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Formulár U1 – Hlavička dokumentu PHSR 

Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce Častkov 2014-2020 

Územné vymedzenie: Trnavský kraj, okres Senica, obec Častkov  

ŠUJ 504327 

Územný plán obce 

schválený 
Áno 

Dátum schválenia 

PHSR 
09.11.2015 

Dátum platnosti: 2014-2020 

Verzia: 1.0 

Publikovaný verejne: http://www.castkov.sk od DD.MM.RRRR 

Pripravil: Mgr.Eva Černeková, starostka obce Častkov 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 
 

 

 
 

 

 

Základné údaje 
Kraj: Trnavský kraj 
Okres: Senica 
Región: Záhorie 
Poloha: 48° 45´  0´´ N, 17° 21´ 0´´  E 

Nadmorská výška: 382 m.n.m. 
Rozloha: 1318 ha 
Počet obyvateľov: 604 k 31.12.2014 
Hustota obyvateľov: 42,83 obyv./km2 k 31.12.2014 
Prvá písomná zmienka 1394 

Nacionále 
PSČ 906 04 , pošta Rohov 
ŠÚJ 504327 
EČV SE 
IČO 00309494 
Tel.predvoľba +421-34 

Kontakty 
Adresa Častkov 35 
Web http//www.castkov.sk 
E-mail obeccastkov@centrum.sk 
Telefonicky kontakt +421-34-6511313 
Kontakt na starostu +421908787127 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

http://www.castkov.sk/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zemepisn%C3%A1_%C5%A1%C3%ADrka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zemepisn%C3%A1_d%C4%BA%C5%BEka
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ÚVOD 

 
 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) je základný 

komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument. Spracováva sa na obdobie 

siedmych rokov, s dlhodobým výhľadom na  obdobie 10 až 14 rokov. Spracováva sa na 

miestnej a regionálnej úrovni. PHSR obce spolu s územným plánom konkrétneho územia 

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

skupín a iných subjektov.   

 

PHSR má pre ďalší rozvoj obce zásadný význam. Je dokumentom potrebným pri čerpaní 

fondov Európskej únie  v programovom období 2014-2020. Do prípravy tohto dokumentu sa 

zapoja všetky záujmové skupiny a vrstvy našich obyvateľov.  

 

Platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Častkov na roky 2008 – 2013 bol 

spracovaný v zmysle zákona č.503/2001 Z. z. a schválený uznesením č. 29 Obecného 

zastupiteľstva obce Častkov zo dňa 16.12.2008. 

 

Obec Častkov  v zmysle zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 

v znení zákona č.309/2014 Z. z., spracovala  PHSR obce Častkov na roky 2014 – 2020.  

 

Prípravy začali v decembri v roku 2014, kedy sa začali spracovávať údaje potrebné 

k vypracovaniu analytickej časti. V úvodnej fáze tvorby programu vedenie obce rozhodlo 

o spôsobe jeho spracovania a zostavilo riadiaci tím – koordinačnú skupinu pre jeho tvorbu. 

Uznesením č. 25 Obecného zastupiteľstva obce Častkov zo dňa 13.4.2015 bola schválená 

koordinačná skupina, ktorá spracovala PHSR v spolupráci s pracovnými skupinami. Následne 

bol vypracovaný harmonogram spracovania PHSR. Spracovanie PHSR prebiehalo v súlade s 

metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce/obcí/VÚC, podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení 

zákona č. 309/2014 Z. z., verzia 2.0. Čiastkové výstupy PHSR boli počas celej doby 

spracovania dostupné na webovej stránke obce a na úradnej tabuli  s možnosťou 

pripomienkovania zo strany občanov obce. Záverečné znenie dokumentu bude podliehať 

schváleniu obecným zastupiteľstvom.  

 

Základné princípy tvorby PHSR: 

- je založený na kvalitných a overených dátach, 

- je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách - oblastiach, 

- je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia, 

- je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia, 

- je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch. 

 

 Podľa usmernenia postupu pri vypracovaní programov rozvoja obcí a ich 

posudzovania procesom strategického environmentálneho hodnotenia podľa zákona č. 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení, nie je 

povinnosťou našej obce spracovať a predložiť oznámenie o vypracovaní strategického 

dokumentu na príslušný orgán životného prostredia. Podľa prílohy č. 8 zákona EIA/SEA 

nevytvára naše PHSR rámec pre činnosti uvedené v tejto prílohe. Činnosti nevplývajú na 

predmet ochrany NATURA 2000 a tak  nie je potrebné stanovisko orgánu ochrany prírody 

a krajiny k nášmu PHSR. Okresný úrad, odbor životného prostredia bude napriek tomu 

požiadaný o písomné stanovisko k tejto problematike. 
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Formulár č. Ú 2 – Zámer spracovania PHSR 

ZÁMER SPRACOVANIA PHSR 

Názov 

dokumentu 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Častkov na 

roky 2014-2020 

Forma 

spracovania 

Pracovníkmi samosprávy a poslancami Obecného zastupiteľstva 

 

Riadenie 

procesu 

Spôsob riadenia procesu spracovania: 

1. Spracovanie tohto dokumentu je postavené na princípe partnerstva so 

všetkými relevantnými subjektmi a na báze otvorenej spolupráce so 

všetkými zúčastnenými stranami. Spracovanie PHSR je iniciované 

samosprávou, ale prebieha v partnerstve verejného, súkromného a tretieho 

sektora. 

2. Vytvorenie koordinačnej skupiny. 

3. Vytvorenie pracovných skupín. 

4. Zoznam subjektov, ktoré budú zapojené do spracovania (budúci 

členovia pracovných skupín). 

5. Zapojenie verejnosti, komunikácia s verejnosťou – informovanie, 

stretnutia a rozhovory s občanmi. Elektronicky -  prostredníctvom 

webovskej stránky www.castkov.sk a facebook „Dedinka v údolí“,. 

Obdobie 

spracovania 

12/2014-09/2015 (obdobie spracovania) 

Harmonogram spracovania (samostatný dokument) 

Financovanie 

spracovania 

Náklady spojené s vypracovaním PHSR obce Častkov budú spracované 

v závere spracovania PHSR. 
Zdroj: Wiesová, Bernatová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012 

 

Formulár č. Ú 3  – Harmonogram spracovania PHSR 

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

Úvod             

Analytická 

časť 

            

Strategická 

časť 

            

Programová 

časť 

            

Realizačná 

časť 

            

Finančná 

časť 

            

Záver             
Zdroj: Weisová, Bernatová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012 

 

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou: 
Konkrétne projekty potrebujú podporu verejnosti, preto bude zapojená do tvorby PHSR už 

v prípravných krokoch. Práca s verejnosťou bude prebiehať  rôznymi metódami zapojenia. 

Podrobné informácie o procese prípravy, tvorby a schvaľovania strategického dokumentu 

budú priebežne zverejňované na  web stránke obce Častkov. Zverejňované dokumenty bude 

možné pripomienkovať. 

 

 

http://www.castkov.sk/
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Formulár č. Ú 7 – Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR 

Metóda 
Informovanie 

verejnosti 

Získavanie názorov 

verejnosti 

Zohľadnenie 

názorov verejnosti 

Tlačené materiály    

Verejné informačné tabule áno   

Letáky rozdávané na verejných  

priestranstvách 

áno   

Informačné formuláre áno   

Využitie existujúcich médií    

Účasť na miestnych aktivitách 

a podujatiach 

áno áno  

Stretnutia  áno  

Vystúpenia v obecnom 

rozhlase 

áno   

Informačné služby    

Deň otvorených dverí áno áno áno 

Stretnutia    

Stretnutia s kľúčovými 

ľuďmi/skupinami 

áno áno áno 

Verejné vypočutie áno áno áno 

Využitie miestnych ľudí na 

získanie názorov 

áno áno áno 

Rozhovory a prieskumy    

Prieskumy verejnej mienky áno áno áno 

Poradné skupiny    

Pracovné skupiny áno áno áno 

Riešenie problémov 

a metódy na dosiahnutie 

konsenzu 

   

Brainstorming áno áno áno 

Využitie odborníkov 

(spolupráca) 

áno áno áno 

Iné aktivity    

Spracovanie a vyhodnotenie 

prípadových štúdií 

 áno  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Koordinačná skupina a pracovné skupiny  

Obecný úrad pri realizácii projektov iniciuje zostavenie riadiaceho tímu, zloženého z 

koordinačnej skupiny a zloženie pracovných skupín. Najdôležitejšou skupinou je koordinačná 

skupina, ktorá bude PHSR spracovávať, vyhodnocovať a spracovávať prípadové štúdie, 

dotazníky a iné metódy spolupráce s verejnosťou, spracovávať poznatky získané pracovnými 

skupinami. V prílohe č.1 je zoznam členov riadiaceho tímu, zostaveného z koordinačnej 

skupiny, z  pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PHSR.  Pri spracovaní 

PHSR a pri práci skupín bude mať rozhodujúcu úlohu spolupráca s partnermi, na základe 

dohody s partnermi, uvedenej v prílohe 5.  

 

Východiskové podklady 



Program hospodárskeho  rozvoja a sociálneho rozvoja obce Častkov 2014-2020          
 

 
 

7 

Pri vypracovaní PHSR je nutné zohľadniť patričné koncepčné dokumenty s ktorými je 

PHSR v súlade a boli zohľadnené pri jeho vypracovaní. Koncepčné dokumenty sú stanovené 

tak aby zohľadnili miestnú, národnú, regionálnu a nadnárodnú úroveň. 
Formulár U 8 – Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Názov dokumentu 
Platnosť 

dokumentu 

Úroveň 

dokumentu 
Zdroj 

Stratégia Európa 2020 2020 európska www.mindop.sk 

Program LEADER 2014-2020 európska www.ec.europa.eu 

Národná stratégia 

regionálneho rozvoja SR 

(NSRR) 

2030 národná www.mindop.sk 

Koncepcia územného rozvoja 

Slovenska 2001 

2030 národná www.mindop.sk 

Metodika na vypracovanie 

PHSR 

2014-2020 národná www.mindop.sk 

Národná stratégia rozvoja 

cykl.dopravy a cykloturistiky 

v Slovenskej republike 

2020 národná www.mindop.sk 

Národná stratégia pre 

globálne vzdelávanie na 

obdobie rokov 2012-2016 

2016 národná www.statpedu.sk 

Integrovaný operačný 

program IROP 

2014-2020 národná www.ropka.sk 

Partnerská dohoda 2014-2020 národná www.partnerskadooda.gov.

sk 

Program rozvoja vidieka 2014-2020 národná www.apa.sk 

Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja TTSK  

2009-2015 regionálna www.trnava-vuc.sk 

Územný plán VÚC TTSK 

2014 

 regionálna www.trnava-vuc.sk 

Spoločný Program 

odpadového hospodárstva 

obcí 

2011-2015 regionálna www.trnava-vuc.sk 

Plán hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce 

Častkov 

2008-2013 miestna www.castkov.sk 

Územný plán obce 2003-2020 miestna www.castkov.sk 

Rozpočet obce 2015-2020 miestna www.castkov.sk 
Zdroj: vlastné spracovanie    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mindop.sk/
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1   ANALYTICKÁ ČASŤ 
 

1.1 Analýza vnútorného prostredia 
 

Analytická časť PHSR obsahuje analýzu vnútorného prostredia na základe overeného 

súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých 

oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie, identifikáciu hlavných vonkajších faktorov  

rozvoja územia (výber hlavných faktorov), analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj  

situácie v území, analýzu silnejších a slabších stránok, posúdenie hlavných faktorov a disparít 

rozvoja územia. Komplexná analýza súčasného stavu územia je zostavená na základe 

informácií získaných z relevantných zdrojov, t.j. štatistických databáz (ŠÚ SR, RegDat, 

Infostat a pod.), zoznam uvedený vo formulári A1. 

 
Formulár A1 Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát  

Oblasť/téma Zdroj dát Webová stránka 

Demografia Štatistický úrad SR 

Inštitút informatiky a štatistiky 

www.slovakstatistics.sk 

www.infostat.sk 

Bývanie Štatistický úrad SR 

Inštitút informatiky a štatistiky 

www.slovakstatistics.sk 

www.infostat.sk 

Školstvo a vzdelávanie Štatistický úrad SR 

Ústav informácii a prognóz 

Ministerstvo školstva SR 

www.slovakstatistics.sk 

www.uips.sk 

www.minedu.sk 

Sociálna starostlivosť Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Ministerstvo vnútra SR 

www.upsvar.sk 

 

www.minv.sk 

Zdravotníctvo Národné centrum zdravotníckych 

informácii 

Ministerstvo zdravotníctva SR 

www.nczisk.sk 

 

www.health.gov.sk 

 

Ekonomická situácia Štatistický úrad SR 

Slovenská agentúra pre rozvoj 

investícií a obchodu 

Finančná správa SR 

www.slovakstatistics.sk 

www.sario.sk 

 

www.financnasprava.sk 

Životné prostredie Slovenský hydrometeorologický 

ústav 

Slovenská agentúra životného 

prostredia 

Ministerstvo životného prostredia 

SR 

www.shmu 

 

www.enviroportal.sk 

 

www.minzp.sk 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

1.1.1 Zemepisná poloha 

 

Katastrálne územie obce Častkov s rozlohou 1318 ha ( k 1.1.1999) sa rozprestiera 

v dvoch horopisných jednotkách. Podľa geomorfologického členenia územia Slovenska je 

kataster obce zaradený do dvoch geomorfologických jednotiek - Chvojnická 

pahorkatina predstavuje južnú časť katastrálneho územia, Biele Karpaty  predstavujú 

severnú časť katastrálneho územia. Hranica medzi týmito dvoma orografickými celkami 

http://www.slovakstatistics.sk/
http://www.infostat.sk/
http://www.slovakstatistics.sk/
http://www.infostat.sk/
http://www.slovakstatistics.sk/
http://www.uips.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.upsvar.sk/
http://www.minv.sk/
http://www.nczisk.sk/
http://www.health.gov.sk/
http://www.slovakstatistics.sk/
http://www.sario.sk/
http://www.financnasprava.sk/
http://www.shmu/
http://www.enviroportal.sk/
http://www.minzp.sk/
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prechádza úpätím Ovčieho vrchu, ktorý má nadmorskú výšku 441 m a Havrana, s 

nadmorskou výškou 542 m. Priemerná nadmorská výška obce je 280 m.n.m.. Obec sa 

nachádza v Trnavskom kraji, okres Senica. Geologická a tektonická stavba územia je 

pomerne mnohotvárna. Zasahujúce pohoria patria medzi jadrové pohoria karpatskej sústavy, 

ktorá má dominantné postavenie na tektonických líniách a zlomoch Záhorskej nížiny. Obec 

Častkov susedí s obcami Sobotište, Chvojnica, Rohov, Rovensko, Lopašov, Chropov 

a Oreské. Okresné mesto Senica je vzdialené 7 km.  

Geologický podklad severnej časti katastrálneho územia (Biele Karpaty) tvoria 

treťohorné paleogénne usadeniny pieskovcov, zlepencov a vápenatých ílov flyšového pásma. 

Geologický podklad južnej časti katastrálneho územia (Myjavská pahorkatina) tvoria 

usadeniny mladších treťohôr - neogénu, hlavne íly. Geologické podložie katastra obce 

Častkov je tvorené pomerne hrubými sedimentami spraší a monotónnymi flyšovo-ílovcovo-

pieskovcovými súvrstvami, na ktorých sa vytvoril jemne modelovaný reliéf so širokými 

chrbtami a pomerne hustou sieťou dolín. 

Klimaticky obec Častkov patrí do mierne teplej oblasti s priemerným množstvom 

zrážok 700 mm. Riešené územie obce Častkov má mierny až stredne zvlnený reliéf, 

hladko modelovaný. Sklonitosť územia v južnej časti katastra sa pohybuje v rozmedzí 2-7°, 

v severnej časti katastra sú svahy strmšie so sklonom 5-12°. Celkový sklon územia je od 

severovýchodu na juhozápad a západ. 

Hydrogeologický patrí územie do povodia rieky Moravy, ktorá je hlavným 

recipientom odtokových plôch územia. Najväčším vodným tokom a hlavným zdrojom 

povrchových vôd v rámci katastrálneho územia je Chvojnica, ktorá preteká jeho 

severozápadnou časťou. Vodnatosť siete vodných tokov v rámci katastra je veľmi malá a 

nerovnomerná, čo v čase silných jarných a jesenných dažďov spôsobuje miestne povodne. 

 

1.1.2 História obce Častkov 

 

Najstaršia písomná zmienka o Častkove, vtedy pod názvom Chaztow,  pochádza z 

roku 1394, keď uhorský kráľ Žigmund daroval vojvodovi Štiborovi zo Štiboríc hrad a 

panstvo Branč a medzi lokalitami patriacimi panstvu sa uvádza aj Častkov. Po vymretí 

Štiborovcov roku 1434 sa hrad a panstvo vrátili kráľovi, ale po roku 1435 sa dostali do držby 

Pongráca zo Sv. Mikuláša a jeho rodiny. Daňový súpis z roku 1452 zaznamenáva Častkov v 

rámci panstva Branč ako majetok Pongrácov s 21 portami (usadlosťami). Po niekoľkých 

zmenách majiteľov zdedil v roku 1526 polovicu hradu a panstva František Nyári a v roku 

1547 získal celé panstvo. Podľa testamentu z roku 1551 prešla po smrti Františka Nyáriho 

polovica panstva do majetku jeho bratanca Jána Nyáriho a druhá polovica sa rozdelila na tri 

časti medzi ďalších príbuzných. Tak sa hrad a panstvo Branč stali od polovice 16. storočia 

vlastníctvom viacerých rodín, ktoré utvorili komposesorát (spoluvlastníctvo). V Nyáriho 

testamente sa uvádza menovite aj Častkov ako majetok panstva Branč. Podľa urbára 

panstva z roku 1617 sa nachádzalo v obci 8 celých, 16 polovičných a 2 štvrtinové usadlosti.  

Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. S poľnohospodársko -

vinohradníckym zamestnaním obyvateľov obce korešponduje i naďalej najstaršia známa 

pečať obce, na ktorej je vinohradnícky motív. Vo svojej histórii niesla obec viacero názvov 

ako napr. Czástkov, Chaztow, Czástkov, Částkovce až po súčasný názov Častkov. 

Dnes je obec Častkov súčasťou Mikroregiónu Branč. Najvyšším miestom je vrch 

Havran s nadmorskou výškou 542 m, odkiaľ je dobrý výhľad na široké okolie. Kataster obce 

ponúka lesy, lúky a polia, ktoré sú vhodné na turistické vychádzky do prírody. Dominantou 

obce je evanjelický a rímsko-katolícky kostol. Evanjelický kostol z roku 1876-77 je postavený 

v neorománskom slohu. Staviteľom bol J. Pokorný, stavba je  jednoloďová s polkruhovo 

zakončeným presbytériom a nadstavanou vežou zastrešenou ihlanom. V presbytériu je 
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kostol zaklenutý konchou, v lodi rovným stropom, vysvätený na Martina. Rímsko-katolícky 

kostol je v obci zasvätený slovanským apoštolom Cyrilovi a Metodovi, ktorý bol postavený v 

roku 1939.  

 

1.1.3 Životné prostredie 

 

Prírodné pomery svojim dlhodobým pôsobením podmienili vznik adaptačných 

mechanizmov krajiny. Pôsobenie faktorov podmienených ľudskou činnosťou je krátkodobé, 

nárazové a synergické, bez času na prispôsobenie sa zmenám. Antropogénna činnosť 

ovplyvňuje najviac stav a kvalitu životného prostredia. Stále, i keď v menšej miere sú 

vykonávané činnosti bez opatrení pre udržanie kvality ŽP, o čom svedčia ukazovatele stavu 

zložiek ŽP. Životné prostredie obce Častkov z hľadiska širších väzieb je potrebné posudzovať 

z pohľadu celého Senického okresu, ako aj vplyvov z okresu Skalica, Myjava a Malacky, ale 

aj z oblasti Hodonínska. Okres Senica možno zaradiť medzi regióny s priemernou kvalitou 

prostredia. Vážnejšie problémy sú prevažne regionálneho charakteru a majú pôvod najmä v 

spôsobe hospodárskeho využívania krajiny a jej zdrojov.  

 

Ovzdušie 

Na ochranu ovzdušia v obci Častkov pred potenciálnymi a reálnymi zdrojmi 

znečistenia slúži Zákon č. 478/2002 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v 

znení neskorších predpisov a Zákon č.137/2010 o ovzduší. Upravujú práva a povinnosti 

právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok 

ľudskou činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov znečisťovania. V zákone sú 

definované znečisťujúce látky, zdroje znečisťovania, povinnosti právnických a fyzických 

osôb, ako aj prevádzkovateľov zdrojov znečistenia ovzdušia, poplatky a pokuty za 

znečisťovanie ovzdušia. Definované sú veľké zdroje znečistenia ovzdušia ako technologické 

celky so súhrnným tepelným výkonom 50 MW alebo vyšším. Okrem základných 

znečisťujúcich látok sú produkované do ovzdušia sírne zlúčeniny v objeme 414,04 t/rok, v 

malých množstvách HCI, HF, Zn, Pb a acetón. Hodnotenie stavu ovzdušia sa uskutočňuje 

v rámci Programu Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMU) a meracou stanicou 

v Senici. Meracia stanica sa nachádza 5 m od obrubníka cesty vedúcej na Kúty s pomerne 

vysokou frekvenciou tranzitu nákladnej dopravy. Od juhu vo vzdialenosti 40 m od stanice je 

zástavba panelových viacposchodových domov.  

 

Medzi najväčšie zdroje znečistenia ovzdušia v okrese Senica patria:  

- KORDSERVICE SK, a.s. Senica ( predtým SH ENERGO, a.s. Senica a ešte predtým 

Slovenský hodváb Senica ), 

- kotolňa na zemný plyn ( nový energetický zdroj ), teraz SLOVKORD Plus a.s., 

- Baňa Záhorie a.s. Čáry – 1.1.2 kotolňa na tuhé palivo, 

- Službyt s.r.o. Senica – 1.1.2 kotolne na zemný plyn (z nich najväčšia Mestská výhrevňa), 

- Obec Lakšárska Nová Ves – 1.1.2 kotolňa na tuhé palivo, 

- Poľnohospodárske družstvo Senica – 6.12.2 chov hospodárskych zvierat. 

 

Najväčšie znečistenie ovzdušia vzniklo hlavne nárastom intenzity cestnej dopravy 

spôsobuje zvyšovanie celoplošnej zaťaženosti komunikácií a zvyšuje množstvo emisií z 

výfukových plynov, sekundárnu prašnosť a tým negatívne ovplyvňuje ovzdušie v dýchacej 

zóne človeka, pri obmedzených rozptylových podmienkach v dôsledku mestskej zástavby. K 

znečisťovaniu ovzdušia okrem stacionárnych zdrojov podstatnou mierou prispievajú aj 

mobilné zdroje. Hlavnými škodlivinami z automobilovej dopravy sú oxid uhoľnatý (CO), 

oxidy dusíka (NOx), oxidy síry (SOx), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), tuhé 
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emisie, olovo a ďalšie zlúčeniny. Emisie, ktoré produkuje doprava, závisia hlavne od jej 

intenzity,  zloženia dopravného prúdu a od technického stavu vozidiel. V rámci "Stratégie 

ochrany ovzdušia" sa plánuje znižovanie znečistenia ovzdušia najmä elimináciou a 

znižovaním produkcie emisií miestnych zdrojov, najmä v územno-priemyselných 

zoskupeniach v Senici rozširovaním plynofikácií, prehodnotením výrobných programov 

podnikov, zavedením účinných odlučovacích zariadení, uplatňovaním moderných 

technológií a pod.  

Z hľadiska komunálnych zdrojov znečistenia ovzdušia v obci možno konštatovať, že 

v podstate 100% plynofikáciou obce boli odstránené lokálne zdroje vykurovania. Za zdroje 

znečistenia ovzdušia možno zaradiť poľnohospodársku výrobu , používanie 

agrochemikálií, prašnosť a živočíšnu výrobu. V súčasnosti je živočíšna výroba sústredená 

v samostatnom areáli Roľníckeho družstva Častkov. Špecializuje sa na chov hovädzieho 

dobytka a produkciu mlieka. Vzhľadom na ustajňovaciu kapacitu, rozmiestnenie objektov a 

hospodárenie s exkrementmi je potrebné zabezpečiť PHO voči obytnej zóne 150 m od zdroja. 

V obci Častkov sa nenachádza významnejší zdroj znečistenia ovzdušia. Z dlhodobého 

hľadiska možno znečistenie považovať za udržateľné bez výraznejších negatívnych vplyvov 

na ekosystém v obci a jej okolí.  

 

Voda 

Právna starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone NR SR č. 364/2004 Z. z. Zákon o 

vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon).  Tento zákon vytvára podmienky na všestrannú ochranu 

povrchových vôd a podzemných vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo 

závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových vôd a na ich účelné a 

hospodárne využívanie.  

Všeobecným javom v okrese je znečistenie podzemných vôd poľnohospodárskou 

činnosťou, spôsobené najmä veľkokapacitnými    nespevnenými    hnojiskami.      

Znečistením najmä v dôsledku aplikácie chemických látok. Na území okresu sa nenachádza 

žiadny významný zdroj pitnej vody. 

Obec Častkov patrí do okresu Senica a tá patrí do povodia rieky Moravy. Kvalita 

vody v jej toku je veľmi nízka, dosahuje IV.-V. stupeň triedy čistoty, čo je spôsobené 

vypúšťaním nedostatočne čistených odpadových vôd jednak z územia okresu, ako aj zo 

susednej Českej republiky. Tok Moravy vykazuje silné znečistenie najmä psychrofilnými 

baktériami, zvýšeným obsahom N-NO2, prípadne v niektorých úsekoch toku aj koliformnými 

baktériami. K znečisteniu prichádza priamo, ale aj sprostredkovane prítokom Myjava, ktorý 

prechádza krížom celým územím okresu a zberá vody z priemyselnej a poľnohospodárskej 

výroby. Určujúcimi ukazovateľmi na celom úseku toku Myjavy sú koncentrácie N-NO2, NEL, 

síranov. Územím obce preteká Častkovský potok. Do potoka ústia odvodňovacie kanály a 

vtekajú exkrementy zo žúmp, ktorými je znečisťovaný. V obci nie je vybudovaný verejný 

vodovod, obyvatelia sú zásobovaní individuálne, väčšinou z domových studní. V obci sa 

nachádza čistička odpadových vôd, ktorá čistí odpadové vody, ktoré sú privádzané 

kanalizáciou do čističky. V súčasnosti je odkanalizovaná len polovica obce. Dostavbou 

kanalizácie sa postupne stav znečisťovania vody zníži. 

 

Lesy a pôda 

V lesnom hospodárstve prebehla reprivatizácia, ktorá bola spojená so značnými 

problémami v zabezpečovaní pestovanej a lesoochranárskej činnosti u nových súkromných 

vlastníkov. Odrazilo sa to najmä na zvyšovaní ťažby dreva v environmentálne citlivých 

lokalitách a znižovaní zalesňovacej činnosti v reprivatizovaných lesoch.  

Lesy v okolí obce sa nachádzajú prevažne v súkromnom a obecnom vlastníctve. Podobne ako 
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vo všetkých oblastiach Slovenska, aj tu sa prejavuje negatívny vplyv hospodárskej činnosti 

človeka a negatívneho stavu životného prostredia, hlavne ovzdušia. Vysoké hodnoty oxidu 

siričitého spôsobujú nadmernú kyslosť dažďovej vody, s negatívnym vplyvom hlavne na 

spoločenstvá ihličnatých lesov. Kyslé dažde spolu s pôsobením biologických škodcov 

spôsobujú vysychanie lesného porastu. Ten následne nemôže plniť svoju akumulačnú funkciu 

a spolu so zvyšujúcimi sa emisiami oxidu dusíka pôsobí na znižovanie objemu zrážok a 

zvyšujúcu sa desertifikáciu krajiny. Zmena klímy a uvedený proces má negatívny vplyv na 

tunajší ekosystém, ktorý hlavne v prípade rastlinstva pomaly mení svoju štruktúru a 

prirodzenú biodiverzitu.  

Odlesňovanie oblasti, v ktorej sa obec nachádza, môže mať v budúcnosti na dané 

územie vysoko negatívny vplyv. Tým, že sa nachádza obec prevažne na mäkkom podloží v 

oblasti veľmi častých zosuvov, odlesnenie t. z. odstránenie prirodzenej ochrany proti pôdnym 

zosuvom, uvedený proces ešte znásobí.  

Kvalita pôdy patrí medzi najvýznamnejšie faktory využívania a rozvoja územia obce. 

Vzhľadom k veľmi dlhému času jej obnovy je potrebné v maximálnej miere zohľadňovať jej 

prirodzené vlastnosti. Rozsah pôdneho fondu je obmedzený, a práve preto musí byť v plnom 

rozsahu racionálne využívaný. Medzi hlavné negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú pôdnu 

produkciu a jej environmentálne funkcie patria najmä zhutňovanie a acidifikácia pôd, 

neuvážené rekultivácie pôd, neúmerné meliorácie, nadmerná chemizácia, stále sa zvyšujúca 

erózia, zosuvy, divoké skládky a emisno - imisná kontaminácia pôd. Poľnohospodárska pôda 

je v závislosti na klimatických podmienkach ohrozená vodnou a veternou eróziou. 

Hlavnou príčinou tohto javu je nevyhovujúce usporiadanie krajinnej štruktúry. Možné 

bodové zdroje znečistenia pôdy a vody predstavujú v súčasnosti živočíšne chovy s vyššou 

koncentráciou zvierat. 

 

Hluk 

Najväčším zdrojom hluku je dopravná prevádzka na cestnej komunikácii, ktorá tvorí 

prieťah centrálnou časťou obce. 

 

Biota 

Chvojnica je prírodný výtvor chránený od roku 1992 s výmerou 31,65 ha. Potok 

Chvojnica je najzachovalejším tokom západnej časti CHKO Biele Karpaty a priľahlého 

územia. Je refúgiom hodnotenej teplomilnej pahorkatinnej hydrofauny a jeho brehové porasty 

sú význačným krajinotvorným a ekostabilizačným prvkom. 

 

1.1.4 Obyvateľstvo 

 

Obec patrí počtom obyvateľov k menším obciam, k 31.12.2014 bol počet obyvateľov 

604, z toho muži 296 a ženy 308. Z hľadiska posúdenia demografického vývoja môžeme 

konštatovať, že v obci Častkov  sa prejavujú znaky starnutia obyvateľstva. Priemerný vek 

obyvateľov obce sa pomaly zvyšuje, čo je dôsledkom narodenia menšieho počtu detí, 

starnutia obyvateľstva a nestatočným rozvojom bytovej politiky. Počet obyvateľov v období 

2007-2013 v predproduktívnom veku sa mierne znižuje, na rozdiel od počtu obyvateľov 

v poproduktívnom veku, ktorým dlhodobo stúpajúci charakter. Zo štatistiky tak vyplýva, že 

obyvateľstvo mierne starne, odráža sa v prognózovanom vývoji obyvateľstva do roku 2035. 

 
Vývoj počtu obyvateľov od roku 2005 do 2013 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet 605 608 615 618 623 624 614 622 624 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Národnostná štruktúra : prevažuje slovenská národnosť 99%, podľa posledného 

sčítania ľudu v r. 2011. 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 2/3 evanjelické a.v. a 1/3 

rímsko-katolické vierovyznanie podľa posledného sčítania ľudu v r. 2011. 
 

Počet obyvateľov obce Častkov podľa veku k 31.12.2014 

Vek/pohlavie 
Predproduktívny 

vek 0 – 14 rokov 

Produktívny vek 

15 – 60 rokov 

Poproduktívny vek 

60 - viac rokov 

Muži 47 192 52 

Ženy 49 168 96 

spolu 96 360 148 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Vzdelanie a zamestnanosť  

Dostupné údaje o vzdelaní obyvateľstva pochádzajú z posledného sčítania obyvateľov, 

domov a bytov v roku 2011. V porovnaní s rokom 2001, väčšina obyvateľov získala vyššie 

vzdelanie, počet občanov s úplným stredným vzdelaním s maturitou a vysokoškolským 

vzdelaním sa zvýšil o 50%. Naopak, o 50%, sa znížil počet obyvateľov so základným 

a učňovským vzdelaním. 

 
Štruktúra obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
Pohlavie 

Spolu 
Muži Ženy 

Základné 36 82 118 

Učňovské (bez maturity) 61 46 107 

Stredné odborné (bez maturity) 52 27 79 

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 15 7 22 

Úplné stredné odborné (s maturitou) 46 65 111 

Úplné stredné všeobecné 7 11 18 

Vyššie odborné vzdelanie 0 1 1 

Vysokoškolské bakalárske 7 9 16 

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 15 21 36 

Vysokoškolské doktorandské 1 0 1 

Vysokoškolské spolu 23 30 53 

Študijný odbor prírodné vedy 1 0 1 

technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, 

strojárstvo, informatika a VT, elektrotech., tech. 

chémia, potravinárstvo) 

3 5 8 

technické vedy a náuky II (textilná v.,sprac.kože,dreva, 

plastov, v.hud.nástrojov, archit., 

staveb.,dopr.,pošty,telekom.,automatiz., špec. odb.) 

3 0 3 

poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 4 4 8 

zdravotníctvo 1 2 3 

spoločenské vedy, náuky a služby I (filozof.,ekon.,polit. 

a práv.vedy, ekonomika a manaž., obchod a služby,SŠ- 

OA, HA, praktická š.,učeb.odb.) 

5 9 14 

spoločenské vedy, náuky a služby II 

(histor.,filolog.,pedag. a psych.vedy, publicistika a 

informácie, telových.,učiteľstvo, SŠ - gym.) 

3 10 13 

vedy a náuky o kultúre a umení 1 0 1 

vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 1 0 1 

nezistený 1 0 1 

Bez školského vzdelania 53 41 94 
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Nezistené 4 4 8 

Úhrn 297 314 611 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

V obci nie je veľa pracovných možností: V obci je hlavným zamestnávateľom RD 

Častkov a Bitúnok Mäscom. Mnohí občania obce pracujú v strojárenských firmách: INA 

Skalica, EISSMANN automotive Holíč, Delphi Slovensko, s.r.o.  Senica. Nezamestnanosť 

v obci: 10 dlhodobo nezamestnaných občanov k 31.12.2014. Nezamestnanosť v okrese 

k 31.12.2014 bola 11,25%.  
 

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity (podľa posledného sčítania z r.2011): 

Ekonomická aktivita v obci Častkov Počet 

Pracujúci 261 

Osoby na MD a rodičovskej dovolenke 95 

Nezamestnaní 27 

Študenti SŠ a VŠ 61 

Dôchodcovia 136 

Deti do 16 rokov 95 

Nezistení 12 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Bývanie  

Obec nemá spracovanú „Stratégiu rozvoja bývania“, aktívne však pristupuje k otázke 

bývania a k zlepšeniu bytovej situácie v obci. Rozvoj bývania súvisí s výstavbou dvoch 

bytových domov, kde  v každom je šesť bytov. V obci je 237 rodinných domov, ktoré sú 

súkromným vlastníctvom. Priemerný vek domov v obci je 50 rokov, starší bytový dom má 

desať rokov, novší bytový dom má sedem rokov. V obci je dopyt po stavebných pozemkoch, 

na ktorých by bola možná výstavba rodinných domov v súkromnom vlastníctve.   

 

1.1.5 Školstvo a vzdelávanie 

 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola Častkov. 

Základná škola v Častkove je menej-triedna a nemá právnu subjektivitu. Zriaďovateľom školy 

je Obec Častkov, štatutárnym zástupcom je starostka obce. Základná škola je pre deti od 1-4. 

ročníka. V školskom roku 2014/2015 navštevuje našu školu 23 žiakov, z toho počtu sú dve 

žiačky integrované a pracujú podľa individuálneho plánu. Súčasťou ZŠ je školský klub detí, 

ktorý navštevujú žiaci školy. V školskom objekte sa nenachádza telocvičňa. Základná škola 

má 2 triedy so spojenými ročníkmi, 1 počítačovú učebňu, zborovňu s riaditeľňou, kabinet 

a školskú knižnicu.  Triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, notebooky, tlačiareň 

s kopírkou, všetko získane cez projekt IKT. Na objekte sú nové plastové okná, máme nové 

dvere na WC, znížený strop. Každý rok dopĺňame a vymieňame zastarané didaktické a učebné 

pomôcky za nové a moderné. Obnovili sme školský nábytok v triedach, v zborovni 

a školskom klube.  Vybavenie ZŠ je moderné a spĺňa podmienky moderného a kvalitného 

vyučovania. Základnú školu navštevujú deti z obce. Škola kapacitne nie je naplnená, môžu ju 

navštevovať aj deti z okolitých obcí, kde nie je základná škola. Staršie deti, od 2.stupňa, 

cestujú do ZŠ v meste Senica.  

V obci sa nachádza Materská škola s kapacitou 30 detí. Kapacita nie je naplnená, 

počet detí sa pohybuje od 17 – 20 detí. V školskom roku 2014/2015 je v MŠ 17 detí od 3 do 7 

rokov. MŠ Častkov bola budovaná v rokoch 1976-1979 v akcii „Z“ . Budova MŠ sa nachádza 

uprostred dediny v zastavanej časti,  ako jedna z budov v radovej zástavbe. Školský dvor je 
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prístupný z ulice bránou. Časť dvora je vybetónovaný a slúži na  pohybové aktivity. Záhrada 

je za budovou MŠ upravená do troch terás, s dostatkom  zelene, ovocných stromov vybavená 

altánkom, detským bazénom, rôznymi druhmi preliezok, krytým pieskoviskom a hojdačkami. 

 

1.1.6 Zdravotníctvo a sociálna sféra 

 

Zdravotníctvo 

V obci sa nenachádza lekáreň ani obvodný, či iný odborný lekár. Záchranná služba 

príde do 8 minút. Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v mestách Senica, Myjava 

a Skalica: 

- Poliklinika n.o. Senica,  

- Nemocnica s poliklinikou Myjava, 

- Nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., 

- Nemocničná a.s., Malacky. 

 

Sociálne zabezpečenie 

V tomto čase nie je na území obce zastúpené zariadenie sociálnej starostlivosti pre 

starých a sociálne odkázaných občanov. Obec zabezpečuje pre nich opatrovateľskú službu, 

alebo vybavuje umiestnenie do domov sociálnych služieb, v spolupráci s Mestom Senica. 

  

1.1.7 Cestovný ruch 

 

Oblasť severného Záhoria pod Bielymi Karpatmi, oblasť, v ktorej sa nachádza obec 

Častkov má veľmi dobré situačné podmienky pre uplatnenie rôznych foriem rekreácie, hlavne 

počas teplejších mesiacov. Slabšie podmienky sú pre zimné športy. Okolie  Častkova  má 

využitie  predovšetkým  pre  krátkodobú  rekreáciu počas letnej sezóny,   najmä sezónnu 

rekreáciu a turistiku: 

    • pobyt pri vode - Štrkovňa, Gazarka, Adamov,  Kopčany, vodné nádrže Koválov, 

Kunov, Kúpalisko Zlatnícka dolina, 

    • pobyt v horách - podhorské a horské územie Bielych Karpát, Myjavskej  pahorkatiny 

Raková dolina v k. ú. Chropov, Hanzlúvka a Havran v k.ú. Častkov, 

    • pešia turistika a cykloturistika - vhodná je hrebeňová magistrála v Bielych Karpatoch, 

horská cykloturistika priečne cez Malé Karpaty na Záhorie a    na Myjavu, 

• kúpeľná turistika  -  prírodné liečivé vody v Smrdákoch, 

• vidiecka turistika   -  využitie miestnych daností a aktivít, 

• tranzitná turistika -  vyplýva z prihraničnej polohy okresu Senica, blízkosť hraníc s ČR,     

• poznávacia turistika  - pamiatkovo chránené urbanistické celky a objekty v Skalici, hrad 

Branč, Žalostiná, pamiatky v Sobotišti, 

• poľovná turistika – prírodné podmienky a výskyt viacerých druhov srstnatej a pernatej 

zvery v k. ú. obce a jej okolí poskytujú výborné podmienky pre rozvoj poľovnej turistiky 

a poplatkového odlovu daných druhov zvery (daniel, srnec, jeleň, diviak a pod.). 

 

 V obci je vyhliadkový bod - Havran, najvyšší vrch v  okolí, 542 m.n.m., s tichým 

prírodným prostredím a malebnými zákutiami. Osada Havran vzhľadom na prírodné 

danosti územia, ako aj na základe podnikateľského zámeru postupne nadobúda 

charakter centra pre rozvoj agroturistiky. V budúcnosti je tu priestor na vybudovanie 

agroturistických centier s komplexnými službami ako jazdecká škola, ubytovacie a 

stravovacie kapacity, zabezpečenie podmienok pre rodinnú rekreáciu. 

 Častkov patrí medzi obce s výhľadovou rekreačnou funkciou. Má mimoriadne 

vhodné podmienky pre rozvoja agroturistiky a skvalitnenie služieb pre turistov nielen 
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slovenských, ale aj z Českej  republiky. Pre vlastné relaxačné a športové potreby obyvateľov 

obce slúži športové ihrisko so zatrávnenou plochou s vybudovaným zázemím objektu - 

kabíny a bufet. V blízkosti ihriska sa nachádza poľovnícka chata, objekt je možné využiť 

pre rozvoj agroturizmu v obci. 

V priestore vo väzbe na ihrisko sa nachádza minerálny prameň, ktorého možné využitie 

vzhľadom na jeho kapacitu je potrebné prehodnotiť. 

 

Kultúra 
  Spoločenský a kultúrny život, okrem Obecného úradu zabezpečujú predovšetkým 

organizácie, medzi ktoré patrí Únia žien, Futbalový klub Častkov a Dobrovoľný hasičský 

zbor. Kultúra je nezastupiteľnou sférou v spoločenskom živote každého. Pôsobí na celkový 

život človeka, vychováva k tradíciám a ku komunitnému životu. 

Rôzne kultúrne akcie sú organizované v: 

 - svadobke, ktorá je využívaná aj na rôzne posedenia, pri rôznych oslavách či karoch,  

vhodná je na besedy, výstavy, schôdze, vítanie detí do života a pod. Vo svadobke boli 

postupne vymieňané pôvodné okná za plastové, budova neprešla väčšou rekonštrukciou, 

- kultúrnom dome s kapacitou 200 miest, počas roka tu bývajú tanečné zábavy, 

diskotéky, divadelné predstavenia, koncerty a pod., kultúrny dom je v pôvodnom stave, nebol 

rekonštruovaný, okná a dvere končia svoju životnosť, elektrické rozvody nezodpovedajú 

súčasným požiadavkám,  

 - knižnici, ktorá plní najdôležitejšiu úlohu v uchovávaní, spracúvaní a sprístupňovaní 

knižničného fondu čitateľom. 

Tradičnými kultúrnymi akciami usporiadaných obcou a organizáciami v obci je maškarný 

ples, ktorý v spolupráci s obecným úradom organizuje MŠ alebo ZŠ, oslava dňa matiek, 

stavanie a váľanie mája,  stretnutie 50-ročných rodákov, vítanie detí do života a hodové 

zábavy. V posledných rokoch vznikli opakujúce sa kultúrne akcie, ktoré sa postupne stanú 

tradíciami obce. Medzi tieto novšie kultúrne akcie patrí fašiangový sprievod, Majáles, 

turisticko-rozprávkový pochod alebo posedenie s Mikulášom. 

  

Šport 

V obci je športové ihrisko využívané na futbalové stretnutia  a iné športové podujatia.  

V obci je futbalové družstvo  s názvom FK Častkov. 1 x týždenne sa konajú športové 

stretnutia. Súčasťou ihriska sú kabíny pre športovcov, ktoré prešli rekonštrukciou v r. 2009. 

Súčasťou objektu je základne sociálne vybavenie.  Pre dorasteneckú mládež sa využíva tento 

istý objekt, ktorý je postavený od roku 1976. Okrem futbalistov pôsobia v obci aj športovci 

zameraní na futsal, hokejbal a cyklistiku. Reprezentujú obec na rôznych oblastných súťažiach. 

 Okolie Častkova poskytuje veľa možností na turistiku v celom k.ú. Častkova, ale aj 

v priľahlých k. ú. Sobotišťa a Chvojnice. Začína sa rozvíjať cykloturistika, aj napriek 

horšiemu terénu a chýbajúcim cyklotrasám. 

 

Stravovacie , reštauračné služby a ubytovacie služby 

 V rámci cestovného ruchu sú dôležité ubytovacie a reštauračné služby. Priamo v obci 

poskytuje ubytovanie, reštauračné a aj stravovacie služby Hotel Karpaty****. Pochutíte si tu 

na gurmánskych špecialitách a počas týždňa býva aj obedové menu. Zrelaxovať sa možno vo 

vkusne zariadených interiéroch hotela. Zašportovať si môžete v priestoroch fitness, 

v hotelovom bazéne alebo na tenisovom kurte. Relax poskytuje aj wellness klub, kde hostia 

nájdu fínsku saunu, parný kúpeľ, jakuzzi alebo využiť masáže, ktoré hotel ponúka.  

Motorest Havran je od obce Častkov vzdialený jeden kilometer, patrí do k.ú. Častkov. 

Poskytuje reštauračné aj ubytovacie služby. Nachádza sa 7 km od Senice na hlavnej trase 

Senica-Holíč-Hodonín. Reštaurácia má kapacitu 40 osôb, salónik 20 osôb, terasa 30 



Program hospodárskeho  rozvoja a sociálneho rozvoja obce Častkov 2014-2020          
 

 
 

17 

osôb. Motorest prešiel rekonštrukciou budovy, v objekte je Wififree, televízia.  K objektu 

patrí veľké parkovisko. Ubytovanie  je poskytované v dvoch apartmánoch, z čoho každý je 

typu 3-izbového bytu so samostatným vchodom, spoločenskou miestnosťou a sprchou, WC. 

Okrem toho sú tu dve izby so siedmimi lôžkami. Hneď v susedstve je čerpacia stanica Shell. 

Ubytovanie poskytuje aj firma 2inspire.eu priamo v chatovej oblasti Havran. Ponúkajú 

ubytovanie v dvoch rodinných domoch, kde je možné ubytovať 20 osôb, v dvojizbových 

apartmánoch. 

 

1.1.8 Technická infraštruktúra 

 

Doprava a dostupnosť 

 Cestná doprava - obec je napojená prostredníctvom cesty III/50013 na cestu č. I/51, 

ktorá má trasu Senica – Holíč – ČR a na cestu č. II/ 581 Myjava – Sobotište. Miestna 

komunikácia III/ 50013 – III/ 50026 Častkov - Havran, ktoré sú vo funkčnom zatriedení B2 -  

Zberné komunikácie. Dopravný skelet obce dopĺňajú obslužné komunikácie vo funkčnom 

zatriedení C2-C3, ktoré chodci a vozidlá spoločne využívajú. 

 Hromadná doprava – je zabezpečovaná firmou SAD Trnava a SKAND Skalica,  

ktoré zaisťujú pravidelnú dochádzku za prácou, do škôl a za vyššou vybavenosťou. V 

obci sa nenachádza autobusová stanica. Pre potreby zabezpečenia dochádzky  sú v obci 3 

zastávky. 

 Železničná doprava – najbližšia železničná stanica v meste Senica,vzdialená7 km. 

 Pešie a cyklistické trasy –  pešie  trasy  sú v  rámci existujúcich  chodníkov.   Väčšie   

pešie trasy v obci sú námestie pri obecnom úrade a chodníky pozdĺž miestnej komunikácie. 

 Statická doprava – z hľadiska garážovania vozidiel je pre potreby rodinnej zástavby 

garážovanie zabezpečované v rámci objektov rodinných  domov,  alebo  individuálnymi  

garážami  na  súkromných  pozemkoch rodinných domov. V  súčasnosti  sa  počet  osobných 

vozidiel  zvyšuje   a  v  obci postupne  vznikajú  odstavné plochy, kde je  možnosť parkovania 

väčšieho počtu vozidiel. 

 

Telekomunikácie a pošta 

 Pošta  –  v súčasnosti sú poštové služby v obci zabezpečované prostredníctvom  

poštového strediska, ktoré je umiestnené v samostatnom objekte pri základnej škole. Pošta je 

otvorená denne, od 8:30 do 9:30 h. Pracuje tu jedna pracovníčka pošty  a  nachádza sa tu aj 

poštová banka. Komplexné poštové služby pre obyvateľov obce zabezpečuje Pošta Rohov. 

 Telekomunikácie – územie je dostatočne pokryté signálom troch  mobilných  

operátorov Orange, Telecom a O2. Pozdĺž miestnych komunikácií sú uložené 

telekomunikačné káble, pozdĺž štátnej cesty III. triedy sú uložené podzemné telekomunikačné 

a optické káble v správe spoločnosti Telecom, a. s.  
 

Elektrifikácia 

Katastrálnym územím obce Častkov prechádzajú nadradené energetické sústavy, 

elektrická 400 kV linka č. 424 Sokolice-Križovany nad Dudváhom a elektrické vedenie 220 

kV č. 280 Senica-Sokolice. Hlavným uzlom WN je 220/110 kV transformovňa v Senici 

napojená 220 kV vedením č. 280 a 283. V čase celoštátnych maxím na WN sústave je toto 

vedenie plne vyťažené. V transformovni je inštalovaný len jeden 220/110 kV transformátor, 

čo z hľadiska možných porúch nie je zárukou pre spoľahlivú dodávku elektrickej energie. 

Obec Častkov je zásobená elektrickou energiou z 22 kV vzdušného vedenia č. 455 AlFe 

3x70 mm2 Senica-Častkov, z uzla 220/110/22 kV SH, ktorý sa nachádza v  bývalom 

objekte Slovenského hodvábu. Zásobovanie všetkých odberateľov obce sa uskutočňuje 
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prostredníctvom 2-22/0,4 kV transformačných staníc, ktoré sú lokalizované v obci, a jednej 

lokalizovanej v osade Havran o celkovom inštalovanom výkone 600 kVA. Distribučné 

stanice v obci   sú stožiarové, napojené na 22 kV vzdušné vedenie č. 455, vzdušnými 22 kV 

prípojkami prierezu 3x35 mm2 AlFe a 3x42,7/11 mm2 AlFe. 

Verejné osvetlenie v obci je realizované svietidlami VO rôznych typov so svetelnými 

zdrojmi prevažne výbojkovými SHC125w, RVL80w alebo žiarivkovými 2x36W. Svietidlá sú 

upevnené na výložníkoch na podperných bodoch vzdušného distribučného vedenia  v obci, vo 

vzdialenosti cca 50-60m. Týmto rozložením sa na komunikáciách vytvárajú svetlé a tmavé 

miesta s veľkou nerovnomernosťou osvetlenia. Osvetlenie je staršie a neprešlo 

rekonštrukciou, je na hranici životnosti.  

 

Plynofikácia 

V roku 1999 bola realizovaná v zmysle odsúhlaseného "Generelu plynofikácie obce" 

plynofikácia obce. Obec je prostredníctvom prípojky plynu DN 50 PN 63 napojená na 

jestvujúci VTL plynovod DN 700 PN 63 Senica-Holíč.Pre zabezpečenie zásobovania obce 

plynom bola vybudovaná WTL prípojka plynu DN 50 PN 63 o celkovej dĺžke 1 800 bm do 

regulačnej stanice RS 600/2/1-463 anásledne STL rozvody s nasledovnými dimenziami: 

DN 75 o celkovej dĺžke     700 bm 

DN 63 o celkovej dĺžke     120 bm 

DN 50 o celkovej dĺžke     200 bm 

DN 40 o celkovej dĺžke     410bm 

Dĺžka STL rozvodov 1 430 bm. 

 

Tlak plynu STL plynovodov je 0,3 MPa. Regulačná stanica plynu je lokalizovaná pri 

motoreste Havran. VTL prípojka je zhotovená z oceľových bezošvých trubiek do PN 64 

a STL plynovody sú zhotovené z polyetylénových rúr PE-HD SDR 11 pre tlak 0,3 MPa. Plyn 

sa v obci používa na prípravu teplej úžitkovej vody, vykurovanie a varenie. 80%  domácnosti 

je pripojených na plyn. 

 

Zásobovanie vodou  

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec zodpovedná za 

zásobovanie obce pitnou vodou a zodpovedá za odvádzanie odpadových vôd, ktoré vzniknú 

na území obce. Obec Častkov nemá vybudovaný vodovod. Obyvatelia sú zásobovaní pitnou 

vodou individuálne, väčšinou z domových studní. V roku 2012 bolo vypracované firmou  

Hydroteam zadanie stavby na prepojenie vodovodu Senica-Holíč. V rámci II. etapy 

výstavby, spol. s.r.o prepojenia zásobovacieho potrubia DN 300 bude na ňom 

vybudovaná aj odbočková šachta pre zásobovanie vodou  obce Častkov.  Zásobovacie  

potrubie DN  300  prepojenia  vychádza z navrhovaného vodojemu Sobotište - 1  500 

m3 (kóta 310,0 m.n.m.) a v obci Radošovce sa napojí na budovaný prívodný rad A 

- PVC - DN 300 Holíč  - Radošovce. Od odbočkovej šachty pre obec Častkov bude treba 

vybudovať prívodné potrubie po začiatok obce a v obci rozvodné vodovodné potrubie do 

každej ulice s domovou zástavbou. 

 

Čistička odpadových vôd a kanalizácia 

 Čistička odpadových vôd bola skolaudovaná v roku 2013. V roku 2013 bolo vydané 

povolenie Okresným úradom Senica, Odborom starostlivosti o životné prostredie, na dočasné 

vypúšťanie odpadových vôd. V roku 2014 bola ČOV uvedená do trvalej prevádzky. Čistička, 

ako budova je jednopodlažná budova. Stavba je montovaná zo stenových dielcov a stropu 

rovnakej konštrukcie. Životnosť daného druhu stavby je 80 rokov. Čerpacia stanica ČOV má 

podzemnú monolitickú železobetónovú konštrukciu. V ČOV, ktorá je vybudovaná na základe 
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gravitačnej sily, sú umiestnené čerpadlá, kalové stroje, technologické stroje ČOV, vstavané 

dosadzovacie nádrže, kalové hospodárstvo, ktoré po prečistení odpadových vôd odvádzajú 

vyčistenú vodu odtokom z ČOV do povrchových vôd, priamo do Paseckého potoka. Hodnoty 

vypúšťaných vôd sú merané a na základe merania, ktoré neprevyšuje koncentračné hodnoty 

vypúšťané.  

Maximálny prietok  Q = 3,86 l/s 

Priemerný prietok Q = 1,17 l/s 

m3  /   rok    36 956 

 

 Odpadové vody do čističky odvádza kanalizácia, ktorá má 2218,68 m. Časť 

kanalizácie, ktorá je vybudovaná má 48 prípojok v dĺžke 826,5 m.  Z toho je stoka A PVC 

DN300, dĺžky 1678,27m a výustné potrubie do toku PVC DN 300, dĺžky 14m, stoka 

A predĺženie PVC DN 300, dĺžky 3219,96m a stoka A2 PVC DN 300, dĺžky 306,45m. Na 

kanalizáciu je zatiaľ napojených 40 % domov, ostatné domy nemajú možnosť sa napojiť, 

keďže kanalizácie nie je ešte dobudovaná. Rodinné domy, kde nie je kanalizácia, odpadové 

vody a splaškové vody smerujú do svojich vlastných žúmp a septikov. Odtiaľ sú vyvážané do 

čističky odpadových vôd, kde sa odpadová voda prečistí a následne odvádza do Paseckého 

potoka. 

 

Odpadové hospodárstvo 

Základným právnym predpisom pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s 

odpadmi je zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 21.4.2015. Jedným zo základných nástrojov stratégie 

hospodárenia s odpadmi je vypracovanie "Programov odpadového hospodárstva" a prijatie 

všeobecne záväzného opatrenia o odpadoch. Program odpadového hospodárstva Slovenskej 

republiky vypracováva Ministerstvo životného prostredia a následne krajský úrad, okresný 

úrad, obec a pôvodca odpadu.  

Tuhý  komunálny  odpad  (TKO)  zo  sídelných  útvarov  predstavuje z  hľadiska 

hygienicko-estetického a hospodárskeho rad problémov. Rastom životnej úrovne 

obyvateľov sa zvyšujú nielen množstvá odpadov, ale aj skladba odpadu. Skládky, ktoré 

tlejú alebo horia, alebo sa z nich práši, negatívne vplývajú na životné prostredie obce. Tieto 

skládky predstavujú potenciálne riziko pre kvalitu podzemných vôd. Obec nemá k dispozícii 

svoju vlastnú skládku, ale má zabezpečený odvoz tuhého komunálneho odpadu a likvidácie 

prostredníctvom Technických služieb  Senica na skládku do Jablonice. Vývoz sa uskutočňuje 

každé dva týždne. Poplatok za občana predstavuje 25 € za rok.  V obci je realizovaný 

separovaný zber PET fliaš, skla a kovových obalov do vriec, ktorý sa vyváža 1 krát mesačne. 

Na nebezpečný odpad, šatstvo, pneumatiky a papier  je pristavený kontajner 2 krát ročne. 

 

1.1.9 Samospráva 

 

Samosprávu v obci predstavuje obecný úrad. Vzťah samospráva - občan si vyžaduje 

vypracovať projekt klientskeho prístupu riešiaci, ako vzťah zamestnancov úradu, tak aj 

poslancov ku občanom a návštevníkom obce. V súčasnosti má obecné zastupiteľstvo 7 

poslancov a  3 komisie. V obci sa nenachádza matrika. Obec má vlastnú kroniku od roku 

1933. 

Z hľadiska administratívnych kapacít je obec limitovaná svojou veľkosťou a disponibilnými 

zdrojmi. Obecný úrad zamestnáva celkovo 17 zamestnancov, dve pracovníčky sú z toho na 

Obecnom úrade, jedna na materskej dovolenke. V rámci základnej a materskej školy je 

zamestnaných  10 zamestnancov. Jeden zamestnanec je zamestnaný na čističke odpadových 



Program hospodárskeho  rozvoja a sociálneho rozvoja obce Častkov 2014-2020          
 

 
 

20 

vôd. Dvaja zamestnanci sú prijatí na verejno-prospešné práce v spolupráci s Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny.  

 Oblasť rozvoja obce je v kompetencii starostky obce a poslancov obecného 

zastupiteľstva. Na základe pravidelných zasadnutí obecného zastupiteľstva sú prijaté 

uznesenia, ktoré prispievajú k rozvoju obci.  

 

1.1.10 Podnikateľské subjekty a inštitúcie 

 

V našej obci sídlia len menšie podnikateľské subjekty. Majiteľ firmy je väčšinou 

jediným zamestnancom. Sú to hlavne subjekty ponúkajúce služby obyvateľstvu: 

- Rozličný tovar - Eva Hanzlíčková, 

- Potraviny Lucka - Jana Jánošíková, 

- Na Havrane -  potraviny Dušan Zuščík, 

- Pohostinstvo Pohoda - Silvia Žilínková, 

- Bar - Ing. Helena Zdravecká, 

- 2inspire.eu - p.Yvette Westrum. 

 

 

Zamestnávateľom, kde počet zamestnaných je od 2 – 10, patria: 

 Hotel Karpaty ****, reštauračné a ubytovacie služby, 

 Motorest Havran, reštauračné a ubytovacie služby, 

 Čerpacia stanica SHELL, Alena Koštrnová, 

 Autobusová doprava, Ján Jozefák. 

 

Najväčšími zamestnávateľmi v obci sú Bitúnok Mäs-com, a.s., kde je do 25 

zamestnancov a Roľnícke družstvo, kde je , k 1.7.2015,  29 zamestnancov.  

Na základe rokovania s niektorými podnikateľmi o Dohode a partnerstve (Roľnícke 

družstvo, Mäs-com a. s., Motorest Havran a Hotel Karpaty)  budeme v spolupráci s nimi, 

vytvárať podmienky pre zvyšovanie trvalého hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja 

obce. Okrem podnikateľských subjektov sú dôležité aj mimovládne inštitúcie, ktoré sa tiež 

budú podieľať na spolupráci pri rozvoji obce. Mimovládne inštitúcie pôsobiace na území obce 

sú uvedené vo formulári č. A5. 
 

Formulár č. A5 – Evidencia mimovládnych organizácii 

P. č. Názov organizácie: 

1 Poľovnícka organizácia Častkov-Havran 

2 Únia žien Slovenska Častkov 

3 Dobrovoľný hasičský zbor 

4 Futbalový klub Častkov 

5 Športový  klub Častkov 

6 Občianske združenie Kvietok 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 

1.2 Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území 

 
Vonkajšie prostredie je podmienené predovšetkým prenosom odporúčaní z úrovne 

Európskej únie do legislatívy a exekutívy Slovenskej republiky, následne do riadiacich úrovní 

na regionálnej a miestnej úrovni. V tomto smere treba rešpektovať predovšetkým stanovisko 
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Európskej komisie v odporúčaní COM 2014 426 k programu stability Slovenska pre prijatie 

opatrení v rokoch  2014-2015: 

 Po náprave nadmerného deficitu posilniť rozpočtové opatrenia na rok 2014 vzhľadom  

na vznikajúci rozdiel 0,3 % HDP v porovnaní s požiadavkami Paktu stability a rastu na 

základe prognózy Komisie z jari 2014. V roku 2015 zabezpečiť požadovanú úpravu 0,1 % 

HDP smerom k strednodobému cieľu, a pritom zohľadniť očakávané nepriaznivé hospodárske 

podmienky. Následne, až do dosiahnutia strednodobého cieľa, pokračovať v ročnej 

štrukturálnej úprave na úrovni referenčnej hodnoty 0,5 % HDP. Ďalej posilňovať fiškálny 

rámec, a to aj zavedením záväzných a vynútiteľných výdavkových stropov. Zlepšiť dlhodobú 

udržateľnosť verejných financií zvýšením nákladovej účinnosti sektora zdravotnej 

starostlivosti, najmä racionalizáciou nemocničnej starostlivosti a riadenia, ako aj posilnením 

primárnej starostlivosti. 

  Zlepšiť efektívnosť daňovej správy posilnením kapacít auditu, posudzovania rizík a 

výberu daní. Prepojiť základ zdanenia nehnuteľností s trhovou hodnotou nehnuteľností. 

  Účinnejšie riešiť dlhodobú nezamestnanosť prostredníctvom aktivačných opatrení, 

druhej šance na vzdelávanie a individuálne prispôsobeného kvalitného odborného 

vzdelávania. Zvýšiť kapacitu verejných služieb zamestnanosti pre správu prípadov, 

personalizované poradenstvo a aktiváciu uchádzačov o zamestnanie a posilniť väzbu medzi 

aktiváciou a sociálnou pomocou. V súlade s cieľmi záruky pre mladých ľudí účinne riešiť 

nezamestnanosť mladých ľudí zlepšením včasnej intervencie. Zlepšiť stimuly v oblasti 

zamestnanosti žien zlepšením poskytovania zariadení starostlivosti o deti, najmä pre deti do 

troch rokov. 

 Prijať opatrenia   na zvyšovanie kvality vyučovania s cieľom zlepšiť učebné výsledky. 

Posilniť poskytovanie vzdelávania na pracovisku v rámci odborného vzdelávania a prípravy. 

Prispôsobiť akreditačné, finančné a riadiace opatrenia na podporu vytvárania bakalárskych 

programov orientovaných na výkon povolania. Zlepšiť kvalitu a relevantnosť vedeckej 

základne a vypracovať plány na posilnenie účinného odovzdávania poznatkov a spolupráce 

medzi akademickou obcou, výskumom a podnikateľskou sférou. Prijať systémové opatrenia 

na zlepšenie prístupu k vysoko kvalitnému a inkluzívnemu predškolskému a školskému 

vzdelávaniu pre marginalizované komunity vrátane Rómov a prijať opatrenia na rozšírenie ich 

účasti na odbornej príprave a vyššom vzdelávaní.  

 Zintenzívniť úsilie o lepšie fungovanie trhu s energiou, najmä zvýšením verejnej 

transparentnosti regulačného rámca a preskúmaním faktorov spôsobujúcich vysoké sieťové 

poplatky za elektrinu, najmä pre priemyselných odberateľov. Na základe doposiaľ 

dosiahnutého pokroku ďalej rozvíjať prepojenia so susednými krajinami vrátane Ukrajiny v 

súlade s memorandom o porozumení podpísaným v apríli. 

 Prijať opatrenia na zvýšenie nezávislosti verejnej služby, a to aj zmenou zákona 

o štátnej službe. Prijať stratégiu na zlepšenie riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe. 

Zintenzívniť úsilie o posilnenie analytickej kapacity na kľúčových ministerstvách s cieľom 

prijať politiky založené na dôkazoch a skvalitniť posudzovanie vplyvu politík. Prijať 

opatrenia na boj proti korupcii a zrýchliť úsilie o zlepšenie efektívnosti a kvality systému 

súdnictva. Zaviesť opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, a to aj pre malé 

a stredné podniky. Zintenzívniť úsilie o zlepšenie efektívnosti verejného obstarávania. 

 
Vonkajšie prostredie je určované v prvom rade legislatívou Slovenskej republiky 

a v danej oblasti je relevantný najmä Národný plán reforiem Slovenskej republiky. Jedná sa 

o opatrenia, ktorým sa vláda zaviazala plniť v nasledujúcom období. 
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Konsolidačné opatrenia 2015-2017: 

 Zachovanie výnosu a zvýšenie úspešnosti DPH. 

 Registračné pokladnice pre lekárov a iné profesie. 

 Zrážková daň na finančných a nefinančných benefity od farmaceutických spol. pre 

lekárov. 

 Ročné zúčtovanie Sociálnej poisťovne. 

 Úspory na mzdách (ESO). 

 Úspory na medzispotrebe (ESO). 

 

Efektívnosť verejných výdavkov: 

 Transformácia a zlučovanie podriadených organizácií kapitol štátneho rozpočtu rámci 

ESO. 

 Zlepšenie finančného riadenia a hospodárenia poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti. 

 Vyrovnané hospodárenie fakultných a univerzitných nemocníc. 

 Implementácia prvej fázy e-healthESO1. 

 Výdavkové priority - zvýšenie miezd učiteľom, zamestnancom úradov práce, kapacít 

materských škôl. 

 Výstavba diaľnic. 

 

Boj proti daňovým podvodom a analytické kapacity: 

 Tretia etapa akčného plánu formou opatrení na zlepšenie výberu daní, najmä ako je 

centralizácia informácií z mýtneho systému, registra motorových vozidiel a obyvateľstva, 

prístup k informáciám o účtoch prešetrovaných osôb a firiem. 

 Zavedenie insolvenčného registra, registra diskvalifikovaných osôb a ratingu 

daňových subjektov. Okrem toho sa zriadia špecializované senáty na krajských súdoch so 

zameraním na daňovú oblasť. 

 Posilnenie analytických kapacít a vybudovanie analytickej jednotky na Finančnej 

správe SR. 

 Zverejňovanie platenia DPPO. 

 

Služby zamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť: 

 Prioritizovanie poradenských a individualizovaných verejných služieb zamestnanosti 

vrátane zvýšenia ich administratívnych kapacít s cieľom zlepšenia prístupu k zamestnaniu pre 

dlhodobo nezamestnané osoby, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, starších ľudí a žien 

 Poskytovanie kariérneho poradenstva pre dospelých na zlepšenie uplatniteľnosti na 

trhu práce. 

 Centralizácia databázy uchádzačov o zamestnanie a poberateľov sociálnych dávok, 

kompletizácia a prepojenie s relevantnými inštitúciami. 

 Analýza čistej účinnosti a efektívnosti výdavkov jednotlivých opatrení aktívnej 

politiky trhu práce. 

 Posilnenie finančných motivácii zamestnať sa - súbeh dávky v hmotnej núdze a mzdy. 

 

Predškolské zariadenia: 

 Budovanie nových zariadení služieb starostlivosti o dieťa. 

 Rozšírenie kapacít materských škôl, rozšírenie existujúcich foriem výchovy a 

vzdelávania o prípravné triedy materskej školy a zvýšenie časovej dotácie pre predškolské 

vzdelávanie. 
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Nezamestnanosť mladých: 

 Prijatie systému záruk pre mladých ľudí do 29 rokov. 

 Identifikácia sektorovej potreby zručností na trhu práce a dopytu po kvalifikovanej 

pracovnej sile prostredníctvom Národnej sústavy povolaní(NSP). 

 

Odborné vzdelávanie a postavenie učiteľov: 

 Zvyšovanie miezd učiteľov. 

 Lepšie zapojenie zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do systému 

odborného vzdelávania a prípravy, podpora odbornej praxe žiakov vykonávanej priamo v 

podnikoch a zmeny v normatívnom financovaní odborného regionálneho školstva s cieľom 

posilniť kvalitu odborného vzdelávania. 

 

Marginalizované rómske komunity: 

 Zvyšovanie počtu asistentov učiteľov. 

 Vydávanie učebníc a učebných textov v slovenskom a v rómskom jazyku. 

 

Výskum a vývoj: 

 Opatrenia z Akčného plánu stratégie RIS3. 

 

Transparentnosť regulácie sieťových odvetví: 

 Hodnotenie potreby ďalšej regulácie. 

 Zverejňovanie analýzy ku všetkým zásadnejším zmenám politiky regulačného 

obdobia. 

 Vybudovanie dátového centra na webovom sídle URSO. 

 

Prepájanie sústav a sietí: 

 Prepojenie plynárenských sietí s Poľskom a Maďarskom. 

 Prepojenie elektrizačných sústav s Maďarskom. 

 

Energetická efektívnosť v podnikoch: 

 Podpora energetických auditov pre malé a stredné firmy. 

 Implementácia smernice o energetickej efektívnosti. 

 

Verejná služba: 

 Reforma štátnej služby. 

 Model prevádzky Integrovaných obslužných miest. 

 Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo VS. 

 ESO - Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa. 

 

Justícia: 

 Skrátenie dĺžky súdneho konania. 

 Elektronický súdny spis. 

 Zavedenie elektronickej Zbierky zákonov SR. 

 
Zdroj: Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014, strana 24, 25. 

 

Konkrétnejší vplyv do vonkajšieho prostredia na úrovni samosprávy je uvedený v STEEP 

analýze. 
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Formulár č.A 8 - STEEP analýza 

Sociálne prostredie Technologické prostredie Ekonomické prostredie 

Zmeny populácie – zvyšovanie 

podielu vysokoškolsky 

vzdelaných ľudí na populácii 

Úroveň technológie (výrobnej) 

a zavádzanie inovatívnych technológii 

u kľúčových zamestnávateľov – 

technologická výhoda a technologické 

zaostávanie 

Využívanie doplnkových 

zdrojov financovania – 

Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (EŠIF)  

pre spolufinancovanie 

projektov (Partnerská dohoda 

SR, Operačné programy) 

Systém vzdelávania – 

nedostatočné prepojenie 

vzdelávacieho systému 

s potrebami trhu práce 

Centrálne využívanie IKT pre 

komunikáciu s obyvateľstvom 

a zlepšovanie kvality verejných služieb 

Nové trhy a nové príležitosti 

pre kľúčových 

zamestnávateľov mimo 

územia obce 

Nedostatočná kapacita a kvalita 

pracovnej sily pre kľúčových 

zamestnávateľov 

Rastúca úroveň výskumu, vývoja 

a inovácii v podnikoch a projektoch 

s vysokou pridanou hodnotou 

Dobudovanie dopravnej 

obslužnosti a cestnej 

infraštruktúry 

Využívanie sociálnych 

technológii a projektov 

sociálnych inovácii 

 Daňové zaťaženie 

Zvyšovanie podielu MRK na 

celkovom počte obyvateľstva, 

zvyšovanie počtu obyvateľov 

postihnutých chudobou, rastúca 

kriminalita 

 

Využívanie možností podpory 

v oblasti kreatívneho 

priemyslu 

Ekologické prostredie Politické prostredie Hodnotové prostredie 

Dopady životného prostredia – 

nedostatočné a neefektívne 

opatrenia protipovodňovej 

ochrany 

Administratívna pripravenosť vlády SR 

na čerpanie prostriedkov EŠIF 

Celková organizačná kultúra, 

vnímanie a akceptácia 

korupcie v spoločnosti 

(Transparencyinternational) 

Objavenie doteraz 

neidentifikovaných starých 

environmentálnych záťaží 

Sektorové stratégie – Politika vlády SR 

v podpore investícii (investičné 

stimuly), podpory inovácii, cestovného 

ruchu, rozvoja dopravy 

Trvalá spolupráca so 

strategickými sociálno-

ekonomickými partnermi 

a nové modely pre spoluprácu 

(verejno-súkromné formy 

spolupráce) 

Zvyšovanie environmentálneho 

zaťaženia v oblasti znečistenia 

ovzdušia 

Komplikovaná legislatíva a výkon 

v oblasti verejného obstarávania 

Zmena postojov obyvateľstva, 

rastúca xenofóbia, rasizmus 

a kriminalita 

Klesanie úrovne podzemnej 

vody v území a celkový 

nedostatok pitnej vody 

Nedostatočná legislatívna 

a organizačná pripravenosť vlády SR 

na riešenie problematiky MRK 

Zmena postojov obyvateľstva, 

aktívne zapojenie do 

občianskych procesov 

a rozvojových aktivít 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

 

1.3 Ex-post hodnotenie  
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 Súčasťou analýz vnútorného a vonkajšieho prostredia bolo i Ex-post hodnotenie 

predchádzajúceho PHSR, príloha č.2, Ex-post hodnotenie – stav projektovej pripravenosti 

investícií k termínu vypracovania PHSR, príloha č. 3. 

 

1.4 SWOT analýza 
 

Formulár č. A 10 – SWOT analýza 

SOCIÁLNY ROZVOJ 

Silné stránky Slabé stránky 

-Rast počtu obyvateľov s úplným 

stredoškolským a vysokoškolským 

vzdelaním 

-Existujúca štruktúra materskej školy a I. 

stupňa ZŠ  

-Prepojenie aktivít MŠ, ZŠ s aktivitami 

obce 

-Blízka dostupnosť zdravotných zariadení 

-Prezentácia obecných udalostí na internete 

-Existencia viacerých záujmových skupín 

v obci (hasiči, futbalisti, futsalisti, 

poľovníci, únia žien a občianske združenie 

Kvietok) 

-Zachovalé prvky ľudovej architektúry 

-Obnova historických pamiatok v obci 

- Priaznivé podmienky pre poľovníctvo 

- Realizácia výstavby nájomných bytov 

- Blízkosť mesta Senica predstavuje 

dostupnosť doplnkových služieb 

a kultúrnych podujatí 

- Občania ochotní zapájať sa do 

rozvojových aktivít obce  

 

-Pasívne saldo migrácie obyvateľov 

-Znižujúci sa počet obyvateľov obce 

-Zhoršujúci sa stav obecných budov a  

náročnosť na rekonštrukciu obecných budov 

-Nedostatok parkovacích miest 

-Narastajúci počet automobilov a hustota 

dopravy 

-Nevyhovujúci dispozičný stav školských 

budov (chýbajúca telocvičňa a toalety 

priamo v budove, sú mimo nej ) 

-Absencia detského ihriska 

-Nepravidelnosť kultúrnych podujatí 

-Malá angažovanosť  záujmových skupín 

v oblasti kultúrnych aktivít 

-Ubúdanie domov s typickou ľudovou 

architektúrou 

-Absencia ucelenej architektúry obce 

-Chýbajúce zariadenie pre starších 

a osamelých 

-Absencia verejného vodovodu 

-Absencia miest na výstavbu rodinných 

domov 

Príležitosti Ohrozenia 

-Priestor na vznik nových kultúrnych 

podujatí 

-Plánovaná rekonštrukcia kultúrneho domu 

-Možnosti získať finančné príspevky zo 

zdrojov ŠR a fondov EÚ 

-Lepšia propagácia a vznik tradičných 

podujatí 

-Väčšia spolupráca s okolitými obcami 

v rámci mikroregiónu Branč 

-Užšia spolupráca s cezhraničnou obcou 

Částkov 

-Využívanie existujúcich nástrojov štátu  

v oblasti najvyššieho dosiahnutého 

vzdelania 

-Zvyšovanie povedomia obyvateľov obce 

a okolia o obci 

- Pozdvihnutie kultúrno-spoločenského 

-Zvyšujúci sa priemerný vek obyvateľov 

obce 

-Slabá regionálna spolupráca 

-Nezískanie finančných prostriedkov na 

podporu kultúry školstva a športu zo zdrojov 

ŠR a fondov EÚ 

-Výraznejšie starnutie populácie 

- Odchod pracovnej sily do miest s vyššou 

kvalitou života podporený legislatívnymi 

a regionálnymi zmenami 

- Nevyužitie objektov kultúrneho 

a historického významu 
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a športového života  

- Spolupráca s MAS Záhorie, o.z., ktoré 

bude využívať program LEADER 

- Zapájať občanov do rozvoja obce 

a skvalitňovať tak komunitný život v obci 

 

 

EKONOMICKÝ ROZVOJ 

Silné stránky Slabé stránky 

-Geografická poloha na križovatke ciest 

Senica-Holíč-Skalica 

-Členstvo vo viacerých združeniach 

(Mikroregión Branč, ZMOS) 

-Členstvo v MAS Záhorie a následná 

realizácia rozvojových projektov 

prostredníctvom prístupu LEADER 

-Zvyšujúca sa spokojnosť občanov so 

samosprávou obce 

-Vybudovaná sieť  elektrickej energie 

a plynu 

-Vybudovaná ČOV a čiastočné 

odkanalizovanie obce 

-Existujúce verejné osvetlenie 

-Existencia verejného rozhlasu 

 

-Zlé využívanie potenciálu obce v oblasti 

ekonomických aktivít obce 

-Vysoké finančné záväzky obce 

-Nízky počet zamestnancov v rámci 

podnikateľských subjektov sídliacich v obci 

-Zlý technický stav dopravných komunikácii 

a chodníkov  

-Nedokončená kanalizácia v obci 

-Energetická náročnosť rekonštrukcie 

verejného osvetlenia 

-Chýbajúci dom smútku 

- Nedostatočné využívanie prírodného 

potenciálu okolia na rozvoj cestovného 

ruchu 

- Nízka energetická účinnosť verejných 

budov vo vlastníctve obce  

 

 

Príležitosti Ohrozenia 

-Využívanie geografickej polohy 

-Prírodné a kultúrno-historické podmienky 

ako potenciál pre rozvoj ekonomických 

aktivít a turizmu 

-Využívanie vyčleneného priemyselného 

parku –Greenfields a Brownfieds 

-Možnosti získať finančné príspevky zo 

zdrojov ŠR a fondov EÚ 

- Využívanie propagácie mikroregiónu 

prostredníctvom iniciatívy LEADER 

- Prírodné podmienky ako potenciál pre 

rozvoj cestovného ruchu v oblasti turizmu, 

cykloturizmu a rekreácie – využívanie 

doplnkových zdrojov na financovanie 

týchto rozvojových aktivít 

- Možnosť cezhraničnej spolupráce 

-Nezáujem podnikateľských subjektov 

-Znižujúci sa podiel zamestnanosti 

v primárnom sektore 

-Nezískanie finančných prostriedkov zo 

zdrojov ŠR a fondov EÚ 

-Vysoké finančné záväzky obce 

-Finančná a časová náročnosť budovania 

kanalizácie 

- Nezáujem mládeže o členstvo v spolkoch 

a združeniach 

- Zvyšovanie administratívnej záťaže vo 

verejnej správe 

- Nezáujem podnikať na území obce 

- Nezáujem investorov o rozvoj, budovanie 

a zvýšenie úrovne služieb v oblasti 

cestovného ruchu 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

1.5 Faktory rozvoja pre odhad budúceho možného vývoja 

 
Hlavné disparity rozvoja obce Častkov: 

 znižovanie počtu obyvateľov, 

 absencia stavebných pozemkov, 

 zlý stav miestnych chodníkov a komunikácií, chýbajúce detské ihrisko a parky v obci 

ENVIRONMENTÁLNY ROZVOJ 

Silné stránky Slabé stránky 

-Výborné prírodné podmienky 

-Existencia chránených území v k. ú. obce 

a jej okolí 

-Výborné podmienky pre  turizmus 

-Existencia turistických chodníkov  

-Existencia ubytovacích a stravovacích 

zariadení 

-Zber separovaného odpadu 

-Organizácia aktivít na podporu aktivít 

súvisiacich s ochranou a tvorbou životného 

prostredia 

-Vysoká biodiverzita fauny a flóry 

 

 

 

-Existencia čiernych skládok 

-Nedostatočné povedomie a zapojenie sa 

občanov v správnom  separovaní  

a možnostiach odovzdania odpadu na 

zhodnotenie a zneškodnenie 

-Slabo využitý potenciál obce 

-Ľahostajný prístup občanov o ochrane 

a tvorbe životného prostredia 

Príležitosti Ohrozenia 

-Zvýšenie atraktivity územia obce pre 

turizmus (vybudovanie rozhľadne, 

turistických odpočívadiel a zastávok 

a s tým spojených aktivít) 

-Zvyšovanie environmentálneho 

povedomia 

-Efektívne uplatňovanie zákonov v oblasti 

životného prostredia (Zákon o odpadoch, 

Zákona o lesoch, Zákona o ochrane prírody 

a krajiny..) 

-Zvýšenie ekologickej stability územia – 

implementácia princípov TUR 

-Revitalizácia verejnej zelene 

-Zvyšujúci sa záujem o vidiecku, horskú a 

cykloturistiku 

- Organizácia aktivít na podporu zberu 

odpadov a čistenia verejného priestranstva 

- Príležitosť na získanie nenávratných 

finančných prostriedkov na projekty 

v oblasti životného prostredia  

 

 

 

-Nedostatočné zdroje na odstránenie 

existujúcich čiernych skládok a zabránenie 

vzniku nových ohnísk skládok v k. ú. obce 

-Strata záujmu občanov o ochranu a tvorbu 

životného prostredia 

-Zmena lokálnej klímy zapríčinená 

globálnymi environmentálnymi problémami 

(nárast teploty, degradácia krajiny, 

desertifikácia a pod.) 

- Nebezpečenstvo vzniku nového 

environmentálneho znečistenia rôzneho 

druhu a formy 

- Nezískanie finančných prostriedkov na 

modernizáciu a optimalizáciu zabezpečenia 

technických služieb v obci  
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vyžadujúce revitalizáciu zelene, 

 technický stav verejných budov vyžadujúcich si rekonštrukciu, 

 nedobudovaná technická infraštruktúra v obci, 

 nedostatočné environmentálne povedomie občanov obce, 

 nevyužitý prírodný a kultúrny potenciál pre rozvoj cestového ruchu, 

 finančná náročnosť rozvojových aktivít. 

 

Hlavné faktory rozvoja obce Častkov: 

 potenciál obce v blízkosti mesta Senica a v blízkosti križovatke ciest Senica-Holíč-

Skalica,  výhodná geografická poloha pre tok tovarov, služieb a pre zamestnanosť 

občanov, 

 podmienky vhodné pre turistiku, poľovníctvo, 

 začínajúci kultúrny, spoločenský a športový život počas roka, 

 existencia aktívnych združení prispievajúcich k rozvoji obce, 

 ochota občanov obce zmeniť prostredie v ktorom žijú, posilnenie komunitného života, 

 využitie potenciálu spolupráce s Mikroregiónom Branč a pomoc z programu  LEADER, 

 využitie kultúrno-prírodného potenciálu na rozvoj cestovného ruchu, 

 využitie regionálnych produktov, kultúrnych tradícií a tradičných receptov, 

 možnosť využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

 
Formulár A14 – Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík (rozvoja územia) 

Druh rizika 
Objekt 

rizika 
Zdroj rizika 

Nežiaduce 

dôsledky 

Pravdepo

dobnosť 

Technické 
Územie Priemyselné havárie 

Znečistenie životného 

prostredia 
Nízka 

Environmentálne 

Územie 

Objavenie doposiaľ 

neidentifikovaných 

ekologických zdrojov 

znečistenia 

Povodňové ohrozenie 

Nadmerné znečistenie 

 

 

 

Vzniknuté škody 

Nízka 

 

 

 

Vysoká 

Sociálne 

Územie 

Neúmerné 

zvyšovanie počtu 

sociálne 

neprispôsobivých 

Rastúca kriminalita Nízka 

Ekonomické 
Územie 

 

Financovanie 

z komplementárnych 

zdrojov financovania 

Nerealizovanie 

rozvojových projektov 
Stredná 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program hospodárskeho  rozvoja a sociálneho rozvoja obce Častkov 2014-2020          
 

 
 

29 

2   STRATEGICKÁ ČASŤ 

 
 Strategická časť PHSR nadväzuje na analytickú časť. Cieľom stratégie je sformulovať 

ciele a zostaviť vnútornú logiku stratégie vo väzbe na SWOT analýzu, rozvojové faktory 

a hlavné disparity. Strategická časť určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní 

princípov regionálnej politiky  a v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja 

územia obce. Strategická časť spočíva z vízie, formulácie a návrhov stratégie. Dôležitým 

bodom bude výber a popis strategických cieľov v jednotlivých oblastiach života, ako je 

sociálna, ekonomicko-hospodárska a environmentálna oblasť.  

 

 

2.1 Vízia rozvoja územia 

 

 Pre stanovenie rozvojovej stratégie je začiatkom procesu určenie novej alebo revízia 

už existujúcej vízie rozvoja. Musíme prihliadať na rozvoj počas dlhodobého horizontu 10 až 

15 rokov a na súlad s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR a Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja. Vízie a ciele národnej 

stratégie sa vzťahujú na obdobie do roku 2030. Ťažiskom stratégie sú rozvojové priority štátu 

pre programovacie obdobie 2014-2020, ktoré majú viesť k splneniu vytýčených cieľov na 

národnej úrovni. Táto vízia národnej stratégie je nasledovná: 

 

„Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región 

bude využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho, 

environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej republiky ako vyspelého, 

hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie“  
(Zdroj: Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky strana 34) 
 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na 

obdobie 2009-2015: 

„Trnavský samosprávny kraj bude konkurencieschopným a všestranne najrozvinutejším 

regiónom Slovenska, hospodárne spravovaným a efektívne využívajúcim všetky zdroje pre 

tvorbu nových hodnôt za súčasného zachovania prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, 

pamiatok regiónu a životného prostredia. Bude samosprávou slobodných, spokojných a 

sebavedomých ľudí.“ 
(Zdroj: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja, str.212) 

 

 Pri stanovení svojej vízie obec Častkov pracovala s pôvodnou víziou zo strategického 

dokumentu PHSR na roky 2008-2013: 

 

„Obec Častkov si stanovuje za globálny cieľ do roku 2013 zvýšiť životnú úroveň obyvateľov 

najmä formou podpory podnikateľských aktivít a rozvoja služieb s prihliadnutím na 

zachovanie vysokej kvality životného prostredia tak, aby sa stala príťažlivým miestom pre 

bývanie mladých rodín s ponukou širokej škály voľnočasových aktivít“  
(Zdroj: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Častkov na obdobie 2008-2013) 

 

 S ohľadom na vyššie uvedené dokumenty národnej a regionálnej úrovne je znenie 

vízie obce Častkov na roky 2014-2020 nasledovné:  

 

„Obec Častkov využitím verejných a súkromných investícií zabezpečí zvýšenie životnej 

úrovne obyvateľov a  využije vnútorný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, 

s prihliadnutím na zachovanie vysokej kvality životného prostredia a tradícii obce tak, 



Program hospodárskeho  rozvoja a sociálneho rozvoja obce Častkov 2014-2020          
 

 
 

30 

aby sa stala príťažlivým miestom pre bývanie mladých rodín s ponukou širokej škály 

voľnočasových aktivít.“ 

 

2.2  Strategický cieľ 

 

 Pre naplnenie dlhodobej vízie rozvoja obce Častkov je vhodné stanoviť si strategický 

cieľ. Stratégia vychádza z poznania komplexných potrieb obce, ich dôležitosti pre 

zabezpečenie kvality života jej občanov. Do riešenia existujúcich rozvojových potrieb aktívne 

vstupujú rôzni aktéri, ako je štát, miestna samospráva, súkromný sektor, mimovládne 

organizácie, občania. Pozornosť v stratégii je venovaná koordinácii  intervencií 

spolufinancovaných zo zdrojov európskych fondov cez schválené operačné programy.  

 

 

Strategickým cieľom rozvoja obce Častkov na roky 2014-2020 je vytvoriť podmienky 

pre zvýšenie kvality života obyvateľov obce, pre posilnenie konkurencieschopnosti 

a ekonomickej výkonnosti obce. 

 

 

 Pre naplnenie uvedenej vízie si obec stanovila tri prioritné oblasti svojho rozvoja 

počas rokov 2014-2020. Jedná sa o oblasti: 

 sociálna, 

 ekonomická (hospodárska), 

 environmentálna. 

 
Formulár S1 – Plánovací formulár – vízia 

Vízia 

 

„Obec Častkov využitím verejných a súkromných investícií zabezpečí zvýšenie 

životnej úrovne obyvateľov a  využije vnútorný potenciál pre rozvoj cestovného 

ruchu, s prihliadnutím na zachovanie vysokej kvality životného prostredia a tradícii 

obce tak, aby sa stala príťažlivým miestom pre bývanie mladých rodín s ponukou 

širokej škály voľnočasových aktivít.“ 

 

 

 

Strategický cieľ 

 

„Vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality života obyvateľov obce, pre posilnenie 

konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti obce.“ 

 

 

 
Formulár S2 – Tabuľka prioritných oblastí a ich cieľov 

Prioritné oblasti 

Sociálna Ekonomická Environmentálna 

Cieľom je starostlivosť 

o ľudské zdroje 

a zvýšenie ich kvality 

Cieľom je udržanie 

ekonomickej výkonnosti 

a zvyšovanie 

konkurencieschopnosti 

Cieľom je ochrana a tvorba 

životného prostredia 
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Formulár S2 – Jednotlivé oblasti podpory 

Prioritné oblasti 

Sociálna Ekonomická Environmentálna 

Sociálna starostlivosť Technická infraštruktúra Odpadové hospodárstvo 

Kultúrna a športová oblasť, 

využitie kultúrneho dedičstva 

Dopravná infraštruktúra Ochrana prírody a krajiny 

Školstvo a vzdelávanie Cestovný ruch  

 Obecné budovy  
 

Formulár S2 – Tabuľka strategických cieľov a opatrení (oblasti a opatrenia) 

Prioritné oblasti a opatrenia 

Sociálna Ekonomická Environmentálna 

Opatrenie 1.1 

Vytváranie podmienok pre 

bývanie 

Opatrenie 2.1 

Dobudovanie kanalizácie 

a výstavba vodovodu 

Opatrenie 3.1 

Podpora aktivít a projektov 

v oblasti odpadového 

hospodárstva 

Opatrenie 1.2 

Podpora kultúrnych, 

športových, spoločenských 

aktivít a využitie kultúrneho 

dedičstva 

Opatrenie 2.2 

Bezpečné, kvalitné a 

udržiavané miestne 

komunikácie 

Opatrenie 3.2 

Podpora aktivít a projektov 

v oblasti prostredia, ochrany 

prírody a krajiny 

Opatrenie 1.3 

Podpora aktivít a projektov 

v oblasti školstva 

a vzdelávania 

Opatrenie 2.3 

Vytváranie podmienok 

pre rozvoj cestovného 

ruchu a rekreácie 

 

 Opatrenie 2.4 

Rekonštrukcia 

a modernizácia obecných 

budov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3 PROGRAMOVÁ ČASŤ  

 Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje konkrétne opatrenia 

a projekty k jednotlivým cieľom a prioritám. Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie 

strategických cieľov v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej politike, smerujúce 

k plneniu strategického cieľa rozvoja na roky 2014-2020: Vytvoriť podmienky pre zvýšenie 

kvality života obyvateľov obce, pre posilnenie konkurencieschopnosti a ekonomickej 

výkonnosti obce. 

 Pri vypracovaní programovej časti PHSR obce Častkov bol implementovaný 

nasledovný postup v zmysle platnej metodiky pre spracovanie PHSR: 

 1. Pracovné skupiny špecifikovali opatrenia, navrhli k nim aktivity a stanovili poradie 

dôležitostí opatrení a aktivít, projektov vrátane merateľných ukazovateľov výsledku a dosahu, 

ako je uvedené vo formulári č. P 1 – Tabuľka opatrení, aktivít a projektov podľa oblastí a vo 

formulári č.P 2 – Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov. 

 2. Koordinačná skupina vypracovala sumárny návrh aktivít a projektov ako 

východisko pre Akčný plán. 

 3. Koordinačná skupina stanovila termíny realizácie aktivít, projektov (roky) a odhad 

ich financovania (výška a zdroje financovania). 

 4. Koordinačná skupina zabezpečila vypracovanie formulárov pre prípravu 

navrhnutých projektov. 

 

3.1  Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám 

 

Prioritná oblasť PO 01 – Sociálna oblasť 

Formulár P1 – Tabuľka opatrení, aktivít a projektov podľa oblastí 

Opatrenie Projekt/aktivita Prioritná oblasť 

Opatrenie 1.1 

Vytváranie podmienok 

pre bývanie 

1.1.1 

Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia 

Sociálna starostlivosť 

 

 1.1.2 

Vysporiadanie pozemkov 

k výstavbe rodinných domov 

 

 1.1.3 

Vysporiadanie pozemkov 

pod Domom smútku 

 

 1.1.4 

Rekonštrukcia oplotenia na 

cintoríne 

 

 1.1.5 

Vybudovanie detského 

ihriska 

 

Opatrenie 1.2 1.2.1 Kultúrne a spoločenské 
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Podpora kultúrnych, 

športových, 

spoločenských aktivít 

a využitie kultúrneho 

dedičstva 

Rekonštrukcia kultúrneho 

domu 

 

aktivity 

 1.2.2 

Revitalizácia zelene a 

verejných priestorov 

 

 1.2.3 

Upevňovanie tradícii obce 

a ich podpora 

 

 1.2.4 

Podpora športových 

a spoločenských aktivít 

a rekonštrukcia športových 

zariadení v obci 

 

 1.2.5 

Rekonštrukcia svadobky 

a vybudovanie komunitného 

centra 

 

Opatrenie 1.3 

Podpora aktivít 

a projektov v oblasti 

školstva a vzdelávania 

1.3.1 

Rekonštrukcia 

a vybudovanie  WC v ZŠ 

Školstvo a vzdelávanie 

 1.3.2 

Podpora technického 

dobudovania a vybavenia 

materskej školy a základnej 

školy 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Prioritná oblasť PO 02 – Ekonomická oblasť 

 

Opatrenie Projekt/aktivita Prioritná oblasť 

Opatrenie 2.1 

Dobudovanie kanalizácie 

a výstavba vodovodu 

2.1.1 

Dokončenie kanalizácie 

Technická infraštruktúra 

 2.1.2 

Projekt na vodovod 

 

Opatrenie 2.2 

Bezpečné, kvalitné 

a udržiavané miestne 

komunikácie 

2.2.1 

Rekonštrukcia 

a dobudovanie 

chodníkova miestnej 

komunikácie 

Dopravná infraštruktúra 
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 2.2.2 

Vypracovanie dopravného 

passportu obce a osadenie 

dopravných značiek 

 

 2.2.3 

Vybudovanie parkovacích 

miest 

 

Opatrenie 2.3 

Vytváranie podmienok 

pre rozvoj cestovného 

ruchu a rekreácie 

2.3.1 

Podpora rozvoja cestovného 

ruchu (cykloturistika a 

agroturistika) 

 

Cestovný ruch 

 2.3.2 

Využitie kultúrnych tradícii 

v obci (výšivky a kroje) 

 

 2.3.3 

Vybudovanie rozhľadne na 

vrchu Havran (542,8 m.n.m) 

 

 2.3.4 

Zachovanie pamiatok v obci 

 

Opatrenie 2.4 

Rekonštrukcia 

a modernizácia obecných 

budov 

2.4.1 

Rekonštrukcia kamerového 

systému 

Obecné budovy 

 2.4.2 

Rekonštrukcia miestneho 

rozhlasu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Prioritná oblasť PO 03 – Environmentálna oblasť 

 

Opatrenie Projekt/aktivita Prioritná oblasť 

Opatrenie 3.1 

Podpora aktivít 

a projektov v oblasti 

odpadového hospodárstva 

3.1.1 

Podpora projektov na 

vybudovanie spoločného 

zberného dvora na stavebný 

odpad 

Odpadové hospodárstvo 

 3.1.2 

Podpora projektov a aktivít 

v oblasti ochrany prírody 

a krajiny, environmentálnej 

osvety a kultúrneho 

dedičstva 

 

Opatrenie 3.2 3.2.1 Ochrana prírody a krajiny 
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Podpora aktivít 

a projektov v oblasti 

prostredia, ochrany 

prírody a krajiny 

Zníženie spotreby energie 

pri prevádzke verejných 

budov 

 3.2.2 

Zníženie rizika 

vyplývajúceho pre oblasti 

s povodňovou aktivitou 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

3.2. Súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov 

 

 Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PHSR. 

Ukazovatele výsledkov a dopadov sú spracované v prehľade vo formulári P2.  Ukazovatele sú 

rozdelené do troch kategórii. 

 Ukazovatele výstupu sú obvykle priradené k jednotlivým projektom. Označujú 

hmatateľné produkty, dosiahnuté realizáciou jednej alebo viacerých aktivít, vyjadrené 

v merateľných fyzických alebo peňažných jednotkách. Sú to práce, tovary a služby, ktoré boli 

financované počas realizácie aktivít projektu. 

 Ukazovatele výsledku  vyjadrujú priamy hmatateľný efekt projektu, ktorý je 

k dispozícii pre cieľovú skupinu alebo sa jedná o služby poskytnuté cieľovej skupine. Medzi 

výstupom a výsledkom je preto logická väzba. 

 Ukazovatele dopadu vyjadrujú dlhodobý efekt vplyvu na danú prioritnú oblasť alebo 

cieľovú skupinu, ktorý však realizátor projektu nemôže ovplyvniť. Pre oblasť hodnotenia 

dopadov pre PHSR boli ako východiskové hodnoty dopadových ukazovateľov stanovené 

dopadové ukazovatele na nulovej úrovni a hodnotenie dopadov sa uskutočňuje v roku 2020. 

 
Formulár P 2 – Tabuľka ukazovateľov výstupov, výsledkov, dopadov  

Typ 

ukazovateľa 

Názov 

ukazova-

teľa 

Definícia 
Inf. 

zdroj 
MJ 

Vých. 

hodn. 

 

Cieľová hodnota 

     2014 2017 2020 

PRIORITNÁ OBLASŤ PO 01 SOCIÁLNA 
 

1.1.1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 
Náklady na realizáciu ObÚ euro 0 0 59400 

Výsledok 

 

Obnovené verejné 

osvetlenie 
ObÚ 

počet 

svetie

l 

  63 

Dopad 

 

Zlepšenie životnej úrovne 

svietením počas celej noci 

a zníženie kriminality 

Štatistik

a 
počet   1 

1.1.2 Vysporiadanie pozemkov k výstavbe rodinných domov 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na vysporiadanie 

pozemkov – možná 

výmena 

ObÚ 
Euro/

m2 
0 0 2 

Výsledok 

 

Získanie povolenia na 

stavbu Domu smútku 
ObÚ Počet 0 0 5 

Dopad Pripravený projekt na Štatistik počet 0 0 1 
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 výstavbu a 

1.1.3 Vysporiadanie pozemkov pod Domom smútku 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na vysporiadanie 

pozemkov 
ObÚ Euro 0 0 400 

Výsledok 

 

Získanie stavebných 

pozemkov pre občanov 
ObÚ Počet 0 0 1 

Dopad 

 

Príprava na projekt 

potrebnej štúdie k 

výstavbe 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

1.1.4 Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na zrealizovanú 

rekonštrukciu oplotenia 
ObÚ 

euro/ 

m2 
0 0 20 

Výsledok 

 

Bezpečné oplotenie 

cintorína 
ObÚ počet 0 0 1 

Dopad 

 

Zrealizovaný projekt 

sociálnej oblasti 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

1.1.5 Vybudovanie detského ihriska 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 
Náklady na realizáciu ObÚ euro 0 3000 2000 

Výsledok 

 

Počet detí využívajúcich 

detského ihrisko 
ObU počet 0 100 130 

Dopad 

 

Bezpečný priestor pre 

trávenie voľného času detí 

Štatistik

a 
Počet 0 0 1 

1.2.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na stavebné 

práce pri rekonštrukcii 
ObÚ euro 0 0 200000 

Výsledok 

 

Zrekonštruovaný kultúrny 

dom 
ObÚ počet 0 0 1 

Dopad 

 

Zlepšenie podmienok na 

rozvoj kultúry 

Štatistik

a 
% 0 0 90 

1.2.2 Revitalizácia zelene a verejných priestorov 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na obnovu 

verejných priestorov 
ObÚ euro 0 0 5000 

Výsledok 

 

Rozšírenie a skvalitnenie 

verejných priestorov 
ObÚ počet 0 0 1 

Dopad 

 

Zrealizovanie projekty 

obnovy zelene 

a verejných priestorov 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

1.2.3 Upevňovanie tradícii obce a ich podpora 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na poskytnuté 

služby 
ObÚ euro 200 1000 1000 

Výsledok 

 

Počet tradičných akcii 

obce 
ObÚ počet 3 8 8 

Dopad 

 

Zlepšenie podmienok pre 

rozvoj kultúry a tradícii 

Štatistik

a 
% 0 1 80 

1.2.4 Podpora športových a spoločenských aktivít a rekonštrukcia športových zariadení v obci 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na podporu 

aktivít a rekonštrukcie 
ObÚ euro 0 0 2000 

Výsledok 

 

Zvýšenie počtu 

športových 

a spoločenských podujatí 

ObÚ počet 0 0 1 
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Dopad 

 

Zrealizované projekty na 

zlepšenie podmienok pre 

rozvoj športu 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

1.2.5 Rekonštrukcia svadobky a vybudovanie komunitného centra 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na realizované 

stavebné práce 
ObÚ euro 0 0 15000 

Výsledok 

 
Zrekonštruovanie budovy ObÚ počet 0 0 1 

Dopad 

 

Zrealizované projekty 

v sociálnej oblasti 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

1.3.1 Rekonštrukcia a vybudovanie WC v ZŠ 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na vybudovanie 

nových WC priamo v 

škole 

ObÚ eura 0 0 20000 

Výsledok 

 
Nové WC ObÚ počet 0 0 5 

Dopad 

 

Zrealizované projekty 

v oblasti výchovy a 

vzdelávania 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

1.3.2 Podpora technického dobudovania a vybavenia materskej školy a základnej školy 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na zrealizované 

práce, materiál a tovar 
ObÚ eura 0 0 5000 

Výsledok 

 

Zlepšenie podmienok na 

výchovu a vzdelávanie 
ObÚ 

počet 

detí 
0 0 40 

Dopad 

 

Podporené zariadenia 

školskej infraštruktúry 

Štatistik

a 
počet 0 0 2 

PRIORITNÁ OBLASŤ PO 02EKONOMICKÁ 
 

2.1.1 Dokončenie kanalizácie 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na stavebné 

práce 
ObÚ eura 

129881

0 
0 300000 

Výsledok 

 
Dokončenie kanalizácie ObÚ m 2218 0 1939 

Dopad 

 

Zrealizované 

projekty pre v oblasti 

technickej infraštruktúry 

Databáz

a 

RegDat 

počet 0 0 1 

2.1.2 Projekt na vodovod 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na poskytnuté 

služby 
ObÚ eura 0 0 20000 

Výsledok 

 

Pripravený projekt na 

výstavbu vodovodu 
ObÚ počet 0 0 1 

Dopad 

 

Pripravované projekty 

v oblasti technickej 

infraštruktúry 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

2.2.1 Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov a miestnej komunikácie 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 
Náklady na realizáciu ObÚ euro 0 0 40000 

Výsledok 

 

Vybudované chodníky 

a rekonštruované  miestne 

komunikácie 

ObÚ m 0 0 1000 

Dopad Zrealizované projekty Štatistik počet 0 0 1 
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 v oblasti dopravnej 

infraštruktúry 

a 

2.2.2 Vypracovanie dopravného pasportu obce a osadenie dopravných značiek 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na projekt 

pasportu a na nákup 

tovaru 

ObÚ eura 0 0 3000 

Výsledok 

 

Zvýšenie bezpečnosti 

cestnej premávky v obci 
ObÚ % 0 0 100 

Dopad 

 

Zrealizované projekty 

v oblasti dopravnej 

infraštruktúry 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

2.2.3 Vybudovanie parkovacích miest 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na výstavbu 

parkovacích miest 
ObÚ 

Eura/ 

m2 
0 0 8 

Výsledok 

 
Vybudované parkoviská ObÚ počet 0 0 30 

Dopad 

 

Zrealizovaný projekt 

v oblasti dopravnej 

infraštruktúry 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

2.3.1 Podpora rozvoja cestovného ruchu 

(cykloturistika a agroturistika) 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na poskytnuté 

služby 
ObÚ euro 0 5000 5000 

Výsledok 

 
Počet spracovaných štúdií ObÚ ks 0 0 1 

Dopad 

 

Pripravované projekty na 

rozvoj cestovného ruchu 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

2.3.2 Využitie kultúrnych tradícií v obci 

(výšivky a kroje) 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na poskytnuté 

služby 
ObÚ euro 0 1000 1000 

Výsledok 

 

Obnova kultúrneho 

dedičstva 
ObÚ % 0 0 80 

Dopad 

 

Zrealizované projekty na 

podporu kultúry 

a cestovného ruchu 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

2.3.3 Vybudovanie rozhľadne na vrchu Havran 

(542,8 m. n. m.) 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady poskytnuté 

stavebné práce 
ObÚ euro 0 0 8000 

Výsledok 

 

Zvýšenie návštevníkov 

v našej obci 
ObÚ % 0 0 50 

Dopad 

 

Zrealizované projekty na 

podporu kultúry 

a cestovného ruchu 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

2.3.4 Zachovanie pamiatok v obci 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na zachovanie 

pamiatok v obci 
ObÚ euro 0 0 1000 

Výsledok 

 

Obnova kultúrneho 

dedičstva 
ObÚ počet 0 0 4 

Dopad 

 

Zrealizované projekty na 

podporu kultúry 

a cestovného ruchu 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

2.4.1 Rekonštrukcia kamerového systému 
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Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na rekonštrukciu 

a obnovu kamerového 

systému 

ObÚ euro 0 0 700 

Výsledok 

 

Počet nových 

monitorovaných miest 
ObÚ ks 0 0 4 

Dopad 

 

Zrealizované projekty 

prispievajúce k zvýšeniu 

bezpečnosti 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

2.4.2 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na rekonštrukciu 

miestneho rozhlasu 
ObÚ 

euro/        

ks 
0 0 60 

Výsledok 

 

Počet nových 

reproduktorov 
ObÚ ks 0 0 10 

Dopad 

 

Zrealizované projekty na 

modernizáciu obce 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

PRIORITNÁ OBLASŤ PO 03 ENVIRONMENTÁLNA 
 

3.1.1 Podpora projektov na vybudovanie spoločného zberného dvora na stavebný odpad 

 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na podporu 

projektov 
ObÚ euro 0 0 0 

Výsledok 

 

Zberný dvor pre našich 

občanov 
ObÚ počet 0 0 1 

Dopad 

 

Zrealizované projekty 

v oblasti ochrany prírody 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

3.1.2 Podpora projektov a aktivít v oblasti ochrany prírody a krajiny, 

environmentálnej osvety a kultúrneho dedičstva 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na práce a služby 

v oblasti projektov, aktivít 

a osvety 

ObÚ euro 0 0 0 

Výsledok 

 

Počet obyvateľov žijúcich 

v revitalizovanom 

prostredí 

ObÚ počet 0 0 6000 

Dopad 

 

Zrealizované projekt 

v oblasti ochrany prírody 

a krajiny 

Štatistik

a 
počet 0 0 1 

3.2.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na zrealizované 

stavebné práce 
ObÚ euro 0 0 190000 

Výsledok 

 

Zníženie energetickej 

náročnosti budovy 
ObÚ počet 0 0 1 

Dopad 

 

Zrealizované projekty 

energetickej efektívnosti 

Databáz

a 

RegDat 

Počet 0 0 1 

3.2.2 Zníženie rizika vyplývajúceho pre oblasti s povodňovou aktivitou 

Hlavné-Core 

Ukazovatele: 

-výstupu 

-výsledku 

-dopadu   

Výstup 

 

Náklady na zakúpenie 

techniky na čistenie 

odpadov,  kanalizácie, 

 potrubia v potokoch a na 

dobudovanie 

protipovodňových zábran 

ObÚ euro 0 0 10000 

Výsledok 

 
Zníženie rizika povodní ObÚ % 0 0 80 

Dopad 

Zrealizované projekty 

v oblasti ochrany prírody 

a krajiny 

Štatistik

a 
Počet 0 0 1 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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4 REALIZAČNÁ ČASŤ 

 
 Realizačná časť PHSR nadväzuje na programovú časť a je s ňou prepojená formulármi  

podrobnejšieho rozpracovania projektových zámerov (Formuláre P2) vo väzbe na akčný plán 

(Formulár R6). Realizačná časť obsahuje najmä: 

 východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR, 

 popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia, 

 stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám, 

 popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR, 

 akčný plán s výhľadom na roky 2015-2016. 

 

4.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii 

 

 Legislatíva podľa § 12 Zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja upravuje pôsobnosť obce na účely podpory, podľa písmena b) „obec zabezpečuje 

a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje 

súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce s územnoplánovacou 

dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis.“ 

 Obec má v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja dostatočné skúsenosti na 

programovej aj projektovej úrovni. Skúsenosti má z prípravy, realizácie projektov 

a hodnotenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (2007-2013). Obec využila 

projekty financované zo štrukturálnych fondov v programovom období 2007-2013, úspešne 

realizovala projekty na výstavbu nájomných bytov, ktoré boli financované zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania a z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. 

 Pri realizácii PHSR vstupujú do partnerstva  s obcou obyvatelia obce, ktorí sa 

zúčastnili rôznych stretnutí, boli oslovení dotazníkom a na základe výpovednej hodnoty 

z dotazníka. Partnermi sa stali podnikatelia a záujmové skupiny, na základe stretnutí s nimi 

a s poslancami a zamestnancami Obecného úradu prebehli konzultácie jednotlivých častí 

strategického dokumentu. 

 

 

4.2. Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie PHSR 

 

Samospráva 

 Realizácie PHSR obce je činnosťou samosprávy obce. Obec ju vykonáva 

prostredníctvom obecného zastupiteľstva a starostky obce. Samospráva jedenkrát ročne 

spracuje získané pripomienky ObÚ, poslancov, partnerov a verejnosti. Spracuje ich do leta, 

v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Do septembra príslušného roka  je predloženie 

hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok a jeho prípadná aktualizácia.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

 Vo vzťahu k realizácii PHSR obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh 

strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje 

vyhodnotenie ako sa dané PHSR plní. Schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie 

správy a rozhoduje o aktualizácii programu. 

 

Starostka obce 
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 Starostka je najvyšším výkonným orgánom obce. Rozhoduje vo všetkých veciach 

správy obce, okrem tých, ktoré nespadajú do právomocí a kompetencií obecného 

zastupiteľstva. Starostka obce pripravila dokument v spolupráci s koordinačnou skupinou, 

tvorenou poslancami Obecného zastupiteľstva, s pracovnými skupinami a pomocou partnerov 

zapojených do spracovania PHSR. Zoznam všetkých členov riadiaceho tímu, skupín 

a partnerov je uvedený v prílohe č. 1. 

 

4.3. Stručný popis komunikačnej stratégie 

 

 Zabezpečenie realizácie PHSR je dosahované koordinovaným prístupom 

a spoluprácou so všetkými partnermi a aktérmi. Hlavným cieľom komunikačnej stratégie je 

komunikácia s občanmi a dosiahnutie stavu, aby bol každý občan obce pravidelne a včas 

informovaný, o celej príprave PHSR, o jeho realizácii, a to v dostatočnom rozsahu 

a primeranou formou. Vzhľadom na charakter obce, prebieha komunikácia osobným stykom 

s predstaviteľmi, občanmi, zamestnancami obce, alebo priamou účasťou na zasadnutiach 

obecného zastupiteľstva. Dôležitým nástrojom komunikácie  v obci je rozhlas, informačná 

tabuľa, úradná tabuľa a webová stránka obce. Komunikácia s obyvateľmi prebieha neustále až 

do ukončenia platnosti PHSR. 

 Ďalším nástrojom komunikácie sú rokovania v rámci obecného zastupiteľstva, kde 

materiál na rokovanie pripravuje starostka obce v súčinnosti so zamestnankyňami obce. Na 

príprave materiálu sa podieľajú aj komisie zastupiteľstva,  ako poradné orgány ObZ, rokujú 

o ňom poslanci. Materiál z každého zastupiteľstva je verejne prístupný a zastupiteľstvo je 

verejné. O zastupiteľstve je informované obyvateľstvo a organizácie všetkými informačnými 

kanálmi. Počas programového obdobia 2014-2020 je naplánovaných 13 aktivít na predloženie 

tohto typu materiálu do obecného zastupiteľstva.  

 
Formulár R 1 – Plán komunikácie, hodnotenia a monitoringu realizácie PHSR 

P.č. 
Časový 

rámec 
Miesto 

Cieľová 

skupina 
Forma Téma, ciele 

Vstupné 

údaje 
Výstupy 

1. 

12/2014 

až 

3/2015 

ObÚ zamestnanci 
Príprava 

materiálov 

Príprava na 

PHSR 

Údaje z 

evidencii 

a štatistiky 

ObÚ 

Podklady 

k PHSR 

2. 4/2015 ObÚ poslanci 

Materiál na 

rokovanie 

ObZ 

Koordinačn

á skupina 

PHSR 

Návrh na 

realizáciu 

PHSR 

Uznesenie 

ObZ 

3. 5/2015 ObÚ 
koordinačná 

skupina 

Pracovné 

stretnutie 

Zámer 

PHSR 
Návrh 

Záznam 

zo 

stretnutia 

4. 8/2015 ObÚ občania 

Materiál na 

rokovanie 

ObZ 

PHSR 

Stratégia a 

Program 

PHSR 

Uznesenie 

ObZ 

5. 10/2015 ObÚ občania 

Materiál na 

rokovanie 

ObZ 

PHSR 
Návrh 

PHSR 

Uznesenie 

ObZ 

6. 9/2016 ObÚ občania 

Materiál na 

rokovanie 

ObZ 

Vyhodnoten

ie plnenia 

PHSR za 

rok 2015 

Hodnotiac

a správa 

PHSR 

Monitor. 

správa 01, 

Uznesenie 

ObZ 
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7. 

9/2016 ObÚ občania Materiál na 

rokovanie 

ObZ 

Akčný plán 

PHSR  

2017-2018 

PHSR 

Metodika 

Návrh  

akčného  

plánu 

8. 

9/2017 ObÚ občania Materiál na 

rokovanie  

ObZ 

Vyhodnoten

ie plnenia 

PHSR za 

rok 2016 

Hodnotiac

a správa 

PHSR 

Monitor. 

správa 02, 

Uznesenie 

ObZ 

9. 

9/2018 ObÚ občania Materiál na 

rokovanie  

ObZ 

Vyhodnoten

ie plnenia 

PHSR za 

rok 2017 

Hodnotiac

a správa 

PHSR 

Monitor. 

správa 03, 

Uznesenie 

ObZ 

10. 

9/2018 ObÚ občania Materiál na 

rokovanie 

ObZ 

Akčný plán 

PHSR  

2019-2020 

PHSR 

Metodika 

Návrh  

akčného  

plánu 

11. 

9/2019 ObÚ občania Materiál na 

rokovanie  

ObZ 

Vyhodnoten

ie plnenia 

PHSR za 

rok 2018 

Hodnotiac

a správa 

PHSR 

Monitor. 

správa 04, 

Uznesenie 

ObZ 

12. 

9/2020 ObÚ občania Materiál na 

rokovanie  

ObZ 

Vyhodnoten

ie plnenia 

PHSR za 

rok 2019 

Hodnotiac

a správa 

PHSR 

Monitor. 

správa 05, 

Uznesenie 

ObZ 

13. 

9/2021 ObÚ občania Materiál na 

rokovanie  

ObZ 

Vyhodnoten

ie plnenia 

PHSR za 

roky 

2014-2020 

Hodnotiac

a správa 

PHSR 

Monitor. 

správa 06, 

Uznesenie 

ObZ 

 

 

4.4 Systém monitorovania a hodnotenia 

 

 Monitorovanie PHSR sa vykonáva systematicky a priebežne. Vykonáva sa počas 

celého trvania PHSR až do jeho ukončenia platnosti. Vstupnými údajmi pre monitorovanie  sú 

údaje uvedené vo Formulári P2, kde sú uvedené ukazovatele výstupu, výsledku a dopadu. 

Výstup monitorovania je vo forme monitorovacej správy a táto je predložená raz do roka na 

schválenie obecnému zastupiteľstvu, vždy za predchádzajúci rok. Táto činnosť je 

naplánovaná do termínu príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za 

predchádzajúci rok. Za prípravu monitorovacej správy zodpovedá starostka obce, hlavný 

kontrolór, poslanci alebo iná poverená osoba. Cieľom monitorovania je zistenie reálneho 

stavu plnenia opatrení, informácie o spôsobe realizácie, prijatie nápravných opatrení 

a informácie o prípadnom negatívnom vývoji. Celkový plán hodnotenia je spracovaný vo 

Formulári R5. 

 
Formulár R 5 – Plán hodnotenia a monitorovania 

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2014-2020 

Typ hodnotenia 
Vykonať  

prvýkrát 
Dôvod vykonania/Periodicita 

Strategické 

hodnotenie 

najskôr v roku 

2017 

podľa rozhodnutia obce a vzniknutej spoločenskej 

potreby 
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Tematické 

hodnotenie 
2016 

téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť 

vo výročnej monitorovacej správe za 

predchádzajúci kalendárny rok 

Ad-hoc 

mimoriadne 

hodnotenie 

nerozhoduje 

- pri značnom odklone od stanovených cieľov 

a doľahnutých hodnôt ukazovateľov 

- pri návrhu na revíziu PHSR 

Ad-hoc hodnotenie 

celého PHSR alebo 

jeho časti 

2016-2021 
Na základe rozhodnutia starostky alebo podnetu 

poslancov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

4.5 Akčný plán na obdobie dvoch rokov 

 

 Súčasťou realizačnej časti je akčný plán spracovaný na obdobie dvoch rokov. 

V prípade PHSR našej obce sú to roky 2015-2016 uvedené vo formulári R6. Akčný plán je 

spracovaný podľa troch prioritných oblastí a obsahuje projekty s plánom realizácie na roky 

2015 a 2016. V tabuľke sú uvedené všetky prioritné oblasti  z dôvodu lepšieho prehľadu. 

Opatrenia, ktoré sú v akčnom plánovanom období neaktívne sú označené skratkou N/A. 

 

Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 01 Sociálna oblasť 2015-2016 

 
Formulár R 6 – Akčný plán na roky 2015-2016 

Projekt/aktivita 

Opatrenie, aktivita 
Termín 

(rok) 
Zodpovedný Financovanie 

1.1.1 

Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia 

2015-2016 Obec Iné doplnkové zdroje * 

1.1.2 

Vysporiadanie pozemkov 

k výstavbe rodinných domov 

N/A N/A N/A 

1.1.3 

Vysporiadanie pozemkov pod 

Domom smútku 

N/A N/A N/A 

1.1.4 

Rekonštrukcia oplotenia na 

cintoríne 

N/A N/A N/A 

1.1.5 

Vybudovanie detského ihriska 
2015-2016 Obec Iné doplnkové zdroje * 

1.2.1 

Rekonštrukcia kultúrneho domu 

 

2015-2016 Obec PRV 

1.2.2 

Revitalizácia zelene a verejných 

priestorov 

2015-2016 Obec Iné doplnkové zdroje * 
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1.2.3 

Upevňovanie tradícii obce a ich 

podpora 

2015-2016 Obec Iné doplnkové zdroje * 

1.2.4 

Podpora športových 

a spoločenských aktivít 

a rekonštrukcia športových 

zariadení v obci 

2015-2016 Obec Iné doplnkové zdroje * 

1.2.5 

Rekonštrukcia svadobky 

a vybudovanie komunitného 

centra 

N/A N/A N/A 

1.3.1 

Rekonštrukcia a vybudovanie   

WC v ZŠ 

N/A N/A N/A 

1.3.2 

Podpora technického 

dobudovania a vybavenia 

materskej školy a základnej 

školy 

N/A N/A N/A 

 

 

Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 02 Ekonomická oblasť 2015-2016 
 

Formulár R 6 – Akčný plán na roky 2015-2016 

Projekt/aktivita 

Opatrenie, aktivita 
Termín 

(rok) 
Zodpovedný Financovanie 

2.1.1 

Dokončenie kanalizácie 
2015-2016 Obec 

Environmentálny fond, 

PRV 

2.1.2 

Projekt na vodovod 
N/A N/A N/A 

2.2.1 

Rekonštrukcia a dobudovanie 

chodníkov a miestnej 

komunikácie 

N/A N/A N/A 

2.2.2 

Vypracovanie dopravného 

pasportu obce a osadenie 

dopravných značiek 

2015-2016 Obec Iné doplnkové zdroje * 

2.2.3 

Vybudovanie parkovných miest 
2015-2016 Obec Iné doplnkové zdroje * 

2.3.1 

Podpora rozvoja cestovného 

ruchu (cykloturistika a 

N/A N/A N/A 
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agroturistika) 

 

2.3.2 

Využitie kultúrnych tradícii 

v obci (výšivky a kroje) 

2015-2016 Obec Iné doplnkové zdroje * 

2.3.3 

Vybudovanie rozhľadne na 

vrchu Havran (542,8 m.n.m) 

N/A N/A N/A 

2.3.4 

Zachovanie pamiatok v obci 
N/A N/A N/A 

2.4.1 

Rekonštrukcia kamerového 

systému 

2015-2016 Obec Iné doplnkové zdroje * 

2.4.2 

Rekonštrukcia miestneho 

rozhlasu 

N/A N/A N/A 

 

Akčný plán pre prioritnú oblasť PO 03 Environmentálna oblasť 2015-2016 
 

Formulár R 6 – Akčný plán na roky 2015-2016 

Projekt/aktivita 

Opatrenie, aktivita 
Termín 

(rok) 
Zodpovedný Financovanie 

3.1.1 

Podpora projektov na 

vybudovanie spoločného 

zberného dvora na stavebný 

odpad 

N/A N/A N/A 

3.1.2 

Podpora projektov a aktivít 

v oblasti ochrany prírody 

a krajiny, environmentálnej 

osvety a kultúrneho dedičstva 

N/A N/A N/A 

3.2.1 

Zníženie spotreby energie pri 

prevádzke verejných budov 

2015-2016 Obec Environmentálny fond 

3.2.2 

Zníženie rizika vyplývajúceho 

pre oblasti s povodňovou 

aktivitou 

2015-2016 Obec Environmentálny fond 

* v závislosti od získania finančných prostriedkov 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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5 FINANČNÁ ČASŤ 

 
 Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít. Zaoberá 

sa inštitucionálnou a organizačnou stránkou realizácie programu rozvoja obce. 

 

Táto časť obsahuje: 

 indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR, 

 model viac zdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít za účasti sociálno-

ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce, 

 hodnotiacu tabuľku pre výber projektov. 

 

 Riadiaci tím zabezpečil spracovanie finančnej časti vo forme Finančného rámca pre 

realizáciu PHSR vo Formulári č.F 5 – Indikatívny rozpočet, sumarizácia. Koordinačná 

skupina vypracovala návrhy hodnotiacich tabuliek podľa troch oblastí vo Formulári č. F 2 – 

Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov. Celý návrh finančnej časti sa prerokoval  

v pracovnej skupine a s partnermi. Schválený indikatívny rozpočet sa zapracuje do 

programového rozpočtu samosprávy a ďalších záväzných dokumentov. 

 

5.1 Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR 

 

 Zdroje financovanie realizácie PHSR pozostávajú z riadnych zdrojov finančného 

zabezpečenia a doplnkových zdrojov finančného zabezpečenia. 

 

Riadne zdroje finančného zabezpečenia: 

 verejné zdroje – štátny rozpočet, štátne účelové fondy ako je Environmentálny fond, 

Štátny fond rozvoja bývania a Recyklačný fond, rozpočet vyšších územných celkov 

(VÚC Trnava) a rozpočet obce, 

 iné zdroje – prostriedky fyzických a právnických osôb, úvery, príspevky 

medzinárodných organizácií a iné prostriedky. 

   

Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia sú z finančných prostriedkov z Európskej únie 

v programovacom období 2014-2020, tzv. európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), 

určené hospodársky zaostalým regiónom a regiónom s nepriaznivou štruktúrou zamestnanosti 

a podnikateľského prostredia. 

 

5.2 Model viac zdrojového financovania jednotlivých projektov 

 

 Financovanie jednotlivých projektov bude viac zdrojové, závisí od aktuálnej finančnej 

situácie v obci a od aktuálnych potrieb. Opiera sa o financovanie zo zdrojov obce, štátu, 

Európskej únie, z VÚC Trnava a súkromných zdrojov. Vyčíslenie jednotlivých zámerov bolo 

stanovené odhadom, prieskumom a vychádzalo z existujúcich výkazov a rozpočtov 

projektantov. Finálne podoby budú súčasťou žiadostí o nenávratný finančný príspevok a budú 

vychádzať najmä z procesu verejného obstarávania. 

 
Formulár F 3 – Model viac zdrojového financovania PHSR obce Častkov –intervenčná matica 

 

Viac zdrojové financovanie 

Číslo 

projektu 

Celkové 

Náklady 

Verejné zdroje Iné 

zdroje EÚ Štát VÚC Rozpočet Spolu 
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v € Obce 

PO 01 
 

Sociálna oblasť 

1.1.1 59 400    3 800 59 400 55 600 

1.1.2 8 000 7 600   400 8 000  

1.1.3 400    400 400  

1.1.4 12 000 11 400   600 12 000  

1.1.5 5 000    1 000 5 000 4 000 

1.2.1 200 000 152 000 20 000 20 000 8 000 200 000  

1.2.2 5 000     5 000 5 000 

1.2.3 2 200    1 700 2 200 500 

1.2.4 2 000  900 1 000 100 2 000  

1.2.5 15 000 14 250   750 15 000  

1.3.1 20 000 19 000   1 000 20 000  

1.3.2 5 000 3 000 1 750  250 5 000  

Spolu 334 000 207 250 22 650 21 000 18 000 334 000 65 100 

PO 02 
 

Ekonomická oblasť 

2.1.1 300 000 285 000   15 000 300 000  

2.1.2 20 000 19 000   1 000 20 000  

2.2.1 40 000 20 000 10 000 10 000  40 000  

2.2.2 3 000   1 000 2 000 3 000  

2.2.3 2 640  1 000 1 400 240 2 640  

2.3.1 5 000 4 000  1 000  5 000  

2.3.2 1 000   1 000  1 000  

2.3.3 8 000 7 600   400 8 000  

2.3.4 1 000   1 000  1 000  

2.4.1 700    700 700  

2.4.2 600     600 600 

Spolu 381 940 335 600 11 000 15 400 19 340 381 940 600 

PO 03 
 

Environmentálna oblasť 

3.1.1 5 000 4 750   250 5 000  

3.1.2 5 000 4 750   250 5 000  

3.2.1 190 000 180 500    190 000 9 500 

3.2.2 10 000 5 000 4 000 1 000  10 000  

Spolu 210 000 195 000 4 000 1 000 500 210 000 9 500 

SPOLU 

01 - 03 

 

 

925 940 

 

 

737 850 

 

 

37 650 

 

 

37 400 

 

 

37 840 

 

 

925 940 

 

 

75 200 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Formulár F 5 – Indikatívny rozpočet sumarizácia 

Pri

orit

né 

obl

asti 

Rok  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
SPOLU 

€ 

PO 

01 

 

8800 208400 8800 31800 20800 18800 3800 3800 29000 334000 

PO 

02 

 

2900 302300 7740 9000 40000 20000 0 0 0 381940 

PO 

03 

 

190000 9000 3000 4000 4000 0 0 0 0 210000 

S
P

O
L

U
 €

 

201700 519700 19540 44800 64800 38800 3800 3800 29000 925940 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

5.3  Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania 

 

 Pri schvaľovaní financovania jednotlivých projektov je nutné prihliadať na ich 

dôležitosť a význam vo vzťahu k rozvoju obce. Podľa priorít sú jednotlivé projekty rozdelené 

do štyroch kategórii podľa prioritizácie a je im priradené bodové poradie: 

 1. najvyššiu prioritu majú projekty, ktoré vyplývajú priamo z legislatívy Slovenskej 

republiky a Európskej únie. Ďalej projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu.  

 

 2. vysokú prioritu majú projekty, s oporou vo VZN obce, projekty MAS a projekty 

s vydaným právoplatným stavebným povolením a ukončeným procesom verejného 

obstarávania. Sú tu zaradené aj projekty modelov spolupráce verejno-súkromného partnerstva, 

napr. pri bytovej výstavbe. 

 

 3. strednú prioritu majú projekty ktoré majú možnosť uchádzať sa o doplnkové alebo 

cudzie zdroje financovania. Tie, ktoré majú oporu v programovej štruktúre operačných 

programov a prioritných osí EŠIF. 

 

 4. nízku prioritu majú projekty bez ukončenej prípravnej fázy, bez pripravenej 

projektovej dokumentácie a bez stavebného povolenia. Sú tu zaradené projekty, ktoré 

vyplývajú z prebiehajúcich aktivít vyššieho rádu ZMOS alebo regionálnych aktivít.  

 

 
Formulár F 2 – Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov (upravený pre potreby obce) 

Kat

egó

ria 

Úroveň 

dôležitosti 

Hodnotiace kritérium 

Opis podmienok pre zaradenie do priority 

Hodnotenie 

projektov 

1 Najvyššia Splnená jedna z podmienok: 

a) projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo legislatívy 

EÚ 

1.3.1, 1.3.2, 

2.1.1, 3.2.1, 

3.2.2 
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b) projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu 

situáciu 

c) projekty osobitného zreteľa 

 

2 Vysoká Splnená jedna z podmienok:  

a) projekty vyplývajúce a podporené v rámci VZN  

b) projekty s právoplatným stavebným povolením a 

ukončeným VO 

c) projekty MAS 

d) projekty verejno-súkromného partnerstva, v ktorých 

prípravnú a realizačnú fázu zabezpečuje investor 

1.1.1, 1.1.3, 

1.2.1, 1.2.5, 

2.1.2, 2.2.1, 

2.3.1, 2.3.2, 

2.3.4 

 

3 Stredná Projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o cudzie 

a doplnkové zdroje financovania 

1.1.5, 1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4 

4 Nízka Projekty definované ako zámery alebo v štádiu úvah. 

Projekty bez projektovej dokumentácie, bez stavebného 

povolenia a ostatné projekty. 

1.1.2, 1.1.4, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.3.3, 2.4.1, 

2.4.2, 

3.1.1, 3.1.2 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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6  ZÁVEREČNÁ ČASŤ 
 

 Riadiaci tím zabezpečil finalizáciu dokumentu a predložil Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce Častkov na roky 2014-2020 na schválenie Obecnému 

zastupiteľstvu. Celý dokument PHSR bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke 

obce. Po pripomienkovom konaní bol návrh PHSR predložený na schválenie.  

 
Formulár č. Z 1 – Schválenie PHSR 

Schválenie PHSR 

 

Dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

Častkov na roky 2014-2020 

- je to strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v 

súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii, 

- zohľadňuje ciele a priority obce a je vypracovaný podľa 

záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce, 

- je štruktúrovaný podľa Metodiky na vypracovanie Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 

Spracovanie Forma spracovania : vlastný dokument obce 

Obdobie spracovania: december 2014 – september 2015 

Autorský kolektív: Mgr. Eva Černeková, Mgr. Miroslav Roža 

Riadiaca skupina zostavená z: 

- koordinačnej skupiny (Mgr. Eva Černeková, Mgr. Miroslav 

Roža, Mgr. Michaela Vojtková, Ivan Ribárski) 

 

- pracovnej skupiny pre sociálnu oblasť (Elena Štefková, 

Mgr. Iveta Fodorová, Iveta Tóthová) 

 

-pracovnej skupiny pre ekonomickú oblasť (Ing. Helena 

Zdravecká, Bc, Ján Vojtek, Valéria Vojtková) 

 

- pracovnej skupiny pre environmentálnu oblasť (Mgr. Miroslav 

Roža, Miroslav Ťulák, Ing. Anna Marečková) 

Prerokovanie Zverejnené 09.10.2015 

Verejné pripomienkovanie do 05.11.2015 

Prerokované na obecnom zastupiteľstve 09.11.2015 

 

Schválenie Návrh na uznesenie zastupiteľstva 

Uznesenie Uznesenie č. 42 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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7   PRÍLOHY 

 
Príloha č. 1  

Zoznam členov riadiaceho tímu, zostaveného z koordinačnej skupiny, z pracovných skupín 

a partnerov zapojených do  spracovania PHSR 

 

Príloha č. 2  

Formulár č. Ú9 Ex-post hodnotenie predchádzajúce PHSR 

 

Príloha č.3   

Formulár č. A 4 Ex-post hodnotenie - stav projektovej pripravenosti investícií k termínu 

aktualizácie PHSR, resp. vypracovania nového PHSR  
 

 

Príloha č. 4 

Zoznam skratiek použitých v PHSR 

 

Príloha č. 5  

Dohoda o partnerstve 

 

 

 

 

    


