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1 ÚVOD 
Obec Záhorská Ves disponuje vysokým potenciálom a predpokladmi pre ďalší rozvoj. Okrem 
prírodných podmienok a atraktívneho prírodného prostredia, k potenciálnym predpokladom 
rozvoja nepochybne patrí polohový potenciál, ľudské zdroje, infraštruktúra a efektívny výkon 
samosprávy.  
V dôsledku relatívne vysokého potenciálu a investičných aktivít, ktoré sa v obci realizovali 
v posledných rokoch sa Záhorská Ves stáva príťažlivým miestom pre bývanie a rozvoj 
podnikateľských aktivít.  
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 
v súlade s platnou metodikou1, obsahuje úvod spolu so stručným popisom kontextu vzniku 
dokumentu, harmonogramom spracovania, ex-post hodnotenie Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves na roky 2012-2015 a zhrnutie východiskových 
koncepčných dokumentov, ktoré boli zohľadnené pri spracovaní aktuálneho programového 
dokumentu. Ďalšími sú časti 2 Analýza obce (2.1 Analýza vnútorného prostredia, 2.2 Analýza 
vonkajšieho prostredia, 2.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia), 3 Stratégia rozvoja, 4 
Program stratégie, 5 Realizácia a monitoring, 6 Finančný plán a prílohy.  
 

Tabuľka 1 Harmonogram spracovania PHSR obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 
Termín 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 
Úvod      
Analytická časť      
Strategická časť      
Programová časť      
Realizačná časť      
Finančná časť      
Záver      

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 
(ďalej „PHSR obce Záhorská Ves na roky 2015-2022“) je spracovaný externými odborníkmi 
v spolupráci so starostom obce a pracovníkmi samosprávy a metodickou podporou VÚC 
Bratislavský samosprávny kraj, v období 09/2015-01/2016. Spracovaniu PHSR obce 
Záhorská Ves na roky 2015-2022 predchádzal dotazníkový prieskum, ktorý sa uskutočnil pred 
samotným spracovaním programového dokumentu, v čase 05/2015. Zámer spracovania PHSR 
obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 spolu so zoznamom členov riešiteľného tímu je 
uvedený v Prílohe 1.  
 
Ex-post hodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves na 
roky 2012-2015  
PHSR obce Záhorská Ves na roky 2012-2015 bolo schválené obecným zastupiteľstvom 

1 Metodika na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VUC (podľa zákona č. 
539/2008 z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 z. z.). 
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16.05.2012. Strategickým cieľom programového dokumentu bolo „ vybudovať modernú a 
konkurencieschopnú obec“. Zámerom bolo „skrášlenie a zdokonalenie vzhľadu obce, 
zlepšenie a zvyšovanie kvality života a životnej úrovne jej obyvateľov pri zachovaní 
prírodného dedičstva pre ďalšie generácie“. 
Priorita 1 bola zameraná na zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov, budovanie a 
skvalitňovanie základnej infraštruktúry v obci, udržanie a rozvoj služieb občianskej 
infraštruktúry. Základným prvkom rozvoja obce bolo skvalitnenie miestnych komunikácií 
a úprava verejných priestranstiev tak, aby zodpovedali environmentálnym a 
bezpečnostným požiadavkám. Aktivity boli zamerané predovšetkým na rekonštrukciu 
nevyhovujúcich a budovanie nových komunikácií, rozširovanie pôvodných obytných zón, 
revitalizáciu verejných priestranstiev a úpravu zelene v centre obce.  
Aktivita Revitalizácia obce bola naplnená čiastočne. Vypracovala sa iba projektová časť, 
revitalizačné a stavebné práce by sa mali začať v roku 2015. Celkovo sa zo zdrojov obce 
vyčerpalo 20 700 Eur na projektovú a realizačnú dokumentáciu.  
V rámci aktivity Rozvoj dopravnej infraštruktúry v obci sa zrekonštruovali miestne 
komunikácie, vykonali sa geodetické merania a stavebný dozor. Financovanie aktivity bolo 
zo zdrojov obce.  
Aktivita Vybudovanie detského ihriska nebola z  dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov doposiaľ naplnená. Obec si za cieľ vytýčila realizáciu aktivity v programovom 
období 2014-2020 (2022).  
Priorita 2 sa dotýkala oblasti životného prostredia a bola zameraná na zveľadenie životného 
prostredia a jeho využitie pre obecný rozvoj. Obec si stanovila za cieľ zachovanie 
priaznivého stavu fauny a flóry, vybudovanie cyklotrasy v blízkosti vojenských bunkrov, 
ochranu vodných tokov a zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov. Stanovené 
ciele mali byť realizované prostredníctvom aktivít ako sú vybudovanie náučných chodníkov 
a informačných tabúl. 
Aktivitu Vybudovanie cyklotrasy cez obec smerom ku kompe, tak aby sa zviditeľnilo obecné 
múzeum a už vybudovaný náučný chodník sa doposiaľ nepodarili zrealizovať a mala by sa 
uskutočniť v programovom období 2014-2020 (2022). 
Priorita 3 bola zameraná na podporu konkurencieschopnosti obce, podnikania, cestovného 
ruchu a agroturistiky prostredníctvom partnerstva v rámci cezhraničnej spolupráce s obcou 
(obcami) rakúskej časti cezhraničného regiónu a s využitím finančných prostriedkov z Operačného 
programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko. Medzi Záhorskou Vsou a 
dolnorakúskou obcou Angern an der March vznikol projekt výstavby mosta cez rieku 
Morava, keďže obce doteraz spája iba kompa. S ohľadom na nesúhlas obce Angern an der 
March a nedobudovanej infraštruktúre v Záhorskej Vsi sa aktivita v programovom období 
2007-2013 (2015) nezrealizovala.  
Realizované investície riešili naliehavé problémy obce, ktoré predstavovali limitujúci 
faktor  jej  ďalšieho rozvoja, znižovali konkurencieschopnosť obce a kvalitu života jej 
obyvateľov. Prostredníctvom finančných prostriedkov sa v obci podarilo zrealizovať 
niekoľko menších investičných priorít (rekonštrukcie miestnych komunikácií a zveľadenia 
obecného majetku). Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov ostatné plánované 
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aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu, športu a modernizácie majetku obce boli 
presunuté do programového obdobia 2014-2020 (2022).  
Obec zrealizovala aj ďalšie aktivity. Aktivita Nadstavba materskej školy bola v  roku  
2015 dokončená. Vykonala sa projektová dokumentácia, stavebné práce a stavebný dozor. 
Projekt v celkovom objeme 297 286,12 Eur bol financovaný zo zdrojov obce. 
Aktivitu Vybudovanie náučného chodníka obec dokončila. Vybudoval sa náučný chodník v 
celej plánovanej dĺžke. Vykonali sa projektové a realizačné práce v celkovom objeme 
236604,40 Eur. Financovanie bolo z fondov EÚ a zo zdrojov obce. Finančné prostriedky z 
EÚ boli schválené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v roku 2014. K 
31.12.2014 bola vyčerpaná a preplatená čiastka 104 109,35 Eur. 
Celkové kapitálové výdavky za obdobie 2012-2015 tvorili čiastku 824 682,99 Eur a 
príspevok z EÚ bol 104 109,35 Eur (Príloha 2). 
 
Obsah dokumentu 
PHSR obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 je strednodobý rozvojový dokument, ktorý 
obsahuje súhrnnú geografickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku obce, identifikáciu 
potenciálov a limitov rozvoja, stratégiu, časový harmonogram, inštitucionálne, organizačné 
a finančné zabezpečenie realizácie, monitorovanie a hodnotenie plnenia programového 
dokumentu. Zámerom dokumentu je stanovenie vízie, stratégie, priorít, opatrení a aktivít a ich 
predpokladaného finančného zabezpečenia. Ciele programového dokumentu budú naplnené 
efektívnym využívaním endogénneho potenciálu, Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (ďalej „EŠIF“), zdrojov obce a iných zdrojov, s cieľom zatraktívnenia podmienok pre 
život, bývanie a podnikanie v obci Záhorská Ves so zachovaním trvalo udržateľného rozvoja.  
 

1.1 STRUČNÝ POPIS KONTEXTU VZNIKU A CHRONOLÓGIE PRÍPRAVY 
PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 
OBCE ZÁHORSKÁ VES NA ROKY 2015-2022 
 
a) Iniciovanie spracovania PHSR vedením samosprávy, schválenie zámeru spracovania 

PHSR; výber spracovateľa PHSR. Samotnej realizácii PHSR obce Záhorská Ves na roky 
2015-2022 predchádzali rokovania so starostom obce, štúdium programových 
dokumentov národnej (Partnerská dohoda SR na roky 2014-2022, Koncepcia územného 
rozvoja Slovenska), regionálnej (PHSR Bratislavského samosprávneho kraja 2014-2022, 
Stratégia rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020, 
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 2011-2015) a lokálnej (PHSR 
obce Záhorská Ves na roky 2012-2015) úrovne a metodiky PHSR obce/obcí/VÚC (v 
zmysle novely Zákona o podpore regionálneho rozvoja, schválenej vládou SR 18.júna 
2014, verzia k februáru 2015).  

b) Spracovanie metodiky, formulárov a realizácia dotazníkového prieskumu. Dotazníkový 
prieskum bol okrem otázok, určených na identifikáciu respondentov podľa veku, pohlavia, 
stupňa ukončeného vzdelania, dĺžky pobytu v obci a i., zameraný na zistenie názoru 
respondentov na obec Záhorská Ves ako sociálneho priestoru, miesta pre bývania 
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a podnikanie. Ďalšia časť bola zameraná na zistenie názoru respondentov na súčasné 
problémy a rozvoj obce. Dotazníkový prieskum sa realizoval v čase 05/2015 na vzorke 
200 respondentov, s návratnosťou 137 (68,5%) dotazníkov. Štruktúra respondentov 
korešpondovala so štruktúrou obyvateľov obce Záhorská Ves a výsledky dotazníkového 
prieskumu možno považovať za relevantné. Vyhodnotenie dotazníkové prieskumu 
obsahuje Príloha 5.  

c) Príprava podkladov a spracovanie ex-post hodnotenia PHSR obce Záhorská Ves na roky 
2012-2015. Vyhodnocoval sa súlad cieľov, nástrojov a opatrení uvedených v PHSR obce 
Záhorská Ves a realizovaných projektov vrátane finančných alokácií. Aktivitu realizovali 
vedúci a členovia riešiteľského tímu.  

d) Zber štatistických a ostatných potrebných dát bol zameraný na získavanie oficiálnych 
štatistických dát zo zdrojov ŠÚ SR a UPSVRu, ďalej údajov o podnikateľských 
a ostatných subjektoch pôsobiacich v obci. V tejto etape, okrem terénneho prieskumu, 
prebiehala aktívna spolupráca s pánom starostom a pracovníkmi OcÚ Záhorská Ves. 
Aktivitu realizovalo vedenie riešiteľského tímu a študenti Prírodovedeckej fakulty UK v 
Bratislave, odboru Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia.  

e) Vyhodnotenie štatistických dát; Vyhodnotenie dotazníkové prieskumu a formulovanie 
záverov; Spracovanie analytickej časti, STEEP analýzy, SWOT analýzy, a rizík plnenia 
cieľov PHSR obce Záhorská Ves 2015-2022. Štatistické dáta a ostatné údaje spolu 
s výsledkami dotazníkového prieskumu boli podkladom pre spracovanie analytickej časti, 
STEEP analýzy, SWOT analýzy a rizík plnenia cieľov programového dokumentu. 
Riešiteľský tím na priebežných stretnutiach konzultoval postup a dosiahnuté výsledky so 
starostom obce a pracovníkmi OcÚ Záhorská Ves. Aktivitu realizovalo vedenie a členovia 
riešiteľského tímu.  

f) Spracovanie strategickej, programovej, realizačnej a finančnej časti PHSR. Samotnému 
spracovaniu uvedených častí PHSR predchádzalo zhodnotenie a prerokovanie východísk 
na priebežných pracovných stretnutiach so starostom a pracovníkmi OcÚ Záhorská Ves. 
Aktivitu realizovalo vedenie riešiteľského tímu.  

g) Prerokovanie PHSR v obecnom zastupiteľstve (komisie, obecné zastupiteľstvo).  
h) Dopracovanie PHSR v zmysle pripomienok. 
i) Finálna verzia PHSR.  
Počas procesu spracovania PHSR obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 boli občania 
informovaní o príprave a etapách spracovania.  
 

1.2 STRUČNÉ ZHRNUTIE VÝCHODISKOVÝCH KONCEPČNÝCH 
DOKUMENTOV 

 
Východiskovými koncepčnými dokumentmi pre spracovanie PHSR obce Záhorská Ves na 
roky 2015-2022 boli programové dokumenty národnej, regionálnej a lokálnej úrovne.  
Stratégia Európa 2020 predstavuje dokument, v súlade s ktorým sa má zabezpečiť 
hospodársky rast členských štátov EÚ. PHSR obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 
zdôrazňuje potrebu inkluzívneho rastu, ktorý sa má zabezpečiť vytváraním vhodných 
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podmienok pre získanie nových pracovných zručností obyvateľov v kontexte meniaceho sa 
trhu práce, zvýšením zamestnanosti a znížením nezamestnanosti. Naplnenie cieľov 
inkluzívneho rastu má viesť k zabezpečeniu sociálnej a územnej súdržnosti. 
Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020 (ďalej „PD SR 2014-2020“) je integrujúci 
a východiskový dokument pre operačné programy, v ktorých sú v zmysle tematickej 
koncentrácie špecifikované prioritné osi, opatrenia a aktivity a v zmysle územnej koncentrácie 
oprávnené regióny a podmienky na čerpanie EŠIF. PD SR 2014-2020 diferencovane 
koncentruje tematické ciele a prioritné oblasti podpory do jednotlivých geografických 
územných jednotiek, vymedzených celoštátnou územnoplánovacou dokumentáciou v zmysle 
Koncepcie územného rozvoja Slovenska (2011, aktualizácia 2014), čím sa vytvára vhodný 
predpoklad pre vyrovnávanie regionálnych disparít, rast konkurencieschopnosti a inovačnej 
schopnosti regiónov v širšom územnom a hospodárskom kontexte. Dokument definuje 
stratégiu a účinné investície v objeme 15,3 mld. Eur zo štrukturálnych fondov, Kohézneho 
fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na najbližších 10 rokov 
s prioritami zameranými na kľúčové odvetvia rastu, ktorými sú dopravná infraštruktúra, 
inovácie, výskum a vývoj, podpora malých a stredných podnikateľov, ochrana životného 
prostredia, obnoviteľné zdroje a energetická efektívnosť, zamestnanosť, vzdelávanie, sociálna 
inklúzia, digitálna agenda a efektívna verejná správa.  
Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2014-2020. Predstavuje 
strategický dokument na podporu regionálneho rozvoja na národnej úrovni, ktorej cieľom je 
zabezpečiť komplexný strategický prístup štátu k podpore regionálneho rozvoja. 
Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej „KURS“) akceptuje a na podmienky SR 
prispôsobuje princípy územných priorít rozvoja EÚ v súlade s Územnou agendou EÚ 2020. V 
územnom rozvoji Slovenska definuje systém rozvojových osí, ťažísk osídlenia a rozvojových 
centier, ktorý je založený na princípoch polycentrického modelu osídlenia a vytvára 
kompaktnú sídelnú štruktúru, previazanú na sídelné systémy susediacich štátov. Systém 
sídelnej štruktúry predstavuje základné geografické územné jednotky, ktoré majú najlepšie 
predpoklady pre absorpciu podporovaných investícií, s cieľom ich tematickej integrácie 
a územnej koncentrácie a s predpokladom dosahovania rozvojových efektov v ekonomickej 
a sociálnej sfére pre čo najväčší počet obyvateľov.  
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja 
2014-2020 (ďalej „PHSR BSK 2014-2020“). Pre celkový rozvoj BSK je v súlade 
s celoeurópskou stratégiou do roku 2020 potrebné zabezpečiť inteligentný, udržateľný 
a inkluzívny rast s dôrazom na tvorbu pracovných miest. Dokument vytýčil prioritné oblasti – 
PO 1 Veda výskum a inovácie, PO 2 Ľudské zdroje, PO 3 Zamestnanosť, PO 4 
Konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské prostredie, PO 5 Životné prostredie, zmeny 
klímy a obnoviteľné zdroje.  
Stratégia rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej 
„SRV BSK 2014-2010“) deklaruje rast efektivity využívaných finančných prostriedkov na 
podporu lokálnej zamestnanosti, podnikania a infraštruktúry vo vidieckom priestore BSK 
v programovom období 2014-2020. Dokument s ohľadom na miestne špecifiká charakterizuje 
črty vidieckeho prostredia, sumarizuje potenciál a miestne rozvojové kapacity kraja vo 
viacerých tematických oblastiach (poľno-, lesné a vodné hospodárstvo, agroturistika). 
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Strategickým cieľom SRV BSK 2014-2020 je „Zlepšenie kvality života obyvateľov vidieka 
BSK a zvýšenie jeho príťažlivosti pre návštevníkov“. Dokument je zameraný na podporu 
prioritných oblastí: 
PO 1 Ľudský kapitál a miestna ekonomika. Cieľom je vytvorenie podporného prostredia pre 
zlepšenie spolupráce a sieťovanie na všetkých relevantných úrovniach v prospech rozvoja 
udržateľnej miestnej ekonomiky;  
PO 2 Krajinný a kultúrny potenciál. Cieľom je lepšie využívanie a obnova krajinného a 
kultúrneho potenciálu vidieka;  
PO 3 Dostupnosť a vybavenosť sídiel. Cieľom je skvalitnenie dopravnej infraštruktúry a 
dostupnosti služieb vo vidieckych obciach Bratislavského kraja.  
Dokument vymedzuje úlohu miestnej samosprávy, ktorá spočíva predovšetkým v 
implementácii aktivít stratégie na lokálnej úrovni, v mobilizácii vnútorných zdrojov územia, 
vo vytváraní podmienok pre efektívne sieťovanie v rámci verejno-súkromných partnerstiev a 
poskytovaní potrebných informácií.  
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 2011-2015 (ďalej „POH 
Bratislavského kraja 2011-2015“) je strategickým dokumentom odpadového hospodárstva 
kraja, ktorý vychádza zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Vyhlášky MŢP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. POH Bratislavského kraja 2011-2015 je 
vypracovaný pre územie, patriace do krajskej pôsobnosti Obvodného úradu životného 
prostredia Bratislava. 
PHSR obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 je spracovaný v súlade so všetkými vyššie 
uvedenými programovými dokumentmi národnej a regionálnej úrovne, s Územným plánom 
obce Záhorská Ves (2002) a PHSR obce Záhorská Ves na roky 2012-2015.  
Uvedené programové dokumenty predstavujú predpoklad na zabezpečenie konzistencie v 
podpore hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zvýšenie účinnosti strategického plánovania 
ako aj prípravy projektov a následného čerpania EŠIF v programovom období 2014-2020 
(2022). 
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2 ANALÝZA OBCE  
 

2.1 ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA  
 
2.1.1 Polohový potenciál a prírodné podmienky  
Polohový potenciál 
Obec Záhorská Ves je najzápadnejšou obcou Slovenskej republiky. Administratívne je 
súčasťou Bratislavského samosprávneho kraja, okresu Malacky Matematická poloha je určená 
súradnicami 48°22′51″ s. g. š. a 16°50′42″ v. g. d.. Nadmorská výška stredu obce je 147 
m n. m..  
Na rozlohe 13,03 km2 žije 1825 obyvateľov a hustota zaľudnenia je 138,97 obyvateľov na 
km2 (k 31.12.2014; ŠÚ SR 2015).  
Obec Záhorská Ves na severe a severovýchode susedí s obcou Suchohrad, na juhu a 
juhovýchode s obcou Vysoká pri Morave (Obrázok 1). Obec má prihraničnú polohu s 
Rakúskom, na západe susedí s obcou Angern and der March a na severozápade s obcou 
Mannersdorf an der March.  
 

Obrázok 1 Poloha obce Záhorská Ves v rámci okresu Malacky 

 

 
Zdroj: https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=Regi%C3%B3n+BSK, 2014 

 
V rámci sídelného systému Slovenska je obec Záhorská Ves súčasťou záhorskej rozvojovej 
osi I. stupňa v smere Bratislava – Malacky – Kúty – štátna hranica s Českou republikou. Obec 
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má dobrú komunikačnú a časovú dostupnosť voči terciárnemu rozvojovému pólu a zároveň 
okresnému mestu Malacky, hl. mestu Bratislava, hraničnému priechodu Angern an der March 
a hlavným mestám susedných krajín Viedeň a Budapešť (Tabuľka 2).  

Tabuľka 2 Komunikačná a časová dostupnosť obce Záhorská Ves 
Sídlo Vzdialenosť Časová dostupnosť Dopravná komunikácia 
Bratislava 40 / 36 38 min./ 42 min. E65 / II/503 
Malacky 16 km 18 min. II/503 
Angern an der March 1,93 km 26 min. kompa 
Viedeň 114 km 1 hod.10 min. E65, A4 

Zdroj: http://mapa.zoznam.sk/?search=google+maps, [11.07.2015] 

 
Prírodné podmienky 
Obec Záhorská Ves leží v geomorfologickom celku Záhorská nížina. Geologické 
podložie je tvorené vápnitými ílmi, pieskami, štrkmi a riečnymi naplaveninami, na ktorých 
sú hlinito-piesčité až hlinité pôdy. V katastrálnom území (ďalej „k. ú.“) sa nachádzajú viate 
piesky. 
Obec leží v teplej klimatickej oblasti s miernou zimou. Priemerná ročná teplota vzduchu je 
10° C, priemerná januárová teplota -1,9° C a júlová teplota 20,2° C. V priebehu roka je 
priemerne 50 letných dní. Ročný úhrn zrážok je približne 550-600 mm. Prevládajú 
severozápadné a južné vetry s priemernou rýchlosťou 4 m/s. 
Z hydrologického hľadiska k .  ú .  patrí do povodia Dunaja a úmoria Čierneho mora. Obec 
leží pri rieke Morava, ktorá má dažďovo-snehový režim odtoku. Najvyšší priemerný 
mesačný odtok je v marci a najnižší v septembri. Rieka Morava predstavuje vysoké riziko 
povodní. V k. ú. sa nachádza ramenný systém rieky Morava (mŕtve Horné a Dolné rameno 
a i.) a vodná plocha Šutrovka, ktorá vznikla ťažbou štrku.  
Z pôdnych druhov je častý výskyt hlinito-piesčitých až hlinitých, neskeletnatých až slabo 
kamenitých pôd. Z pôdnych typov sú zastúpené čiernice, glejové pôdy a fluvizeme, miestami 
regozeme. Pôdy majú pomerne veľkú retenčnú schopnosť a strednú priepustnosť, neutrálnu 
alebo slabo alkalickú, miestami až slabo kyslú pôdnu reakciu. 
Prirodzenou vegetáciou sú dubovo-hrabové a jaseňovo-brestovo-dubové lesy a v povodí 
rieky Morava tzv. tvrdé lužné lesy. V povodí rieky Morava je množstvo zavezených 
mokraďových partií. 
Na území sa vyskytuje aj niekoľko chránených druhov živočíchov (plocháč červený, bobor 
vodný, mlok dunajský a i.). 
 
Využitie pôdneho fondu 
Z celkovej výmery k. ú. poľnohospodárska pôda tvorí 7,67 km2 (58,85%) a 
nepoľnohospodárska pôda 5,36 km2 (41,15%).  
Z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy orná pôda tvorí 6,44 km2 (84%), trvalé trávnaté 
porasty 0,99 km2 (12,9%); rozloha viníc (0,01 km2; 0,1%) a záhrad (0,23 km2; 3%) je nízka. 
Chmeľnice a ovocné sady sa v k. ú. nenachádzajú (Tabuľka 3).  
Z nepoľnohospodárskej pôdy najväčšiu rozlohu zaberajú lesné pozemky (2,82 km2; 52,6%), 
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ostatné (1,06 km2; 19,8%) a zastavané (0,96 km2; 17,9%) plochy. Vodné plochy zaberajú 0,52 
km2 (9,7%; Tabuľka 3).  
 

Tabuľka 3 Štruktúra využívania pôdneho fondu 
Spolu Poľnohospodárska pôda (km2) Nepoľnohospodárska pôda (km2) 

z toho Spolu z toho 
Orná 
pôda 

Vinice Záhrady Trvalé 
trávnaté 
porasty 

Chmeľnice Ovocné 
sady 

 Lesné 
pozemky 

Vodné 
plochy 

Zastavané 
plochy 

Ostatné 
plochy 

7,67 6,44 0,01 0,23 0,99 0 0 5,36 2,82 0,52 0,96 1,06 
Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 

2.1.2 Sociálno-ekonomická charakteristika 
 
2.1.2.1 Demografický vývoj a štruktúra obyvateľstva  
Dôležitým predpokladom rozvoja obce sú ľudské zdroje (vývoj, počet a štruktúra 
obyvateľstva podľa veku, pohlavia, stupňa dosiahnutého vzdelania, vierovyznania, národnosti 
a ekonomickej aktivity).  
 
Vývoj počtu a pohybu obyvateľstva 
V rokoch 2007-2014 sa počet obyvateľov zvýšil z 1679 v roku 2007 na 1825 v roku 2014, 
teda o 146 obyvateľov (Graf 1). Z dôvodu, že nie všetci obyvatelia žijúci v obci sú nahlásení 
na trvalý pobyt je počet obyvateľov v evidencii OcÚ vyšší (1846; k 31.12.2014) ako udávajú 
oficiálne údaje ŠÚ SR.  
Vývoj prirodzeného prírastku obyvateľstva mal kolísavý priebeh, do roku 2009 s pomerne 
výrazným nárastom, v ďalších rokoch so stabilizovaným charakterom (Tabuľka 4, Graf 2). 
V roku 2014 bol v dôsledku prudkého poklesu natality (12 obyv.; 6,58‰) zaznamenaný 
prirodzený úbytok obyvateľstva (-1 obyv; -0,55‰). 
Aj keď migračný prírastok dosahoval vrchol na počiatku sledovaného obdobia (rok 2007 
26,21‰; 44 obyv.), neustále sa významne podieľa na vývoji počtu obyvateľov. V roku 2014 
sa k trvalému pobytu prihlásilo 41 (16,44‰) a vysťahovalo 30 (6,03‰) obyvateľov. Hodnota 
migračného salda bola 6,03‰ (11 obyv.). 
 

Graf 1 Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2007-2014 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Počet obyvateľov 1679 1726 1767 1825 1795 1816 1815 1825
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015 
 
 

Výrazne nižší celkový prírastok obyvateľstva v roku 2014 (5,48‰; 10 obyv.) v porovnaní 
s rokom 2007 (23,83‰; 40 obyv.) odráža kontinuálny pokles prirodzeného aj migračného 
prírastku obyvateľstva (Tabuľka 4, Graf 2).  
 

Tabuľka 4 Pohyb obyvateľstva v rokoch 2007-2014 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Narodení 18 21 32 24 25 19 24 12 
Zomretí 22 15 17 11 13 16 23 13 
Prirodzený prírastok (-úbytok) -4 6 15 13 12 3 1 -1 
Prisťahovaní na trvalý pobyt 69 67 46 62 52 43 49 41 
Vysťahovaní z trvalého pobytu 25 26 20 17 31 25 51 30 
Migračný prírastok (-úbytok) 44 41 26 45 21 18 -2 11 
Celkový prírastok (-úbytok) 40 47 41 58 33 21 -1 10 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 
Graf 2 Pohyb obyvateľstva v rokoch 2007-2014 (‰) 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 
Pohlavná a veková štruktúra obyvateľstva 
Od roku 2009 v štruktúre obyvateľstva podľa pohlavia mierne prevládajú muži. K 31.12.2014 
muži tvorili 50,6% (901) a ženy 49,4% (853) celkového počtu obyvateľov. Index maskulinity 
je 1056,3‰ (Tabuľka 5). 
 

Tabuľka 5 Pohlavná štruktúra obyvateľstva v rokoch 2007-2014 
Pohlavie / Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet mužov 826 842 864 890 873 889 894 901 
Počet žien 853 853 853 853 853 853 853 853 
Index maskulinity (‰) 968,3 987,1 1012,9 1043,4 1023,4 1042,2 1048,1 1056,3 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 
Tabuľka 6 Počet obyvateľov podľa produktívnych skupín 

Vek / Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
do 14 rokov 317 285 282 292 320 310 306 323 
15-64 rokov 1250 1207 1244 1263 1286 1253 1268 1245 
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65 a viac rokov  258 187 200 212 219 232 242 247 
Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 
V porovnaní s rokom 2007 vo vekovej štruktúre obyvateľstva podľa produktívnych skupín 
nenastali výraznejšie zmeny. K 31.12.2014 obyvateľstvo produktívneho veku tvorí 68,60% 
(1245 obyv.), predproduktívneho veku 17,80% (323 obyv.) a poproduktívneho veku 13,61% 
(247 obyv.; Tabuľka 6).  
Podľa 5-ročných vekových kategórií najpočetnejšie sú zastúpení muži vo vekových 
kategóriách 35-39 (76 obyv.), 40-44 a 45-49 rokov (zhodne 74) a 25-29 rokov (71); ženy 
v kategóriách 35-39 (74), 25-29 (72), 40-44 (71) a 20-24 (70 obyv.) rokov (Graf 3).   
 

Graf 3 Štruktúra obyvateľstva podľa 5-ročných vekových kategórií v roku 2014 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 
Graf 4 Index starnutia2 a ekonomického zaťaženia3 obyvateľstva v rokoch 2007-2014 (%) 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 

2 Počet obyvateľov poproduktívneho veku / počet obyvateľov predproduktívneho veku * 100 (%) 
3 Počet obyvateľov poproduktívneho a predproduktívneho veku / počet obyvateľov produktívneho veku * 100 (%) 
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Demografický vývoj poukazuje na pokračujúci proces starnutia obyvateľstva, ktoré sa bude 
intenzívnejšie prejavovať s „presunom“ obyvateľstva z produktívneho do poproduktívneho 
veku. Starnutie obyvateľstva si bude vyžadovať zvýšené nároky na sociálne a zdravotné 
zabezpečenie seniorov. K 31.12.2014 index starnutia bol 81,39% a index ekonomického 
zaťaženia 46% (Graf 4).  
 
Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti a vierovyznania  
Z hľadiska národnostnej štruktúry je obyvateľstvo obce pomerne homogénne. Obyvateľstvo 
slovenskej národnosti tvorí 92% (1671 obyv.). Rómsku národnosť oficiálne deklarovalo 17 
obyvateľov, pričom reálny podľa zdrojov OcÚ je počet Rómov žijúcich v obci vyšší.  
V obci žije aj málo početná česká komunita (14 obyv.), ďalej obyvatelia maďarskej (6), 
moravskej (4), poľskej (2), chorvátskej (1), rusínskej a ukrajinskej, nemeckej a židovskej 
národnosti. Približne u 5% obyvateľov národnosť nebola zistená, alebo bola deklarovaná ako 
iná.  
Dominantné postavenie v štruktúre obyvateľstva podľa vierovyznania má rímsko-katolícka 
(64%; 1162 obyv.) a evanjelická cirkev augsburského vyznania (2,2%; 40). V obci žijú aj 
minority iných kresťanských spoločenstiev. Príslušnosť ku gréckokatolíckej cirkvi 
deklarovalo 7 obyvateľov, pravoslávnej cirkvi 2, reformovanej kresťanskej cirkvi 20, 
evanjelickej cirkvi Metodovej 2 obyvatelia a ku kresťanským zborom 15 obyvateľov. V obci 
žije 1 obyvateľ, ktorý deklaruje príslušnosť k Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia, 
zhodne 3 obyvatelia k Cirkvi adventistov siedmeho dňa a Cirkvi bratskej; 11 obyvateľov sa 
hlásilo k Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Bez vyznania je 19% obyvateľov a 
takmer 10% obyvateľov svoje vierovyznanie neuviedlo. 
 
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 
Stupeň ukončeného vzdelania je v úzkej väzbe s možnosťou uplatnenia sa na trhu práce 
a životnou úrovňou obyvateľstva. V poslednom desaťročí sa štruktúra obyvateľstva podľa 
stupňa ukončeného vzdelania kvalitatívne zlepšila. 
 

Graf 5 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v roku 2013 

 
Zdroj: ŚÚ SR, 2014 

 
Kým v roku 2001 vysokoškolské vzdelanie malo približne 2% obyvateľov, tak v roku 2013 
to bolo 10% (191) .  Až 44% (798) obyvateľov malo ukončené stredoškolské vzdelanie, 
prevažne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Základné vzdelanie deklarovalo 26% 
(467) obyvateľov, bez vzdelania bolo 17% (313), prevažne starších obyvateľov a 3% (46) 

467; 26%

798; 44%

191; 10%
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stredoškolské
vysokoškolské
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nezistené
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obyvateľov neuviedli stupeň ukončeného vzdelania (Graf 5).  
 
2.1.2.2 Ekonomika 
 

2.1.2.2.1 Ekonomická aktivita, zamestnanosť a nezamestnanosť obyvateľstva  
Relatívne priaznivá veková štruktúra obyvateľstva s primeraným podielom obyvateľstva v 
produktívnom veku sa premieta aj do štruktúry obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity. V 
roku 2013 v obci žilo 892 ekonomicky aktívnych (49,15% obyvateľov). Zamestnaných bolo 
688 obyvateľov (77,8% ekonomicky aktívnych), z toho 38 dôchodcov. Ekonomicky aktívne 
obyvateľstvo je zamestnané v priemysle, stavebníctve, verejnej správe, veľko- a 
maloobchode a v doprave. 
V roku 2013 bolo ekonomicky neaktívnych 11 žien na materskej a 61 obyvateľov na 
rodičovskej dovolenke, v domácnosti bolo 9 obyvateľov. 
Vývoj nezamestnanosti má od roku 2007 rastúci trend vývoja. K 31.12.2014 bolo v obci 
Záhorská Ves evidovaných 138 uchádzačov o zamestnanie (ďalej „UoZ“), z toho 68 (49,28%) 
žien (Graf 6). Miera nezamestnanosti je 15,47%.  
 

Graf 6 Uchádzači o zamestnanie v rokoch 2007-2014 

 
Zdroj: UPSVR, 2015 

 

Graf 7 Uchádzači o zamestnanie podľa dĺžky trvania nezamestnanosti v rokoch 2007-2014 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

UoZ spolu 58 68 98 112 117 129 118 136

UoZ ženy 36 43 46 59 64 74 64 68
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Zdroj: UPSVR, 2015 

V štruktúre UoZ podľa dĺžky trvania nezamestnanosti prevládajú najohrozenejšie skupiny na 
trhu práce - dlhodobo nezamestnaní UoZ, ktorí sú v evidencii nezamestnanosti 13 a viac 
mesiacov (54 UoZ; 39,7%), ďalej UoZ v evidencii od 4 do 12 mesiacov (53; 39%). V stave 
krátkodobej nezamestnanosti do 3 mesiacov je 29 UoZ (21,32%; Graf 7).  
Podľa stupňa ukončeného vzdelania najvyšší podiel tvoria UoZ so základným vzdelaním (77; 
56,62%), vyučení, UoZ so stredoškolským vzdelaním bez maturity (41; 30,15%) a s maturitou 
(13; 9,56%). Počet UoZ s vysokoškolským, vyšším vzdelaním a vedeckou výchovou je nízky 
(2; 1,47%; Graf 8).   
 

Graf 8 Uchádzači o zamestnanie podľa stupňa ukončeného vzdelania v rokoch 2007-2014 

 
Zdroj: UPSVR, 2015 
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13 a viac mesiacov 23 20 25 37 55 63 58 54
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Vyučení a so stredoškolským 

vzdelaním bez maturity 9 18 28 29 28 30 22 41

Úplné stredné odborné a všeobecné 
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Graf 9 Uchádzači o zamestnanie podľa veku v rokoch 2007-2014 

 
Zdroj: UPSVR, 2015 

Podľa veku najpočetnejšou skupinou sú UoZ vo veku 50 a viac rokov (39; 28,68%). Rovnaký 
počet je UoZ vo veku 20-30 a 40-50 rokov (25; 23,53%). Najnižší podiel tvoria UoZ vo veku 
30-40 rokov (18,23%;25) a do 20 rokov (5,88%; 8) (Graf 9).  

 

2.1.2.2.2 Subjekty miestnej ekonomiky  
Počet fyzických osôb podnikateľov zvýšil zo 101 v roku 2007 na 119 v roku 2014, počet 
právnických osôb zostal viac-menej nezmenený (66).  
V obci sídli niekoľko úspešných firiem ako sú:  
o Aplitec, spol. s. r. o.. Firma pôsobí v nových priestoroch od roku 2002. Činnosť 

spoločnosti je zameraná na výrobu a distribúciu agrotechniky, čerpadiel, hnojovicovej 
a fekálnej techniky a závlahových zariadení;  

o Siloking Slovakia, spol. s. r. o.. Činnosť spoločnosti je zameraná na výrobu kovových 
konštrukcií a zamestnáva približne 1300 pracovníkov.  

o Ockon, spol. s .r. o.. Spoločnosť sa orientuje na výrobu a montáž oceľových konštrukcií 
pre športové a výrobné haly a prístrešky.  

o Printing International Ece, spol. s. r. o. Činnosť spoločnosti je zameraná na výrobu 
a predaj tlačiarenských strojov a zariadení, zostavovanie tlačiarenských predlôh na potlač 
lôpt, viečok od fliaš, líšt, okrúhlych predmetov, keramiky a skla. 

Spoločnosti poskytujú príležitosti a možnosti pracovného uplatnenia nielen pre obyvateľov 
obce Záhorská Ves, ale aj okolitých obcí. Viacerí obyvatelia najmä so stredoškolským 
a vysokoškolským vzdelaním odchádzajú za prácou do priemyselno-technologického parku 
Eurovalley, ktorý je lokalizovaný v trojuholníku Malacky - Lozorno - Veľké Leváre a do 
Bratislavy.  
 
2.1.2.2.3 Cestovný ruch  
Územie disponuje vhodným prírodným potenciálom pre rozvoj vybraných foriem cestovného 
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ruchu ako sú agroturistika a ekoturistika. Z prírodného hľadiska sa v k. ú. nachádzajú viaceré 
významné mokrade (Oblaz 48 ha, Kôlmé brehy 5 ha, Pri výmoli 2 ha, U bociana 0,375 ha, 
Vŕbové húštie 0,12 ha, Vlčie hrdlo 0,12 ha), štrková jama Pri vrbe (1 ha) a spojovací kanál 
Hogáv. K. ú. je súčasťou CHKO Záhorie a siete Chránených vtáčích území NATURA 2000, 
Záhorské Pomoravie. 
Popri rieke Morava obcou prechádza 12,7 km dlhá cyklotrasa s možnosťou napojenia sa na 
rakúske cyklotrasy.  
Technickými pamiatkami sú pohraničné vojenské opevnenia - bunkre s miestnym názvom 
„ropíky“, ktoré boli vybudované v 30-tych rokoch 20. storočia. Sú lokalizované v rámci 
navrhovaného turistického cyklistického náučného chodníka, ktorý môže byť perspektívne 
navštevovaný nielen domácimi, ale aj zahraničnými návštevníkmi v rámci cezhraničného 
regiónu.  
V obci je zriadené Uhranské múzeum s množstvom zaujímavých exponátov spojených 
s tradíciami, ľudovými zvykmi a životom obyvateľov obce v minulosti. OcÚ prevádzkuje 
ubytovacie zariadenie na Hlavnej ulici, s kapacitou 17 lôžok (3 dvojlôžkové, 1 trojlôžková a 2 
štvorlôžkové izby). Izby sú vybavené sociálnym zariadením (WC, sprcha). Súčasťou 
zariadenia sú vyhradené parkovacie miesta.  
Každoročne sa v obci koná pomerne veľké množstvo atraktívnych kultúrnych podujatí. 
Niektoré z nich sú organizované v spolupráci s okolitými obcami Suchohrad, Jakubov a 
Vysoká pri Morave a rakúskou obcou Angern an der March.  
 
2.1.2.3 Bytový a domový fond 
Obec Záhorská Ves je hromadná cestná dedina so zachovalým vidieckym charakterom. 
V roku 2013 sa v obci nachádzalo 642 rodinných domov maximálne s 2 nadzemnými 
podlažiami. Stavebným materiálom väčšiny rodinných a všetkých bytových domov sú tehly 
alebo stavebný kameň. V obci sa nachádzajú aj domy postavené z dreva a nepálených tehál. 
V roku 2007 bol v obci skolaudovaný bytový komplex s obecnými bytmi, ktoré sú 
určené pre sociálne slabšie rodiny. Tento komplex tvorí 24 bytov, 14 pivníc a 20 garáží. 
Prideľovanie uvedených bytov je upravené Všeobecným  záväzným  nariadením  6/2006. 
Zásadnými podmienkami získania obecného bytu sú trvalý pobyt žiadateľa v obci, vek 18 
a viac rokov a žiadateľ nemôže byť vlastníkom inej nehnuteľnosti.  
V obec Záhorská Ves disponuje relatívne kvalitným a dobre udržiavaným bytovým fondom. 
Z celkového počtu je 553 (86,14%) obývaných a 89 (13,14%) neobývaných bytov.  
Najvyšší podiel obývaných bytov bol postavený v predvojnovom období (210; 37,97%), v 70-
tych (60; 9,35%) a 80-tych (35; 6,33%) rokoch 20. storočia. V súvislosti s prisťahovaním 
obyvateľstva na trvalý pobyt sa pomerne intenzívna výstavba bytov realizovala aj po roku 
2006 (31; 5,61%; Tabuľka 7).  
 

Tabuľka 7 Byty podľa obdobia výstavby 

Byty 
z toho postavené 

pred r. 
1919 

1919 - 
1945 

1946 - 
1960 

1961 - 
1970 

1971 - 
1980 

1981 - 
1990 

1991 - 
2000 

2001 - 
2005 

2006 a 
neskôr 

neziste
né 
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Spolu  642 57 154 83 49 60 35 20 11 32 87 
 z toho            Obývané  553 56 154 83 49 60 35 20 11 31 0 
Neobývané  89 1 0 0 0 0 0 0 0 1 87 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 

2.1.3 Infraštruktúra  
 
2.1.3.1 Dopravná infraštruktúra  
Obec Záhorská Ves sa z hľadiska dopravných vzťahov vyznačuje okrajovou (marginálnou) 
polohou. Obcou neprechádza cesta I. triedy a absentuje priame železničné spojenie. Najbližšia 
železničná stanica je v 14,2 km vzdialenej obci Zohor, ktorá je so Záhorskou Vsou spojená cestou 
II/503.  
Dopravné spojenie Záhorskej Vsi so 17 km vzdialeným okresným mestom Malacky a 16 km 
vzdialeným mesto Stupava zabezpečuje pomerne kvalitná cesta II/503. Dostupnosť do 43 km 
vzdialenej Bratislavy je možné využitím ciest II/503 a E65. 
Záhorská Ves je súčasťou Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja. 
Záhorskú Ves s Bratislavou denne spája 9 autobusových spojov s časom prepravy približne 1 
hodina, prípadne s prestupom v obci Zohor aj vlakové spojenia s časom prepravy cca 50 
minút. 
Významným prvkom infraštruktúry je hraničný priechod Záhorská Ves - Angern an der 
March. Prepravu zabezpečuje kompa cez rieku Morava. Hraničný priechod je využívaný 
návštevníkmi za účelom cyklo- a pešej turistiky, má dôležitý význam pre upevňovanie 
cezhraničných kontaktov so susednými obcami rakúskej časti cezhraničného regiónu a 
v rámci denných kontaktov a dochádzky obyvateľov Záhorskej Vsi a okolitých obcí na 
pracovný trh Rakúska. Kompa je v prevádzke denne v čase od 5,00 hod. do 22,00 hod. 
v závislosti od výšky hladiny rieky Morava.  
Najbližší cestný hraničný priechod do Rakúska je v 33 km vzdialenej obci Moravský Svätý 
Ján. Hraničný priechod je dostupný cestou II/503 približne za 34 minút.  
Nevyhovujúca je kvalitatívna úroveň časti miestnych komunikácií, ktoré si vyžadujú 
rekonštrukciu.  
 

Obrázok 2 Dopravná sieť Bratislavského samosprávneho kraja 

21 
 



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves 2015-2022 
 
 

 
Zdroj: Geofabrik, 2015 

 

2.1.3.2 Technická infraštruktúra  
 
Zásobovanie plynom a elektrickou energiou 
Technická infraštruktúra je v obci na pomerne dobrej úrovni. Vodovodná sieť je napojená 
na Bratislavu a prechádza cez Vysokú pri Morave.  
Obec Záhorská Ves je plynofikovaná. 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 m3/hod., výstup zo stanice zabezpečuje oceľové NTL 
potrubie DN 200 mm a STL potrubie DN 100 mm. NTL plynovodné potrubia sú rozvedené 
k jednotlivým odberateľom. STL potrubie prechádza obcou k druhej regulačnej stanici, ktorá 
je pripojená na NTL plynovod v obci. Potrubné rozvody sú majetkom a prevádzkované 
Slovenským plynárenským priemyslom a. s. Bratislava. K. ú. obce prechádza úsek 
tranzitného plynovodu s prepojením do Rakúska. 
Elektrickú energiu dodáva Západoslovenská energetika, a. s.. 
 
Odpadové hospodárstvo 
Z hľadiska odpadového hospodárstva obec má minimálne problémy so znečisťovaním. Pre 
ekonomické a zdravotne neškodné odvádzanie odpadových vôd z domácností obec využíva 
novovybudovanú čističku odpadových vôd (ďalej „ČOV“). V súčasnosti kanalizačná sieť v 
obci nie je vybudovaná.  
Separovaný zber komunálneho odpadu (plasty, papier, sklo a i.) sa vyváža pravidelne 2 krát 
mesačne. Pri miestnom ihrisku a ČOV sú trvalo umiestnené kontajnery na biologický 
odpad, pri ihrisku je pristavená vlečka na rôzny odpad. Elektroodpad môžu obyvatelia 
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priniesť na obecný úrad počas stránkových hodín. Zber, prepravu, zhodnocovanie a 
likvidáciu komunálneho odpadu zabezpečuje firma A.S.A. Zohor spol. s r.o.  
V k. ú. obce sa nachádza jedna nelegálna skládka komunálneho odpadu, ktorú však obec v 
blízkej budúcnosti chce riešiť prostredníctvom sanácie miest s nezákonne umiestneným 
odpadom. Projekt by mal byť spolufinancovaný zo zdrojov Environmentálneho fondu (95% 
projektových nákladov) a obce (5% projektových nákladov).  
 
Iné 
V obci je vybudovaná kvalitatívne vyhovujúca sieť verejného osvetlenia, avšak obec v 
budúcnosti plánuje ďalšie rozšírenie siete verejného osvetlenia.  
Obec je pokrytá GSM signálom, v obci je možný prístup na internet. 
 
2.1.3.3 Sociálna infraštruktúra 
 
Obchody a služby 
V obci je lokalizovaných 5 maloobchodných predajní so sortimentom potravinárskeho 
tovaru. Počet a priestorové rozloženie predajní potravinárskeho tovaru je z hľadiska potrieb 
obyvateľstva vyhovujúce. V obci je v prevádzke maloobchodná predajňa so železiarskym 
tovarom Bowix. V blízkosti Obecného úradu je lokalizované miestne trhovisko, zamerané 
predovšetkým na predaj poľnohospodárskych produktov.  
V obci sa nachádzajú viaceré stravovacie zariadenia - Jockey club Restaurant, Pizzeria, 
Mariol-Bar, Pohostinstvo Daure a občerstvenie ZUMI. 
Fyzické osoby – podnikatelia poskytujú rôzne služby - zámočnícke, klampiarske, autoservis, 
autodoprava, predaj stavebného materiálu a stavebné práce, čalúnnictvo, drevovýroba, 
kovovýroba, kaderníctvo, holičstvo, záhradnícke služby a i.. Ubytovacie služby zabezpečuje 
zariadenie na Hlavnej ul. s kapacitou 17 lôžok, ktorej prevádzkovateľom je Obecný úrad 
Záhorská Ves.  
 
Školstvo 
V obci sa nachádza materská (ďalej „MŠ“) a základná škola (ďalej „ZŠ“).  
Zriaďovateľom trojtriednej MŠ, ktorú v súčasnosti navštevuje 77 detí je Obecný úrad. 
V obci Záhorská Ves bola pôvodná ZŠ založená po roku 1918. Pre nevyhovujúce priestory 
predstavitelia obce požiadali o výstavbu novej školy. Škola bola uvedená do prevádzky v  
roku 1927 ako Masarykova štátna ľudová a meštianska škola a jej súčasťou boli Obecná 
učňovská škola, Ľudová hospodárska škola a Obecná knižnica. Školu navštevovali žiaci 
nielen zo samotnej obce, ale aj z okolitých obcí Suchohrad, Vysoká pri Morave a Jakubov. 
V roku 2002 sa ZŠ stala samostatným právnym subjektom. V súčasnosti zabezpečuje 
výučbu na dvoch stupňoch, navštevuje ju 156 žiakov a 13 žiakov v špeciálnych triedach. Pri 
ZŠ pôsobí školský klub detí, škola zabezpečuje výchovné poradenstvo a počas roka 
pravidelne organizuje rôzne kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia (Lampiónový 
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sprievod, výtvarná súťaž Farebná jeseň, Týždeň zdravého životného štýlu, Popoludnie so 
starými rodičmi, Tekvicománia a i.), určené pre žiakov a rodičov, s účasťou obyvateľov obce.  
 
Zdravotníctvo 
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zdravotnom stredisku, kde sa nachádza 
ambulancia praktického lekára pre dospelých s ordinačnými hodinami trikrát do týždňa.  
Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast v obci absentuje. Obyvatelia tieto služby 
využívajú vo Vysokej pri Morave. Komplexné stomatologické ošetrenie je obyvateľom 
poskytované v ambulancii zubného lekára.  
Špecializované zdravotnícke služby obyvateľom obce poskytuje Nemocnica s poliklinikou 
Nemoničná a. s. Malacky. Lekárske služby prvej pomoci a pohotovostné služby majú 
obyvatelia možnosť využívať v okresnom meste Malacky.  
Lekáreň Svätého Michala ukončila svoju činnosť koncom roka 2014.  
 
Sociálne služby  
V snahe starostlivosti o seniorov obec v roku 2002 zriadila organizácie Jeseň života, p. o. 
a Jeseň, n. o.. Druhá z nich však v júli 2015 ukončila svoju činnosť. V súčasnosti Jeseň života, 
p. o. poskytuje sociálne a opatrovateľské služby pre občanov ubytovaných priamo 
v zariadení ako aj starostlivosť odkázaným v mieste ich bydliska, roznášku obedov a pranie 
bielizne pre bezvládnych občanov a dôchodcov. 
 
Kultúra a šport 
V obci sa nachádza kultúrny dom s kapacitou do 300 osôb. Slúži na organizovanie rôznych 
kultúrno-spoločenských podujatí, osláv a iných aktivít. Knižnica bola zriadená ako 
organizačná zložka OcÚ Záhorská Ves. V obci sa každoročne organizujú podujatia známe 
nielen v regióne Záhorie, ale aj v rakúskych obciach. Najznámejšie sú Uhranský somíc, 
Pochovávanie pani Basy, koncerty umelcov v kostole Svätého Michala, Vianočné trhy, 
Deň matiek, Úcta k starším, Hodové strašidlá, Pochovanie Moreny, Hasičské dni, 
Poľovníctvo deťom, Jánske ohne, vystúpenia chrámových zborov k výročiu Sv. Cyrila a 
Metoda, benefičné koncerty, detské karnevaly a i.. Obec každoročne organizuje obecné 
hody.  
Na športové vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce sú určené priestory multifunkčného 
ihriska a fitnes centra. V obci pôsobí futbalový klub FC Záhorská Ves, ktorý má v súčasnosti 
dve družstvá („A" družstvo dospelých a prípravka). 
 
Občianske iniciatívy 
Kultúrny život v obci aktívnou činnosťou zabezpečujú kultúrny spolok Uhranská perla a 
mažoretkový súbor Merci, ktoré prispievajú k šíreniu kultúrneho dedičstva formou vystúpení 
na rôznych kultúrno-spoločenských a folklórnych podujatiach (Uhranský somíc, Slávnosti 
Pomoravia, Marchlandské trhy, Deň zelá a i.). Kultúrny spolok Uhranská perla úzko 
spolupracuje s Jednotou dôchodcov Slovenska a obecnou hudobnou skupinou VÝR.  
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Ďalej v obci pôsobí spevokol Uhranka, dobrovoľný hasičský zbor Záhorská Ves, rybársky 
spolok, poľovnícke združenie Rozkvet a Lesné spoločenstvo. 
 
Úrady a inštitúcie 
Výkon samosprávy zabezpečuje Obecný úrad. Starostom obce je JUDr. Boris Šimkovič, 
v obecnom zastupiteľstve pôsobí 9 poslancov v 4 komisiách (finančná, kultúrno-športová, 
stavebná a životného prostredia) a hlavný kontrolór. Obec má obecnú radu (4 poslanci). 
Činnosť obecného úradu zabezpečuje 6 pracovníkov.   
V prevádzke je Pošta, Požiarna zbrojnica a Farský úrad. Uvedené zariadenia sú umiestnené v 
relatívne vyhovujúcich priestoroch, ktoré kapacitne spĺňajú štandardné podmienky, avšak v 
budúcnosti sa plánuje ich modernizácia. 
Obecný úrad Záhorská Ves štvrťročne vydáva obecné noviny Záhorský hlásnik, kde sú 
uverejňované uznesenia obecného zastupiteľstva, plány a stratégie, články z histórie, kultúry a 
zo života obce a obecných spolkov. V obci vychádzajú cirkevné noviny Farský list Záhorská 
Ves - Suchohrad. 
V obci je v prevádzke obecný rozhlas. OcÚ má zriadenú a pravidelne aktualizovanú 
internetovú stránku (http://www.zahorskaves.sk/web/src/index.php?lg=sk&pgid=395).  
 

2.1.4 Životné prostredie  
K. ú. obce Záhorská Ves je súčasťou CHKO Záhorie s lokalizáciou 2 prírodných rezervácií 
(Bogdalický vrch, Šmolzie), ktoré patria medzi územia NATURA 2000. Do k. ú. obce 
zasahujú územia európskeho významu v čiastkovom povodí Moravy. Ide o Alúvium 
Moravy pri Suchohrade (mokraď s celkovou rozlohou 60,5 ha a 2. stupňom ochrany), 
Bogdalický vrch (mokraď s celkovou rozlohou 57 ha a 4. stupňom ochrany), rieka Morava 
(2. stupeň ochrany) a Šmolzie (mokraď s celkovou rozlohou 65,9 ha, 3. a 4. stupňom 
ochrany), s výskytom niekoľkých chránených živočíšnych druhov (plocháč červený, bobor 
vodný, mlok dunajský). 
V k. ú. obce nie je výskyt žiadnych zdrojov, ktoré by emisiami znečisťovali ovzdušie alebo 
hlukom ohrozovali kvalitu životného prostredia.  
V roku 2006 sa v 26 oblastiach Slovenska sledovala kvalita podzemných vôd. Z nich do k. ú. 
obce zasahuje tzv. oblasť riečnych náplavov Moravy, ktorá je intenzívne ovplyvnená 
antropogénnou činnosťou s negatívnym dopadom na zmeny v chemickom zložení 
podzemných vôd. Požiadavkám Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. nevyhovovali 
vzorky vody kvôli často nameraným vysokým koncentráciám mangánu, železa a amónnych 
iónov. Vplyvom poľnohospodárskej činnosti boli prekročené limity NO3 a SO4. Medzi 
najznečistenejšie lokality patrí práve Záhorská Ves. 
Obec Záhorská Ves má problémy s častými povodňami, ktoré sa viažu na depresné formy 
reliéfu. Inundačné územie Moravy je pravidelne zaplavované a vyskytujú sa tu rozsiahle 
záplavy polí. Súvisia s vysokou hladinou podzemnej vody, ktorá sa pri povodiach zvyšuje a po 
„doplnení“ dažďovou vodou nemá v depresných formách reliéfu možnosť odtoku.  
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2.1.5 Rozpočet a hospodárenie obce 
 
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. V 
rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 
 

Tabuľka 8 Upravený rozpočet obce Záhorská Ves na rok 2013 

 
Zdroj: OcÚ Záhorská Ves 

 
Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 Zákona č.583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Rozpočet obce Záhorská Ves sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, 
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a finančné operácie. 
V predchádzajúcom období bol rozpočet plánovaný vždy s prebytkom. Bežný rozpočet v 
roku 2013 bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Reálne 
plnenie rozpočtu vždy prebiehalo podľa plánu.  
 

Tabuľka 9 Čerpanie rozpočtu obce Záhorská Ves za rok 2013 
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Zdroj: OcÚ Záhorská Ves 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA 
Analýza vonkajšieho prostredia vychádza z hodnotenia skupín strategických faktorov širšieho 
prostredia, príležitostí a ohrození SWOT analýzy a ich vplyvu na ďalší rozvoj obce.  

 
2.2.1 Faktory širšieho vonkajšieho prostredia – STEEP analýza 
 
Vonkajšie prostredie formujú skupiny sociálnych, technických a technologických, 
ekonomických, ekologických, politických, právnych a iných faktorov, ktoré je možné vyjadriť 
prostredníctvom analytickej metódy komplexného posudzovania strategicky významných 
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faktorov širšieho externého prostredia a prognózy ich potenciálneho vplyvu na obec – tzv. 
STEEP analýzy. Cieľom STEEP analýzy je identifikácia a analýza aktuálnych vývojových 
trendov v jednotlivých oblastiach (sociálnej, ekonomickej, technologickej, ekologickej, 
politickej, právnej a i.), ktoré môžu potenciálne ovplyvňovať rozvoj obce v blízkej 
budúcnosti.  
Úlohou STEEP analýzy je zodpovedať na otázky:  

o Ktoré externé faktory majú vplyv na rozvoj obce?  
o Aké sú potenciálne účinky externých faktorov na rozvoj obce?  
o Ktoré externé faktory sú najdôležitejšie pre rozvoj obce v blízkej budúcnosti?  

 
Tabuľka 10 STEEP analýza 

SOCIÁLNE 
PROSTREDIE 

TECHNICKÉ 
A TECHNOLOGICKÉ 

PROSTREDIE 

EKONOMICKÉ 
PROSTREDIE 

POLITICKÉ 
PROSTREDIE 

EKOLOGICKÉ 
PROSTREDIE 

INÉ 

Zvyšovanie 
podielu MRK na 

počte 
obyvateľov 

Investície do 
inovatívnych 

technológií, výskumu a 
vývoja 

Globalizačné 
procesy a vývoj 

svetovej 
ekonomiky 

Administratívna 
pripravenosť na 

čerpanie 
prostriedkov 

z EŠIF a iných 
programov 

Politika 
v oblasti ŽP 

a odpadového 
hospodárstva 

Nezáujem 
mladšej 

generácie o 
udržiavanie 

tradícií 

Vzdelanostná 
a profesijná 

štruktúra 
pracovnej sily 

Zvyšovanie 
technologickej 

gramotnosti 

Výkonnosť 
národnej 

a regionálnej 
ekonomiky 

Legislatívna 
a organizačná 
pripravenosť 
vlády SR na 

riešenie 
problematiky 

MRK 

Dostupnosť 
finančných 

prostriedkov na 
dobudovanie 

technickej 
infraštruktúry, 

ochranu ŽP 
v súlade s TUR  

Členstvo 
a spoločné 

aktivity 
v združeniach 

obcí, MAS 
a i. 

Migračná 
mobilita 

obyvateľstva 
v dochádzke za 

prácou do 
Bratislavy a 

Malaciek  

Rozvoj informačnej 
spoločnosti 

Úroveň 
a stabilita 

podnikateľského 
prostredia  

Vymožiteľnosť 
práva 

Zosúladenie 
záujmov 
ochrany 
a prírody 
krajiny 

a rozvojových 
zámerov obce 

Verejný 
poriadok 

a bezpečnosť 
obyvateľstva 

Postoj a záujem 
obyvateľov a 

„novousadlíkov“ 
o veci verejné, 
život a dianie v 

obci 

Využívanie zelených 
technológií obyvateľmi 

a podnikateľmi 

Využívanie 
EŠIF a zdrojov 

iných 
rozvojových 
programov 

Daňová politika 
vo vzťahu k 

samosprávam 

Dôraz na 
využívanie 

obnoviteľných 
zdrojov energie 

 

Rastúci 
vandalizmus a 

kriminalita 
 Daňové 

zaťaženie 

Lokálna 
a regionálna 

politická 
agenda 

  

  

Kapacita a 
kvalita 

pracovnej sily 
pre kľúčových 

zamestnávateľov 

Stabilita, resp. 
zmeny vládnej 

politiky 
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Angažovanosť 

a výkon 
samosprávy 

  

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Z analýzy externých sociálnych faktorov možno za kľúčové považovať suburbanizačné a 
demografické procesy. Predikcie demografického vývoj na Slovensku poukazujú na postupné, 
pomerne výrazne regionálne diferencované starnutie obyvateľstva, ktoré pri viac-menej 
stabilizovanej prirodzenej mobilite obyvateľstva povedie ku stagnácii vo vývoji počtu 
obyvateľov a môže sa negatívne prejaviť v sociálno-ekonomickej oblasti. V Bratislavskom 
kraji aj v najbližších rokoch bude demografický vývoj pravdepodobne v dôsledku 
suburbanizácie determinovaný migračnými procesmi, ktoré môžu ovplyvňovať vývoj počtu 
a štruktúru obyvateľstva v obciach zázemia Bratislavy, teda aj v Záhorskej Vsi.  
Zo sociálneho aspektu sa práve u skupiny obyvateľov tzv. „novousadlíkov“ môže prejavovať 
nižší záujem o život a dianie v obci a angažovanie sa vo veciach verejných. Ďalším 
významným sociálnym faktorom externého prostredia je vysoká intenzita dennej dochádzky 
obyvateľstva do zamestnania a škôl do hl. mesta Bratislavy, okresného mesta Malacky 
a priemyselno-technologického parku Eurovalley, čo na jednej strane môže byť spojené 
s aktívnym využívaním služieb, nákupom tovarov a trávením voľno časových aktivít v mieste 
zamestnania a na druhej strane nižším záujmom o využívanie služieb v mieste trvalého 
bydliska.  
Z technických a technologických externých faktorov sa pozornosť upriamuje hlavne na 
aplikáciu poznatkov výskumu a vývoja a moderných technických a technologických procesov 
v praxi. Jednou z hlavných otázok je schopnosť štátu dostatočnou mierou systematicky 
finančne podporovať výskum a vývoj, rozvoj moderných technológií, „prenos“ výsledkov 
výskumu a vývoja do praxe a rozvoj inovatívneho malého a stredného podnikania. 
Kvalifikovaná pracovná sila, rozvoj a šírenie inovácií sú kľúčovým predpokladom rozvoja 
moderných a sofistikovaných odvetví vedomostnej spoločnosti. Dôležitý a rastúci význam 
v rozvoji majú procesy technologicko-informačnej transformácie.  
Z ekonomických faktorov, ktoré bezprostredne ovplyvňujú rozvoj na regionálnej a lokálnej 
úrovni sú, okrem procesov globalizácie a vývoja svetovej ekonomiky, členstvo v EÚ, 
výkonnosť a konkurencieschopnosť národnej a regionálnej ekonomiky, podmienky pre vstup 
zahraničného kapitálu a investorov. Pri napĺňaní rozvojových zámerov bude významná aj 
efektivita a absorpčná kapacita obce na využívanie EŠIF v programovom období 2014-2020 
(2022) alebo zdrojov iných rozvojových programov. Vzhľadom na polohu významným 
faktorom externého prostredia je aj cezhraničná spolupráca a využívanie zdrojov programov, 
určených na rozvoj cezhraničnej spolupráce a rôznych oblastí v prihraničných regiónoch.  
Environmentálne problémy sú veľmi aktuálne. Význam politiky a legislatívy ochrany a tvorby 
životného prostredia a odpadového hospodárstva neustále rastie najmä v kontexte zhoršovania 
kvality zložiek životného prostredia, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravotný stav a kvalitu 
života obyvateľov. V ďalších rokoch je potrebné sústrediť pozornosť na ochranu a udržateľné 
využívanie prírodných zdrojov, zachovanie biodiverzity a efektívne nakladanie s odpadmi ako 
aj zabezpečiť pre občanov prístup k objektívnym informáciám o životnom prostredí.  
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Politické faktory sú ďalšou skupinou externých faktorov. Na celkové politické prostredie má 
primárny vplyv výkonná moc na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Stabilita alebo 
zmeny vládnej politiky a politické rozhodnutia môžu významne ovplyvňovať aj kľúčové 
ekonomické a právne aspekty štátu (vymožiteľnosť práva a i.) s dopadom na kvalitu a stabilitu 
ekonomického, sociálneho a podnikateľského prostredia. Na lokálnej úrovni vplyv na 
uskutočnenie rozvojových zámerov obce bude mať predovšetkým angažovanosť a efektívny 
výkon samosprávy (Tabuľka 10).   

 
 
2.3 ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA  
 
2.3.1 SWOT analýza – silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia  
Syntetickým vyjadrením prostredia obce sú silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia 
SWOT analýzy. Silné stránky a príležitosti predstavujú faktory, ktoré pozitívnym spôsobom 
ovplyvňujú rozvoj obce, kým slabé stránky a ohrozenia potenciálne môžu mať limitujúci 
vplyv na ďalší rozvoj obce. SWOT analýza je v súlade s použitou metodikou spracovaná pre 
3 oblasti - ekonomickú, sociálnu a environmentálnu (Tabuľka 11).  
 

Tabuľka 11 SWOT analýza 

1. EKONOMICKÁ OBLASŤ 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Blízkosť a dobrá komunikačná dostupnosť 
hl. mesta Bratislavy, okresného mesta 
Malacky a Stupavy 

2. Blízkosť a relatívne dobrá komunikačná 
a časová dostupnosť diaľnice D2 

3. Hraničný priechod do rakúskej obce Angern 
an der March s využitím kompy  

4. Teplá klimatická oblasť s miernou zimou a 
úhrnom zrážok 550-600 mm  

5. Potenciál pôdneho fondu vhodný pre 
intenzívne poľnohospodárstvo  

6. Vysoký podiel obyvateľstva s úplným 
stredoškolským vzdelaním s maturitou 

7. Lokalizácia prosperujúcich ekonomických 
subjektov  

8. Diverzifikovaná sieť miestnych obchodov 
a služieb 

9. Priame autobusové spojenie s hl. mestom 
Bratislava, okresným mestom Malacky 
a okolitými obcami v rámci Integrovaného 
dopravného systému Bratislavského kraja  

10. Prírodný potenciál CHKO Záhorie, náučný 

1. Okrajová poloha v rámci SR  
2. Limitované možnosti výstavby a rozvoja v 

dôsledku prírodnej bariéry a ochrany prírody  
3. Pomerne nízky podiel vysokoškolsky 

vzdelaného obyvateľstva  
4. Vysoký podiel obyvateľstva so základným 

vzdelaním a bez vzdelania  
5. Vyššia miera nezamestnanosti 
6. Absencia cesty I. triedy a priameho 

železničného spojenia  
7. Zlý stav miestnych komunikácií  
8. Absencia cestného spojenia s prihraničným 

regiónom Rakúska 
9. Nedostatočná propagácia potenciálu 

cestovného ruchu 
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chodník, cyklotrasa a technické pamiatky 
využívané pre špecifické formy cestovného 
ruchu a prímestskej rekreácie 

11. Kultúrne pamiatky a početné spoločensko-
kultúrne podujatia a ich význam v rozvoji 
obce a budovaní cezhraničných kontaktov 
s Rakúskom  

12. Lokalizácia tranzitného plynovodu s 
prepojením do Rakúska  

13. Dobré pokrytie obce GSM signálom 
PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

A. Spolupráca s okolitými obcami  
B. Zvýšenie intenzity cezhraničnej spolupráce 

s rakúskymi obcami  
C. Rozvoj poľnohospodárskej výroby spolu 

s finalizáciou produktov 
D. Blízkosť pracovných príležitostí 

v priemyselno-technologickom parku 
Eurovalley a v rakúskych obciach 

E. Podpora rozvoja podnikateľských aktivít a 
služieb 

F. Rozvoj dopravnej infraštruktúry  
G. Vybudovanie mosta medzi Záhorskou Vsou 

a rakúskou obcou Angern an der March 

A. Slabá realizácia projektov cezhraničnej 
spolupráce  

B. Odchod kvalifikovaného ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva do zamestnania mimo 
obec 

C. Nedostatočné využívanie zdrojov štátnych 
programov, EŠIF v programovom období 
2014-2020 (2022) a zdrojov iných rozvojových 
programov  

 

 
 
 

2. SOCIÁLNA OBLASŤ 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Kvalitný a dobre udržiavaný bytový fond 
2. Kultúrny dom a knižnica 
3. Aktívna činnosť kultúrnych spolkov 

a športového klubu 
4. Bohaté kultúrno-spoločenské podujatia  
5. Multifunkčné ihrisko a posilňovňa 
6. Ambulancia praktického lekára pre dospelých 

a zubára 
7. Infraštruktúra vzdelávania (MŠ a ZŠ) 
8. Kamerový systém v obci 
9. Realizácia projektu Prevencia kriminality  
10. Zabezpečenie sociálnej starostlivosti pre 

seniorov, zdravotne a sociálne odkázaných 
obyvateľov (Jeseň života, n. o.) 

11. Angažovanosť obce v spolupráci s okolitými 
obcami pri riešení spoločných problémov 

1. Starnutie obyvateľstva  
2. Vandalizmus a trestná činnosť 
3. Drogová kriminálna činnosť 
4. Rastúci podiel obyvateľov rómskej 

komunity bez trvalého pobytu v obci 
5. Absencia ambulancie detského lekára 

a zdravotnej pohotovosti  
6. Absencia lekárne  
7. Absencia policajnej stanice  
8. Slabá PC gramotnosť najmä staršieho 

obyvateľstva  
9. Zlý kvalitatívny stav verejných budov 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

31 
 



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves 2015-2022 
 
 
A. Vybudovanie policajnej stanice  
B. Zabezpečenie centrálnej ochrany pre napojenie 

elektronických zabezpečovacích systémov 
verejných budov a domácností  

C. Zlepšenie jazykových znalostí žiakov 
základnej školy za predpokladu spolupráce so 
školami v Rakúsku  

D. Vybudovanie detského ihriska  
E. Rozšírenie infraštruktúry a služieb 

zdravotníctva  
F. Rekonštrukcia verejných budov  
G. Efektívne využívanie finančných zdrojov 

z EŠIF a iných rozvojových programov  

A. Nízka miera nahlasovania trestnej činnosti 
a prejavov vandalizmu  

B. Pokračujúci proces starnutia obyvateľstva  
C. Nedostatok finančných zdrojov na rozvojové 

aktivity obce v sociálnej oblasti 
 

 
 

3. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Vybudovaná ČOV 
2. Vybudovaná plynofikácia, vodovodná sieť 

a zásobovanie obyvateľstva vodovodnou 
sieťou 

3. Minimálny počet zdrojov znečisťujúcich ŽP 
4. Protipovodňová hrádza 
5. Ochranné územie CHKO Záhorie, chránené 

mokrade európskeho významu v čiastkovom 
povodí Moravy  

6. Registrovaná skládka komunálneho odpadu 
a zabezpečenie pravidelného zberu 
komunálneho odpadu  

1. Absencia kanalizácie 
2. Pretrvávajúce riziko povodní 
3. Kvalita pitnej vody  
 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
A. Uplatňovanie zásad TUR pri zachovaní 

ekologickej stability územia  
B. Skvalitnenie ochrany životného prostredia  
C. Vybudovanie zón parkovej a okrasnej zelene  
D. Zvyšovanie povedomia občanov o ochrane 

ŽP  
E. Zlepšenie prístupu k informáciám o ŽP 
F. Vybudovanie verejnej kanalizácie 
G. Dodržiavanie zásad odpadového 

hospodárstva a odstraňovanie divokých 
skládok komunálneho odpadu   

H. Rozšírenie verejného osvetlenia 

A. Znečisťovanie prírody a krajiny v dôsledku 
antropogénnej činnosti  

B. Nezáujem zainteresovaných a obyvateľov 
o zlepšovanie ŽP  

C. Konflikt záujmov ochrany prírody a krajiny 
a rozvoja obce 

D. Nedostatok finančných zdrojov na 
environmentálne aktivity obce 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Obec Záhorská Ves disponuje výhodnou polohou voči hl. mestu Slovenskej republiky - 
Bratislave, okresnému mestu Malacky a Stupave. Polohový potenciál je umocnený 
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blízkosťou štátnej hranice a možnosťou prepojenia Záhorskej Vsi s rakúskou obcou Angern 
an der March prostredníctvom kompy. Za slabú stránku možno považovať okrajovú 
(marginálnu) polohu v rámci štátneho územia, keďže Záhorská Ves je najzápadnejšou obcou 
na Slovensku. Avšak intenzívna spolupráca s okolitými slovenskými a rakúskymi obcami 
by mohla potenciálne eliminovať alebo zmierniť faktor okrajovej polohy.  
Záhorská Ves leží v Záhorskej nížine, v teplej klimatickej oblasti s miernou zimou, nízkym 
úhrnom zrážok a vysokým počtom slnečných dní a miernou zimou, čo spolu s relatívne 
vysokou bonitou a retenčnou schopnosťou pôd predstavuje potenciál pre poľnohospodársku 
výrobu.  
V ekonomickej oblasti je dôležitý rast kvality vzdelanostnej úrovne obyvateľstva V populácii 
je vysoký podiel obyvateľstva s úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou a rastúci 
podiel obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním, ktoré je zamestnané nielen v mieste 
bydliska, ale odchádza za prácou do subjektov priemyselno-technologickej zóny Eurovalley, 
Malaciek alebo do Bratislavy. Na druhej strane slabou stránkou je pomerne vysoký podiel 
obyvateľstva so základným vzdelaním a bez vzdelania, ktoré deklarujú najmä staršie občania 
a obyvateľstvo marginalizovaných rómskych komunít. Výhodou zamestnanosti obyvateľstva 
je aj možnosť uchádzať sa o pracovné príležitosti a uplatniť sa na pracovnom trhu v obciach 
rakúskeho prihraničného regiónu.  
Okrajová poloha obce ovplyvňuje aj dopravnú infraštruktúru a komunikačnú dostupnosť 
obce. Obcou neprechádza cesta I. triedy a obec nemá priame železničné spojenie. Dopravné 
spojenie s rakúskou obcou Angern an der March zabezpečuje kompa, ktorá sa nachádza 
priamo v obci. V budúcnosti je v pláne vybudovať most, ktorý by spájal obe obce, resp. 
v širšom kontexte Záhorskú Ves s ďalšími obcami prihraničného regiónu Rakúska. 
V súčasnosti problémom je zlý kvalitatívny stav miestnych komunikácii, ktorý sa v 
budúcnosti plánuje riešiť prostredníctvom revitalizácie, ktorú obec začala už 
v predchádzajúcom programovom období.  
Z hľadiska rozvoja cestovného ruchu, športového vyžitia a voľno časových aktivít obec 
disponuje prírodným potenciálom CHKO Záhorie, náučným chodníkom, ďalej cyklotrasou, 
ktorá vedie pozdĺž rieky Morava s možnosťou napojenia na cyklotrasy prihraničného regiónu 
Rakúska, ďalej kultúrnymi (Uhranské múzeum) a technickými (vojenské bunkre ropíky) 
pamiatkami. Obec každoročne organizuje niekoľko kultúrnych a spoločenských podujatí. 
Niektoré z nich sú organizované v spolupráci s okolitými obcami a rakúskou obcou Angern 
an der March. Obec taktiež disponuje ubytovacím zariadením. V obci a blízkom okolí sú 
vytvorené predpoklady pre rozvoj ekoturistiky a agroturistiky a vybudovanie turisticko-
cyklistického chodníka, pri ktorom by mali byť využité aj bývalé vojenské bunkre 
nachádzajúce sa v k. ú. obce. 
Ochranu majetku a občanov zabezpečuje kamerový systém. Obec sa snaží o informovanosť 
svojich občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu, internetovej stránky a obecných 
novín. Výrazným problémom je absencia policajnej stanice, keďže v obci sa začali prejavovať 
problémy s drogovou kriminálnou činnosťou a vandalizmom. Najbližšia policajná stanica sa 
nachádza v obci Gajary. Obec v minulosti žiadala o vybudovanie tejto policajnej stanice, 
avšak na základe vyjadrenia Ministerstva vnútra SR kriminalita v obci Záhorská Ves je na 
priemernej úrovni, čo je zapríčinené nižším percentom ohlásenia zločinu, preto obec nemá 
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nárok na vybudovanie policajnej stanice. 
Silnými stránkami obce sú lokalizácia a prevádzka MŠ a ZŠ, ambulancia praktického lekára 
pre dospelých, ktorý však v obci ordinuje iba trikrát do týždňa. Ordinácia lekára pre deti 
a dorast v obci absentuje. Predpokladá sa, že činnosť lekárne bude v obci obnovená v roku 
2016. 
V oblasti školstva obec podporuje rozvoj MŠ a ZŠ. V budúcnosti by obec mohla získať 
finančné prostriedky na ďalší rozvoj školstva a vybudovanie detského ihriska, ďalej by sa 
mohla podieľať na podpore skvalitnenia jazykových znalostí žiakov prostredníctvom 
intenzívnej spolupráce so školami v susedných rakúskych obciach.  
Kultúrny a športový život podporujú viaceré spolky ako Uhranská perla, zväz rybárov a 
poľovníkov, futbalový klub a iné. V obci prevádzkuje činnosť nezisková organizácia Jeseň 
života, ktorá poskytuje sociálne služby.  
V katastrálnom území obce sa nevyskytujú žiadne zdroje, ktoré by výrazne znečisťovali 
zložky životného prostredia a ohrozovali zdravotný stav a kvalitu života obyvateľov. Z 
hľadiska ochrany prírody, konkrétne lokalít CHKO Záhorie, mokradí, chránených vtáčích 
území a ostatného k. ú., by sa obec mala podieľať na skvalitňovaní ochrany životného 
prostredia, zvyšovať povedomie občanov a uplatňovať zásady trvalo udržateľného rozvoja. 
Pozornosť si vyžaduje ďalšie rozširovanie plôch verejnej zelene. V obci je vysoká 
pravdepodobnosť povodní, v minulosti rieka Morava niekoľkokrát zaplavila časti obce. Obec 
má vybudovanú protipovodňovú hrádzu, avšak riziko povodní stále pretrváva. 
Obec Záhorská Ves je plynofikovaná, má vybudovanú vodovodnú sieť, sieť verejného 
osvetlenia, je pokrytá GSM signálom a v obci je dostupný širokopásmový internet. 
Z hľadiska odpadového hospodárstva obec nemá problémy so znečistením kvôli vybudovanej 
ČOV, ktorá zabezpečuje likvidáciu splaškových a odpadových vôd z domácnosti, avšak v 
budúcnosti bude potrebné vybudovať kanalizáciu. 
Zo SWOT analýzy vyplýva, že aj napriek svojej okrajovej polohe má obec Záhorská Ves 
predpoklady byť úspešnou a konkurencieschopnou obcou s atraktívnym a príjemným 
prostredím pre svojich obyvateľov aj návštevníkov.  
 
 

 
Tabuľka 12 Matica vzájomných väzieb SWOT analýzy 

EKONOMICKÁ OBLASŤ 
SILNÉ 

STRÁNKY 
PRÍLEŽITOSTI 

A B C D E F G 
1 ++ +  +  ++ + 
2 +   +  ++  
3  ++ +   ++ ++ 
4   ++  +   
5   ++     
6     ++   
7 + +   ++   
8     ++   
9 ++   ++ ++   

10  +   +   

SOCIÁLNA OBLASŤ 
SILNÉ 

STRÁNKY 
PRÍLEŽITOSTI 

A B C D E F G 
1        
2  +    +  
3    +  +  
4   +     
5    ++   + 
6     ++ +  
7   ++   +  
8        
9 ++ +      
10     +   

34 
 



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves 2015-2022 
 
 

11  ++     + 
12     +   
13  ++   +   

 

11 + +     + 
 

 

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 
SILNÉ STRÁNKY PRÍLEŽITOSTI 

A B C D E F G H 
1 ++ ++     +  
2 ++ ++       
3 ++ ++     ++  
4 ++ ++       
5 ++ ++  + +  +  
6 ++ ++  + +  ++  

Vysvetlivky: x žiadny vplyv,  + priemerný vplyv, ++ silný vplyv 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 
 
2.3.2 Riziká plnenia cieľov PHSR obce Záhorská Ves na roky 2015-2022  
Hodnotenie a následné riadenie možných rizík je štruktúrovaný prístup k identifikácii, 
hodnoteniu, monitorovaniu a priebežnej kontrole rizík, ktoré môžu potenciálne nastať a 
ohroziť realizáciu stanovených zámerov a cieľov programového dokumentu a celkového 
rozvoja obce. Vo všeobecnosti riziká môžu byť infraštruktúrne a technické, ekologické, 
sociálne, ekonomické, informačné, právne a iné.  
Dôležitými rizikami s negatívnym dopadom na kvalitu zložiek životného prostredia, 
zdravotný stav a kvalitu života obyvateľov ako aj bezpečnosť cestnej premávky v obci sú 
nevybudovanie kanalizácie a pomalá rekonštrukcia miestnych komunikácií.  
V environmentálnej oblasti rizikami s negatívnym vplyvom na zložky životného prostredia 
a devastáciu krajiny sú predovšetkým nedostatočná ochrana krajiny a chránených území až 
devastácia územia. Negatívne dopady môže mať aj intenzívna, prípadne neregulovaná 
výstavba.  
 
 
 

Tabuľka 13 Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík 
Druh 
rizika 

Objekt rizika Zdroj rizika Nežiaduce dôsledky Pravdepo-
dobnosť 

IN
FR

A
ŠT

R
U

K
T

Ú
R

N
E

 A
 

T
E

C
H

N
IC

K
É Dopravná, technická 

a environmentálna 
infraštruktúra, 
infraštruktúra 

cestovného ruchu 

Nevybudovanie 
kanalizácie 

Zníženie kvality prírodného 
a životného prostredia 

a kvality života obyvateľov 
++ 

Neuskutočnenie 
rekonštrukcie miestnych 

komunikácií a 
priestranstiev 

Zvýšená nehodovosť 
a ohrozenie bezpečnosti 

chodcov 
Zníženie kvality životného 

prostredia 

+++ 

Nedostatočná 
infraštruktúra pre 
špecifické formy 

Zníženie záujmu 
potenciálnych účastníkov 
cestovného ruchu v rámci 

+ 
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cestovného ruchu 
(cykloturistika, 

ekoturistika, agroturistika) 

prímestskej rekreácie 
a cezhraničného regiónu 

Nevybudovaný systém 
protipovodňovej ochrany 

Výskyt povodní  +++ 

Nevybudovanie mostu cez 
rieku Morava 

Zníženie intenzity 
kontaktov, pripadne nižšia 
miera záujmu obyvateľov 
uchádzať sa o pracovné 

miesta v obciach 
prihraničného regiónu 
Rakúska v dôsledku 

jazykovej bariéry  

++ 

E
K

O
LO

G
IC

K
É 

Ekologické systémy 

Nedostatočná ochrana 
prírody v rámci CHKO 
Záhorie, vtáčích území 

Natura 2000 a chránených 
území európskeho 

významu (mokradí) 

Znížená kvalita zložiek 
prírodného prostredia 

+++ 

Intenzívna a neregulovaná 
výstavba 

Nekontrolovaný priestorový 
rozvoj a zaťaženie územia 

+++ 

Nedobudovanie, resp. 
zastavenie procesu 

revitalizácie verejnej 
zelene 

Znížená kvalita prostredia 
obce 

++ 

SO
C

IÁ
L

N
E

 

Obyvatelia 
 

Rastúci vandalizmus 
a kriminalita 

Zníženie bezpečnosti a 
kvality života obyvateľov 

+ 

Rastúci počet obyvateľov 
bez evidencie trvalého 
pobytu v obci najmä 
ťažko prispôsobivých 

skupín z MRK 

Zníženie stability 
sociálneho prostredia, 

zhoršenie medziľudských 
vzťahov, vandalizmu a 

kriminalita 

+ 

Nezabezpečenie 
pravidelnej lekárskej 

starostlivosti v dôsledku 
nezriadenia ambulancie 
lekára pre deti a dorast 

a činnosti lekárne 

Nespokojnosť obyvateľstva 
s infraštruktúrou 

zdravotníctva a so 
zdravotným zabezpečením 

++ 

Nezriadenie pracoviska 
polície 

Rastúca kriminalita 
a vandalizmus 

Sťažený výkon miestnej 
samosprávy 

+ 

E
K

O
N

O
M

IC
K

É 

Obyvatelia 
Finančná a daňová 

politika štátu vo vzťahu 
k samosprávam 

Nedostatok financií 
v rozpočte obcí na 
rozvojové zámery 

++ 

Podnikatelia 

Nevytváranie priaznivých 
podmienok pre rozvoj 

podnikateľského 
prostredia 

Nízka miera podnikateľskej 
aktivity, nedostatok 

pracovných 
príležitostí, rastúca 

nezamestnanosť 

++ 

Samospráva, miestni 
podnikatelia 

Nízky záujem samosprávy 
a podnikateľov o spoločné 

Zníženie možnosti získať 
finančnú podporu 

+++ 
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aktivity v rámci MAS, 
cezhraničných kontaktov a 

iných sietí 

z externých zdrojov na 
ďalší rozvoj obce 
a podnikateľských 

subjektov 

Samospráva, miestni 
podnikatelia 

Nezáujem a nízka 
absorpčná kapacita 

samosprávy a lokálnych 
subjektov na získanie 
a efektívne využívanie 
podporných finančných 
zdrojov EŠIF a iných 
rozvojových zdrojov  

Strata možnosti získať 
finančnú podporu z EŠIF na 

plnenie rozvojových 
zámerov a cieľov PHSR 

+++ 

IN
FO

R
-

M
A

Č
N

É
 

Obyvatelia 

Slabá informovanosť 
obyvateľstva o veciach 
verejných, nedostatočný 
marketing a propagácia 

obce 

Postupné znižovanie 
záujmu obyvateľstva 

o rozvojové zámery obce a 
veci verejné 

++ 

PR
Á

V
N

E
 

Samospráva 
Zníženie kompetencií 

samosprávy v dôsledku 
legislatívnych zmien 

Oslabenie samosprávnych 
funkcií obce 

+ 

IN
D

IV
I-

D
U

Á
L

N
E

 

Obyvatelia 

Nezáujem obyvateľov 
o dianie a život v obci 
a veci verejné, slabá 

angažovanosť a zapájanie 
sa do riešenia vecí 

verejných 

Nespokojnosť obyvateľov, 
sťažený výkon samosprávy 

+ 

Vysvetlivky: + nízka, ++ priemerná, +++ vysoká 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Z hľadiska potenciálu k. ú. pre cestovný ruch rizikom môže byť aj nedobudovanie 
infraštruktúry pre špecifické formy cestovného ruchu ako sú eko-, agro- a cykloturistika, 
k rozvoju ktorých rozhodne prispeje aj propagácia obce a organizovaných kultúrno-
spoločenských a športových podujatí.  
Zo sociálnych rizík to môže byť vandalizmus a kriminalita, ktoré môžu byť umocnené 
nekontrolovaným rastom počtu obyvateľov, ktorí nie sú prihlásení na trvalý pobyt, obzvlášť 
ak ide o obyvateľstvo patriace k marginalizovaným rómskym komunitám. Rizikom môže byť 
aj nezriadenie stanice, resp. pracoviska polície. Nespokojnosť obyvateľstva môže byť 
spôsobená nezriadením ambulancie lekára pre deti a dorast a lekárne.  
V ekonomickej oblasti sa riziká dotýkajú obyvateľov, podnikateľov a samosprávy. Útlm alebo 
ukončenie činnosti podnikateľských subjektov môže viesť k rastu nezamestnanosti, 
znižovaniu životnej úrovne obyvateľov, prípadne k ich sociálnej odkázanosti. Za ekonomické 
ohrozenie je možné považovať limity pre uplatnenie obyvateľov na trhu práce v obci z 
dôvodu absencie pracovných miest a odlivu kvalifikovanej pracovnej sily najmä do 
okresného mesta Malacky, hl. mesta Bratislavy alebo do zahraničia. Negatívny vplyv môže 
mať aj menší záujem obyvateľov o dianie v obci, zánik niektorých ekonomických 
subjektov, spoločenských organizácií a spolkov a rastúce problémy spojené s 

37 
 



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves 2015-2022 
 
 
marginalizovanými rómskymi komunitami. 
Prípadný nezáujem a nízka absorpčná kapacita obce a miestnych podnikateľov na efektívne 
využívanie externých zdrojov EŠIF, programov cezhraničnej spolupráce a spoločných aktivít 
v rámci MAS môžu spôsobiť nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových 
zámerov samosprávy a podnikateľov.  
Osobitnú skupinu rizík predstavujú zmeny v daňových zákonoch a legislatívne riziká v oblasti 
zníženia kompetencií samosprávy. Rizikom pre realizáciu rozvojových zámerov obce môže 
byť aj nízka aktivita samosprávy a nezáujem obyvateľov o veci verejné (Tabuľka 13).  
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3 STRATÉGIA ROZVOJA 

 

Stanovuje víziu a popisuje strategické ciele v oblasti rozvoja obce v záujme udržateľného 
rozvoja územia pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík. Obsahuje výber a popis 
strategických cieľov, zámerov a opatrení v jednotlivých oblastiach rozvoja – hospodárskej, 
sociálnej a environmentálnej. Pre každú oblasť identifikuje parciálne oblasti, ktoré si 
vyžadujú riešenie. V rámci nich na základe strategickej vízie sformuluje ciele a následne 
opatrenia aktivity zamerané na ich dosiahnutie. 

Vízia obce 

Obec Záhorská Ves je atraktívne územie poskytujúce kvalitné podmienky pre vidiecke 
bývanie a rozvoj podnikateľských činností s komplexne dobudovanou infraštruktúrou s 
kvalitným životným prostredím, bohatým kultúrno-spoločenským životom, rozvinutým 
cestovným ruchom a cezhraničnou spoluprácou. 

Strategickým cieľom je vytvorenie atraktívnych podmienok pre bývanie a rozvoj 
podnikateľských aktivít s dobudovanou infraštruktúrou, rozvinutým bytovým fondom 
dostupným pre všetky sociálne skupiny obyvateľstva, bohatou ponukou kultúrno-
spoločenských a športových podujatí a aktivít v čistom životnom prostredí s ohľadom na 
vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj obce. Cieľ bude naplnený prostredníctvom čiastkových 
cieľov v 3 strategických a 12 prioritných oblastiach. 

 

 Strategická oblasť 

Pr
io

ri
tn

á 
ob

la
sť

 

1 Hospodárska 2 Sociálna 3 Environmentálna  

1.1 Dopravná infraštruktúra 2.1 Infraštruktúra vzdelávania 
3.1 Environmentálna 
infraštruktúra 

1.2 Cestovný ruch 
a regionálna spolupráca 

2.2 Sociálna infraštruktúra 3.2 Odpadové hospodárstvo 

1.3 Podpora zamestnanosti 
2.3 Zdravotnícka 
infraštruktúra 

3.3 Protipovodňová ochrana 

1.4 Samospráva a podpora 
bývania 2.4 Kultúra a šport 

 
 2.5 Bezpečnosť a ochrana 

majetku 
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3.1 PROGRAM STRATÉGIE 

Programová časť obsahuje definovanie prioritných oblastí a ich strategických cieľov, zámerov 
a opatrení (aktivít) na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce v hospodárskej, 
sociálnej a environmentálnej oblasti.  

3.1.1 Hospodárska oblasť 

Strategickým cieľom v hospodárskej oblasti je zabezpečenie ekonomického rozvoja obce 
prostredníctvom dobudovanej modernej dopravnej a technickej infraštruktúry za účelom 
zlepšenia dopravnej dostupnosti obce a zvýšenia bezpečnosti na miestnych komunikáciách, 
podpora rozvoja cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce a zefektívnenie a skvalitnenie 
práce samosprávy. 
Problematika hospodárskeho rozvoja bola zahrnutá do piatich prioritných oblastí: Dopravná 
infraštruktúra, Cestovný ruch, Regionálna spolupráca, Podpora zamestnanosti a Samospráva 
a podpora bývania. 
 
1.1 Dopravná infraštruktúra 
Úroveň rozvoja obce odzrkadľuje najmä stav jej dopravnej a technickej infraštruktúry, ktorá 
sa buď negatívnym alebo pozitívnym spôsobom premieta do oblasti hospodárstva. Kľúčovým 
špecifickým cieľom hospodárskej oblasti je riešenie problémov, ktoré súvisia so 
zabezpečením kvalitnej a modernej dopravnej infraštruktúry. Rastúce požiadavky na mobilitu 
už nespĺňajú kapacitné, bezpečnostné a kvalitatívne parametre. Z týchto dôvodov je potrebné 
zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií a obnovu a modernizáciu chodníkov.  
 
1.2 Cestovný ruch a regionálna spolupráca 
Obec zameria svoje aktivity na podporu podnikania a vytváranie podnikateľského 
prostredia, hlavne v sektore služieb zameraných na cestovný ruch. Konkurencieschopné 
hospodárstvo je možné vytvoriť zvyšovaním atraktivity obce z hľadiska cestovného ruchu, 
ktoré je v súčasnosti jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví a tvorí významnú časť 
hospodárstva. Najväčšiu možnosť v rozvoji cestovného ruchu v obci predstavuje cezhraničná 
spolupráca s rakúskou obcou Angern an der March, ktorá bude zameraná na kooperáciu v 
oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SR-AT, ale tiež aj regionálna spolupráca a rozvoj 
cykloturistiky.  
 
1.3 Podpora zamestnanosti 
Pretrvávajúcim problémom najmä u ohrozených skupín obyvateľstva je nezamestnanosť, 
chudoba, sociálne vylúčenie a celkové zníženie životnej úrovne. Osoby s nedostatočnými 
kompetenciami a kvalifikáciou sú najohrozenejšou skupinou na trhu práve. Záujmom obce 
je starostlivosť o svojich občanov aj v tejto oblasti a jej cieľom je zvýšiť informovanosť o 
pracovných ponukách v samotnej obci či v regióne. 
 
1.4 Samospráva a podpora bývania 
Úspešnosť rozvojových aktivít ako aj propagácia obce vo veľkej miere závisí od efektívnej 
činnosti lokálnej samosprávy. Zlepšenie prístupu obyvateľov k informáciám a službám 
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miestnej samosprávy prispeje k zvýšenie informovanosti občanov a môže pozitívne ovplyvniť 
záujem a angažovanosť občanov pri riešení verejných záujmov a rozvojových zámerov obce. 
K efektívnejšiemu výkonu samosprávy prispeje rekonštrukcia budovy obecného úradu. 
 

 

1 HOSPODÁRSKA OBLASŤ 
Prioritná oblasť 1.1 Dopravná infraštruktúra 

O 1.1.1 Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 
 A.1.1.1.1 Rekonštrukcia ciest 

A.1.1.1.2 Obnova a modernizácia chodníkov 
Prioritná oblasť 1.2 Cestovný ruch a regionálna spolupráca 

O 1.2.1 Budovanie cyklistickej infraštruktúry 
 A.1.2.1.1 Vybudovanie cyklotrasy v okolí vojenských bunkrov 
O 1.2.2 Podpora rozvoja cezhraničnej spolupráce 
 A.1.2.2.1 Budovanie partnerstiev s rakúskymi obcami 
O 1.2.3 Podpora rozvoja regionálnej spolupráce 
 A.1.2.3.1 Podpora partnerskej spolupráce s okolitými obcami 

Prioritná oblasť 1.3 Podpora zamestnanosti 
O 1.3.1 Podpora adaptability pracovnej sily MRK 

 A.1.3.1.1 Poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach 
v obecných novinách a na obecnej web stránke 

Prioritná oblasť 1.4 Samospráva a podpora bývania 
O 1.4.1 Zlepšenie podmienok pre výkon samosprávy 
 A.1.4.1.1 Rekonštrukcia obecného úradu 
O 1.4.2 Zlepšenie stavu obecných bytov 
 A.1.4.2.1 Rekonštrukcia a obnova obecných bytov 
O 1.4.3 Zvýšenie informovanosti občanov 

 
A.1.4.3.1 Modernizácia obecných novín Záhorský hlásnik  
A.1.4.3.2 Modernizácia obecného rozhlasu 
A.1.4.3.3 Inovácia webovej stránky obce 
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3.1.2 Sociálna oblasť 

Strategickým cieľom v sociálnej oblasti je zabezpečenie spokojného a bezpečného života 
obyvateľom obce s ponukou moderného vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a bohatého 
kultúrno-spoločenského života a športového vyžitia. Cieľ bude naplnený prostredníctvom 
aktivít zameraných na skvalitnenie podmienok pre vzdelávanie, rozšírením podmienok pre 
realizáciu kultúrno-spoločenského a športových aktivít a zvýšením bezpečnosti a ochrany 
majetku v obci. 

Cieľ bude naplnený prostredníctvom opatrení a aktivít piatich prioritných oblastí – 
Infraštruktúra vzdelávania, Sociálna infraštruktúra, Zdravotnícka infraštruktúra, Kultúra 
a šport a Bezpečnosť a ochrana majetku. 

2.1 Infraštruktúra vzdelávania 
Zefektívnenie a skvalitnenie vzdelávacieho procesu si vyžaduje nielen rekonštrukciu 
a modernizáciu objektov MŠ a ZŠ, ktoré prinesú úsporu prevádzkových nákladov, ale aj 
modernizáciu učební, nákup vzdelávacích pomôcok a zapojenie žiakov do regionálnych 
a medzinárodných projektov. Zvýšenie bezpečnosti najmä najmenších účastníkov cestnej 
premávky bude podporené vybudovaním dopravného ihriska na školskom dvore a realizáciou 
projektu „Policajt Róbert“. 
 
2.2 Sociálna infraštruktúra  
Všeobecný trend starnutia populácie, ktorý sa prejavuje aj v obci Záhorská Ves si vyžaduje 
vytvorenie vhodných podmienok pre seniorov, ktoré im zabezpečia lepšiu kvalitu života. 
Potrebná je komplexná rekonštrukcia budovy, ktorá zvýši kvalitu a rozsah poskytovaných 
služieb a prinesie úsporu prevádzkových nákladov. 
 
2.3 Zdravotnícka infraštruktúra 
Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska zvýši kvalitu poskytovaných služieb. Vzhľadom 
na rastúci počet predreproduktívnej zložky obyvateľstva je potrebné zriadenie pediatrickej 
ambulancie. K zlepšeniu služieb zdravotnej starostlivosti prispeje aj sprevádzkovanie miestnej 
lekárne. Podpora osvety zdravia u detí bude realizovaná prostredníctvom projektov „Zdravá 
škôlka“, „Veselé zúbky“ a „Naučme deti piť čistú vodu“. 
 
2.4 Kultúra a šport 
Pre zatraktívnenie obce pre bývanie a zvýšenie kvality života obyvateľov je potrebné 
vytvorenie vhodných priestorov na trávenie voľno časových aktivít. To si vyžaduje 
rekonštrukciu kultúrneho domu a budovanie športových zariadení. K zatraktívneniu obce 
prispeje aj rozvoj a propagácia Uhranského múzea a podpora miestnych tradičných podujatí. 
 
2.5 Bezpečnosť a ochrana majetku 
Pocit bezpečia výrazne vyplýva na atraktivitu územia, či už z hľadiska rozvoja bývania alebo 
podnikateľskej činnosti. Eliminovanie kriminálneho správania a vandalizmu si vyžaduje 
implementáciu prvokov zvyšujúcich bezpečnosť v obci. 
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2 SOCIÁLNA OBLASŤ 
Prioritná oblasť 2.1 Infraštruktúra vzdelávanie 

O 2.1.1 Skvalitnenie podmienok pre vzdelávanie 
 

A.2.1.1.1 
Rekonštrukcia a modernizácia objektov MŠ a ZŠ – zateplenie budovy, prestavba 
vnútorných priestorov, rekonštrukcia elektroinštalácie, oprava oplotenia, 
maľovanie, rekonštrukcia terás 

A.2.1.1.2 Vybudovanie detského ihriska v areáli multifunkčného ihriska 
A.2.1.1.3 Podpora činnosti školských klubov 
A.2.1.1.4 Vybudovanie dopravného ihriska pre ZŠ a MŠ 
A.2.1.1.5 Revitalizácia školského dvora – zeleň, záhrada, preliezky, pieskoviská 
A.2.1.1.6 Vybudovanie športového multifunkčného ihriska 

O 2.1.2 Modernizácia vzdelávacieho procesu 
 A.2.1.2.1 Modernizácia odborných učební a nákup moderných vzdelávacích pomôcok  

A.2.1.2.2 Podpora účasti na regionálnych a medzinárodných projektov v rámci školských 
aktivít 

A.2.1.2.3 Podpora spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami z okolitých obcí a zo 
zahraničia 

Prioritná oblasť 2.2 Sociálna infraštruktúra 
O 2.2.1 Rozvoja a zvyšovanie kvality sociálnych služieb 
 A.2.2.1.1 Rekonštrukcia budovy príspevkovej organizácia Jeseň života – zateplenie, oprava 

strechy, výmena plyn. kotla, rekonštrukcia rozvodov TÚV, výmena okien v pivnici 
A.2.2.1.2 Rozšírenie služieb príspevkovej organizácie Jeseň života 

Prioritná oblasť 2.3 Zdravotnícka infraštruktúra 
O 2.3.1 Zlepšenie zdravotnej starostlivosti 
 A.2.3.1.1 Rekonštrukcia zdravotného strediska 

A.2.3.1.2 Zabezpečenie detského lekára 
A.2.3.1.3 Zabezpečenie sprevádzkovania lekárne 
A.2.3.1.4 Podpora programov zdravia a osvety pre MŠ a ZŠ 

Prioritná oblasť 2.4 Kultúra a šport 
O 2.4.1 Zlepšenie spoločenského, kultúrneho a športového života obyvateľov 
 A.2.4.1.1 Rozvoj a propagácia Uhranského múzea 

A.2.4.1.2 Rekonštrukcia budovy Domu kultúry 
A.2.4.1.3 Podpora tradičných organizovaných podujatí 
A.2.4.1.4 Podpora miestnych spolkov a umeleckých aktivít 
A.2.4.1.5 Budovanie športových zariadení 

Prioritná oblasť 2.5 Bezpečnosť a ochrana majetku 
O 2.5.1 Zvýšenie bezpečnosti  a ochrany majetku 
 A.2.5.1.1 Vybudovanie policajnej stanice 

A.2.5.1.2 Dobudovanie a modernizácia kamerového systému 
A.2.5.1.3 Dobudovanie a modernizácia verejného osvetlenia 
A.2.5.1.4 Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice 
A.2.5.1.5 Podpora bezplatnej právnej poradne 
A.2.5.1.6 Budovanie lokálpatriotizmu u mládeže 
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3.1.3 Environmentálna oblasť 

Strategickým cieľom environmentálnej oblasti je zabezpečenie kvalitného životného 
prostredia pre bývanie obyvateľov obce, zefektívnenie odpadového hospodárstva 
prostredníctvom vybudovania zberného dvora a odstránenia nelegálnych skládok odpadu 
a zvýšenie ochrany životov a majetku obyvateľstva eliminovaním povodňových rizík. 

Cieľ bude naplnený prostredníctvom opatrení a aktivít troch prioritných oblastí – 
Environmentálna infraštruktúra, Odpadové hospodárstvo a Protipovodňová ochrana. 

3.1 Environmentálna infraštruktúra 
Vybudovaná kanalizácia je predpokladom zabezpečenia atraktívneho a kvalitného života pre 
obyvateľov obce. Jej absencia môže výrazne ovplyvniť kvalitu podzemných vôd a životného 
prostredia. 
 
3.2 Odpadové hospodárstvo 
Dôležitým bodom v environmentálnej oblasti je riešenie problémov odpadového 
hospodárstva obce, ktoré narúšajú ekologickú stabilitu krajiny a jej estetický vzhľad. 
Vybudovanie zberného dvora odpadu eliminuje vznik nelegálnych skládok, ktoré obec musí 
pravidelne likvidovať a prispeje k estetickému vzhľadu obce a príjemnému prostrediu pre 
bývanie. Prevenciou pred vytváraním nelegálnych skládok odpadu je aj zvyšovanie 
environmentálneho povedomia obyvateľstva, zamerané na separáciu odpadu, ochranu 
životného prostredia, zmenu správania sa obyvateľov a realizované prostredníctvom projektu 
„ Pán Smietko“. 
 
3.3 Protipovodňová ochrana 
Pravidelné čistenie odvodových tokov a ich okolia  v obci prispeje k ich priepustnosti 
a eliminuje riziko povodní. 
 

3 ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 
Prioritná oblasť 3.1 Environmentálna infraštruktúra 

O 3.1.1 Zabezpečenie odkanalizovania obce 
 A.3.1.1.1 Vybudovanie kanalizácie v obci 

Prioritná oblasť 3.2 Odpadové hospodárstvo 
O 3.2.1 Skvalitnenie odpadového hospodárstva 
 A.3.2.1.1 Vybudovanie zberného dvora 

A.3.2.1.2 Odstránenie nelegálnej skládky odpadu 
A.3.2.1.3 Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov a žiakov ZŠ 

zamerané na separáciu odpadov a negatívnych dopadov nelegálnych 
skládok 

Prioritná oblasť 3.3 Protipovodňová ochrana 
O 3.3.1 Prevencia proti povodniam 
 A.3.3.1.1 Podpora aktivít na ochranu a čistenie vodných tokov a ich okolia 
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3.2 REALIZAČNÁ ČASŤ 

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného 
zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce Záhorská Ves, systém monitorovania a 
hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov a 
časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov. 

3.2.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie  

Podľa  § 11 ods. 4c Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
„obecné zastupiteľstvo schvaľuje koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce“. 

Medzi aktuálne úlohy obecného zastupiteľstva v procese implementácie PHSR zaraďujeme: 

• určovanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, 
ktorý užíva, schvaľovanie najdôležitejších úkonov týkajúcich sa tohto majetku 
a kontrolu hospodárenia s ním, 

• schvaľovanie rozpočtu obce a jeho zmien, 
• schvaľovanie monitorovacích a hodnotiacich správ,  
• schvaľovanie akčného plánu na jednotlivé roky, 
• schvaľovanie spolufinancovania projektov v prípade žiadania finančných 

prostriedkov z iných zdrojov. 

Z pohľadu inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia úlohu riadiaceho orgánu v prípade 
implementácie PHSR bude vykonávať obecný úrad. K jeho úlohám v zmysle zákona č. 
351/2004 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov v procese 
implementácie PHSR patrí: 

• vypracovávanie, schvaľovanie a pravidelné vyhodnocovanie plnenia programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a zabezpečenie jeho plnenia, 

• zabezpečovanie spracovania akčných plánov, 
• príprava a podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z iných 

zdrojov,  
• predkladanie žiadostí o platby, 
• implementácia schválených projektov, 
• monitorovanie a vyhodnocovanie akčného plánu, 
• vypracovávanie pravidelných monitorovacích a hodnotiacich správ, 
• predkladanie monitorovacích a hodnotiacich správ obecnému zastupiteľstvu.  
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3.2.2 Akčné plány 

Akčné plány obce Záhorská Ves sú zoradené podľa oblastí, opatrení a aktivít. Ku každej 
aktivite je priradený garant – obecný úrad, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu 
navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je 
spracovaný z pohľadu obce Záhorská Ves, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej 
aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) 
V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru 
v časovom slede. Akčný plán je spracovaný na základe údajov v schválenom rozpočte 
obce, schválených strategických dokumentoch obce a údajov obecného úradu obce 
Záhorská Ves. 

 

1 HOSPODÁRSKA OBLASŤ 
1.1 Dopravná infraštruktúra 

Opatrenie 1.1 1 Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 
Aktivita 1.1.1.1 Rekonštrukcia ciest 
Termín 2016 - 2017 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 800 000 € 
Financovanie Súkromné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku Dĺžka zrekonštruovanej cesty / m 

Aktivita 1.1.1.2 Obnova a modernizácia chodníkov 
Termín 2015 – 2020 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 180 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje, zdroje EU 
Ukazovatele 
výsledku Dĺžka chodníka / m 

 
1.2 Cestovný ruch a regionálna spolupráca 

Opatrenie 1.2 1 Budovanie cyklistickej infraštruktúry 
Aktivita 1.2.1.1 Vybudovanie cyklotrasy v okolí vojenských bunkrov 
Termín 2016-2020 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 200 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje,  zdroje EU 
Ukazovatele 
výsledku Dĺžka cyklotrasy v m 

Opatrenie 1.2.2 Podpora rozvoja cezhraničnej spolupráce 
Aktivita 1.2.2.1 Budovanie partnerstiev s rakúskymi obcami 
Termín 2015-2022 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 400 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje, zdroje EU 
Ukazovatele 
výsledku Počet partnerstiev 

Opatrenie 1.2.3 Podpora rozvoja regionálnej spolupráce 
Aktivita 1.2.3.1 Podpora partnerskej spolupráce s okolitými obcami 
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Termín 2015-2022 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 1 000 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje, zdroje EU 
Ukazovatele 
výsledku Počet projektov 

 
1.3 Podpora zamestnanosti 

Opatrenie 1.3.1 Podpora adaptability pracovnej sily MRK 
Aktivita 1.3.1.1 Poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach v obecných 

novinách a na obecnej web stránke 
Termín 2015-2022 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 14 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku A/N 

 
1.4 Samospráva a podpora bývania 

Opatrenie 1.4.1 Zlepšenie podmienok pre výkon samosprávy 
Aktivita 1.4.1.1 Rekonštrukcia obecného úradu 
Termín 2015 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 28 783 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku Počet zrekonštruovaných prvkov 

 
Opatrenie 1.4.2 Zlepšenie stavu obecných bytov 
Aktivita 1.4.1.2 Rekonštrukcia a obnova obecných bytov 
Termín 2015 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 4 600 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku Počet zrekonštruovaných prvkov 

 
Opatrenie 1.4.3 Zvýšenie informovanosti občanov 
Aktivita 1.4.3.1 Modernizácia obecných novín Záhorský hlásnik 
Termín 2016 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 2 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku A/N 

Aktivita 1.4.3.2 Modernizácia obecného rozhlasu 
Termín 2015 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 600 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku A/N 

Aktivita 1.4.3.3 Inovácia webovej stránky obce 
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Termín 2016 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 500 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku A/N 

 
 

2 SOCIÁLNA OBLASŤ 
2.1 Infraštruktúra vzdelávania  

Opatrenie 2.1.1 Skvalitnenie podmienok pre vzdelávanie 
Aktivita 2.1.1.1 Rekonštrukcia a modernizácia objektov MŠ a ZŠ 
Termín 2016 - 2018 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 15 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje, zdroje EU 
Ukazovatele 
výsledku Zníženie prevádzkových nákladov 

Aktivita 2.1.1.2 Vybudovanie detského ihriska v areáli multifunkčného ihriska 
Termín 2016 - 2019 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 30 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku A/N 

Aktivita 2.1.1.3 Podpora činnosti školských klubov 
Termín 2015 - 2022 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 500 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku A/N 

Aktivita 2.1.1.4 Vybudovanie dopravného ihriska pre ZŠ a MŠ 
Termín 2016 - 2019 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 100 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku A/N 

Aktivita 2.1.1.5 Revitalizácia školského dvora – zeleň, záhrada, preliezky, pieskoviská 
Termín 2016 - 2020 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 20 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku A/N 

Aktivita 2.1.1.6 Vybudovanie športového multifunkčného ihriska  
Termín 2016 - 2020 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 120 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku A/N 
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Opatrenie O.2.1.2 Modernizácia vzdelávacieho procesu 

Aktivita 2.1.2.1 Modernizácia odborných učební a nákup moderných vzdelávacích 
pomôcok 

Termín 2016 - 2018 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 10 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku Počet programov 

Aktivita 2.1.2.2 Podpora účasti na regionálnych a medzinárodných projektov v rámci 
školských aktivít 

Termín 2015 - 2022 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 155 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku Počet projektov 

Aktivita 2.1.2.3 Podpora spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami z okolitých obcí a 
zo zahraničia 

Termín 2015 - 2022 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 20 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku Počet projektov 

 
2.2 Sociálna infraštruktúra 

Opatrenie 2.2.1 Rozvoj a zvyšovanie kvality sociálnych služieb 

Aktivita 
2.2.1.1 Rekonštrukcia budovy príspevkovej organizácia Jeseň života – 
zateplenie, oprava strechy, výmena plyn. kotla, rekonštrukcia rozvodov TÚV, 
výmena okien v pivnici 

Termín 2018 - 2020 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 36 500 € 
Financovanie Vlastné zdroje, zdroje EU 
Ukazovatele 
výsledku Zníženie prevádzkových nákladov 

Aktivita 2.2.1.2 Rozšírenie služieb príspevkovej organizácie Jeseň života 
Termín 2016 - 2018 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 0 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku Počet služieb 

 
2.3 Zdravotnícka infraštruktúra 

Opatrenie 2.3.1 Zlepšenie zdravotnej starostlivosti 
Aktivita 2.3.1.1 Rekonštrukcia zdravotného strediska 
Termín 2017 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 50 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
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Ukazovatele 
výsledku A/N 

Aktivita 2.3.1.2 Zabezpečenie detského lekára 
Termín 2016 - 2017 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 0 
Financovanie  
Ukazovatele 
výsledku A/N 

Aktivita 2.3.1.3 Zabezpečenie sprevádzkovania lekárne 
Termín 2016 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 0 
Financovanie  
Ukazovatele 
výsledku A/N 

Aktivita 2.3.1.4 Podpora programov zdravia a osvety pre MŠ a ZŠ 
Termín 2015 - 2022 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 0 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku Počet programov 

 
2.4 Kultúra a šport 

Opatrenie 2.4.1 Zlepšenie spoločenského, kultúrneho a športového života obyvateľov 
Aktivita 2.4.1.1 Rozvoj a propagácia Uhranského múzea 
Termín 2017 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 1 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku A/N 

Aktivita 2.4.1.2 Rekonštrukcia budovy Domu kultúry 
Termín 2017 – 2018 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 110 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje, zdroje EU 
Ukazovatele 
výsledku Úspora prevádzkových nákladov 

Aktivita 2.4.1.3 Podpora tradičných organizovaných podujatí 
Termín 2015 - 2022 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 30 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku Počet podujatí 

Aktivita 2.4.1.4 Podpora miestnych spolkov a umeleckých aktivít 
Termín 2015 - 2022 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 50 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku Počet spolkov 
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Aktivita 2.4.1.5 Budovanie športových zariadení 
Termín 2015 - 2016 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 30 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku Počet zariadení 

 
2.5 Bezpečnosť a ochrana majetku 

Opatrenie 2.1.4 Zvýšenie bezpečnosti a ochrana majetku 
Aktivita 2.5.1.1 Vybudovanie policajnej stanice 
Termín 2016 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 50 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje, Ministerstvo vnútra SR 
Ukazovatele 
výsledku A/N 

Aktivita 2.5.1.2 Dobudovanie a modernizácia kamerového systému 
Termín 2015 - 2016 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 60 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje, Ministerstvo vnútra SR 
Ukazovatele 
výsledku Počet kamier 

Aktivita 2.5.1.3 Dobudovanie a modernizácia verejného osvetlenia 
Termín 2016 - 2019 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 60 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje, Envirofond 
Ukazovatele 
výsledku Počet lámp 

Aktivita 2.5.1.4 Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice 
Termín 2016 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 40 000 € 
Financovanie Súkromné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku A/N 

Aktivita 2.5.1.5 Podpora bezplatnej právnej poradne 
Termín 2015 - 2016 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 0 € 
Financovanie  
Ukazovatele 
výsledku A/N 

Aktivita 2.5.1.6 Budovanie lokálpatriotizmu u mládeže 
Termín 2015 - 2022 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 0 € 
Financovanie  
Ukazovatele 
výsledku Počet prednášok 
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3 ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

3.1 Environmentálna infraštruktúra 
Opatrenie 3.1.1 Zabezpečenie odkanalizovania obce 
Aktivita 3.1.1.1 Vybudovanie kanalizácie v obci 
Termín 2016 - 2022 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 10 000 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje, zdroje EU 
Ukazovatele 
výsledku Dĺžka kanalizácie v m 

 
3.2 Odpadové hospodárstvo 

Opatrenie 3.2.1 Skvalitnenie odpadového hospodárstva 
Aktivita 3.2.1.1 Vybudovanie zberného dvora 
Termín 2016 - 2017 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 4 500 € 
Financovanie Vlastné zdroje, MŽP SR, zdroje EU 
Ukazovatele 
výsledku Objem zozbieraného odpadu 

Aktivita 3.2.1.2 Odstránenie nelegálnej skládky odpadu 
Termín 2016 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 100 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje, Envirofond 
Ukazovatele 
výsledku A/N 

Aktivita 
3.2.1.3 Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov a žiakov 
ZŠ zamerané na separáciu odpadov a negatívnych dopadov nelegálnych 
skládok 

Termín 2015 – 2022 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 1 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku Počet prednášok 

 
3.3 Protipovodňová ochrana 

Opatrenie 3.3.1 Prevencia proti povodniam 
Aktivita 3.3.1.1 Podpora aktivít na ochranu a čistenie vodných tokov a ich okolia 
Termín 2015 – 2022 
Zodpovedný OcÚ obce Záhorská Ves 
Náklady 41 000 € 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele 
výsledku Počet podujatí 
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Tabuľka 14 Prehľad projektových zámerov obce Záhorská Ves 

Poradie 
invest. 

priority 
podľa 

dôležitosti 

Investičná priorita Názov projektu Popis projektu 

Ukazovatele výstupov Predpokla- 
dané 

výdavky v 
EUR 

Predpokla- 
daný 

termín 
realizácie 

Ukazovateľ/ 
jednotka 

Plánovaná 
hodnota 

1 Dopravná 
infraštruktúra Rekonštrukcia ciest Rekonštrukcia oprava miestnych 

komunikácií Dĺžka ciest  800 000 
2016 
2017 

2 Dopravná 
infraštruktúra 

Rekonštrukcia 
o modernizácia 
chodníkov 

Rekonštrukcia a modernizácia 
chodníkov za účelom zvýšenia 
bezpečnosti všetkých účastníkov 
cestnej dopravy 

Dĺžka chodníkov 
 

180 000 2015 
2020 

3 Nízkouhlíkové 
hospodárstvo 

Rekonštrukcia 
obecného úradu 

Oprava a rekonštrukcia strechy 
obecného úradu za účelom zníženia 
prevádzkových nákladov 

Úspora 
prevádzkových 

nákladov 
 28 783 

2015 
2016 

4 Nízkouhlíkové 
hospodárstvo 

Rekonštrukcia budovy 
Domu kultúry 

Rekonštrukcia budovy s cieľom 
zníženia energetickej náročnosti 
budovy a úspory prevádzkových 
nákladov 

Úspora 
prevádzkových 

nákladov  
110 000 2017 

2018 

5 Sociálne začlenenie 
Dobudovanie 
a modernizácia 
kamerového systému 

Modernizácia a zvýšenie počtu 
kamier v obci za účelom zvýšenia 
bezpečnosti občanov a ochrany 
majetku 

Počet kamier 
 

60 000 
2015 
2016 

6 Odpadové 
hospodárstvo 

Vybudovanie zberného 
dvora 

Vybudovanie zberného dvora 
odpadov za účelom zlepšenia 
odpadového hospodárstva 
a zníženia počtu nelegálnych 
skládok odpadu 

Objem odpadu  60 000 2018 

7 Odpadové 
hospodárstvo 

Odstránenie nelegálnej 
skládky odpadu 

Sanácia nelegálnej skládky odpadu 
v katastri obce A/N 

 
100 000 2016 
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3.2.3 Časový harmonogram realizácie  
 
Časový harmonogram udáva predpokladaný termín realizácie jednotlivých aktivít. Aktivity, 
ktorých financovanie bude zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych fondov sú závisle na 
termínoch vypísania výziev na predkladanie žiadostí o NFP, na dobe schvaľovacieho procesu 
a podpísania zmluvy o NFP riadiacim orgánom. 
 

Kód 
aktivity Názov aktivity 

Termín realizácie 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

HOSPODÁRSKA OBLASŤ 
A.1.1.1.1 Rekonštrukcia ciest  X X      
A.1.1.1.2 Obnova a modernizácia chodníkov X X X X X X   

A.1.2.1.1 Vybudovanie cyklotrasy v okolí 
vojenských bunkrov  X X X X X   

A.1.2.2.1 Budovanie partnerstiev s rakúskymi 
obcami X X X X X X X X 

A.1.2.3.1 Podpora partnerskej spolupráce 
s okolitými obcami X X X X X X X X 

A.1.3.1.1 
Poskytovanie informácií o voľných 
pracovných miestach v obecných 
novinách a na obecnej web stránke 

X X X X X X X X 

A.1.4.1.1 Rekonštrukcia obecného úradu X        

A.1.4.2.1 Rekonštrukcia a obnova obecných 
bytov X        

A.1.4.3.1 Modernizácia obecných novín 
Záhorský hlásnik   X       

A.1.4.3.2 Modernizácia obecného rozhlasu X        
A.1.4.3.3 Inovácia webovej stránky obce  X       

SOCIÁLNA OBLASŤ 

A.2.1.1.1 

Rekonštrukcia a modernizácia 
objektov MŠ a ZŠ – zateplenie 
budovy, prestavba vnútorných 
priestorov, rekonštrukcia 
elektroinštalácie, oprava oplotenia, 
maľovanie, rekonštrukcia terás 

 X X X     

A.2.1.1.2 Vybudovanie detského ihriska 
v areáli multifunkčného ihriska  X X X X    

A.2.1.1.3 Podpora činnosti školských klubov X X X X X X X X 

A.2.1.1.4 Vybudovanie dopravného ihriska pre 
ZŠ a MŠ  X X X X    

A.2.1.1.5 
Revitalizácia školského dvora – 
zeleň, záhrada, preliezky, 
pieskoviská 

 X X X X X X X 

A.2.1.1.6 Vybudovanie športového 
multifunkčného ihriska   X X X X X X 

A.2.1.2.1 
Modernizácia odborných učební a 
nákup moderných vzdelávacích 
pomôcok 

 X X X     

A.2.1.2.2 
Podpora účasti na regionálnych 
a medzinárodných projektov v rámci 
školských aktivít 

X X X X X X X X 

A.2.1.2.3 Podpora spolupráce medzi X X X X X X X X 
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vzdelávacími inštitúciami z okolitých 
obcí a zo zahraničia 

A.2.2.1.1 

Rekonštrukcia budovy príspevkovej 
organizácia Jeseň života – zateplenie, 
oprava strechy, výmena plyn. kotla, 
rekonštrukcia rozvodov TÚV, 
výmena okien v pivnici 

   X X X   

A.2.2.1.2 Rozšírenie služieb príspevkovej 
organizácie Jeseň života  X X X     

A.2.3.1.1 Rekonštrukcia zdravotného strediska   X      
A.2.3.1.2 Zabezpečenie detského lekára   X      

A.2.3.1.3 Zabezpečenie sprevádzkovania 
lekárne  X       

A.2.3.1.4 Podpora programov zdravia a osvety 
pre MŠ a ZŠ X X X X X X X X 

A.2.4.1.1 Rozvoj a propagácia Uhranského 
múzea  X       

A.2.4.1.2 Rekonštrukcia budovy Domu kultúry  X X      

A.2.4.1.3 Podpora tradičných organizovaných 
podujatí X X X X X X X X 

A.2.4.1.4 Podpora miestnych spolkov 
a umeleckých aktivít X X X X X X X X 

A.2.4.1.5 Budovanie športových zariadení X X       
A.2.5.1.1 Vybudovanie policajnej stanice  X       

A.2.5.1.2 Dobudovanie a modernizácia 
kamerového systému X X       

A.2.5.1.3 Dobudovanie a modernizácia 
verejného osvetlenia  X X X X    

A.2.5.1.4 Rekonštrukcia a modernizácia 
hasičskej zbrojnice  X       

A.2.5.1.5 Podpora bezplatnej právnej poradne X X       

A.2.5.1.6 Budovanie lokálpatriotizmu u 
mládeže X X X X X X X X 

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 
A.3.1.1.1 Vybudovanie kanalizácie v obci  X X X X X X X 
A.3.2.1.1 Vybudovanie zberného dvora  X X      

A.3.2.1.2 Odstránenie nelegálnej skládky 
odpadu  X       

A.3.2.1.3 

Zvyšovanie environmentálneho 
povedomia obyvateľov a žiakov ZŠ 
zamerané na separáciu odpadov 
a negatívnych dopadov nelegálnych 
skládok 

X X X X X X X X 

A.3.3.1.1 Podpora aktivít na ochranu a čistenie 
vodných tokov a ich okolia X X X X X X X X 

Počet aktivít v danom roku 19 35 28 24 21 18 15 15 
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3.3 MONITOROVANIE A HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMU 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves je dokument, ktorý po 
schválení obecným zastupiteľstvom sa stáva významným faktorom koncepčného rozvoja 
obce. V zmysle platnej legislatívy je úlohou obecného zastupiteľstva aj kontrola, monitoring 
a hodnotenie plnenia stanovených cieľov schváleného PHSR. Obecné zastupiteľstve ustanoví 
monitorovací výbor. Ten bude mať za úlohu: 

1. spracovať monitorovaciu správu a hodnotenie plnenia akčného plánu PHSR za 
príslušný rok každoročne v stanovenom termíne (do 31.3 za predošlý rok),  

2. prezentovať monitorovaciu správu PHSR pred obecným zastupiteľstvom, 
3. zabezpečiť informovanosť verejnosti o programe a jeho plnení, 
4. pripravovať návrhy na aktualizáciu akčných plánov PHSR na základe výsledkov 

monitorovacej správy, podnetov obecného zastupiteľstva, verejnosti a pod. 

Pre každé opatrenie navrhnuté v PHSR – časť „Akčné plány“ je uvedený minimálne jeden 
indikátor. Ten slúži pre monitoring jeho plnenia. Vyhodnotením indikátorov sa pomocou 
monitorovacích formulárov sleduje miera plnenia danej aktivity.  

Cieľom monitoringu Akčného plánu obce je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa 
plnia opatrenia navrhnuté v PHSR obce počas celého obdobia platnosti dokumentu. Tieto 
údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť. 

Monitorovanie a priebežné hodnotenie bude vykonávané pravidelne v ročných intervaloch. 
V monitorovacom formulári sa sleduje najmä miera plnenia danej aktivity v porovnaní 
s plánovanými hodnotami ukazovateľov. 

Program hospodárskeho rozvoja sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves bude po schválení 
jeho znenia v obecnom zastupiteľstve zverejnený na internetovej stránke obce a v tlačenej 
forme verejne prístupný na Obecnom úrade. Rovnako bude zverejňovaná každoročne 
spracovaná Monitorovacia správa o plnení stanovených cieľov. 
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Tabuľka 15 Monitorovacia správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 

 
Monitorovacia správa  

Úroveň 
prvku 

stratégie 
Názov/opis projektu 

Plánov
aný 

termín 
realizá

cie 

Rozpočet 
obce 

Externé 
zdroje 

Ukazovateľ 

Princíp 
výberu 

Slovný popis 
hodnotenia plnenia 

aktivity 

Opatrenie 
PHSR 

BSK 2014-
2020 

Názov 
ukazovateľ

a 

Plánovaná 
hodnota 

Splnená 
hodnota 

HOSPODÁRSKA OBLASŤ 
Oblasť 1.1 Dopravná infraštruktúra 
O 1.1 1  Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 
A 1.1.1.1 Rekonštrukcia ciest  2016     

2017 800 000 €  dĺžka cesty 
v m  150 m    O7 

A 1.1.1.2 Obnova a modernizácia chodníkov 2015     
2020 180 000 €  

dĺžka 
rekonštruov

aných 
chodníkov/ 

m 

 

   

O7 

Oblasť 1.2 Cestovný ruch a regionálna spolupráca 
O 1.2.1 Budovanie cyklistickej infraštruktúry 

A.1.2.1.1  Vybudovanie cyklotrasy v okolí 
vojenských bunkrov 

2016     
2020 10 000 € 190 000 € 

dĺžka 
cyklotrasy v 

m 
    O3 

O.1.2.2 Podpora rozvoja cezhraničnej spolupráce 

A.1.2.2.1 Budovanie partnerstiev s rakúskymi 
obcami 

2015     
2022 20 000 € 380 000 € počet 

projektov     O3 
O.1.2.3 Podpora rozvoja regionálnej spolupráce 

A.1.2.3.1 Podpora partnerskej spolupráce  s 
okolitými obcami 

2015     
2022 50 000 € 950 000 € počet 

projektov  
   

O3 

Oblasť 1.3 Podpora zamestnanosti 
O.1.3.1 Podpora adaptability pracovnej sily MRK 

A.1.3.1.1 
Poskytovanie informácií o voľných 
pracovných miestach v obecných 
novinách a na obecnej web stránke 

2015     
2022 14 000 €  A/N     O11 

Oblasť 1.4 Samospráva a podpora bývania 
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O.1.4.1 Zlepšenie podmienok pre výkon samosprávy 

A.1.4.1.1 

Rekonštrukcia obecného úradu 

2015 28 783 €  

Počet 
zrekonštruo

vaných 
prvkov 

    O4 

O.1.4.2 Zlepšenie stavu obecných bytov 

A.1.4.2.1 Rekonštrukcia a obnova obecných 
bytov 

2015 4 600 €  

Počet 
zrekonštruo

vaných 
prvkov 

    O4 

O.1.4.3 Zvýšenie informovanosti občanov 

A.1.4.3.1 Modernizácia obecných novín 
Záhorský hlásnik 2016 2 000 €  A/N     O11 

A.1.4.3.2 Modernizácia obecného rozhlasu 2015 600 €  A/N     O11 
A.1.4.3.3 Inovácia webovej stránky obce 2016 500 €  A/N     O11 

2 SOCIÁLNA OBLASŤ 
Oblasť 2.1 Infraštruktúra vzdelávania 
O 2.1.1 Skvalitnenie podmienok pre vzdelávanie 
A.2.1.1.1 

Rekonštrukcia a modernizácia 
objektov MŠ a ZŠ 

2016 
2018 15 000 €  

zníženie 
prevádzkov

ých 
nákladov  

 

   

O4 

A.2.1.1.2 Vybudovanie detského ihriska v 
areáli multifunkčného ihriska 

2016 
2019 30 000 €  A/N     O9 

A.2.1.1.3 Podpora činnosti školských klubov 2015 
2022 500 €  A/N     O9 

A.2.1.1.4 Vybudovanie dopravného ihriska 
pre ZŠ a MŠ 

2016 
2019 100 000 €  A/N     O9 

A.2.1.1.5 
Revitalizácia školského dvora – 
zeleň, záhrada, preliezky, 
pieskoviská 

2016 
2020 20 000 €  

počet 
zrevitalizov

aných 
prvkov 

 
   

O9 

A.2.1.1.6 Vybudovanie športového 
multifunkčného ihriska 

2017 
2020 120 000 €  A/N     O9 

O 2.1.2 Modernizácia vzdelávacieho procesu 

A.2.1.2.1 
Modernizácia odborných učební a 
nákup moderných vzdelávacích 
pomôcok  

2016 
2018 10 000 €  počet 

programov  
   

O10 

A.2.1.2.2 Podpora účasti na regionálnych a 2015 7750 € 147 250 € počet     O10 
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medzinárodných projektov v rámci 
školských aktivít 

2022 projektov 

A.2.1.2.3 
Podpora spolupráce medzi 
vzdelávacími inštitúciami z 
okolitých obcí a zo zahraničia 

2015 
2022 20 000 €  počet 

projektov  
   

O10 

Oblasť 2.2 Sociálna infraštruktúra 
O 2.2.1 Rozvoj a zvyšovanie kvality sociálnych služieb 

A.2.2.1.1 

Rekonštrukcia budovy neziskovej 
organizácia Jeseň života – 
zateplenie, oprava strechy, výmena 
plyn. kotla, rekonštrukcia rozvodov 
TÚV, výmena okien v pivnici 

2018 
2020 36 500 €  

úspora 
prevádzkov

ých 
nákladov 

 

   

O9 

A.2.2.1.2 Rozšírenie služieb príspevkovej 
organizácie Jeseň života 

2016 
2018   počet 

služieb     O9 
Oblasť 2.3 Zdravotnícka infraštruktúra 
O 2.3.1 Zlepšenie zdravotnej starostlivosti 

A.2.3.1.1 Rekonštrukcia zdravotného 
strediska 2017 50 000 €  

úspora 
prevádzkov

ých 
nákladov 

    O4 

A.2.3.1.2 Zabezpečenie detského lekára 2016   A/N     O9 
A.2.3.1.3 Zabezpečenie sprevádzkovania 

lekárne 2016   A/N     O9 

A.2.3.1.4 Podpora programov zdravia a 
osvety pre MŠ a ZŠ 

2015 
2022   počet 

programov     O9 
Oblasť 2.4 Kultúra a šport 
O 2.4.1 Zlepšenie spoločenského, kultúrneho a športového života obyvateľov 

A.2.4.1.1 Rozvoj a propagácia Uhranského 
múzea 2017 1 000 €  A/N     O9 

A.2.4.1.2 Rekonštrukcia budovy Domu 
kultúry 

2017 
2018 10 000 € 100 000 € 

úspora 
prevádzkov

ých 
nákladov 

    O4 

A.2.4.1.3 Podpora tradičných organizovaných 
podujatí 

2015 
2022 30 000 €  počet 

podujatí     O9 

A.2.4.1.4 Podpora miestnych spolkov a 
umeleckých aktivít 

2015 
2022 50 000 €  počet aktivít     O9 

A.2.4.1.5 Budovanie športových zariadení 2015 
2016 30 000 €  počet 

zariadení     O9 
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Oblasť 2.5 Bezpečnosť a ochrana majetku 
O 2.5.1 Zvýšenie bezpečnosti  a ochrany majetku 
A.2.5.1.1 Vybudovanie policajnej stanice 2016 50 000 €  A/N     O9 
A.2.5.1.2 Dobudovanie a modernizácia 

kamerového systému 
2015 
2016 12 000 € 48 000 € počet 

kamier     O9 

A.2.5.1.3 Dobudovanie a modernizácia 
verejného osvetlenia 

2016 
2019 60 000 €  počet lámp     O9 

A.2.5.1.4 Rekonštrukcia a modernizácia 
hasičskej zbrojnice 2016  40 000 € A/N     O9 

A.2.5.1.5 Podpora bezplatnej právnej poradne 2015 
2016   A/N     O9 

A.2.5.1.6 Budovanie lokálpatriotizmu u 
mládeže 

2015 
2022   počet 

prednášok     O9 

3 ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 
Oblasť 3.1 Environmentálna infraštruktúra 
O 3.1.1 Zabezpečenie odkanalizovania obce 

A.3.1.1.1 Vybudovanie kanalizácie v obci 2015 
2022 500 000 € 9500000 € 

dĺžka 
kanalizácie 

v m 
 

   
O7 

Oblasť 3.2 Odpadové hospodárstvo 
O 3.2.1 Skvalitnenie odpadového hospodárstva 

A.3.2.1.1 Vybudovanie zberného dvora 2016 
2017 4 500 €  

objem 
zozbieranéh

o odpadu 
 

   
O6 

A.3.2.1.2 Odstránenie nelegálnej skládky 
odpadu 2016  100 000 € A/N     O6 

A.3.2.1.3 

Zvyšovanie environmentálneho 
povedomia obyvateľov a žiakov ZŠ 
zamerané na separáciu odpadov a 
negatívnych dopadov nelegálnych 
skládok 

2015 
2022 1 000 €  počet 

prednášok  

   

O6 

Oblasť 3.3 Protipovodňová ochrana 
O 3.3.1 Prevencia proti povodniam 
A.3.3.1.1 Podpora aktivít na ochranu a 

čistenie vodných tokov a ich okolia 
2015 
2022 41 000 €  počet aktivít     O5 
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3.4 FINANČNÝ PLÁN 
 
Finančná časť obsahuje odhadované finančné náklady na realizáciu jednotlivých opatrení 
a aktivít programu rozvoja obce Záhorská Ves. Podľa predpokladaného zdroja financovania 
sú tieto aktivity zaradené do dvoch kategórií. Prvú tvoria aktivity, ktoré sú v plnom rozsahu 
financované z rozpočtu obce a druhú aktivity, na financovanie ktorých bude možné využiť aj 
externé zdroje. Výška spolufinancovania zo strany rozpočtu obce bude rôzna, v závislosti od 
typu projektu. Špecifickú kategóriu predstavujú tie aktivity, u ktorých nie sú odhadované 
náklady zatiaľ špecifikované a je im priradená hodnota 0 Eur. 
 
Tabuľka 16 Odhadované náklady podľa zdroja financovania 

Kód 
aktivity Názov aktivity 

Viac zdrojové financovanie 
Celkové 
náklady 

v € 

Verejné zdroje Súkromné 
zdroje Obec VUC Štát EÚ Spolu 

1 HOSPODÁRSKA OBLASŤ 
Prioritná oblasť 1.1Dopravná infraštruktúra 
A.1.1.1.1 Rekonštrukcia ciest 800 000 800 000    800 000  

A.1.1.1.2 Obnova a modernizácia 
chodníkov 180 000 180 000    180 000  

Prioritná oblasť 1.2 Cestovný ruch a regionálna spolupráca 

A.1.2.1.1 
Vybudovanie cyklotrasy 
v okolí vojenských 
bunkrov 

200 000 10 000   190 000 200 000  

A.1.2.2.1 Budovanie partnerstiev 
s rakúskymi obcami 400 000 20 000   380 000 400 000  

A.1.2.3.1 
Podpora partnerskej 
spolupráce s okolitými 
obcami 

1 000 000 50 000   950 000 1000 000  

Prioritná oblasť 1.3 Podpora zamestnanosti 

A.1.3.1.1 

Poskytovanie informácií 
o voľných pracovných 
miestach v obecných 
novinách a na obecnej 
web stránke 

14 000 14 000    14 000  

Prioritná oblasť 1.4 Samospráva a podpora bývania 

A.1.4.1.1 Rekonštrukcia obecného 
úradu 28 783 28 783    28 783  

A.1.4.2.1 Rekonštrukcia a obnova 
obecných bytov 4 600 4 600    4 600  

A.1.4.3.1 Modernizácia obecných 
novín Záhorský hlásnik  2 000 2 000    2 000  

A.1.4.3.2 Modernizácia obecného 
rozhlasu 600 600    600  

A.1.4.3.3 Inovácia webovej stránky 
obce 500 500    500  

2 SOCIÁLNA OBLASŤ 
Prioritná oblasť 2.1Infraštruktúra vzdelávania 

A.2.1.1.1 

Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov 
MŠ a ZŠ – zateplenie 
budovy, prestavba 
vnútorných priestorov, 
rekonštrukcia 

15 000 15 000    15 000  
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elektroinštalácie, oprava 
oplotenia, maľovanie, 
rekonštrukcia terás 

A.2.1.1.2 
Vybudovanie detského 
ihriska v areáli 
multifunkčného ihriska 

30 000 30 000    30 000  

A.2.1.1.3 Podpora činnosti 
školských klubov 500 500    500  

A.2.1.1.4 Vybudovanie dopravného 
ihriska pre ZŠ a MŠ 100 000 100 000    100 000  

A.2.1.1.5 
Revitalizácia školského 
dvora – zeleň, záhrada, 
preliezky, pieskoviská 

20 000 20 000    20 000  

A.2.1.1.6 Vybudovanie športového 
multifunkčného ihriska 120 000 120 000    120 000  

A.2.1.2.1 

Modernizácia odborných 
učební a nákup 
moderných vzdelávacích 
pomôcok  

10 000 10 000    10 000  

A.2.1.2.2 

Podpora účasti na 
regionálnych 
a medzinárodných 
projektov v rámci 
školských aktivít 

155 000 7 750   147 250 155 000  

A.2.1.2.3 

Podpora spolupráce medzi 
vzdelávacími inštitúciami 
z okolitých obcí a zo 
zahraničia 

20 000 20 000   20 000 20 000  

Prioritná oblasť 2.2 Sociálna infraštruktúra 

A.2.2.1.1 

Rekonštrukcia budovy 
príspevkovej organizácia 
Jeseň života – zateplenie, 
oprava strechy, výmena 
plyn. kotla, rekonštrukcia 
rozvodov TÚV, výmena 
okien v pivnici 

36 500 36 500    36 500  

A.2.2.1.2 
Rozšírenie služieb 
príspevkovej organizácie 
Jeseň života 

       

Prioritná oblasť 2.3 Zdravotnícka infraštruktúra 

A.2.3.1.1 Rekonštrukcia 
zdravotného strediska 50 000 50 000    50 000  

A.2.3.1.2 Zabezpečenie detského 
lekára        

A.2.3.1.3 Zabezpečenie 
sprevádzkovania lekárne        

A.2.3.1.4 
Podpora programov 
zdravia a osvety pre MŠ a 
ZŠ 

       

Prioritná oblasť 2.4 Kultúra a šport 

A.2.4.1.1 Rozvoj a propagácia 
Uhranského múzea 1 000 1 000    1 000  

A.2.4.1.2 Rekonštrukcia budovy 
Domu kultúry 110 000 10 000   100 000 110 000  

A.2.4.1.3 Podpora tradičných 
organizovaných podujatí 30 000 30 000    30 000  

A.2.4.1.4 
Podpora miestnych 
spolkov a umeleckých 
aktivít 

50 000 50 000    50 000  
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A.2.4.1.5 Budovanie športových 
zariadení 30 000 30 000    30 000  

Prioritná oblasť 2.5 Bezpečnosť a ochrana majetku 

A.2.5.1.1 Vybudovanie policajnej 
stanice 50 000 50 000    50 000  

A.2.5.1.2 
Dobudovanie 
a modernizácia 
kamerového systému 

60 000 12 000  48 000  60 000  

A.2.5.1.3 
Dobudovanie 
a modernizácia verejného 
osvetlenia 

60 000 60 000    60 000  

A.2.5.1.4 
Rekonštrukcia 
a modernizácia hasičskej 
zbrojnice 

40 000      40 000 

A.2.5.1.5 Podpora bezplatnej 
právnej poradne        

A.2.5.1.6 
Budovanie 
lokálpatriotizmu u 
mládeže 

       

3 ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 
Prioritná oblasť 3.1 Environmentálna infraštruktúra 
A.3.1.1.1 Vybudovanie kanalizácie 

v obci 10 000 000 500 000   9 500 000 10 000 000  

Prioritná oblasť 3.2 Odpadové hospodárstvo 
A.3.2.1.1 Vybudovanie zberného 

dvora 4 500       

A.3.2.1.2 Odstránenie nelegálnej 
skládky odpadu 100 000   100 000  100 000  

A.3.2.1.3 

Zvyšovanie 
environmentálneho 
povedomia obyvateľov 
a žiakov ZŠ zamerané na 
separáciu odpadov 
a negatívnych dopadov 
nelegálnych skládok 

1 000 1 000    1 000  

Prioritná oblasť 3.3 Protipovodňová ochrana 

A.3.3.1.1 

Podpora aktivít na 
ochranu a čistenie 
vodných tokov a ich 
okolia 

41 000   41 000  41 000  

Spolu 13 764 983 2 248 733 0 189 000 11 287 250 13 724 983 40 000 
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Tabuľka 17 Odhadované náklady podľa roku financovania 
Kód 

aktivity Názov aktivity 
Rok (v tis. Eur) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
HOSPODÁRSKA OBLASŤ 

A.1.1.1.1 Rekonštrukcia ciest  400 400      

A.1.1.1.2 Obnova a modernizácia 
chodníkov  36 36 36 36 36   

A.1.2.1.1 Vybudovanie cyklotrasy 
v okolí vojenských bunkrov  40 40 40 40 40   

A.1.2.2.1 Budovanie partnerstiev 
s rakúskymi obcami  100 100 50 50 50 50  

A.1.2.3.1 
Podpora partnerskej 
spolupráce s okolitými 
obcami 

 100 100 100 200 200 200 100 

A.1.3.1.1 

Poskytovanie informácií 
o voľných pracovných 
miestach v obecných 
novinách a na obecnej web 
stránke 

 2 2 2 2 2 2 2 

A.1.4.1.1 Rekonštrukcia obecného 
úradu 28,7        

A.1.4.2.1 Rekonštrukcia a obnova 
obecných bytov 4,6        

A.1.4.3.1 Modernizácia obecných 
novín Záhorský hlásnik   2       

A.1.4.3.2 Modernizácia obecného 
rozhlasu 0,6        

A.1.4.3.3 Inovácia webovej stránky 
obce  0,5       

SOCIÁLNA OBLASŤ 

A.2.1.1.1 

Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov MŠ 
a ZŠ– zateplenie budovy, 
prestavba vnútorných 
priestorov, rekonštrukcia 
elektroinštalácie, oprava 
oplotenia, maľovanie, 
rekonštrukcia terás 

 5 5 5     

A.2.1.1.2 
Vybudovanie detského 
ihriska v areáli 
multifunkčného ihriska 

 10 10 5 5    

A.2.1.1.3 Podpora činnosti školských 
klubov  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1   

A.2.1.1.4 Vybudovanie dopravného 
ihriska pre ZŠ a MŠ  25 25 25 25    

A.2.1.1.5 
Revitalizácia školského dvora 
– zeleň, záhrada, preliezky, 
pieskoviská 

 4 4 4 4 4   

A.2.1.1.6 Vybudovanie športového 
multifunkčného ihriska   20 20 20 20 20 20 

A.2.1.2.1 
Modernizácia odborných 
učební a nákup moderných 
vzdelávacích pomôcok  

 3 4 3     

A.2.1.2.2 

Podpora účasti na 
regionálnych 
a medzinárodných projektov 
v rámci školských aktivít 

 50 50 55     

A.2.1.2.3 Podpora spolupráce medzi 
vzdelávacími inštitúciami  3 3 3 3 3 3 2 
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z okolitých obcí a zo 
zahraničia 

A.2.2.1.1 

Rekonštrukcia budovy 
príspevkovej organizácia 
Jeseň života – zateplenie, 
oprava strechy, výmena plyn. 
kotla, rekonštrukcia rozvodov 
TÚV, výmena okien v pivnici 

   15 15 16,5   

A.2.2.1.2 
Rozšírenie služieb 
príspevkovej organizácie 
Jeseň života 

        

A.2.3.1.1 Rekonštrukcia zdravotného 
strediska   50      

A.2.3.1.2 Zabezpečenie detského lekára         

A.2.3.1.3 Zabezpečenie 
sprevádzkovania lekárne         

A.2.3.1.4 Podpora programov zdravia 
a osvety pre MŠ a ZŠ         

A.2.4.1.1 Rozvoj a propagácia 
Uhranského múzea   1      

A.2.4.1.2 Rekonštrukcia budovy Domu 
kultúry   50 60     

A.2.4.1.3 Podpora tradičných 
organizovaných podujatí 3 4 3 4 4 4 4 4 

A.2.4.1.4 Podpora miestnych spolkov 
a umeleckých aktivít 6 6 6 6 6 6 7 7 

A.2.4.1.5 Budovanie športových 
zariadení 15 15       

A.2.5.1.1 Vybudovanie policajnej 
stanice  50       

A.2.5.1.2 Dobudovanie a modernizácia 
kamerového systému 30 30       

A.2.5.1.3 Dobudovanie a modernizácia 
verejného osvetlenia  15 15 15 15    

A.2.5.1.4 
Rekonštrukcia 
a modernizácia hasičskej 
zbrojnice 

 40       

A.2.5.1.5 Podpora bezplatnej právnej 
poradne         

A.2.5.1.6 Budovanie lokálpatriotizmu u 
mládeže         

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

A.3.1.1.1 Vybudovanie kanalizácie v 
obci    2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

A.3.2.1.1 Vybudovanie zberného dvora   4,5      

A.3.2.1.2 Odstránenie nelegálnej 
skládky odpadu  100       

A.3.2.1.3 

Zvyšovanie 
environmentálneho 
povedomia obyvateľov 
a žiakov ZŠ zamerané na 
separáciu odpadov 
a negatívnych dopadov 
nelegálnych skládok 

 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2   

A.3.3.1.1 Podpora aktivít na ochranu 
a čistenie vodných tokov 
a ich okolia 

 5 5 6 6 6 6 6 
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Prioritná oblasť 
Rok (v tis. Eur) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Spolu 
1 HOSPODÁRSKA 
OBLASŤ  33,9 680,5 678 228 328 328 252 102 2630,4 

1.1 Dopravná 
infraštruktúra  436 436 36 36 36   980 

1.2 Cestovný ruch 
a regionálna 
spolupráca 

 240 240 190 290 290 250 100 1600 

1.3 Podpora 
zamestnanosti  2 2 2 2 2 2 2 14 

1.4 Samospráva 
a podpora 
bývania 

33,9 2,5       36,4 

2 SOCIÁLNA 
OBLASŤ  54 260,1 246,1 215,1 92,1 53,6 34 33 988 

2.1 Infraštruktúra 
vzdelávania  100,1 121,1 120,1 57,1 9,1 23 22 470,5 

2.2 Sociálna 
infraštruktúra    10 10 16,5   36,5 

2.3 Zdravotnícka 
infraštruktúra   50      50 

2.4 Kultúra a šport 24 25 60 70 10 10 11 11 221 
2.5 Bezpečnosť 

a ochrana 
majektu 

30 135 15 15 15 0 0 0 210 

3 ENVIRONMENTÁL 
NAOBLASŤ 

0 105,2 10,7 2006,2 2006,2 2006,2 2006 2006 10146,
5 

3.1 Environmentálna 
infraštruktúra    2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000 

3.2 Odpadové 
hospodárstvo  100,2 4,7 0,2 0,2 0,2   105,5 

3.3 Protipovodňová 
ochrana  5 6 6 6 6 6 6 41 

SPOLU 87,9 1045,8 934,8 2449,3 2426,3 2387,8 2292 2141 13764,9 
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Tabuľka 18Finančný rámec pre realizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 

Názov 
opatrenia 

Kód a názov 
projektu/aktivity 

Klasifikácia 
stavieb - 

trieda 

Hlavný 
ukazovateľ-

výsledku, 
dopadu 

Termín 
začatia a 

ukončenia 
realizácie 
projektu / 
aktivity 

RN Spolu 
Verejné 
zdroje 
celkom 

Verejné zdroje 
Súkromné 

zdroje 
Úverové 
zdroje 

Opatrenie 
PHSR 
BSK 

2014-2020 

Národné 
celkom  

EÚ (EŠIF) 

celkom 

a=b+e+f b=c+d c d e f 

1 HOSPODÁRSKA OBLASŤ 

1.1  Dopravná infraštruktúra 

O 1.1.1 
Dobudovanie a 
rekonštrukcia 
miestnych 
komunikácií a 
chodníkov 

A. 1.1.1.1 Rekonštrukcia 
ciest  

2112 - 
Miestne 

komunikácie 
dĺžka cesty v m  2016     

2017 
800 000 € 800 000 € 800 000 €    O7 

A.1.1.1.2 Obnova a 
modernizácia chodníkov 

2112 - 
Miestne 

komunikácie 

dĺžka 
rekonštruovaných 

chodníkov/ m 

2015     
2020 180 000 € 180 000 € 180 000 €    O7 

Spolu 980 000 € 980 000 € 980 000 € 0 € 0 € 0 € 
 

1.2 Cestovný ruch a regionálna spolupráca 
O 1.2.1 
Budovanie 
cyklistickej 
infraštruktúry 

A.1.2.1.1 Vybudovanie 
cyklotrasy v okolí 
vojenských bunkrov 

2112 - 
Miestne 

komunikácie 

dĺžka cyklotrasy v 
m 

2016     
2020  200 000 € 200 000 € 10 000 € 190 000 €   O3 

O.1.2.2 Podpora 
rozvoja 
cezhraničnej 
spolupráce 

A.1.2.2.1 Budovanie 
partnerstiev s rakúskymi 
obcami 

 počet projektov 2015     
2022 400 000 € 400 000 € 20 000 € 380 000 €   O3 

O.1.2.3 Podpora 
rozvoja 
regionálnej 
spolupráce 

A.1.2.3.1 Podpora 
partnerskej spolupráce  s 
okolitými obcami 

 počet projektov 2015     
2022 1 000 000 € 1 000 000 € 50 000 € 950 000 €   O3 

Spolu 1 600 000 € 1 600 000 € 80 000 € 1 520 000 € 0 € 0 €  
1.3 Podpora zamestnanosti 
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O.1.3.1 Podpora 
adaptability 
pracovnej sily 
MRK 

A. 1.3.1.1 Poskytovanie 
informácií o voľných 
pracovných miestach 
v obecných novinách a na 
obecnej web stránke 

 A/N 2015     
2022 14 000 € 14 000 € 14 000 €    O11 

1.4 Samospráva a podpora bývania 
O.1.4.1 
Zlepšenie 
podmienok pre 
výkon 
samosprávy 

A.1.4.1.1 Rekonštrukcia 
obecného úradu 

 

Počet 
zrekonštruovaných 

prvkov 
2015 28 783 € 28 783 € 28 783 €    O4 

O.1.4.2 
Zlepšenie stavu 
obecných bytov 

A.1.4.1.2 Rekonštrukcia a 
obnova obecných bytov 

 

Počet 
zrekonštruovaných 

prvkov 
2015 4 600 € 4 600 € 4 600 €    O4 

O.1.4.3 
Zvýšenie 
informovanosti 
občanov 

A.1.4.3.1 Modernizácia 
obecných novín Záhorský 
hlásnik  

 

A/N 2016 2 000 € 2 000 € 2 000 €    O11 

A.1.4.3.2 Modernizácia 
obecného rozhlasu 

 

A/N 2015 600 € 600 € 600 €    O11 

A.1.4.3.3 Inovácia webovej 
stránky obce 

 

A/N 2016 500 € 500 € 500 €    O11 

Spolu 36 483 € 36 483 € 36 483 € 0 € 0 € 0 € 
 

HOSPODÁRSKA OBLASŤ spolu 2 630 483 € 2 630 483 € 1 110 483 € 1 520 000 € 0 € 0 € 
 

2 SOCIÁLNA OBLASŤ 

2.1 Infraštruktúra vzdelávanie 

O 2.1.1 
Skvalitnenie 
podmienok pre 
vzdelávanie 

A.2.1.1.1 Rekonštrukcia a 
modernizácia objektov MŠ 
a ZŠ 

1263 - Školy, 
univerzity a 
budovy na 
vzdelávanie 

zníženie 
prevádzkových 

nákladov € 

2016     
2018 15 000 € 15 000 € 15 000 €    O4 

A.2.1.1.2 Vybudovanie 
detského ihriska v areáli 
multifunkčného ihriska 

2411 - 
Športové 
ihriská 

A/N 2016     
2019 30 000 € 30 000 € 30 000 €    O9 

A.2.1.1.3 Podpora činnosti 
školských klubov  A/N 2015      

2022 500 € 500 € 500 €    O9 
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A.2.1.1.4 Vybudovanie 
dopravného ihriska pre ZŠ a 
MŠ 

1263 - Školy, 
univerzity a 
budovy na 
vzdelávanie 

A/N 2016     
2019 100 000 € 100 000 € 100 000 €    O9 

A.2.1.1.5 Revitalizácia 
školského dvora – zeleň, 
záhrada, preliezky, 
pieskoviská 

1263 - Školy, 
univerzity a 
budovy na 
vzdelávanie 

počet 
zrevitalizovaných 

prvkov 

2016     
2020 20 000 € 20 000 € 20 000 €    O9 

 
A.2.1.1.6 Vybudovanie 
športového multifunkčného 
ihriska 

1263 - Školy, 
univerzity a 
budovy na 
vzdelávanie 

A/N 2017    
2020 120 000 € 120 000 € 120 000 €    O9 

O.2.1.2 
Modernizácia 
vzdelávacieho 
procesu 

A.2.1.2.1 Modernizácia 
odborných učební a nákup 
moderných vzdelávacích 
pomôcok  

 počet učební 2016     
2018 10 000 € 10 000 € 10 000 €    O10 

A.2.1.2.2 Podpora účasti na 
regionálnych a 
medzinárodných projektov 
v rámci školských aktivít 

 počet projektov 2015      
2022 155 000 € 155 000 € 7 750 € 147 250 €   O10 

A.2.1.2.3 Podpora 
spolupráce medzi 
vzdelávacími inštitúciami z 
okolitých obcí a zo 
zahraničia 

 počet projektov 2015      
2022 20 000 € 20 000 €  20 000 €   O10 

Spolu 470 500 € 470 500 € 303 250 € 167 250 € 0 € 0 €  
2.2 Sociálna infraštruktúra 

O 2.2.1 Rozvoj 
a zvyšovanie 
kvality 
sociálnych 
služieb 

A.2.2.1.1 Rekonštrukcia 
budovy príspevkovej 
organizácia Jeseň života – 
zateplenie, oprava strechy, 
výmena plyn. kotla, 
rekonštrukcia rozvodov 
TÚV, výmena okien v 
pivnici 

1130 - 
Ostatné 

budovy na 
bývanie 

zníženie 
prevádzkových 

nákladov € 

2018    
2020 36 500 € 36 500 € 36 500 €    O9 
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A.2.2.1.2 Rozšírenie služieb 
príspevkovej organizácie 
Jeseň života 

 počet služieb 2016     
2018 0 € 0 €     O9 

Spolu 36 500 € 36 500 € 36 500 € 0 € 0 € 0 €  
2.3 Zdravotnícka infraštruktúra 

O 2.3.1 
Zlepšenie 
zdravotnej 
starostlivosti 

A.2.3.1.1 Rekonštrukcia 
zdravotného strediska  

zníženie 
prevádzkových 

nákladov € 
2017 50 000 € 50 000 € 50 000 €    O4 

A.2.3.1.2 Zabezpečenie 
detského lekára  A/N 2017 0 € 0 €     O9 

A.2.3.1.3 Zabezpečenie 
sprevádzkovania lekárne   2016 0 € 0 €     O9 

A.2.3.1.4 Podpora 
programov zdravia a osvety 
pre MŠ a ZŠ  počet programov 2015      

2022 0 € 0 €     O9 

Spolu 50 000 € 50 000 € 50 000 € 0 € 0 € 0 €  
2.4 Kultúra a šport 

O 2.4.1 
Zlepšenie 
spoločenského, 
kultúrneho a 
športového 
života 
obyvateľov 

A.2.4.1.1 Rozvoj a 
propagácia Uhranského 
múzea  A/N 2017 1 000 € 1 000 € 1 000 €    O9 

A.2.4.1.2 Rekonštrukcia 
budovy Domu kultúry 

1261 - 
Budovy na 
kultúru a 
verejnú 
zábavu 

úspora 
prevádzkových 

nákladov 

2017    
2018 110 000 € 110 000 € 10 000 € 100 000 €   O4 

A.2.4.1.3 Podpora 
tradičných organizovaných 
podujatí  počet podujatí 2015      

2022 30 000 € 30 000 € 30 000 €    O9 

A.2.4.1.4 Podpora 
miestnych spolkov a 
umeleckých aktivít  počet aktivít 2015      

2022 50 000 € 50 000 € 50 000 €    O9 

A.2.4.1.5 Budovanie 
športových zariadení  počet zariadení 2015      

2016 30 000 € 30 000 € 30 000 €    O9 

Spolu 221 000 € 221 000 € 121 000 € 100 000 € 0 € 0 €  
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2.5 Bezpečnosť a ochrana majetku 

O 2.5.1 
Zvýšenie 

bezpečnosti  a 
ochrany 
majetku 

A.2.5.1.1 Vybudovanie 
policajnej stanice  

A/N 2016 50 000 € 50 000 € 50 000 €    O9 

A.2.5.1.2 Dobudovanie a 
modernizácia kamerového 
systému  

počet kamier 2015     
2016 60 000 € 60 000 € 60 000 € 

   O9 

A.2.5.1.3 Dobudovanie a 
modernizácia verejného 
osvetlenia 

2112 - 
Miestne 

komunikácie 
počet lámp 2016     

2019 60 000 € 60 000 € 60 000 €    O9 

A.2.5.1.4 Rekonštrukcia a 
modernizácia hasičskej 
zbrojnice  A/N 2016 40 000 € 0 €   40 000 €  O9 

A.2.5.1.5 Podpora 
bezplatnej právnej poradne  A/N 2015      

2016 0 € 0 €     O9 

A.2.5.1.6 Budovanie 
lokálpatriotizmu u mládeže  počet prednášok 2015      

2022 0 € 0 €     O9 

Spolu 210 000 € 170 000 € 170 000 € 0 € 40 000 € 0 €  
SOCIÁLNA OBLASŤ spolu 988 000 € 948 000 € 680 750 € 267 250 € 40 000 € 0 € 

 
ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

3.1 Environmentálna infraštruktúra 
O 3.1.1 
Zabezpečenie 
odkanalizovania 
obce 

A.3.1.1.1 Vybudovanie 
kanalizácie v obci 

2223 - 
Miestne 

kanalizácie 

dĺžka 
kanalizácie v m  

2015      
2022 10 000 000 € 10 000 000 € 500 000 € 9 500 000 €   O7 

Spolu 10 000 000 € 10 000 000 € 500 000 € 9 500 000 € 0 € 0 €  
3.2 Odpadové hospodárstvo 

O 3.2.1 
Skvalitnenie 
odpadového 
hospodárstva 

A.3.2.1.1 Vybudovanie 
zberného dvora 

2420 - 
Ostatné 

inžinierske 
stavby, i.n. 

objem odpadu / t 2016    
2017 4 500 € 4 500 € 4 500 €    O6 

A.3.2.1.2 Odstránenie 
nelegálnej skládky odpadu   A/N 2016 100 000 € 100 000 € 100 000 €    O6 
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A.3.2.1.3 Zvyšovanie 
environmentálneho 
povedomia obyvateľov a 
žiakov ZŠ zamerané na 
separáciu odpadov a 
negatívnych dopadov 
nelegálnych skládok 

  počet prednášok 2015      
2022 1 000 € 1 000 € 1 000 €       O6 

Spolu 105 500 € 105 500 € 105 500 € 0 € 0 € 0 €   
3.3 Protipovodňová ochrana 
O 3.3.1 
Prevencia proti 
povodniam 

A.3.3.1.1 Podpora aktivít na 
ochranu a čistenie vodných 
tokov a ich okolia   

počet aktivít 2015      
2022 41 000 € 41 000 € 41 000 €       O5 

Spolu 41 000 € 41 000 € 41 000 € 0 € 0 € 0 €   
ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ spolu 10 146 500 € 10 146 500 € 646 500 € 9 500 000 € 0 € 0 €   

Celkom 13 764 983 € 13 724 983 € 2 437 733 € 11 287 250 € 40 000 € 0 €   
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PRÍLOHY 
 

Príloha 1 Zámer spracovania PHSR obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 
Názov dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves na 

roky 2015-2022  
Forma 
spracovania 

PHSR obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 je spracovaný externými 
odborníkmi v spolupráci so starostom a pracovníkmi OcÚ Záhorská Ves a s 
metodickou podporou VÚC Bratislavský samosprávny kraj  

Riadenie procesu 
spracovania 

Riešiteľský tím:  
Vedúci pracovnej skupiny: RNDr. Angelika Švecová, PhD.,  
                                            Doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.  
Členovia pracovnej skupiny: Bc. Linda Moravčíková, Bc. Adriana Kamenická, 
Bc. Simona Mičianová, Bc. Adam Repta, Bc. Denisa Virágová, Bc.Lucia 
Budzáková (študenti magisterského študijného odboru Regionálna geografia, 
rozvoj regiónov a európska integrácia, UK v Bratislave, Prírodovedecká 
fakulta). Aktivity študentov boli zamerané na prípravné práce, potrebné 
k vypracovaniu analytickej časti PHSR (zber a spracovanie štatistických dát, 
realizácia a spracovanie výsledkov dotazníkového prieskumu).  
Spôsoby komunikácie:  
- pravidelné pracovné stretnutia vedúcich a členov pracovnej skupiny  
- pracovné stretnutia a konzultácie členov pracovnej skupiny so zástupcami 

zadávateľa (starosta obce, pracovníci OcÚ), aktérmi, verejnosťou 
a pracovníkmi VÚC Bratislavský samosprávny kraj                  

Obdobie 
spracovania 

PHSR je spracovaný v súlade so schváleným časovým harmonogramom 
(Tabuľka 1) 
Časový harmonogram:   
05/2015 Spracovanie metodiky, realizácia a vyhodnotenie dotazníkového 
prieskumu na vzorke obyvateľov obce  
09/2015 Ex-post hodnotenie PHSR obce Záhorská Ves na roky 2012-2015  
09/2015-10/2015  Zber a vyhodnotenie štatistických a ostatných potrebných 
údajov, spracovanie analytickej časti PHSR obce Záhorská Ves na roky 2015-
2022  
10/2015-01/2016 Spracovanie strategickej, programovej, realizačnej 
a finančnej časti PHSR obce Záhorská Ves na roky 2015-2022  
01/2016 Prerokovanie PHSR obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 
a dopracovanie finálnej verzie v zmysle pripomienok  
Spolupráca s miestnou samosprávou – priebežne 
Informovanie občanov (úradná tabuľa, stretnutie s občanmi) – priebežne         

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Príloha 2 Plnenie opatrení PHSR obce Záhorská Ves na roky 2012-2015  

Č.  Názov 
investície  

Číslo  
aktivity 

Klasifikácia 
investície ( 
stavby) - 

triedy  

Rok 
začatia 

Ukazo-
vateľ 

Cena podľa 
vykonávacieho 

projektu 

Objem  finančných  
prostriedkov v príslušnom roku 

spolu 
                  Finančné prostriedky podľa zdrojov 

Rok 
dokončenia 

Merná 
jednotka  Celkom 

Z toho 
stavebná 

časť 
Rok Objem fin. 

prostriedkov 

Z toho 
verejné 

investície 

Štátny 
rozpočet 

Rozpočet 
samo- 

správneho 
kraja 

Rozpočet 
obce 

Štátne 
účelové 
fondy 

Rozpočet 
EÚ  

Kód 
OP 

Súkr. 
zdroje 

Iné 
zdroje 

1. 
Stavba MŠ 
(Záhorská 

Ves, Malacky) 

A.1 
Nadstavba 
Materskej 

školy 

1363-školy, 
univerzity a 
budovy na 

vzdelávanie 

2014 

    297286,12 197121,70 

2014 297286,12 297286,12     297286,12           

2014   
  

                
  

2. 

Náučný 
chodník 

(Záhorská 
Ves, Malacky) 

A.2 
Vybudovanie 

náučného 
chodníka 

2112-
Miestne 

komunikácie 

2013     
236604,40 

  
186308,57 

  

2013 6200,00 6200,00     6200,00           

2014     2014 230404,00 230404,00     230404,00         
  

3. 
Revitalizácia 

(záhorská Ves, 
Malacky) 

A.3 
Revitalizácia 

obce 

2112-
Miestne 

komunikácie 

2014     20700,00 
  

0,00 
  

2014 20700,00 20700,00     20700,00           

2014                           

4. 

Rekonštrukcia 
ciest 

(Záhorská 
Ves, Malacky) 

A4. Rozvoj 
dopravnej 

infraštruktúry 
v obci 

2112-
Miestne 

komunikácie 

2012     

42420,00 262221,48 

2012 129431,50 129431,50     129431,50           

2013     2013 194988,80 194988,80     194988,80         
  

Zdroj: OcÚ Záhorská Ves, 2015 
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Príloha  3 Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát použitých pri spracovaní PHSR obce 
Záhorská Ves na roky 2015-2022 

Názov dokumentu/ 
Zdroj dát 

Platnosť 
dokumentu 

Úroveň 
dokumentu 

Oblasť dát/ téma Webová stránka 

OcÚ Záhorská Ves 2015 lokálna 

Poloha 
Technická, 
sociálna 
a environmentálna  
infraštruktúra 
Cestovný ruch  
Ekonomické 
subjekty 
Hospodárenie obce 

www.zahorskaves.sk 
interné materiály  OcÚ 

Atlas krajiny SR 2015 regionálna / 
lokálna 

Prírodné 
podmienky 
Dopravná 
infraštruktúra  

globus.sazp.sk/atlassr/ 

PHSR obce Záhorská 
Ves na roky 2015-
2022 

2012-2015 lokálna Prírodné 
podmienky   

 

ŠÚ SR  2007-2014 lokálna 

Obyvateľstvo 
 Bytový fond, 
Ekonomická 
aktivita 
a zamestnanosť 
obyvateľstva  

www.statistics.sk 

ÚPSVR  2007-2014 lokálna Nezamestnanosť 
obyvateľstva www.upsvar.sk 

Slovenská správa 
ciest 2015 lokálna Cestná doprava www.cdb.sk 

Železnice SR 2015 regionálna / 
lokálna Železničná doprava www.zsr.sk 

Pôda ako indikátor - regionálna / 
lokálna 

Environmentálna www.sondar.eu povodní infraštruktúra 

Atlas krajiny SR - regionálna / 
lokálna Ochrana prírody globus.sazp.sk/atlassr/ 

Zdroj: vlastné spracovanie  
 
 

Príloha 4 Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov použitých pre spracovanie PHSR 
obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 

Názov dokumentu Platnosť 
dokumentu 

Úroveň 
dokumentu 

Zdroj 

Partnerská dohoda SR na roky 
2014-2020 

2014-2020 národná www.partnerskadohoda.gov.sk 

Operačné programy 2014-2020 2014-2020 národná www.partnerskadohoda.gov.sk 
Koncepcia územného rozvoja 
Slovenska 

2011 národná www.telecom.gov.sk/ 

PHSR Bratislavského 
samosprávneho kraja na roky 

2014-2020 regionálna www.region-bsk.sk 

74 
 

http://www.zahorskaves.sk/
http://www.statistics.sk/
http://www.upsvar.sk/
http://www.cdb.sk/
http://www.zsr.sk/
http://www.sondar.eu/


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves 2015-2022 
 

2014-2020 
Územný plán  regiónu BSK 2012 regionálna www.region-bsk.sk 
Stratégia rozvoja vidieka 
Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2014-2020 

2014-2020 regionálna 
www.regionbsk.sk/koncepcne-
materialy.aspx 

Program odpadového 
hospodárstva Bratislavského 
kraja 2011-2015 

2011-2015 regionálna http://www.bratislava.sk 

PHSR obce Záhorská Ves na 
roky 2012-2015 2008-2013 lokálna OcÚ Záhorská Ves 

Územný plán obce Záhorská 
Ves  

2002 lokálna OcÚ Záhorská Ves 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Príloha 5 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu 

Dotazníkový prieskum sa uskutočnil na vzorke 200 respondentov – obyvateľov a návštevníkov obce 
Záhorská Ves s cieľom identifikácie respondentov podľa veku, pohlavia, veku, stupňa dosiahnutého 
vzdelania, ekonomickej aktivity a dĺžky bývania v obci.  Ďalšia časť dotazníkového prieskumu bola 
zameraná na vyjadrenie (ne-)spokojnosti respondentov s obcou Záhorská Ves ako miestom ich trvalého 
bydliska a  sociálneho priestoru. Súčasťou prieskumu boli otázky zamerané na vyjadrenie postoja 
respondentov na hlavné problémy a rozvoj obce. 
Dotazník bol zverejnený na webovej stránke obce, prístupný na Obecnom úrade a rozdaný medzi 
obyvateľov obce.  
Úspešnosť prieskumu podľa návratnosti bola  137 (68,5%) dotazníkov, avšak nie všetci respondenti 
zodpovedali na všetky otázky.  
Výsledky dotazníkového prieskumu bolo možné považovať za dostatočne reprezentatívne a použiteľné 
pri spracovaní PHSR obce Záhorská Ves na roky 2015-2022.    
Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 43 (32%) mužov a 94 (68%) žien (Graf 1). Vek uviedlo 34  
respondentov, z  ktorých 28 bolo v produktívnom, 2 v predproduktívnom a 4 respondenti 
v poproduktívnom veku (Graf 2).    

  
                                        Graf 1                                                                                  Graf 2 

 
Podľa stupňa dosiahnutého vzdelania boli zhodne zastúpení respondenti so základných 
a stredoškolským vzdelaním bez maturity (39; 26%). Respondenti s úplným stredoškolským vzdelaním 
tvorili najpočetnejšiu skupinu (54; 36%). Prieskumu sa zúčastnilo 18 (12%) respondentov 
s vysokoškolským vzdelaním (Graf 3).  Až 67 (49%) respondentov uviedlo trvalý pobyt v obci 
Záhorská Ves v trvaní viac ako 21 rokov, 38 (28%) respondentov v trvaní 11-20 rokov a 10 (7%) 
respondentov uviedlo, že žije v Záhorskej Vsi kratšie ako 5 rokov. Prieskumu sa zúčastnil aj 1 

43; 
32%94; 

68%
muži

ženy 

0 5 10 15 20 25 30

predproduktívny veky (do 14 rokov)

produktívny vek (15-64 rokov)

poproduktívny vek (65 a viac rokov)
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respondent  s prechodným  pobytom (Graf 4). 
 

  
                                                                                 Graf 3                                                                    Graf 4 

   

 
                                                                                                                                                          Graf 5 

Z celkového počtu respondentov najviac bolo zamestnancov súkromného (35) a verejného (15) sektora, 
ďalej nezamestnaných (14), súkromných podnikateľov (10) a dôchodcov (9; Graf 5).  
 

Otázka Aké výhody má podľa Vás bývanie vo Vašej obci? 

 
                                                                                                                        Graf 6 

 
Otázka Aké nevýhody má podľa Vás bývanie vo Vašej obci? 

 
                                                                                                                             Graf 7 
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21; 15%
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Otázka Ak by ste si mohli vybrať, kde by ste najradšej bývali: 

 
                                                                                         Graf 8 

Otázka Kde by ste najradšej bývali? Uveďte hlavný dôvod 

 
                                                                                   Graf 10 

 
Otázka Ohodnoťte spokojnosť s poskytovaním služieb v obci 

Služby Spokojný 
(%) 

Čiastočne 
spokojný 

(%) 

Nespokojný 
(%) 

Kvalita výučby na ZŠ 57,3 38,2 4,5 
Všeobecná zdravotná starostlivosť 15,2 38,4 46,4 

Zdravotné stredisko 11,5 49,6 38,9 

Dom smútku 54,8 40,4 4,80 

Vybavenie verejným vodovodom 43,5 19,4 37,0 

Vybavenosť obce verejnou kanalizáciou 31,6 15,8 52,6 

Vybavenie obce plynom 66,4 20,0 13,6 

Činnosť obecnej alebo štátnej polície 10,5 22,9 66,7 

Stav chodníkov 27,4 46,0 26,5 

Požiarna ochrana 48,2 40,0 11,8 

Kvalita zotavovacích služieb 18,9 38,9 42,2 

Kultúrne zariadenia 25,7 53,2 21,1 

Možnosti športového využitia 21,7 48,1 30,2 

Dostupnosť verejného internetu 32,4 33,3 34,3 

Dostupnosť (časová, priestorová) 32,4 33,3 34,3 

Knižnica 53,5 36,6 9,3 

Materská škola 71,3 21,3 7,4 

Pokrytie signálom mobilných sietí 47,6 37,1 15,2 

Vybavenie obce elektrinou 69,5 21 9,5 

Prepravná služba zdravotníckych zariadení 11,7 48,9 39,4 

Stav miestnych komunikácií 10,5 47,6 41,9 

Športové zariadenia (hala) 17,7 46,9 35,4 
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Domov dôchodcov 50,5 41,9 7,5 

Sociálne zariadenia 28 44,1 28 

Stav verejnej zelene 15,1 54,8 30,1 

 
 

Otázka Využívate alebo mali by ste v budúcnosti záujem o využívanie zariadení (môžete uviesť viac 
možností) 

 
                                                                                                                   Graf 11 

 
 

Otázka Ako by ste charakterizovali Vaše 
susedské vzťahy? 

Otázka Ako by ste charakterizovali susedskú 
spoluprácu? 

  
                                                          Graf 12      Graf 13 
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Otázka Zaujímate sa  

o dianie a život v obci? 
Otázka Ak áno, kde najčastejšie? 

  

                                         Graf 14                            Graf 15
  
         
Otázka Ste členom združení alebo 
spolkov, ktoré sa priamo podieľajú 

na dianí a v živote v obci? 

Otázka Podľa Vášho názoru, ktoré spolky najviac prispievajú  
k rozvoju obce? 

  
                    Graf 16                                                                                                             Graf  17 
 
 

Otázka Porovnajte vybrané životné postoje s Vašim názorom (%) 

Postoje Presne sa na 
mňa vzťahuje 

Čiastočne sa na 
mňa vzťahuje 

Skôr sa na mňa 
nevzťahuje 

Vôbec sa na mňa 
nevzťahuje 

Angažovať sa vo veciach verejných aj na 
úkor voľného času 15,1 20,4 39,8 24,7 

Mať dosť peňazí aj na úkor voľného času 
a tvorby príjemného prostredia v obci 6,9 33,3 33,3 26,4 

Žiť v peknom prostredí aj za cenu 
niektorých ekonomických nevýhod a strát 28 45,2 16,1 10,8 
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Otázka Poznáte Územný plán 

obce? 
Otázka  Ak poznáte Územný plán obce tak: 

 

  
                                                    Graf  18                          Graf 19 
 
 

 
Otázka Aký charakter by mala mať Vaša obec?  

 
                                                                                                                                                                    Graf 20 
 
 

Otázka Podieľate sa osobne na 
zlepšovaní života obce? 

Otázka Ak áno, Vaša činnosť je: 

  
                                                               Graf  21       Graf  22 
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 Otázka  Ak nie, čo Vám bráni zapájať sa do rozvojových činností?  

 
                                                                                                                                                                     Graf 23 
 

Otázka Kto sa podľa Vás najviac zaslúžil o rozvoj obce? 

 
                                                                                                        Graf 24 

 
 

Otázka  Označte podľa Vás najvýznamnejšie problémy v obci (je možné uviesť viac možností) 

 
                                                                                                                                                                                           Graf  25 
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Otázka Ktoré problémy obce je podľa Vášho názoru potrebné riešiť čo najskôr? 

 
                                                                                                                                                                                       Graf  26 
 
 
 
Návrhy respondentov na konkrétne aktivity, potrebné pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja obce: 
o Dobudovanie infraštruktúry a vybudovanie cyklotrasy; 
o Zabezpečenie prevádzky ambulancie lekára pre deti a dorast  a činnosti lekárne;  
o Dokončenie chodníka, zabezpečenie opravy cesty v smere od ZŠ po Plynárne a miestnych 

chodníkov; 
o Zabezpečenie častejšieho odvozu komunálneho odpadu a čistoty okolo kontajnerov na komunálny 

odpad; 
o Tvorba nových pracovných miest v lokálnych podnikateľských subjektoch;  
o Zabezpečenie poskytovania rôznych drobných služieb (oprava elektriny, plynu, vodovodné 

poruchy, kosenie, rýľovanie a i.) pre starších občanov;  
o Vybudovanie obecnej kanalizácie a obchvatu centra obce; 
o Zvýšený záujem, rešpektovanie názorov a návrhov občanov lokálnou samosprávou a poslancami; 
o  Naliehavé zasadenie sa samosprávy o zriadenie policajnej stanice a zabezpečenie verejného 

poriadku v obci.  
 

ZÁVERY DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU 
 

o Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 137 respondentov, z toho 43 mužov a 94 žien. Z 34 
respondentov, ktorí uviedli vek, 28 respondentov  bolo v produktívnom, 2 v predproduktívnom a 4 
v poproduktívnom veku. Podľa stupňa dosiahnutého vzdelania viac ako 54% respondentov  malo 
stredoškolské, 26% základné a 18% vysokoškolské vzdelanie. Takmer 70% respondentov žije 
v obci dlhšie ako 21 rokov, 28%  do 20 rokov a 7% kratšie ako 5 rokov.  Podľa sociálnej štruktúry 
až 35 respondentov boli v čase realizácie dotazníkového prieskumu zamestnancami verejného 
sektora, 15 zamestnancami súkromného sektora a 14 respondentov nezamestnaní. Štruktúra 
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respondentov korešponduje so štruktúrou obyvateľstva a výsledky prieskumu možno považovať za 
relevantné.   

o Až 60 respondentov za hlavnú výhodu bývania v obci Záhorská Ves považuje pokojnejší život vo 
vidieckej obci ako v meste, vlastníctvo rodinného domu a záhrady a 29 respondentov blízky 
kontakt s prírodou. Až 59 respondentov ako nevýhodu bývania v obci označilo možnosť, že za 
všetkým treba dochádzať a 50 respondentov málo pracovných príležitostí. Respondenti by si za 
miesto svojho trvalého pobytu najradšej vybrali inú vidiecku obec (48) alebo zahraničie (28). Pri 
výbere miesta bývania respondenti preferovali výhodné dopravné spojenie s okolím (38), dobrú 
infraštruktúru (28) a peknú prírodu (27). 

o Respondenti prejavili spokojnosť s kvalitou výučby na ZŠ (57,3%) a MŠ (71,3%), elektrifikáciou 
(69,5%) a plynofikáciou (66,4%) obce, s verejným vodovom (43,5%), domom smútku (54,8%), 
sociálnymi službami pre seniorov (50,5%), požiarnou ochranou (48,2%) a činnosťou knižnice 
(53,5%). Respondenti vyjadrili nespokojnosť so zdravotnou starostlivosťou (46,4%), absenciou 
verejnej kanalizácie (52,6%) a pracoviska štátnej alebo obecnej polície (66,7%), ďalej 
s možnosťami  zotavovacích služieb (42,2%). 

o V budúcnosti by respondenti mali predovšetkým záujem o zabezpečenie komplexu služieb 
zdravotníctva (65),  aktívnu činnosť kultúrnych zariadení (52), dobudovanie cyklotrás (65)  a i..  

o Takmer ¾ respondentov považovalo susedské vzťahy za blízke až veľmi blízke a 70% 
respondentov susedskú spoluprácu za dobrú. Len 7% respondentov považuje susedské vzťahy za 
„žiadne“, resp. 12% respondentov susedskú spoluprácu  za „žiadnu“.  

o  O život a dianie v obci sa „zaujíma“ 40% a „občas zaujíma“ 56% respondentov. Respondenti sa 
o dianí v obci najčastejšie dozvedajú z obecných novín (54), rozhlasu (54) a internetovej stránky 
obce (51), ale aj pri nákupe (31) a priamo na obecnom úrade (29).   

o Až 82%  respondentov deklarovalo, že sú členmi niektorého z miestnych spolkov alebo združení. 
Najväčší záujem je o činnosť Uhranskej Perly, mažoretkového súboru Merci, Hasičského zboru 
a Rybárskeho spolku.  

o Až 62% respondentov pozná alebo čiastočne pozná územný plán obce a 81 respondentov sa 
domnieva, že programový dokument „rozhodne áno“ a  „skôr áno ako nie“ skvalitní a spríjemní 
život v obci. Podľa 77 respondentov Územný plán prispieva k zatraktívneniu obce. 78 
respondentov súhlasí s názorom, že obec by si mala zachovať vidiecky charakter. 52 respondentov 
jednoznačne nesúhlasí s tým, že  by sa mali vytvárať podmienky na postupnú mestskú prestavbu 
obce. 

o  Približne ½ (68) respondentov sa vyjadrila, že sa pravidelne podieľa na zlepšovaní života v obci; 
21 respondentov sa nepodieľa vôbec a 12-ti len v prípade ak sú aktivity organizované OcÚ. 
Hlavnými dôvodmi nezapájania sa respondentov do rozvojových činností sú nedostatok voľného 
času (44%), nedostatok informácií o tom ako by sa obyvatelia mohli zapojiť (17%) a pomôcť 
(20%). 10% respondentov ako dôvod uviedli nerešpektovanie ich pripomienok.  

o Podľa respondentov sa o rozvoj obce najviac zaslúžil starosta obce (44%), niektorí obyvatelia 
(33%) a poslanci miestneho zastupiteľstva (12%).      

o  Za najzávažnejšie problémy, ktoré je potrebné nevyhnutne riešiť respondenti uviedli vandalizmus 
(80), chýbajúce služby zdravotníctva (70),  zriadenie pracoviska štátnej alebo obecnej polície (64), 
dobudovanie kanalizácie (58), priestorov pre deti a detské ihriská (57), zabezpečenie 
intenzívnejšieho dopravného spojenia smerom z a do Bratislavy a okolia (58), kvalitu miestnych 
komunikácií a chodníkov (57).   
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