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Aktualizované uznesením OZ č. 01/B/12/2018 zo dňa 02.03.2018 



1. ÚVOD  
 

 

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHSR) je základným 

strednodobým strategickým dokumentom na úrovni miestnej samosprávy. Povinnosť obce 

vypracovať tento program vychádza zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 

v znení zákona č. 309/2014 Z. z. Tento strategický dokument je základným prvkom komplexného 

rozvoja obce. Musia ho mať spracované tie mestá a obce, ktoré sa chcú uchádzať o nenávratný 

finančný príspevok /ďalej len NFP/ zo štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie. Ak nemá 

zostať len povinnou prílohou projektov na NFP je nutné, aby bol z neho nástroj reálne kopírujúci 

strategické plánovanie konkrétnej obce. Konkrétne strategický dokument, ktorý je pomôckou pri 

napĺňaní vízie, priorít a cieľov rozvoja daného územia.  

Prvoradou úlohou tohto dokumentu je zmapovanie situácie v obci, identifikácia 

požiadaviek obyvateľov ich názorov o ďalšom vývoji obce a na základe týchto informácii vytvoriť 

špecifický Program hospodársko-sociálneho rozvoja obce, ktorý zároveň bude dôležitým 

podkladom pre jej celkový rozvoj a následné smerovanie všetkých aktivít samosprávy aj 

podnikateľských aktivít realizovaných v obci. 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky 2012-2020 /Program rozvoja obce/ 

je základným strategickým dokumentom obce Šrobárová, ktorý sa obec rozhodla vypracovať z 

dôvodu zabezpečenia koncepčného rozvoja obce, ako aj na získanie lepšej možnosti efektívneho 

rozhodovania miestnej samosprávy. Samotný program je základným podkladom pre čerpanie 

prostriedkov z fondov EU, pre samotný obecný úrad a zároveň aj pre všetky subjekty nachádzajúce 

sa v spádovom území obce. Program je zameraný na podporu regionálneho rozvoja na miestnej 

úrovni s dôrazom na ekonomickú, kultúrnu a sociálnu oblasť pre oživenie sociálneho, 

ekonomického a kultúrneho rozvoja obce, ktorý bude podľa potreby obce aktualizovaný, resp. 

doplňovaný.  

Dôležitou súčasťou prípravy PHSR je zapojenie poslancov obce, aktivistov obce a aj 

samotných obyvateľov obce do činností súvisiacich s prípravou ich budúcnosti, naučiť sa starať sa 

o seba a o budúcnosť svojich rodín, tak, aby mali dôvody ostávať v obci Šrobárová kvôli 

dostatočnému sociálnemu, ekonomickému a spoločenskému rozvoju  

 

Na národnej úrovni je súlad PHSR najmä v rámci:  



- Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,  

- Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011  

- Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 

- Operačných programov pre programové obdobie 2014 - 2020  

 

Na úrovni samosprávneho kraja je Program v súlade s:  

- Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012 –  

2018  

- Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja  

- Návrhom Regionálnej integrovanej územnej stratégie  

 

PHSR schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ktoré bude zároveň aj realizovať vykonateľnosť, kontrolu, 

monitorovanie a zároveň vyhodnotenie tohto programu.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 . HOSPODÁRSKE A SOCIÁLNE VÝCHODISKÁ 

 

2.1. Sociálno-hospodárska analýza obce Šrobárová 

 

  

 

 

Zemepisné údaje obce Šrobárová : GPS: 47°48'14" N, 18°19'30" E, 

 

Šrobárová sa nachádza v južnej časti okresu Komárno v Nitrianskom kraji. Samotný okres  

má celkom 106 414 obyvateľov a rozlohu 1103,3 km2 . Žije v ňom 26,7 % Slovákov, 69,06 % 

Maďarov, 1,12 % Rómov a ostatní. Slováci tvoria väčšinu v 5 zo 41 obcí okresu. 

Z hľadiska rozvoja obce je jej poloha nepriaznivá. Nachádza sa v poľnohospodárskom 

regióne, ktorý  v súčasnosti neposkytuje adekvátne prínosy. Katastrálne územie cca 1185 ha. Z toho 

je orná pôda 1046 ha  neposkytuje podmienky pre hospodársky rast. Pri počte obyvateľov 500 

pripadá na jedného obyvateľa 2,1 ha ornej pôdy. Vodná plocha predstavuje cca 4ha. Lesný porast 

je 135 ha. V obecnom vlastníctve je 15 ha pôdy a lesy mimo kataster obce. 

Poloha v okrese s nerozvinutým, resp. kolabujúcim priemyslom nevytvára vhodné 

podmienky pre investície. Je mimo hlavných dopravných tras, čo môže byť tiež jednou z príčin, 

ktoré odradia investora od záujmu o investovanie. Rovnako nie sú tu podmienky pre rozvoj 

turistického ruchu. 



Územie patrí do oblasti s teplou klímou. Je charakterizované ako územie suché. Cez obec 

netečie žiadny vodný tok. Problémy so suchým podnebím pomáha poľnohospodárom prekonávať 

závlahový systém napojený na prečerpávaciu stanicu s malou operatívnou nádržou, ktorá je mimo 

katastrálneho územia obce. 

Fauna v katastri obce je výslednicou zmien, ktoré sa odohrali v súvislosti s intenzívnym 

hospodárskym využívaním pôdy na poľnohospodársku veľkovýrobu. Zo zvierat sa v chotári obce 

najčastejšie vyskytuje zajac poľný, bažant obyčajný, srnčia zver. Súčasťou katastrálneho územia je 

tiež lesný porast, ktorý má charakter zmiešaného porastu s prevládajúcimi agátmi. 

Pre poľnohospodárstvo je pomerne dobrá bonita pôdy a vhodné klimatické podmienky 

dávali už v minulosti možnosť rozvoja poľnohospodárstva. V obci sa pestovali obilniny (pšenica, 

raž, jačmeň), kukurica, cukrová a kŕmna repa . Venovala sa pozornosť vinohradníctvu. 

Z priemyselných plodín sa v minulosti pestoval tabak a cirok. V poslednom období repka olejnatá. 

V záhradách sa pestovalo ovocie. Pri ovocných stromoch prevládali jablone, hrušky, orechy, slivky, 

marhule, broskyne. Pestovala sa aj zelenina pre domácnosť. 

V čase rozvinutej poľnohospodárskej veľkovýroby bolo široko rozvinuté pestovanie 

rýchlenej zeleniny vo fóliových hospodárstvach. V zavádzaní tohto spôsobu pestovania malo 

šrobárovské poľnohospodárske družstvo primát v rámci  Československa. Z poľnohospodárskych 

zvierat sa v obci chovali kone, kravy,  kozy, ošípané, domáce zajace, husi, kačice, sliepky. Venovala 

sa tiež pozornosť chovu včiel. 

Obec a podnikateľské subjekty sú podkapitalizované. Nedisponujú sa prostriedky na 

rozvoj. Podnikateľské prostredie predstavujú mikropodnikatelia, u ktorých sa zamestnávajú 

samotní podnikatelia, resp.  počet zamestnancov v nich nepresahuje 10. Okrem toho pracovníci 

v poľnohospodárskej oblasti sú ovplyvňovaní sezónnosťou s obmedzenou istotou o celoročné 

zamestnanie. 

Riziko nenaštartovania zmien v posilňovaní miestnej zamestnanosti v krátkom období môže byť 

najvýznamnejším faktorom pretrvávania stagnácie rozvoja obce a udržateľnosti rozsahu osídlenia 

v najbližšom období. V regionálnej spolupráci obec nemá trvalé vzťahy alebo zmluvy o dlhodobej 

spolupráci so žiadnymi zahraničnými partnermi. Je riziko, že tento stav by mohol spôsobiť izoláciu 

obce. 

 

 



2.2 Kultúra a šport 

 

Kultúra v obci má príležitostný a miestny charakter. Obec v posledných rokoch v spolupráci 

s občianskymi združeniami organizuje podujatia kultúrneho a spoločenského charakteru. Väčšina 

kultúrnych podujatí prebieha v kultúrnom dome, v základnej škole, materskej škole, alebo na 

futbalovom ihrisku. Do kultúrneho života v obci sa zapájajú predovšetkým deti z materskej školy, 

základnej školy, poľovnícke združenie a seniori z obce. 

 

Harmonogram podujatí : 

 

 

Podujatie  Termín 
 

Privítanie Nového roka a s oslava 

vzniku SR 

Január 

Novoročné koledy a posvätenie 

príbytkov 

Január 

Fašiangy v obci Nepravidelný termín 

Karneval Február 

Veľkonočné sviatky spojené 

s oblievačkou a šibačkou 

Nepravidelný termín 

Procesia na sviatok Božieho Tela Nepravidelný termín 

Stávanie a váľanie mája Máj 

 

Deň matiek 

 

Máj 

Deň detí 

 

Jún 

Poľovnícky deň Júl 

Dožinky August 

Hody a deň obce 

 

September 

Úcta k starším Október 

Poľovnícky deň November 

Mikuláš 

 

December 

 



Šport má v obci dlhodobú tradíciu. Po rozpačitých začiatkoch pôsobenia vo futbalových 

súťažiach okresu Hurbanovo v r. 1953 a následného rozpadu futbalového klubu sa  obnovila 

činnosť futbalového klubu v r 1963 a trvá doteraz. Futbalový klub hrá pod hlavičkou FK Šrobárová 

majstrovské zápasy v okrese Komárno.  

Okrem futbalu bolo krátke obdobie účinkovania stolnotenisového oddielu. V súčasnosti za 

znova koná stolnotenisový turnaj v rámci obce v rôznych vekových kategóriách. Postoj deti, 

mládeže a dospelých k športu je pozitívny a prejavuje sa aj uplatňovaním športu mimo súťažný 

rámec. 

 

 

 

2.3 Štruktúra obce 
 

 

 

Historické a kultúrne zariadenia a inštitúcie 

 

 

obec Šrobárová                                                                                                               počet 

Základná škola, ročník 1.-4. 1 

Materská škola, jednotriedna so zmiešaným  1 

Obecný úrad a kultúrny dom 1 

Knižnica, v budove KD 1 

Klub dôchodcov, v budove KD 1 

Park 1 

Kostol 1 

Lurdská jaskyňa 1 

Prícestný kríž 1 

Sochy a pamätníky 2 

 



Športový život zastrešuje predovšetkým futbalový klub FK Šrobárová. Pre aktívne, ale aj 

neaktívne športové vyžitie sú k dispozícií športové zariadenia a inštitúcie uvedené v tab. 2. 

 

Tab.č. 2.  Športové zariadenia a inštitúcie 

 

Obec Šrobárová 

Športový areál 

Futbalové. ihrisko 

Tenisové ihrisko 

Volejbalové ihrisko 

Športový areál Klubovňa FK Šrobárová 

 

 

2.4 Vývoj obyvateľstva 

 

Vývoj obyvateľstva je stagnujúci až klesajúci. Pred rokom 2005 mala obec nad 500 

obyvateľov od tej doby sa vyvíjal naznačeným trendom, ako znázorňujú nasledovné diagramy. 

 

 
Graf 1.  Vývoj obyvateľstva v rokoch 2005 až 2011 

 

Legenda k obrázku 

 

Rad 1 - počet mužov 



Rad 2 – počet žien 

Rad 3 – počet celkom 

 

Absolútne hodnoty sú uvedené v tab. 3 

 

 

rok Muži Ženy Celkom 

2005 246 246 492 

2006 243 245 488 

2007 242 243 485 

2008 240 241 481 

2009 240 240 480 

2010 249 244 493 

2011 257 241 498 

    

Tab. 3 Vývoj obyvateľstva. 

 

Štruktúra obyvateľstva je ilustrovaná v nasledovnom grafe 

 

 
 

Graf 2. Situácia r. 2011 

 

Vzdelanostná úroveň  nemohla byť presne zahrnutá do analýzy vývoja obyvateľstva. 

Chýbali informácie podľa jednotlivých rokov. Na prelome rokov 2011 a 2012 bolo v obci 38 

vysokoškolsky vzdelaných občanov, čo je z počtu obyvateľov presahujúcich vek 18 rokov 9 %. 

V obci žije 124 dôchodcov včítane dôchodcov invalidných. Pri pripočítaní detí do 18 rokov, 

ktorých je 88 dostávame 42,56% obyvateľstva, ktorá je ekonomický nečinná. Samotných 

dôchodcov je   24,9 %. 



 

 

Nárast obyvateľstva sa hodnotil iba z prirodzeného hľadiska, t. j. narodením, alebo skonaním. Stav 

je uvedený v tabuľke č. 4 

 

rok narodení zomrelí nárast   

2005 1 5 -4   

2006 7 5 2   

2007 5 8 -3   

2008 1 4 -3   

2009 6 5 1   

2010 6 7 -1   

2011 6 5 1   

      

celkom 32 39 -7   

 

 

 

Tab. 4. Nárast obyvateľstva 

 

Podľa uvedenej tabuľky dochádza k poklesu poštu obyvateľstva z prirodzených dôvodov. 

Zomrelo viac ľudí ako sa narodilo. Popritom je potrebné zobrať do úvahy presťahovanie, resp. 

prisťahovania (prihlásenie a odhlásenie z pobytu), sa potvrdzuje, že sledovaný trend má klesajúci 

charakter. Potvrdzuje to aj graf. č. 3 



 
 

 

3. SWOT analýza 

 

Nástrojom pre vytýčenie hlavných smerov vývoja a stanovenie cieľov a prvoradých potrieb. Je 

analýza silných a slabých stránok obce - SWOT analýza. Predstavuje tiež aj zdroj informácií pre 

riadenie rizík naplnenia programu. Poukazuje na disparity ovplyvňujúce hlavné faktory rozvoja. 

Obsah SWOT analýzy je predstavený v v tab. 1 

 

 

 

                                                                SWOT analýza 

 

 

SILNĚ STRÁNKY 

 

udržiavané životné prostredie 

dostupnosť sídla okresu 

Dobrá vzdelanostná úroveň 

Farnosť 

Nezadĺženosť obce 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 



 

Rezervy v ľudskom potenciály pre rozvoj aktivity 

Úrodná pôda 

Blízkosť rekreačného strediska Patince 

Zmysel pre spoločenský život u vybranej skupiny obyvateľstva s možnosťou aktivizovania sa 

prostredníctvom neformálnych skupín 

Dobrý vzťah k životnému prostrediu 

Potenciál pre vidiecke bývanie 

Využitie obecných objektov a obecných priestranstiev 

EU 

Priaznivé podmienky pre rozvoj nájomného bývania 

 

 

 



4. KĽÚČOVÉ DISPARITY A HLAVNÉ FAKTORY ROZVOJA 

 

V nadväznosti na SWOT analýzu je možné vytýčiť nasledovné disparity a hlavné faktory 

rozvoja..    

 

 Faktory 

rozvoja                                                          

 Využitie geografickej polohy na  

cezhraničnú spoluprácu a pre vzájomný 

sociálno-ekonomický rozvoj 

 Atraktívnosť obce z hľadiska bytovej 

výstavby, príjemné neznečistené vidiecke 

prostredie, ticho 

 Skúsenosti obce s rozvojovými aktivitami 

a projektmi Spoločenské, kultúrne 

a športové podujatia v obci počas celého 

roku, aktívna činnosť speváckeho súboru 

Lipa a Futbalového klubu Šrobárová 

 Pekné a pútavé okolie obce vhodné pre 

rozvoj rekreácie (šport, turistika, zber bylín 

a plodov...) 

        

Disparity 

 Vysoká miera nezamestnanosti (hlavne 

dlhodobo nezamestnaní a obyvatelia nad 

40 rokov) 

 Nedostatočná  technická infraštruktúra – 

predovšetkým nedokončený vodovod, 

chýbajúca kanalizácia, ČOV v obci 

 Dochádzka za prácou mimo obec, 

územie okresu a štátu 

 Nedostatočné rozvinuté podnikanie a 

slabá ekonomická výkonnosť 

v porovnaní s inými regiónmi a 

nedostatočný rozsah a kvalita 

poskytovaných služieb  

 Slabá kúpna sila obyvateľstva 

 Nerozvinutý cestovný ruch 

 Neúčasť v regionálnych združeniach a 

abstinencia cezhraničnej spolupráce 

 

 

Hlavné úlohy programu pre nasledujúce obdobie 

 

 Udržať a zlepšiť finančnú situáciu obce 

 Usilovať sa o externého investora 

 Zlepšiť kvalitu života občanov 

 Venovať zvýšenú pozornosť mladej generácii 

 Vytvoriť harmonizovanú atmosféru pre starých a invalidných občanov 

 Podporovať udržiavanie a rozvíjanie vzdelanostnej úrovne občanov 

 Podporovať udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia 

 Podporovať kultúrne a cirkevné aktivity a zachovávanie tradícii 

5.  STRATEGICKÉ CIELE ROZVOJA 

5.1 Ciele a priority 

Hlavným zmyslom tvorby predloženej stratégie je vytvoriť východiskové podmienky (ciele 

organizačné, informačné, dokumentačné a ekonomické) k podnieteniu podpory obyvateľov a 



samosprávy k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o zvýšenie kvality života na základe 

harmonického rozvoja zdravého životného prostredia, udržovania prírodných a kultúrnych hodnôt 

obce a rozvoja hospodárstva. 

Vízia obce 

„Aj napriek nevyužitým rezervám, obec Šrobárová nachádzajúca sa v geografickom prostredí 

s bezproblémovou dopravnou komunikáciou, v  úrodnej oblasti a v blízkosti hraníc s Maďarskom,  

ponúka podmienky pre kvalitnejšie a zdravšie životné prostredie, rozvoj bývania a možnosť 

aktívneho trávenia kultúrnych a športových aktivít. Zároveň s dobudovaním a rekonštrukciou 

potrebnej technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti sa zlepši atmosféra a kultúra 

prostredia a tým aj  podmienky pre zastavenie poklesu obyvateľstva, rozvoj podnikateľských 

aktivít, čím sa zvýši úroveň zamestnanosti a úrovne a kvality služieb pre obyvateľov obce. 

Uvedené impulzy by sa premietnu do zlepšenia ekonomických a sociálnych podmienok miestneho 

obyvateľstva v podobe hodnotnejšieho a harmonickejšie ho života.“ 

Pre ne je možné určiť nasledovné úlohy a oblasti v ktorých by sa mala obec v najbližších rokoch 

rozvíjať a na rozvoj ktorých by sa mala zamerať. Sú prioritami, reprezentujúcimi hlavné oblasti 

smerovania finančnej a organizačnej podpory zo strany obce. 

 

 Udržať a zlepšiť finančnú situáciu obce 

 Usilovať sa o externého investora 

 Zlepšiť kvalitu života občanov 

 Venovať zvýšenú pozornosť mladej generácii 

 Vytvoriť harmonizovanú atmosféru pre starých a invalidných občanov 

 Podporovať udržiavanie a rozvíjanie vzdelanostnej úrovne občanov 

 Podporovať udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia 

 Podporovať kultúrne a cirkevné aktivity a zachovávanie tradícii 

 

Aktivity by sa mali sústreďovaná na nasledovné ciele a opatrenia v oblastiach : 

1. Technická infraštruktúra 

2. Životné prostredie 

3. Hospodársky a územný rozvoj 

4. Kultúra a šport 

5. Sociálny rozvoj 

5.2. Stratégia obce 



 

Možnosti rozvoja obce sú vzhľadom na výsledky SWOT analýzy obmedzené. Predurčujú rozhranie 

útlmové a kritické. Z toho dôvodu je aktuálne sústrediť sa na zlepšenie existujúceho stavu 

a nepripustiť prepad do kritickej úrovne ohrozujúcej aktivitu obce. Zo všeobecného hľadiska je 

potrebné odstraňovať, alebo zmierňovať vplyv slabých stránok a posilňovať silné stránky. Spolu 

s tým sa sústrediť na príležitosti so snahou premiestniť ich do kvadrantu silných stránok a pripraviť 

priestor pre ich aktiváciu na plnenie stanovených cieľov. Je potrebné pritom rešpektovať disparity 

a uplatňovať nasledovne faktory rozvoja 

 Disparita 

Podkapitalizované prostredie 

Nadmerná úroveň nezamestnanosti 

a dochádzka do práce mimo bydliska 

a slabá kúpna sila obyvateľstva 

Nedobudovaná infraštruktúra 

Nevyužité podmienky na bývanie 

Nedostatočná úroveň financií pre rozvoj 

obce 

Neúčasť v regionálnych zoskupeniach 

Nerozvinutý cestovný ruch 

Nedostatočná starostlivosť o životné 

prostredie 

 

 

 

 

Faktor rozvoja 

Zlepšenie investičných pohnútok 

Aktivizácia v oblasti rozšírenia pracovných 

miest a nadregionálna spolupráca 

Dokončenie vodovodu, ciest, doplnenie 

chýbajúcich štrukturálnych prvkov 

Zhodnotiť situáciu v regionálnom rozvoji 

v okolí, zanalyzovať možnosť iniciovania 

vzniku nového regiónu a spojiť sa do ich 

aktívneho pôsobenia 

Zlepšiť úroveň uchádzania sa o prostriedky 

z EU prostredníctvom projektov 

Zlepšenie investičných pohnútok 

Zlepšenie investičných pohnútok 

Rozvoj bývania a zvýšenie atraktívnosti 

podmienok pre bývanie 

Zvýšiť dôraz na starostlivosť o životného 

prostredie a plánovite ho rozvíjať. 

Propagovať prostredie a spolupracovať 

s okolitými subjektmi cestovného ruchu 

 

 

 

 

 

 

Nástroje na realizáciu hlavných bodov programu 

 Zlepšovanie disciplíny na získavanie platieb a daní 

 Orientovať sa na získavanie prostriedkov z fondov EU 

 Zlepšovanie stavu zamestnanosti 

 Vytváranie podmienok pre vstup externého investora 

 Zlepšovanie infraštruktúry, cesty, vodovod, kanalizácia, odpady 

 Zlepšovanie podmienok bývania najmä mladých ľudí prostredníctvom nájomných bytov 

 Podporovanie športových aktivít 

 Podporovanie voľno časových aktivít predovšetkým detí a mládeže 



 Zlepšovanie prostredia obce, verejné osvetlenie, voľné plochy 

 Starostlivosť o seniorov 

Pre splnenie uvedených cieľov sú odvodené nasledovné opatrenia a aktivity : 

 

Cieľ 1. Rozvoj technickej infraštruktúry Náklady 

/EUR/ 

Opatrenie 1.1  

Aktivity 
Dokončenie vodovodu 

Ukončenie vodovodného rozvodu a pomoc pri budovaní prípojok  

Skúšky vodovodného systému 

Uvedenie do prevádzky 

200 000 

Opatrenie 1.2 

Aktivity 
Budovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd 

Vypracovanie projektu 

Výstavba kanalizačného systému a ČOV 

1 200 000 

Opatrenie 1.3 

Aktivity 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a mostov 

Vypracovanie technickej dokumentácie 

Výstavba komunikácií 

300 000 

Opatrenie 1.4 

Aktivity 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

Vypracovanie technickej dokumentácie 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

350 000 

Opatrenie 1.5 

Aktivity 
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 

Vypracovanie technickej dokumentácie 

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 

10 000 

Opatrenie 1.6 

Aktivity 
Výstavba a rekonštrukcia odvodňovacích kanálov popri miest-

nych komunikáciách a v nadväznosti na val a iné kritické miesta 

Analýza súčasného stavu 

Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu 

Výstavba a rekonštrukcia kanálov 

25 000 

Opatrenie 1.7 

Aktivity 
Výstavba kamerového systému 

Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu na verejných prie-

stranstvách 

Vypracovanie technickej dokumentácie 

150 000 

Opatrenie 1.9 Rekonštrukcia budovy ZŠ 

Oprava strechy a fasády budovy základnej školy 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení 

75 000 

Opatrenie 

1.10 
Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov  
100 000 

Opatrenie 

1.11 
Vybudovanie zberného dvora 

Náklady na stavby podľa objektov 

Stroje a zariadenia 

 

180 000 

100 000 

Opatrenie 

1.12 
Budovanie wifi sietí na verejných miestach 

 

15 000 

Opatrenie 

1.13 
Vybudovanie obecnej kompostárne 

Stroje a zariadenia 

Náklady na stavby podľa objektov 

 

140 000 

100 000 

 



Pre udržanie kvality prostredia a harmonického života je potrebné zachovávať úctu k 

životnému prostrediu nielen na úrovni platných noriem v oblasti ochrany životného prostredia, ale 

hlavne racionálnym zvyšovaním povedomia obyvateľov, aby sami aktívne prispievali k ochrane 

svojho okolia. 

 

Cieľ 2. Nakladanie s komunálnym odpadom 

Opatrenie 2.1 

Aktivity 
Likvidovanie čiernych skládok v obci 

Lokalizácia a likvidácia čiernych skládok 

 

Opatrenie 2.2 

Aktivity 
Výstavba obecného kompostoviska 

Vypracovanie technickej dokumentácie 

Výber vhodnej lokality a výstavba kompostoviska 

 

 

3. Hospodársky a územný rozvoj 

 Cieľom je zlepšenie kvality života v obci pre jej občanov aj podnikateľov, zlepšenie 

celkového obrazu a estetického vzhľadu obce a podpora hospodárskeho aj územného rozvoja. 

Cieľ 3.1. Zabezpečenie podpory obce 

Opatrenie 3.1 

 

Aktivity 

Zabezpečiť investora 

Vypracovanie analýzy možností rozvoja podnikateľských aktivít v obci 

Prezentácia foriem podpory podnikateľských subjektov najmä na webovej 

stránke obce 

Rokovať s kompetentnými útvarmi o zabezpečení investora 

 

Opatrenie 3.2. 

Aktivity 
Zabezpečenie priestorov pre starších občanov 

Vypracovanie projektu 

Realizácia 

Opatrenie 3.3. 

Aktivity 
Výstavba obecných nájomných bytov 

Výber lokality 

Vypracovanie projektu 

Výstavba aspoň jednej bytovej jednotky pre 5 – 10 rodín 

Opatrenie 3.4 

Aktivity 
Rekonštrukcia budovy Futbalového klubu Šrobárová 

Spracovanie projektu 

Rekonštrukcia budovy 



Opatrenie 3.5 

Aktivity 
Zveľaďovanie parkových a zriaďovanie oddychových zón 

Spracovanie projektu 

Realizácia projektu 

 

Kultúra a šport 

Kultúra a šport 

 Cieľom je oživenie a zachovanie pôvodných ľudových tradícií, remesiel a zvyklostí na 

dedine, zvyšovanie lokalpatriotizmu, podpora vidieckeho obrazu obce. Zlepšenie možnosti voľno 

časových športových aktivít detí, mládeže a dospelých podporujúcich zdravý životný štýl. 

 

Cieľ 4.1. Zachovanie a rozvoj kultúrno-historického potenciálu obce 

Opatrenie 4.1 

 

 

Aktivity 

Zabezpečenie a udržiavanie ľudových tradícií a zvykov, 

predovšetkým spevy, tance... a súčasnej kultúry 

Zabezpečenie priestorov, finančných a materiálnych prostriedkov a pomoc 

speváckemu súboru a vytváraní nových subjektov, zriadenie izby o histórii 

a tradíciách 

Opatrenie 4.2. 

 

Aktivity 

Spracovanie komplexného informačného súboru o histórii, súčasnosti  

a perspektívach obce pre subjekty a ich propagácia 

Vytvoriť zdroje na realizáciu 

Spracovanie bulletinu 

Opatrenie 4.3. 

Aktivity 
Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí obce 

Všestranná podpora 

Organizovanie podujatí 

Opatrenie 4.4. 

 

Aktivity 

Podpora činnosti FK Šrobárova 

Vytvárať podmienky pre udržanie a rozvoj vlastnými hráčmi 

Starostlivosť o priestory a zariadenia 

Propagácia talentov 

Opatrenie 4.5 

Aktivity 
Podpora športovania neregistrovaných účastníkov 

Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia, napr. 

stolného tenisu, hokejbalu, volejbalu, tenisu .... 

 

Sociálny rozvoj a ľudské zdroje 

Skvalitnenie sociálnych služieb poskytovaných v obci ako aj zabezpečenie takých, ktoré 

v súčasnosti absentujú. Rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile, 

rozvoj inkluzívneho trhu práce a rovnosti príležitostí, zvýšenie kvalifikačného potenciálu a 

adaptability pracovnej sily. 



 

Cieľ 5.1. Doplnenie chýbajúcej infraštruktúry sociálnych zariadení a služieb 

Opatrenie 5.1.2. 

Aktivity 
Poskytovania pomoci pre domácu ošetrovateľskú starostlivosť 

Pomoc rodinám pri zabezpečovaní starostlivosti a jeho vykonávania 

Opatrenie 5.3. 

 

Aktivity 

Podpora pracovného uplatnenia dlhodobo nezamestnaných a iných 

znevýhodnených skupín trhu práce 

Spolupráca s pracovnými agentúrami a podnikateľskými subjektmi 

Sprostredkovanie propagovania 

 

Cestovný ruch a spolupráca 

Strategický zámer 

 Využiť potenciál obce pre rozvoj cestovného ruchu a spolupráce v rámci Mikroregiónu 

Hurbanovo. Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu, zlepšovanie podmienok pre jeho rozvoj 

a hlavne propagácia obce rôznymi spôsobmi. 

 

 

Cieľ 6. Zintenzívnenie možných druhov spolupráce 

Opatrenie 6.1. 

Aktivity 
Nadviazanie družby s obcami na Slovensku a/alebo v Maďarsku 

Vyhľadanie potenciálnych obcí pre nadviazanie družby 

Nadviazanie družby 

Opatrenie 6.2. 

Aktivity 
Rozvíjanie cezhraničnej spolupráce 

Vypracovanie analýzy možností cezhraničnej spolupráce 

Personálne a finančné zabezpečenie 

Realizácia cezhraničnej spolupráce 

Opatrenie 6. 3. 

 

Aktivity 

Vstup, alebo založenie mikroregiónu 

Vypracovanie analýzy možností spolupráce 

Personálne a finančné zabezpečenie 

Spracovanie koncepcie regionálnej spolupráce 

Opatrenie 6.4 

Aktivity 
Rozvoj webovej stránky obce 

Finančné zabezpečenie 

Obsahová analýza webovej stránky 

Pravidelná aktualizácia webovej stránky 



Opatrenie 6.5. 

Aktivity 
Vydanie multimediálnych propagačných materiálov o obci 

Finančné zabezpečenie 

Obsahová analýza materiálov 

Spracovanie multimediálnych propagačných materiálov 

Opatrenie 6.6 

Aktivity 
Zriadenie internetového centra voľného času 

Obstaranie a úprava vhodných priestorov 

Zriadenie internetového centra 

Opatrenie 6.7. 

 

Aktivity 

Spracovanie koncepcie rozvoja agroturistiky (s väzbou na 

mikroregión) 

Zabezpečenie personálnych kapacít 

Vypracovanie analýzy možností rozvoja agroturistiky 

Spracovanie koncepcie rozvoja 

  

Finančné otázky programu 

 

  Jednou z kľúčových bodov navrhnutého hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je  

zabezpečenie finančného krytia. 

Možné zdroje krytia : 

 vlastné zdroje z miestnych daní, podielových daní alebo poplatkov 

 zdroje štátneho rozpočtu, štátnych fondov a Nitrianskeho  samosprávneho kraja 

 prostriedky z fondov Európskej únie 

 bankové úvery 

 príspevky od fyzických osôb 

 sponzorské príspevky a dary a pod. 

  Jednotlivé priority je potrebné realizovať podľa množstva disponibilných zdrojov a v 

závislosti od náročnosti dosiahnutého efektu a finančnej nákladovosti jednotlivých realizovaných 

opatrení. 

  Výška finančných prostriedkov potrebná na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít je 

stanovená len orientačne. Táto časť bude konkretizovaná v závislosti od reálneho čerpania 

finančných príspevkov na ich realizáciu. Taktiež je definované, z akých prostriedkov by sa mali 

tieto zámery realizovať (obecný rozpočet, štátny rozpočet, prostriedky Európskej únie atď.), kto by 

mal byť žiadateľ a následne sa určili aj predpokladané časové horizonty uskutočnenia. 

 



Vypracoval : Ing Ján Cabadaj 

 


