príprava štúdií
a zámerov na
rozvoj obce
Budovanie
informačných
tabúľ v obci
informujúcich
a kultúrnych
hodnotách obce
o atraktivitách
v okolí
Propagácia obce
ako turistického
centra,
aktualizácia
a modernizácia
www stránky
Spustenie
miestnej káblovej
TV

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad
na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

3

rozpočet obce

verejný
sektor

nízky

obec

10

rozpočet obce,
ŠR, EÚ

verejný
sektor

stredný

obec

10

rozpočet obce,
ŠR, EÚ

verejný
sektor

stredný

obec

5,5

rozpočet obce,
EÚ, ŠR

verejný
sektor

nízky

obec

5

rozpočet obce,
EÚ, ŠR

verejný
sektor

nízky

obec

10

rozpočet obce,
ŠR, EÚ

verejný
sektor

stredný

obec

4

rozpočet obce

verejný
sektor

nízky

obec
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Aktivita
2.1.8

Aktivita
2.1.9

Podpora ţivota
miestnej
komunity cez
podporu činností
miestnych
záujmových
a profesných
zdruţení
Organizovanie
kultúrnych
a športových
podujatí
zameraných na
regionálnu
turistiku

8,4

rozpočet obce

verejný
sektor

nízky

obec

12

rozpočet obce

verejný
sektor

stredný

podnikateľské
subjekty, obec

Realizácia

Dopad
na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

ţiadny

MSP,
podnikateľské
subjekty,
obyvatelia obce

súkromný
sektor

ţiadny

MSP,
podnikateľské
subjekty,
obyvatelia obce

verejný
sektor

nízky

obec

Opatrenie 2.2
Predpokladaný
rozpočet

Aktivita
2.2.1

Aktivita
2.2.2

Aktivita
2.2.3

Podpora
budovania
ubytovania na
súkromí a
výstavby malých
penziónov,
podpora rozvoja
chalupárskej
rekreácie
Podpora
začínajúcich
podnikateľov
v oblasti
cestovného ruchu
Budovanie
obecných
ubytovacích
kapacít v areáli
futbalového
ihriska

podľa potreby

podľa potreby

5

Zdroje
financovania

fyzické
a právnické
osoby, úvery,
iné grantové
schémy

fyzické
a právnické
osoby, úvery,
iné grantové
schémy

rozpočet obce

súkromný
sektor
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Tabuľka 20: Akčný plán pre prioritu č. 3
PRIORITA č. 3: Udrţanie a zlepšenie vidieckej krajiny a ţivotného prostredia
Opatrenie 3.1

Aktivita
3.1.1

Aktivita
3.1.2

Aktivita
3.1.3

Aktivita
3.1.4

Aktivita
3.1.5

Aktivita
3.1.6

Environmentálna
výchova na
školách v oblasti
separovaného
zberu
Rozšírenie
zberného dvora –
zvýšenie
mnoţstva
separovaných
komodít
Podpora zvýšenia
a zefektívnenia
separovaného
zberu - osveta
a propagácia
Podpora
inštalácie
zariadení na
vyuţívanie
obnoviteľných
zdrojov energie
u FO
Informačné
aktivity v záujme
obmedzenia
spaľovania
fosílnych palív
Podpora
cezhraničných
aktivít
podporujúcich
prírodné
a kultúrne
dedičstvo

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad
na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

4

rozpočet obce,
EÚ

verejný
sektor

nízky

obec

8

rozpočet obce,
ŠR, EÚ

verejný
sektor

nízky

obec

2

rozpočet obce

verejný
sektor

nízky

obec

podľa potreby

fyzické osoby

fyzické
osoby,
súkromný
sektor

ţiadny

obyvatelia obce

podľa potreby

rozpočet obce

verejný
sektor

nízky

obec

15

rozpočet obce,
ŠR, EÚ

verejný
sektor

stredný

obec
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Opatrenie 3.2

Aktivita
3.2.1

Aktivita
3.2.2

Aktivita
3.2.3

Aktivita
3.2.4

Oţivovanie
ľudových tradícií
prostredníctvom
miestnych
zdruţení
a spolkov a ich
etablovanie
v kreatívnom
priemysle podpora
kreatívneho
talentu v obci
Vytváranie
podmienok pre
zvýšenie
zamestnanosti realizácia
vzdelávacích
aktivít v oblasti
MSP
Podpora
podnikateľských
subjektov,
neziskových
organizácií a
inštitúcie pri
získavaní
finančných
prostriedkov z
grantov a fondov
EÚ
Podporovať
spoluprácu pri
organizovaní
športových,
voľnočasových
a kultúrno –
spoločenských
aktivít a vytvárať
podmienky pre
ich rozvoj

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Realizácia

Dopad
na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

10

rozpočet
obce, ŠR, EÚ

verejný
sektor

stredný

obec

podľa potreby

rozpočet obce

verejný
sektor

nízky

obyvatelia obce

ţiadny

MSP, FO,
obyvatelia,
občianske
a záujmové
zdruţenia v
obci

nízky

občianske
a záujmové
zdruţenia v
obci

podľa potreby

podľa potreby

rozpočet obce

verejný
a súkromný
sektor

rozpočet obce

verejný
sektor
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Aktivita
3.2.5

Vytváranie
partnerstiev pre
potreby
projektovej
spolupráce, aj
cezhraničná
spolupráca

15

rozpočet obce,
ŠR, EÚ

verejný
sektor

stredný

obec

Akčný plán priamo súvisí s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hlboké nad
Váhom. Kým PHSR identifikuje víziu a oblasti priorít, akčný plán definuje konkrétne
aktivity, ktoré je potrebné realizovať na dosiahnutie stanovených cieľov v rokoch 2015 2022. Časový harmonogram realizácie jednotlivých aktivít je podrobne popísaný v tabuľkách
č. 23, 25 a 27, časť 4.1 Finančný plán. Pre ďalšie roky je potrebne vypracovať nový akčný
plán, ktorý zohľadní dosiahnuté výsledky z predchádzajúceho obdobia.
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4. FINANČNÁ ČASŤ
Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu PHSR je schopnosť obce v priebehu jeho realizácie
zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje môţu byť vlastné zdroje obce,
zdroje v súkromnom sektore a verejnej správe, alebo zdroje zahraničné, v súčasnosti sú to
najmä prostriedky Európskej únie.
V súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja (Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja) je regionálny rozvoj na území SR financovaný z viacerých zdrojov, z
ktorých hlavnými zdrojmi sú:
 zdroje štátneho rozpočtu,
 štátnych účelových fondov,
 rozpočty VÚC a rozpočty miestnej samosprávy,
 iné zdroje (PPP, úvery).
Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú prostriedky
Európskej únie na to určené.
Keďţe v súčasnosti neexistujú konkrétne podklady pre stanovenie finančného rámca, v
ktorom by sa mal PHSR v strednodobom horizonte pohybovať, je výška prostriedkov
potrebná na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít stanovená len orientačne. Finančná časť
sa bude upravovať priebeţne počas naplánovaného obdobia a konkretizovať v závislosti od
moţností obecného rozpočtu ako i reálneho čerpania finančných príspevkov zo štrukturálnych
fondov, prípadne iných zdrojov financovania.
Tabuľka 21: Indikatívny rozpočet - sumarizácia
2016

2017

Opatrenie 1.1
Opatrenie 1.2

75
60

158
65,5

Opatrenie 2.1
Opatrenie 2.2

12,2
2,5

10,2
2,5

Opatrenie 3.1
Opatrenie 3.2

3,5
2

3
4

ROK
2018
2019
PRIORITA 1
133
80
8,5
6
PRIORITA 2
11,7
11,2
PRIORITA 3
6
6
4
4

2020

2021

2022

80
6

80
6

9,2

9,2

6,2

4
2

4
2

3,5
2

Vychádzajúc z vyššie zadefinovaných cieľov, priorít a opatrení a na základe auditu
pripravovaných projektových zámerov bol vypracovaný plán realizácie PHSR. Definuje, z
akých prostriedkov by sa mali jednotlivé opatrenia v rámci stanovených priorít realizovať, kto
by mal byť ţiadateľom, určuje predpokladané časové rámce v tis. €.
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4.1Finančný plán
Tabuľka 22: Priorita č. 1 - Viac zdrojové financovanie v tis. EUR

Aktivita 1.1.1
Aktivita 1.1.2
Aktivita 1.1.3
Aktivita 1.1.4
SPOLU
Aktivita 1.2.1
Aktivita 1.2.2
Aktivita 1.2.3
Aktivita 1.2.4
Aktivita 1.2.5
Aktivita 1.2.6
Aktivita 1.2.7
SPOLU
PRIORITA
SPOLU

Celkové
Verejné zdroje
náklady Obec
EÚ
ŠR
VÚC
Opatrenie 1.1
106
5,3
90,1
10,6
450
22,5
382,5
45
50
30
606
57,8
472,6
55,6
Opatrenie 1.2
100
5
85
10
13
10
10
0,5
9,5
12
0,6
10,2
1,2
12
0,6
10,2
1,2
5
5
152
21,7
105,4
21,9
758

79,5

578

77,5

Spolu

Súkromné
zdroje

106
450
30

20

586
100
10
10
12
12

3

5
149

3

735

23

ZDROJE FINANCOVANIA EÚ:
INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM
Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.
 Investičná priorita č. 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia
energie a vyuţívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach
vrátane verejných budov a v sektore bývania
OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA
Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
 Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a
verejných sluţieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej
právnej úpravy a dobrej správy.
o Špecifický cieľ 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA
 Opatrenie 19: LEADER prostredníctvom MAS
 Opatrenie č. 4: Investície do hmotného majetku
 Opatrenie 6: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
 Opatrenie č. 8: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie ţivotaschopnosti
lesov
 Opatrenie 11: Ekologické poľnohospodárstvo
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ŠTÁTNE ZDROJE FINANCOVANIA
Environmentálny fond
Štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o ţivotné prostredie.
Dotácie:





Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ţilinského samosprávneho kraja
Dotácie z výťaţku lotérií

Tabuľka 23: Priorita č. 1 - Harmonogram realizácie aktivít
2016
Aktivita 1.1.1
Aktivita 1.1.2
Aktivita 1.1.3
Aktivita 1.1.4

2.
9.
16.
23.

Aktivita 1.2.1
Aktivita 1.2.2
Aktivita 1.2.3
Aktivita 1.2.4
Aktivita 1.2.5
Aktivita 1.2.6
Aktivita 1.2.7

30.
37.
44.
51.
58.
65.
72.

2017
2018
Opatrenie 1.1
3.
4.
5.
10.
11.
12.
17.
18.
19.
24.
25.
26.
Opatrenie 1.2
31.
32.
33.
38.
39.
40.
45.
46.
47.
52.
53.
54.
59.
60.
61.
66.
67.
68.
73.
74.
75.

2019

2020

6.
13.
20.
27.

7.
14.
21.
28.

2021
1.
8.
15.
22.
29.

34.
41.
48.
55.
62.
69.
76.

35.
42.
49.
56.
63.
70.
77.

36.
43.
50.
57.
64.
71.
78.

2022
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Tabuľka 24: Priorita č. 2 - Viac zdrojové financovanie v tis. EUR
Celkové
náklady

Obec

Aktivita 2.1.1

3

3

Aktivita 2.1.2
Aktivita 2.1.3
Aktivita 2.1.4
Aktivita 2.1.5
Aktivita 2.1.6
Aktivita 2.1.7
Aktivita 2.1.8
Aktivita 2.1.9
SPOLU

10
10
5,5
5
10
4
8,4
14
69,9

0,5
0,5
0,75
0,25
0,5
2,5
8,4
0,7
17,1

5
5

5
5

74,9

22,1

Aktivita 2.2.1
Aktivita 2.2.2
Aktivita 2.2.3
SPOLU
PRIORITA
SPOLU

Verejné zdroje
EÚ
ŠR
VÚC
Opatrenie 2.1

Spolu

Súkromné
zdroje

3
8,5
8,5
4,25
4,25
8,5

11,9
45,9
Opatrenie 2.2

1
1
0,5
0,5
1

1,4
5,4

10
10
5,5
5
10
2,5
8,4
14
68,4

1,5

1,5

5
5
45,9

5,4

73,4

1,5

ZDROJE FINANCOVANIA EÚ:
INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM
Prioritná os č 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
 Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja
vedeného komunitou
o Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni
podporou podnikania a inovácií
PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA
 Opatrenie 19: LEADER, prostredníctvom MAS
INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA
Prioritná os 2: Kvalitné životné prostredie
 Investičná priorita 3: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a
kultúrneho dedičstva
INTERREG V-A POĽSKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
 Investičná priorita 6c: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a
kultúrneho dedičstva
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ŠTÁTNE ZDROJE FINANCOVANIA
Dotácie:




Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ţilinského samosprávneho kraja
Dotácie z výťaţku lotérií

SÚKROMNÉ ZDROJE FINANCOVANIA
Nadácia Pontis
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia Orange
Tabuľka 25: Priorita č. 2 - Harmonogram realizácie aktivít
2016
Aktivita 2.1.1
Aktivita 2.1.2
Aktivita 2.1.3
Aktivita 2.1.4
Aktivita 2.1.5
Aktivita 2.1.6
Aktivita 2.1.7
Aktivita 2.1.8
Aktivita 2.1.9

79.
86.
93.
100.
107.
114.
121.
128.
135.

Aktivita 2.2.1
Aktivita 2.2.2
Aktivita 2.2.3

143.
150.
157.

2017
2018
Opatrenie 2.1
80.
81.
82.
87.
88.
89.
94.
95.
96.
101.
102.
103.
108.
109.
110.
115.
116.
117.
122.
123.
124.
129.
130.
131.
136.
137.
138.
Opatrenie 2.2
144.
145.
146.
151.
152.
153.
158.
159.
160.

2019

2020

83.
90.
97.
104.
111.
118.
125.
132.
139.

84.
91.
98.
105.
112.
119.
126.
133.
140.

147.
154.
161.

148.
155.
162.

2021

2022

85.
92.
99.
106.
113.
120.
127.
134.
141.
142.
149.
156.
163.
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Tabuľka 26: Priorita č. 3 - Viac zdrojové financovanie v tis. EUR

Aktivita 3.1.1
Aktivita 3.1.2
Aktivita 3.1.3
Aktivita 3.1.4
Aktivita 3.1.5
Aktivita 3.1.6
SPOLU
Aktivita 3.2.1
Aktivita 3.2.2
Aktivita 3.2.3
Aktivita 3.2.4
Aktivita 3.2.5
SPOLU
PRIORITA
SPOLU

RIORITA č. 3: Viac zdrojové financovanie v tis. EUR
Celkové
Verejné zdroje
náklady
Obec
EÚ
ŠR
VÚC
Spolu
Opatrenie 3.1
4
0,2
3,4
0,4
4
8
0,4
6,8
0,8
8
3
0,15
2,55
0,3
3
15
0,75
12,75
1,5
15
30
1,5
25,5
3
30
Opatrenie 3.2
10
0,45
7,65
0,9
9
10
0,5
8,5
1
10
20
0,95
16,15
1,9
19
50

2,45

41,65

4,9

Súkromné
zdroje

49

1

1
1

ZDROJE FINANCOVANIA EÚ:
INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM
Prioritná os č.3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
 Investičná priorita č. 3.1: Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním
vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane
konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja
špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov
o Špecifický cieľ č. 3.1: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti
a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle
prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho
talentu, netechnologických inovácií.
Prioritná os č 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
 Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja
vedeného komunitou
o Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni
podporou podnikania a inovácií
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PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA
 Opatrenie 19: LEADER, prostredníctvom MAS
INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA
Prioritná os 2: Kvalitné životné prostredie
 Investičná priorita 3: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a
kultúrneho dedičstva
INTERREG V-A POĽSKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Prioritná os 3: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania
 Investičná priorita 10 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako
aj zručností a celoţivotného vzdelávania prostredníctvom prípravy a vykonávania
spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov
ŠTÁTNE ZDROJE FINANCOVANIA
Environmentálny fond
Štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o ţivotné prostredie.
Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: „Zelená domácnostiam"
Rodinné a bytové domy sa môţu uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu malých
zariadení na vyuţívanie OZE, t.j. na výrobu elektriny zo slnka a vetra s výkonom do 10 kW a
zariadenia na výrobu tepla - tepelné čerpadlá, kotle na biomasu a solárne kolektory.
Dotácie:





Ministerstva kultúry SR
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ţilinského samosprávneho kraja
Dotácie z výťaţku lotérií

SÚKROMNÉ ZDROJE FINANCOVANIA
Ekofond
Nadácia Ekopolis
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia Pontis
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia Orange
Greenways
Zelené oázy
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Tabuľka 27: Priorita č. 3 - Harmonogram realizácie aktivít
2016

2017
2018
Opatrenie 3.1

2019

2020

2021

2022

Aktivita 3.1.1
Aktivita 3.1.2
Aktivita 3.1.3
Aktivita 3.1.4
Aktivita 3.1.5
Aktivita 3.1.6
Opatrenie 3.2
Aktivita 3.2.1
Aktivita 3.2.2
Aktivita 3.2.3
Aktivita 3.2.4
Aktivita 3.2.5
Aktivita 3.2.6
Aktivita 3.2.7
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4.2 Pravidlá stratégie financovania štrukturálnych fondov a kohézneho
fondu pre programové obdobie 2014 – 2020
V nadväznosti na základné legislatívne východiská pre určenie stratégie financovania 2014 –
2020 sa stanovujú nasledovné pravidlá stratégie financovania 2014 – 2020:
 výška pomoci z EÚ sa pre všetky operačné programy vyjadruje k celkovým
oprávneným výdavkom v zmysle čl. 110, ods. 2, písm. a) návrhu všeobecného
nariadenia pre programové obdobie 2014 – 2020;
 v rámci cieľa Investície pre rast a zamestnanosť – KF – sa stanovuje výška pomoci z
EÚ vo výške 85,0 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu
mieru spolufinancovania EÚ podľa čl. 110, ods. 3 návrhu všeobecného nariadenia pre
programové obdobie 2014 – 2020;
 v rámci cieľa Investície pre rast a zamestnanosť – štrukturálne fondy v rámci menej
rozvinutých regiónov – sa stanovuje výška pomoci z EÚ vo výške 85,0 % z celkových
oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu mieru spolufinancovania EÚ podľa
čl. 110, ods. 3 návrhu všeobecného nariadenia pre programové obdobie 2014 – 2020;
 v rámci cieľa Investície pre rast a zamestnanosť – štrukturálne fondy v rámci viac
rozvinutého regiónu2 – sa stanovuje výška pomoci z EÚ vo výške 50,0 % z celkových
oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu mieru spolufinancovania EÚ podľa
čl. 110, ods. 3 návrhu všeobecného nariadenia pre programové obdobie 2014 – 2020;
 v rámci cieľa Európska územná spolupráca – programy cezhraničnej spolupráce, v
ktorých SR plní úlohu riadiaceho orgánu – sa stanovuje výška pomoci z EÚ vo výške
85,0 % (EFRR) z celkových oprávnených výdavkov pre celé územie Slovenska, čo
predstavuje maximálnu mieru spolufinancovania EÚ podľa čl. 110, ods. 3 návrhu
všeobecného nariadenia pre programové obdobie 2014 – 2020;
 maximálna intenzita štátnej pomoci sa stanovuje v súlade so schémami štátnej pomoci,
resp. príslušnou legislatívou EÚ;
 v prípade realizácie partnerských Projektov sa na jednotlivých partnerov vzťahujú
pravidlá financovania individuálne v závislosti od typu prijímateľa, t. j. pre partnerov
sa neuplatňujú pravidlá financovania platné pre vedúceho partnera;
 moţnosť dobrovoľného zvýšenia podielu prijímateľa na financovaní maximálne však
do výšky národných zdrojov v závislosti od kategórie regiónu. Zvýšenie miery
financovania prijímateľa nad stanovenú výšku závisí len od rozhodnutia samotného
prijímateľa;
 v rámci jedného projektu sa počas celej doby implementácie uplatňuje jeden pomer
financovania za jednotlivé zdroje
Financovanie Projektov prijímateľa – obec
Pre prijímateľa – obec, príp. rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené
obcou (subjekt v zmysle časti 2.1, písm. c) a d)) sa stanovujú nasledovné pravidlá
spolufinancovania pomoci:
Prijímateľ – obec / vyšší územný celok
Celkové oprávnené výdavky
Zdroje EÚ
Národné verejné zdroje
Spolu
EFRR / ESF /
Štátny rozpočet
Prijímateľ
KF
85,0 %
10,0 %
5,0 %
100 %
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V prípade, ak je prijímateľom obec, prípadne rozpočtová organizácia alebo príspevková
organizácia zriadená obcou (subjekt v zmysle časti 2.1, písm. c) a d)), uhrádzajú sa oprávnené
výdavky vo výške 100,0 % z celkových oprávnených výdavkov, pričom výška pomoci z
EFRR, ESF a KF sa stanovuje vo výške 85,0 %, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške
10,0 % a príspevok prijímateľa vo výške 5,0 %.
Financovanie Projektov prijímateľa – mimovládna/nezisková organizácia
Pre prijímateľa – mimovládne organizácie/neziskové organizácie (subjekt v zmysle časti 2.1,
písm. e)) sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci:

Zdroje EÚ
EFRR / ESF /
KF
85,0 %

Prijímateľ – mimovládna/nezisková organizácia
Celkové oprávnené výdavky
Národné verejné zdroje
Štátny rozpočet
Prijímateľ
10,0 %

5,0 %

Spolu
100 %

V prípade, ak je prijímateľom mimovládna organizácia, prípadne nezisková organizácia
(subjekt v zmysle časti 2.1, písm. e)), výška pomoci z EFRR, ESF alebo KF sa stanovuje
vo výške 85,0 %, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 10,0 % a príspevok prijímateľa vo
výške 5,0 % z celkových oprávnených výdavkov.
Financovanie projektov prijímateľa v rámci schém pomoci de minimis
Pre prijímateľa vykonávajúceho hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy
o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status v rámci schém pomoci de minimis (subjekt v
zmysle časti 2.1, písm. g)), sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci:
Prijímateľ – v rámci schém pomoci de minimis
Celkové oprávnené výdavky
Národné verejné
Zdroje EÚ
Súkromné zdroje
zdroje
EFRR / ESF / KF
Štátny rozpočet
Prijímateľ
x,x %
y,y %
z,z %

Spolu
100,0 %

Podiel prijímateľa vykonávajúceho hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107
Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status v rámci schém pomoci de minimis
(subjekt v zmysle časti 2.1, písm. g)) sa stanovuje v súlade s aplikovanou výškou intenzity
pomoci definovanou riadiacim orgánom v príslušnej schéme pomoci de minimis. V prípade,
ak intenzita pomoci de minimis stanovená riadiacim orgánom presahuje maximálnu výšku
finančnej pomoci z EÚ, bude tento rozdiel dofinancovaný zo štátneho rozpočtu.
Pravidlá financovania pri implementácii finančných nástrojov
Európska komisia v súvislosti so snahou čo najefektívnejšie vyuţívať prostriedky EÚ,
odporúča v rámci programového obdobia 2014 – 2020, okrem priamej formy pomoci,
vyuţívať predovšetkým finančné nástroje. Slovenská republika plánuje výraznejšie vyuţívať
finančné nástroje v rámci všetkých fondov. Nenávratný finančný príspevok by sa mal
pouţívať predovšetkým tam, kde sa vytvára verejný statok a tam, kde z dôvodu vzniku
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negatívnych externalít a neschopnosti internalizovať celý zisk dochádza k zlyhaniu trhu.
Verejné zdroje podporia takéto aktivity tak, aby sa ich úroveň priblíţila spoločenskému
optimu. Preto by mala byť podpora komerčných Projektov, rizikových Projektov a Projektov
generujúcich príjmy zabezpečená formou finančných nástrojov a to v tých oblastiach, ktoré
budú určené na základe vykonanej ex-ante analýzy pre finančné nástroje v súlade s čl. 32
návrhu všeobecného nariadenia pre programové obdobie 2014 – 20204. Finančné nástroje
môţu byť zriadené na úrovni EÚ, riadené priamo alebo nepriamo Európskou komisiou alebo
tradičnej báze, teda na národnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, riadené
priamo alebo v rámci zodpovednosti riadiaceho orgánu. Pre určenie participácie národných
zdrojov v prípade subjektu implementujúceho finančný nástroj sa stanovujú nasledovné
pravidlá v prípade:
 menej rozvinutých regiónov a Kohézneho fondu: výška pomoci z EÚ sa stanovuje vo
výške 85,0 % z celkových oprávnených výdavkov; podiel národných zdrojov sa
stanovuje vo výške 15,0 % z celkových oprávnených výdavkov.
 viac rozvinutých regiónov: výška pomoci z EÚ sa stanovuje vo výške 50,0 % z
celkových oprávnených výdavkov; podiel národných zdrojov sa stanovuje vo výške
50,0 % z celkových oprávnených výdavkov.
V prípade vyuţitia moţnosti vytvorenia samostatnej prioritnej osi na účely implementovania
niektorého z finančných nástrojov, sa v závislosti od zapojenia súkromných zdrojov zniţuje
podiel národných verejných zdrojov na spolufinancovaní. V rámci národných zdrojov sa v
závislosti od výšky zapojenia súkromných zdrojov, či uţ na úrovni fondu fondov, na úrovni
finančného nástroja alebo na úrovni konečných prijímateľov, adekvátne zniţuje podiel
národných verejných zdrojov.
Stratégia financovania Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka pre
programové obdobie 2014 – 2020
Stratégia financovania stanovuje maximálnu výšku podpory z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a miery národného spolufinancovania v rámci
menej rozvinutých regiónov a ostatných regiónov pri financovaní opatrení Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020. V Slovenskej republike je z EPFRV implementovaný jeden Program
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre celé územie SR.
Pravidlá Stratégie financovania Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka pre programové obdobie 2014 – 2020
V nadväznosti na vyššie uvedené legislatívne východiská sa pre jednotlivé kategórie
prijímateľov stanovujú nasledovné pravidlá financovania:
 výška podpory z EPFRV sa stanovuje vo výške 75 % z celkových oprávnených
verejných výdavkov v rámci menej rozvinutých regiónov a 53 % z celkových
oprávnených verejných výdavkov v rámci ostatných regiónov;
 k podielu EPFRV je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v stanovenom
pomere v závislosti od intenzity verejnej pomoci platnej pre príslušné opatrenie;
 uplatňuje sa kombinácia výšky podpory z EPFRV a výšky verejnej pomoci;
 zohľadňujú sa špecifiká pre kaţdé opatrenie individuálne a to vo vzťahu k
oprávnenému prijímateľovi, mieram spolufinancovania a kategórii regiónu.
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4.3 Finančné zabezpečenie realizácie PHSR
Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít,
potrebných na naplnenie stanovených priorít. Finančné sumy sú stanovené odhadom, konečné
rozpočty budú súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých
úloh, vyplývajúcich z aktivít, sa bude prihliadať na ich dôleţitosť a dopad na hospodársky a
sociálny rozvoj obce. Viaceré úlohy sa môţu realizovať v rámci beţnej prevádzky
samosprávy, mnohé však vyţadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s
inými subjektmi.
Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a úloh PHSR sú:
 vlastné zdroje – rozpočet obce, alebo bankové úvery,
 štátne dotácie z účelových fondov,
 dotácie z výťaţku lotérií,
 financie z Národných Projektov (MPSVaR SR, úrady práce sociálnych vecí a rodiny),
 štrukturálne a fondy,
 nadácie, neinvestičné fondy,
 sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,
 zdruţovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry, atď.
Štruktúra uvedených zdrojov bude závisieť od aktuálnej finančnej situácie obce ako aj na
spoločensko-ekonomických a legislatívnych podmienkach Slovenska.
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5. ZÁVER
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hlboké nad Váhom 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 ţivota obce. Je to otvorený dokument, ktorý
bude vyhodnocovaný a aktualizovaný na zasadnutiach obecného zastupiteľstva podľa
potreby.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hlboké nad Váhom bol vypracovaný
v období jún - december 2015. Dňa 15. decembra 2015 bol schválený Uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 29/2015.

...........................................................
Pečiatka obce

............................................................
Starosta obce

Názory vyjadrené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hlboké nad Váhom
sú výlučne oficiálnymi názormi obce Hlboké nad Váhom a jej obyvateľov.
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PRÍLOHY
Príloha č. 1:

Zoznam pouţitých skratiek

Príloha č. 2:

Zoznam informačných zdrojov

Príloha č. 3:
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Príloha č. 1: ZOZNAM POUŢITÝCH SKRATIEK

BRO

Biologicky rozloţiteľný odpad

CR

Cestovný ruch

ČOV

Čistička odpadových vôd

DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor

EFRR

Európsky fond regionálneho rozvoja

El.

Elektrická energia

EPFRV

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

ERDF

Európsky fond regionálneho rozvoja

ESF

Európsky sociálny fond

EÚ

Európska únia

FO

Fyzická osoba

CHKO

Chránená krajinná oblasť

CHVÚ

Chránené vtáčie územie

IBV

Individuálna bytová výstavba

KD

Kultúrny dom

KF

Kohézny fond

KO

Komunálny odpad

MAS

Miestna akčná skupina Zem palatína Juraja Thurzu

MPSVaR ST Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MSP

Malý a stredný podnikateľ

MŠ

Materská škola

MŢP

Ministerstvo ţivotného prostredia

OÚ

Obecný úrad

OZ

Obecné zastupiteľstvo

OZE

Obnoviteľné zdroje energie

PD

Projektová dokumentácia

PHSR

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

SAD

Slovenská autobusová doprava

SKCHVÚ

Chránené vtáčie územie
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SR

Slovenská republika

STN

Slovenská technická norma

SZČO

Samostatne zárobkovo činná osoba

ŠFRB

Štátny fond rozvoja bývania

ŠR

Štátny rozpočet

TJ

Telovýchovná jednota

Tp.

Tuhé palivo

TÚV

Teplá úţitková voda

TV

Televízia

ÚPN VÚC ŢSK

Územný plán veľkého územného celku Ţilinského kraja

VS

Verejná správa

VÚC

Vyšší územný celok

ZŠ

Základná škola

ŢSK

Ţilinský samosprávny kraj
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Príloha č. 2: ZOZNAM INFORMAČNÝCH ZDROJOV
1. PHSR obce Hlboké nad Váhom
2. Interné materiály obce Hlboké nad Váhom
3. Výsledky dotazníkového prieskumu, individuálne rozhovory s občanmi obce
4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Ţilinského samosprávneho kraja 2014 –
2020
5. Partnerská dohoda Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 2020,
6. Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky
2014 - 2020
7. Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre
programové obdobie 2014 - 2020
8. Integrovaný regionálny operačný program „IROP“
9. Operačný program Efektívna verejná správa
10. Operačný program Kvalita ţivotného prostredia
11. Operačný program Ľudské zdroje
12. Program rozvoja vidieka 20014 – 2020
13. Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020
14. Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020
15. Nariadenia EK (Všeobecné nariadenie, nariadenia k fondom),
16. Program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015
17. Stratégia EÚ 2020
18. UPSVAR. Štatistiky Úradu práce, socialných vecí a rodiny 2006 – 2014
19. Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení neskorších predpisov
20. Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
21. Zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších predpisov
22. www.statistics.sk
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