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ÚVOD 

 

 Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nevidzany na roky 

2015 - 2020 nadväzuje na predchádzajúci dokument PHSR, pričom však vychádza z aktuálnej 

metodiky na spracovanie dokumentu, ktorá bola stanovená novelou zákona o podpore 

regionálneho rozvoja č.309/2014 Z.z.  

 Obec Nevidzany sa pre spracovanie aktuálneho PHRSR rozhodla jednak kvôli 

poţiadavke zosúladenia dokumentu so súčasnou metodikou, jednak kvôli snahe o 

formulovanie aktuálnych potrieb a identifikáciu oblastí rozvoja obce. Obec sa tak chce zaradiť 

k úspešným obciam a mestám, ktoré budú pripravené vyuţiť potenciál rozvoja a posunúť sa 

smerom dopredu. 

 Cieľom dokumentu bolo zmapovať sociálno-ekonomickú a priestorovú štruktúru obce 

a na základe zistených výsledkov týchto analýz vytvoriť strednodobý dokument na podporu 

regionálneho rozvoja v obci Nevidzany, ktorá bude vychádzať zo stanovených priorít a 

konkrétnych cieľov v rámci jednotlivých oblastí. Formulácia konkrétnych projektov umoţní 

postupnými krokmi zlepšiť súčasný stav vo vybraných oblastiach - hospodárskej, sociálnej a 

environmentálnej, čo prispeje jednak k celkovému rozvoju obce, jednak k zvýšeniu ţivotnej 

úrovne obyvateľov.  

 Spracovanie programu vychádzalo zo spolupráce so samosprávou, občanmi a 

záujmovými zdruţeniami v obci, ktoré boli zaangaţované do tvorby návrhov, vízií, do 

rozhodovacieho procesu, čo umoţnilo zohľadnenie potrieb a poţiadaviek rôznych skupín 

obyvateľstva a komplexnú formuláciu ciest pre dosiahnutie riešení pomenovaných 

problémov.  

 Program predstavuje strednodobý strategický a otvorený dokument, ktorý bude moţné 

v prípade výrazných zmien a potrieb aktualizovať a schválením obecného zastupiteľstva v 

zmysle zákona bude následne slúţiť ako aktualizovaný dokument v ďalšom období. PHRSR 

obce Nevidzany predstavuje strategický dokument obce, ktorý zároveň slúţi ako východisko 

pre moţnosti čerpania doplnkových finančných prostriedkov z národného, ako i európskeho 

rozpočtu. 
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ČASŤ A – ANALYTICKÁ ČASŤ 

Časť A.1 Analýza vnútorného prostredia 

1.1 Charakteristika obce 

Základné informácie o obci 

Obec Nevidzany leţí 

v severozápadnom výbeţku  

Hornonitrianskej kotliny, zo 

západu lemovaná Stráţovskými 

vrchmi. Obec susedí na severe 

s obcami Čavoj a Temeš, na 

západe s Liešťanmi , na juhu s 

obcou Seč a na východe hraničí s Chvojnicou a Porubou. Všetky spomínané obce aj s obcou 

Nevidzany spadajú pod okres Prievidza, ktorý sa rozprestiera v západnej časti Slovenska. 

Vyšším územným celkom do ktorého patrí celý okres je Trenčiansky kraj. Z hľadiska 

regionálneho členenia môţeme obec 

zaradiť do Hornonitrianskeho regiónu.  

 K 31.12.2014 zaznamenala obec 

305 obyvateľov. Z hľadiska národnosti 

moţno pokladať obec za homogénnu, 

pretoţe aţ 99% tvoria obyvatelia 

slovenskej národnosti.  

Rozloha obce je 1178,5 ha 

a rozprestiera sa v nadmorskej výške 

400 m.n.m. Hustota zaľudnenia je 25,89 

obyv./km
2
, čo je v porovnaní 

s celoslovenským priemerom pomerne 

málo. 

 

Historický vývoj obce 

 Prvá písomná zmienka  pochádza z  r. 1229 kedy sa obec spomína pod názvom Nywg, 

v r. 1337  Novidzen, od r. 1808 Newidzany a tento názov sa pouţíva aţ do súčasnosti. Po 

smrti kráľa Matúša Čáka Trenčianskeho roku 1332 sa obec dostala do rúk potomkov Kozmu 

I.. V r. 1337 si Bossanyiovci vymohli v tunajšom chotári kutacie právo. Neskôr patrila obec 

viacerým majiteľm, medzi inými i Rudnayovcom a od r. 1554 panstvu Levice. Obyvatelia sa 

zaoberali prevaţne poľnohospodárstvom a chovom oviec o čom svedčí aj erb obce: obraz 

pastiera v halene s palicou v popredí s piatimi ovcami. V r. 1924 obec vyhorela a zhorelo 42 

pôvodných domov zo 46. V súčasnej dobe je v obci viacero nových domov, ktoré výrazne 

omladili jej vzhľad. 

 Jedným z prvých spolkov, ktorý bol v obci zaloţený je Urbariát, čo dokladuje písomná 

zmienka o jeho zaloţení z roku 1778. Jeho súčasťou je aj záznam, ktorý obsahuje zoznam 

 

Počet 

obyvateľov 

(k 31.12.2014) 

Rozloha 

(km
2
) 

Hustota 

obyvateľstva 

(obyv./km
2
) 

obec 

Nevidzany 
305 1178,5 25,89 

okres 

Prievidza 
136 554 959, 77 142,28 

Trenčiansky 

kraj 
592 394 4 501,9 131,59 
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členov a predstavenstvo urbariátu. V obci sa zachovala aj prvá písomná zmienka o škole 

z roku 1894.  

 Začiatkom 20. storočia, 1917-1918, v obci vypukla epidémia španielskej chrípky, 

ktorá si dokonca vyţiadala niekoľko ţivotov. 

 Okrem poţiarov, ktoré mali katastrofálne následky, roku 1966 obec postihla povodeň, 

ktorá si vyţiadala 2 ľudské ţivoty.  

 Významným medzníkom v histórií obce je rok 1976, kedy sa Nevidzany zlúčili so 

susednou obcou Liešťany. Avšak po udalostiach roku 1989 sa obec 1.1.1991 opäť 

osamostatnila.  

1.2 Demografický vývoj 

 Demografické ukazovatele patria k základným ukazovateľom vývoja obce. Preto je 

potrebné venovať im dostatočnú pozornosť.  

Vývoj počtu obyvateľov 

Počet obyvateľov 

obce Nevidzany nemá 

stály charakter, na čo 

poukazuje graf. Prvý 

rok sledovaného 

obdobia dochádza 

k miernemu nárastu. 

Nasledujúce roky 

2003-2009 sú 

charakteristické 

úbytkom 

obyvateľstva 

a výrazným prepadom krivky. Najniţšia zaznamená hodnota údaju je v roku 2009, kedy mala 

obec len 288 obyvateľov. Od tohto roku nastáva výrazný nárast, aj keď sa uţ krivka nedostáva 

nad najvyššiu hodnotu, ktorú pozorujeme v roku 2003. Posledné tri roky sa vyznačujú 

pomerne rovnakým vývojom počtu obyvateľstva s potenciálom mierneho zvýšenia.  

 

Pohyb obyvateľstva 

 Prirodzený pohyb obyvateľstva 

 Prirodzený pohyb vyjadruje rozdiel medzi ţivonarodenými a zomrelými. Keďţe v obci 

je počet ţivonarodených rovný počtu narodeným, hovoríme v tomto prípade, ţe celkový 

prírastok rovná sa prirodzený pohyb. V období rokov 2001-2014 prevláda v obci prirodzený 

úbytok obyvateľstva, čo znamená, ţe je viac zomrelých ako narodených. Najvyšší prirodzený 

úbytok pozorujeme v roku 2002. Vysokou mierou úbytku sú tieţ charakteristické roky 2009 

a 2010. V roku 2007 je ako v jedinom roku celého obdobia hodnota kladná, čiţe ide 

o prirodzený prírastok. Prevaţujú narodený nad zomrelými. Rok 2011 je reprezentovaný 

nulovou hodnotou, čiţe sa nejdená ani o úbytok ani o prírastok. V tomto prípade sa počet 

narodených rovná počtu zomretých. Tento jav sa uţ v nasledujúcom období neopakuje. 

Prirodzený úbytok obce má priamy vplyv na celkový pokles obyvateľstva v obci. Takýto 

pokračujúci trend by mal negatívny vplyv na ďalší rozvoj obce.  
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 Migračný pohyb obyvateľstva 

 Pod pojmom migračný pohyb obyvateľstva rozumieme rozdiel medzi prisťahovanými 

a vysťahovanými. V súčasnosti sa obec Nevidzany vyznačuje vyšším počtom prisťahovaných 

ako vysťahovaných, avšak v rokoch 2001, 2004, 2006 a 2012 zaznamenávame opačný 

charakter, kedy prevládajú vysťahovaní. Absolútne najvyšší počet vysťahovaných je v roku 

2004. Počas ostatných rokov sú ukazovatele v kladných hodnotách. Kladný migračný pohyb 

má priamy vplyv aj na ostatné demografické ukazovatele a môţe prispieť k rozvoju obce. 

 Treba spomenúť aj špeciálny druh migrácie, ktorým je pracovná migrácia. Nakoľko je 

obec Nevidzany svojou rozlohou malá, väčšina obyvateľov musí za prácou denne odchádzať 

do okolitých obcí a miest. Tento druh migrácie sa však nezapočítava do migračného pohybu.  

 
 

 Celkový pohyb obyvateľstva 

 Z doteraz zistených údajov o prirodzenom a migračnom pohybe vyplýva, ţe sa 

nejedná o jednoznačný kladný alebo záporný pohyb obyvateľstva. Môţeme povedať, ţe 
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výsledkom sčítania prirodzeného a migračného pohybu získame roky, ktoré sú hlboko 

v záporných číslach, avšak naproti tomu sú aj roky s kladnými hodnotami. Obec 

nezaznamenala ani výrazný úbytok, ani výrazný nárast obyvateľstva. Táto bilancia je 

z hľadiska vývoja počas niekoľkých rokov pomerne vyrovnaná. 

 

Štruktúra obyvateľstva 

 Štruktúra obyvateľstva patrí medzi najvýznamnejšie charakteristiky demografickej 

štatistiky. Je výsledkom predchádzajúceho  populačného vývoja. Preto budeme pri hodnotení 

súčasného stavu vychádzať z predošlých rokov.  

 

 Na základe pohlavia 

 

Vývoj počtu muţov a ţien 

v obci Nevidzany je počas 

celého obdobia pomerne 

rovnaký. Krivky sa aţ na 

pár výnimiek kopírujú. 

Počet ţien však neustále 

prevyšuje nad počtom 

muţov. Posledný rok 2014 

sa vyznačuje rozdielnym 

smerovaním kriviek. Kým 

u muţov klesá, naopak 

u ţien sa výraznejšie zvyšuje. Treba spomenúť, ţe počet ţien sa od roku 2009 neustále 

zvyšoval.  

 

 Na základe veku 

 Obyvateľov obce sme rozdelili do troch základných vekových skupín. 

Predproduktívna skupina predstavuje obyvateľov mladších ako 15 rokov. Produktívnu 

skupinu tvoria občania vo veku od 15-65 rokov, tzv. ekonomicky aktívny obyvatelia, ktorý sú 

najviac zastúpení. A posledná skupina sú obyvatelia v poproduktívnom veku nad 65 rokov. 

Táto skupina je pomerne vyrovnaná s predproduktívnou skupinou. Toto vekové rozloţenie 

obce je ideálne pre ekonomický rozvoj.  

Tabuľka - Vývoj počtu obyvateľov z pohľadu vekových skupín 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Predproduktí

vny vek 
52 50 45 46 46 46 50 48 48 51 

Produktívny 

vek 
194 189 193 194 198 203 204 203 203 202 

Poproduktív

ny vek 
52 52 51 50 44 47 51 51 51 52 
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 Na základe národnosti 

 Z hľadiska národnostného zloţenia povaţujeme obec Nevidzany za homogénnu. Aţ 

99% obyvateľov je slovenskej národnosti. Len 1% predstavuje obyvateľov českej národnosti.  

 

 Na základe náboţenstva 

Podľa sčítania obyvateľov z roku 

2011 sa väčšina obyvateľov obce 

hlási k rímskokatolíckej cirkvi, 

aţ 92%. Aj v tomto prípade 

môţeme hovoriť o homogenite 

obce, podobne ako pri 

národnostnej štruktúre. Ku 

gréckokatolíckej cirkvi sa 

prihlásil jeden obyvateľ. 

Príslušnosť k náboţenstvu sa 

nepodarilo zistiť u 4%, čo reálne 

predstavuje 11 občanov.  

 Na základe vzdelania 

 Vzdelanostná štruktúra obce Nevidzany je rôznorodá. Ako môţeme vidieť na grafe, 

viac ako pätina obyvateľov má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. 

Ďalšími rovnako zastúpenými skupinami sú obyvatelia s ukončeným základným vzdelaním 

a s učňovským bez maturity (18%). V tesnom závese ich nasleduje obyvateľstvo bez 

vzdelania, ktoré predstavuje 17% populácie obce. Obyvatelia s ukončeným vysokoškolským 

vzdelaním, či uţ prvým alebo druhým stupňov spolu predstavujú 6%. Dá sa povedať, ţe 

takáto vzdelanostná štruktúra je typická pre rurálne sídlo akým je obec Nevidzany.  
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 Na základe ekonomickej aktivity 

 Pri zisťovaní ekonomickej aktivity 

obyvateľov obce sme opäť vychádzali zo 

štatistík z roku 2011. Z celkového počtu 305 

obyvateľov predstavovalo ekonomicky 

aktívnych 142 obyvateľov, čo je 46,6%. 

V tomto roku sa k nezamestnanosti hlásilo 20 

obyvateľov, čo predstavuje 6,56%. V porovnaní 

s celoslovenským priemerom, ktorý v roku 

2011 dosahoval úroveň 13,5%, je 

nezamestnanosť v obci Nevidzany niţšia.  

 

Graf ukazuje vývoj počtu 

uchádzačov o zamestnanie v obci 

Nevidzany od roku 2002 po rok 

2014. Prvé dva roky sa 

o zamestnanie uchádzalo najviac 

obyvateľov, takmer 30. Nasledujúce 

roky počet uchádzačov klesal. 

Zmena nastala v roku 2008, kedy sa 

údaj začal zvyšovať. Posledné dva 

roky zaznamenávame výrazný 

pokles. Posledný rok 2014 je aj 

rokom, kedy sa o zamestnanie 

uchádzalo najmenej obyvateľov, konkrétne 6. Takýto nastolený trend posledných dvoch 

rokov, by mal pozitívny dopad na obec.  

1.3 Domový a bytový fond 

Domový fond v obci Nevidzany výlučne 

tvoria rodinné domy, ktoré sú vo väčšine 

v súkromnom vlastníctve fyzických 

osôb. Celkovo je v obci podľa SODB 

2011 92 obývaných bytov.  

Najviac domov  bolo v obci Nevidzany 

vystavaných v období rokov 1946-1970, 

čo predstavovalo aţ 57%. Od tohto obdobia sa postupne výstavba v obci zniţuje a nie je tomu 

inak ani v súčasnosti.  

Naopak práve výstavba domového a bytového fondu by do obce 

prilákala viac občanov alebo mladé rodiny, čo by prispelo k ďalšiemu 

rozvoju obce. 
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1.4 Občianska vybavenosť 

Občiansku vybavenosť môţeme podľa charakteru subjektov rozdeliť na verejnú 

vybavenosť, do ktorej zaraďujeme školstvo, zdravotníctvo, či sociálnu starostlivosť 

a komerčnú vybavenosť, kam sa radia sluţby, ubytovanie, verejné stravovanie, zariadenia 

maloobchodu.  

Verejná vybavenosť 

Obec Nevidzany patrí medzi obce s malým počtom obyvateľom, čomu zodpovedá aj 

občianska vybavenosť. Na území obce sa nenachádza ţiadne zdravotnícke zariadenie, domov 

sociálnym sluţieb alebo iné sociálne zariadenie.  

Najbliţšie zariadenia, ktoré ponúkajú 

zdravotnícke sluţby sú : 

- lekáreň Nitrianske Rudno 

- zdravotné stredisko 

Nitrianske Rudno  

- poliklinika Nováky 

- poliklinika Prievidza 

- nemocnica s poliklinikou 

Bojnice 

- nemocnica s poliklinikou 

Handlová 

Ako uţ bolo spomínané v obci sa zariadenie poskytujúce sociálne sluţby nenachádza, mimo 

územia obce sú  dostupné:  

- Centrum  sociálnych sluţieb Valaská Belá 

- Detský domov v Prievidzi 

- Domov dôchodcov a detský domov v Prievidzi 

- Domov sociálnych sluţieb pre mentálne postihnuté deti a mládeţ v Prievidzi 

Mimo územia obce sú taktieţ dostupné peňaţné a bankové sluţby ako pošta v obci 

Liešťany, či rôzne banky v Prievidzi a Nitrianskom Rudne.  

Obec nie je vybavená ţiadnym školským zariadením. Základné školy musia obyvatelia 

navštevovať v okolitých obciach.  Najbliţšia základná škola sa nachádza v obci Liešťany 

a poskytuje vzdelanie deťom 1-4 ročníka. Základná školy pre deti od 5-9 ročníka sa nachádza 

v Nitrianskom Rudne a ponúka svojím ţiakom moţnosti mimoškolských aktivít.   

Moţnosť trávenia voľného času vzhľadom na veľkosť obce je delimitujúcim faktorom. 

Avšak priestory kultúrneho domu ( budova bývalej Materskej školy) poskytujú moţnosť na 

spoločenský a kultúrny ţivot miestnym obyvateľom, sú vyuţívané aj spoločenskými 

organizáciami. 

Miestna kniţnica je otvorená počas pracovného týţdňa, nie je internetizovaná a  

kniţničný fond je vzhľadom na limitované prostriedky obecného rozpočtu nedostatočne 

aktualizovaný.   

V obci sa nachádza aj detské ihrisko s moţnosťou úpravy na klzisko ( len v zimných 

mesiacoch ), v blízkosti kultúrneho domu sa nachádza provizórny amfiteáter.  

Sieť miestnych komunikácií, lesných a poľných ciest a ich prepojenosť na okolité obce 

vytvára  mimoriadne vhodné predpoklady pre budovanie cyklotrás. Lesy sa vyznačujú 

cestná 

vzdialenosť 

(km) 

časová 

vzdialenosť 

(min.) 

lekáreň Nitrianske Rudno 5,2 8 

zdravotné stredisko

Nitrianske Rudno
5,4 8 

poliklinika Nováky 18,8 23 

poliklinika Prievidza 19,1 31 

Nemocnica s poliklinikou

Bojnice 
17,6 27 

Nemocnica s poliklinikou

Handlová 
43,8 52 
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veľkým výskytom húb, je v nich bohatý poľovný revír. Ostatné moţnosti trávenia voľného 

času sa presúvajú do okolitých obcí a miest. Napríklad Centrum voľného času v Bojniciach, či 

Základná umelecká škola Bojnice, ktorá má pobočku v Nitrianskom Rudne. Väčšie okolité 

obce a mestá ponúkajú pestrú škálu trávenia voľného času.  

V obci sa nachádzajú 3 organizácie a zdruţenia. Prvým je Pozemkové spoločenstvo 

Urbár Nevidzany, ktorého predsedom je p. Jozef Hrubina st. Ďalším je Poľovnícky spolok 

Nevidzany, ktorého predsedom je taktieţ p. Dušan Vrecko. a posledným je Folklórna skupina 

Nevidzianka pod vedením p. Jany Hlinkovej. ľudové zvyky a tradície zachováva Ing. Eva 

Dašková. 

Komerčná vybavenosť 

Komerčná vybavenosť je v tomto prípade limitovaná veľkosťou obce. Nachádza sa tu 

jedna maloobchodná prevádzka - Potraviny u babičky. Obyvateľom sú tieţ k dispozícií 

pohostinské sluţby.  Za ostatnými sluţbami musia obyvatelia dochádzať do najbliţších miest 

a obcí.  

1.5 Technická infraštruktúra 

Všetky byty v Nevidzanoch sú vybavené elektrickou energiou a vodovodom. 

Nevidzany majú vlastný verejný vodný zdroj.  Obec je taktieţ plynofikovaná. Nadpolovičná 

väčšina bytov je teda vybavená plynom, v ostatných prípadoch vyuţívajú obyvatelia tuhé 

palivo, v ojedinelých prípadoch sa na vykurovanie vyuţíva elektrická energia. 

Obec nemá verejnú kanalizáciu. 

Separovaný zber odpadu zabezpečuje obec čiastočne vo vybraných komoditách 

prostredníctvom viacerých podnikov: 

 Vepos spol. s.r.o. Nováky (zber plastov, skla),

 ELEKTRO RECYKLING s.r.o. Slovenská Ľubča (zber elektroodpadu),

 Peter Kucharčík, Ţilina (zber textilu),

 SHP Harmanec (zber papiera).

Obec má rozvod miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia, technológia je však uţ 

morálne opotrebená a poruchová. Telefónny rozvod sa v obci nachádza, káblová televízia 

v obci nie je zavedená, pokrytie TV signálom je v niektorých častiach obce nedostatočné, 

pokrytie signálom telefónnych mobilných sietí je dobré.  

1.6 Hospodárstvo 

 Ako bolo spomínané v histórií obce, obyvatelia 

obce Nevidzany sa v minulosti venovali predovšetkým 

poľnohospodárstvu a chovu oviec. Dnes je tomu veľmi 

podobne. V obci prevládajú obyvatelia zamestnaný 

v poľnohospodárskom sektore. V rámci okresu Prievidza 

sa Nevidzany radia medzi obce, v ktorých je vyššie 

percentuálne zastúpenie ekonomickej činnosti lesníctva poľnohospodárstva. Veľká časť 

obyvateľstva pracuje v priemysle a z ostatných odvetví treba spomenúť dopravu, výrobu 

a rozvod elektriny.  

rok výmera ornej pôdy (m
2
) 

1996 803 910 

2000 800 486 

2001 474 123 

2004 190 143 

2008 188 828 

2014 191 364 
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V obci Nevidzany podnikateľské subjekty nevytvárajú ţiadne pracovné miesta. 8 fyzických 

osôb sú samozamestnávatelia, z toho jeden pôsobí v sekundárnom sektore v oblasti lesníctva a 

7 v terciárnom sektore prevaţne v oblasti sluţieb. 

 

1.7 Finančné hospodárenie 

 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý je zostavovaný 

podľa Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a schvaľovaný obecným 

zastupiteľstvom.  

 Rozpočet na rok 2014 bol zostavovaný ako vyrovnaný.  

Tabuľka - Rozpočet obce k 31.12.2014 

 

Tabuľka - Schválený rozpočet na rok 2015 

 

Tabuľka - Príjmy beţného rozpočtu 

  2013 2014 2015 

prevod podielu dane z príjmov 

fyzických osôb 
40 425 44 276 47000 

podiel na dani z nehnut. - z 

pozemkov 
5 258 5 278 

4900 

podiel na dani z nehnut. - zo 

stavieb 
2 083 2 082 

1900 

daň za psa 240 230 250 

podiel na poplatku za 

komunálny odpad 
4 780 4 718 

4700 

Daň za nevýherné hracie 

prístroje 
500 900 

- 

 
schválený 

rozpočet na  

rok 2014 (€) 

rozpočet  

2014 po 

zmenách (€)  

schválený 

rozpočet na rok 

2014 (€) 

rozpočet 2014 

po zmenách (€) 

príjmy celkom 84 080,00 102 438,00 výdavky celkom 84 080,00 102 438,00 

beţné príjmy 54 080,00 68 438,00 beţné výdavky 54 080,00 72 438,00 

kapitálové príjmy ---- ---- kapitálové výdavky 30 000,00 30 000,00 

príjmové finančné 

operácie 
30 000,00 34 000,00 

výdavkové finančné 

operácie 
---- ---- 

 

schválený 

rozpočet na  

rok 2015 (€) 

rozpočet  

2015 po 

zmenách (€)  

schválený 

rozpočet na rok 

2015 (€) 

rozpočet 2015 

po zmenách (€) 

príjmy celkom 58 760,00 81 569,00 výdavky celkom 58 760,00 81 569,00 

beţné príjmy 58 760,00 66 569,00 beţné výdavky 58 760,00 66 569,00 

kapitálové príjmy ---- ---- kapitálové výdavky ---- 15 000,00 

príjmové finančné 

operácie 
---- 15 000,00 

výdavkové finančné 

operácie 
---- ---- 
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Ostatné poplatky 450 1026 430 

Za predaj sluţieb 900 880 700 

daňové príjmy spolu 54 636 59 390 59 880 

Zdroj: Interná evidencia OÚ 

1.8 Ex-post hodnotenie realizácie predchádzajúceho PHSR 

Tabuľka - Prehľad projektov, pre ktoré obec dostala NFP počas od roku 2007 

Rok schválenia 

projektu 

Názov projektu Poskytovateľ Výška príspevku v € 

2007 Rekonštrukcia miestnej 

komunikácie, rekonštrukcia 

verejného osvetlenia 

Ministerstvo financií SR 3319,28 

2008 Regulácia brehov potoka Ministerstvo ţivotného 

prostredia SR 

36 512,1 

2008 Vybudovanie oddychovej 

zóny - park pri obecnom 

úrade 

Envirofond 3651,21 

2008 Obnova fasády na budove 

OÚ 

Ministerstvo financií SR 3319,28 

2009 Údrţba kultúrneho strediska 

– komín, ríny, odizolovanie 

budovy 

Ministerstvo financií SR 3000 

2013 Výmena okien na kultúrnom 

stredisku 

Ministerstvo financií SR 5000 

2014 Fasáda na kultúrnom 

stredisku 

Ministerstvo financií SR 5000 

2015 Natretie strechy na 

kultúrnom stredisku 

Ministerstvo financií SR 4500 

Zdroj: Interná evidencia OÚ 

 

Časť A.2 Analýza vonkajšieho prostredia 

 

2.1 Poloha obce 

Obec Nevidzany sa nachádza 

v západnej časti Slovenska, 

v Trenčianskom kraji, v okrese 

Prievidza. Presnú polohu 

určujú geografické súradnice 

48°50′27″ severnej zemepisnej 

šírky 18°29′03″ východnej 

zemepisnej dĺţky. Nevidzany 

sa rozprestierajú 

v severozápadnom výbeţku 

Hornonitrianskej kotliny 

v údolí pohorí Stráţovské 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Nevidzany_(okres_Prievidza)&language=sk&params=48.840833_N_18.484167_E_region:SK_type:city
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Nevidzany_(okres_Prievidza)&language=sk&params=48.840833_N_18.484167_E_region:SK_type:city
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vrchy a Tríbeč. v nadmorskej výške 400 m.n.m. Najbliţšia vzdušná vzdialenosť stredu obce 

ku hraniciam je 37 km ku Českej republike.  

2.2 Prírodné podmienky 

Hornonitrianska kotlina, na ktorej leţí obec Nevidzany tvorí prírodnú hranicu medzi 

Stráţovskými vrchmi a pohorím vtáčnik. Hornonitriansku kotlinu môţeme rozdeliť na dve 

časti. Rovinatú, ktorá sa tiahne pozdĺţ rieky Nitra a časť od rieky Nitra smerom západným 

a severným, kde sa ráz krajiny mení na pahorkatinu a práve v tejto časti leţí obec Nevidzany.  

Reliéf krajiny je pomerne členitý, čo je spôsobené premenou rovinatej časti na pahorkatinu.  

Jediným významným vodným tokov, ktorý sa nachádza v tejto oblasti je rieka Nitra, ktorá tu 

aj pramení. Postupne priberá menšie prítoky. Celá oblasť leţí v povodí rieky Nitry, ktorá patrí 

ako väčšina územia Slovenska do úmoria Čierneho mora.  

Väčšina územia je zalesnená, konkrétne 78% územia obce, čo určuje typický vidiecky 

charakter obce.  Prevaţujú listnaté lesy. Z listnatých stromov sa najviac vyskytuje buk a dub, 

z ihličnatých stromov prevláda smrek. Pre tieto rastlinné spoločenstvá sú typickými 

zástupcovia ţivočíšnej ríše ako jeleň, srnec a divé prasa.  

Obec leţí v mierne teplej, vlhkej klimatickej oblasti. Z juhu je lemovaná teplou, 

mierne vlhkou klimatickou oblasťou a zo západu mierne chladnou klimatickou oblasťou. 

Mierne teplá, vlhká klimatická oblasť je charakteristická počtom letných dní v roku pod 50, 

priemernou teplotou vzduchu v júli nad 16°C, priemernými ročnými teplotami v rozpätí 4-

8°C a priemerným ročným úhrnom zráţok 800-1200 mm. 

Hornonitrianska kotlina je neogénna sedimentárna panva, ktorá vznikla v neogéne, 

čiţe v mladších treťohorách. Je tvorená ílami, ílovcami, pieskovcami, zlepencami a štrkmi.  

2.3 Dopravná infraštruktúra 

Obec Nevidzany sa nachádza od okresného mesta 

Prievidza 20 km po cestnej komunikácií. Od krajského 

mesta Trenčín je to 60,8 km po cestnej komunikácií, 

pričom je cesta uľahčená diaľničným úsekom D1.  

Obec tvorí 1 km cestných komunikácií, konkrétne cesta 

III. Triedy 5745. Obec lemuje zo západu cesta II. Triedy

574, ktorá pokračuje okresom ďalej na sever a neskôr prechádza do okresu Ilava. 

Obcou prechádzajú niekoľkokrát za deň 

prímestské autobusové spoje, ktoré 

zabezpečujú dopravu do okolitých miest 

a obcí.  Najbliţšia autobusová stanica sa 

nachádza v meste Nováky. Obcou neprechádza 

ani ţelezničná trať. Najbliţšia ţelezničná 

stanica sa taktieţ nachádza v meste Nováky, 

ktorá leţí na ţelezničnej trati 140 (Nové 

zámky - Prievidza). Ţelezničná doprava v tejto 

oblasti je dobre vyuţívaná, keďţe má spojenie 

s najväčšími mestami v okolí ako Prievidza, 

Nitra, Bratislava. Nevidzany leţia mimo 

km min. 

Prievidza  

(okresné mesto) 
20 32 

Trenčín 

 (krajské mesto) 
60,8 57 

Bratislava  

(hlavné mesto) 
182 118 
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hlavných dopravných ťahov, čo má negatívny vplyv na rozvoj obce.  

2.4 Ţivotné prostredie 

 Obec Nevidzany je začlenená do Hornonitrianskej zaťaţenej oblasti, ktorá je zaťaţená 

v dôsledku negatívnych priemyselných vplyvov chemických závodov a energetických 

závodov. Časť územia vykazuje znaky environmentálne  narušeného územia. Ukazovateľom 

kvality prostredia je aj zachovaná kvalita podzemných vôd, povrchových vôd -  povodie rieky 

Nitrice (Belanky). Nezanedbateľným faktorom ovplyvňujúcim kvalitu prostredia je existencia 

veľkých lesných plôch. V území nie je  vybudovaný monitorovací systém sledujúci kvalitu 

ovzdušia. Najbliţšie monitorovacie  zariadenie je v Prievidzi. SHMÚ má svoje meracie 

stanice v prietoku rieky Nitrice v Liešťanoch, zráţkové merania sa robia vo Valaskej Belej. 

 

Nitrátová smernica   

 Smernica 91/676/EC o ochrane vodných zdrojov pred znečistením dusičnanmi 

pochádzajúci- mi z poľnohospodárstva „Nitrátová direktíva" je súborom opatrení smerujúcich 

k zníţeniu moţností znečistenia vodných zdrojov ( povrchové aj podzemné ) dusičnanmi, 

ktoré môţu pochádzať z minerálnych hnojív, a z hospodárskych hnojív ( maštaľný hnoj, 

hnojovica, močovka ) a to vtedy, keď sú aplikované v nadmerných dávkach a v nesprávnom 

čase, alebo keď sú zle uskladňované. 

Nitrátová direktíva vyţaduje 3 hlavné povinnosti pri jej zavádzaní do praxe: 

  vymedzenie zraniteľných oblastí ohrozenia vodných zdrojov,  

  vypracovanie a zverejnenie Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe, 

  vypracovanie a zverejnenie programov hospodárenia v poľnohospodárstve.  

 Zraniteľné oblasti boli na území SR vyčlenené Nariadením vlády SR zo dňa 

26.6.2003. Podľa tohto nariadenia bolo 1546 obcí vyhlásených za územia zraniteľné 

z hľadiska ochrany vodných zdrojov. Poľnohospodárske subjekty hospodáriace 

v spomínaných územiach sú povinné rešpektovať osobitné zásady hospodárenia, Kódex 

správnej poľnohospodárskej praxe.V zraniteľných oblastiach  sa na základe súboru pôdnych, 

hydrologických, geografických a ekologických parametrov určili pre kaţdý 

poľnohospodársky subjekt 3 kategórie obmedzení hospodárenia.V území obce sú v skupine 

zraniteľných oblastí zaradení  dvaja uţívatelia.  

2.5 Cestovný ruch 

Prednosťou obce z hľadiska cestovného ruchu je 

prostredie v ktorom sa nachádza. Samotné jadro 

obce nie je z hľadiska cestovného ruchu 

príťaţlivé, aj keď teba spomenúť hlavnú 

dominantu, ktorou je kaštieľ z klasicizujúceho 

slohu z obdobia 18.-19. storočia.  

V katastrálnom území obce Nevidzany nie sú 

evidované ţiadne národné kultúrne pamiatky, 

ktoré by boli zapísané v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu.  
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Na území obce však boli zistené archeologické náleziská - nálezisko Farské pole v extraviláne 

obce a archeologické nálezisko nachádzajúce sa v intraviláne obce (bez bliţšieho určenia). 

Atraktívne sú okolité pohoria, ktoré obec lemujú, najmä Stráţovské vrchy. Práve tie ponúkajú 

návštevníkom moţnosť turistiky. V okolí obce sa nachádza niekoľko lokalít, ktoré lákajú 

turistov. Neďaleká priehrada Nitrianske Rudno, ktorá sa vyuţíva hlavne na rekreáciu v lete. 

Naopak na zimné športy je známou lokalitou Homôlka v katastri obce Valaská Belá, obec 

Zliechov, Remata, Poruba, Lehota pod Vtáčnikom, či Fačkovské sedlo ktoré kaţdoročne 

navštevujú lyţiari z celého okolia.  

Z významných kultúrnych pamiatok, ktoré sa nachádzajú v blízkosti obce treba 

spomenúť Bojnický zámok, či drevené domčeky v Čičmanoch. Celý región je charakteristický 

baníctvom. Nájdeme tu preto aj banský skanzen. Neďaleko sa nachádzajú aj známe kúpeľné 

mestá Bojnice a  Turčianske Teplice, ktoré ponúka svojím návštevníkom moţnosť oddychu.  

Z cirkevných pamiatok sa v okolí obce Nevidzany nachádzajú prevaţne kostoly 

z rôznych storočí. Medzi najznámejšie patria rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša 

v Novákoch, barokovo-klasický kostol , kostol sv. Kataríny postavený v gotickom slohu 

v Handlovej, či kostol a kláštor piaristov v Prievidzi. 

Časť A.3 Zhodnotenie súčasného stavu obce 

3.1 SWOT analýza 

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Oportunities, Threats) kompletizuje a 

zoraďuje vnútorné silné a slabé stránky, vonkajšie príleţitosti a ohrozenia podľa dôleţitosti. 

SWOT analýza je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi 

vnútornými vlastnosťami a vonkajším prostredím. Ide najmä o vzájomné porovnávanie 

vnútorných silných a slabých stránok obce a moţností a ohrození, ktoré pôsobia na ďalší 

rozvoj územia z vonkajšieho prostredia. 

Silné stránky Slabé stránky 

HOSPODÁRSTVO 

 dlhodobo relatívne nízka miera

nezamestnanosti,

 ochota ľudí cestovať za prácou do

vzdialených miest,

 vhodné podmienky na rozvoj lesného

hospodárstva,

 dostatok pracovnej sily,

 podmienky pre poľnohospodársku 

prvovýrobu a agroturistiku.

 dostatok kapacít v pôdno-klimatických

podmienkach pre chov hovädzieho

dobytka, ošípaných , hydiny, oviec a

kôz

 absencia ţelezničnej dopravy,

 nedostatok vlastného investičného kapitálu,

 nedobudovaná technická infraštruktúra,

 absencia stavebných pozemkov vo vlastníctve

obce,

 nedostatok pracovných príleţitostí na území

obce a v jej dostupnom okolí,

 migrácia za prácou – odliv mladých ľudí,

kvalifikovanej pracovnej sily.

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

 vybudovaná sieť na rozvod elektrickej

energie,

 dobré prepojenie obecnej komunikácie na

hlavnú cestnú sieť,

 systém regionálnej autobusovej dopravy,

 pravidelný odvoz TKO a separovanie.

 nedostatok finančných prostriedkov na

údrţbu technickej infraštruktúry,

 nízky počet odkanalizovaných domácností,

 nedobudovaná technická infraštruktúra.

SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 
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 dobre zásobený obchod tovarom,

 existencia poľovných revírov,

 existencia cyklotrás,

 existencia Domu kultúry,

 existencia kniţnice.

 nedostatok pracovných príleţitostí,

 absencia domova soc. sluţieb,

 absencia základnej a materskej školy,

 absencia zdravotného strediska s lekárňou,

 absencia futbalového ihriska,

 nedostatok finančných prostriedkov pre

činnosť kultúrnych zariadení a ich rozvoj,

 nerozvinutá kultúrna turistika,

 chýbajúce sluţby v obci.

ŢIVOTNÉ PROSTREDIE 

 existujúci funkčný systém zberu,

separovania a likvidácie,

 pravidelná likvidácia čiernych skládok

obcou.

 environmentálne nezodpovedné správanie

obyvateľov,

 nedostatočné postihy znečisťovateľov

ţivotného prostredia,

 postoje ľudí k ŢP.

CESTOVNÝ RUCH 

 atraktívna príroda, rozmanitosť fauny a

flóry,

 dobrá dopravná dostupnosť obce,

 prírodné krásy a pamiatky v okolí obce,

 vhodné podmienky pre budovanie

turistických, náučných a cykloturistických

chodníkov,

 bohatý poľovný revír,

 zachovávané tradície, zvyky a remeslá.

 absencia ubytovacích kapacít,

 nedostatočná informovanosť obyvateľstva

o moţnostiach podnikania v cestovnom

ruchu, 

 nedostatočná propagácia obce a regiónu,

 chýbajúce sluţby,

 slabá propagácia ľudových tradícií a remesiel,

 absencia športovísk.

Príleţitosti Hrozby 

 zriadenie podporných mechanizmov na

štátnej a regionálnej úrovni,

 zlepšenie prístupu malých a stredných

podnikateľov k informačným technológiám

a k finančným zdrojom pre podnikanie,

 vyuţívanie podpory štrukturálnych fondov

Európskej únie

 vytváranie partnerstiev pri riešení

problematiky rozvoja obce a regiónu, v

ktorom sa obce nachádza (spolupráca

samosprávy, orgánov štátnej správy,

podnikateľov, mimovládnych organizácií a

pod.)

 moţnosť pouţitia 2 % daní daňových

subjektov,

 zakladanie mimovládnych neziskových

organizácií poskytujúcich všeobecne

prospešné sluţby,

 environmentálna výchova obyvateľov,

 vyuţívanie alternatívnych zdrojov energie.

 spracovanie územných plánov.

 neprehľadné, chýbajúce a nevhodné 

koncepcie na úrovni štátu a regiónu,

 často sa meniaca legislatíva (daňová, úverová,

odvodová a pod.),

 podmienky nemotivujúce k

samozamestnanosti (sťaţené podmienky pre

začiatok vlastného podnikania, pre rozbehovú

etapu, nemotivujúce podnikateľské

prostredie, absencia systémových nástrojov

podpory,

 nízka kúpyschopnosť obyvateľov,

 negatívne dopady rozvoja cestovného ruchu :

ohrozenie súkromia, rast kriminality, 

vandalizmus, zvýšené znečisťovanie 

ţivotného prostredia,

 nedostatok finančných prostriedkov na

dobudovanie a obnovu infraštruktúry, na

záchranu, údrţbu a obnovu kultúrnych a

historických pamiatok a na propagáciu,

reklamu a marketingové aktivity,

 nevýhodné podmienky čerpania úverových

zdrojov z komerčných bánk,

 nadmerné vyuţívanie fosilných palív.

3.2 Hlavné disparity 

Zo SWOT analýzy sa na základe najvýznamnejších silných stránok a príleţitostí 

určujú hlavné faktory rozvoja, zo slabých stránok a ohrození naopak vyplývajú kľúčové 

disparity na skúmanom území. Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja je 
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nevyhnutné pre zabezpečenie čo najvyššej adresnosti programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja, a sú rozhodujúce pri definovaní stratégie a formulovaní programovej štruktúry. 

Hlavné faktory rozvoja Hlavné disparity 

 Prírodné bohatstvo a moţnosti rozvoja

cestovného ruchu vo viacerých

oblastiach.

 Ohrozovanie ţivotného prostredia.

 Podmienky pre rozvoj 

poľnohospodárstva.

 Potreba dobudovania technickej a

sociálnej infraštruktúry.

 Podmienky pre ekonomický a 

hospodársky rozvoj.

 Potreba zlepšenia postojov občanov k

veciam verejným.

Odhad budúceho možného vývoja obce 

Budúci vývoj obce závisí predovšetkým od aktívneho prístupu samosprávy pri riešení 

problémov a navrhovaní stratégie rozvoja. Predstavitelia samosprávy sa však pokúsia v plnej 

miere vyvinúť snahy o to, aby ich rozvojové plány uspeli a obec sa sústredila najmä na 

elimináciu kľúčových disparít, ako aj na vyuţitie najvýznamnejších faktorov rozvoja.  

Takýto vývoj počíta s vyuţívaním finančných prostriedkov z vonkajších zdrojov, ako aj s 

vyuţitím endogénneho potenciálu obce samotnej. 
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ČASŤ B – STRATEGICKÁ ČASŤ 

Strategická časť dokumentu PHRSR nadväzuje na analytickú časť. Záver analytickej 

časti obsahuje analýzu a hodnotenie rizík, z čoho vychádza stanovenie strategických cieľov a 

základnej vízie obce. Stratégia rozvoja obce Nevidzany zohľadňuje vnútorné špecifiká a 

určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v 

záujme dosiahnutia vyváţeného udrţateľného rozvoja územia. 

4.1 Vízia obce Nevidzany 

Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má obec Nevidzany dosiahnuť v 

dlhodobom horizonte. Vízia vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít 

na obdobie nasledujúcich 5 rokov, ako aj postupy pre ich naplnenie. Obec Nevidzany 

stanovila nasledujúcu víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým výsledkom počas rokov 2007-

2013, a súčasne aj očakávaniam do roku 2020: 

"Obec Nevidzany bude modernou a prístupnou obcou so vzdelanými a 

tolerantnými obyvateľmi, rešpektujúcimi svoje kultúrne dedičstvo a berúcimi 

ohľad na ochranu životného prostredia. Obec bude zároveň priestorom pre 

aktívne trávenie voľného času, oddych, rekreáciu a športové vyžitie občanov a 

návštevníkom s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu a fungujúcu miestnu 

ekonomiku."  

4.2 Rozvojová stratégia 

Na základe komplexnej analýzy územia obce Nevidzany a určenia slabých a silných 

stránok, príleţitostí a ohrození vo viacerých oblastiach, je moţné určiť rozvojovú stratégiu 

obce a jej prioritné ciele.  

Strategickým cieľom obce je zvýšenie kvality obyvateľov obce Nevidzany a podpora 

cestovného ruchu využitím prírodného potenciálu a kultúrneho dedičstva, ktorým obec 

disponuje. 

Na základe uvedených skutočností boli navrhnuté jednotlivé aktivity v rámci 

hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré pri ich postupnej realizácii budú 

viesť k napĺňaniu strategického cieľa obce Nevidzany. 

V rámci hospodárskej oblasti bude rozvoj zameraný najmä na tri hlavné ciele: 

1. Zvýšenie kvality dopravnej infraštruktúry,

2. Zlepšenie technickej infraštruktúry.

3. Zatraktívnenie vzhľadu obce.

V rámci jednotlivých stanovených cieľov, obec bude realizovať opatrenia za účelom 

naplnenia týchto cieľov. Konkrétne sa bude jednať o nasledujúce opatrenia: 

 rekonštrukcia komunikácií (cieľ 1),

1. Prioritná oblasť - HOSPODÁRSKA
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 výkup pozemkov pod komunikácie (cieľ 1),

 rekonštrukcia rozhlasu (cieľ 2),

 rekonštrukcia domu smútku (cieľ 3),

 revitalizácia miestneho cintorína (cieľ 3).

Rozvoj sociálnej oblasti bude zameraný najmä na sféru zvýšenie moţností trávenia 

voľného času, čo sa dosiahne cez realizáciu nasledujúcich opatrení: 

 usporadúvanie hodových slávností,

 vybudovanie multifunkčného ihriska v obci,

 realizácia vonkajšieho posedenia v areáli kultúrneho strediska.

Uvedené opatrenia svojim zámerom prispejú k zvýšeniu ţivotnej úrovne obyvateľov a 

pomôţu rozvíjať sociálne oblasť a medziľudské vzťahy v obci. 

V rámci 3. prioritnej oblasti si obec Nevidzany nestanovila pre nadchádzajúce obdobie 

ţiaden prioritný cieľ. Aj keď obci záleţí na stave ţivotného prostredia a chce svojimi 

aktivitami prispievať k zveľaďovaniu ţivotného prostredia a jeho ochrany, finančná 

náročnosť jednotlivých aktivít neumoţňuje v súčasnej situácii ich realizáciu. 

Podrobný popis jednotlivých aktivít a projektových zámerov slúţiacich na dosiahnutie 

stanovených cieľov sa nachádza v nasledujúcej časti. 

2. Prioritná oblasť - SOCIÁLNA

3. Prioritná oblasť - ENVIRONMENTÁLNA
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ČASŤ C – PROGRAMOVÁ ČASŤ 

Programová časť PHRSR obce Nevidzany pozostáva z definície a popisu 

pripravovaných opatrení a aktivít, ktoré budú slúţiť ako podklad pre realizačnú a finančnú 

časť rozvojovej stratégie na obdobie rokov 2015 aţ 2020. V nasledujúcich tabuľkách  sa 

nachádzajú zoznamy konkrétnych aktivít prislúchajúcich k jednotlivým opatreniam, pričom 

farebné odlíšenie predstavuje príslušnosť opatrení a aktivít k cieľom definovaným v 

strategickej časti. 

Opatrenie Projekt/aktivita Prioritná oblasť 

Hospodárska oblasť 
Opatrenie 1.1 - Rekonštrukcia 

komunikácií 

Aktivita 1.1.1 - Rekonštrukcia 

miestnych komunikácií 

Hospodárska - Dopravná 

infraštruktúra 

Opatrenie 1.2 - Výkup 

pozemkov pod komunikácie 

Aktivita 1.2.1 - Odkúpenie 

súkromných pozemkov pod 

komunikácie 

Hospodárska - Dopravná 

infraštruktúra 

Opatrenie 1.3 - Rekonštrukcia 

rozhlasu 

Aktivita 1.3.1 - Rekonštrukcia 

miestneho rozhlasu 

Hospodárska - Technická 

infraštruktúra 

Opatrenie 1.4 - Rekonštrukcia 

domu smútku 

Aktivita 1.4.1 - Rozšírenie 

domu smútku 

Hospodárska - Vzhľad obce 

Aktivita 1.4.2 - Rekonštrukcia 

strechy domu smútku 

Hospodárska - Vzhľad obce 

Opatrenie 1.5 - Revitalizácia 

miestneho cintorína 

Aktivita 1.5.1 - Vybudovanie 

chodníkov na cintoríne 

Hospodárska - Vzhľad obce 

Aktivita 1.5.2 - Vvbudovanie 

oplotenia cintorína 

Hospodárska - Vzhľad obce 

Sociálna oblasť 
Opatrenie 2.1 - Usporadúvanie 

hodových slávností 

Aktivita 2.1.1 - Pravidelné 

organizovanie hodových 

slávností 

Sociálna - Voľnočasové aktivity 

Opatrenie 2.2 - Vybudovanie 

multifunkčného ihriska v obci 

Aktivita 2.2.1 - Výstavba 

multifunkčného ihriska 

Sociálna - Voľnočasové aktivity 

Opatrenie 2.3 - Realizácia 
vonkajšieho priestoru pre 

kultúrne podujatia    

Aktivita 2.3.1 - Výstavba 

altánku v areáli kultúrneho 

strediska 

Sociálna - Voľnočasové aktivity 

Environmentálna oblasť 

Tabuľka – Ukazovatele výsledkov a dopadov 

Typ 

ukazovateľa 

Názov 

ukazovateľa 

Definícia Inform

ačný 

zdroj 

Merná 

jednot

ka 

Východiskov

á hodnota 

Cieľová 

hodnota 

2015 2017 2020 

1. PRIORITNÁ OBLASŤ  - Hospodárska

Aktivita 1.1.1 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Výsledok Dĺţka 

rekonštruovaný

ch  

komunikácií 

Celková dĺţka 

rekonštruovaných 

komunikácií PD 

m 0 0 3585 

Dopad Počet 

uţívateľov 

Celkový počet osôb 

denne vyuţívajúcich 

komunikácie 

počet 0 0 300 
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Aktivita 1.2.1 - Odkúpenie súkromných pozemkov pod komunikácie 

Výsledok Plocha 

odkúpených 

pozemkov 

Celkový plošný obsah 

odkúpených 

pozemkov 

PD 

m2 217 217 608 

Dopad Počet ľudí 

pripojených na 

dopravnú 

komunikáciu 

Mnoţstvo osôb 

pripojených k cestám. 

počet 20 20 40 

Aktivita 1.3.1 - Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 

Výsledok Počet 

zrekonštruovan

ých zariadení 

Celkový počet 

zrekonštruovaných 

zariadení 

PD a 

eviden

cia OÚ 

počet 0 0 45 

Dopad Počet 

dotknutých 

osôb 

Celkový počet osôb, 

ktorých sa 

rekonštrukcia dotkne 

počet 0 0 300 

Aktivita 1.4.1 - Rozšírenie domu smútku 

Výsledok Plocha 

pristavenej 

časti 

Plošný obsah 

pristavenej časti PD a 

eviden

cia OÚ 

m2 0 27 -- 

Dopad Vyuţiteľnosť 

objektu 

Celkový počet 

realizovaných 

pohrebov ročne 

počet 0 6 6 

Aktivita 1.4.2 - Rekonštrukcia strechy domu smútku 

Výsledok Plocha strechy 

objektu 

Plošný obsah strechy 

objektu PD a 

eviden

cia OÚ 

m2 0 0 200 

Dopad Vyuţiteľnosť 

objektu 

Celkový počet 

návštevníkov 

týţdenne 

počet 0 0 60 

Aktivita 1.5.1 - Vybudovanie chodníkov na cintoríne 

Výsledok Dĺţka 

vybudovaných 

chodníkov 

Celková dĺţka 

sústavy chodníkov 

PD a 

eviden

cia OÚ 

m 0 0 200 

Dopad Počet 

uţívateľov 

Celkový počet osôb, 

ktoré denne chodníky 

vyuţijú 

počet 0 0 30 

Aktivita 1.5.2 - Vvbudovanie oplotenia cintorína 

Výsledok Dĺţka oplotenia Celková dĺţka 

vybudovaného 

oplotenia 

PD a 

eviden

cia OÚ 

m 0 0 360 

Dopad Počet 

dotknutých 

osôb 

Celkový počet osôb, 

ktorých sa oplotenie 

dotkne 

počet 0 0 300 

2. PRIORITNÁ OBLASŤ  - Sociálna

Aktivita 2.1.1 - Pravidelné organizovanie hodových slávností 

Výsledok Počet 

realizovaných 

podujatí 

Celkový počet 

realizovaných 

podujatí ročne Eviden

cia OÚ 

počet 0 1 1 

Dopad Počet 

návštevníkov 

Celkový počet osôb, 

ktoré ročne podujatie 

navštívia 

počet 0 200 220 

Aktivita 2.2.1 - Výstavba multifunkčného ihriska 

Výsledok Plocha Plošný obsah m2 0 0 975 
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vybudovaného 

ihriska 

vybudovanej plochy 

PD a 

eviden

cia OÚ 

Dopad Počet 

realizovaných 

športov 

Celkový počet 

športov, ktoré bude 

moţné vykonávať na 

ihrisku 

počet 0 0 7 

Dopad Počet 

uţívateľov 

Celkový počet 

uţívateľov ihriska 

denne 

počet 0 0 25 

Aktivita 2.3.1 - Výstavba altánku v areáli kultúrneho strediska  
Výsledok Plocha 

vybudovaného 

objektu 

Plošný obsah 

vybudovaného 

objektu PD a 

eviden

cia OÚ 

m2 0 0 25 

Dopad Počet 

usporiadaných 

akcií 

Celkový počet akcií 

usporiadaných v 

posedení 

počet 0 0 10 

Dopad Počet 

vytvorených 

miest na 

sedenie 

Celkový počet miest 

na sedenie vo 

vybudovanom objekte 

počet 0 0 30 

3. PRIORITNÁ OBLASŤ  - Environmentálna

Tabuľka – Formulár pre prípravu projektov 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1 

Názov projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Garant Obec Nevidzany 

Kontaktné osoby garanta Finančná komisia 

Partneri garanta Stavebná firma, projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu 2019-2020 

Stav projektu pred realizáciou Nedostatky miestnych komunikácií, potrebná rekonštrukcia, nevyhovujúci stav 

infraštruktúry v obci. Pripravená projektová dokumentácia. 

Cieľ projektu Zrekonštruovanie miestnych komunikácií v celkovej dĺţke 3585 m. 

Výstupy Kvalitná sieť miestnych komunikácií. 

Uţívatelia Obyvatelia obce a ostatní návštevníci obce, účastníci cestnej premávky 

prechádzajúci cez obec. 

Indikátory monitoringu Dĺţka rekonštruovaných komunikácií, počet uţívateľov 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, 

nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa, 

vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov, absencia vhodnej výzvy. 

Poznámky --- 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Obecný úrad v spolupráci s Pripravená 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 03-05/2019 

Ţiadosť o NFP Obecný úrad v spolupráci s 07-10/2020 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 02-06/2020 

Kolaudácia Stavebný úrad 08/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady 

spolu 

Z toho verejné zdroje Z toho súkromné 

zdroje 

EÚ SR VÚC OBEC 
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Príprava projektovej 

dokumentácie 

1000 0 0 0 1000 0 

Spracovanie a realizácia 

zámeru 

82 800 62100 16560 0 4140 0 

Spolu 83 800 62100 16560 0 5140 0 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2 

Názov projektu Odkúpenie súkromných pozemkov pod komunikácie 

Garant Obec Nevidzany 

Kontaktné osoby garanta Finančná komisia 

Začatie a ukončenie projektu 2017-2018 

Stav projektu pred realizáciou Súkromné vlastníctvo pozemkov pod plánovanými komunikáciami. 

Spracovaný geometrický plán. 

Cieľ projektu Odkúpenie pozemkov pod plánovanými komunikáciami. 

Výstupy Vlastníctvo pozemkov obcou. 

Uţívatelia Obyvatelia obce, účastníci cestnej premávky prechádzajúci cez obec. 

Indikátory monitoringu Plocha odkúpených pozemkov, počet ľudí pripojených na dopravnú 

komunikáciu 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, 

nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa, 

vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov, neochota vlastníkov predať 

pozemky. 

Poznámky --- 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 

Príprava projektovej 

dokumentácie/geometrického 

plánu 

Geodetická kancelária Pripravená 

Ţiadosť o NFP Obecný úrad v spolupráci s externou kanceláriou 03-05/2017 

Realizácia projektu Obec 08/2017-03/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu Z toho verejné zdroje Z toho súkromné 

zdroje 

EÚ SR VÚC OBEC 

Príprava geometrického plánu 250 0 0 0 250 0 

Spracovanie a realizácia 

zámeru 

2000 1500 400 0 100 0 

Spolu 2250 1500 400 0 350 0 

Základné údaje o projektovom zámere č. 3 

Názov projektu Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 

Garant Obec Nevidzany 

Kontaktné osoby garanta Finančná komisia 

Partneri garanta Stavebná firma, externý dodávateľ. 

Začatie a ukončenie projektu 2017-2018 

Stav projektu pred realizáciou Nevyhovujúci stav miestneho rozhlasu, problémy s vysielaním rozhlasu a 

zvukom vo vybraných zariadeniach. 

Cieľ projektu Zrekonštruovanie obecného rozhlasu. 

Výstupy Zrekonštruovaný obecný rozhlas. 

Uţívatelia Obyvatelia obce, podnikatelia, ktorí do obce prídu predávať produkty a tovar, 

samospráva. 

Indikátory monitoringu Počet zrekonštruovaných zariadení, počet dotknutých osôb. 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, 
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nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa, 

vandalizmus. 

Poznámky --- 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Obecný úrad v spolupráci s projektovou kanceláriou 04-06/2017 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 08/2017 

Ţiadosť o NFP Obecný úrad v spolupráci s externou kanceláriou 09-10/2017 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 03-05/2018 

Kolaudácia Stavebný úrad 07/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu Z toho verejné zdroje Z toho súkromné 

zdroje 

EÚ SR VÚC OBEC 

Spracovanie a realizácia 

zámeru 

7000 5250 1400 0 350 0 

Spolu 7000 5250 1400 0 350 0 

Základné údaje o projektovom zámere č. 4 

Názov projektu Rozšírenie domu smútku 

Garant Obec Nevidzany 

Kontaktné osoby garanta Finančná komisia: 

Partneri garanta Stavebná firma, projektová kancelária. 

Začatie a ukončenie projektu 2016-2017 

Stav projektu pred realizáciou Potrebná rekonštrukcia a rozšírenie, nevyhovujúca veľkosť objektu, 

nereprezentatívny vzhľad budovy. Pripravená projektová dokumentácia a 

vydané stavebné povolenie. 

Cieľ projektu Rozšírenie obecného domu smútku vybudovanie prístavby. 

Výstupy Rozšírený dom smútku. 

Uţívatelia Obyvatelia obce. 

Indikátory monitoringu Plocha pristavenej časti, vyuţiteľnosť objektu. 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, 

nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa, 

vandalizmus. 

Poznámky --- 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Obecný úrad v spolupráci s Pripravená 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad Pripravené 

Ţiadosť o NFP Obecný úrad 05-07/2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 09-11/2016 

Kolaudácia Stavebný úrad 02/2017 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu Z toho verejné zdroje Z toho súkromné 

zdroje 

EÚ SR VÚC OBEC 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

100 0 0 0 100 0 

Spracovanie a realizácia 

zámeru 

10000 7500 2000 0 500 0 

Spolu 10100 7500 2000 0 600 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 5 

Názov projektu Rekonštrukcia strechy domu smútku 

Garant Obec Nevidzany 

Kontaktné osoby garanta Finančná komisia 

Partneri garanta Stavebná firma, projektová kancelária. 

Začatie a ukončenie projektu 2017-2018 

Stav projektu pred realizáciou Nevyhovujúci / havarijný stav strechy domu smútku. 

Cieľ projektu Zrekonštruovanie strechy domu smútku s celkovou plochou 200 m
2
. 

Výstupy Zrekonštruovaná strecha obecného domu smútku. 

Uţívatelia Obyvatelia obce a ostatní návštevníci cintorína a bohosluţieb. 

Indikátory monitoringu Plocha strechy objektu, vyuţiteľnosť objektu. 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, 

nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa.  

Poznámky --- 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Obecný úrad v spolupráci s projektovou kanceláriou 02-03/2017 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 05/2017 

Ţiadosť o NFP Obecný úrad v spolupráci 06-07/2017 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 03-05/2018 

Kolaudácia Stavebný úrad 07/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady 

spolu 

Z toho verejné zdroje Z toho súkromné 

zdroje 

EÚ SR VÚC OBEC 

Spracovanie a realizácia 

zámeru 

20000 15000 4000 0 1000 0 

Spolu 20000 15000 4000 0 1000 0 

Základné údaje o projektovom zámere č. 6 

Názov projektu Vybudovanie chodníkov na cintoríne 

Garant Obec Nevidzany 

Kontaktné osoby garanta Finančná komisia 

Partneri garanta Stavebná firma, projektová kancelária. 

Začatie a ukončenie projektu 2018-2019 

Stav projektu pred realizáciou Chýbajúce chodníky na miestnom cintoríne. 

Cieľ projektu Vybudovanie chodníkov na miestnom cintoríne v celkovej dĺţke 200 m. 

Výstupy Vybudované chodníky. 

Uţívatelia Obyvatelia obce a ostatní návštevníci cintorína. 

Indikátory monitoringu Dĺţka vybudovaných chodníkov, počet uţívateľov. 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, 

nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa.  

Poznámky --- 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Obecný úrad v spolupráci s 09-10/2018 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 11/2018 
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Ţiadosť o NFP Obecný úrad v spolupráci s externou kanceláriou 12/2018-1/2019 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 03-05/2019 

Kolaudácia Stavebný úrad 07/2019 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu Z toho verejné zdroje Z toho súkromné 

zdroje 

EÚ SR VÚC OBEC 

Spracovanie a realizácia 

zámeru 

10000 7500 2000 0 500 0 

Spolu 10000 7500 2000 0 500 0 

Základné údaje o projektovom zámere č. 7 

Názov projektu Vvbudovanie oplotenia cintorína 

Garant Obec Nevidzany 

Kontaktné osoby garanta Finančná komisia 

Partneri garanta Stavebná firma. 

Začatie a ukončenie projektu 2019-2020 

Stav projektu pred realizáciou Neatraktívny vzhľad areálu cintorína, potreba oplotenia. 

Cieľ projektu Úprava priestranstiev, skvalitnenie vzhľadu cintorína a vybudovanie oplotenia. 

Výstupy Vybudované oplotenie cintorína. 

Uţívatelia Obyvatelia obce a ostatní návštevníci cintorína. 

Indikátory monitoringu Dĺţka oplotenia, počet dotknutých osôb. 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, 

nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa, 

vandalizmus, nezáujem o údrţbu zo strany obyvateľov obce. 

Poznámky --- 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Obecný úrad v spolupráci s projektovou kanceláriou 04-05/2019 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 06/2019 

Ţiadosť o NFP Obecný úrad 07-08/2019 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 10-11/2019 

Kolaudácia Stavebný úrad 02/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady 

spolu 

Z toho verejné zdroje Z toho súkromné 

zdroje 

EÚ SR VÚC OBEC 

Spracovanie a realizácia 

zámeru 

20000 15000 4000 0 1000 0 

Spolu 20000 15000 4000 0 1000 0 

Základné údaje o projektovom zámere č. 8 

Názov projektu Pravidelné organizovanie hodových slávností 

Garant Obec Nevidzany 

Kontaktné osoby garanta Finančná komisia 

Partneri garanta --- 

Začatie a ukončenie projektu 2016-2020 

Stav projektu pred realizáciou Kaţdoročné usporadúvanie slávností, avšak bez významnejšej návštevnosti a 

bez dôleţitého upriamenia pozornosti na ľudové tradície a folklór, nevyuţitý 

potenciál podujatia. 

Cieľ projektu Organizácia hodových slávností a prezentácia ľudových tradícií a folklóru v 

obci. 
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Výstupy Hodové slávnosti. 

Uţívatelia Obyvatelia obce a ostatní návštevníci obce, podujatia. Návštevníci zo širokého 

okolia. 

Indikátory monitoringu Počet realizovaných podujatí, počet návštevníkov. 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, 

nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa, nezáujem 

verejnosti. 

Poznámky --- 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 

Príprava a realizácia projektu 2016-2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu Z toho verejné zdroje Z toho súkromné 

zdroje 

EÚ SR VÚC OBEC 

Spracovanie a realizácia 

zámeru 

7500 0 0 5000 2500 0 

Spolu 7500 0 0 5000 2500 0 

Základné údaje o projektovom zámere č. 9 

Názov projektu Výstavba multifunkčného ihriska 

Garant Obec Nevidzany 

Kontaktné osoby garanta Finančná komisia: 

Partneri garanta Stavebná firma, projektová kancelária. 

Začatie a ukončenie projektu 2017-2018 

Stav projektu pred realizáciou Chýbajúce multifunkčné ihrisko, nedostatok moţností na trávenie voľného 

času. Pripravená projektová dokumentácia. 

Cieľ projektu Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci. 

Výstupy Multifunkčné ihrisko. 

Uţívatelia Obyvatelia obce. 

Indikátory monitoringu Plocha vybudovaného ihriska, počet realizovaných športov, počet uţívateľov. 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, 

nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa, 

vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov, nezáujem verejnosti o vyuţívanie 

ihriska, vandalizmus a cielené poškodzovanie ihriska. 

Poznámky --- 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Obecný úrad v spolupráci s  projektovou kanceláriou Pripravená 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 04/2017 

Ţiadosť o NFP Obecný úrad v spolupráci s externou kanceláriou 04-05/2017 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 07-11/2017 

Kolaudácia Stavebný úrad 02/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady 

spolu 

Z toho verejné zdroje Z toho súkromné 

zdroje 

EÚ SR VÚC OBEC 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

650 0 0 0 650 0 

Spracovanie a realizácia 

zámeru 

87500 65625 17500 0 4375 0 

Spolu 88150 65625 17500 0 5025 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 10 

Názov projektu Výstavba altánku v areáli kultúrneho strediska 

Garant Obec Nevidzany 

Kontaktné osoby garanta Finančná komisia 

Partneri garanta Stavebná firma, externá projektová kancelária. 

Začatie a ukončenie projektu 2017-2018 

Stav projektu pred realizáciou Chýbajúci priestor v obci vyuţiteľný na sedenie pri usporadúvaní kultúrnych 

podujatí najmä počas letných mesiacov. 

Cieľ projektu Vybudovanie altánku v areáli kultúrneho strediska. 

Výstupy Altánok pre kultúrne podujatia. 

Uţívatelia Obyvatelia obce a ostatní návštevníci obce. 

Indikátory monitoringu Plocha vybudovaného objektu, počet usporiadaných akcií, počet uţívateľov. 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, 

nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa, 

vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov, nezáujem zo strany verejnosti. 

Poznámky --- 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 

Príprava projektovej 

dokumentácie 

Obecný úrad v spolupráci s projektovou kanceláriou 05-06/2017 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 07/2017 

Ţiadosť o NFP Obecný úrad 08-09/2017 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 03-06/2018 

Kolaudácia Stavebný úrad 08/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu Z toho verejné zdroje Z toho súkromné 

zdroje 

EÚ SR VÚC OBEC 

Spracovanie a realizácia 

zámeru 

7000 5250 1400 0 350 0 

Spolu 7000 5250 1400 0 350 0 
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ČASŤ D – REALIZAČNÁ ČASŤ 

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného 

zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia 

programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový 

harmonogram realizácie programu rozvoja obce s formou akčných plánov. Realizačná časť 

obsahuje:  

 východiská,

 popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHRSR,

 popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,

 stručný popis komunikačnej stratégie PHRSR k jednotlivým cieľovým skupinám,

 popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHRSR,

 akčný plán s výhľadom na roky 2015 – 2017.

5.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii 

Pri realizácii rozvoja obce vystupujú ako partneri samosprávy obce Nevidzany 

obyvatelia obce, ktorí mali moţnosť vyjadriť sa k problémom a potrebám obce z hľadiska 

regionálneho rozvoja a definovať oblasti, ktoré sú silnými, ale tieţ slabými stránkami obce. V 

rámci prípravy strategického dokumentu bol pripravený dotazník, ktorý umoţňoval občanom 

aktívne sa zapojiť do prípravy PHRSR. Individuálne bol dotazník pripravený aj pre záujmové 

zdruţenia/organizácie, ktoré prostredníctvom neho mali moţnosť vyjadriť sa k smerovaniu 

obce a jej hlavným potrebám. Vo fáze prípravy PHRSR boli vytvorené pracovné skupiny - 

hospodárska, sociálna a environmentálna, pozostávajúce z poslancov a pracovníkov OÚ, ktoré 

participovali na príprave jednotlivých častí strategického dokumentu, z pohľadu jednotlivých 

oblastí. 

5.2 Postupy organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia 

Realizácia PHRSR obce je činnosťou samosprávy obce, a tá ju vykonáva 

prostredníctvom svojich orgánov. Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky 

poslancov, OÚ, partnerov a verejnosti a tieto vyuţije pri príprave projektov a tvorbe rozpočtu 

na nasledujúci rok.  

Vo vzťahu k realizácii PHRSR obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh 

strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHRSR a kaţdoročne schvaľuje 

vyhodnotenie jeho plnenia. Obecné zastupiteľstvo taktieţ schvaľuje spolufinancovanie 

projektov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kaţdoročne hodnotiace a monitorovacie správy, 

rozhoduje o prípadných zmenách a aktualizácii programu. 

5.3 Komunikačná stratégia 

Rôzne formy komunikácie budú súčasťou kaţdého z pripravovaných a realizovaných 

projektov PHRSR v rámci povinnej i nepovinnej činnosti informovania a publicity, alebo v 

rámci komunikácie zainteresovaných cieľových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých 

projektov.  

Komunikácia prebieha priamou účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 

Dôleţitým nástrojom komunikácie je pre obec webová stránka, informačné tabule a rozhlas. 
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Komunikácia s obyvateľmi prebieha neustále aţ do ukončenia platnosti PHRSR. 

Ďalším nástrojom komunikácie sú i rokovania v rámci obecného zastupiteľstva, kde materiál 

na rokovanie pripravuje starosta obce v súčinnosti so zamestnancami obce. Rovnako tak 

hlavný kontrolór, vychádzajúc z definície jeho funkcie, môţe dať stanovisko k 

prerokovanému materiálu. 

Tabuľka - Komunikačný plán pre fázu realizácie PHRSR 

Časový 

rámec 

Miesto 

konania 

Cieľová 

skupina 

Forma Téma, ciele Vstupné údaje Výstupy 

8/2015 OÚ Poslanci Pracovné 

stretnutie 

Projektové 

zámery na rok 

2015 

Základné údaje o 

projektových 

zámeroch 

Návrh časového, 

inštitucionálneho a 

finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 2015 

10/2015 OÚ Občania Verejné 

prerokovanie 

Projektové 

zámery na rok 

2015 

Návrh časového, 

inštitucionálneho a 

finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 2015 

Pripomienky a 

návrhy občanov 

11/2015 OÚ Poslanci Pracovné 

stretnutie 

Projektové 

zámery na rok 

2016 

Základné údaje o 

projektových 

zámeroch 

Návrh časového, 

inštitucionálneho a 

finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 2016 

11/2015 OÚ Občania Verejné 

prerokovanie 

Projektové 

zámery na rok 

2016 

Návrh časového, 

inštitucionálneho a 

finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 2016 

Pripomienky a 

návrhy občanov 

12/2015 OÚ Poslanci Pracovné 

stretnutie 

Prepojenie 

PHRSR a 

programového 

rozpočtovania 

Metodika 

programového 

rozpočtovania, 

výsledky 

hospodárenia 2015 

Návrhy štruktúry 

programového 

rozpočtu na rok 2016 

12/2015 OÚ Občania Verejné 

prerokovanie 

Rozpočet obce 

na rok 2016 

Návrh rozpočtu obce 

na rok 2016  

Pripomienky a 

návrhy občanov, 

ponuka pre 

súkromných 

investorov  

10/2016 OÚ Poslanci Pracovné 

stretnutie 

Projektové 

zámery na rok 

2017 

Základné údaje o 

projektových 

zámeroch 

Návrh časového, 

inštitucionálneho a 

finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 2017 

10/2016 OÚ Občania Verejné 

prerokovanie 

Projektové 

zámery na rok 

2017 

Návrh časového, 

inštitucionálneho a 

finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 2017 

Pripomienky a 

návrhy občanov 

11/2016 OÚ Poslanci Pracovné Prepojenie Metodika Návrhy štruktúry 
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stretnutie PHRSR a 

programového 

rozpočtovania 

programového 

rozpočtovania, 

výsledky 

hospodárenia 2016 

programového 

rozpočtu na rok 2017 

11/2016 OÚ Občania Verejné 

prerokovanie 

Rozpočet obce 

na rok 2017 

Návrh rozpočtu obce 

na rok 2017  

Pripomienky a 

návrhy občanov, 

ponuka pre 

súkromných 

investorov  

10/2017 OÚ Poslanci Pracovné 

stretnutie 

Projektové 

zámery na rok 

2018 

Základné údaje o 

projektových 

zámeroch 

Návrh časového, 

inštitucionálneho a 

finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 2018 

10/2017 OÚ Občania Verejné 

prerokovanie 

Projektové 

zámery na rok 

2018 

Návrh časového, 

inštitucionálneho a 

finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 2018 

Pripomienky a 

návrhy občanov 

11/2017 OÚ Poslanci Pracovné 

stretnutie 

Prepojenie 

PHRSR a 

programového 

rozpočtovania 

Metodika 

programového 

rozpočtovania, 

výsledky 

hospodárenia 2017 

Návrhy štruktúry 

programového 

rozpočtu na rok 2018 

11/2017 OÚ Občania Verejné 

prerokovanie 

Rozpočet obce 

na rok 2018 

Návrh rozpočtu obce 

na rok 2018  

Pripomienky a 

návrhy občanov, 

ponuka pre 

súkromných 

investorov  

10/2018 OÚ Poslanci Pracovné 

stretnutie 

Projektové 

zámery na rok 

2019 

Základné údaje o 

projektových 

zámeroch 

Návrh časového, 

inštitucionálneho a 

finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 2019 

10/2018 OÚ Občania Verejné 

prerokovanie 

Projektové 

zámery na rok 

2019 

Návrh časového, 

inštitucionálneho a 

finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 2019 

Pripomienky a 

návrhy občanov 

11/2018 OÚ Poslanci Pracovné 

stretnutie 

Prepojenie 

PHRSR a 

programového 

rozpočtovania 

Metodika 

programového 

rozpočtovania, 

výsledky 

hospodárenia 2018 

Návrhy štruktúry 

programového 

rozpočtu na rok 2019 

11/2018 OÚ Občania Verejné 

prerokovanie 

Rozpočet obce 

na rok 2019 

Návrh rozpočtu obce 

na rok 2019 

Pripomienky a 

návrhy občanov, 

ponuka pre 

súkromných 

investorov  

10/2019 OÚ Poslanci Pracovné 

stretnutie 

Projektové 

zámery na rok 

2020 

Základné údaje o 

projektových 

zámeroch 

Návrh časového, 

inštitucionálneho a 

finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 2020 
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10/2019 OÚ Občania Verejné 

prerokovanie 

Projektové 

zámery na rok 

2020 

Návrh časového, 

inštitucionálneho a 

finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 2020 

Pripomienky a 

návrhy občanov 

11/2019 OÚ Poslanci Pracovné 

stretnutie 

Prepojenie 

PHRSR a 

programového 

rozpočtovania 

Metodika 

programového 

rozpočtovania, 

výsledky 

hospodárenia 2019 

Návrhy štruktúry 

programového 

rozpočtu na rok 2020 

11/2019 OÚ Občania Verejné 

prerokovanie 

Rozpočet obce 

na rok 2020 

Návrh rozpočtu obce 

na rok 2020 

Pripomienky a 

návrhy občanov, 

ponuka pre 

súkromných 

investorov  

Formulár  - Záznam z verejného prerokovania 

Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy 

Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nevidzany na roky 

2015 – 2020  

Pripomienkovanie realizoval: odborný útvar samosprávy (napr. kancelária starostu)  

Termín pripomienkovania: kedy  

Oznam uverejnený: kde  

Text dokumentu k dispozícii: kde  

Spôsob doručenia pripomienok: poštou, do schránky, e-mailom a pod.  

Priamo oslovené subjekty: výbory mestských častí, mimovládne organizácie a pod.  

Pripomienka č. 1  
Text pripomienky:  

Pripomienka sa týka časti dokumentu:  

Zaslal: názov komisie a dátum zasadnutia  

Zdôvodnenie komisie:  

Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme 

Zdôvodnenie odborného útvaru:  

…  

Počet pripomienok: celkový počet: ..... akceptované: ..... 

Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis 

5.4 Systém monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHRSR 

Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov obce Nevidzany je 

zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHRSR počas 

celého obdobia platnosti dokumentu. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú 

verejnosť.  

Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov, OÚ, poslancov a 

verejnosti. Táto činnosť je naplánovaná do termínu príslušného roku, kedy bude predloţené 

hodnotenie PHRSR za predchádzajúci rok, jeho prípadná aktualizácia, hodnotenie 

ukazovateľov vrátane korekcií v rámci pravidelného kaţdoročného hodnotenia. V prípade 

nutnosti korekcií mimo stanovené termíny vykoná korekciu starosta obce.  
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Akčný plán je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich 

monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca obce Nevidzany, alebo poverený pracovník 

obecného úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt 

(investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované 

aktivity beţného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré 

je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán a projektové zámery sú spracované na 

základe údajov v schválenom rozpočte obce.  

Tabuľka  - Kritériá hodnotenia PHRSR (bude doplnené) 

Skupina kritérií / 

kritérium 

Váha kritéria / Body Rozsah bodového 

hodnotenia 

Poznámka 

Obsah dokumentu 0-4 

Väzby dokumentu na 

iné strategické 

dokumenty na miestnej, 

regionálnej a národnej 

úrovni  

0-4 

Súlad navrhovanej 

stratégie s potenciálom 

územia/zdrojmi 

0-4 

Postupy hodnotenia a 

monitorovania 

0-4 

Zrozumiteľnosť 

dokumentu 

0-4 

Spolu 0-4 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Tabuľka - Plán hodnotenia a monitorovania 

Plán priebeţných hodnotení PHRSR na obdobie 2015-2020 

Typ hodnotenia Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/periodicita 

Strategické Najskôr v roku 

2017 

Podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHRSR a vzniknutej 

spoločenskej potreby 

Operatívne V prípade potreby 

Tematické 2016 Téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej 

monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok 

Ad hoc mimoriadne V prípade potreby Pri značnom odklone od stanovených cieľov a hodnôt 

ukazovateľov 

AD hoc hodnotenie 

celého PHRSR alebo 

jeho časti 

Na základe rozhodnutia starostu, kontrolného orgánu obce, 

podnetu poslancov - na základe protokolu NKÚ SR, správy 

auditu a pod. 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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ČASŤ E – FINANČNÁ ČASŤ 

Finančná časť PHRSR obce poukazuje na finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení 

a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PHRSR v podmienkach obce 

Nevidzany. Súčasťou tejto časti je vymedzenie indikatívneho finančného plánu na celú 

realizáciu PHRSR, model viaczdrojového financovania ako aj hodnotiace tabuľky pre výber 

projektov. 

Obec Nevidzany plánuje vyuţívať na svoje aktivity vlastné zdroje v kooperácii    

s moţnosťami príspevkov zo štátnych fondov a vyuţitia finančných zdrojov zo štrukturálnych 

fondov, ako aj Kohézneho fondu EÚ. V programovom období 2014 - 2020 môţe obec 

vzhľadom na stanovené ciele a oblasti čerpať prostriedky z niţšie uvedených operačných 

programov. (Pri jednotlivých operačných programoch uvádzame tie prioritné osi a v rámci 

nich tie investičné priority, pri ktorých je obec Nevidzany oprávnená ţiadať o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku; podčiarknuté sú tie investičné priority, ktoré sa priamo 

týkajú opatrení a aktivít plánovaných v tomto strategickom dokumente): 

 OP Ľudské zdroje (financovaný z Európskeho sociálneho fondu):

 Prioritná os 1 Vzdelávanie - IP 1.1, IP 1.2, IP 1.3
 Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí – IP 2.1

 Prioritná os 3 Zamestnanosť – IP 3.1, IP 3.2, IP 3.3

 Prioritná os 4 Sociálne začlenenie – IP 4.1, IP 4.2

 Prioritná os 5 Integrácia MRK - IP 5.1

 Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK – IP

6.1, IP 6.2

 OP Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP) (financovaný z Európskeho

fondu regionálneho rozvoja – EFRR)

 Prioritná os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch – IP 1.1, IP 1.2

 Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným sluţbám

– IP 2.1, IP 2.2

 Prioritná os 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch – IP 3.1

 Prioritná os 4 Zlepšenie kvality ţivota v regiónoch s dôrazom na ţivotné

prostredie – IP 4.1, IP 4.2, IP 4.3

 Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou – IP 5.1

 Prioritná os 6 Technická pomoc

 OP Kvalita ţivotného prostredia (OP KŢP) (financovaný z Kohézneho fondu – KF)

 Prioritná os 1 Udrţateľné vyuţívanie prírodných zdrojov prostredníctvom

rozvoja environmentálnej infraštruktúry – IP 1.1, IP 1.2, IP 1.3, IP 1.4

 Prioritná os 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so

zameraním na ochranu pred povodňami – IP2.1

 Prioritná os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a

odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy –

IP 3.1

 Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo

(financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) – IP 4.1, IP 4.2,

IP 4.3, IP 4.4, IP 4.5

 Prioritná os 5 Technická pomoc
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 OP Výskum a inovácie (OP VaI) (financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

– EFRR)

 Prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií – IP 1.1

 Prioritná os 3 Rozvoj konkurencieschopných MSP– IP 3.1, IP 3.2, IP 3.3

 Prioritná os 5 Technická pomoc

 OP Efektívna verejná správa (OP EVS) (financovaný z Európskeho sociálneho fondu –

ESF)

 Prioritná os 1 Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti

verejnej správy - IP 1.1, IP 1.2, IP 1.3

 Prioritná os 2 Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

- IP 2.1, IP 2.2

 Prioritná os 3 Technická pomoc

Tabuľka - Intervenčná tabuľka - Príklad modelu viazdrojového financovania (bude doplnené) 

Viaczdrojové financovanie 

Prioritná 

oblasť 

Celkové 

náklady 

Verejné zdroje Súkromné 

zdroje EÚ štát VÚC obec spolu 

Opatrenie 1.1 - 

Rekonštrukcia 

komunikácií 

83800 62100 16560 0 5140 83800 0 

Opatrenie 1.2 - 

Výkup 

pozemkov pod 

komunikácie 

2250 1500 400 0 3500 2250 0 

Opatrenie 1.3 - 

Rekonštrukcia 

rozhlasu 

7000 5250 1400 0 350 7000 0 

Opatrenie 1.4 - 

Rekonštrukcia 

domu smútku 

30100 22575 6020 0 1505 30100 0 

Opatrenie 1.5 - 

Revitalizácia 

miestneho 

cintorína 

30000 22500 6000 0 1500 30000 0 

Opatrenie 2.1 - 

Usporadúvanie 

hodových 

slávností 

7500 0 0 5000 2500 1500 0 

Opatrenie 2.2 - 

Vybudovanie 

multifunkčného 

ihriska v obci 

88150 65625 17500 0 5025 88150 0 

Opatrenie 2.3 - 

Výstavba 
altánku v 
areáli 
kultúrneho 
strediska  

7000 5250 1400 0 350 7000 0 

Spolu 255800 184 800 49 280 5000 16 720 255800 0 
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Tabuľka - Indikatívny rozpočet - sumarizácia 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I. Hospodárska oblasť 0 0 10100 29250 10000 103 800 

II. Sociálna oblasť 0 1500 96650 1500 1500 1500 

III. Environmentálna oblasť 0 0 0 0 0 0 
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ZÁVER 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nevidzany sa tvoril v 

druhej polovici roku 2015. PHRSR predstavuje verejný dokument, ktorý bude zverejnený na 

obecnej internetovej stránke, aby bol dostupný k nahliadnutiu pre všetky zainteresované 

strany a obyvateľov obce. Dokument je zároveň dokumentom otvoreným, čo poukazuje na 

moţnosť zapracovať potrebné zmeny a aktualizovať dokument bez potreby vypracovania 

nového dokumentu, po schválení obecným zastupiteľstvom. 

Moţnosť aktualizácie PHRSR bola zohľadnená a rešpektovaná uţ pri tvorbe 

súčasného dokumentu - stanovenia jednotlivých kapitol a prioritných cieľov, keďţe vývoj 

prináša poţiadavky, ktoré je nutné zohľadniť aj prispôsobením plánovacích dokumentov. 

Hlavným zámerom obce Nevidzany je, aby obec smerovala k udrţateľnému 

hospodárskemu rozvoju a napĺňala čo najvýstiţnejšie vopred stanovenú víziu. Keďţe 

spracovanie PHRSR rešpektovalo názory verejnosti a zapojilo ju do procesu prípravy 

dokumentu, samospráva verí, ţe  formulácia potrieb obyvateľstva a regiónu vychádza z 

reálnych problémov a príleţitostí obce, ktoré umoţnia identifikovať rozvojový potenciál obce 

Nevidzany. 

Cieľom tohto dokumentu bolo analyzovať všetky priorizované problémy obce – 

dopravná a technická infraštruktúra, ţivotné prostredie, bytová otázka, otázka atraktivity 

obce, sociálne a zdravotné sluţby či moţnosti aktívneho trávenia voľného času . Pri aktívnej 

spolupráci, pravidelného stretávania sa a vzájomnej komunikácií sme dospeli k jednotlivým 

riešeniam a konkrétnym opatreniam daných problémov. Na základe analytických vstupov boli 

na súčasné programové obdobie navrhnuté viaceré projektové zámery, ktoré na svoju 

implementáciu vyţadujú externé zdroje financovania.  

Nové programové obdobie predstavuje pre mestá a obce výzvu, či samosprávy budú 

schopné naplniť stanovené rozvojové potenciály a vyuţiť ponúkané moţnosti. Zámerom 

dokumentu je teda prioritne naplniť opatrenia v súlade s princípmi trvalo udrţateľného 

rozvoja, ktoré obyvateľom obce Nevidzany poskytnú kvalitu ţivota, na čo najlepšie 

dosiahnuteľnej úrovni. 
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PRÍLOHY 

1. Povinné prílohy

Príloha č.1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov 

zapojených do spracovania PHRSR  

Zoznam členov riadiaceho tímu 

Ing. Beáta Vrecková Starostka obce 

Igor Kluvanec Zástupca starostky obce 

Zoznam členov pracovných skupín 

Funkcia v strategickom plánovaní Funkcia v pracovnom zaradení 

Hospodárska skupina 

Igor Kluvanec, poslanec OZ, predseda finančnej 

komisie 

zodpovedná za finančnú časť, finančné 

plánovanie, rozpočty 

Miroslav Chudý, poslanec OZ zodpovedná za finančnú časť, finančné 

plánovanie, rozpočty 

Sociálna skupina 

Jarmila Chudá, samostatný referent obce zodpovedný za kontrolu  - strategická a 

programová časť  

Ivan Majdan, poslanec OZ, predseda KOVP a 

sociálnej komisie 

zodpovedný za strategickú a programovú 

časť,zabezpečenie komunikácie s verejnosťou 

Ľuboš Šponiar, poslanec OZ Zodpovedný za strategickú a programovú časť 

Environmentálna skupina 

Richard Kluvanec, poslanec OZ riadenie procesu spracovania, zodpovedná za 

realizačnú časť  

Miroslav Chudý, poslanec OZ dohľad nad jednotlivými zámermi 

Ľuboš Šponiar, poslanec OZ, predseda komisie 

pre ţivotné prostredie a stavebnú činnosť 

dohľad nad jednotlivými zámermi 

Zoznam partnerov zapojených do spracovania PHRSR 

Pozemkové spoločenstvo Urbár Nevidzany spolupráca pri spracovaní PHRSR 

Poľovnícky spolok Nevidzany spolupráca pri spracovaní PHRSR 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Príloha č.2 - Zoznam informačných zdrojov pouţitých v PHRSR 

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Názov dokumentu / 

zdroj dát 

Platnosť Úroveň 

dokumentu 

Oblasť dát / téma Webová stránka 

Stratégia Európa 

2020 

2020 európska http://www.eu2020.gov.sk/ 

Partnerská dohoda 

SR na roky 2014 – 

2020 

2020 národná http://www.partnerskadohoda.gov.s

k/  

Národná stratégia 

regionálneho rozvoja 

2030 národná http://www.telecom.gov.sk 

Národný rozvojový 

plán  

2020 národná http://www.nsrr.sk/ 

Program 

hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja 

Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

2020 regionálna Strategická časť, 

regionálny rozvoj 

http://www.tsk.sk/buxus/docs/conte

nt/PHSR_TSK.pdf 

Program 

hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja 

obce Nevidzany na 

programovacie 

obdobie 2007-2013 

2013 lokálna Analytická časť 

Sčítanie obyvateľov, 

domov a bytov 2011 

----- národná Demografia 

Bytový a domový 

fond 

http:// slovak.statistics.sk 

Štatistický úrad SR ----- národná Demografia http:// slovak.statistics.sk 

Atlas SR ----- národná Poloha obce 

Google Earth ----- nadnárodná Poloha a 

vzdialenosti, 

doprava 

http://www.maps.gooogle.com 

Obecný úrad 

Nevidzany 

----- lokálna Vybavenosť, 

strategické priority, 

finančná a 

rozpočtová oblasť 

http://www.nevidzany-

prievidza.sk/ 

Štandardy 

minimálnej 

vybavenosti obcí 

----- národná Domový a bytový 

fond 

http://www.telecom.gov.sk/index/i

ndex.php?ids=75272 

Cestovný poriadok ----- národná Autobusové 

spojenia 

http://www.cp.sk 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Príloha č. 3 - Zoznam pouţitých skratiek 

ESF - Európsky sociálny fond 

ha - hektár 

IP - Investičná priorita 

KH - Kohézny fond 

km - kilometer 

LAU - lokálna štatistická územná jednotka 

MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MŢP SR - Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky 

NFP - Nenávratný finančný príspevok 

NSRR - Národný strategický referenčný rámec 

NUTS - Nomenklatúra územných štatistických jednotiek 

OÚ - Obecný úrad 

PHSR - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

PHRSR - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra 

príp. - prípadne 

SR - Slovenská republika 

s.r.o. - spoločnosť s ručeným obmedzením 

SWOT analýza - Analýza silných a slabých stránok, príleţitostí a hrozieb 

ŠODB - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

ŠÚ SR - Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Príloha č. 4 - Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom do roku 2020 

Akčný plán pre Hospodársku oblasť v obci Nevidzany 

Priorita A) Zvýšenie kvality dopravnej infraštruktúry 

Aktivita Rok Zodpovedá Financovanie 

Opatrenie 1.1 - Rekonštrukcia komunikácií 

Aktivita 1.1.1 - 

Rekonštrukcia 

miestnych komunikácií 

2019-2020 Obec Nevidzany 83800 

Opatrenie 1.2 - Výkup pozemkov pod komunikácie 

Aktivita 1.2.1 - 

Odkúpenie 

súkromných pozemkov 

pod komunikácie 

2017-2018 Obec Nevidzany 2250 

PRIORITA B) Zlepšenie technickej infraštruktúry 

Opatrenie 1.3 - Rekonštrukcia rozhlasu 

Aktivita 1.3.1 - 

Rekonštrukcia 

miestneho rozhlasu 

2017-2018 Obec Nevidzany 7000 

PRIORITA C) Zatraktívnenie vzhľadu obce 

Opatrenie 1.4 - Rekonštrukcia domu smútku 

Aktivita 1.4.1 - 

Rozšírenie domu 

smútku 

2016-2017 Obec Nevidzany 10100 

Aktivita 1.4.2 - 

Rekonštrukcia strechy 

domu smútku 

2017-2018 Obec Nevidzany 20000 

Opatrenie 1.5 - Revitalizácia miestneho cintorína 

Aktivita 1.5.1 - 

Vybudovanie 

chodníkov na cintoríne 

2018-2019 Obec Nevidzany 10000 

Aktivita 1.5.2 - 

Vvbudovanie oplotenia 

cintorína 

2019-2020 Obec Nevidzany 20000 

Akčný plán pre Sociálnu oblasť v obci Nevidzany 

PRIORITA D) Zvýšenie moţností trávenia voľného času 

Opatrenie 2.1 - Usporadúvanie hodových slávností 

Aktivita 2.1.1 - 

Pravidelné 

organizovanie 

hodových slávností 

2016-2020 Obec Nevidzany 7500 

Opatrenie 2.2 - Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci 

Aktivita 2.2.1 - 

Výstavba 

multifunkčného ihriska 

2017-2018 Obec Nevidzany 88150 

Opatrenie 2.3 - Realizácia vonkajšieho posedenia v areáli kultúrneho strediska 

Aktivita 2.3.1 - 

Výstavba altánku v 
areáli kultúrneho 
strediska   

2017-2018 Obec Nevidzany 7000 
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2. Ostatné prílohy  

 

Príloha 5 - Zámer spracovania PHRSR 

 

Názov dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Nevidzany na roky 2015-2020 

Forma spracovania PHRSR bol spracovaný externými odborníkmi v 

spolupráci s pracovníkmi obce. 

Riadenie procesu spracovania Proces spracovania PHRSR prebehol za účasti 

pracovných skupín, ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé 

oblasti pôsobnosti: hospodársku, environmentálnu           

a sociálnu. 

Obdobie spracovania Spracovanie PHRSR prebiehalo v období od septembra 

do novembra 2015.  

Harmonogram spracovania je bliţšie rozpracovaný v 

prílohe 6.  

Financovanie spracovania - náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené v 

osobohodinách)  

- náklady na získanie informačných podkladov – 

štatistiky, analýzy, prognózy, dotazníky,  

- náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť,  

- náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, 

úprava elektronických médií.  

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Príloha 6 - Harmonogram spracovania PHRSR 

 

Harmonogram spracovania PHRSR - rok 2015 

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

Úvod         X    

Analytická 

časť 

        X    

Strategická 

časť 

         X   

Programová 

časť 

         X   

Realizačná 

časť 

         X   

Finančná 

časť 

          X  

Záver           X  

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012 
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Príloha 7 - Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHRSR 

 

Metóda Informovanie 

verejnosti 

Získavanie názorov 

verejnosti 

Zohľadnenie názorov 

verejnosti 

Tlačené materiály X   

Verejné informačné 

tabule 

X   

Internetové stránky obce X X X 

Vystúpenia v obecnom 

rozhlase 

X   

Stretnutia s kľúčovými 

ľuďmi, skupinami 

   

Dotazník pre záujmové 

skupiny 

 X X 

Dotazník pre širokú 

verejnosť 

 X X 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Príloha 8 -  Štruktúra daňových príjmov obce v rokoch 2011 – 2014 (v EUR) 

 

  2011 2012 2013 2014 

prevod podielu dane z príjmov 

fyzických osôb 
36 258 37 420 40 425 44 276 

podiel na dani z nehnut. - z pozemkov 3 003 5 265 5 258 5 278 

podiel na dani z nehnut. - zo stavieb 2 056 2 022 2 083 2 082 

podiel na dani z nehnut. - z bytov a NP - - - - 

daň za psa 172   220 240 230 

daň za uţívanie verejného priestranstva - - - - 

¤ podiel na poplatku za 

komunálny odpad 

3 602 5 043 
4 748 4 718 

Daň za nevýherné hracie prístroje - - 500 900 

daňové príjmy spolu 45091 49 970 53254 57 484 

Zdroj: OÚ Nevidzany 
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Príloha 9 - Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu obyvateľov 
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Hlavné zameranie obce v budúcom období 

rekonštrukcia miestnych komunikácií 75% 

podpora rozvoja podnikania 15% 

rekonštrukcia verejných budov 32% 

rozšírenie ponuky a kvality obchodu a sluţieb 17,50% 

starostlivosť o pamiatky 0% 

vybudovanie nových ihrísk a športovísk 35,00% 

podpora ďalšieho vzdelávania obyvateľov 7,40% 

informačné systémy obce 0% 

ochrana prírody a ţivotného prostredia 23% 

úprava verejných priestranstiev 21% 

kultivácia a výsadba zelene 14% 

bytová výstavba a nové stavebné pozemky 0% 

rozšírenie existujúcich kultúrnych podujatí 7% 

spoločenský ţivot 7% 

poskytovanie sociálnej starostlivosti 42,00% 
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