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2007 - 2014 

Programová časť 

 

Vízia 

 

Obec Limbach si zachová tradičný ráz vinohradníckej obce, ktorý bude využívať pri rozvoji 

enviromentálne priaznivého cestovného ruchu. Počet obyvateľov nebude väčší ako 2.200. 

Obec sa stane príjemným miestom pre trávenie voľného času obyvateľov, ich športové 

a kultúrne vyžitie. 

 

Na to, aby obec Limbach do roku 2014 naplnila svoju víziu, je definovaných desať rozvojových oblastí. 

Každá oblasť má svoju prioritu, ktorá je bližšie vysvetlená v jej popise. Vo všetkých oblastiach sú 

definované aj konkrétne zámery, ako aj ich časová a finančná náročnosť, zodpovednosť za ich 

realizáciu a priorita ich realizácie. 

Rozvojové oblasti: 

 Hospodárstvo a ekonomika 

 Šport a kultúra 

 Cestovný ruch 

 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka 

 Cezhraničná spolupráca 

 Občianska infraštruktúra 

 Technická infraštruktúra 

 Životné prostredie, environmentálne aktivity 

 Ľudské zdroje, sociálne služby a zdravotníctvo 

 Informatizácia 

 

V jednotlivých zámeroch je účasť obce pri realizácii jednotlivých zámerov definovaná nasledovne:  

Účasť obce: 

A) Obec Limbach bude realizátorom (investorom, žiadateľom o podporu)  

B) Obec Limbach bude spoluúčastníkom realizácie 

C) Obec Limbach bude iniciátorom (garantom) 
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Realizácia jednotlivých zámerov, ako aj plánovanie finančných prostriedkov na ich realizáciu sa bude riadiť ich prioritou. Priority pri jednotlivých zámeroch sú 

definované nasledovne: 

 

Priorita: 

I. Zámer sa v období platnosti PHSR bude realizovať 

II. Zámer sa v prípade nedostatku finančných prostriedkov bude realizovať s urč. obmedzením 

III. Zámer sa bude realizovať iba v prípade získania mimorozpočtových zdrojov 

 

Hospodárstvo a ekonomika 

V oblasti rozvoja hospodárstva bude obec podporovať vznik takých prevádzok a služieb, ktoré nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. Obec na 

svojom území nechce ani v budúcnosti podporovať výstavbu objektov priemyselnej veľkovýroby. 

Cieľ Rozvoj hospodárstva obce s dôrazom na vinárske tradície 

 

Zámer Zodpovednosť za 
realizáciu 

Obdobie 
realizácie 

Finančný plán  Monitorovanie Účasť obce Priorita 

Podporovať udržanie vinárskej výroby 
a vznik nových výrobných a predajných 
prevádzok  

obec 2008 - 2014 podľa potreby každoročne A I. 

Propagovať vinárstvo a vinárske 
podniky a ich služby 

obec 2008 - 2014 zahrnuté 
v propagácii obce 

každoročne B I. 

V priemyselnej zóne zriadiť služby pre 
občanov – remeselné prevádzky 

investori + obec 2008 - 2014 podľa potreby každoročne C II. 
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Šport a kultúra 

V oblasti športu bude sa bude obec zameriavať na zvyšovanie dostupnosti a kvality športovísk s dôrazom na multifunkčné športoviská. Cieľom bude vytvoriť 

možnosti na celoročné športové aktivity. V oblasti kultúry je hlavným cieľom udržať a rozvíjať kultúrne aktivity obyvateľov a vybudovať zázemie pre 

organizáciu väčších kultúrnych podujatí. 

 

Kultúra 

Cieľ Zachovanie, rozvíjanie a skvalitňovanie kultúrnych podujatí v obci a zapojiť do ich prípravy celú komunitu 

 
Zámer Zodpovednosť za 

realizáciu 
Obdobie 
realizácie 

Finančný plán  Monitorovanie Účasť obce Priorita 

Využívať priestory športovej haly na 
organizovanie kultúrnych podujatí 

Záujmové organizácie 
v spolupráci s obcou 

2010 - 20014 nie je známy každoročne B II. 

Usporadúvať Vianočný pohár vína – 
ako tradičné podujatie 

vinársky spolok 2008 - 2014 15 tis./rok každoročne A I. 

Udržať súčasne organizované 
spoločenské podujatia a organizovať 

aj iné, nové kultúrne a športové  
podujatia 

Záujmové organizácie 
v spolupráci s obcou 

2008 - 2014 60 tis./rok – 
príspevok obce na 

podujatia 

Každoročne B II. 

Organizovať obecné športové 
podujatia 

Obec v spolupráci so 
športovými klubmi 

2008 – 2014 10 tis. Príspevok 
obce 

obec každoročne B II. 

Udržať využívanie spoločenských 
a tréningových miestností 

v priestoroch OÚ a podporovať 
klubovú činnosť detí, mládeže aj 

dospelých 

záujmové kluby 
v spolupráci s obcou 

2008 - 2014 podľa potreby každoročne obec 
a zapojené kluby 

B I. 
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Šport 
 

Cieľ Rozvoj jestvujúcich a budovanie nových športovísk, zachovanie a rozvoj športových podujatí 

 

Zámer Zodpovednosť za 
realizáciu 

Obdobie 
realizácie 

Finančný plán  Monitorovanie Účasť obce Priorita 

Vybudovať telocvičňu, prípadne vše 
športovú halu a rekonštruovať 
vonkajšie športoviská a realizovať 
oplotenie 

Obec + súkromný 
investor 

2008 - 2012 príprava 1,5 mil. 
realizácia  

25 mil. 

Obec 2012 B  
I. 

Vybudovať kolkáreň, prípadne ako 
súčasť športového areálu 

Kolkársky klub 
v spolupráci s obcou 

a súkromným 
investorom 

2009 - 2014 príprava 200 tis. 
realizácia  
2,5 mil. 

2014  
kolkársky klub 

B III. 

Vytvoriť priestor pre vybudovanie 
Skate-parku 

Obec v spolupráci s 
MVO 

2009 - 2013 250 tis. 2013 
obec 

B II. 

Rekonštruovať a doplniť značenie 
cyklistických chodníkov 

Obec v spolupráci 
s mikroregiónom a BSK 

2009 - 2014 podľa potreby každoročne 
obec 

A III. 

Prepojiť cyklo-chodníkmi obec 
s okolitými obcami a mestami 

 mikroregión 2008 - 2014 podľa potreby 2010 a 2014 
obec 

B II. 

Vyriešiť zavlažovanie futbalového 
ihriska 

Obec 2008 – 2010 príprava 70 tis. 
Realizácia 

300 tis. 

2010 
obec 

A I. 
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 Cestovný ruch 

V oblasti cestovného ruchu bude obec podporovať najmä rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, ktorý nebude mať nepriaznivý dopad na životné prostredie. 

Cestovný ruch bude jednou z ťažiskových oblastí, ktorej cieľom bude zachovanie tradičného vinohradníckeho rázu obce. 

Cieľ Posilnenie úlohy cestovného ruchu v živote obce 

 

Zámer Zodpovednosť za 
realizáciu 

Obdobie 
realizácie 

Finančný plán  Monitorovanie Účasť obce Priorita 

Vybudovanie turistickej ubytovne – 
dostavba a nadstavba obecnej budovy  

- pohostinstvo Gabriela 

obec 2008 - 2010 príprava 400 tis. 
realizácia 4 mil. 

2010 A I. 

Podporovať vznik nových prevádzok – 
vinárske Viechy a rozširovanie 

existujúcich – otváracie hodiny, 
propagácia a pod. 

podnikatelia, občania, 
obec - propagácia 

2008 - 2014 podľa potreby každoročne - 
obec 

C I. 

Vytvoriť poznávacie trasy cez 
vinohrady – vinohradnícky chodník 

obec v spolupráci 
s vinohradníckym 

a vinárskym spolkom 

2009 - 2010 500 tis. 2010 B II. 

Obnoviť turistické značenie Pezinský turistický 
oddiel + obec 

2008 - 2014 15 tis./ rok každoročne B  

Informačný systém obce – propagácia obec 2008 - 2009 200 tis. 2009 A II. 

Vytvoriť obecnú vinotéku 
v priestoroch obecného pohostinstva 

Gabriela 

obec + nájomca otvorenie do 
2010 - 

piebežne 

500 tis. 2010 – zriadenie 
každoročne - 

prevádzka 

B I. 

Vybudovať cyklistický chodník popri 
hlavnej príjazdovej komunikácii od 

Pezinka 

obec v spolupráci s 
mikroregiónom 

2008 - 2014 300 tis. na konci obdobia A III. 

Budovať cyklotrasy a cyklochodníky 
v rámci mikroregiónu Pezinok v celom 

katastri obce – podľa programu 
rozvoja cyklotrás 

obec 2008 - 2014 príprava 150 tis. 
realizácia 
1,5 mil. 

na konci obdobia A III. 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Limbach 
 

6 
 

2007 - 2014 

Vysporiadať pôdu pod plánovanými 
cyklistickými trasami, rokovať 

s vlastníkmi pôdy 

obec a mikroregión 2008 -2014 podľa potreby na konci obdobia B II. 

Zriadiť poľnohospodársko – 
vinohradnícke múzeum a múzeum 

histórie obce 

investor v spolupráci s 
obcou 

2008 -2014 50 tis. – 
propagácia, 

podpora zbierky 

2014 C II. 

Podporovať ubytovanie na súkromí 
(odpustenie miestnych poplatkov, 

propagácia a pod.) 

obyvatelia + obec 2008 – 2014 podľa potreby každoročne C I. 

 
 

Technická infraštruktúra 

Cieľom obce bude najmä zavedenie sietí a doplnenie dopravnej infraštruktúry do oblastí s novou výstavbou. V pôvodných lokalitách bude cieľom obnoviť 

a doplniť chýbajúce objekty – chodníky, cestné značenie, osvetlenie a pod.. Pri výstavbe nových lokalít bude obec dbať na dodržanie jednotného rázu obce 

ako celku.  

 

Cieľ 1 Zlepšovanie infraštruktúry v obci s prioritným zameraním na dopravnú infraštruktúry 

 

Cieľ 2 Zvýšenie dostupnosti a efektivity separovaného zberu 

 

Zámer Zodpovednosť za 
realizáciu 

Obdobie 
realizácie 

Finančný plán  Monitorovanie Účasť obce Priorita 

Zakúpiť techniku na letnú a zimnú 
údržbu obce 

obec 2008 1,4 mil. 2008 
obec 

A I. 

Riešiť priestory pre parkovanie 
zakúpenej techniky 

obec 2008 150 tis. 2008 
obec 

A I. 

Poskytovať služby občanom – využívať 
techniku pre údržbu 

obec 2008 -2014 - každoročne obec A I. 

Aktualizovať územný plán – príp. obec 2010 400 tis. 2010 A II. 
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vytvoriť nový ÚP obec 
Vyznačiť parkovacie plochy na 

križovatke ciest 1.mája a 
Vinohradnícka 

obec 2010 20 tis. 2010 
obec 

A II. 

Dobudovať chýbajúce chodníky 
a rekonštruovať existujúce  – 

Vinohradnícka ulica, ul. 1. Mája 

obec 2009 dorieši sa na OZ 
príprava 
realizácia 

2009 
obec 

A I. 

Dobudovať chýbajúce chodníky 
a rekonštruovať jestvujúce tam kde to 

bude potrebné 

obec 2014 dorieši sa na OZ 
príprava 
realizácia 

2010 a 2014 
obec 

A II. 

Skvalitniť a sprístupniť separovaný 
zber šiestich komodít, prípadne rozšíriť 

o ďalšie komodity 

obec 2008 - 2014 príprava 150 tis. 
realizácia 2 mil. 

2010 a 2104 
obec 

A II. 

Propagovať separovaný zber 
a motivovať obyvateľov k jeho 

využívaniu 

obec 2008 - 2014 podľa potreby každoročne 
obec 

A I. 

Vybudovať viac zberných miest na 
separovaný zber, prípadne zabezpečiť 
do každého domu zberné nádoby na 
separáciu troch základných komodít 

obec v spolupráci 
s firmou Petmas 

2011 200 tis. každoročne 
obec 

B I. 
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Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka 

V oblasti poľnohospodárstva je cieľom obce zvrátiť nepriaznivý stav upadajúceho záujmu o udržiavanie a rozvoj vinohradov. Obec chce prispieť k zvýšeniu 

osobnej zodpovednosti majiteľov pozemkov za ich údržbu a využívanie a zároveň motivovať majiteľov vinohradov k ich využívaniu vo vidieckej turistike 

a agroturistike. 

Všetky  opatrenia realizovať s cieľom zachovať charakter krajiny ako „zelenej krajiny“. 

 

Cieľ Zachovanie vinohradov a poľnohospodárskej pôdy a zlepšovanie ich využívania 

 

Zámer Zodpovednosť za 
realizáciu 

Obdobie 
realizácie 

Finančný plán  Monitorovanie Účasť obce Priorita 

Rokovať so štátnymi lesmi 
o opatreniach na realizáciu obnovy 
obecných lesov 

obec 2008 - 2014 podľa potreby každoročne A I. 

Realizovať komasáciu pôdy – 
propagovať jej realizáciu medzi 
občanmi 

Geodetický 
a kartografický úrad 
v spolupráci s obcou 

2009 -2014 podľa potreby 2014 A I. 

Udržať Podporovať – Maloroľníkov – 
udržať  
Výrobcov 

Vinársky 
a vinohradnícky spolok 

+ obec 

2008 - 2014 podľa potreby 2010, -12, -14 
Obec - stav a 

opatrenia 

B I. 

Zachovať jestvujúcu 
poľnohospodársku pôdu - 
minimalizovať výstavbu v lokalitách 
s poľnohosp. pôdou 

obec – najmä 
prostredníctvom 
územného plánu 

2008 - 2014 podľa potreby Po schválení ÚP – 
najneskôr v r. 2014 

A I. 

Vplývať na vlastníkov vinohradov, aby 
ich využívali - obrábali 

Vinársky 
a vinohradnícky spolok 

+ obec 

2008 - 2014 podľa potreby Každoročne 
Vinársky a vinohr. 

spol. 

B I. 

Opraviť a upraviť cesty vo 
vinohradoch 

obec 2009 150 tis. 2009 A I. 

Vysporiadať nevysporiadané pozemky 
– nároky na náhradné pozemky a pod. 

obec 2014 10 tis. / rok každoročne  
obec 

A II. 
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Cezhraničná spolupráca  

V oblasti cezhraničnej spolupráce má obec záujem rozvíjať družobné partnerstvá najmä s Českou republikou. S cieľom obojstrannej propagácie a podpory 

bude vyhľadávať partnerské obce najmä na Morave. 

 

Cieľ Rozvoj obce prostredníctvom cezhraničnej aj vnútroštátnej spolupráce 

 

Zámer Zodpovednosť za 
realizáciu 

Obdobie 
realizácie 

Finančný plán  Monitorovanie Účasť obce Priorita 

Obnoviť družbu s obcou Viničné - 
Šumice 

obec 2008 20 tis./ročne 2008 A I. 

Nadviazať spoluprácu s niektorou 
obcou v Rakúsku – partnerstvo 

v oblasti rozvoja obce - rázovitosť, 
vinohradníctvo, šport, kultúra a pod. 

obec + záujmové 
združenia 

2008 – 2009 20 tis./ročne každoročne obec A I. 

Nadviazať vnútroštátnu spoluprácu 
v sociálnej oblasti, kultúre, školstve, 

športe a vinárstve 

záujmové združenia 
v spolupráci s obcou 

2008 – 2014 podľa potreby každoročne 
záujmové 
združenia 

C I. 

Podporovať vznik jazykových kurzov 
s cieľom prekonávanie jazykových 

bariér 

záujmové združenia 
v spolupráci s obcou 

2008 - 2014 podľa potreby každoročne 
záujmové združ. 

+ obec 

A I. 

Rozvíjať cezhraničnú spoluprácu SČK pobočka SČK 2008 - 2014 podľa potreby každoročne SČK C I. 
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Občianska infraštruktúra 

V oblasti občianskej infraštruktúry budú všetky zámery realizované s ohľadom na snahu o zachovanie a dotvorenie špecifického rázu vinohradníckej obce. 

Snahou bude zachovať a skvalitňovať jestvujúce zariadenia občianskej vybavenosti a rozvíjať služby pre občanov. 

Cieľ Zvyšovanie kvality života v obci 

 

Zámer Zodpovednosť za 
realizáciu 

Obdobie 
realizácie 

Finančný plán 
realizácia 

Monitorovanie Účasť obce Priorita 

Naďalej vydávať Limbašské novinky obec 2008 - 2014 zistiť!!! Každoročne 
k 31.12. 

A I. 

Rozširovať a skvalitňovať možnosti 
využívania webovej stránky  – zriadiť 

elektronické služby pre občanov 

obec 2008 - 2010 40 tis. 2010 A I. 

Nainštalovať kamerový systém na 
cintoríne 

obec so súkromným 
investorom 

do r. 2014 
podľa potreby 

100 tis. 2014 B II. 

Zjednotiť obecný mobiliár obec 2009 - 2010 príprava 20 tis. 
realiz. 200 tis. 

2010 A I. 

Motivovať obyvateľov k starostlivosti 
o priestranstvá pred rodinnými 
domami - Zrealizovať súťaž pre 

občanov o najkrajšiu úpravu 
predzáhradky 

obec 2008 - 2014 10 tis. každoročne A II. 

Vybudovať námestie z križovatky ulíc 
Vinohradnícka a ul. SNP 

obec 2012 príprava 300 tis. 
realizácia 1 mil. 

2012 B I. 

Vybudovať prístrešok pred reštauráciu 
Silván , ktorý bude slúžiť počas 

kultúrnych akcií pre potreby obce 

obec v spolupráci 
s nájomcom reštaurácie 

2008 - 2010 100 tis. 2010 B II. 

Zabezpečiť odstránenie vrakov 
z miestnych komunikácií. 

obec + majitelia vozidiel 2008 - 2014 200 tis. každoročne B II. 
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Životné prostredie, environmentálne aktivity 

Snahou obce bude motivovať obyvateľov k osobnej angažovanosti pri ochrane a zvyšovaní kvality životného prostredia. Obec bude realizovať aktivity 

podporujúce využívanie služieb separovaného zberu, skládok a kompostoviska.  Zvýšenie osobnej zaangažovanosti obyvateľov by sa mal prejaviť aj v znížení 

počtu novozaložených čiernych skládok a rekultivácii jestvujúcich. 

Cieľ Zlepšenie ekologického povedomia obyvateľov ako aj subjektov podnikajúcich na území obce 

 

Zámer Zodpovednosť za 
realizáciu 

Obdobie 
realizácie 

Finančný plán  Monitorovanie Účasť obce Priorita 

Vysadiť ružové kry vo vinohradoch ako 
indikátor chorôb viniča 

obec 2009 50 tis. 2009 A I. 

Vybudovať školský holubník s cieľom 
skvalitniť environmentálnu výchovu 

škola v spolupráci 
s chovateľmi 

2009 25 tis. 2009 C I. 

Zaviesť povinnosť obrábať 
registrovaný vinohrad – vyberať 

pokuty 

obec 2008 – 2014 podľa potreby každoročne 
obec 

A I. 

Podporovať fungovanie rodinných 
podnikov primárne v oblasti 

vinohradníctva na území obce 

podnikatelia + obec 2008 - 2014 podľa potreby 2008, -10, -14 
obec + partneri 

B I. 
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Ľudské zdroje, sociálne služby, zdravotníctvo 

Obec má záujem na sprístupnení všetkých relevantných zdravotných a sociálnych služieb všetkým obyvateľom obce. Osobitnú pozornosť bude obec venovať 

skvalitňovaniu služieb pre seniorov a vytváraniu nových, moderných služieb, ako aj zavedeniu informačného systému ponuky a dopytu občianskych služieb.  

Cieľ 1 Vytváranie priestoru pre formálne aj neformálne vzdelávanie a zvyšovanie jeho kvality 

 

Cieľ 2 Rozširovanie a skvalitňovanie sociálnych a zdravotných služieb pre občanov 

 
Zámer Zodpovednosť za 

realizáciu 
Obdobie 
realizácie 

Finančný plán  Monitorovanie Účasť obce Priorita 

Zachovať obecnú školu, udržať 
a zvyšovať jej kvalitu 

obec + škola 2009 – 2010 1,5 mil. 2010 A II. 

Zachovať obecnú škôlku, udržať 
a zvyšovať jej kvalitu 

obec + škôlka 2009 – 2010 1,7 mil. 2010 a 2014 A II. 

Zaviesť v škole nové – moderné 
služby, propagovať jej využívanie 

medzi obyvateľmi 

škola 2008 – 2014 podľa potreby  B II., III. 

Zriadiť v obci súkromnú škôlku súkromný investor 2008 – 2014 podľa potreby 2010 a 2014 C - 
Vytvoriť priestor pre krízové sociálne 

ubytovanie – 1 izba 
MVO + obec 2008 – 2014 podľa potreby 2008 - 2014 B, C III. 

Realizovať formálne aj neformálne 
vzdelávanie pre obyvateľov 

v spolupráci s pobočkou SČK, inými 
MVO a podnikateľskými subjektmi 

SČK, obec, iné MVO 
a záujmové združenia 

2008 – 2014 podľa potreby 2008 - 2014 B II. 

Vytvoriť priestor pre zriadenie lekárne 
v obci 

súkromný investor 2008 – 2014 podľa potreby 2008 - 2014 C II. 

Udržať a skvalitňovať prípravku do MŠ záujmové združenia 2008 – 2014 (obec – priestory) 2008 - 2014 B I. 
Vypracovať systém občianskych 
výmenných služieb – najmä pre 

seniorov 

MVO 2008 – 2014 podľa potreby 2009 - 2014 C III. 
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Informatizácia 

V oblasti informatizácie je hlavným zámerom obce zaviesť jednotný informačný systém samosprávy, ktorý bude kompatibilný s informačnými systémami  

e-govermentu. Obec má záujem o sprístupňovanie elektronických služieb občanom aj návštevníkom obce.  

Cieľ Elektronizácia miestnej samosprávy a sprístupnenie internetu a elektronických služieb obyvateľom obce 

 

Zámer Zodpovednosť za 
realizáciu 

Obdobie 
realizácie 

Finančný plán 
realizácia 

Monitorovanie Účasť obce Priorita 

Skvalitniť informovanie obecným 
rozhlasom – modernizovať systém 

obec 2008 – 2012 príprava 20 tis. 
real. 180 tis. 

2012 
obec 

A II. 

Zaviesť moderné a kvalitné 
elektronické služby obce pre občanov 

obec 2008 - 2014 príprava 120 tis. 
real. 20 mil. 

OPIS 

2010 a 2014 
obec 

A III. 

Sprístupniť verejný internet 
v priestoroch MÚ aj mimo úradných 

hodín MÚ 

obec do r. 2010 zahrnuté 
v prevádzke 
infocentra 

2009 a 2010 
obec 

A I. 

Zaviesť elektronické vyberanie 
miestnych poplatkov 

obec 2008 – 2014 príprava 60 tis. 
real. 600 tis. 

OPIS 

2010 a 2014 
obec 

A III. 

Udržať a inovovať webovú stránku 
obce a info-kanál  TV 

obec 2008 - 2014 6 tis. / rok každoročne 
obec 

A I. 
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Finančný plán 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja nie je dokumentom Obce ako subjektu ale obce ako 

územia, urbanistického celku, v ktorom žijú ľudia. PHSR prezentuje predstavy v obci žijúcich a/alebo 

pracujúcich občanov, v obci pôsobiacich podnikateľských a všetkých iných subjektov o jeho rozvoji 

v budúcnosti. Preto tento dokument obsahuje aj zámery, ktoré nebude realizovať obec či jeho 

podriadené inštitúcie a organizácie, ale aj iné subjekty (či už súkromné spoločnosti, združenia, rôzne 

subjekty v partnerstvách, štátne inštitúcie, neformálne združenia a podobne). 

Financovanie zámerov definovaných v Programe hospodárskeho a asociálneho rozvoja obce je 

jednou z rozhodujúcich otázok pri jeho implementácii.  

Úloha zabezpečiť finančné prostriedky však nie je iba úlohou obce. Zdroje vznikajú vo viacerých 

oblastiach. V súkromnom sektore, verejnej správe, rovnako sú to zdroje štrukturálnych či iných 

podporných fondov Európskej únie, ako aj národné a lokálne grantové programy. Nemalým podielom 

sa však na implementácii PHSR podieľajú aj vlastné zdroje obce.  

Pri jednotlivých zámeroch sú v časti financovanie definované prevažne náklady obce. Dôvodom je, že 

náklady iných subjektov nebolo v niektorých prípadoch možné vyčísliť ani indikatívne. Výška 

jednotlivých nákladov potrebných na realizáciu jednotlivých opatrení bola stanovená iba indikatívne. 

Počas realizácie aktivít bude konkrétny rozpočet závisieť od možností obce a získania doplnkových 

zdrojov.  Niektoré zámery nevyžadujú priamu finančnú účasť a majú charakter podpory a podporných 

opatrení, či poskytnutia a použitia iných ako finančných zdrojov. 

Snahou obce bude zámery, ktoré bude možné realizovať s podporou štrukturálnych či iných 

podporných fondov financovať z takýchto zdrojov a spolufinancovať aj z ďalších mimorozpočtových 

zdrojov - združených prostriedkov, príspevkov od iných organizácii (pôsobiacich v obci) či občanov 

obce, súkromných zdrojov a podobne.  

Zámery, ktoré bude financovať obec zo svojho rozpočtu ako aj spolufinancovanie zámerov 

financovaných z iných zdrojov, budú zahrnuté v každoročnom rozpočte obce. Pri schvaľovaní 

financovania jednotlivých zámerov, sa bude prihliadať na ich dôležitosť a  dopad na hospodársky a 

sociálny rozvoj obce. Priorita a účasť obce sú vyjadrené pri každom zámere. Viaceré úlohy sa budú  

realizovať v rámci bežnej prevádzky obce, alebo sú realizované dlhodobo. Viaceré však vyžadujú 

doplnkové finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektmi. 
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Identifikácia potenciálnych zdrojov financovania rozvojových zámerov: 

 Rozpočtové zdroje (obce, VUC, štátnych orgánov a organizácií a pod.) 

 Štátny rozpočet, 

 Štátne podporné programy, 

 Mimorozpočtové zdroje mesta, 

 Súkromné zdroje (sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb) 

 Zdroje nadácií, občianskych združení a iných mimovládnych organizácií, 

 Úverové zdroje komerčných bánk, 

 Úverové zdroje EBRD, IBRD, 

 Dlhopisy alebo iné emitované cenné papiere, 

 Štrukturálne a iné fondy EÚ, 

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

 Dotácie z výťažku lotérií,  

 Zdroje národných aj medzinárodných nadácií,  

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

spolupráca, 

 Neinvestičné fondy, 

 Svetová banka, 

 PPP projekty, združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry, atď., 

 Iné miestne, regionálne, štátna a medzinárodné zdroje. 

 

Rozloženie financovania z jednotlivých zdrojov bude závisieť od aktuálnych možností ich čerpania, 

ako aj od aktuálnej finančnej situácie obce. Rovnako aj od spoločenských a ekonomických podmienok 

v obci.  
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Realizácia PHSR 

 

Administratívne zabezpečenie PHSR 

Neodmysliteľným predpokladom pre úspešnú implementáciu PHSR je administratívne zabezpečenie 

jeho realizácie a monitorovania.  

Za implementáciu a monitorovanie opatrení PHSR za ktorých realizáciu  zodpovedá obec budú 

zodpovedné komisie obecného zastupiteľstva. Za opatrenia mimo kompetencie obce, zodpovedá 

stanovená organizácia. Zodpovednosť za realizáciu jednotlivých opatrení, ako aj obdobie v ktorom 

má byť realizácia monitorovaná, sú definované v programovej časti PHSR. 

Komisie obecného zastupiteľstva budú mať rozdelené oblasti podľa obsahovej náplne nasledovne: 

Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia 

 Životné prostredie, environmentálne aktivity 

 Občianska infraštruktúra 

 Technická infraštruktúra 

Komisia sociálna a spolupráca s dôchodcami 

 Ľudské zdroje, sociálne služby, zdravotníctvo 

Komisia kultúrna, spolupráca s mládežou a športom 

 Šport a kultúra 

 Cezhraničná spolupráca 

Komisia vinohradníctva a vinárstva, spolupráca s podnikateľmi 

 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka 

 Cestovný ruch 

Ekonomická komisia 

 Hospodárstvo a ekonomika 

 Informatizácia spoločnosti 

Zamestnanci OÚ 

Komisie Obecného zastupiteľstva budú v oblasti realizácie PHSR plniť nasledovné úlohy: 

 Vyhľadávanie možností financovania jednotlivých opatrení z externých zdrojov. 

vypracovávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

 Vypracovávanie návrhov na doplnenie opatrení, ktoré neboli v PHSR definované 

 Vypracovanie finančného plánu na nasledujúci rok 

 Plánovanie finančných prostriedkov na realizáciu opatrení PHSR do rozpočtu obce 

 Kontrola plnenia finančného plánu 

 Vyhľadávanie partnerstiev na realizáciu opatrní a spolupráca s partnermi doma aj v zahraničí 

 Zhromažďovanie a vyhodnocovanie podkladov od organizácií podieľajúcich sa na plnení PHSR  

 

Starosta obce bude pri realizácii PHSR plniť nasledovné úlohy 

 Koordinovanie realizácie PHSR 

 Podieľanie sa na určovaní priorít realizácie PHSR 
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 Koordinovanie stretnutí komisií a spolupráce s odborníkmi 

 Predkladanie návrhov, podnetov a požiadaviek predstaviteľov rozhodujúcich odvetví na 

území obce 

 Účasť sa na dôležitých domácich a zahraničných stretnutiach, konferenciách, zameraných na 

rozvoj obce 

Starosta môže plnením niektorých úloh poveriť svojho zástupcu. 

Spôsob  monitorovania PHSR 

Monitorovanie plnenia PHSR budú vykonávať komisie obecného zastupiteľstva.  Predseda každej 

komisie poverí jedného člena, ktorý najmenej jeden krát ročne vypracuje a komisii predloží správu 

o jednotlivých aktivitách a plnení PHSR. Schválenú správu spolu s návrhmi realizácie na ďalšie 

obdobie potom komisia predloží obecnému zastupiteľstvu. 

Obecné zastupiteľstvo potom pri schvaľovaní rozpočtu na nasledujúci rok vyhodnotí celkové plnenie 

PHSR a navrhne plán na ďalšie obdobie. 

 

Spôsob modifikovania PHSR 

Predkladať návrhy na úpravu, alebo doplnenie PHSR bude v právomoci  jednotlivých komisií 

obecného zastupiteľstva.  Jednotlivý členovia, ako aj starosta obce môžu predkladať návrhy na 

úpravu alebo doplnenie PHSR. Návrh na modifikovanie PHSR môžu tiež písomnou formou podať 

občania a inštitúcie. 

Úprava alebo doplnenie PHSR sa uskutoční formou vypracovania Návrhu na úpravu alebo doplnenie 

PHSR, ktorý bude obsahovať konkrétne nové špecifické ciele, opatrenia, aktivity a úlohy. Návrh sa 

predloží na schválenie obecnému zastupiteľstvu. V prípade, ak doplnenie PHSR bude spojené s 

možnosťou získať finančné prostriedky, alebo bude vyvolané inou nevyhnutnou potrebou, môže sa 

kvôli tomu tiež iniciovať mimoriadne zasadnutie Výboru alebo obecného zastupiteľstva. 

 


