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PRÍHOVOR

Vitajte pri čítaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce - základného

strategického dokumetu obce. V tomto dokumente sa dozviete všetky dôležité informácie o obci

Hrubá Borša. Dozviete sa údaje o obyvateľoch, občianskej vybavenosti, technickej a dopravnej

infraštruktúre a mnohé ďalšie.

Určite neprehliadnite strategickú časť, kde nájdete všetky rozvojové projekty, ktoré plánujeme

v ďalších rokoch realizovať.

Vďaka tomuto dokumentu získate podrobný prehľad o celej obci Hrubá Borša. Tento dokument

má rovnako ako obecnému zastupiteľstvu slúžiť aj Vám, obyvateľom.

V prípade, ak budete mať námet, čo by ste chceli do tohto dokumentu zapracovať alebo budete

chcieť vyjadriť svoj názor na jeho kvalitu, či budete mať hocijaké otázky, kontaktujte spracovateľský

tím.

Prajem Vám príjemné chvíle pri čítaní tohto dokumenti.

Ing. Tomáš Szabo, jeden zo spracovateľov

szabo@prorozvoj.eu

0948 996 992

2018 - 2022

HRUBÁ BORŠA

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

12. FEBRUÁRA 2018

O B C E - E P R O . S K 4

mailto:szabo@prorozvoj.eu
www.hrubaborsa.eu
www.hrubaborsa.eu
http://www.obce-epro.sk


ZÁKLADNÉ ÚDAJE

FORMULÁR Č. Ú 7 - TITULNÁ STRANA DOKUMENTU PHSR

Názov:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

obce Hrubá Borša na roky 2018 - 2022

Územné vymedzenie: Bratislavský samosprávny kraj, okres Senec

Územný plán obce / VÚC

schválený:
áno

Dátum schválenia PHRSR:

Dátum platnosti: platný na roky 2018 - 2022

Verzia: Verzia 2.0

Publikovaný verejne:

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Základné identifikačné údaje

Názov obce Hrubá Borša

Kraj Bratislavský samosprávny kraj

Okres Senec

Rozloha katastrálneho územia 585 ha

Starosta obce Mgr. Ján Klačko

Kontaktné informácie
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Obecný úrad: +421 2 4590 1324

Tel. č.

Mobil: 0917 125 837 (starosta)

E-mail obec@hrubaborsa.eu

Webová stránka obce www.hrubaborsa.eu
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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 (PHSR) je základný strednodobý

programový dokument podpory regionálneho rozvoja pre jednotlivé obce a mestá. Je vypracovaný

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

pričom zákonom NR SR č. 309/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa tento zákon. Tento dokument je

vypracovaný podľa najnovšej platnej metodiky (verzia k 31. júlu 2014), ktorá bola schválená vládou

Slovenskej republiky 18. júna 2014 a ktorej úloha je usmerňovať proces tvorby spracovania tohto

programového dokumentu.

FORMULÁR Č. Ú 1 – ZÁMER SPRACOVANIA PHSR

Zámer spracovania PHSR

Názov dokumentu
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hrubá

Borša

Forma spracovania Spracovanie prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO

Riadenie procesu

spracovania

Riadenie procesu spracovania - Ján Klačko

Spracovateľ - spoločnosť PROROZVOJ, s. r. o

Obdobie

spracovania
Október 2017 - december 2017

Financovanie

spracovania

Financovanie z interných zdrojov z obce

Suma za celkové spracovanie vrátaje ročnej licencie do portálu E-

PRO: 1 100 €

Vypracovanie PHSR 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 PHSR, čím sa

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

sa dosiahne vhodná implementácia rozvojových aktivít, ktoré podporia všeobecnú atraktivitu
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územia obce. Pri stanovovaní cieľov a rozvojových aktivít je nutné prihliadať na ciele a priority

dokumentu Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

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 PHSR

◦ 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 PHSR 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:
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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

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 PHSR,

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

formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR, systém monitorovania a

hodnotenia plnenia PHSR s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový

harmonogram realizácie PHSR formou akčných plánov,

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

inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie PHSR.

(4) Aktualizácia PHSR sa vypracúva podľa potreby.

(5) PHSR a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(6) Schválenie PHSR 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 /

zdroj dát

Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu

Oblasť dát /

téma
Webová stránka (link)

Národná

stratégia

regionálneho

2020 - 2030 národná
regionálny

rozvoj

http://www.mpsr.sk/mvrrfile

s/003994a.pdf
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Názov

dokumentu /

zdroj dát

Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu

Oblasť dát /

téma
Webová stránka (link)

rozvoja SR

(NSRR)

Program

hospodárskeho

rozvoja a

sociálneho

rozvoja BSK

2014 - 2020 regionálna
regionálny

rozvoj

http://www.region-bsk.sk/cla

nok/program-hospodarskeh

o-a-socialneho-rozvoja-na-ro

ky-2014-2020-352939.aspx

Územný plán

regiónu BSK
Od 2013 regionálna

regionálny

rozvoj

http://www.region-bsk.sk/uze

mny-plan-regionu-bsk.aspx

Program

hospodárskeho

rozvoja a

sociálneho

rozvoja obce

Hrubá Borša

2007 - 2013 lokálna regionálny
rozvoj

http://www.hrubaborsa.eu/
custom/files/dokumenty/
PHSR_obce_Hruba_Borsa.pdf

Územný plán

obce Hrubá

Borša

Od 2008 lokálna regionálny
rozvoj

http://hrubaborsa.eu/rozvoj-
obce/uzemny-plan-obce/

1.2 HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHRSR

Obec Hrubá Borša sumarizuje realizované projekty aj na svojej webovej stránke, kde sú

uvedené aktivity, ktoré obec realizovala z vlastných zdrojov, externých finančných dotácií z EÚ a z

rôznych grantov nadácií.

Číslo: 1

Názov investície - projektu (obec, okres): Nadácia pre deti Slovenska projekt GYM & JUMP
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Rok začatia / Rok dokončenia: rok dokončenia 2015

Číslo: 2

Názov investície - projektu (obec, okres): Revitalizácia parku a voľnočasového areálu v

Hrubej Borši

Číslo a názov aktivity: Podľa príslušného kódu (ak je známy), napr. 1.1.1.1 Zateplenie budovy

a výmena okien

Rok začatia / Rok dokončenia: 2007 / 2008

1.3 ZAPOJENIE VEREJNOSTI

Starosta obce realizoval prieskum zisťovania potrieb a záujmov obyvateľov ešte pred samotným
začatím spracovania PHSR Hrubá Borša. Keďže je sám aj obyvateľom obce, vie presne identifikovať
jej problémy a navrhnúť projekty, ktoré pomôžu zlepšiť situáciu v obci. Jednotlivé potreby a názory
obyvateľov boli interpretované cez poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa s verejnoťou
pravidelne stretáva

FORMULÁR Č. Ú 3 – METÓDY ZAPOJENIA VEREJNOSTI DO PRÍPRAVY

PHRSR

Metóda
Informovanie

verejnosti

Získavanie

názorov

verejnosti

Zohľadnenie

názorov

verejnosti

Stretnutia x x x

Verejné stretnutia x x x

Návšteva v dotknutom území x

Využitie miestnych ľudí na získavanie

názorov
x x x

Rozhovory a prieskumy x x x
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ANALYTICKÁ ČASŤ

Analytická časť je zameraná na podrobnú analýzu obce Hrubá

Borša. 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 obci vlastný obraz.
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2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Obec Hrubá Borša leží v juhozápadnej časti západného Slovenska a spadá do Bratislavského

samosprávne kraja, okresu Senec. Obec sa nachádza v spádovom území mesta Senec, ktoré je od

nej vzdialené približne 8 km. Výmera katastrálneho územia je 584,83 ha. Stred obce leží vo výške

120-125 m n. m.

Katastrálne územie obce Hrubá Borša obklopujú katastrálne územia obcí:

• Kostolná pri Dunaji z juhozápadnej strany,

• Jelka z juhovýchodnej strany,

• Kráľová pri Senci zo severnej strany.

2.2 HISTÓRIA

Obec sa vyvinula na chotári obce Borša doloženej v roku 1244 ako Borsa. V roku 1920 bola

premenovaná na obec Hrubá Borša (maďarsky Borsa, Nagyborsa) na majetku tunajších zemanov,

ktorým patrila do 16. storočia. V roku 1470 sa rozdelila na osady Dolná Borša (Also Borsa), v r.

1451 Alborsa, v r. 1808 Német-Borsa, v r. 1470 Stredná Borša (Kezepborsa), v r. 1808 Közép

Borsa, Horná Borša – 1471 Felborsa, 1808 Tét-Borsa a Malá Borša – 1808 Kis Borsa, ktoré sa do

polovice 19. storočia znova zlúčili.

Od 16. storočia tu mali majetky Csorbovci, Szüllöovci, Ollétejediovci, Gyögyfiovci a iní. V 18.

storočí Szüllöovci, Farkasovci, Pethöovci, v 2. polovici 19. storočia Glücher. V roku 1828 mala obec

36 domov a 258 obyvateľov, ktorí sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. V rokoch 1938 –

1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

Z údajov z roku 1950 žilo na území obce 91,2 % Slovákov a 8,8 % tvorili Maďari. Na základe

archívnych dokumentov v roku 1946 a 1947 neboli žiadne deportované (vysťahované) osoby

maďarskej národnosti a okrem majetku Szüllővcou neboli zhabané žiadne iné majetky.
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2.2.0.1 HERALDIKA

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa

vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické

(náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

2.3 POSLANIE DOKUMENTU

Poslaním dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hrubá

Borša je definovanie rozvojových aktivít potrebných na ďalší rozvoj územia s prihliadnutím na

záujmy a potreby obyvateľov obce Hrubá Borša.

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

Obec má výhodnú geografickú polohu a rozvojový potenciál spočíva hlavne vo významnej

polohe hlavného mesta Bratislava a v blízkosti okresného mesta Senec (cca 8 km), kde sa

nachádza významné logistické centrum stredoeurópskeho významu. Lokalita a dostupnosť do

spádového mesta tvorí významný prvok pri voľbe budúceho potenciálneho bydliska nových

obyvateľov a progresu celej obce. Hrubá Borša je tiež známa svojim golfovým klubom. Bohatá

história a kultúra obce môže tiež napomôcť pri určovaní ďalšieho smerovania a rozvojového

potenciálu územia obce.
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2.4.2 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE

2.4.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV

V minulosti žilo v obci Hrubá Borša viac ako 400 obyvateľov, ich počet postupne rástol. Vývoj

počtu obyvateľov bol skúmaný za posledných 11 rokov, konkrétne od roku 2007 až po rok 2016.

Hodnoty sú uvádzané vždy k 31.12 daného roku. Vývoj obyvateľstva v obci Hrubá Borša mal

rastúci charakter až do roku 2011, kde na rok poklesol o 9 obyvateľov a potom postupne rástol

ďalej. Počet obyvateľov sa od roku 2007 zvýšil o 357 ľudí, čo je 46,12 % z ich súčasného počtu.

Za posledných 11 rokov mala obec najvyšší počet obyvateľov v roku 2016, s hodnotou 774

obyvateľov, ktorý je spôsobený priaznivými hodnotami migračného salda.

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2007 AŽ 2016

Rok Počet obyvateľov

2007 417

2008 423

2009 427

2010 455

2011 446

2012 484
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Rok Počet obyvateľov

2013 541

2014 623

2015 709

2016 774

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.4.2.2 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA

Podľa posledných dostupných údajov mala v obci miernu prevahu ženská populácia, a to

v pomere 51,2 % ku 48,8 %.

ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2016

Pohlavie Počet obyvateľov

Muži 378

Ženy 396

Zdroj: Štatistický úrad SR
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2.4.2.3 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV

Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva (predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých za

dané obdobie) je uvedený v tabuľkách. Za rok 2016 vzrástol počet obyvateľstva o 8 obyvateľov.

Prírastok obyvateľstva sťahovaním predstavuje rozdiel medzi migračným prírastkom a úbytkom.

Za sledované obdobie, teda rok 2016 predstavovalo migračné saldo nárast o 57 obyvateľov.

Celkový prírastok, ktorý predstavuje súčet prirodzeného prírastku/úbytku a prírastku/úbytku

sťahovaním, mal kladné hodnoty - nárast o 65 obyvateľov.

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2007 AŽ 2016

Rok

Prirodzený

prírastok alebo

úbytok

Prírastok alebo

úbytok sťahovaním

Celkový prírastok

alebo úbytok

2007 1 23 24

2008 2 4 6

2009 1 3 4

2010 -3 31 28
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Rok

Prirodzený

prírastok alebo

úbytok

Prírastok alebo

úbytok sťahovaním

Celkový prírastok

alebo úbytok

2011 -1 9 8

2012 -1 39 38

2013 1 56 57

2014 7 75 82

2015 10 76 86

2016 8 57 65

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.4.2.4 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV

Veková štruktúra obyvateľstva v obci Hrubá Borša sa delí do troch kategórií:

• Predproduktívna:Predproduktívna: 0-14 rokov, ktorá je zastúpená ku sledovanému obdobiu v počte 167

obyvateľov.

• ProduktívnaProduktívna: 15-64 rokov, ktorá tvorí najpočetnejšiu skupinu, spolu 538 obyvateľov.

• PoproduktívnaPoproduktívna: 64 a viac - predstavuje 69 obyvateľov.

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2016

Pohlavie
Predproduktívna

zložka
Produktívna zložka

Poproduktívna

zložka

Muži 87 261 30

Ženy 80 277 39

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.4.2.5 NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Najvyšší podiel obyvateľstva je zastúpený slovenskou národnosťou, druhú najpočetnejšiu

skupinu tvorí obyvateľstvo maďarskej národnosti.
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NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011

Národnosť Počet obyvateľov

Slovenská 346

Maďarská 91

Rómska 1

Česká 3

Nezistená 3

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.4.2.6 NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Z hľadiska vierovyznania sa obyvatelia obce hlásia k 7 náboženstvám, z ktorých dominantné

postavenie má rímskokatolícke (s počtom 318 obyvateľov). K ostatným 6 náboženstvám sa

v sledovanom období roku 2011 prihlásilo 28 obyvateľov.

NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011

Náboženské vyznanie Počet obyvateľov

Rímskokatolícka cirkev 318

Gréckokatolícka cirkev 1

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 12

Reformovaná kresťanská cirkev 8

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 4

Evanjelická cirkev metodistická 2

Bratská jednota baptistov 1

Iná cirkev 1

Nezistené vierovyznanie 75

Obyvateľstvo bez vyznania 23

Zdroj: Štatistický úrad SR
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2.4.2.7 VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Najpočetnejšia skupina obyvateľov spadá do kategórie vysokoškolsky vzdelaných osôb s

dosiahnutým magisterským, inžinierskym alebo doktorandským vzdelaním. Pomerne veľká časť

obyvateľov uviedla, že má ukončené len základné vzdelanie.

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Počet obyvateľov

Základné vzdelanie 62

Učňovské vzdelanie (bez maturity) 53

Stredné odborné vzdelanie (bez maturity) 40

Úplné stredné učňovské vzdelanie (s maturitou) 15

Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou) 76

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (s maturitou) 20

Vyššie odborné vzdelanie 5

Vysokoškolské prvostupňové (bakalárske) vzdelanie 5

Vysokoškolské druhostupňové (inžinierske, magisterské)
vzdelanie 79

Vysokoškolské treťostupňové (doktorandské) vzdelanie 4

Bez vzdelania 80

Nezistené vzdelanie 6

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.4.2.8 EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011

Ekonomická aktivita Počet obyvateľov

Pracujúci (okrem dôchodcov) 217

Pracujúci dôchodcovia 8

Osoby na materskej dovolenke 1
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Ekonomická aktivita Počet obyvateľov

Osoby na rodičovskej dovolenke 18

Nezamestnaní 13

Študenti stredných škôl 12

Študenti vysokých škôl 8

Osoby v domácnosti 3

Dôchodcovia 66

Príjemcovia kapitálových príjmov 1

Deti do 16 rokov 86

Iné 2

Nezistené 10

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.4.3 HOSPODÁRSTVO A EKONOMIKA

Hlavným faktorom miery nezamestnanosti je nevytváranie pracovných miest a zvýšený podiel

obyvateľov UoZ (uchádzačov o zamestnanie) v súvislosti s evidenciou nových absolventov škôl.

V súčasnosti prevláda nesúlad medzi štruktúrou nových pracovných miest a štruktúrou UoZ.
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Okres Senec, do ktorého spadá aj obec Hrubá Borša, patrí do okresou s nízkou mierou

nezamestnanosti do 4 %.

2.4.4 FINANČNÁ SITUÁCIA

2.4.4.1 FINANČNÉ ZDRAVIE OBCE PODĽA INEKO

Mimovládna nezisková organizácia INEKO hodnotí finančné zdravie obcí a VÚC podľa rôznych

ukazovateľov. Z pohľadu hodnotenia finančného zdravia obcí bola obec Hrubá Borša podľa

spoločnosti INEKO v kategórii hospodárenia miest, obcí a VÚC za rok 2016 hodnotená ako obec

s výborným finančným zdravím. Hodnotenie 5,1 / 6 celkového počtu bodov bolo pripísané obci za

roky 2013 – 2016.
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Finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie

udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje alebo nespôsobuje

problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), počítané na

základe údajov za 4 po sebe idúce roky ako kombinácia (funkcia) piatich vybraných indikátorov

finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Bilancie bežného účtu, Záväzkov po lehote

splatnosti a Záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti.

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré

dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky

po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %,

10 %, 30 %, 15 % a 15 %. Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa

používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od

skóre indikátorov finančnej stability.

2.4.4.2 ROZPOČET OBCE:

Výdavky (v eurách)

Rok 2016 2017 2018 2019

Rozpočet 355 766,28 408 069,92 298 619,00 320 848,00

Príjmy (v eurách)

Rok 2016 2017 2018 2019

Rozpočet 360 333,92 381 607,00 357 110,00 397 280,00
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2.4.5 PODNIKATEĽSKÉ A NEPODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

FORMULÁR Č. A 4 – EVIDENCIA PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV

Názov PO/

sídlo/SK

NACE:

Zmena

hrubej

pridanej

hodnoty

v % (rok)

Počet

zamestnancov

(rok)

Prírastok /

úbytok

zamestnancov

Tržby

(rok)

Zisk

(rok)

Záznam z

rokovania o

Dohode o

partnerstve

zo dňa:

Poznámky Kontakt

Barbora Peter - % 1 (r. 2016) 0 - € - € - Živnostník -

design4you

s.r.o
- % - - - € - € -

Spoločnosť s

ručením

obmedzeným

+421

949 122

152

EUGLOBS,

s.r.o.
8,76% 2 (r. 2015) 0

280

053 €
4952 € -

Spoločnosť s

ručením

obmedzeným

0911

555 503
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Názov PO/

sídlo/SK

NACE:

Zmena

hrubej

pridanej

hodnoty

v % (rok)

Počet

zamestnancov

(rok)

Prírastok /

úbytok

zamestnancov

Tržby

(rok)

Zisk

(rok)

Záznam z

rokovania o

Dohode o

partnerstve

zo dňa:

Poznámky Kontakt

Force Security,

spol. s r.o.
- % 0 (r. 2013) 0 - € - € -

Spoločnosť s

ručením

obmedzeným

0903

242 103

Golfový klub

Borša
- % 0 (r. 2013) 0 - € - € -

Spoločnosť s

ručením

obmedzeným

0902

602 737

Innox Reality

s.r.o.
- % 0 (r. 2013) 0 0 €

- 480

€
-

Spoločnosť s

ručením

obmedzeným

-

Štrkopiesky

Hrubá Borša

s.r.o.

-10,73% 2 (r. 2016) 0
648

330 €

-249

991 €
-

Spoločnosť s

ručením

obmedzeným

0914

322 568
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Názov PO/

sídlo/SK

NACE:

Zmena

hrubej

pridanej

hodnoty

v % (rok)

Počet

zamestnancov

(rok)

Prírastok /

úbytok

zamestnancov

Tržby

(rok)

Zisk

(rok)

Záznam z

rokovania o

Dohode o

partnerstve

zo dňa:

Poznámky Kontakt

Trans – Robert

Slovák
- % 1 (r. 2016) 0 - € - € - Živnostník

0905

404 705

FORMULÁR Č. A 5 - EVIDENCIA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ

Názov:

Golfový klub Hrubá Borša

Poľovnícke združenie Spolok Kostolná pri Dunaji, úsek Hrubá Borša – Jánovce

Danube Polo Club
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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 je vybavená základnou občianskou vybavenosťou, ako je obecný úrad, pohostinské

služby, maloobchodná prevádzka s potravinovým a nepotravinovým tovarom. Okrem klasického

cintorína má obec vytvorený aj virtuálny cintorín, na ktorom je možné vidieť pravidelne

aktualizovaný stav: virtuálny cintorín. V centre obce sa nachádza objekt obecného úradu, kde sú

zabezpečené potrebné priestory pre činnosť obecného úradu/zastupiteľstva.

2.4.7 BÝVANIE

Pre rozvoj funkcie bývania obec využíva územný potenciál po celom obvode zastavaného

územia obce v nadväznosti na existujúce plochy bývania. Nová výstavba musí rešpektovať mierku

a výškovú hladinu okolitej štruktúry, čo zohľadňuje aj regulácia priestorového usporiadania týchto

plôch.

Bývanie je dominantnou funkciou obce. Obec má líniovú štruktúru zástavby - cestná dedina.

Tvorí ju zástavba rodinných domov prevažne z konca 19. a začiatku 20. storočia, trojpriestorové

domy z pálenej i nepálenej tehly a hospodárske budovy radené v uzavretých dvoroch, ktoré majú

valbové a podvalbové strechy. Novšia zástavba je realizovaná s pôdorysom štvorca alebo tvaru L

so širokými dvormi so stanovou sedlovou alebo plochou strechou.

Bytový fond tvoria 2 bytové domy s 5 nadzemnými podlažiami, ktoré sa nachádzajú na okraji

zástavby golfového klubu. Domový fond tvorí zástavba rodinných domov vidieckeho typu

s dvorom a záhradou za domom. V obci sa nachádza veľa zrekonštruovaných a udržiavaných

stavieb z prelomu 19. a 20. storočia v pôvodnej zástavbe obce, ktoré sú dopĺňané modernými

novostavbami z konca 20. a začiatku 21. storočia nachádzajúce sa prevažne v priamom dotyku

golfového klubu smerom na obec Jánovce a Jelka.
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2.4.8 ŠKOLSTVO

Zo vzdelávacích zariadení sa v obci nachádza iba obecná materská škola, ktorá je umiestnená

v tesnej blízkosti obecného úradu a súkromná materská škola Čarovný domček. V obecnej škôlke

sa vyučuje v dvoch triedach - v triede, kde sa vyučujú 3 až 4-ročné deti a v druhej triede, kde sa

vyučujú 4 až 6-ročné deti. Kvôli postupnému nárastu obyvateľstva (migrácii) v obci bude treba

vystavať aj základnú školu, aby obec disponovala základnou občianskou vybavenosťou pre daný

počet obyvateľov. Začiatok výstavby a realizácie projektu sa plánuje na rok 2025. S tým súvisí aj

rozšírenie materskej školy, ktoré je plánované na rok 2019.

2.4.9 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY

V obci sa nenachádza zdravotnícke stredisko ani lekáreň. Najbližšie zdravotnícke stredisko sa

nachádza v obci Králová pri Senci. K dispozícii sú ordinácie všeobecného lekára pre dospelých

a pediatra - ordinujú každý deň. Okrem toho v zdravotnom stredisku poskytuje 3-krát do týždňa

svoje služby aj stomatológ a 2-krát do týždňa gynekológ. Neďaleko zdravotného strediska sídli

aj lekáreň. Zdravotná starostlivosť v širšom okolí je zabezpečená špecializovanou zdravotnou

starostlivosťou v spádovom (okresnom) meste Senec, ďalšia špecializovaná zdravotná

starostlivosť je poskytovaná v krajskom meste Bratislava a Trnava, kde majú k dispozícii aj

nemocnice.

2.4.10 ŠPORT A REKREÁCIA

V obci Hrubá Borša pribudlo 11. 04. 2016 nové športovisko Gym & Jump, ktoré sa nachádza na

ploche bývalého futbalového ihriska. Toto ihrisko nebolo v celej svojej veľkosti už dlhšie využívane,

a tak sa obec s pomocou a iniciatívou miestnych obyvateľov rozhodli premeniť ihrisko na nové

multifunkčne športovisko so širokospektrálnym využitím pre všetky vekové kategórie obyvateľov

obce. Deti môžu na novom športovisku využívať gymnastické prvky ako hrazdy rôznych výšok,

hrazdu s kruhmi, lezeckú lanovú stenu, kladinu, rovnovážne stupne a v neposlednom rade

interaktívnu InGround trampolínu s priemerom 4 m, ktorá je momentálne jediná svojho druhu

v Seneckom okrese. Na rok 2018 obec naplánovala výstavbu trávového futbalového ihriska s

rozmermi 40 x 20 m a výstavbu multifunkčného ihriska.
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V obci sa nachádza známy golfový klub – Golfový areál Green Resorts. Areál sa nachádza len 21

km od Bratislavy po diaľnici D1 smerom na Žilinu. Zjazd na Senec, cez obec Kráľová pri Senci až do

Hrubej Borši. Ihrisko je dobre značené zo všetkých smerov (od Bratislavy, Nitry, Trnavy i Senca).

Ihrisko sa nachádza v juhovýchodnej časti katastra obce smerom na obec Jánovce.

Golfový areál ponúka:

- 18 jamkové majstrovské ihrisko /PAR 72/

- 9 jamkové verejné ihrisko /PAR 28/ PUBLIC

- Driving range - Putting green

- Chipping area a cvičný pieskový bunker

- Club House/reštaurácia 19th Hole Restaurant

- Powered by Towers, terasa, sprchy, šatne, požičovňa golfovej výstroje, golf shop, wi-fi/

- Parkovisko

2.4.11 KULTÚRA

V obci sa pravidelne organizujú rôzne kultúrne podujatia. Vďaka ním sa zachovávajú kultúrne

tradície obce, napr. novoročný prípitok, pochovávanie basy, stavanie mája, deň matiek, boršanské

hody, deň obce, heloween v parku, Mikuláš v parku a vianočné trhy. Problémom v obci je absencia

kultúrneho domu, preto sa aj všetky kultúrne podujatia odohrávajú na ihrisku či v parku. V obci je

teda potrebná výstavba nového kultúrneho strediska. V programovej štruktúre je začiatok tohto

projektu naplánovaný na rok 2020.

2.4.12 CESTOVNÝ RUCH A INFRAŠTRUKTÚRA PRE TURISTOV

Obec neposkytuje žiadny dlhodobý cestovný ruch ani turistické ubytovanie. Potenciálom obce

sú možnosti športového vyžitia. Primárne je využívaný golfový klub, ktorý sa rozprestiera na

juhovýchode katastra obce.

Súčasťou areálu Green Resort sú:

• 9 jamková golfová akadémia,

• driving rangeso 17 krytými odpaliskami,

• 18 jamkové majstrovské ihrisko (v súčasnosti sú spustené 4 jamky),

ANALYTICKÁ ČASŤ 2018 - 2022

HRUBÁ BORŠA

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

12. FEBRUÁRA 2018

O B C E - E P R O . S K 30

www.hrubaborsa.eu
www.hrubaborsa.eu
http://www.obce-epro.sk


• 4 obytné zóny s veľkorysými pozemkami pre domy i rekreačné chaty,

• centrum služieb,

• 7 jazier.

Turisticky zaujímavým miestom je aj rodinná farma Corporex, ktorá poskytuje priestor hlavne

pre milovníkov koní, ale aj iných zvieratiek, ktoré sú tu umiestnené.
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2.4.13 MEDZINÁRODNÝ KONTEXT A PARTNERSTVÁ

MALODUNAJSKO - Územie občianskeho združenia Malodunajsko zjednotilo 20 obcí s rozlohou 18 334 ha s počtom obyvateľov 22537. Rozprestiera
sa na Podunajskej nížine v Bratislavskom kraji na území okresu Senec. Región spája 20 obcí – obec Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý
Šúr, Hurbanova Ves, Igram, Kaplná, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet,
Réca, Tomášov, Tureň, Vlky, Zálesie. Názov Malodunajsko pochádza z rieky Malý Dunaj, ktorá pretína viaceré členské obce občianskeho združenia
Malodunajsko.
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2.4.14 ZHRNUTIE SOCIOEKONOMICKEJ ANALÝZY

Z pohľadu socioekonomickej analýzy je možné pozorovať každoročný nárast obyvateľov, čo

predstavuje pozitívny vývoj v oblasti demografie. Obec má dobré finančné zázemie pre postupný

progres. Územie je vybavené postačujúcou komplexnou občianskou vybavenosťou. Zo

vzdelavacích zariadení sa na území obce nachádza len materská škola, ktorú bude kvôli

narastajúcemu počtu obyvateľov časom rozšíriť. Negatívom je absencia základnej školy. Obec je

aktívna v oblasti športu, a to hlavne voľnočasovými aktivitami, negatívom je absencia kultúrneho

domu. V obci sa pravidelne organizujú rôzne kultúrne podujatia. Hrubá Borša má potenciál pre

rozvoj poznávacej turistiky a voľno časových aktivít (golfový klub).

2.5 ÚZEMNO-TECHNICKÁ ANALÝZA

Územno-technická analýza je zameraná na najmä na analýzu jednotlivých druhov dopravy

(cestná, železničná, hromadná,...) a technického vybavenie (zásobovanie vodou, plynom,

elektrinou,...) obce/mesta (názov).

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

technickej vybavenosti územia obce Hrubá Borša. Okrem toho sa v tejto kapitole nachádzajú

informácie o rozvojových osiach a limitoch využitia územia obce.

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).

ANALYTICKÁ ČASŤ 2018 - 2022

HRUBÁ BORŠA

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

12. FEBRUÁRA 2018

O B C E - E P R O . S K 33

www.hrubaborsa.eu
www.hrubaborsa.eu
http://www.obce-epro.sk


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.

Obec Hrubá Borša sa nachádza na trase rozvojovej osi III. stupňa na trase Senec - Galanta. Leží

v blízkosti mesta Senec, ktorý je kategorizovaný v 3. a. skupine terciárnych centier osídlenia.

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 je výborne napojená na cestnú sieť I/72 smer na Senec, ktorá sa pripája na cestu I. triedy

č. 71 vedúcu do Bratislavy. V katastrálnom území obce vedie cesta III. triedy č. 1067, ktorú križuje
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cesta III. triedy č. 1355. Cestné komunikácie sú vo vyhovujúcom technickom stave a nevyžaduje sa

ich rekonštrukcia.

IInformatívny merač rýchlostinformatívny merač rýchlosti na začiatkuna začiatku intravilánu obceintravilánu obce

Obec je výborne napojená na okresné mesto Senec a relatívne blízko k hl. mestu Bratislava.

Vzdialenosť automobilom do hl. mesta Bratislava predstavuje 33 km (cca 30 minút po diaľnici) a

do okresného mesta Senec je to 7 km.

Obec má v pláne rekonštruovať a dobudovávať cestné komunikácie na úsekoch, kde ich

aktuálny stav nevyhovuje súčasným podmienkam a/alebo kde cestné komunikácie absentujú.
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Príkladom môže byť cestná komunikácia ku golfovému rezortu, ktorá má nespevnený povrh a

je vhodné jeho doplnenie asfaltom. Ďalším rozvojovým zámerom obce je osadenie dopravného

značenia do území, kde v súčasnosti absentuje alebo je potrebné osadenie nových dopravných

značení na základe zlého technického stavu aktuálneho dopravného značenia. V rámci cestnej

dopravy je pre obec Hrubá Borša dôležitá v prvom rade bezpečnosť v obci, na základe čoho budú

doplnené aj dopravné spomalovače.

2.5.2.2 HROMADNÁ DOPRAVA

Zastúpenie hromadnej dopravy v obci predstavuje medzimestská doprava, ktorá je vyhovujúca.

V obci sa nachádza jedna obojsmerná zastávka medzimestskej dopravy, ktorá spĺňa podmienky

pre ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

KKrytá zastávka v intraviláne obcerytá zastávka v intraviláne obce

Samospráva obce má v pláne osadiť nové autobusové zastávky v intraviláne obce a zvýšiť

tak kvalitu a využiteľnosť hromadnej dopravy v obci.

2.5.2.3 ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Obcou Hrubá Borša nevedie žiadna železničná trať. Najbližšia železničná stanica sa nachádza v

meste Senec, odkiaľ je možné dostať sa priamo do hlavného mesta Bratislavy.
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2.5.2.4 LODNÁ DOPRAVA

V obci Hrubá Borša sa nenachádza žiaden vodný tok, na ktorom by bolo možné prevádzkovať

lodnú dopravu. V blízkosti intravilánu obce sa nachádza umelo vytvorené jazero v areáli štrkovne

ako aj v blízkosti golfového rezortu. V prípade potreby je možné tieto vodné plochy využiť na

rekreačné člnkovanie.

2.5.2.5 LETECKÁ DOPRAVA

Najbližšie letisko medzinárodného významu sa nachádza v hl. meste Bratislava. Ochranné

pásmo tohto letiska nezasahuje do územia obce Hrubá Borša, t.j, nevyplývajú z neho pre obec

žiadne regulatívy.
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2.5.2.6 STATICKÁ DOPRAVA - PARKOVANIE

V obci je parkovanie riešené formou vlastných odstavných plôch pri objektoch RD. Pre

verejnosť a návštevníkov je možnosť odparkovať vozidlá pri objektoch občianskej vybavennosti.

Samospráva plánuje vybudovať nové odstavné parkovacie plochy pri obecnom parku.

2.5.2.7 PEŠIA DOPRAVA

Obec má vybudované pešie komunikácie na dôležitých dopravných ťahoch v území. V

intraviláne obce na mnohých miestach absentujú pešie komunikácie, no jedná sa o menej

frekventované komunikácie. Samospráva má v pláne dobudovať pešie komunikácie na viacerých

úsekoch a takisto je potrebné vytvoriť viacero nových prechodov pre chodcov.

2.5.2.8 CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Na území obce nie sú evidované žiadne cyklotrasy. Obyvatelia využívajú pri pohybe na bicykli

priľahlú cestnú komunikáciu. Obec plánuje vytvoriť nové cyklotrasy vo svojom katastrálnom

území. Cyklotrasy budú slúžiť na presun obyvateľstva za prácou, resp. na rekreačné účely. Cieľom

je vytvorenie siete cyklotrás, ktoré budú navzájom prepojené a budú predpokladom pre bezpečný

pohyb cyklistov po území obce.

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.
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2.5.3.1 ZÁSOBOVANIE VODOU

V obci je vybudovaná sieť pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Táto sieť však s

narastajúcou výstavbou musí byť postupne rozširovaná a dopĺňaná v územiach s novou výstavbou

RD.

2.5.3.2 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Zásobovanie elekrickou energiou je riešené prostredníctvom elektrického vedenia vzdušného.

Sieť rozvodu elektrickej energie je riešená formou stĺpov, po ktorých je vedené vzdušné vedenie

elektrickej siete. Napojenosť na elektrickú sieť v obci je vyhovujúca.

2.5.3.3 ZÁSOBOVANIE PLYNOM

Obec má čiastočne zabezpečené zásobovanie plynom, prostredníctvom ktorého je

zabezpečené aj vykurovnanie väčšiny objektov. Zásobovanie plynom dodáva do obce SPP, a.

s., Bratislava. V budúcnosti bude potrebné rozšírenie rozvodu plynu, nakoľko sa rozvody plynu

nenachádzajú v celej obci.
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2.5.3.4

2.5.3.5 ZÁSOBOVANIE TEPLOM

V súčasnosti väčšina domov v obci využíva na vykurovanie plyn zo siete. V nemalej je v obci

zastúpené vykurovanie pevným palivom, resp. elektrické zdroje tepla a ďalšie spôsoby

vykurovania.

2.5.3.6 ODVÁDZANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD

Obec má zriadenú kanalizačnú sieť na svojom území, avšak na viacerých miestach kanalizácia

absentuje. Rozvojovým zámerom samosprávy je vytvorenie kanalizačnej siete, ktorá bude

vybudovaná najmä v starej časti obce Hrubá Borša, ale takisto v nových rozvojových častiach,

keďže momentálna vyťaženosť kanalizačného systému je na hrane údržnosti.
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Obec má osadené nádoby na separovaný zber odpadu, najmä skla a textilu. Obyvatelia môžu

svoj odpad priniesť napr. k budove potravín, kde sú tieto nádoby umiestnené.
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2.5.3.7 TELEKOMUNIKÁCIE, ROZHLAS A INTERNET

Obyvatelia obce majú možnosť využívať telekomunikačné služby od rôznych poskytovateľov. K

dispozícii sú možnosti využitia aj DSL linky, resp. pripojenia k pevnému telefónu ako aj internetové

priripojenie. Táto možnosť je ale prístupná iby v starej časti obce, a aj to v obmedzenom režime

V obci je dobré pokrytie mobilným signálom od jedného z operátorov. Ostatní majú v tomto

smere rezervy a určite je tu priestor na zlepšenie poskytovaných služieb. Možnosť prístupu na

internet je na vyhovujúcej úrovni vzhľadom na lokálnych poskytovateľov. V budúcnosti by obec

rada zabezpečila prístup k internetovej sieti prostredníctvom optickej siete, ktorá je najstabilneším

riešením.

Obecný rozhlas má pokrytie na polovici územia obce. Pri novej výstavbe nie je obecný rozhlas

dobudovaný a obec plánuje jeho dobudovanie.

V rámci internetových služieb obce občanom je k dispozícii hlavná stránka obce

www.hrubaborsa.eu. Webová stránka obce poskytuje občanom rôzne možnosti vybavenia

potrebných úkonov.

2.5.3.8 VEREJNÉ OSVETLENIE

Verejné osvetlenie je primárne osadené na stĺpoch elektrického vedenia vzdušného. Na

viacerých miestach v obci je verejné osvetlenie zastúpené na samostatných stĺpoch.
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Obec plánuje postupne modernizovať verejné osvetlenie vo všetkých častiach. V súčasnosti

je moderné verejné osvetlenie osadené len v centre obce. V ostatných miestach moderné LED

osvetlenie absentuje.

2.5.3.9 KAMEROVÝ SYSTÉM

Obec plánuje vytvorenie nového bezpečnostného kamerového systému, ktorý bude osadený

vo viacerých častiach intravilánu obce.

2.5.4 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA

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

dokumentácie na úrovni obce Hrubá Borša (územný plán) alebo/a nadradenej územnoplánovacej

dokumentácie (územný plán VÚC BSK).

2.5.5 ZHRNUTIE ÚZEMNO-TECHNICKEJ ANALÝZY

Z pohľadu územno-technickej analýzy je obec dobre situovaná z hľadiska dopravného

napojenia. Obec v rámci ďalšieho rozvoja má v pláne dobudovávať nové riešenia v dopravnej

infraštruktúre, ako sú napr. rýchlostné obmedzovače, dopravné značenia a pod. Narastajúci počet

obyvateľov a neustála nová výstavba v obci má za následok vyššie nároky na dopravnú a technickú

infraštruktúru, čo vyžaduje investície samosprávy do rozvojových aktivít zameraných na

zvyšenie jej kvality.

Významnými investíciami z pohľadu dopravnej infraštruktúry sú dobudovanie a rekonštrukcia

miestnych komunikácií, dobudovanie parkovísk, dobudovanie peších komunikácií a prechodov

pre chodcov a vytvorenie siete cyklotrás, ktoré budú prechádať obcou.

Medzi významné investície z pohľadu technickej infraštruktúry patrí dobudovanie kanalizačnej

siete, dobudovanie verejného rozhlasu do častí obce, kde v súčasnosti absentuje, ako aj vytvorenie

kamerového systému a výmena verejného osvetlenia.
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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

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

ďalších zložkách.

2.6.1 OVZDUŠIE

V obci sa nenachádza zdroj znečistenia ovzdušia, avšak ovzdušie je poznačené zvýšenou

mierou znečistenia, ktorá je charakteristická pre niektoré časti okresu Senec. K znečisteniu

ovzdušia prispieva aj vykurovanie domov tuhými palivami (v ktorých nie je zavedený zemný

plyn). Hoci obec nie je priamo zasiahnutá, v prípade juhovýchodných a východných vetrov sa

sem dostávajú splodiny a látky z oblasti Bratislavy, napr. zo spoločnosti Slovnaft, a. s. Bratislava

a ďalších, od ktorých je obec vzdialená vzdušnou čiarou cca 30 km. Hlavným znečisťovateľom

regionálneho charakteru je priemyselný závod Slovnaft, a. s. Bratislava. Najbližšia monitorovacia

stanica je umiestená v obci Rovinka. Stanica je umiestnená východne od rafinérie Slovnaft

(vzdušná vzdialenosť 2 km) oddelená poliami na hrádzi vo voľnom priestranstve na okraji obce.

Výsledky meraní v roku 2014 poukazujú na pokles znečistenia časticami PM10 oproti roku 2013.

24-hodinová limitná hodnotu na ochranu zdravia ľudí nebola prekročená vo väčšom počte ako

povoľuje limit. Priemerná ročná koncentrácia bola tiež pod limitnou hodnotou 40 µg.m–3. Ostatné

znečisťujúce látky neprekročili limitné hodnoty.
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2.6.2 VODNÉ TOKY A PLOCHY

V katastrálnom území obce sa nenachádzajú povrchové vodné toky. Na území sa vyskytuje

sedem vodných plôch, ktoré sa nachádzajú v areáli golfového klubu Green Resorts. Ďalšie tri

vodné plochy sa nachádzajú na juhozápade katastra obce, ktoré boli vytvorené ťažbou štrkopiesku

a nie sú sprístupnené verejnosti. Najbližší vodný tok je rieka Dunaja, ktorá patrí do CHKO

Dunajské luhy a je aj vodnou dopravnou osou SR.

2.6.3 PÔDA

Prevažná časť územia je tvorená poľnohospodársky využívanou pôdou. Pôda na území obce je

strednej bonity, podľa pôdnych máp sa tu vyskytujú pôdy kategórie 6 – 9. Najväčšie zastúpenie

majú pôdy kategórie 6 a 7, čo je spôsobené hlavne polohou obce na vyvýšenom jadre Žitného

ostrova. Povrch územia kryjú dobre vyvinuté rôzne hlboké pôdne horizonty. Pôdne typy, pôdne
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druhy a pôdotvorný substrát, ako aj sklonitosť reliéfu je možné vyčítať z bonitovaných pôdno-

ekologických jednotiek. V riešenom území sa vyskytujú tieto BPEJ:

• 0036002 černozeme typické, karbonátové na karbonátových aluviálnych sedimentoch,

stredne ťažké,

• 0032062 černozeme plytké, na aluviálnych sedimentoch, stredne ťažké, väčšina karbonátové,

• 0035001 černozeme typické, karbonátové na karbonátových aluviálnych sedimentoch, ľahké,

vysychavé,

• 0034032 černozeme typické, karbonátové na aluviálnych sedimentoch, stredne ťažké až ťažké,

• 0002002 fluvizeme typické, karbonátové, stredne ťažké.

2.6.4 HLUK

Na území obce bola zo strany obyvateľov zaznamenaná zvýšená hladina hluku najmä v období

ťažobných aktivít priľahlej štrkovne. Ďalším zdrojom hluku, ktorý je ale v norme, je automobilová

doprava na komunikácii III. triedy č. 1067, ktorú križuje cesta III. triedy č. 1355. Obe prechádzajú

intravilánom obce. Ide o zdroj hluku líniového charakteru.

2.6.5 ŽIARENIE

V obci nebolo identifikované zvýšené žiarenie či už prírodného alebo umelého charakteru.

Obec spadá do oblasti s nízkym rizikom výskytu radóna a magnetického žiarenia. 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

Odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečujú fima AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. pre

separovaný odpad a tuhý komunálny odpad. Separovaný odpad je odvážaný na skládku odpadov

v Pezinku a tuhý komunálny odpad je odvážaný na skládku Červený Majer do mesta Senec. V obci

sa nenachádza žiadna ilegálna skládka ani iná skládka odpadu. Odpad sa vyváža každé 2 týždne.

Separovaný odpad sa zbiera do plastových kontajnerov a plastových vriec, ktoré sú rozdelené

farebne podľa odpadu na separáciu. Negatívom s environmentálneho hľadiska je absencia

zberného dvora. Jeho výstavba je však naplánovaná na roky 2018 – 2020.

2.6.7 ZELEŇ

Zeleň je možné rozčleniť na zeleň v intraviláne a zeleň, ktorá je súčasťou extravilánu územia

obce. V zastavanom území prevláda, vzhľadom na charakter obce s dominantnou funkciou

bývania, súkromná zeleň záhrad. Tá je tvorená kombináciou nízkej a vysokej zelene, ktorá plní

najmä rekreačnú a produkčnú funkciu. Verejná zeleň sa nachádza popri miestnych
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komunikáciách, kde plní najmä segregačnú funkciu, t.j. oddeľuje vozovky od domov, príp.

chodníkov. Väčšinou ide o nízku zeleň vo forme trávnatých porastov. V extraviláne sa zelené

plochy vyskytujú v podobe flóry, ktorá sa pestuje na obrábanej poľnohospodárskej pôde.

2.6.8 RELIÉF

Obec Hrubá Borša sa nachádza v Podunajskej rovine. Podunajská rovina je jedným z celkov

Podunajskej nížiny. Rozloha tohoto geomorfologického celku ležiaceho na juhu Slovenska činí asi 3

500 km2. Podunajská rovina má minimálne členitý reliéf. Absolútne nadmorské výšky Podunajskej

roviny sa pohybujú v rozmedzí medzi 107 - 160 m. Relatívne výškové rozdiely činia nepatrných 30

metrov.
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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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Z pohľadu geomorfologického členenie spadá územie obce do subprovincie Malá Dunajská

kotlina, oblasti Podunajská nížina, celku Podunajská rovina.

Tabuľka geomorfologického členenia SR

Sústava Alpsko-himalájska

Podsústava Panónska panva

Provincia Západopanónska panva

Subprovincia Malá dunajská kotlina

Oblasť Podunajská nížina

Celok Podunajská rovina

2.6.10 GEOLOGICKÉ PODLOŽIE

Celé katastrálne územie sa nachádza v západnom celku Podunajskej roviny. Katastrálne

územie spadá do útvaru kvartér, ktoré celé spadá do oddielu holocén, skupiny fluviálnych
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sedimentov. V ňom sa nachádzajú litofaciálne nečlenené nivné hliny alebo piesčité až štrkovité

hliny dolinných nív a nív horských potokov.

Geologická mapa obce Hrubá Borša a jej okolia

2.6.11 KLIMATICKÉ PODMIENKY

Územie obce spadá do teplej a mierne teplej klimatickej oblasti s miernou zimou a dlhším

slnečným svitom. Priemerné ročné teploty sa pohybujú okolo 9,5 °C a vo vegetačnom období

dosahujú priemer 20,2 °C. Počet letných dní v roku (s teplotou nad 25 °C) sa pohybuje v rozmedzí

50 až 70. Priemerné trvanie snehovej pokrývky je menej ako cca. 37 dní. Priemerný ročný úhrn

zrážok sa pohybuje okolo hranice cca 560 mm. Dôležitou klimatickou charakteristikou je hodnota

slnečného svitu zistená extrapoláciou údajov zo slovenských meteorologických staníc, ktorá má

hodnotu 2200 hodín ročne, klesajúcu v severnom smere.
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2.6.12 RASTLINSTVO

Flóra je ovplyvnená polohou obce v Podunajskej nížine. Potenciálna prirodzená vegetácia

riešeného územia zahŕňa nasledujúce vegetačné jednotky:

• Dubové xerotermofilné lesy pontisko panónske

• Lužné lesy nížinné

V oboch spoločenstvách sa zo stromov uplatňujú najmä tvrdé lužné dreviny: jaseň úzkolistý

panónsky (Fraxinus angustifolia, subsp. danubialis), dub letný (Quercus robur), brest hrabolistý

(Ulmus minor), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), čremcha strapcovitá

(Padus avium), medzi ktoré bývajú hojne primiešané aj niektoré dreviny mäkkých lužných lesov,

napr. topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Popusl nigra), topoľ osika (Populus tremula), jelša

lepkavá (Alnus glutinosa), rozličné druhy vŕb a iné. Na relatívne najsuchších stanovištiach sa

sporadicky vyskytuje hrab. Z týchto drevín majú rozhodujúci edifikačný význam jaseň panónsky a

dub letný, lokálne aj brest hrabolistý. Krovinné poschodie je zväčša dobre vyvinuté a vyznačuje sa
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vysokou pokryvnosťou. Bežnými druhmi bývajú svíb krvavý (Swida sanquinea), svíb južný (Swida

australisA), svíb červenkastý (Swida hungarica), často sa vyskytujú aj vtáčí zob obyčajný (Ligustrum

vulgare), bršlen európsky (Euonymus europaea ), javor poľný (Acer campestre), rozličné druhy

hloha (Crataegus ), lieska obyčajná (Corylus avellana), javor tatársky (Acer tataricum) a iné.

2.6.13 ŽIVOČÍŠSTVO

Fauna Žitného ostrova je veľmi rozmanitá. V revíri Poľovnícke združenie Spolok Kostolná pri

Dunaji, úsek Hrubá Borša – Jánovce sú rozšírené nasledovné druhy zvery: jelenia, srnčia, diviačia,

líška, jazvec, kuna lesná a skalná, zajac poľný, králik divý, bažant poľovný, jarabica poľná, kačica,

hus divá a množstvo iných.

2.6.14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Katastrálne územie obce Hrúba Borša leží na južnom okraji Trnavskogalantskej ohrozenej

oblasti, ktorá zasahuje do územia Bratislavského aj Trnavského kraja. Podľa environmentálnej

regionalizácie SR možno hodnotiť toto prostredie ako narušené (3. stupeň).

Stav životného prostredia je napriek tejto zistenej skutočnosti možné označiť za

bezproblémový. Jediným problémom je znečistené ovzdušie, ktorým je v prípade juho-východných

až východných vetrov ohrozená aj obec. Na jej území ani v jej blízkom okolí nebol identifikovaný

žiadny faktor, ktorý by spôsoboval nadmerný hluk mimo obdobia, kedy bola aktívna prevádzka

ťažby štkopieskov. V obci nebolo identifikované žiadne zvýšené žiarenie umelého či prírodného

charakteru. V rámci odpadového hospodárstva obce je zabezpečená separácia a odvoz odpadu.

K zvyšovaniu kvality životného prostredia prispieva aj pravidelná starostlivosť o zeleň.

ANALYTICKÁ ČASŤ 2018 - 2022

HRUBÁ BORŠA

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

12. FEBRUÁRA 2018

O B C E - E P R O . S K 55

www.hrubaborsa.eu
www.hrubaborsa.eu
http://www.obce-epro.sk


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 niektorých zákonov. 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. 478/2002 Z. z.

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 543/2002

Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Mapa národných parkov a chránených krajinných oblastí SR
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2.6.16 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA A POTENCIÁLNE ROZVOJOVÉ
PLOCHY

Limity využitia územia vyplývajú zo záväznej časti územného plánu obce. 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 prírody a krajiny a nenarušia

ráz a charakter obce.

2.6.17 ZHRNUTIE PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNEJ ANALÝZY

V rámci prírodno-environmentálnej analýzy boli hodnotené jednotlivé aspekty týkajúce sa

životného prostredia a krajiny na území obce. Boli hodnotené negatívne stresové javy, medzi

ktoré patria hluk, žiarenie a znečistené ovzdušie – až na znečistené ovzdušie, ktoré predstavuje

potenciálny problém, žiaden z týchto faktorov nepredstavuje priame ohrozenie a je v norme.
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Najväčšie nepriame ohrozenie pre obec vytvára spoločnosť Slovnaft a.s. Obec sa stará

o zvyšovanie kvality životného prostredia pravidelným vývozom a separáciou odpadu. Negatívom

pre obec je absencia zberného dvora. V katastrálnom území sa nachádza sedem vodných plôch.

Poľnohospodárska pôda je strednej bonity, vhodná na poľnohospodársku činnosť. V rámci

ochrany prírody a krajiny je potrebné rešpektovať výskyt vzácnych biotopov, fauny a flóry.

2.7 SWOT ANALÝZA

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

stavu riešeného územia.

Výsledná SWOT analýza

Silné stránky Slabé stránky

8 6

8 8

7 8

8 8

9 9

7 8

6 6

7

8

Príležitosti Ohrozenia

7 8

» Dopravná infraštruktúra a

dopravné napojenie
» Absencia cyklotrás

» Technická infraštruktúra » Absencia peších komunikácií

» Nová zóna IBV a RD
» Stav niektorých cestných

komunikácií

» Rekreačné aktivity » Absencia zberného dvora

» Geografická poloha » Absencia základnej školy

» Separovaný zber odpadu » Absencia kultúrneho domu

» Úroveň bytovej vybavennosti obce » Kvalita bývania

» Golfový areál a jeho využitie na

šport a rekreáciu

» Priaznivý demografický vývoj

» Propagácia obce v rámci BSK a

ďalších regiónov
» Neschválenie potrebných ŽoNFP
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6 6

8

7

7

8

10

7

7

10

8

6

5

2.7.1 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE

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

silných a slabých stránok vyšiel 68 - 53 = 15, rozdiel príležitostí a ohrození bol 96 - 14 = 82, 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.

» Partnerstvá so samosprávou » Zvyšovanie priemernej teploty

» Rekonštrukcia ciet

» Autobusové zastávky

» Dopravné značenie v obci

» Dopravná bezpečnosť -

vybudovanie spomalovačov

» Pešie komunikácie

» Vytvorenie cyklotrás

» Parkoviská a odstavné plochy

» Dobudovanie kanalizácie

» Kamerový systém v obci

» Participácia obyvateľstva

» Ekonomická samostatnosť
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STRATEGICKÁ ČASŤ

Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce Hrubá Borša

pri zohľadnení jej 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. Obec Hrubá Borša sa zameriava na

skvalitnenie dopravnej vybavenosti, technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti v obci.

3.2 VÍZIA

„Obec s kvalitnou infraštruktúrou, tradíciami a

možnosťami rekreácie, poskytujúca excelentné

služby pre obyvateľov a návštevníkov.“

3.3 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA

Ukazovateľ výstupu Projektový zámer Príprava projektu Akčný plán

Monitorovanie Finančný rámec Hodnotiace kritérium

Výnosovo-nákladová analýza

1. ZVÝŠENIE KVALITY DOPRAVNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI

1.1 Cestná doprava

1.1.1 Miestne komunikácie

1.1.1.1 Rekonštrukcia ciest a dobudovanie miestnych komunikácií

1.1.2 Ostatný mobiliár a vybavenie

1.1.2.1 Osadenie autobusových zastávok

1.1.2.2 Osadenie nového dopravného značenia

1.1.2.3 Vybudovanie spomalovačov
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1.1.2.4 Vytvorenie uličného systému

1.2 Pešia doprava

1.2.1 Pešie komunikácie

1.2.1.1 Dobudovanie chodníkov

1.2.2 Horizontálne značenie

1.2.2.1 Vytvorenie prechodov pre chodcov

1.3 Cyklistická doprava

1.3.1 Cyklotrasy

1.3.1.1 Vytvorenie nových cyklotrás

1.4 Statická doprava

1.4.1 Parkoviská

1.4.1.1 Vytvorenie parkoviska pri obecnom parku

2. ZVÝŠENIE KVALITY TECHNICKEJ
INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI

2.1 Odpadové hospodárstvo

2.1.1 Odvádzanie odpadových vôd

2.1.1.1 Vybudovanie kanalizácie v starej časti obce

2.1.2 Zber a likvidáciu odpadu

2.1.2.1 Vybudovanie zberného dvora

2.2 Bezpečnosť

2.2.1 Prvky urbánnej bezpečnosti

2.2.1.1 Inštalácia bezpečnostného kamerového systému

2.2.1.2 Vytvorenie výstražného varovného systému

2.2.1.3 Výmena verejného osvetlenia

2.2.1.4 Dobudovanie plota na cintoríne

2.3 Informovanosť obyvateľov

2.3.1 Rozhlas

2.3.1.1 Rekonštrukcia a dobudovanie verejného rozhlasu
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3. ZVÝŠENIE KVALITY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
V OBCI

3.1 Školstvo

3.1.1 Základné vzdelávacie inštitúcie

3.1.1.1 Dobudovanie materskej školy

3.1.1.2 Výstavba základnej školy

3.2 Objekty v správe obce

3.2.1 Objekty poskytujúce sociálne služby

3.2.1.1 Vybudovanie domovu sociálnych služieb

3.2.2 Objekty slúžiace na nákup tovarov

3.2.2.1 Vybudovanie potravín

3.2.3 Administratívne a kultúrne objekty

3.2.3.1 Rekonštrukcia obecného úradu

3.2.3.2 Vytvorenie novej pobočky Slovenskej pošty alebo pošta Partner

3.2.3.3 Výstavba kultúrneho domu

3.3 Šport a rekreácia

3.3.1 Športové plochy

3.3.1.1 Vytvorenie multifunkčného športoviska
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení

a aktivít, potrebných na zabezpečenie realizácie PHSR.

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 Miestne komunikácie

1.1.1.1 Rekonštrukcia ciest a

dobudovanie miestnych

komunikácií

1.1.2.1 Osadenie

autobusových zastávok

1.1.2.2 Osadenie nového

dopravného značenia

1.1.2.3 Vybudovanie

spomalovačov

1.1.2 Ostatný mobiliár a

vybavenie

1.1.2.4 Vytvorenie uličného

systému

1.1 Cestná doprava

1.2.1 Pešie komunikácie
1.2.1.1 Dobudovanie

chodníkov

1.2.2 Horizontálne značenie
1.2.2.1 Vytvorenie prechodov

pre chodcov

1.2 Pešia doprava

1.3.1 Cyklotrasy
1.3.1.1 Vytvorenie nových

cyklotrás
1.3 Cyklistická doprava

1.4.1 Parkoviská
1.4.1.1 Vytvorenie parkoviska

pri obecnom parku
1.4 Statická doprava

2.1.1 Odvádzanie odpadových

vôd

2.1.1.1 Vybudovanie

kanalizácie v starej časti obce

2.1.2 Zber a likvidáciu odpadu
2.1.2.1 Vybudovanie

zberného dvora

2.1 Odpadové hospodárstvo
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Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť

2.2.1.1 Inštalácia

bezpečnostného

kamerového systému

2.2.1.2 Vytvorenie

výstražného varovného

systému

2.2.1.3 Výmena verejného

osvetlenia

2.2.1 Prvky urbánnej

bezpečnosti

2.2.1.4 Dobudovanie plota

na cintoríne

2.2 Bezpečnosť

2.3.1 Rozhlas

2.3.1.1 Rekonštrukcia a

dobudovanie verejného

rozhlasu

2.3 Informovanosť

obyvateľov

3.1.1.1 Dobudovanie

materskej školy3.1.1 Základné vzdelávacie

inštitúcie 3.1.1.2 Výstavba základnej

školy

3.1 Školstvo

3.2.1 Objekty poskytujúce

sociálne služby

3.2.1.1 Vybudovanie domovu

sociálnych služieb

3.2.2 Objekty slúžiace na

nákup tovarov
3.2.2.1 Vybudovanie potravín

3.2.3.1 Rekonštrukcia

obecného úradu
3.2.3 Administratívne a

kultúrne objekty
3.2.3.2 Vytvorenie novej

pobočky Slovenskej pošty

alebo pošta Partner

3.2 Objekty v správe obce
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Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť

3.2.3.3 Výstavba kultúrneho

domu

3.3.1 Športové plochy
3.3.1.1 Vytvorenie

multifunkčného športoviska
3.3 Šport a rekreácia
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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/h

odnota

Prioritná oblasť 1: Cestná doprava

Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.1: Miestne komunikácie/Rekonštrukcia ciest a dobudovanie miestnych komunikácií

2018 2019
Hlavné ukaz

ovatele
Počet km nových komunikácií

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Kilometer

0
Zatiaľ neurčen

á

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/h

odnota

Prioritná oblasť 1: Cestná doprava

Opatrenie 1.1.2/Aktivita 1.1.2.1: Ostatný mobiliár a vybavenie/Osadenie autobusových zastávok

2018 2018
Hlavné ukaz

ovatele

Počet nových autobusových zast

ávok

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Počet/kus

0
Zatiaľ neurčen

á
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/h

odnota

Opatrenie 1.1.2/Aktivita 1.1.2.2: Ostatný mobiliár a vybavenie/Osadenie nového dopravného značenia

2017 2018
Hlavné ukaz

ovatele

Počet nových kusov dopravného

značenia

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Počet/kus

0
Zatiaľ neurčen

á

Opatrenie 1.1.2/Aktivita 1.1.2.3: Ostatný mobiliár a vybavenie/Vybudovanie spomalovačov

2018 2019
Hlavné ukaz

ovatele
Počet nových spomaľovačov

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Počet/kus

0
Zatiaľ neurčen

á

Opatrenie 1.1.2/Aktivita 1.1.2.4: Ostatný mobiliár a vybavenie/Vytvorenie uličného systému

2018 2018
Hlavné ukaz

ovatele
Počet nových označených ulíc

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Počet

0
Zatiaľ neurčen

á

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/h

odnota

Prioritná oblasť 2: Pešia doprava

Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.1: Pešie komunikácie/Dobudovanie chodníkov

2018 2020
Hlavné ukaz

ovatele

Dĺžka nových/vybudovaných cho

dníkov

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Kilometer

0
Zatiaľ neurčen

á

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/h

odnota

Prioritná oblasť 2: Pešia doprava

Opatrenie 1.2.2/Aktivita 1.2.2.1: Horizontálne značenie/Vytvorenie prechodov pre chodcov

2018 2019
Hlavné ukaz

ovatele
Počet nových prechodov

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Počet

0
Zatiaľ neurčen

á

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/h

odnota

Prioritná oblasť 3: Cyklistická doprava

Opatrenie 1.3.1/Aktivita 1.3.1.1: Cyklotrasy/Vytvorenie nových cyklotrás

2019 2025
Hlavné ukaz

ovatele
Dĺžka nových cyklotrás

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Kilometer

0
Zatiaľ neurčen

á

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/h

odnota

Prioritná oblasť 4: Statická doprava

Opatrenie 1.4.1/Aktivita 1.4.1.1: Parkoviská/Vytvorenie parkoviska pri obecnom parku

2019 2023
Hlavné ukaz

ovatele

Počet parkovacích miet (kapacit

a)

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Kapacita - počet

0
Zatiaľ neurčen

á

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/h

odnota

Prioritná oblasť 1: Odpadové hospodárstvo

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.1: Odvádzanie odpadových vôd/Vybudovanie kanalizácie v starej časti obce

2018 2023
Hlavné ukaz

ovatele
Dĺžka vybudovanej kanalizácie

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Meter

0
Zatiaľ neurčen

á

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/h

odnota

Prioritná oblasť 1: Odpadové hospodárstvo

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.1: Zber a likvidáciu odpadu/Vybudovanie zberného dvora

2018 2020
Hlavné ukaz

ovatele
Rozloha zberného dvora

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Meter štvorcový (M2)

0
Zatiaľ neurčen

á

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/h

odnota

Prioritná oblasť 2: Bezpečnosť

Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.1: Prvky urbánnej bezpečnosti/Inštalácia bezpečnostného kamerového systému

2019 2019
Hlavné ukaz

ovatele
Počet inštalovaných kamier

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Počet/kus

0
Zatiaľ neurčen

á

Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.2: Prvky urbánnej bezpečnosti/Vytvorenie výstražného varovného systému

2019 2019
Hlavné ukaz

ovatele
Počet osadených sirén

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Počet/kus

0
Zatiaľ neurčen

á

Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.3: Prvky urbánnej bezpečnosti/Výmena verejného osvetlenia

2018 2023
Hlavné ukaz

ovatele

Počet nových, resp. vymenených

svietidiel

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Počet/kus

0
Zatiaľ neurčen

á

Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.4: Prvky urbánnej bezpečnosti/Dobudovanie plota na cintoríne
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/h

odnota

2019 2019
Hlavné ukaz

ovatele
Dĺžka dobudovaného plota

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Meter

0
Zatiaľ neurčen

á

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/h

odnota

Prioritná oblasť 3: Informovanosť obyvateľov

Opatrenie 2.3.1/Aktivita 2.3.1.1: Rozhlas/Rekonštrukcia a dobudovanie verejného rozhlasu

2018 2023
Hlavné ukaz

ovatele

Počet zrekonštruovaných a nový

ch rozhlasových reproduktorov

(spolu)

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Počet/kus

0
Zatiaľ neurčen

á

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/h

odnota

Prioritná oblasť 1: Školstvo

Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.1: Základné vzdelávacie inštitúcie/Dobudovanie materskej školy

Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.2: Základné vzdelávacie inštitúcie/Výstavba základnej školy

2025 2025
Hlavné ukaz

ovatele
Kapacita školy - počet detí

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Kapacita - počet

0
Zatiaľ neurčen

á

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/h

odnota

Prioritná oblasť 2: Objekty v správe obce

Opatrenie 3.2.1/Aktivita 3.2.1.1: Objekty poskytujúce sociálne služby/Vybudovanie domovu sociálnych služieb

2020 2023
Hlavné ukaz

ovatele
Kapacita zariadenia

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad

Kapacita - maximálny po

čet hostí 0
Zatiaľ neurčen

á
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Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/h

odnota

Prioritná oblasť 2: Objekty v správe obce

Opatrenie 3.2.2/Aktivita 3.2.2.1: Objekty slúžiace na nákup tovarov/Vybudovanie potravín

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/h

odnota

Prioritná oblasť 2: Objekty v správe obce

Opatrenie 3.2.3/Aktivita 3.2.3.1: Administratívne a kultúrne objekty/Rekonštrukcia obecného úradu

2018 2019
Hlavné ukaz

ovatele
Počet zrekonštruovaných prvkov

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Počet

0
Zatiaľ neurčen

á

Opatrenie 3.2.3/Aktivita 3.2.3.2: Administratívne a kultúrne objekty/Vytvorenie novej pobočky Slovenskej pošty alebo pošta Partner

Opatrenie 3.2.3/Aktivita 3.2.3.3: Administratívne a kultúrne objekty/Výstavba kultúrneho domu

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/h

odnota

Prioritná oblasť 3: Šport a rekreácia

Opatrenie 3.3.1/Aktivita 3.3.1.1: Športové plochy/Vytvorenie multifunkčného športoviska

2018 2018
Hlavné ukaz

ovatele

Veľkosť ihriska - rozmery a rozlo

ha

Ukazovatele

výsledku
Obecný úrad Meter a meter štvorcový

0
Zatiaľ neurčen

á

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.

2018 - 2022
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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 PHSR, poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácií

PHSR 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 spolu s

obecným zastupiteľstvom obce Hrubá Borša. 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 obce. Dohliada na spracovanie všetkých dokumentov

do účtovníctva a administratívy riešeného územia.
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Kontrolný orgán je zastúpený hlavným kontrolórom obce, ktorý dohliada na vykonávanie

jednotlivých aktivít na obecnej úrovni. Jeho úlohou je kontrolovať naplnenie jednotlivých opatrení

a vypracovávať správu o kontrole.

FORMULÁR Č. R 1 - AKČNÝ PLÁN

Akčný plán pre oblasť 1.1 Cestná doprava

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 1.1.1: Miestne komunikácie

Aktivita 1.1.1.1:

Rekonštrukcia ciest a

dobudovanie miestnych

komunikácií

2018 až

2019

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Kilometer - 2019

Opatrenie 1.1.2: Ostatný mobiliár a vybavenie

Aktivita 1.1.2.1:

Osadenie autobusových

zastávok

2018 až

2018

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Počet/kus - 2018

Aktivita 1.1.2.2:

Osadenie nového

dopravného značenia

2017 až

2018

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Počet/kus - 2018

REALIZAČNÁ ČASŤ 2018 - 2022

HRUBÁ BORŠA

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

12. FEBRUÁRA 2018

O B C E - E P R O . S K 82

www.hrubaborsa.eu
www.hrubaborsa.eu
http://www.obce-epro.sk


Akčný plán pre oblasť 1.1 Cestná doprava

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Aktivita 1.1.2.3:

Vybudovanie

spomalovačov

2018 až

2019

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Počet/kus - 2019

Aktivita 1.1.2.4:

Vytvorenie uličného

systému

2018 až

2018

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Počet - 2018

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 1.2 Pešia doprava

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 1.2.1: Pešie komunikácie

Aktivita 1.2.1.1:

Dobudovanie chodníkov

2018 až

2020

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Kilometer - 2020

Opatrenie 1.2.2: Horizontálne značenie
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Akčný plán pre oblasť 1.2 Pešia doprava

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Aktivita 1.2.2.1:

Vytvorenie prechodov

pre chodcov

2018 až

2019

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Počet - 2019

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 1.3 Cyklistická doprava

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 1.3.1: Cyklotrasy

Aktivita 1.3.1.1:

Vytvorenie nových

cyklotrás

2019 až

2025

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Kilometer - 2025

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 1.4 Statická doprava

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 1.4.1: Parkoviská
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Akčný plán pre oblasť 1.4 Statická doprava

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Aktivita 1.4.1.1:

Vytvorenie parkoviska

pri obecnom parku

2019 až

2023

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Kapacita - počet -

2023

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 2.1 Odpadové hospodárstvo

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 2.1.1: Odvádzanie odpadových vôd

Aktivita 2.1.1.1:

Vybudovanie kanalizácie

v starej časti obce

2018 až

2023

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Meter - 2023

Opatrenie 2.1.2: Zber a likvidáciu odpadu

Aktivita 2.1.2.1:

Vybudovanie zberného

dvora

2018 až

2020

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Meter štvorcový

(M2) - 2020
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Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 2.2 Bezpečnosť

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 2.2.1: Prvky urbánnej bezpečnosti

Aktivita 2.2.1.1:

Inštalácia

bezpečnostného

kamerového systému

2019 až

2019

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Počet/kus - 2019

Aktivita 2.2.1.2:

Vytvorenie výstražného

varovného systému

2019 až

2019

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Počet/kus - 2019

Aktivita 2.2.1.3: Výmena

verejného osvetlenia

2018 až

2023

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Počet/kus - 2023

Aktivita 2.2.1.4:

Dobudovanie plota na

cintoríne

2019 až

2019

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

Meter - 2019
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Akčný plán pre oblasť 2.2 Bezpečnosť

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

projektovej

dokumentácii

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 2.3 Informovanosť obyvateľov

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 2.3.1: Rozhlas

Aktivita 2.3.1.1:

Rekonštrukcia a

dobudovanie verejného

rozhlasu

2018 až

2023

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Počet/kus - 2023

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 3.1 Školstvo

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 3.1.1: Základné vzdelávacie inštitúcie

Aktivita 3.1.1.1:

Dobudovanie materskej

školy

2019 až

2020

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

- 2020
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Akčný plán pre oblasť 3.1 Školstvo

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

projektovej

dokumentácii

Aktivita 3.1.1.2: Výstavba

základnej školy

2025 až

2025

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Kapacita - počet -

2025

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 3.2 Objekty v správe obce

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 3.2.1: Objekty poskytujúce sociálne služby

Aktivita 3.2.1.1:

Vybudovanie domovu

sociálnych služieb

2020 až

2023

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Kapacita -

maximálny počet

hostí - 2023

Opatrenie 3.2.2: Objekty slúžiace na nákup tovarov

Aktivita 3.2.2.1:

Vybudovanie potravín

2018 až

2023

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

- 2023
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Akčný plán pre oblasť 3.2 Objekty v správe obce

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

projektovej

dokumentácii

Opatrenie 3.2.3: Administratívne a kultúrne objekty

Aktivita 3.2.3.1:

Rekonštrukcia obecného

úradu

2018 až

2019

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Počet - 2019

Aktivita 3.2.3.2:

Vytvorenie novej

pobočky Slovenskej

pošty alebo pošta

Partner

2018 až

2023

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

- 2023

Aktivita 3.2.3.3: Výstavba

kultúrneho domu

2020 až

2023

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

- 2023

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Akčný plán pre oblasť 3.3 Šport a rekreácia

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 3.3.1: Športové plochy

Aktivita 3.3.1.1:

Vytvorenie

multifunkčného

športoviska

2018 až

2018

Obec Hrubá

Borša

Zatiaľ

neurčené -

budú

uvedené v

projektovej

dokumentácii

Meter a meter

štvorcový - 2018

Návrat na hierarchickú štruktúru

5.2 MONITOROVANIE A HODNOTENIE

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

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

stratégie 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 PHSR 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

PHSR bude stálym a dlhodobým procesom zameraným na sledovanie kvalitatívnych a

kvantitatívnych zmien pomocou vybraných ukazovateľov. Jeho cieľom bude získavanie informácií
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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.

Monitorovanie plnenia PHSR bude obsahovať nasledovné činnosti:

◦ každoročné hodnotenie napĺňania cieľov stanovených v PHSR,

◦ 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 premietajú 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
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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:

◦ počet pripravených investičných aktivít;

◦ počet zrealizovaných investičných aktivít;

◦ objem získaných prostriedkov z externých zdrojov;

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 obce Hrubá Borša

sama.

Zistenie stavu dokumentu PHSR

k reálnemu stavu obce, 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,

si určí samospráva obce Hrubá

Borša sama.

Hodnotia sa jednotlivé aspekty

PHSR, najmä realizácia jednotlivých

projektov a ich vplyv na samotnú

obec. Vykonáva sa ideálne viac krát

ročne (min. 2-krát).

Tematické

hodnotenie

časti PHSR

Realizuje sa na konkrétnu časť

dokumentu (obvykle strategickú),

v rámci ktorej sa identifikujú možné

problémy. Dátum (mesiac a rok),

Hodnotí sa vybraná časť

dokumentu alebo konkrétny

projektový zámer, napr. v prípade,

keď je považovaný za rizikový, čo
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Typ

hodnotenia
Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/periodicita

kedy sa má vykonať prvý krát, si

určí samospráva obce Hrubá Borša

sama.

vyplýva z predchádzajúcej

monitorovacej správy. Periodicitu si

určí samospráva obce Hrubá

Borša 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, vykonáva sa podľa

aktálnej potreby.

Ad hoc

hodnotenie

celého PHSR

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, resp.

kontrolného orgánu obce, podnetu

poslancov, príp. na základe

protokolu Národného kontrolného

úradu SR. Nepravidelná periodicita,

vykonáva sa podľa aktuálnej

potreby.

REALIZAČNÁ ČASŤ 2018 - 2022

HRUBÁ BORŠA

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

12. FEBRUÁRA 2018

O B C E - E P R O . S K 93

www.hrubaborsa.eu
www.hrubaborsa.eu
http://www.obce-epro.sk


FINANČNÁ ČASŤ

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých

opatrení a aktivít. Táto časť obsahuje indikatívny finančný plán

na celé obdobie realizácie PHSR a model viaczdrojového

financovania jednotlivých aktivít (projektov) na území obce

Hrubá Borša.

2018 - 2022
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6.1 INDIKATÍVNY ROZPOČET

Táto časť obsahuje podrobnejší rozpočet s výhľadom do roku 2019, ktorý obsahuje informácie o
sumarizácii bežných, kapitálových a finančných operáciách príjmov a výdavkov obce Hrubá Borša.
Treba ho brať do úvahy a zohľadniť aj pri financovaní jednotlivých projektov, ktoré budú (min.
sčasti) spolufinancované z rozpočtu obce.

Príjmy

2016 2017 2018 2019

Bežné príjmy 327 711,42 € 381 607,00 € 357 110,00 € 397 280,00 €

Kapitálové príjmy 32 622,5 € 0 € 0 € 0 €

Finančné operácie 60 172, 13 € 62 225,09 0 € 70 200,00 €

Spolu 420 506,05 € 443 832,09 € 357 110,00 € 467 480,00 €

Výdavky

2016 2017 2018 2019

Bežné výdavky 263 322,56 € 279 322,92 € 277 929,00 € 297 758,00 €

Finančné operácie 23 628,00 € 27 744,00 € 20 690,00 € 23 090,00 €

Kapitálové výdavky 68 815,72 € 101 003,00 € 0 € 0 €

Spolu 355 766,28 € 408 069,92 € 298 619,00 € 320 848,00 €

Vo financovaní k jednotlivým projektom (formuláre uvedené nižšie) sa zobrazujú nulové hodnoty,

keďže presné sumy zatiaľ nie sú známe.
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ZÁVER

2018 - 2022
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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 Hrubá Borša na roky 2018 - 2022

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. Okrem toho táto časť obsahuje Akčný plán rozvoja

obce Hrubá Borša

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.
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Schválenie PHRSR

Spracovanie

Forma spracovania: prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO

Obdobie spracovania: 10/2017 - 12/2017

Riadiaci tím: Starosta v spolupráci s obecným zastupiteľstvom

Pracovný tím: Ing. Tomáš Szabo, Bc. Martin Gregor, Bc. Michal

Fondrk

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

a prevádzkovateľ webovej aplikácie E-PRO

Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: stretnutia,

verejné stretnutia, návšteva v dotknutom území, využitie

miestnych ľudí na získavanie názorov, rozhovory a prieskumy

Náklady na spracovanie: 1 100 €

Prerokovanie
Prerokovanie v orgánoch samosprávy: v pravidelných

intervaloch počas doby spracovania PHSR

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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