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PRÍHOVOR

Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci našej obce!

Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Naháč na

roky 2021 – 2025. Tento strategický dokument a územno-plánovacia dokumentácia predstavujú

dva najzákladnejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni každej jednej

samosprávy v Slovenskej republike. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa stávajú záväznými

nástrojmi strategického, plánovitého a systémového riadenia rozvoja našej obce.

Predkladaný dokument je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory

regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a

programové dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje

lokálne špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých

schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu.
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE

FORMULÁR Č. Ú 7 - TITULNÁ STRANA DOKUMENTU PHRSR

Názov:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

obce Naháč na roky 2021 - 2025

Územné vymedzenie: Trnavský kraj / obec Naháč

Územný plán obce / VÚC

schválený:
nie

Dátum schválenia PHRSR: deň / mesiac / rok

Dátum platnosti: platný na roky 2021 - 2025

Verzia: 2.0

Publikovaný verejne: deň / mesiac / rok

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Základné identifikačné údaje

Názov obce Naháč

Kraj Trnavský kraj

Okres okres Trnava

Rozloha katastrálneho územia 1 967 ha

Starosta obce PhDr. David Ivanovič PhD

Kontaktné informácie

Tel. č.
Obecný úrad: 033 / 557 5142

Mobil: 0918 748 330

E-mail starosta.nahac@gmail.com

Webová stránka obce www.obecnahac.sk
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ÚVOD

Úvodná časť obsahuje základné informácie o programe

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Je tu možné

nájsť informácie zo zákona, štruktúru dokumentu a taktiež

hodnotenie predchádzajúceho dokumentu.
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1.1 CHARAKTERISTIKA DOKUMENTU

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je základný strednodobý

programový dokument podpory regionálneho rozvoja pre jednotlivé obce. Je vypracovaný na

základe zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších

predpisov a metodikou a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií schválenou

uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 a nadradenými programovými dokumentmi.

FORMULÁR Č. Ú 1 – ZÁMER SPRACOVANIA PHRSR

Zámer spracovania PHRSR

Názov dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Naháč

Forma spracovania Spracovanie prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO

Riadenie procesu

spracovania

• PhDr. David Ivanovič PhD, starosta obce Naháč

• Poradný tím PROROZVOJ

• Uskutočnenie prieskumu verejnej mienky, informovanie

prostredníctvom web stránky, Dotazník

Obdobie

spracovania
04 - 05 / 2021

Financovanie

spracovania
Financovanie z interných zdrojov - rozpočet obce

Vypracovanie PHRSR je dôležité pre dosiahnutie využitia strategického plánovania na území

obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít a zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektivity

pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci aktuálnych operačných programov. V prípade tvorby

tohto programového dokumentu je dôležitá participácia verejnosti v procese tvorby PHRSR, čím sa

zabezpečí spätná väzba a dosiahne sa konsenzu. Participovaním obyvateľov a záujmových skupín

sa dosiahne vhodná implementácia rozvojových aktivít, ktoré podporia všeobecnú atraktivitu

územia obce. Pri stanovovaní cieľov a rozvojových aktivít je nutné prihliadať na ciele a priority

dokumentu Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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Základné princípy tvorby programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja:

- Založenie na kvalitných a overených dátach

- Komplexná analýza v troch kľúčových oblastiach (socioekonomická, územno-technická

a prírodno-environmentálna)

- Participovanie verejnosti v procese tvorby PHRSR

- Vytvorenie partnerstva hlavných aktérov územia

- Vyjadrenie vízie a cieľov v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch obce

Základná štruktúra programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Podľa zákona NR SR č. 539/2008 je PHRSR definovaný ako:

(1) Strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami

ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené

v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území

ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej

dokumentácie obce.

(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja zabezpečuje obec pri

uplatnení partnerstva.

(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, vytvorený v rámci partnerstva,

pozostáva z:

a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie

obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie

a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie
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podmienok udržateľného rozvoja obce,

b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných

špecifík, určuje hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej

politiky, s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,

c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít potrebných na

zabezpečenie realizácie PHRSR,

d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia

formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie PHRSR, systém monitorovania a

hodnotenia plnenia PHRSR s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový

harmonogram realizácie PHRSR formou akčných plánov,

e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,

inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie PHRSR.

(4) Aktualizácia PHRSR sa vypracúva podľa potreby.

(5) PHRSR a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(6) Schválenie PHRSR a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie

vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo

štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4, ods. 2

FORMULÁR Č. PP 1 - ZOZNAM ANALYZOVANÝCH KONCEPČNÝCH

DOKUMENTOV

Názov dokumentu
Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Oblasť dát / téma Zdroje údajov

Národná stratégia

regionálneho

rozvoja SR (NSRR)

2020 - 2030 národná regionálny rozvoj

http://www.mp

sr.sk/mvrrfiles/

003994a.pdf

1.2 HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHRSR

Aktivity plánované v PHRSR 2015-2020, ktoré boli zrealizované:
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Číslo Názov Rok Náklady

2.3.1.
Rekonštrukcia Pamätného domu Juraja Fándlyho – Fara a
pamätná tabuľa – II. etapa (rekonštrukcia strechy )

2016 7 523 €

2.4.1. Vybudovanie náučno-vzdelávacieho chodníka – II.etapa 2015 4 970 €

2.4.3.
Podpora spoločenských a kultúrnych aktivít na území obce,
resp. činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Naháči

2016-2020 4 400 €

2.5.2.
Podpora športových aktivít na území obce a činnosti
športového klubu (ŠK Naháč - futbalový oddiel)

2016-2020 12 500 €

3.2.1. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 2020 19 839 €

Aktivity plánované v PHRSR 2015-2020, ktoré boli len čiastočne realizované:

Číslo Názov Rok Náklady

2.2.1. Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu 2019 32 071 €

3.1.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2019 24 539 €

Aktivity plánované v PHRSR 2015-2020, ktoré neboli zrealizované:

Číslo Názov Rok Náklady

1.1.1. Rekonštrukcia vodovodu - I. a II. etapa 2016-2017 125 000 €

1.1.2. Dobudovanie splaškovej kanalizácie - II., III., IV. a V. etapa 2017-2020 450 000 €

1.2.1.
Rozšírenie separovaného zberu odpadov a zvyšovanie
ekologického povedomia občanov

2016 3 000 €

1.2.2. Vybudovanie Zberového dvora 2019 100 000 €

1.3.1. Vypracovanie územného plánu obce 2016 10 000 €

2.1.1. Rekonštrukcia objektu MŠ a úprava chodníkov 2019 50 000 €

2.4.2.
Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce z príležitosti 590. výročia
prvej písomnej

2016 10 000 €

2.5.1. Vybudovanie detského ihriska 2017 10 000 €

1.3 ZAPOJENIE VEREJNOSTI

FORMULÁR Č. Ú 3 – METÓDY ZAPOJENIA VEREJNOSTI DO PRÍPRAVY

PHRSR
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Metóda
Informovanie

verejnosti

Získavanie

názorov

verejnosti

Zohľadnenie

názorov

verejnosti

Účasť na miestnych aktivitách a

podujatiach
X X

Zverejňovanie informácií v miestnej tlači

Stretnutia X X X

Vystúpenia v obecnom rozhlase

Verejné stretnutia

Využitie miestnych ľudí na získavanie

názorov
X X

Dotazník pre širokú verejnosť X X X

Prieskumy verejnej mienky X X X

Iné aktivity

FORMULÁR Č. A 3 – PLÁNOVACÍ FORMULÁR PRIESKUMU

ÚVOD 2021 - 2025
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Dôležité otázky Zdôvodnenie Poznámky

Prečo je potrebné získať

informácie

prostredníctvom

prieskumu?

Je ideálnym nástrojom na

získanie verejnej mienky

obyvateľov.

Zdôvodnenie, náčrt a spôsob

prieskumu, očakávané

výsledky.

Čo je jeho cieľom?

Získanie čo najväčšieho

počtu názorov všetkých

záujmových skupín

obyvateľov.

Definovanie záujmov

obyvateľov, kľúčové oblasti

prieskumu.

Akým spôsobom sa bude

realizovať?

On-line prieskum verejnej

mienky obyvateľov bol

vybraný na základe finančnej

nenáročnosti a možnosti

oslovenia veľkého počtu

respondentov.

Typ prieskumu - náhodný.

Druh prieskumu - dotazník.

Aké budú finančné nároky?

Najväčšie odhadované

náklady budú použité na

zhotovenie materiálov

kvalitného on-line prieskumu

a jeho vyhodnotenia – táto

úloha bude zverená vybranej

spoločnosti.

Cena za prieskum je

zahrnutá v licencii za

používanie aplikácie E-

PRO, bol vykonávaný

externou spoločnosťou.

Aké budú časové nároky?

Prieskum sa bude realizovať

min. počas obdobia 2

mesiacov, aby mohla byť

oslovená čo najväčšia

skupina respondentov.

Časový harmonogram

04/2021 - 05/2021

Kto bude zodpovedný za Hlavný koordinátor Tím PROROZVOJ
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Dôležité otázky Zdôvodnenie Poznámky

realizáciu prieskumu?

prieskumu zodpovedá ze

jeho správnu realizáciu a

analýzu zozbieraných dát.
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ANALYTICKÁ ČASŤ

Analytická časť je zameraná na podrobnú analýzu celého

riešeného územia. Je rozdelená na 3 hlavné oblasti:

socioekonomickú, územno-technickú a prírodno-

environmentálnu analýzu. V analytickej časti sa čitateľ dozvie

celú charakteristiku územia a po jej prečítaní si bude môcť

vytvoriť o území vlastný obraz.
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2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Obec Naháč sa nachádza na západnom Slovensku, v regióne Dolného Považia. Administratívne

je začlenená do okresu Trnava a Trnavského samosprávneho kraja. Od okresného mesta Trnava

je Naháč vzdialený 17 km severozápadným smerom. Katastrálne územie obce má plochu 1967

ha.

Územie obce Naháč a jeho okolie:

Hranica katastrálneho územia obce Naháč susedí s katastránymi územiami obcí Horná Krupá,

Horné Dubové, Trstín, Dechtice, Dobrá Voda, Jablonica a Hradište.

2.2 HISTÓRIA

Prvá písomná zmienka o obci Naháč (historicky názov Nahaacz) sa datuje z roku 1426. Obec

patrila striedavo panstvu Dobrá Voda a Smolenice. Po uplynutí 88 rokov po prvej historickej
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zmienke o obci sa v nej usadili obyvatelia chorvátskej národnosti, ktorí v 16. storočí pred

ukrutnosťami Turkov našli útočište v horách Malých Karpát a usadili sa i v okolitých dedinách. Z

tohto dôvodu je viac ako polovica priezvisk chorvátskeho pôvodu. Obyvatelia, ktorých tu žilo cca

350, sa prevažne živili rúbaním a vyvážaním dreva. V roku 1618 gróf Krištof Erdódy po údajných

zjaveniach sv. Kataríny dal postaviť kláštor a kostol. Ruiny kláštora a kostola sú od jeho zrušenia

v roku 1786 dominantou celého okolia.

V Naháči pôsobil ako farár osvietenec, národný buditeľ a jeden z prvých slovenských

spisovateľov Juraj Fándly od roku 1780 do roku 1807. Pri príležitosti 240. výročia jeho narodenia -

21. októbra 1990 bola budova fary adaptovaná na muzeálnu expozíciu.

2.3 POSLANIE DOKUMENTU

Poslaním dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Naháč je

definovanie rozvojových aktivít, potrebných na ďalší rozvoj územia, s prihliadnutím na záujmy a

potreby obyvateľov obce.

2.4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA

Socioekonomická analýza obsahuje 2 hlavné časti. Prvá je zameraná na analýzu rôznych údajov

o obyvateľstve (vývoj, prírastky/úbytky, národnostná, veková štruktúra a mnohé ďalšie). Ďalšie

časti sú venované ekonomike, bývaniu, školstvu, zdravotníctvu, kultúre a ďalším oblastiam.

Socioekonomická analýza je zameraná jednak na analýzu demografických údajov (údaje o

počte, vývoji a štruktúre obyvateľstva), jednak na zistenie situácie v oblasti bývania, školstva,

kultúry a ďalších oblastí.

2.4.1 ROZVOJOVÝ POTENCIÁL

Rozvojovým potenciálom celého kraja sú kvalitný pôdny fond, priaznivé klimatické podmienky,

zachovaná biodiverzita, významné vodné toky, geotermálne vodné pramene, málo znečistené
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ovzdušie, priaznivé podmienky na rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu, potenciál pre ďalší

rozvoj priemyslu a zahraniční investori priťahujúci ďalších subdodávateľov.

2.4.2 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE

2.4.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV

Na konci roku 2020 bol evidovaný stav 386 obyvateľov v tejto obci. Od roku 2010, kedy bol

stav 455 klesol počet obyvateľov o 69 obyvateľov.

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2010 AŽ 2019

Rok Počet obyvateľov

2010 455

2011 457

2012 458

2013 450

2014 446

2015 436

2016 427

2017 415

2018 404

2019 405

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.2 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA

Podľa údajov na konci roka 2020 mala v obci prevahu mužská populácia, a to v pomere 53,6 %

ku 46,4 %.

ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2020
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Pohlavie Počet obyvateľov

Muži 207

Ženy 179

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.3 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV

Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých za

určité obdobie. V rokoch 2011 – 2020 bol zaznamenavaný prevažne prirodzený úbytok obyvateľov.

Najvyššiu hodnotu dosiahol v roku 2020, kedy nastal prirodzený úbytok 11 obyvateľov.

Prírastok/úbytok obyvateľstva sťahovaním predstavuje rozdiel medzi migračným prírastkom a

úbytkom. Počas sledovaných rokov bol evidovaný prevažne úbytok, okrem rokov 2012 a 2014.

Najvyšší úbytok bol v roku 2015.

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2011 AŽ 2020

Rok

Prirodzený

prírastok alebo

úbytok

Prírastok alebo

úbytok sťahovaním

Celkový prírastok

alebo úbytok

2011 3 -5 -2

2012 -4 5 1

2013 -7 -1 -8

2014 -5 1 -4

2015 1 -11 -10

2016 -3 -6 -9

2017 -7 -5 -12

2018 -6 -5 -11

2019 3 -2 1

2020 -11 -8 -19
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Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.4 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV

Veková štruktúra obyvateľstva v obci Naháč rozdelená do troch kategórií:

• Predproduktívna:Predproduktívna: 0-14 rokov, ktorá je zastúpená v počte 31 obyvateľov.

• ProduktívnaProduktívna: 15-64 rokov, ktorá tvorí najpočetnejšiu skupinu, spolu 259 obyvateľov.

• PoproduktívnaPoproduktívna: 64 a viac - predstavuje 96 obyvateľov.

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2020

Pohlavie
Predproduktívna

zložka
Produktívna zložka

Poproduktívna

zložka

Muži 19 145 43

Ženy 12 114 53

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.5 NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Naháč je slovenská obec v ktorej sa 98,5 % obyvateľstva hlási k slovenskej národnosti.

NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011

Národnosť Počet obyvateľov

Slovenská 453

Nezistená 7

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.6 NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Z hľadiska vierovyznania sa obyvatelia obce hlásia k 4 náboženstvám, z ktorých dominantné

postavenie má rímskokatolícke (s podielom 88,9 % obyvateľov). K ostatným 3 náboženstvám sa

v sledovanom období prihlásilo 14 obyvateľov.

NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
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Náboženské vyznanie Počet obyvateľov

Rímskokatolícka cirkev 409

Gréckokatolícka cirkev 3

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 10

Reformovaná kresťanská cirkev 1

Iná cirkev 1

Nezistené vierovyznanie 22

Obyvateľstvo bez vyznania 14

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.7 VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Najpočetnejšia skupina obyvateľov spadá do kategórie s maturitou 28,2 % a hneď za nimi sú

bez maturity 26,9 %. Vysokoškolsky vzdelaných osôb s ukončeným magisterským, inžinierskym

alebo doktorandským vzdelaním je 12,2 %. Pomerne veľká časť obyvateľov uviedla, že má

ukončené len základné vzdelanie (17,4 %).

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Počet obyvateľov

Základné vzdelanie 80

Učňovské vzdelanie (bez maturity) 83

Stredné odborné vzdelanie (bez maturity) 41

Úplné stredné učňovské vzdelanie (s maturitou) 19

Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou) 87

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (s maturitou) 22

Vyššie odborné vzdelanie 8

Vysokoškolské prvostupňové (bakalárske) vzdelanie 3

Vysokoškolské druhostupňové (inžinierske, magisterské)
vzdelanie

53
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Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Počet obyvateľov

Bez vzdelania 55

Nezistené vzdelanie 9

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.8 EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

V obci žije 49,3 % ekonomicky aktívnych osôb, pričom 29,1 % tvoria dôchodcovia – obyvatelia

v poproduktívnom veku.

EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011

Ekonomická aktivita Počet obyvateľov

Pracujúci (okrem dôchodcov) 197

Pracujúci dôchodcovia 4

Osoby na materskej dovolenke 4

Osoby na rodičovskej dovolenke 6

Nezamestnaní 22

Študenti stredných škôl 23

Študenti vysokých škôl 8

Osoby v domácnosti 1

Dôchodcovia 134

Deti do 16 rokov 56

Iné 1

Nezistené 4

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.3 HOSPODÁRSTVO A EKONOMIKA

Celý Trnavský kraj patrí medzi najproduktívnejšie poľnohospodárske kraje SR a zároveň sa
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vyznačuje aj pestrou odvetvovou štruktúrou priemyslu. Kým na úrodnom juhu prevláda

potravinársky, sever je domovom spotrebného priemyslu. Hlavné odvetvia pôsobiace v kraji sú

automobilový, elektrotechnický, hutnícky, chemický a sklársky priemysel. Sú tu prevádzkované

- Priemyselný park Senica, Logistický park Trnava, Technologický park Trnava, Industrial park

Voderady, Priemyselný park Sereď a Industrial park Kostolné Kračany. Miera nezamestnanosti

celého okresu Trnava hlavne vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti patrí medzi najnižšie na

Slovensku.

Ekonomická základňa v obci Naháč je vytváraná hlavne súkromným sektorom. Na území obce

majú svoje sídlo malé firmy typu právnických osôb (s.r.o.), ktoré tvoria cca 30% z podnikateľských

subjektov. Miera nezamestnanosti obyvateľov obce Naháč sa pohybuje nad okresným

priemerom, je vyššia. Vo všeobecnosti majú obyvatelia možnosti v blízkom okolí nájsť si

prácu. Viac ako 50% obyvateľov dochádza za prácou mimo obec.
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2.4.4 FINANČNÁ SITUÁCIA

Obec v roku 2020 dosiahla kladný celkový hospodársky výsledok vo výške 50 704 €. Celkové

náklady boli 182 060 € a celkové výnosy boli 232 765 €.

Celkové náklady a výnosy v posledných rokoch sú uvedené v grafoch:

Priebeh hospodárenia obce od roku 2012 bol stále kladný - viď graf:
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2.4.5 PODNIKATEĽSKÉ A NEPODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

Najvýznamnejším zamestnávateľom v obci je Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč. Najvýznamnejším poskytovateľom služieb v obci

je Predajňa zmiešaného tovaru – Peter Strečanský.

FORMULÁR Č. A 5 - EVIDENCIA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ

Názov:

Športový klub ŠK Naháč - futbalový oddiel

Pozemkové spoločenstvo urbárnikov v Naháči

Poľovné združenie

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Naháči
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2.4.6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Občianska vybavenosť (OV) predstavuje široký komplex zariadení a účelovo upravených plôch,

ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb obyvateľov všetkých vekových

kategórií.

Obec má vybudovanú základnú sociálnu infraštruktúru – Materskú školu, poštu, Kultúrny dom,

knižnicu, kostol, cintorín, športové zariadenia, potraviny a predajňu rozličného tovaru.

2.4.7 BÝVANIE

Budova Obecného úradu (OcÚ) v Naháči je v spoločnom objekte s Kultúrnym domom (KD)

a tromi obecnými nájomnými bytmi v podkrovnej časti.

Zóna bývania je tvorená z prevažnej časti individuálnou bytovou výstavbou (IBV). Viac ako 97

% obyvateľov obce žije v rodinných domoch a len necelé 2 % v obecných bytoch. Jedná sa teda

o typický vidiecky ráz osídlenia.

V Naháči je cca 130 trvalo obývaných bytov (TO) v rodinných domoch a 3 trvalo obývaných

bytov v spoločnom objekte Ocú a KD. Koeficient obložnosti bytov dosahuje výšku 3,46.

2.4.8 ŠKOLSTVO

Výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Materská škola v Naháči. Žiaci už od I. stupňa

musia do školy dochádzať - navštevujú Základnú školu v Trstíne, ležiacu vo vzdialenosti 6 km.

2.4.9 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY

V obci sa nenachádza žiadne zariadenie ambulantnej starostlivosti. Primárnu zdravotnú

starostlivosť pre obec poskytuje Zdravotné stredisko v obci Dolná Krupá.

Na území obce absentuje zariadenie sociálnej starostlivosti. v prípade potreby je situácia v tejto

oblasti riešená pomocou najbližších zariadení sociálnych služieb. Obec zabezpečuje spôsobom

donášky stravovanie pre dôchodcov.

2.4.10 ŠPORT A REKREÁCIA

Pre športové vyžitie obyvateľov je v obci k dispozícii areál športového klubu ŠK Naháč-futbalový
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oddiel, ktorý už bol aj rekonštruovaný v predošlom období. Športové podujatia sa tešia v obci

veľkej popularite. Hlavným organizátorom športových akcií je športový klub - futbalový oddiel.

Obec finančne podporovala športové aktivity na území obce a činnosť športového klubu a plánuje

aj v nasledujúcich rokoch finančne prispievať klubu na jeho aktivity.

Detské ihriská sa v obci nenachádzajú, preto v roku 2021 plánuje obec vybudovať nové

exteriérové ihrisko pre deti. Na realizáciu projektu vo výške 15 000 Eur bude obec žiadať dotáciu.

Na podporu cestovného ruchu (turistiky) obec v roku 2015 uskutočnila II. etapu budovania

náučno-vzdelávacieho chodníka na trase od Pamätného domu Juraja Fándlyho až po Kláštor sv.

Kataríny Alexandrijskej. Celková dĺžka náučného chodníka je 5 km. Boli tu umiestnené náučné

tabule, smerovníky, vytvorená oddychová zóna s mobiliárom – lavičky, koše, ohnisko, altánok a aj

prístrešok pre možnosť prenocovania.

2.4.11 KULTÚRA

Kultúrny dom v Naháči má postačujúcu kapacitu – 150 miest. Pričinením Obecného úradu

a občianskych združení sa tu ľudové zvyky dodnes objavujú (pochovávanie basy a stavanie mája)

a konajú sa rôzne podujatia kultúrneho a spoločenského charakteru ako sú - hodové slávnosti,

oslava sviatku sv.Huberta-patróna poľovníkov, detské karnevaly, deň matiek, deň detí, Mikuláš pre

deti, vianočné stretnutie so seniormi alebo stretnutie občanov na záver pracovného roka. Okrem

týchto aktivít má obec znova v pláne, tak ako v predošlom období, pokračovať v podpore činností

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Naháči.

Významným kultúrnym objektom v obci je Pamätný domu Juraja Fándlyho. Objekt prešiel

rekonštrukciou a dokončenie jeho obnovy plánuje obec v rokoch 2021-2022 realizáciou III. etapy -

obnovou fasády objektu.

V katastrálnom území obce sa nachádza pomník padlých počas 1. svetovej vojny v obci Naháč.

V roku 2014 prebehla jeho obnova a konzervácia.

2.4.12 CESTOVNÝ RUCH A INFRAŠTRUKTÚRA PRE TURISTOV

Nosnými odvetviami cestovného ruchu v Trnavskom kraji - poznávací turizmus, kúpeľný a

zdravotný cestovný ruch, vidiecky cestovný ruch a agroturistika, cykloturistika, rekreácia v horách
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s ponukou horskej turistiky a celého radu voľno-časových aktivít, pobyt pri vode, vodné športy a

vodná turistika. Agroturistika má predpoklady na rozvoj najmä v južných a severných okresoch

kraja.

Územie obce Naháč ponúka návštevníkom rôzne zaujímavosti :

• Pamätný dom Juraja Fándlyho, sprístupnený r. 1990, sa nachádza v budove rím.kat. fary,

kde Juraj Fándly v rokoch 1780-1807 pôsobil ako farár. Pamiatkovo chránený objekt bol

zrekonštruovaný a upravený pre potreby múzejnej expozície.

• Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej patril františkánskemu rádu, bol založený v roku 1618 na

mieste, kde sa podľa legendy zjavovala svätá Katarína mladému grófovi a pustovníkovi Jánovi

Apponyimu. Komplex je postavený v zaujímavom rannobarokovom štýle s neskorogotickými

prvkami talianskym staviteľom Pietrom Spazzom. V 17. storočí bola niekoľkokrát poškodená

tureckými vpádmi či cisárskymi vojskami. V roku 1786 bol kláštor dekrétom cisára Jozefa II.

zrušený. Kláštor začal pustnúť. Dnes možno vidieť ešte dobre zachované kostolné ruiny s vežou

a zvyšky jedného krídla kláštornej budovy.

Z obce Naháč vedie populárna turistická trasa na zrúcaninu kláštora Katarínka. Z hľadiska

náročnosti je trasa vhodná aj pre neturistov. Má dĺžku 2,7 kilometra a je označená modro-bielym

značením. Turistická trasa je súčasťou „Náučno-vzdelávacieho chodníka J. Fándlyho“, ktorý

pozostáva z informačných tabúľ a prvkov drobnej architektúry.

Pred sto rokmi sa v karpatských lesoch využívali lesné úzkokoľajné železnice, ktoré pomáhali

približovať drevo do údolí. Skutočné zmenšeniny ozajstných železníc romanticky zapadali do

krajiny. Na Slovensku ich bolo asi štyridsať. Jednou z nich bola pállfyovská lesná železnica v Malých

Karpatoch, ktorej trať prechádzala aj katastrálnym územím obce Naháč. Koncom 19. storočia za

účelom zrýchlenia dopravy dreva do chemického závodu Grófa Pálffyho pri Horných Orešanoch sa

začala stavať úzkorozchodná 760 mm lesná železnica s animálnou - konskou trakciou. Ku koncu

päťdesiatych rokov sa miestne zdroje dreva vyčerpali a drevo sa do závodu muselo dovážať z iných

oblasti Slovenska.

2.4.13 MEDZINÁRODNÝ KONTEXT A PARTNERSTVÁ

Obec spolupracuje s inými partnermi na regionálnej aj subregionálnej úrovni. Je členom Združenia
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miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice (ZMO, región JE Jaslovské Bohunice). Obec je ďalej

členom občianskeho združenia Malokarpatské partnerstvo.

Integrovanú stratégiu rozvoja celého územia vypracováva miestna akčná skupina (MAS), ktorú

tvoria členovia Malokarpatského partnerstva. Prostredníctvom nej sú do praxe zavádzané princípy

prístupu Leader.

2.4.14 ZHRNUTIE SOCIOEKONOMICKEJ ANALÝZY

Na konci roku 2020 bol v obci evidovaný stav len 386 obyvateľov. Od roku 2010, kedy bol

stav 455 klesol počet obyvateľov o 69 obyvateľov. Na znížení stav sa podieľal prirodzený úbytok

aj úbytok migráciou (sťahovaním). Prirodzený úbytok súvisí s nepriaznivou vekovou štruktúrou,

pretože v roku 2020 bol dosiahnutý koeficient podielu obyvateľov v predproduktívnom veku ku

poproduktívnemu veku iba 0,32.

Od roku 2012 obec dosahuje každoročne len kladné hospodárske výsledky. Aj v roku 2020

dosiahla kladný celkový hospodársky výsledok, tentoraz vo výške 50 704 €. Základná

obecná infraštruktúra – Materská škola, pošta, Kultúrny dom, knižnica, kostol, cintorín, športové

zariadenia, potraviny a predajňa rozličného tovaru. V obci sa nenachádza žiadne zariadenie

zdravotnej ambulantnej starostlivosti. Primárnu zdravotnú starostlivosť pre obec poskytuje

Zdravotné stredisko v obci Dolná Krupá. Sociálne služby sú poskytované len donáškou obeda pre

dôchodcov, iné obcou nie sú poskytované.

Pre športové vyžitie obyvateľov je v obci k dispozícii areál športového klubu ŠK Naháč-futbalový

oddiel. Hlavným organizátorom športových akcií pre verejnosť je športový klub. Obec finančne

podporovala športové aktivity na území obce aj činnosť športového klubu a plánuje aj v

nasledujúcich rokoch naďalej finančne prispievať klubu na jeho aktivity. Detské ihriská sa v obci

nenachádzajú, preto v roku 2021 plánuje obec vybudovať nové exteriérové ihrisko pre deti. Obec

na podporu cestovného ruchu v roku 2015 uskutočnila II. etapu realizácie náučno-vzdelávacieho

chodníka na trase od Pamätného domu Juraja Fándlyho až po Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej.

Celková dĺžka náučného chodníka je 5 km. Boli tu umiestnené náučné tabule, smerovníky,

vytvorená oddychová zóna s mobiliárom – lavičky, koše, ohnisko, altánok a aj prístrešok pre

možnosť prenocovania.
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2.5 ÚZEMNO-TECHNICKÁ ANALÝZA

Územno-technická analýza je zameraná predovšetkým na zistenie kvality dopravnej a

technickej vybavenosti územia. Okrem toho sa tu nachádzajú informácie o rozvojových osiach a

limitoch využitia územia.

2.5.1 ROZVOJOVÉ OSI

Rozvojová os je pomyselná línia, ktorá určuje smerovanie rozvoja územia. Táto os je definovaná

v strategickom dokumente Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001, s aktualizáciou z

roku 2011).

Rozvojové osi tvoria priestor pre vyváženú hierarchizovanú sídelnú štruktúru územia.

Podporujú väzby medzi obcami a poskytujú priestor pre vyvážený sídelný rozvoj. Tieto osi sú

dôležitým aspektom trvalej udržateľnosti.
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2.5.2 DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Dopravná infraštruktúra je tvorená sústavou komunikácií a zariadení, ktoré slúžia na plnenie

jednej zo základných ľudských potrieb - dopravy a prepravy.

2.5.2.1 CESTNÁ DOPRAVA

Obec Naháč je napojená na cestnú sieť štátnou cestou druhej triedy č.II./502 (Vrbové –Trstín),

ktorá prechádza katastrálnym územím obce. Z hľadiska širších vzťahov sa cesta č.II./502 v Trstíne

napája na cestnú komunikáciu I. triedy č.I./51 (Trnava – Senica), ktorá v pokračovaní za Trnavou

mimoúrovňovou križovatkou zabezpečuje prepojenie obce Naháč aj na diaľnicu D1.

Hlavnú komunikačnú trasu obce tvorí štátna cesta č.II./502 (v celkovej dĺžke cca 1,3 km), na kraji

obce je na ňu napojená cesta III. triedy č.III./1275 v smere na Horné Dubové. Opravu a údržbu

ciest II. aj III. triedy na celom území okresu zabezpečuje Správa a údržba ciest TTSK, patriaca pod

Trnavský samosprávny kraj. Obec v roku 2019 rekonštruovala niektoré miestne komunikácie a

ďalšie miestne úseky má v pláne opraviť v najbližších rokoch.

ANALYTICKÁ ČASŤ 2021 - 2025

NAHÁČ

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

25. MÁJA 2021

O B C E - E P R O . S K 31

www.obecnahac.sk
www.obecnahac.sk
https://www.obce-epro.sk/


2.5.2.2 HROMADNÁ DOPRAVA

Cestná hromadná doprava osôb je zabezpečovaná prostredníctvom SAD. Napojenie na

diaľkovú hromadnú dopravu je možné v Trnave.

2.5.2.3 ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Dopravné zariadenie železničnej dopravy sa na území obce nenachádza.
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2.5.2.4 LODNÁ DOPRAVA

V obci sa nenachádza vodný tok na ktorom by bola realizovaná lodná doprava.

2.5.2.5 LETECKÁ DOPRAVA

Najbližšie letisko medzinárodného významu je Letisko M.R.Štefánika v Bratislave vzdialené 68

km.

2.5.2.6 STATICKÁ DOPRAVA

Odstavné plochy a parkoviská sú vybudované len v obmedzenej miere. Na parkovanie sa

väčšinou využíva krajnica miestnych komunikácií, alebo majú obyvatelia urobené státia na

vlastných pozemkoch.

2.5.2.7 PEŠIA DOPRAVA

Chodníky nie sú vybudované ani popri ceste druhej triedy č.II./502. Obyvatelia sa pešo

presúvajú po okraji miestnych komunikácií.
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2.5.2.8 CYKLISTICKÁ DOPRAVA

V obci nie je vybudovaný cyklochodník, ktorým by sa mohli využívať cyklisti na bezpečný

presun v rámci obce, alebo na rodinné cyklovýlety do okolia rodiny s deťmi.

2.5.3 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Technická infraštruktúra je tvorená sústavou inžinierskych sietí, ktoré zabezpečujú obsluhu

územia. Túto obsluhu zabezpečujú energetické, informačné alebo ďalšie špecifické systémy,

ktorých súčasťou sú v základnom usporiadaní zdroje, rozvody, odberné miesta alebo súčasti

zariadení, spotrebiče a ďalšie špecifické zariadenia, ktorými sa väčšinou menia parametre

dodávaných médií alebo signálov.

Jednotlivé prvky technickej infraštruktúry výrazne zasahujú do života obyvateľov tým, že

ovplyvňujú životné prostredie a vytvárajú limity v podobe ochranných, bezpečnostných a

hygienických pásiem. Na druhej strane ale taktiež vytvárajú podmienky pre fungovanie všetkých

ostatných systémov v spoločnosti.

2.5.3.1 ZÁSOBOVANIE VODOU

Verejný vodovod v obci Naháč je vybudovaný a 99% obyvateľov je naň napojených.

Prevádzkovateľom vodovodu je obec. Technický stav vodovodnej siete už nie je vyhovujúci a

je nutná jeho rekonštrukcia a využitie podzemných zásob pitnej vody (v súčasnosti sa čerpá

z povrchových zdrojov). Projekt sa uskutoční v dvoch etapách. V pláne je v roku 2023 až 2024.

V prvej etape sa vymení prípojné potrubie za nové DN 250 v dĺžke 525 m a zrealizuje sa nový

hĺbkový vrt. Následne v II. etape plánuje obec previesť rekonštrukciu stavebnej časti objektov

a rekonštrukciu rozvodov vodovodnej siete v obci.
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2.5.3.2 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Obec je elektrifikovaná. VN rozvody sú vedené vzduchom na stožiaroch. Distribučné stanice

sú stožiarovej konštrukcie. Sekundárna sieť v obci je vybudovaná ako vzdušná na stožiaroch.

Technický stav je vyhovujúci.

2.5.3.3 ZÁSOBOVANIE PLYNOM

Obec je plynofikovaná. Väčšina obyvateľov je pripojená na túto sieť.
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2.5.3.4 ZÁSOBOVANIE TEPLOM

Vzhľadom na plynofikáciu obce využívajú obyvatelia aj podnikateľské subjekty na výrobu tepla

plynové kotly. Na ohrev vody sa používa prídavný zásobník teplej úžitkovej vody k plynovému

kotlu, alebo majú inštalované elektrické ohrievače vody.

2.5.3.5 ODVÁDZANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD

V obci bola vybudovaná splašková kanalizačná sieť a biologická ČOV, avšak ešte nie je funkčná,

obyvatelia nie sú na ňu napojení. V ďalších etapách (II. III. IV. a V.etepa), ktoré sú plánované na

roky 2022 až 2025 – obec plánuje kanalizáciu dobudovať a uviesť do prevádzky. Nakoľko celkové

náklady projektového zámeru dosahujú 450 000 Eur, podmienkou realizácie je získanie dotačných

prostriedkov.
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2.5.3.6 TELEKOMUNIKÁCIE

V obci je prevádzkovaná pevná telekomunikačná sieť pre hlasové aj dátové služby v dostatočnej

kapacite aj kvalite prístupu k týmto službám. Taktiež je tu možné využívať služby mobilných

telekomunikačných operátorov vo vyhovujúcej kvalite. Je tu dostupná aj káblová televízia.

V celej obci je vybudovaný rozhlas, ktorého rozvod je prostredníctvom vzdušných vedení po

stĺpoch vo vyhovujúcej technickej kvalite.

2.5.3.7 VEREJNÉ OSVETLENIE

Osvetlenie komunikácií a verejných priestorov v obci Naháč je zabezpečené už úspornými

svietidlami. V roku 2020 bola jeho realizovaná rekonštrukcia, takže už je vo vyhovujúcom

technickom stave.

2.5.4 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA

Limitmi využitia územia sa rozumejú regulatívy, ktoré vychádzajú z platnej územnoplánovacej

dokumentácie na úrovni obce, alebo nadradenej územnoplánovacej dokumentácie (územný plán
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VÚC).

2.5.5 ZHRNUTIE ÚZEMNO-TECHNICKEJ ANALÝZY

Obec je napojená na cestnú sieť štátnou cestou druhej triedy č.II./502 (Vrbové –Trstín), ktorá

prechádza katastrálnym územím obce. Z hľadiska širších vzťahov sa cesta č.II./502 v Trstíne napája

na cestnú komunikáciu I. triedy č.I./51 (Trnava – Senica), ktorá pokračuje za Trnavou a

mimoúrovňovou križovatkou zabezpečuje prepojenie obce Naháč aj na diaľnicu D1. V roku 2019

rekonštruovala obec niektoré miestne komunikácie a ďalšie miestne úseky so zníženou

technickou kvalitou má v pláne opraviť v najbližších rokoch. Cestná hromadná doprava osôb

je zabezpečovaná prostredníctvom SAD. Odstavné plochy a parkoviská sú vybudované len v

obmedzenej miere. Pre bezpečnejší pohyb po obci je potrebné dobudovať chodníky pre peších aj

cyklochodník.

Na verejný vodovod v obci je napojených 99% obyvateľov. Avšak technický stav vodovodnej

siete už nie je vyhovujúci a je nutná jeho rekonštrukcia a využitie podzemných zásob pitnej vody

(v súčasnosti sa čerpá z povrchových zdrojov). V pláne je v roku 2023 až 2024 realizovať v I.

etape výmenu prípojného potrubia za nové DN 250 v dĺžke 525 m a zrealizovať nový hĺbkový vrt.

Následne v II. etape plánuje obec previesť rekonštrukciu stavebnej časti objektov a rekonštrukciu

rozvodov vodovodnej siete v obci. Obec je elektrifikovaná aj plynofikovaná. V obci už bola

vybudovaná aj splašková kanalizačná sieť a biologická ČOV, avšak ešte nie je funkčná, obyvatelia

ešte nie sú na ňu napojení. V ďalších etapách (II. III. IV. a V.etepa), ktoré sú plánované na roky

2022 až 2025, obec plánuje kanalizáciu dobudovať, uviesť do prevádzky a postupne pripájať

obyvateľov. V roku 2020 už bola realizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia, takže je vo

vyhovujúcom technickom stave.

2.6 PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNA ANALÝZA

Prírodno-environemtálna analýza je zameraná na analýzu jednotlivých zložiek životného

prostredia. Obsahuje informácie o kvalite ovzdušia, vodstve, odpadovom hospodárstve, reliéfe a

ďalších zložkách.

Prírodno-environemtálna analýza je zameraná na analýzu jednotlivých zložiek životného
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prostredia. Obsahuje informácie o kvalite ovzdušia, vodstve, odpadovom hospodárstve, reliéfe a

ďalších zložkách.

2.6.1 OVZDUŠIE

Celý Trnavský kraj patrí v rámci SR z hľadiska znečistenia ovzdušia k menej zaťaženým územiam

Slovenska. Najväčší podiel na znečisťovaní ovzdušia v lokalite Trnava majú emisie z lokálnych

stacionárnych zdrojov a emisie z automobilovej dopravy. Na území obce Naháč sa však

nenachádzajú väčšie zdroje znečistenia životného prostredia. Ovzdušie v katastri obce podľa mapy

zaťaženia je zaradené medzi stredne až mierne znečistené.
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2.6.2 VODNÉ TOKY A PLOCHY

Katastrálne územie obce Naháč, ako celý okres Trnava, patrí do povodia Váhu. Cez kataster

obce pretekajú Krupský a Dubovský potok. Tieto vodné toky sú regulované a stabilizované. Ich

správcom je Slovenský vodohospodárky podnik – SVP š.p. OZ Piešťany.

2.6.3 PÔDA

Na území prevládajú hnedozemné a ilimerizované pôdy, na vápencoch zase rendziny. Väčšina

pôd v katastrálnom území je zaradená podľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ)

do kvalitatívne lepších skupín poľnohospodárskych pôd.

2.6.4 HLUK

Na území obce sa nenachádza žiadny faktor, ktorý by spôsoboval nadmernú hlučnosť. Za jediný
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zdrojom hluku tu môžeme považať automobilovú dopravu. Ide o zdroj hluku líniového charakteru,

ktorý je v norme.

2.6.5 ŽIARENIE

Zdroje žiarenia je možné rozdeliť na prírodné a umelé. Medzi najčastejšie zdroje prírodného

žiarenia patrí radón. V obci bolo identifikované nízke riziko výskytu radónu. Globálnym

problémom, ktorý zasahuje aj do územia obce, je ultrafialové žiarenie. Hrúbka ozónovej vrstvy,

ktorá slúži na jeho zachytávanie, je v posledných rokoch nad celým územím SR podpriemerná, t.j.

pod hranicou 300 DU (cca 3 mm).
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2.6.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

V rámci odpadového hospodárstva a nakladania s odpadom má obec uzatvorenú zmluvu so

spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o. na vývoz TKO aj separovaného odpadu. Na svojej webovej stránke

má zverejnený harmonogram vývozu, napr. TKO sa vyváža 2x do mesiaca. Separovanný odpad

obyvatelia uskladňujú vo farebných vreciach, nádobách alebo kontajneroch. Modré nádoby sú pre

papier, zelené kontajnery pre sklo. Na plasty sú určené žlté vrecia, alebo zberné nádoby.

Ekologické nakladanie s odpadom vznikajúcim na území obce je podporované realizovaním

informačno-poznávacích aktivít, ktoré sú zamerané na ochranu prírody.

2.6.7 ZELEŇ

Poľnohospodárska pôda v obci zaberá 700,8 ha. Z toho najväčšiu časť tvorí orná pôda (476,6

ha). Zeleň je na trvalo trávnatých porastoch o výmere 206 ha a v záhradách na ploche 18,2 ha.

Nepoľnohospodárska pôda v obci zaberá 1266,4 ha. Najväčšiu plochu z nej 1191,2 ha zaberá lesná

pôda a zastavaná plocha je na 43,2 ha.
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Celková zelená revitalizácia centrálnej zóny obce sa z dôvodu nedostatku finančných

prostriedkov zatiaľ neuskutočnila v plnom rozsahu. Na zlepšenie tohoto stavu má obec v pláne

revitalizovať okolie Kultúrneho domu aj Domu smútku. Ďalšie úprava prebehne na zelených

plochách záhrady a nádvoria Pamätného domu J. Fándlyho.

2.6.8 RELIÉF

Kataster obce Naháč sa rozprestiera v nadmorskej výške od 230 do 461 m n.m., pričom

stredná časť obce leží v nadmorskej výške 246 m n.m., reliéf je pahorkatinový.
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2.6.9 GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE

Geomorfologické členenie povrchu Zeme je systematické a hierarchické usporiadanie

geomorfologických celkov (pohoria, vrchoviny, nížiny) na základe ich geomorfologickej príbuznosti

a blízkosti. Je to druh fyzicko-geografického členenia povrchu Zeme. Vodidlom pri zoskupovaní

príbuzných celkov je do značnej miery spoločná geologická minulosť, no prihliada sa aj ku

geografickým faktorom.
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Kataster obce Naháč sa nachádza na rozhraní medzi Malými Karpatmi a Trnavskou

pahorkatinou. V rámci Malých Karpát je táto oblasť zaradená do jednotky Brezovských Karpát.

Brezovské Karpaty tvoria vrchy - Klenová, Vrátna, Červička, Úval, Vysoká hora a Kýčera. Malé

Karpaty patria do sústavy centrálnych Západných Karpát, ktoré patria k Alpsko-himalájskej

sústave.

2.6.10 GEOLOGICKÉ PODLOŽIE

V katastrálnom území obce v geologickom podloží sa nachádza horninové zloženie:

• deluviálne sedimenty vcelku - litofaciálne nerozlíšené svahoviny a sutiny,

• lakšárske súvrstvie - jablonický zlepenec - zlepence,

• wettersteinské dolomity - svetlosivé vrstevnaté dolomity, lagunárne vrstvovité dolomity,

rohovcové dolomity,

• baranecké pieskovce - karbonátové pieskovce, klastické vápence, jemnozrnné zlepence a

piesčité sliene
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2.6.11 KLIMATICKÉ PODMIENKY

Územie obce patrí do teplej klimatickej oblasti, ktorú charakterizuje teplé a suché podnebie s

miernou zimou. Priemerná ročná teplota vzduchu dosahuje 7 až 8 °C. Priemerný počet letných dní

v roku s teplotou nad 25 °C je 45. Priemerný počet ľadových dní v roku s teplotou pod 0,1 °C je 40.

Zrážky priemerne dosahujú 800 mm/rok .
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2.6.12 RASTLINSTVO

Územie obce v severnej časti katastra patrí pod západokarpatskú kvetenu a ostatné časti pod

teplomilnú kvetenu. V druhovom zložení prevláda vplyv teplomilnej panónskej flóry. V minulosti

sa na celom území nachádzali lesy, ktoré boli antropogénnou činnosťou pretvorené na

poľnohospodársku pôdu alebo na produkčné lesy.

V Malých Karpatoch vo vyšších polohách a na severných svahoch sa vyskytujú bučiny horského

a podhorského typu s prímesou smreka. V hrebeňovom pásme je vyššie zastúpenie jaseňa, v

podhorských častiach s hrabom a dubom. Podrast v tomto type porastov tvoria kroviny ako

maliny, černice, liesky, bršlen európsky, baza čierna. Pri potokoch sú vŕby, jelša lepkavá , topole.

Z bylín prevláda zubačka cibuľková, ostrica chlpatá a lesná, kyslička obyčajná, cesnačka lekárska,

šalvia lekárska. Značnú rozlohu však zaberajú „holé bučiny“, kde podrast nahradzuje suché lístie

s roztrúsenými jedincami mliečnika mandľového.

Typické pre Podmalokarpatskú pahorkatinu sú lesostepné spoločenstvá, ktoré reprezentujú
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typickú teplú a suchomilnú panónsku flóru. Typickými drevinami sú tu dub plstnatý, dub cerový,

hrab obyčajný, lipa malolistá, čerešňa vtáčia. S krovín tu prevláda drieň, svíb, hloh. Na suchých

svahoch bola umelo vysadená borovica čierna. Z chránených rastlín na tomto území vyskytuje

poniklec veľkokvetý, hlaváčik jarný, veternica lesná, jasenec biely, klinček Lumitzerov, kosatec

nízky.

2.6.13 ŽIVOČÍŠSTVO

Zo zoografického pohľadu najväčšia časť územia patrí do zóny listnatých lesov eurosibírskej

podoblasti, čiastočne je tu zastúpená aj zóna stepí. Z ekologického hľadiska patrí väčšina druhov

fauny do formácie listnatého lesa, lesostepí a stepí.

Z nižších živočíchov tu prevládajú mäkkýše, hmyz, najmä chrobáky a motýle. Problémom je

hojný výskyt kliešťov. Z obojživelníkov tu prevládajú salamandra škvrnitá, mlok veľký i obyčajný,

kunka žltobruchá, ropucha obyčajná a zelená, skokan rapotavý, zelený, hnedý, štíhly a hnedý.

Z plazov prevláda jašterica obyčajná, jašterica zelená (Prírodná rezervácia Katarínka), slepúch

lámavý, užovka obyčajná, užovka stromová, užovka hladká.

Z vtákov prevládajú sýkorky, ďatle, mucháriky, červienky, sláviky, penice, žltochvosty, hýle a

vlhy. Z dravcov je to myšiak hôrny ä v zime sem migruje myšiak severný a jastrab krahulec. Veľmi

zriedkavý je výskyt sokola rároha, orla krikľavého a orla malého. V posledných piatich rokoch bol

potvrdený výskyt hniezd bociana čierneho a včelára obyčajného. Zo sov prevláda výr skalný, sova

obyčajná, myšiarka ušatá a kuvik plačlivý. Z cicavcov je tu hojný výskyt hlodavcov, plchov, ježov.

Významný je aj výskyt teplomilnej fauny, ktorú predstavuje modlivka zelená, lajniak skrabeusovitý,

obaľovače. Z poľovnej zveri prevláda srnec poľný, diviak lesný, jeleň lesný, muflón lesný, líška

obyčajná a periodický výskyt daniela škvrnitého. Na poliach sa vyskytuje bažant poľovný, zajac

poľný, škovránok poľný, pipíška chochlatá.

2.6.14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Životné prostredie v riešenom území nie je narušené, je evidované na úrovni II.triedy -

prostredie vyhovujúce. Obec dôsledne rieši nakladanie s o odpadmi a monitoruje, či nevznikajú

v prírode nelegálne skládky. Podporuje triedenie odpadu aj likvidáciu biologicky rozložiteľného
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odpadu. Najbližšie k územiu obce je ohrozená oblasť Trnavskogalantská.

2.6.15 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

V rámci ochrany prírody a krajiny je potrebné dbať predovšetkým na ochranu 3 základných

zložiek: vody, ovzdušia a samotnej prírody a krajiny. Starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone

č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov. Tento zákon

vytvára podmienky na všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd, vrátane vodných

ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových

vôd a na ich účelné a hospodárne využívanie. Na ochranu ovzdušia slúži zákon č. 137/2010 Z. z.

o ovzduší v znení neskorších predpisov o ochrane ovzdušia, ktorý upravuje práva a povinnosti

právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou

činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov znečisťovania. Základným právnym predpisom

na ochranu prírody je zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
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predpisov.

Mapa národných parkov a chránených krajinných oblastí SR

V riešenom území sa ochrana prírody a krajiny zabezpečuje v zmysle zákona NR SR č.543/2002

Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Vyhláškou Ministerstva kultúry SSR č. 64/1976 Zb. zo dňa 5. mája

1976 boli Malé Karpaty, ktoré majú rozlohu 65 500 ha, vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť -

CHKO. Kataster obce Naháč sa nachádza v okrese Trnava, leží na rozhraní medzi Malými Karpatmi

a Trnavskou pahorkatinou.

2.6.16 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA A POTENCIÁLNE ROZVOJOVÉ
PLOCHY

Z pohľadu prírodno-environmentálnej analýzy ide o územia, ktoré sú definované v zmysle

zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 a vyhláškou Ministerstva ŽP SR č. 24/2003, ktorou

sa vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Potenciálne rozvojové plochy sú

územia, ktoré je možné využiť na rozvoj takých činností, ktoré sú v súlade so zákonom o ochrane
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prírody a krajiny a nenarušia ráz a charakter obce.

2.6.17 ZHRNUTIE PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNEJ ANALÝZY

Na území obce Naháč sa nenachádzajú zdroje znečisťovania životného prostredia. Ovzdušie

v katastri obce je zaradené medzi stredne až mierne znečistené. Cez kataster obce pretekajú

Krupský a Dubovský potok, pričom tieto vodné toky sú regulované a stabilizované. Väčšina pôd

v katastrálnom území je zaradená podľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek do

kvalitatívne lepších skupín poľnohospodárskych pôd. Nenachádza sa tu žiadny faktor, ktorý by

spôsoboval nadmernú hlučnosť.

V rámci odpadového hospodárstva a nakladania s odpadom má obec uzatvorenú zmluvu

so spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o. na vývoz TKO aj separovaného odpadu. Vývoz je realizovaný

pravidelne podľa zverejného harmonogramu. Celková zelená revitalizácia centrálnej zóny obce sa

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zatiaľ neuskutočnila v plnom rozsahu. Na zlepšenie

tohoto stavu má obec v pláne revitalizovať okolie Kultúrneho domu aj Domu smútku.

Ďalšie úprava prebehne na zelených plochách záhrady a nádvoria Pamätného domu J. Fándlyho.

Územie obce patrí do teplej klimatickej oblasti, ktorú charakterizuje teplé a suché podnebie

s miernou zimou. Severná časť katastra patrí pod západokarpatskú kvetenu a ostatné časti pod

teplomilnú kvetenu. V druhovom zložení prevláda vplyv teplomilnej panónskej flóry. V minulosti

sa na celom území nachádzali lesy, ktoré boli antropogénnou činnosťou pretvorené na

poľnohospodársku pôdu alebo na produkčné lesy. Zo zoografického pohľadu najväčšia časť

územia patrí do zóny listnatých lesov eurosibírskej podoblasti, čiastočne je tu zastúpená aj zóna

stepí.

2.7 ZHODNOTENIE PRIESKUMOV VEREJNEJ MIENKY

Zhodnotenie prieskumu verejnej mienky tvorí samostatnú prílohu k dokumentu.

2.8 SWOT ANALÝZA

SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného

stavu riešeného územia.
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2.8.1 CELKOVÁ SWOT ANALÝZA

Výsledná SWOT analýza

Silné stránky Slabé stránky

8 7

8 8

9 6

9 7

8 6

7 7

Príležitosti Ohrozenia

9 7

7 6

7 8

6

» Kvalita ovzdušia a absencia zdrojov

znečisťovania životného prostredia
» Nedokončená kanalizácia a ČOV

» Podpora kultúrneho, spoločenského

aj športového života v obci

» Technický problém pri dodávke

pitnej vody

» Výhodná poloha obce v blízkosti

krajského mesta aj hlavného mesta

Slovenska

» Nerozvinuté služby pre cestovný

ruch

» Pracovné príležitosti v blízkom okolí

obce

» Nerevitalizované oddychové a

parkové plochy

» Priemerná mzda v lokalite patriaca k

najvyšším v rámci Slovenska
» Absencia obecného zberného dvora

» Prírodné podmienky vhodné pre

rozvoj agroturistiky
» Chýbajúci územný plán obce

» Získanie dodácie na dobudovanie a

skvalitnenie technickej infraštruktúry

(voda, kanál, ČOV)

» Nepriaznivá demografická štruktúra

v prirodzenom prírastku

» Ponuka zaujímavých podmienok pre

záujemcov o IBV

» Neochota bývania mladých rodín na

vidieku

» Podpora Trnavského samosprávneho

kraja pri rozvoji obcí

» Nízka kvalita cestných komunikácií a

bezpečnosť dopravy v obci

» Skvalitnenie podmienok na

cykloturistiku
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6

2.8.0.1 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE

Na základe hodnôt z tejto tabuľky bolo možné určiť typ výslednej stratégie. Zatiaľ čo rozdiel

silných a slabých stránok vyšiel 49 - 41 = 8, rozdiel príležitostí a ohrození bol 35 - 21 = 14, čo

spoločne udáva ofenzívny typ stratégie.

Ide o najatraktívnejší strategický variant. Môže si ho zvoliť také riešené územie, v ktorom

prevažujú silné stránky nad slabými a príležitosti nad hrozbami. Vzhľadom na výraznú prevahu

silných stránok je obec schopná využiť všetky ponúkajúce sa príležitosti. Odporúča sa ofenzívna

stratégia z pozície sily.

» Využitie kultúrnych zaujímavostí pre

rozvoj CR
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2.9 MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY

FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY

1) Získanie dodácie

na dobudovanie a

skvalitnenie

technickej

infraštruktúry

(voda, kanál, ČOV)

2) Ponuka

zaujímavých

podmienok pre

záujemcov o IBV

3) Podpora

Trnavského

samosprávneho

kraja pri rozvoji

obcí

4) Skvalitnenie

podmienok na

cykloturistiku

5) Využitie

kultúrnych

zaujímavostí pre

rozvoj CR

A) Kvalita ovzdušia a

absencia zdrojov

znečisťovania životného

prostredia

++ ++ +

B) Podpora kultúrneho,

spoločenského aj

športového života v obci

+ ++ + +

C) Výhodná poloha obce + + ++ ++
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1) Získanie dodácie

na dobudovanie a

skvalitnenie

technickej

infraštruktúry

(voda, kanál, ČOV)

2) Ponuka

zaujímavých

podmienok pre

záujemcov o IBV

3) Podpora

Trnavského

samosprávneho

kraja pri rozvoji

obcí

4) Skvalitnenie

podmienok na

cykloturistiku

5) Využitie

kultúrnych

zaujímavostí pre

rozvoj CR

v blízkosti krajského

mesta aj hlavného

mesta Slovenska

D) Pracovné príležitosti v

blízkom okolí obce
+

E) Priemerná mzda v

lokalite patriaca k

najvyšším v rámci

Slovenska

+

F) Prírodné podmienky

vhodné pre rozvoj

agroturistiky

+ +
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STRATEGICKÁ ČASŤ

Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja riešeného územia

pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík. Určuje hlavné ciele a

priority rozvoja územia pri rešpektovaní princípov regionálnej

politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného

rozvoja. Po zhodnotení pripravenosti projektových zámerov sa

navrhuje celá štruktúra jednotlivých cieľov, priorít, opatrení a

aktivít, ktoré je potrebné postupne naplniť.
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3.1 OPIS ROZVOJOVEJ STRATÉGIE

V rámci rozvojovej stratégie bola vyhotovená hierachicky usporiadaná štruktúra cieľov, priorít,

opatrení a aktivít. V nadväznosti na ciele boli definované priority a opatrenia, ktoré ich bližšie

špecifikujú. Najdôležitejšou časťou sú aktivity, teda konkrétne projektové zámery, realizáciou

ktorých bude zároveň postupne naplnená vízia obce.

3.2 VÍZIA

„Príťažlivá obec s kvalitným životným

prostredím, ktorá zabezpečuje priaznivé

podmienky pre plnohodnotný a harmonický

život obyvateľov a s efektívnym využívaním

svojho kultúrno-historického potenciálu pre

rozvoj CR“

3.3 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA

Ukazovateľ výstupu Projektový zámer Príprava projektu Akčný plán

Monitorovanie Finančný rámec Hodnotiace kritérium

Výnosovo-nákladová analýza Mapa aktivít

CIEĽ 1: HOSPODÁRSKA OBLASŤ

Priorita 1.1: Infraštruktúra

Opatrenie 1.1.1: Technická infraštruktúra

Aktivita 1.1.1.1: Rekonštrukcia vodovodu - I. a II. etapa
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Aktivita 1.1.1.2: Dobudovanie splaškovej kanalizácie - II., III., IV. a V. etapa

Opatrenie 1.1.2: Dopravná Infraštruktúra

Aktivita 1.1.2.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Priorita 1.2: Plánovanie dlhodobého rozvoja obce

Opatrenie 1.2.1: Základný strategický dokument obce

Aktivita 1.2.1.1: Vypracovanie územného plánu obce

CIEĽ 2: SOCIÁLNA OBLASŤ

Priorita 2.1: Rozvoj kultúry

Opatrenie 2.1.1: Obnova kultúrnej pamiatky

Aktivita 2.1.1.1: Rekonštrukcia Pamätného domu Juraja Fándlyho – III. etapa (obnova fasády

objektu)

Opatrenie 2.1.2: Podpora kultúrneho života

Aktivita 2.1.2.1: Podpora spoločenských a kultúrnych aktivít na území obce, resp. činnosti ZO

Jednoty dôchodcov Slovenska v Naháči

Priorita 2.2: Rozvoj športu

Opatrenie 2.2.1: Podpora športových aktivít

Aktivita 2.2.1.1: Vybudovanie detského ihriska

Aktivita 2.2.1.2: Podpora športových aktivít na území obce a činnosti športového klubu (ŠK

Naháč - futbalový oddiel)

Priorita 2.3: Obecné budovy

Opatrenie 2.3.1: Rekonštrukcia obecných objektov

Aktivita 2.3.1.1: Rekonštrukcia budovy a okolia Domu smútku

Aktivita 2.3.1.2: Prestavba bývalej budovy Pošty na bytový dom

CIEĽ 3: ENVIROMENTÁLNA OBLASŤ

Priorita 3.1: Zníženie odpadu

Opatrenie 3.1.1: Separovanie odpadu

Aktivita 3.1.1.1: Rozšírenie separovaného zberu odpadov a zvyšovanie ekologického

povedomia občanov
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Priorita 3.2: Ochrana prírody

Opatrenie 3.2.1: Zelené obecné plochy

Aktivita 3.2.1.1: Revitalizácia záhrady a nádvoria Pamätného domu J. Fándlyho



Aktivita 3.2.1.2: Revitalizácia okolia Kultúrneho domu

Opatrenie 3.2.2: Návratné zdroje

Aktivita 3.2.2.1: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kabín TJ

Aktivita 3.2.2.2: Zvýšenie energetickej účinnosti a rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení

a aktivít, potrebných na zabezpečenie realizácie PHRSR.

Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie cieľov minimálne na

úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými

skupinami projektov.
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FORMULÁR Č. P 1 - PREHĽAD OPATRENÍ, PROJEKTOV A AKTIVÍT PODĽA

OBLASTÍ

Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť

1.1.1 Technická infraštruktúra

1.1.1.1 Rekonštrukcia

vodovodu - I. a II. etapa

1.1 Infraštruktúra

1.1.1.2 Dobudovanie

splaškovej kanalizácie - II.,

III., IV. a V. etapa

1.1.2 Dopravná Infraštruktúra
1.1.2.1 Rekonštrukcia

miestnych komunikácií

1.2.1 Základný strategický

dokument obce

1.2.1.1 Vypracovanie

územného plánu obce

1.2 Plánovanie dlhodobého

rozvoja obce

2.1.1 Obnova kultúrnej

pamiatky

2.1.1.1 Rekonštrukcia

Pamätného domu Juraja

Fándlyho – III. etapa (obnova

fasády objektu)

2.1 Rozvoj kultúry

2.1.2 Podpora kultúrneho

života

2.1.2.1 Podpora

spoločenských a kultúrnych

aktivít na území obce, resp.

činnosti ZO Jednoty

dôchodcov Slovenska v

Naháči

2.2.1 Podpora športových

aktivít

2.2.1.1 Vybudovanie

detského ihriska

2.2 Rozvoj športu
2.2.1.2 Podpora športových

aktivít na území obce a

činnosti športového klubu

(ŠK Naháč - futbalový oddiel)
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Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť

2.3.1 Rekonštrukcia obecných

objektov

2.3.1.1 Rekonštrukcia

budovy a okolia Domu

smútku 2.3 Obecné budovy

2.3.1.2 Prestavba bývalej

budovy Pošty na bytový dom

3.1.1 Separovanie odpadu

3.1.1.1 Rozšírenie

separovaného zberu

odpadov a zvyšovanie

ekologického povedomia

občanov

3.1 Zníženie odpadu

3.2.1 Zelené obecné plochy

3.2.1.1 Revitalizácia záhrady

a nádvoria Pamätného domu

J. Fándlyho

3.2 Ochrana prírody

3.2.1.2 Revitalizácia okolia

Kultúrneho domu

3.2.2 Návratné zdroje

3.2.2.1 Zvýšenie energetickej

účinnosti budovy Kabín TJ

3.2.2.2 Zvýšenie energetickej

účinnosti a rekonštrukcia

budovy Kultúrneho domu
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FORMULÁR Č. P 2 - ZOZNAM UKAZOVATEĽOV CIEĽOV/PRIORITNÝCH OBLASTÍ

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra

Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.1: Technická infraštruktúra/Rekonštrukcia vodovodu - I. a II. etapa

Hlavné

ukazovatele
Kvalita pitnej vody

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2023 2024

Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.2: Technická infraštruktúra/Dobudovanie splaškovej kanalizácie - II., III., IV. a V. etapa

Hlavné

ukazovatele
Funkčná kanalizačná sieť

Ukazovatele

dopadu
Počet prípojok

2022 2025

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra

Opatrenie 1.1.2/Aktivita 1.1.2.1: Dopravná Infraštruktúra/Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Hlavné Kvalita miestnych ciest Ukazovatele Dĺžka 2022 2024
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

ukazovatele dopadu

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 2: Plánovanie dlhodobého rozvoja obce

Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.1: Základný strategický dokument obce/Vypracovanie územného plánu obce

Hlavné

ukazovatele
Aktuálny územný plán obce

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2021 2024

0 1

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Rozvoj kultúry

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.1: Obnova kultúrnej pamiatky/Rekonštrukcia Pamätného domu Juraja Fándlyho – III. etapa (obnova

fasády objektu)
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Hlavné

ukazovatele

Dokončenie obnovy Pamätného

domu

Ukazovatele

dopadu
Počet

2021 2022

1 1

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Rozvoj kultúry

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.1: Podpora kultúrneho života/Podpora spoločenských a kultúrnych aktivít na území obce, resp. činnosti

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Naháči

Hlavné

ukazovatele

Zaujímavé kultúrne a

spoločenské podujatia v obci

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2021 2025

0 15

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 2: Rozvoj športu
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.1: Podpora športových aktivít/Vybudovanie detského ihriska

Hlavné

ukazovatele

Bezpečné detské exteriérové

ihrisko

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2021 2021

0 1

Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.2: Podpora športových aktivít/Podpora športových aktivít na území obce a činnosti športového klubu (ŠK

Naháč - futbalový oddiel)

Hlavné

ukazovatele
Organizované športové aktivity

Ukazovatele

dopadu
Počet

2021 2025

0 15

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 3: Obecné budovy

Opatrenie 2.3.1/Aktivita 2.3.1.1: Rekonštrukcia obecných objektov/Rekonštrukcia budovy a okolia Domu smútku

Hlavné

ukazovatele
Dôstojný Dom smútku

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2025 2025

1 1
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Opatrenie 2.3.1/Aktivita 2.3.1.2: Rekonštrukcia obecných objektov/Prestavba bývalej budovy Pošty na bytový dom

Hlavné

ukazovatele
Sociálne nájomné byty

Ukazovatele

dopadu
Počet

2022 2022

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Zníženie odpadu

Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.1: Separovanie odpadu/Rozšírenie separovaného zberu odpadov a zvyšovanie ekologického povedomia

občanov

Hlavné

ukazovatele
Dôsledné separovanie

Ukazovatele

dopadu
Váha

2022 2022

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 2: Ochrana prírody

Opatrenie 3.2.1/Aktivita 3.2.1.1: Zelené obecné plochy/Revitalizácia záhrady a nádvoria Pamätného domu J. Fándlyho

Hlavné

ukazovatele
Okolie Pamätného domu

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2022 2022

1 1

Opatrenie 3.2.1/Aktivita 3.2.1.2: Zelené obecné plochy/Revitalizácia okolia Kultúrneho domu

Hlavné

ukazovatele
Zeleň v okolí Kultúrneho domu

Ukazovatele

dopadu
Počet

2024 2024

1 1

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 2: Ochrana prírody

Opatrenie 3.2.2/Aktivita 3.2.2.1: Návratné zdroje/Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kabín TJ

Hlavné

ukazovatele
Zníženie nákladov na prevádzku

Ukazovatele

vplyvu
Počet budov

2023 2023

1 1
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Opatrenie 3.2.2/Aktivita 3.2.2.2: Návratné zdroje/Zvýšenie energetickej účinnosti a rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu

Hlavné

ukazovatele

Zníženie prevádzkových

nákladov

Ukazovatele

dopadu
Počet budov

2025 2025

1 1

Návrat na hierarchickú štruktúru

PROGRAMOVÁ ČASŤ 2021 - 2025

NAHÁČ

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

25. MÁJA 2021

O B C E - E P R O . S K 69

www.obecnahac.sk
www.obecnahac.sk
https://www.obce-epro.sk/


FORMULÁR Č. P 4 - FORMULÁR NA PRÍPRAVU PROJEKTOV

Názov projektu Rekonštrukcia vodovodu - I. a II. etapa

Garant Obec Naháč

Kontaktná osoba garanta PhDr. David Ivanovič PhD

Partneri garanta Spoločnosť realizujúca vodovodné siete a studne

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2024

Stav projektu pred realizáciou
Nevyhovujúci technický stav existujúcej vodovodnej

siete a nevyhovujúci zdroj pitnej vody

Cieľ projektu Skvalitniť dodávanú pitnú vodu

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká Znečistenie zdroja pitnej vody

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Dobudovanie splaškovej kanalizácie - II., III., IV. a V.

etapa

Garant Obec Naháč

Kontaktná osoba garanta PhDr. David Ivanovič PhD

Partneri garanta Spoločnosť realizujúca kanalizačné siete

Začatie a ukončenie projektu 2022 až 2025

Stav projektu pred realizáciou Nedobudovaná a nefunkčná kanalizačná sieť

Cieľ projektu
Realizácia pripojení na kanál a využívanie funkčnej

kanalizácie
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Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet prípojok

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Vypracovanie územného plánu obce

Garant Obec Naháč

Kontaktná osoba garanta PhDr. David Ivanovič PhD

Partneri garanta Projektanti a spracovateľ územného plánu

Začatie a ukončenie projektu 2021 až 2024

Stav projektu pred realizáciou Absencia dlhodobého územného plánu obce

Cieľ projektu Plánovaný rozvoj obce

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Garant Obec Naháč

Kontaktná osoba garanta PhDr. David Ivanovič PhD

Partneri garanta Cestná spoločnosť
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Začatie a ukončenie projektu 2022 až 2024

Stav projektu pred realizáciou
Nevyhovujúci technický stav niektorých úsekov

miestnych komunikácií

Cieľ projektu Skvalitniť miestne cesty

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Dĺžka

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Rekonštrukcia Pamätného domu Juraja Fándlyho – III.

etapa (obnova fasády objektu)

Garant Obec Naháč

Kontaktná osoba garanta PhDr. David Ivanovič PhD

Partneri garanta Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2021 až 2022

Stav projektu pred realizáciou Nedokončená III. etapa plánovanej rekonštrukcie

Cieľ projektu Obnoviť historickú kultúrnu pamiatku a podporiť CR

Výstupy

Používatelia Návštevníci a obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky
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Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu

Podpora spoločenských a kultúrnych aktivít na území

obce, resp. činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v

Naháči

Garant Obec Naháč

Kontaktná osoba garanta PhDr. David Ivanovič PhD

Partneri garanta Členovia ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Naháči

Začatie a ukončenie projektu 2021 až 2025

Stav projektu pred realizáciou
Nedostatočný počet kultúrnych a spoločenských akcií

pre obyvateľov

Cieľ projektu Skvalitniť život v obci

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Vybudovanie detského ihriska

Garant Obec Naháč

Kontaktná osoba garanta PhDr. David Ivanovič PhD

Partneri garanta Dodávateľ a realizátor detských exteriérových ihrísk

Začatie a ukončenie projektu 2021 až 2021

Stav projektu pred realizáciou Absencia detského ihriska

Cieľ projektu Skvalitniť život rodinám s malými deťmi
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Výstupy

Používatelia Rodiny s deťmi

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká Vandalizmus

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Podpora športových aktivít na území obce a činnosti

športového klubu (ŠK Naháč - futbalový oddiel)

Garant Obec Naháč

Kontaktná osoba garanta PhDr. David Ivanovič PhD

Partneri garanta
Riadiaci výbor športového klubu ŠK Naháč - futbalový

oddiel

Začatie a ukončenie projektu 2021 až 2025

Stav projektu pred realizáciou
Absencia podpory prevádzkovania a rozvoja

športového klubu v obci

Cieľ projektu Skvalitnenie činnosti športového klubu

Výstupy

Používatelia Obyvatelia, športovci

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Rekonštrukcia budovy a okolia Domu smútku
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Garant Obec Naháč

Kontaktná osoba garanta PhDr. David Ivanovič PhD

Partneri garanta Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2025 až 2025

Stav projektu pred realizáciou Nevyhovujúci technický stav budovy

Cieľ projektu Skvalitniť obecné budovy

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Prestavba bývalej budovy Pošty na bytový dom

Garant Obec Naháč

Kontaktná osoba garanta PhDr. David Ivanovič PhD

Partneri garanta Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2022 až 2022

Stav projektu pred realizáciou Potreba sociálnych nájomných bytov

Cieľ projektu Skvalitniť život sociálne odkázaným rodinám

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká
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Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Revitalizácia záhrady a nádvoria Pamätného domu J.

Fándlyho

Garant Obec Naháč

Kontaktná osoba garanta PhDr. David Ivanovič PhD

Partneri garanta Záhradnícka a sadovnícka spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2022 až 2022

Stav projektu pred realizáciou Nerevitalizovaná záhrada

Cieľ projektu Oddychová zóna

Výstupy

Používatelia Obyvatelia a návštevníci

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká Vandalizmus

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Rozšírenie separovaného zberu odpadov a zvyšovanie

ekologického povedomia občanov

Garant Obec Naháč

Kontaktná osoba garanta PhDr. David Ivanovič PhD

Partneri garanta Ochrancovia prírody

Začatie a ukončenie projektu 2022 až 2022

Stav projektu pred realizáciou
Nedôsledne vyseparovaný odpad, ktorý je vyvážaný na

skládku TKO
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Cieľ projektu
Ochrana prírody odseparovaním recyklovateľného

odpadu

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Váha

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Revitalizácia okolia Kultúrneho domu

Garant Obec Naháč

Kontaktná osoba garanta PhDr. David Ivanovič PhD

Partneri garanta Zahradnícka a sadovnícka spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2024

Stav projektu pred realizáciou Nerevitalizované okolie Kultúrneho domu

Cieľ projektu Oddychová a spoločenská zóna

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká Vandalizmus

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kabín TJ

Garant Obec Naháč
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Kontaktná osoba garanta PhDr. David Ivanovič PhD

Partneri garanta

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2023

Stav projektu pred realizáciou Vysoké prevádzkové náklady

Cieľ projektu Energeticky úsporná budova

Výstupy

Používatelia Športovci

Indikátory monitoringu Počet budov

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Zvýšenie energetickej účinnosti a rekonštrukcia budovy

Kultúrneho domu

Garant Obec Naháč

Kontaktná osoba garanta PhDr. David Ivanovič PhD

Partneri garanta

Začatie a ukončenie projektu 2025 až 2025

Stav projektu pred realizáciou Vysoké náklady na prevádzku

Cieľ projektu Energeticky úsporná budova

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet budov

Zmluvné podmienky

Riziká
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Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
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REALIZAČNÁ ČASŤ

Realizačná časť je zameraná na popis postupov

inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie

PHRSR. Ďalej obsahuje systém monitorovania a hodnotenia

plnenia programu na základe stanovených merateľných

ukazovateľov a vecný a časový harmonogram realizácie

programu formou akčných plánov.

2021 - 2025
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5.1 INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Inštitucionálne a organizačné parametre definuje zákon NR SR č. 369/1990 Z. z., o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov. Obec podľa novely zákona č. 539/2008: spracúva, schvaľuje,

riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie PHRSR, poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácií

PHRSR VÚC v území regiónu, poskytuje súčinnosť pri príprave regionálnych operačných

programov a spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových spoločných zámerov. Do procesu

zabezpečenia realizácie jednotlivých opatrení sú zapojené štyri organizačné zložky:

Riadiacim orgánom, zodpovedným za zabezpečenie realizácie PHRSR, je starosta a obecné

zastupiteľstvo. Orgán navrhuje, riadi a zlepšuje procesy rozvoja s cieľom podporovať politiku

a stratégiu definovanú v schválenom programovom dokumente tak, aby ním zabezpečované

činnosti boli s ostatnými orgánmi koordinované a prispievali k efektívnosti a účinnosti podpory

rozvoja aktivít na území obce.

Výkonným orgánom sú poverení pracovníci. Jedná sa zároveň aj o externé firmy, ktoré budú

vykonávať plnenie jednotlivých aktivít a rozvojových cieľov riešeného územia.

Finančným orgánom je hlavná účtovníčka/účtovník riešeného územia. Dohliada na spracovanie

všetkých dokumentov do účtovníctva a administratívy riešeného územia.
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Kontrolný orgán je zastúpený hlavným kontrolórom/hlavnou kontrolórkou riešeného územia.

Ten dohliada na vykonávanie jednotlivých aktivít na obecnej úrovni. Jeho úlohou je kontrolovať

naplnenie jednotlivých opatrení a vypracovávať správu o kontrole.

FORMULÁR Č. R 2 - KRITÉRIÁ HODNOTENIA PHRSR

Skupina kritérií/Kritérium

Váha

kritéria/

Body

Rozsah

bodového

hodnotenia

Poznámka

Obsah dokumentu 3 0-4

Dokument spĺňa potrebné

náležitosti, avšak neobsahuje

všetky doplnkové formuláre.

Zrozumiteľnosť dokumentu 3 0-4

Dokument je po odbornej

stránke zrozumiteľný, avšak

niektoré časti sú zbytočne

zložito písané pre laickú

verejnosť.

Prehľadnosť dokumentu 4 0-4
Dokument má jasnú štruktúru

a atraktívny dizajn.

Väzby dokumentu na iné

strategické dokumenty na

miestnej, regionálnej

a národnej úrovni

2 0-4

PHRSR nadväzuje len na

základné strategické

dokumenty VÚC (územný plán

a PHRSR).

Súlad navrhovanej stratégie

s potenciálom územia
4 0-4

Zvolená stratégia je ideálna

vzhľadom k potenciálu daného

územia.

Postupy monitorovania a

hodnotenia
3 0-4

Jednotlivé kroky

monitorovania a hodnotenia

spĺňajú všetky náležitosti, ale

sú popísané príliš všeobecne.
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Skupina kritérií/Kritérium

Váha

kritéria/

Body

Rozsah

bodového

hodnotenia

Poznámka

Iné... ... 0-4 ...

FORMULÁR Č. R 1 - AKČNÝ PLÁN

Akčný plán pre oblasť 1.1 Infraštruktúra

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 1.1.1: Technická infraštruktúra

Aktivita 1.1.1.1:

Rekonštrukcia

vodovodu - I. a II. etapa

2023 až

2024
Obec Naháč 125 000 € Počet - 2024

Aktivita 1.1.1.2:

Dobudovanie splaškovej

kanalizácie - II., III., IV.

a V. etapa

2022 až

2025
Obec Naháč 450 000 €

Počet prípojok -

2025

Opatrenie 1.1.2: Dopravná Infraštruktúra

Aktivita 1.1.2.1:

Rekonštrukcia

miestnych komunikácií

2022 až

2024
Obec Naháč 35 000 € Dĺžka - 2024

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 1.2 Plánovanie dlhodobého rozvoja obce

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 1.2.1: Základný strategický dokument obce

Aktivita 1.2.1.1: 2021 až Obec Naháč 30 000 € Počet - 2024
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Akčný plán pre oblasť 1.2 Plánovanie dlhodobého rozvoja obce

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Vypracovanie územného

plánu obce
2024

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 2.1 Rozvoj kultúry

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 2.1.1: Obnova kultúrnej pamiatky

Aktivita 2.1.1.1:

Rekonštrukcia

Pamätného domu Juraja

Fándlyho – III. etapa

(obnova fasády objektu)

2021 až

2022
Obec Naháč 12 000 € Počet - 2022

Opatrenie 2.1.2: Podpora kultúrneho života

Aktivita 2.1.2.1: Podpora

spoločenských a

kultúrnych aktivít na

území obce, resp.

činnosti ZO Jednoty

dôchodcov Slovenska v

Naháči

2021 až

2025
Obec Naháč 5 500 € Počet - 2025

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Akčný plán pre oblasť 2.2 Rozvoj športu

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 2.2.1: Podpora športových aktivít

Aktivita 2.2.1.1:

Vybudovanie detského

ihriska

2021 až

2021
Obec Naháč 15 000 € Počet - 2021

Aktivita 2.2.1.2: Podpora

športových aktivít na

území obce a činnosti

športového klubu (ŠK

Naháč - futbalový

oddiel)

2021 až

2025
Obec Naháč 12 500 € Počet - 2025

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 2.3 Obecné budovy

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 2.3.1: Rekonštrukcia obecných objektov

Aktivita 2.3.1.1:

Rekonštrukcia budovy a

okolia Domu smútku

2025 až

2025
Obec Naháč 20 000 € Počet - 2025

Aktivita 2.3.1.2:

Prestavba bývalej

budovy Pošty na bytový

dom

2022 až

2022
Obec Naháč 90 000 € Počet - 2022

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Akčný plán pre oblasť 3.1 Zníženie odpadu

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 3.1.1: Separovanie odpadu

Aktivita 3.1.1.1:

Rozšírenie

separovaného zberu

odpadov a zvyšovanie

ekologického

povedomia občanov

2022 až

2022
Obec Naháč 5 000 € Váha - 2022

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 3.2 Ochrana prírody

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 3.2.1: Zelené obecné plochy

Aktivita 3.2.1.1:

Revitalizácia záhrady a

nádvoria Pamätného

domu J. Fándlyho

2022 až

2022
Obec Naháč 5 000 € Počet - 2022

Aktivita 3.2.1.2:

Revitalizácia okolia

Kultúrneho domu

2024 až

2024
Obec Naháč 40 000 € Počet - 2024

Opatrenie 3.2.2: Návratné zdroje

Aktivita 3.2.2.1: Zvýšenie

energetickej účinnosti

budovy Kabín TJ

2023 až

2023
Obec Naháč 30 000 € Počet budov - 2023

Aktivita 3.2.2.2: Zvýšenie 2025 až Obec Naháč 60 000 € Počet budov - 2025
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Akčný plán pre oblasť 3.2 Ochrana prírody

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

energetickej účinnosti a

rekonštrukcia budovy

Kultúrneho domu

2025

Návrat na hierarchickú štruktúru

5.2 MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je živý dokument. V záujme

efektívneho a koordinovaného postupu by mali byť jednotlivé navrhované projekty z rozvojovej

stratégie (Formulár č. S 1 - Hierarchia strategických cieľov) pravidelne kontrolované

a vyhodnocované (odporúča sa v intervale 6 – 12 mesiacov, podľa uváženia). Monitoring stratégie

v súlade s navrhovanou organizačnou štruktúrou je zabezpečovaný na dvoch základných

úrovniach. Prvou je získavanie a prvotné spracovanie informácií z terénu.

Na jednej strane je potrebné sledovať realizované a pripravované aktivity, na druhej strane

ukazovatele pôsobenia a dopadov implementácie PHRSR na život obyvateľov v obci a jej celkový

rozvoj. Tieto úlohy môžu zabezpečovať iba pracovníci aktívni priamo v teréne. Odporúča sa

zabezpečiť systém (skupinu pracovníkov, aktivistov) spolupracujúcich na tejto úlohe. K

zabezpečeniu monitoringu je potrebné spracovať systém kritérií, ukazovateľov a metodiku

monitoringu tak, aby bolo možné reálne vyhodnocovať prebiehajúce procesy. Druhou úrovňou je

odborné vyhodnocovanie informácií a sledovanie plnenia cieľov a priorít. Monitorovanie plnenia

PHRSR bude stálym a dlhodobým procesom, zameraným na sledovanie kvalitatívnych a

kvantitatívnych zmien pomocou vybraných ukazovateľov. Jeho cieľom bude získavanie informácií

o skutočnom plnení opatrení, zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe zmeniť

ich výber alebo spôsob realizácie. Stabilizovať zásady procesu monitorovania umožní priebežná i

etapovitá kontrola realizácie programu. Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je organizačné a

metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov a z nich vyplývajúce zmenové riadenie.
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Monitorovanie plnenia PHRSR bude obsahovať nasledovné činnosti:

◦ každoročné hodnotenie napĺňania cieľov stanovených v PHRSR

◦ vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a opatrení

◦ vyhodnotenie dopadov aktivít na obec a jej rozvoj

Uvedené činnosti, uskutočnené v procese monitorovania, umožnia zhodnotiť postup v realizácii

plánovaných úloh. Tento proces znamená sledovanie výstupov, financovanie jednotlivých činností,

projektov alebo etáp. Monitorovanie sa uskutočňuje prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa

vzťahujú na špecifické ciele, objasňujú stav implementácie, výsledkov a dopadov a poukazujú na

dosiahnutý vývoj vo vzťahu k finančnému plánu.

Cieľom monitorovania, ktoré by malo byť vykonávané pracovnými skupinami, bude zabezpečiť

konzistentné, pravdivé a pravidelné informácie o realizovaných a ukončených projektoch.

Vhodným spôsobom na realizáciu monitoringu sú kvantitatívne (merateľné) ukazovatele

úspešnosti, ktoré dávajú jednoznačnú odpoveď na stupeň alebo mieru naplnenia projektu v

danom časovom období. Spôsob práce pracovnej skupiny, uskutočňujúcej monitorovanie

a hodnotenie, vyplynie zo samotného charakteru projektu.

Zmyslom procesu hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov na

získanie informácií o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Tieto informácie sa

transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa prerokovávajú na zasadnutiach

obecného zastupiteľstva, resp. komisie pre rozvoj obce.

Proces hodnotenia využíva ako svoje vstupy všetky dáta získavané v procese monitorovania.

Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu monitorovania a hodnotenia, sú hodnotiace

a monitorovacie správy. Hodnotenie je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči

cieľom projektov. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a taktiež po ich

ukončení. Posudzuje sa hlavne vecná stránka a vzniknuté problémy. Riešenie prioritných

problémov sa posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom. Hodnotenie znamená

kritické a objektívne overovanie. Plní funkciu spätnej väzby. Hodnotenie sa opiera o monitorovacie

činnosti, ktoré mu poskytujú nevyhnutné informácie.

Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho

rozvoja:
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◦ počet pripravených investičných aktivít

◦ počet zrealizovaných investičných aktivít

◦ objem zrealizovaných investičných aktivít

◦ objem získaných prostriedkov z externých zdrojov

◦ objem aktivizovaných vnútorných zdrojov

◦ miera zapojenia obyvateľov a ostatných aktérov do aktivít PHRSR

◦ miera skvalitnenia poskytovaných služieb v riešenom území

◦ počet a rozsah poskytovaných služieb v riešenom území

◦ miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v riešenom území

◦ miera zvýšenia návštevnosti riešeného územia

◦ miera zviditeľnenia sa riešeného územia v regióne, v SR a EÚ

◦ počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít

◦ miera skvalitnenia života obyvateľov riešeného územia

FORMULÁR Č. R 5 - PLÁN HODNOTENIA A MONITOROVANIA

Typ

hodnotenia
Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/periodicita

Strategické

hodnotenie

Dlhodobé, vopred naplánované

a hĺbkové. Jeho súčasťou by mali

byť diskusie a konzultácie

o naplnených a nenaplnených

cieľoch. Dátum (rok), kedy sa má

vykonať prvý krát, si určí

samospráva riešeného územia

sama.

Zistenie stavu dokumentu

k reálnemu stavu riešeného

územia, čo sa naplnilo a čo

nenaplnilo, riešenia príp.

vzniknutých problémov a pod.

Periodicita, resp. pravidelné

opakovanie, je vhodná raz ročne.

Operatívne

hodnotenie

Vykonáva sa pravidelnejšie a

častejšie, je založené na

krátkodobej báze. Dátum (mesiac a

rok), kedy sa má vykonať prvý krát,

Hodnotia sa jednotlivé aspekty

PHRSR, najmä realizácia

jednotlivých projektov a ich vplyv na

samotné riešené územie. Vykonáva
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Typ

hodnotenia
Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/periodicita

si určí samospráva riešeného

územia sama.

sa ideálne viac krát ročne (min.

2-krát).

Tematické

hodnotenie

časti PHRSR

Realizuje sa na konkrétnu časť

dokumentu (obvykle strategickú),

v rámci ktorej sa identifikujú možné

problémy. Dátum (mesiac a rok),

kedy sa má vykonať prvý krát, si

určí samospráva riešeného územia

sama.

Hodnotí sa vybraná časť

dokumentu alebo konkrétny

projektový zámer, napr. v prípade,

keď je považovaný za rizikovú, čo

vyplýva z predchádzajúcej

monitorovacej správy. Periodicitu si

určí samospráva riešeného územia

sama.

Ad hoc

mimoriadne

hodnotenie

Ad hoc, alebo tzv. hodnotenie „za

horúca“, sa vykonáva podľa

aktuálnej potreby, ak si to vyžiada

situácia (napr. vznikne nečakaný

problém). Nie je vopred stanovené,

kedy sa má realizovať prvý krát.

Vykonáva sa podľa aktuálnej

potreby, ktorá vznikla nečakaným

odklonením sa od stanovených

cieľov, plánovaných hodnôt alebo

pri návrhu zmeny obsahovej

štruktúry dokumentu. Nepravidelná

periodicita, podľa potreby.

Ad hoc

hodnotenie

celého PHRSR

alebo jeho

časti

Podobne ako mimoriadne

hodnotenie, len sa určí, či je

zamerané na vybranú časť, alebo

celý dokument. Nie je vopred

stanovené, kedy sa má realizovať

prvý krát.

Vykonáva sa na základe

rozhodnutia starostu/primátora,

kontrolného orgánu obce/mesta,

podnetu poslancov, príp. na

základe protokolu Národného

kontrolného úradu SR.

Nepravidelná periodicita, podľa

potreby.

FORMULÁR Č. R 6 - KOMUNIKAČNÝ PLÁN PRE FÁZU REALIZÁCIE PHRSR
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Časový

rámec

Miesto

konania

Cieľová

skupina
Forma Téma, ciele

Vstupné

údaje
Výstupy

5/2021
obecný

úrad
poslanci rokovanie

návrh

rozpočtu

k vybraným

projektom

PHRSR

rozpočet

obce na

rok 2021

finálny

rozpočet

k vybraným

projektom
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FINANČNÁ ČASŤ

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých

opatrení a aktivít. Táto časť obsahuje indikatívny finančný plán

na celé obdobie realizácie PHRSR, model viaczdrojového

financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti

partnerov v území, hodnotiacu tabuľku pre výber projektov

a výnosovo-nákladovú analýzu.

2021 - 2025
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Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHRSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít,

potrebných na naplnenie cieľov programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú

súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh sa bude prihliadať

na ich dôležitosť a dopad hospodársky, envimentálny a sociálny na rozvoj obce. Viaceré úlohy sa

môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky, v rámci vlastných kapacít samosprávy, ale mnohé zase

vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektmi.

Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a aktivít PHRSR sú:

• vlastné zdroje, rozpočet obce,

• bankové úvery,

• štátne dotácie z účelových fondov,

• financie z Národných projektov,

• štrukturálne fondy,

• nadácie, neinvestičné fondy,

• účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR,

• sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,

• združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry,

• a iné.

Indikatívny sumár nákladov potrebných na realizáciu plánovaných aktivít:

Oblasť
Rok
2021

Rok 2022 Rok 2023
Rok
2024

Rok
2025

Spolu

Hospodárska 10 000 170 000 180 000 180 000 100 000 640 000 €

Sociálna 24 600 99 600 3 600 3 600 23 600 155 000 €

Enviromentálna 0 10 000 30 000 40 000 60 000 140 000 €
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ZÁVER

2021 - 2025
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7.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV

FORMULÁR Č. Z 1 - SCHVÁLENIE PHRSR

Schválenie PHRSR

Dokument

Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

obce Naháč na roky 2021 - 2025

Štruktúra:

1. Úvod – základná charakteristika a význam spracovania

dokumentu.

2. Analytická časť – analýza riešeného územia v 3 kľúčových

oblastiach (socioekonomickej, územno-technickej a prírodno-

environmentálnej).

3. Strategická časť – určuje hlavné ciele, priority a opatrenia

potrebné pre ďalší rozvoj riešeného územia, pri rešpektovaní

princípov regionálnej politiky, v záujme dosiahnutia

udržateľného rozvoja územia.

4. Programová časť – definuje strategické prioritné rozvojové

oblasti riešeného územia a určuje zoznam opatrení,

potrebných na zabezpečenie realizácie tohto dokumentu.

5. Realizačná časť – je zameraná na popis inštitucionálneho a

organizačného zabezpečenia a obsahuje informácia o

monitorovaní a hodnotení, ktoré je potrebné pravidelne

realizovať.

6. Finančná časť – obsahuje finančnú časť, ktorá definuje

zabezpečenie jednotlivých aktivít a opatrení, zdroje

financovania a organizačnú stránku realizácie PHRSR

7. Záver – obsahuje informácie o schválení dokumentu.

Spracovanie Forma spracovania: prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO
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Schválenie PHRSR

Obdobie spracovania: 04 - 05 / 2021

Riadiaci tím: PhDr. David Ivanovič PhD

Externá odborná spolupráca: PROROZVOJ, s. r. o., poskytovateľ

a prevádzkovateľ webovej aplikácie E-PRO

Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: prieskum

verejnej mienky, webová stránka, Dotazník

Náklady na spracovanie: suma za licenciu oprávňujúcu

používať webovú aplikáciu E-PRO na vytvorenie tohto

dokumentu

Prerokovanie

Prerokovanie v orgánoch samosprávy: kedy prebehlo (deň/

mesiac/rok), kto sa zúčastnili (výbory, komisie, rada)

Verejné pripomienkovanie: kedy prebiehalo (deň/mesiac/rok)

Schválenie

Návrh na uznesenie zastupiteľstva: Na prijatie uznesenia

obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej

väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný

súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Nariadenie a

uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr

do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
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