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ÚVOD
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves je strednodobý programový
dokument, ktorého cieľom je sformulovať stratégiu smerovania obce, ekonomické a sociálne záujmy
občanov, koncepcií, rezortných stratégií na národnej a regionálnej úrovni, spoločne so záujmami
ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva.
Prostredníctvom tohto dokumentu zvolení zástupcovia obce plánujú trvalo udržateľný všestranný
rozvoj svojho územia a starajú sa tak o potreby svojich obyvateľov. V zmysle zákona č. 539/2008 o
podpore regionálneho rozvoja je program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
strednodobý programový dokument so súhrnom cielených opatrení navrhnutých pre oživenie
sociálneho a ekonomického rozvoja obce.
Cieľom programu bolo pomenovať problémové oblasti, vytvoriť podmienky pre efektívnejšie
využívanie finančných zdrojov pri realizácii prioritných opatrení a naštartovať tak proces trvalo
udržateľného rozvoja obce Záhorská Ves.
Dokument bol vypracovaný na obdobie 6 rokov (2014 – 2020) v úzkej spolupráci spracovateľov
dokumentu a pracovnej skupiny vytvorenej zo zástupcov obce.
Hlavným cieľom tohto dokumentu je zlepšenie kvality života občanov, sociálnu súdržnosť obce,
vytvorenie podmienok pre ekonomický rozvoj, presadzovanie koncept trvalo udržateľného rozvoja a
vytvorenie plánu projektov tak, aby sa v rámci územia Bratislavského samosprávneho kraja skvalitnili
životné podmienky obyvateľstva vo všetkých oblastiach.
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I. Analytická časť
1 PRÍRODNÉ PODMIEKY
1.1 Poloha

Záhorská Ves je najzápadnejšia obec na Slovensku, ktorá susedí s Rakúskom. V obci
premáva kompa cez rieku Moravu, ktorá spája obec s dolnorakúskou obcou Angern
and der March.
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1.2 Prírodné podmienky
Obec Záhorská Ves leží 17 km západne od Malaciek so stredom obce v nadmorskej výške 147

m.n.m. v chotári cca od 144 do 149 m.n.m. Zemepisná poloha je 16° 50´ 04´´ východnej
zemepisnej dĺžky.
Na Slovensku susedí s katastrálnymi územiami obcí Suchohrad na severe a severovýchode
a Vysoká pri Morave na juhu a juhovýchode. Na rakúskej strane sú to katastre obcí Angern
an der March na západe, s ktorou obec Záhorská Ves spája aj spomínaný hraničný prechod,
a Mannersdorf an der March na severozápade.
Obec leží na Záhorskej nížine pri rieke Morava. Je to oblasť teplá s miernou zimou.
Geologické podložie tvoria riečne naplaveniny, na ktorých sa vyskytujú hlinito-piesčité až
hlinité pôdy. V katastri obce sú taktiež zastúpené viate piesky. Vegetáciu tvoria dubovohrabové lesy a jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek t.j. tvrdé lužné lesy.
Klimatické podmienky v Záhorskej Vsi sú charakteristické predovšetkým miernou zimou.
Priemerne sa tu vyskytne 50 a viac letných dní za rok. Priemerná ročná teplota vzduchu je
10 °C, priemerná teplota vzduchu v januári je –1,9 °C, v júli je 20,2 °C.
Ročný úhrn zrážok predstavuje 550 – 600 mm, v júli spadne priemerne 80 mm zrážok, v
januári 40 mm. Územie leží v priemernej inverznej polohe s prevládajúcimi severozápadnými
a južnými vetrami s priemernou rýchlosťou vetra 4 m.s-1.
Obec leží pri rieke Morava, ktorá patrí do povodia Dunaja, úmoria Čierneho mora a
Atlantického oceána. Povodie rieky Morava tvorí 4,7 % povodí na ploche Slovenska. Územie
leží vo vrchovinovo-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým režimom odtoku. Najväčšia
akumulácia je v decembri - januári, vysoká vodnosť január - apríl, najvyšší priemerný
mesačný odtok je v marci, najnižší priemerný mesačný odtok je v septembri.
V katastri obce Záhorská Ves sa nachádzajú viaceré vodné plochy, mŕtve ramená rieky
Moravy a to Horné rameno, Dolné rameno, Ďalej je tu vodná plocha, ktorá vznikli po ťažbe
štrku a to Šutrovka. Nachádza sa tu tiež veľké množstvo mokraďných partií, z ktorých časť
bola v minulosti zavezená zemou, ale v súčasnosti sa znovu objavujú.
Geografická poloha: Dolnomoravská niva, Borská nížina, Záhorská nížina, Viedenská kotlina,
Západopanónska panva, Panónska panva, alpsko-himalájska sústava. Geologickú stavbu
tvoria sivé, prevažne vápnité íly, prachy, piesky, štrky a sladkovodné vápence. Územie leží
na údolných riečnych náplavov, na ktorých sa čiastočne vyskytujú viate piesky. Povrch tvoria
riečne usadeniny (fluviálne sedimenty) – nivné humózne hliny alebo hlinito-piesčité až
štrkovito-piesčité hliny dolinných nív a piesky, piesčité štrky až piesky a čiastočne naviate
piesky.
Na území obce Záhroská Ves sa nachádzajú nasledovné pôdne typy: čiernice (kultizemné,
glejové), gleje ľahké, fluvizeme (kultizemné, glejové, modálne), sporadicky regozeme ľahké z
viatych pieskov.
Všeobecne sa tu nachádzajú pôdy s veľkou retenčnou (retencia = zadržanie) schopnosťou a
strednou priepustnosťou. Pôdy sú mierne vlhké. Pôdna reakcia je prevažne neutrálna až
slabo alkalická, miestami slabo kyslá. Pôdy sú hlinito-piesčité až hlinité, neskeletnaté až
slabo kamenité.
Celá plocha katastrálneho územia má výmeru 30 km2.
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Prirodzenou vegetáciou územia sú podľa Atlasu SR dubovo-hrabové lesy a jaseňovobrestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek t.j. tvrdé lužné lesy.
Od roku 1993 sú tu vyhlásené aj dve prírodné rezervácie: Bogdalický vrch a Šmolzie, ktoré
patria aj medzi územia európskeho významu podľa Natury 2000. Územia európskeho
významu sú tu spolu 4. Boli vyhlásené výnosom MŽP SR č. 3/2004 zo dňa 14.7. Sú to:
 SKUEV 0161 Alúvium Moravy pri Suchohrade (2.stupeň územnej ochrany)
 SKUEV 0124 Bogdalický vrch (4.stupeň územnej ochrany)
 SKUEV 0314 Rieka Morava (2.stupeň územnej ochrany)
 SKUEV 0177 Šmolzie (3. a 4.stupeň územnej ochrany)
V rezerváciách sa nachádzajú chránené druhy:
 plocháč červený (Cucujus cinnaberinus),
 kunka červenobruchá (Bombina bombina),
 roháč obyčajný (Lucanus cervus),
 uchaňa čierna (Barbastella barbastellus),
 fuzáč veľký (Cerambyx cerdo),
 lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus),
 hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),
 mlok dunajský (Triturus dobrogicus),
 bobor vodný (Castor fiber),
 v lokalite Šmolzie aj čík európsky (Misgurnus fossilis).
(zdroj:Atlas SR, ÚP, www.sopr.sk, foto:autor)
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2 História obce a symboly obce Záhorská Ves
2.1 História
Obec bola osídlená od praveku, so sídliskami s vplyvmi unětickej kultúry, maďarovskej,
volútovej, lengyelskej i kanelovej keramiky, s osídlením rímsko-barbarským i slovanským
z čias Veľkej Moravy.
Jej existencia je doložená z roku 1301 pod názvom Magyarfalu, kedy tu bol pánom syn
Andreja Magariho Tomáš Magari. V roku 1310 sa stal majiteľom obce Jakub Jánoki. Bola to
stará tótska /maďarská/ dedina, ktorá sa časom poslovenčila.
Za feudalizmu to bola poddanská dedina panstva hradu Plaveč / malackého panstva /.
V prvej polovici 16.storočia bola obec pre- vrstvená chorvátskymi kolonistami. Už vtedy tu
bola tridsiatková stanica / po latinsky tricesima, po maďarsky harmincz, po chorvátsky
harmica v Uhorsku to bol názov cla, ktoré sa vyberalo vo výške jednej tridsatiny z ceny
tovaru./
V roku 1678 bol v obci postavený kostol v barokovom slohu s predstavanou vežou, hlavným
oltárom a dvoma bočnými oltármi. Kostol bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi a sv.
Kataríne mučenici. Oba obrazy boli umiestnené nad sebou, hore bola sv. Katarína, dole sv.
Michal. Ľavý bočný oltár bol pôvodne zasvätený svätým mučeníkom
Fabiánovi a Šebastiánovi, pravý bočný oltár bol zasvätený sv. Floriánovi. Tento kostol slúžil
veriacim 260 rokov. Na Vianoce 1937 sa chórus pod ťarchou veriacich prevalil, preto ho roku
1938 zbúrali a zariadenie neskôr previezli do nového kostola. Dnes tam stojí kríž / je to v časti
obce Zákostelí /.
V rokoch 1703 - 1711 cisárske vojská dedinu vydrancovali a vypálili, k tomu sa pridal aj
ukrutný mor v roku 1708. V roku 1720 mala potom obec iba 30 daňovníkov. Do rúk Pálfiho
rodiny sa obec dostala v 18.storočí a Mikuláš Pálfi ju ovládal aj v 19.storočí.
Roku 1828 mala obec 112 domov a 800 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľno-hospostvom,
živili sa aj rybolovom, boli tiež roľníkmi, pestovali zeleninu, vyrábali úžitkové predmety
z prútia, tŕstia, predávali ich aj vo Viedni.
V roku 1870 bol v obci postavený cukrovar spoločnosťou okolo Maxa Löwbeera. Patril
k najväčším v Európe a v prevádzke bol do roku 1949. Cukor z neho sa vyvážal do Rakúska,
na to bola postavená aj elektrifikovaná železnička cez drevený most nad riekou Moravou do
Angernu na železničnú stanicu. Most, ktorý bol postavený pred stavovskými povstaniami, bol
v roku 1711 cisárskymi vojskami zničený a potom novopostavený drevený most slúžil svojmu
účelu až do 2. svetovej vojny, kedy bol vyhodený do povetria ustupujúcimi fašistickýni
vojskami.
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V roku 1927 bola vystavaná Masarykova štátna ľudová i meštianska škola a riaditeľovi školy
J. Fohlovi bola odovzdaná do prevádzky 27. júna 1927. Vyučovanie začalo 4. septembra
1927. Rok 1940 bol rokom vysviacky nového kostola. Bol postavený na mieste bývalej prvej
jednotriednej cirkevnej školy z roku 1837 a na mieste bývalého konzumu/ potravinársky
obchod/. Nový kostol projektoval Ing.arch. Fr. Florians, stavbu vykonávali stavitelia Štern
a Blažko z Malaciek. Základný kameň vysvätili dôstojní páni Anton Kompánek z Uhorskej Vsi
a Frant. Kovalík z Hochštetna. Postavený bol r. 1940.
Po prechode frontu v apríli 1945 nastali v Uhorskej Vsi spoločenské, hospodárske i politické
premeny a od 1. januára 1949 nesie naša obec nový názov - ZÁHORSKÁ VES. Predtým to
boli rôzne názvy:
r. 1557 Magyarfalw, 1773 Uherszkawesz, 1786 Uherská Ves, 1920 Uhorská Ves pri Morave,
1927 Uhorská Ves / Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, Bratislava 1978 /. Za RakúskoUhorska sa obec nazývala Magyarfalu / v r. 1906 sa na tom uznieslo vtedajšie obecné
zastupiteľstvo / a Ungerein. V ústnom podaní na Záhorí však občania Záhorskej Vsi
zostávajú stále „Uhrané " .

Pamätná tabuľa Ľudovítovi Štúrovi, zakladateľovi spisovnej slovenčiny v Záhorskej Vsi.
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2.2 SYMBOLY OBCE
Erb Záhorskej Vsi vychádza z historickej pečate obce. Je v nej zobrazená zvláštna
kompozícia troch svätcov - sv. Kataríny (i s nápisom st. Catharina), sv. Jakuba a sv. Floriána.
Symbolom sv. Jakuba je pútnicka mušľa, sv. Kataríny zlomené koleso, na ktorom bola
mučená a sv. Floriána horiaci kostol, pretože je patrónom hasičov a ochrancov proti ohňu a
vode. Erb má túto podobu (vychádza sa u historickej predlohy): v hlave modrého štítu je
strieborná mušľa sv. Jakuba, zlaté a strieborné ozubené koleso sv. Kataríny, pod ním zlatý
šikmý krčah sv. Floriána, lejúceho striebornú vodu na červenú, zlatými plameňmi horiacu
strechu strieborného kostola so zlatými oblokmi a zlatou bránou. Znamenie je vložené do
španielského heraldického štítu, dolu zaobleného.

Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách: modrá - žltá - modrá - biela
- červená - biela - modrá - žltá - modrá.
Zástava obce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Odlišuje sa od nej tým, že kým
vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je
vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom.
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3 Obyvateľstvo
3.1 Základná demografická charakteristika
Územno-správne je obec Záhorská Ves začlenená do okresu Malacky, ako jedna zo 73 obcí
vyššieho územného celku Bratislavského samosprávneho kraja. Rozloha katastrálneho
územia obce je 13,06 km² a hustota osídlenia je 136 obyv/km2.

Demografia (31.12.2013)

Ukazovateľ
Počet obyvateľov k 31.12. spolu
muži
ženy
Predproduktívny vek (0-14) spolu
Produktívny vek (15-54) ženy
Produktívny vek (15-59) muži
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu
Počet sobášov
Počet rozvodov
Počet živonarodených spolu
muži
ženy
Počet zomretých spolu
muži
ženy
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu
muži
ženy

Hodnota
1825
907
918
327
528
593
426
11
5
29
16
13
23
9
14
49
18
31

Zdroj: Evidencia na OÚ v Záhorskej Vsi

Na prvý pohľad sa zdá, že z demografického hľadiska má obec Záhorská Ves svoje najlepšie
roky za sebou. Najväčší populačný „boom“ nastal v porovnaní s inými obcami na Slovensku
pomerne skoro. Kým v roku 1828 v obci žilo asi 800 obyvateľov, v roku 1869 asi 1000,
sčítanie z roku 1900 už uvádza úctyhodné číslo 2370 ľudí. Pre porovnanie, dnes nepomerne
väčšia Stupava mala v tom čase 4235 obyvateľov a v Malackách žilo 5053 ľudí
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Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001
Ukazovateľ
Obyvateľstvo spolu - počet
muži - počet
ženy - počet
Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %
Maďarská %
Rómska %
Rusínska %
Ukrajinská %
Česká %
Moravská %
Sliezská %
Nemecká %
Poľská %
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %
Evanjelické %
Gréckokatolícke %
Pravoslávne %
Čs. Husitské %
Bez vyznania %
Ostatné %
Nezistené %
Osoby ekonomicky aktívne spolu
muži
ženy
Pracujúci spolu
muži
ženy
Nezamestnaní spolu
muži
ženy
Domy spolu
Trvale obývané domy spolu

SĽDB 1991
1 412
691
721

SODB 2001
1 521
746
775

93,06
0,14
4,46
0,00
0,00
1,77
0,28
0,00
0,00
0,14

94,94
0,33
2,50
0,00
0,00
1,31
0,07
0,00
0,00
0,13

60,91
0,35
0,14
0,00
0,00
8,78
0,07
29,75
531
397

75,81
1,18
0,07
0,00
0,00
16,17
0,07
5,06
874
445
429
504
283
221
194
113
81
562
400

Zdroj: ŠÚ SR
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3.2 Veková štruktúra obyvateľstva
Veková pyramída prezrádza stagnujúci až regresívny typ populácie z hľadiska prirodzeného
prírastku. Do očí bijúci je najmä výrazne nižší počet ženskej zložky v najnižšej vekovej
kategórii. Nižší počet ľudí sa taktiež nachádza v kategórii 20 – 24-ročných, čo je spôsobené
slabšou generáciou 40 – 50-ročných. Vo vyšších vekových kategórii nad 70 rokov sa výrazne
prejavuje vyššia mužská úmrtnosť. Celkovo však treba povedať, že z hľadiska veku je v
súčasnosti Záhorská Ves relatívne životaschopná obec – jednoznačne najsilnejšie
zastúpenie čo do počtu majú predovšetkým u mužskej časti populácie vekové kategórie od
25 do 40 rokov. Celkovo v produktívnom veku je až 64,3% obyvateľov, v preproduktívnom
veku 22,5% a v poproduktívnom veku iba 12,9%. Čiastočne sa to dá interpretovať aj
prítomnosťou rómskej komunity v obci.
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia nevykazuje žiadne extrémne výkyvy ani nezvyčajné
javy. Ženy tvoria 50,95% populácie. Necelých 6% obyvateľstva je dočasne neprítomného. Zo
746 mužov je presne polovica slobodných, 42% ženatých, 4% tvoria rozvedení a 3%
ovdovení. Žien v obci je výrazne menej slobodných ako mužov, len 36%. Vydatých je 40%,
takmer 6% rozvedených a až takmer 16% je ovdovených!
Už spomínaná relatívne priaznivá veková štruktúra obyvateľstva, čo sa týka veľkého počtu
obyvateľstva v produktívnom veku, sa premieta aj do štruktúry podľa ekonomickej aktivity.
22% ľudí tvoria deti a žiaci základných škôl, čo je o niečo menej ako celková hodnota za
okres Malacky (24,4%). Nepracujúci dôchodcovia tvoria 13% obyvateľstva, čo je výrazne
menej oproti hodnote za okres Malacky (18,4%). Produktívne obyvateľstvo tvorí až 64% (874
ľudí). Práca však nie je pre všetkých. Bez práce bolo v roku 2001 úctyhodných 194 ľudí, čo
predstavuje mieru nezamestnanosti až 22%. Táto na celoslovenské pomery vysoká hodnota
prekvapuje o to viac, čím väčšmi berieme do úvahy neveľkú vzdialenosť obce od Bratislavy,
ako aj prítomnosť hraničného prechodu do Rakúska a tým pádom istého strategického
významu obce. Akokoľvek, táto vysoká hodnota sa od roku 2001, kedy bol vybudovaný
hraničný prechod, spolu so zlepšujúcou sa situáciou zamestnanosti na celom Slovensku, s
najväčšou pravdepodobnosťou podstatne znížila.
Napriek poľnohospodárskej histórii aj charakteru krajiny v katastri obci v súčasnosti v
poľnohospodárstve pracuje iba 50 ľudí (15 z nich dokonca mimo obce), čo je menej ako 9%
ekonomicky aktívneho pracujúceho obyvateľstva. V obci prebýva aj jeden lesník a dvaja ťažia
nerastné suroviny – títo však odchádzajú do zamestnania mimo obec. Až 219 ľudí sa venuje
priemyselnej výrobe, z čoho zhruba tretina (79 ľudí) odchádza. V stavebníctve pracuje 24 ľudí
(z toho 6 žien), z ktorých až 19 každé ráno mieri mimo obec. Z tretieho sektora najviac ľudí
pracuje vo verejnej správe(70), veľkoobchode a maloobchode (55), doprave, skladovaní a
spojoch (40) a zdravotníctve (39).
276 osôb (31,6% ekonomicky aktívneho obyvateľstva), 245 osôb (28%) pracuje pre
súkromný podnik. V obci pôsobí 34 podnikateľských osôb, z toho 13 disponuje aj istým
počtom zamestnancov.
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3.3 Národnostná štruktúra obyvateľstva
Z hľadiska národnostnej štruktúry je obec do značnej miery homogénna. Slováci tvoria 96%
obyvateľstva. V roku 2001 sa k rómskej národnosti prihlásilo 38 občanov, podľa materinského
jazyka to však bolo 49 občanov – reálny počet Rómov v obci je zrejme ešte vyšší. V obci žije
aj malá česká komunita 20 ľudí, 5 Maďarov, 2 Polky a 1 Chorvát. U 11 osôb bola národnosť
nezistená, prípadne iná. Berúc do úvahy súčasné ekonomické výsledky obce, najmä miery
nezamestnanosti, je absencia rakúskej minority napriek blízkosti hraníc pochopiteľná.
3.4 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Obec disponuje veľmi nízkym podielom vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva – iba 2,6%,
čo je extrémne nízka hodnota aj v rámci celého Slovenska. Tento podiel je nižší aj v
porovnaní s priemerom za celý okres Malacky, kde sa udáva hodnota 3,4%. Okres Malacky
samotný sa však vyznačuje veľmi nízkym podielom vysokoškolsky vzdelaných ľudí aj v rámci
Bratislavského kraja – v okrese Pezinok žije 5,9% VŠ, v okrese Senec 5,1% VŠ, nehovoriac
o vzdelanostne najpotentnejších mestských okresov Bratislavy, kde žije rádovo od 14% do
25,4% VŠ. Hoci musíme brať do úvahy, že Záhorská Ves je vidieckou obcou, kde všeobecne
žije nižšie percento VŠ obyvateľstva, tento fakt môže byť istou prekážkou dynamickejšieho
rozvoja a rastu životnej úrovne obyvateľov. Vysoká miera nezamestnanosti v obci je toho
dôkazom a dôsledkom. V porovnaní s údajmi za celý okres Malacky však Záhorská Ves
disponuje vyšším podielom stredoškolsky vzdelaného obyvateľstva (až 27,2%) – v okrese
Malacky to je len 16,6%.
Dominantné postavenie spomedzi cirkví má v obci rímskokatolícka cirkev, čo na slovenské
pomery nie je nič prazvláštne. Prejavuje sa tu vyššia náklonnosť ženskej časti populácie k
adoráciam a spirituálnym zážitkom – k rímskokatolcíkej cirkvi sa prihlásilo 79,6% žien, ale len
71,8% mužov. V obci žijú aj nepatrné minority iných kresťanských spoločenstiev. Žije tu 18
evanjelikov augsburského vyznania, 20 členov kresťanských zborov, 2 členovia cirkvi
bratskej, 2 členovia starokatolíckej cirkvi, 1 grékokatolík a 1 člen cirkvi adventistov siedmeho
dňa. V obci nežijú žiadni Svedkovia Jehovovi, ani Židia, ani stúpenci iných náboženstiev.
Pomerne vysoké je percento ľudí bez vyznania – prejavuje sa tu blízkosť vidieckej obce k
Bratislave.
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4 Domácnosti a bývanie
Podľa sčítania z roku 2001 bytový fond v obci predstavoval 562 domov, z toho 543 rodinných
domov a 10 bytových domov. Trvale obývaných rodinných domov bolo z toho len 388, čo je
iba 71,5%. Bytové domy boli obývané všetky. 368 trvale obývaných rodinných domov (95%)
patrilo fyzickým osobám. Sídlo má vidiecky charakter aj z pohľadu výšky zástavby.
4.1 Domový fond
Všetky rodinné domy majú maximálne 2 nadzemné podlažia. Ako stavebný materiál drvivej
väčšiny rodinných domov (90%) a všetkých bytových domov poslúžili tehly, resp. kameň. V
obci však nájdeme aj tri domy postavené z dreva, či 23 domov z nepálených tehál.
85% obyvateľov obce (1270) žije v rodinnom dome, 14,5% v bytovom dome (216). Počet
osôb na 1 bytovú jednotku bol 3,23, na jednu obytnú miestnosť 0,98. Bytové jednotky sa však
nevyznačujú ohromujúcou veľkosťou – v prípade rodinného domu to bolo 59,3 m2, v prípade
bytovej jednotky v bytovom dome len 43,2 m2 obytnej plochy.
4.2 Bytový fond
Bytový fond v obci sa len pred niekoľkými rokmi rozšíril o 24 nových bytových jednotiek.
Zvyšný bytový fond je pomerne starý . Úroveň bývania charakterizuje okrem vekovej štruktúry
bytov aj úroveň vybavenosti bytov. Vo všeobecnosti však obec Záhorská Ves disponuje
pomerne kvalitným a dobre udržiavaným bytovým fondom.

14

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZÁHORSKÁ VES 2014 – 2020

5 Ekonomika obce Záhorská Ves
5.1 Ekonomická aktivita obyvateľstva
Ekonomické aktivity v obci Záhorská Ves už dlhší čas nemajú svoje ťažisko v
poľnohospodárstve. Až 219 ľudí sa venuje priemyselnej výrobe, z čoho zhruba tretina (79
ľudí) odchádza. V stavebníctve pracuje 24 ľudí (z toho 6 žien), z ktorých až 19 každé ráno
mieri mimo obec.
Z tretieho sektora najviac ľudí pracuje vo verejnej správe (70), veľkoobchode a maloobchode
(55), doprave, skladovaní a spojoch (40) a zdravotníctve (39).
276 osôb (31,6% ekonomicky aktívneho obyvateľstva) je zamestnancami štátnych podnikov,
245 osôb (28%) pracuje pre súkromný podnik. V obci pôsobí 34 podnikateľských osôb, z toho
13 disponuje aj istým počtom zamestnancov.
V obci sídli niekoľko úspešných firiem. Spoločnosť Airwave, s.r.o. sa zaoberá bezdrôtovým
internetovým pripojením. Aplitec je výrobca a distribútor hnojovicovej techniky a závlahových
zariadení. Vyrába okrem iného fekálne cisterny a kŕmne vozy.

Ukazovateľ
Osoby ekonomicky aktívne spolu
muži
ženy
Pracujúci spolu
muži
ženy
Nezamestnaní spolu
muži
ženy

SĽDB 1991
-

SODB 2001
874
445
429
504
283
221
194
113
81

Podľa výsledkov Sčítania ľudu v roku 2001 bolo v obci Záhorská Ves 874 ekonomicky
aktívnych obyvateľov, z toho bolo 429 žien. Z celkového počtu žien v obci Záhorská Ves bolo
ekonomicky aktívnych 55,3 % a mužov 59,6 %. V okrese Malacky bolo ekonomicky aktívnych
52,3 % ţien a 58,7 % muţov z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. V
krajskom meradle bolo z celkového počtu obyvateľov Bratislavského kraja ekonomicky
aktívnych 53,1 % ţien a 57,8 % muţov. Ekonomická aktivita žien aj mužov je teda v porovnaní
s okresom Malacky ako aj Bratislavským krajom porovnateľná. Tento jav je spôsobený
dobrým zastúpením tejto vekovej zložky obyvateľstva v obci ako v okrese a kraji.
Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných zo zdrojov z ŠÚ SR odzrkadľuje, že
najzraniteľnejšie sú skupiny v nízkou kvalifikáciou a vzdelaním. V danom regióne a teda aj
v obci je ich zastúpenie vo vyššej miere. Nižšie vzdelanie zároveň predstavuje hlavnú
prekážku pri uplatnení sa na trhu práce.
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5.2 Cestovný ruch
Celý kataster obce leží v CHKO Záhorie, čo teoreticky by mohlo byť dobrým predpokladom
pre rozvoj cestovného ruchu vo forme ekoturistiky.
Z prírodovedného hľadiska sa tu nachádzajú významné mokrade, ktoré uspokoja cieľovú
skupinu rôznych rangerov a ochrancov prírody: Oblaz (48 ha), Kôlmé brehy (5 ha), Kráľová –
jej rozšírená časť – Pri výmoli (2 ha), Štrková jama „Pri vŕbe“ (1 ha), Hogáv – spojovací kanál
Králova - Hlinec (0,8 ha), U bociana (0,375 ha), Vŕbové húštie (0,12 ha) a Vlčie hrdlo (0,1 ha).
Takisto celé územie katastra patrí pod sieť Chránených váčích území NATURA 2000,
Záhorské Pomoravie.
Plusom pre rozvoj cestovného ruchu v obci môže byť práve jej poloha ako najzápadnejšej na
Slovensku. V blízkom období BSK bude realizovať výstavbu turistického – cyklistickonáučného chodníka, pri ktorých sa využijú vojenské bunkre nachádzajúce sa priamo v obci
a jej blízkom okolí. Táto rarita je veľmi atraktívna a predkladá sa záujem nielen obyvateľov zo
Slovenska ale aj cezhraničných turistov.
V obci sa každoročne koná pomerne veľké množstvo kultúrnych podujatí, neraz v spolupráci
so susedným rakúskym Angernom, ale takisto v spolupráci s okolitými vidieckymi obcami
Záhoria, Suchohrad, Jakubov, či Vysoká pri Morave.
5.3 Hospodárenie obce
V predchádzajúcom období bol rozpočet plánovaný vždy s prebytkom. Taktiež reálne plnenie
rozpočtu vždy prebiehalo podľa plánu.
Plnenie príjmov obce Záhorská Ves za rok 2011 - 2013
Rozpočet na rok 2011

96,23 %

Skutočné
čerpanie
k
31.12.2012
1 110 158

897 638

95,58%

404 708

b/ Kapitálové príjmy
c/ Príjmy finančné operácie

Celkové príjmy
Z toho za:
a/ Bežné príjmy
z toho
príjmy daňové
bežné príjmy RO

Skutočné
čerpanie
k
31.12.2011
1 060 892

Plnenie
v
%

87,96 %

Skutočné
čerpanie
k
31.12.2013
1 266 582

1 064 140

101 %

1 105 514

107,5 %

99,18 %

416 262
11 435

98,27 %
-

503 236
12 987

99,64%
-

135 937

99,95 %

0

-

34 508

57,51 %

27 317

99,99%

29 886

95,38 %

126 560

99,99 %

Plnenie
v
%

16

Plnenie
v
%

71 %

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZÁHORSKÁ VES 2014 – 2020

Plnenie výdavkov obce Záhorská Ves za rok 2011-2013
Rozpočet

Skutočnosť
k
31.12.2011

Plnenie
v
%

Skutočnosť
k
31.12.2012

Plnenie
v
%

Skutočnosť
k
31.12.2013

Plnenie
v
%

Celkom výdavky
/bez RO/
Z toho
a/ Bežné výdavky

662 823

98,12 %

730 868

92,98 %

877 058

86,07%

580 077

97,87 %

548.322

91,66 %

638 350

89,07 %

b/ Kapitálové výdavky

51 180

99,82 %

152 660

97,54%

207 656

76,54 %

c/ Výdavkové finančné
operácie

31 566

99,88 %

29 886

95,38 %

31 052

99,99 %

d/ Výdavky RO s
právnou subjektivitou

334 994

-

357.880

-

216 393

-

Súhrn príjmov a výdavkov obce Záhorská Ves za rok 2011-2013
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - prebytok

1 060 892
662 823
398 069

1 110 158
1 088 748
21 410

1 266 582
1 247 405
19 177

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

897 638
580 077
317 561

1 064 140
548 322
515 818

1 105 514
1 008 697
96 817

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok -/prebytok+
kapitálového rozpočtu

135 937
51 180
+84 757

152 660
-152 660

34 508
207 656
-173 148

27 317
31 566
-4 239

34 583
29 886
4 697

126 560
31 052
95 508

334 994
-334 994

11 435
357 880
-346 445

12 987
370 348
-357 361

z toho :

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií
Samostatne za RO:
Príjmy RO
Výdavky RO
Výsledok hospodárenia

17

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZÁHORSKÁ VES 2014 – 2020

6 Infraštruktúra
6.1 Dopravná infraštruktúra
Z hľadiska dopravných vzťahov sa obec vyznačuje zaujímavou strategicko-marginálnou
polohou. Na prvý pohľad sa zdá, že poloha obce v západnom kúte krajiny, navyše s
absenciou cesty I. triedy, je veľkou nevýhodou Záhorskej Vsi.
V inom svetle však obec vystúpi, ak vezmeme do úvahy prítomnosť kompového
cezhraničného prechodu do rakúskeho Angernu.
Akokoľvek, absencia konkurenčného hraničného prechodu na Záhorí okrem Moravského Sv.
Jána v súčasnosti znamená pre Záhorskú Ves zo strategického hľadiska otvorený pracovný
trh v Rakúsku.
Z obce sa dá dostať pomerne kvalitnými cestami 2. triedy do okresných Malaciek (15 km) aj
Stupavy (20 km). Z hľadiska pracovných príležitostí je zaujímavá blízkosť rozrastajúcej sa
priemyselnej zóny Euro Valley od Zohora cez Malacky až po Moravský Sv. Ján. Vysoké
percento stredoškolsky vzdelaného obyvateľstva, ako aj vysoká miera nezamestnanosti sú
predpokladmi na budúce uplatnenie týchto pracovných síl práve v tomto priestore.
Bratislava sa od Záhorskej Vsi nachádza 43 kilometrov, čo pre dochádzku za prácou nie je
veľmi pohodlná, avšak akceptovateľná vzdialenosť, Denne z obce priamo do Bratislavy jazdí
5 autobusov (cesta trvá asi 1 hodinu) a 5 vlakov s prestupom v Zohori, 1 priamo (cesta trvá
asi 50 minút).
6.2 Technická infraštruktúra
Vodovodná sieť obce Záhorská Ves je napojená na Bratislavu a prechádza cez Vysokú pri
Morave.
Kanalizačná sieť v obci vybudovaná nie je. Pre spoľahlivé, hospodárne a zdravotnej
neškodné odvádzanie odpadových vôd má obec vybudovanú ČOV.
Obec Záhorská Ves je plynofikovaná. Plynárenské zariadenia tvorí VTL plynová prípojka
zemného plynu a potrubné rozvody sú majetkom SPP a.s. Bratislava, ktorý ich aj
prevádzkuje. V lokalite sa nachádza aj tranzitný plynovod s prepojením do Rakúska. Obec je
zásobovaná zemným plynom z VTL plynovodu DN 700, prípojkou DN 80, ktoré je privedené
do regulačnej stanice osadenej na konci obce. Regulačná stanica má výkon 2000 m3h-1, a
výstup zo stanice je oceľové NTL potrubie DN 200 mm a STL potrubie DN 100 mm. NTL
plynovodné potrubia sú rozvedené po obci v uliciach k jednotlivým odberateľom. STL potrubie
prechádza cez obec k druhej
regulačnej stanici, ktorá je pripojená na NTL plynovod v obci.
V obci je vybudovaná sieť verejného osvetlenia. Súčasný technický stav je vyhovujúci.
V budúcnosti ale obec plánuje jeho rozšírenie. V celej obci je možný
prístup k internetu.

18

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZÁHORSKÁ VES 2014 – 2020

6.3 Vybavenie obce
6.3.1 Školstvo
V oblasti školstva a predškolskej prípravy má obec vlastnú Materskou školou a Základnú
školou s dvojstupňovou výučbou.
Materská škola
Zriaďovateľom Materskej školy je Obecný úrad v Záhorskej Vsi. V súčasnosti je
materská škola trojtriedna s kapacitou 65 detí a poskytuje plný komfort pre deti i personál.
Základná škola
Bola prvou školou v celom okrese, založenou po roku 1918. Jej priestory boli však
nevyhovujúce, a preto predstavitelia obce požiadali o výstavbu novej školy - meštianskej. Tá
bola postavená v roku 1927 a vtom istom roku v mesiaci september aj daná do prevádzky
ako Masarykova štátna ľudová a meštianska škola.
1.9.1927 začal prvý školský rok 1927/1928. Boli vytvorené dve triedy, chlapčenská mala 41
žiakov a dievčenská mala 42 žiačok.
Súčasťou Ľudovej a meštianskej školy boli: Obecná učňovská škola, Ľudová hospodárska
škola a Obecná knižnica.
Meštianska škola sa stala veľmi populárnou, pretože pripravovala žiakov na ďalšie štúdium.
Navštevovali ju žiaci zo širokého okolia: Suchohradu, Vysokej pri Morave, Jakubova.
V roku 2002 sa stala základná škola právnym subjektom, čo prinieslo veľa pozitívneho do
hospodárenia a riadenia školy. V dnešnej dobe má škola 168 žiakov.
6.3.2 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť v obci Záhorská Ves je poskytovaná v zdravotnom stredisku.
Nachádza sa tu obvodný lekár a zubná ambulancia.
V obci sa nachádza Lekáreň.
6.3.3 Sociálna vybavenosť
Za účelom poskytovania sociálnych služieb založila obec neziskovú organizáciu Jeseň života,
ktorá mala oprávnenie poskytovať sociálne služby od 19. 12. 2002.
6.3.4 Kultúra
V obci sa počas celého roka koná pomerne veľké množstvo kultúrnych podujatí, neraz v
spolupráci so susedným rakúskym Angernom, ale takisto v spolupráci s okolitými vidieckymi
obcami Záhoria, Suchohrad, Jakubov, či Vysoká pri Morave. Ako
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príklad sa patrí uviesť Uhranský somíc, veľkonočná oldies party, rôzne benefičné koncerty,
reprezentačný ples, hodové zábavy, hodové strašidlá, ale aj rôzne športové podujatia. V obci
je zriadené Uhranské múzeum s množstvom zaujímavých exponátov spojených s tradíciami
obce, ľudovými zvykmi a životom ľudí v obci v minulosti.
6.3.5 Obchody a služby
Maloobchodná sieť
V súčasnosti tvorí maloobchodnú sieť v obci 5 predajní so sortimentom potravinárskeho
tovaru, predajňa stavebného materiálu, 1 predajňa rozličného tovaru a 1 predajňa
kvetinárstva.
Z hľadiska štruktúry a počtu obyvateľstva je rozloženie a množstvo obchodných sietí v obci
postačujúci a situácia je priaznivá.
Pre uskutočnenie predaja predovšetkým poľnohospodárskych produktov je v súčasnosti
vymedzený priestor trhoviska v blízkosti Obecného úradu.
Reštauračné služby
V rámci územia obce sa nachádzajú v súčasnosti 3 pohostinstvá, 3 reštaurácie,
a 1 bufet v rámci športového ihriska.
Ubytovacie služby
Verejné ubytovanie v obci je poskytované v Ubytovni, ktorej prevádzkovateľom je obecný
úrad. Ubytovacia kapacita 17 miest, izby sú vybavené sociálnymi zariadeniami WC, sprchou,
na chodbe je chladnička a varič. Pred budovou sú parkovacie miesta.
Služby
Oblasť služieb je v obci zastúpená podnikajúcimi fyzickými osobami poskytujúcimi rôznorodé
služby resp. opravárenské služby. Jedná sa predovšetkým o zámočnícke, klampiarske,
autoservisné služby, služby autodopravy, stavebniny a stavebné služby, záhradkárske
služby, čalúnnictvo, drevovýroba, kovovýroba, kaderníctvo, holičstvo a pod.
Ostatné služby
Vybavenosť verejnej administratívy a správy tvorí Obecný úrad, Pošta, Farský úrad
a Požiarna zbrojnica. Uvedené zariadenia sú umiestnené vo vyhovujúcich priestoroch, ktoré
kapacitne spĺňajú štandardné podmienky.
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6.4 Životné prostredie
V katastrálnom území obce nie sú žiadne zdroje, ktoré by znečisťovali ovzdušie a ohrozovali
úroveň životného prostredia, dokonca ani žiadne zdroje, ktoré by hlukom ohrozovali životné
prostredie a život občanov v obci.
Obec má vybudovanú ČOV, ktorá zabezpečuje likvidáciu splaškových a odpadových vôd
z domácnosti.
Ochrana prírody
Obec Záhorská Ves leží oblasti s veľkým výskytom prírodných porastov a trávnatých plôch
v jej okolí, čo je charakteristické pre vidiek. Záujmom obce je túto priestorovú hodnotu
podporovať a rozvíjať.
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7. Priority a stratégie
Základná myšlienka: Základnou myšlienkou v oblasti je vybudovať modernú obec, ktorá
bude vzorom pre iné. Skrášliť a zdokonaliť jej vzhľad, aby získala novú podobu, zlepšovať
a zvyšovať kvalitu života a tým zvýšiť životnú úroveň jej obyvateľov pri zachovaní prírodného
dedičstva pre ďalšie generácie.
Priorita A: Vytvorenie základných podmienok pre zvyšovanie kvality života obyvateľov,
dobudovanie a obnova základnej infraštruktúry, udržanie a rozvoj služieb občianskej
infraštruktúry.
Priorita B: Skvalitnenie ochrany životného prostredia s dôrazom na zachovanie prírodného
dedičstva a jeho intenzívnejšie využitie v prospech rozvoja obce.
Priorita C: Využitie vnútorných zdrojov obce, podpora podnikania, konkurencieschopné
poľnohospodárstvo, cestovný ruch, agroturistika a zlepšenie propagácie obce.
7.1 Priorita A:

Vytvorenie základných podmienok pre zvyšovanie kvality života obyvateľov, dobudovanie a
obnova základnej infraštruktúry, udržanie a rozvoj služieb občianskej infraštruktúry
Základná infraštruktúra v podobe kvalitných miestnych komunikácií a upravených verejných
priestranstiev tak, aby zodpovedala environmentálnym a bezpečnostným požiadavkám je
základným prvkom k zabezpečeniu rozvoja obce. Preto je nevyhnutné dorekonštruovať
nevyhovujúce komunikácie a v súvislosti s prípadným rozšírením obytných zón budovať
nové. K rekonštrukcii komunikácií patrí aj rekonštrukcia verejných priestranstiev a úprava
zelene predovšetkým v centre obce. Sem patrí rekonštruovanie, resp. budovanie chodníkov
zvyšujúcich bezpečnosť chodcov, prípadná rekonštrukcia resp. udržiavanie dobrého stavu
jestvujúcich autobusových zastávok, lavičiek a inej drobnej infraštruktúry v obci. V súvislosti
s opatrením nemožno zabudnúť ani na reguláciu územného rozvoja a to v podobe
vykonávania nevyhnutných aktualizácií územného plánu obce, resp. vypracovanie
nevyhnutých zón.
- Nadstavba Materskej škôlky /pre roky 2014-2015
- Vybudovanie náučného chodníka /pre roky 2014-2015/
- Revitalizácia obce
- Rozvoj dopravnej infraštruktúry v obci
- Vybudovanie detského ihriska

7.2 Priorita B:
Skvalitnenie ochrany životného prostredia s dôrazom na zachovanie prírodného dedičstva
a jeho intenzívnejšie využitie v prospech rozvoja obce.
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Opatrenie je smerované na ochranu prírody, zachovanie priaznivého stavu
biotopov a podporu povedomia obyvateľov v oblasti ochrany prírody. Cieľ je možné naplniť
dobudovaním infraštruktúry ochrany prírody, teda náučných chodníkov a informačných tabúl.
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Dostatočná informovanosť verejnosti je prvotným predpokladom k zvýšenej pozornosti
a ohľaduplnosti k územiam významným z hľadiska ochrany prírody. K opatreniu patrí aj
ochrana vodných tokov a zvýšenie záujmu o chov a rybolov. Dôležitá je aj koordinácia
činností v oblasti. K ochrane prírody môže napomôcť spolupráca so zväzom rybárov,
poľovníkov ako aj koordinovaná činnosť urbárskeho združenia.
-

budovanie cyklotrasy v okolí vojenských bunkrov

7.3 Priorita C:
Využitie vnútorných zdrojov obce, podpora podnikania, konkurencieschopné
poľnohospodárstvo, cestovný ruch, agroturistika a zlepšenie propagácie obce.
V dobe zlučovania inštitúcií s cieľom zefektívniť ich činnosť a dosiahnuť synergický efekt má
účasť v partnerstvách na rôznej úrovni väčší význam ako kedykoľvek v minulosti. Obce sa
spájajú v snahe o koordinovanejší rozvoj území a využitie zvláštností a daností jednotlivých
obcí v prospech ostatných účastníkov partnerstva. Spájanie obcí umožňuje taktiež lepšie
čerpanie finančných prostriedkov z EU. Pre obec Záhorská Ves je rovnako obdobná
spolupráca nevyhnutná. V súvislosti s polohou obce v blízkosti hraníc s Rakúskou republikou
otvárajú sa obci možnosti na nadviazanie slovensko-rakúskej spolupráce s niektorou z obcí
v Rakúsku. Slovensko-rakúske partnerstvo umožní okrem iných pozitívnych dopadov zároveň
čerpať finančné prostriedky z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Rakúska republika 2015 – 2020. Pre toto cezhraničné partnerstvo je potrebné
vyhľadať obec, ktorá je charakterom podobná k obci a má záujem i možnosti rozvíjať
podobné oblasti spolupráce.
-

cezhraničná spolupráca
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8 Finančný plán
Finančný plán prevažne definuje náklady obce na realizáciu jednotlivých zámerov. Náklady iných
investorov sú uvedené iba pri zámeroch, pri ktorých sú tieto náklady už známe. Pri jednotlivých
zámeroch nie sú uvádzané iné možné zdroje financovania z dôvodu, že tieto zdroje sú
považované za doplnkové.
Snahou obce však bude zámery, ktoré bude možné realizovať s podporou štrukturálnych či iných
podporných fondov financovať z takýchto zdrojov a spolufinancovať aj z ďalších mimorozpočtových
zdrojov - združených prostriedkov, príspevkov od iných organizácii (pôsobiacich v meste) či občanov
mesta, súkromných zdrojov a podobne.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja nie je dokumentom Obce ako subjektu ale obce ako
územia, urbanistického celku, v ktorom žijú ľudia. PHSR prezentuje predstavy v obci žijúcich alebo
pracujúcich občanov, v obci pôsobiacich podnikateľských a všetkých iných subjektov o jeho rozvoji v
budúcnosti. Preto tento dokument obsahuje aj zámery, ktoré nebude realizovať obec či jeho
podriadené inštitúcie a organizácie, ale aj iné subjekty (či už súkromné spoločnosti, združenia, rôzne
subjekty v partnerstvách, štátne inštitúcie, neformálne združenia a pod.).
V nasledujúcej tabuľke je uvedená odhadovaná potreba finančných zdrojov na obdobie 2014
a 2015 v EUR:
bod 1. Nadstavba Materskej škôlky
Územie – Záhorská Ves
Partner/zdroje – rozpočet obce
Programové obdobie – 2014 - 2015
Náklady – 282 tis. Eur
bod 2. Vybudovanie Náučného chodníka v obci
Územie – Záhorská Ves
Partner/zdroje – MPSR, rozpočet obce
Programové obdobie – 2014 - 2015
Náklady – 216 tis. Eur
bod 3. Rozvoj dopravnej infraštruktúry v obci
Územie – Záhorská Ves /Moravská cesta/
Partner/zdroje – rozpočet obce
Programové obdobie – 2012 -2015
Náklady 2012: 129.421,50 € /Zákostolie a Školská ulica/
Náklady 2013: 194.988,80 € /Pri 1. Kaplnke, Dlhá Moravská ulica/
Náklady 2014 -2015 - 6 tis. Eur
bod 4. Revitalizácia obce Záhorská Ves
Územie – Záhorská Ves
Partner/zdroje – rozpočet obce
Programové obdobie – 2015
Náklady – 18 tis. Eur /projekty/
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II. Programová časť
9 Akčný plán
Akčný plán obsahuje opatrenia, prostredníctvom ktorých sa napĺňajú jednotlivé priority
vyjadrené prostredníctvom strategických cieľov rozvoja obce.
Časová náročnosť
Všetky opatrenia sú pre obec veľmi dôležité, avšak vzhľadom na finančné a inštitucionálne
vybavenie obce je potrebné staviť časový harmonogram. Časová náročnosť je stanovená na
základe nasledovnej stupnice:
4 – veľmi vysoká (potrebné začať s projektom)
3 – vysoká (zahájenie projektu do 2 rokov)
2 – stredná (zahájenie projektu do 6 rokov)
1 – nízka (priebežná realizácia)
Finančná náročnosť
Pre prípad projektov realizovaných v dlhšom časovom intervale, nie je možný presný odhad
úrovne finančnej náročnosti. Na základe toho je použitá nasledovná stupnica:
4 - veľmi vysoká náročnosť (nad 10 000 €)
3 - vysoká náročnosť (do 10 000 €)
2 - stredná náročnosť (3500 €)
1 - nízka náročnosť (1 000 €)
Garant Predstavuje ho garant uvedeného opatrenia.

Poznámka
Predstavuje skutočnosť, ktorá je pri realizácii projektu veľmi dôležitá. Napr. pri projektoch v rámci
partnerstiev, majetko-právnom vysporiadaní.
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1.1
Náučný
chodník

Návrh
projektu
Vybudovanie
Náučného
chodníka

Časová Finančná
náročnosťnáročnost
1
/ukonče4
nie
v roku
2014/

2.1
Nadstavba
MŠ

Nadstavba
Materskej
škôlky

1
/ukončenie
v roku
2015/

3.1
Revitalizácia

1. časť
Zlepšenie a modernizácia celkového
vzhľadu centra
obce, rekonštrukcia
Kultúrneho domu,
budovy Obecného
úradu
2.časťregenerácia obecného
priestranstva , úprava
zelene a výsadba
novej zelene,
rekonštrukcia verejného osvetlenia,
zlepšenie infraštruktúry,
3. časť
Rekonštrucia budovy
Zdravotného strediska
a budovy obecnej
hasičiarne.
Rekonštrukcia
ciest

Priorita

Opatrenie

Rozvoj
kultúrnej
a
turistickej
infraštruktúry
Rozvoj
sociálnoekonomickej
základne
obce
Zlepšenie
stavu
verejných
priestranstiev
a rekonštrukcia
centra obce

Zlepšenie
stavu
technickej
infraštruktúry

4.1
Rekonštrukcia
ciest
2. Kaplnka
4.2
Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
a dobudovanie
chodníkov

Dobudovanie
ciest a rekonštrukcia
a dobudovanie
chodníkov
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4

Garant

Obec

Obec

4

4

Obec

1

4

Obec

1

4

Obec

Zdroje
financovania
Eurofondy
Vlastné
zdroje

Vlastné
zdroje

Vlastné
zdroje,
Eurofondy,
Sponzory,
Śtátne
dotácieš

Vlastné
zdroje,
sponzory
dotácie
Vlastné
zdroje,
Sponzory
Dotácie
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10 Merateľné ukazovatele
Priorita 1: Rozvoj kultúrnej a turistickej infraštruktúry
Opatrenie: 1.1 Vybudovanie náučného chodníka
Identifikátor výsledku: Dĺžka náučného chodníka v km, počet náučných tabúľ v rámci
chodníka
AKTIVITA: Rozvoj agroturistiky
Priorita 2: Rozvoj sociálno-ekonomickej základne obce
Opatrenie: 2.1 Nadstavba Materskej školy
Identifikátor výsledku: Počet detí navštevujúcich Materskú školu v obci
AKTIVITA: Rozšírenie kapacity Materskej školy
Priorita 3: Zlepšenie stavu verejných priestranstiev a rekonštrukcia centra obce
Opatrenie: 3.1 Revitalizácia
Identifikátor výsledku: Miera spokojnosti obyvateľstva /dotazník/
AKTIVITA 1: Zlepšenie a modernizácia celkového vzhľadu centra obce, rekonštrukcia Kultúrneho
domu a budovy Obecného úradu
AKTIVITA 2: Regenerácia obecného priestranstva , úprava zelene a výsadba novej zelene,
rekonštrukcia verejného osvetlenia, zlepšenie infraštruktúry
AKTIVITA 3: Rekonštrucia budovy Zdravotného strediska a budovy obecnej hasičiarne
Priorita 4: Zlepšenie stavu technickej infraštruktúry
Opatrenie: 4.1 Rekonštrukcia 2. Kaplnka
Identifikátor výsledku: Dĺžka dobudovaných ciest
AKTIVITA : Dobudovanie a zrekonštruovanie ciest v obci
Opatrenie: 4.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a dobudovanie chodníkov
Identifikátor výsledku: Dĺžka dobudovaných ciest a chodníkov
AKTIVITA : Dobudovanie chýbajúcich chodníkov v obci
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11 Zabezpečenie a monitorovanie programu
Tieto aktivity sú zabezpečované Obecným úradom.
Tvorba analytickej časti
O tvorbe, rozsahu, forme a charaktere dokumentu rozhoduje starosta obce a obecné
zastupiteľstvo.
Analytické materiály sú výstupmi zo spracovania údajov získaných z rôznych zdrojov ako
napr. oddelení obecného úradu, Štatistického úradu SR, Ministerstiev, rôznych internetových
stránok ale aj priamymi metódami zberu formou dotazníkov, ankiet a podobne. Na
spracovanie sa využívajú analytické metódy – SWOT analýza, sociálno – ekonomická
analýza, analýza problémov a cieľov a ďalšie.
Tvorba strategickej časti
Plánovacie časti dokumentu sú tvorené pracovnou skupinou, ktorú menuje starosta obce
spolu so zastupiteľstvom.
Pripomienkovanie koncepčných a strategických materiálov
Pripomienkovanie dokumentu tvoreného obcou Záhorská Ves prebieha priebežne. V
jednotlivých fázach prípravy konzultuje (písomne, telefonicky alebo elektronicky) starosta
obce s členmi pracovnej skupiny resp. s ďalšími subjektmi podľa rozhodnutia OZ.
Pripomienky sú zaznamenávané a použité pri korekciách a aktualizáciách dokumentu.
Schvaľovanie koncepčných a strategických materiálov
Hotové strategické dokumenty, prípadne ich zmeny predloží poverená pracovná skupina na
schválenie príslušným komisiám a starosta obce Obecnému zastupiteľstvu. Technickú
prípravu návrhu uznesení, sprievodných správ a príloh zabezpečí oddelenie obecného úradu
prípadne touto úlohou v rámci porady poverí pracovníka pracovnej skupiny.
Vyhodnocovanie, korekcia a aktualizácia
Vyhodnocovanie a korekciu dokumentov robí obecné zastupiteľstvo , prípadne ich zástupca
ktorého touto úlohou poveria. Vyhodnocovanie prebieha na základe merateľných indikátorov
raz ročne.
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