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Úvod
Základnou úlohou obce Ţemberovce ako samosprávy je zabezpečenie všestranného
rozvoja územia obce a uspokojenie verejných potrieb jej obyvateľov. Podporným prvkom
realizácie rozvojových aktivít a úloh obce je získanie finančných prostriedkov z verejných
zdrojov pre realizáciu projektov rozvoja územia, ktoré je podmienené zladením projektov s
rozvojovou stratégiou príslušnej obce. Vyţaduje to aj zákon o podpore regionálneho rozvoja
č. 539/2008 Z. z., podľa ktorého majú mať obce schválený:
„program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“
(ďalej len PHSR). Tvorba PHSR si vyţaduje aktívne zapojenie všetkých dôleţitých
sociálnych partnerov na úrovni obce (verejná správa, podnikatelia, mimovládne organizácie,
verejnosť), aby si získal širokú miestnu podporu a stal sa uţitočným nástrojom nielen na
koordináciu prioritných rozvojových zámerov (verejných aj súkromných), ale aj na získavanie
prostriedkov potrebných na ich realizáciu.
PSHR obce je strednodobý programový dokument vypracovaný na obdobie rokov
2007 – 2013. Je východiskom tvorby územno-plánovacej dokumentácie, ak ju obec nemá,
alebo jej aktualizácie, ak uţ existuje. Územno-plánovacia dokumentácia by sa mala
aktualizovať kaţdé štyri roky, pričom by sa najskôr mala zhodnotiť realizácia existujúceho
PHSR. Cieľom PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje
ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami
štátu, vyššieho územného celku, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, prípadne
rezortnými stratégiami, záujmami ochrany ţivotného prostredia, kultúrneho dedičstva a
podobne. Poslaním PHSR je zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce. PHSR musí byť zároveň
otvorený dokument a mal by sa podľa vopred stanovených pravidiel dopĺňať a aktualizovať.
PHSR obce Ţemberovce obsahuje analytickú časť, ktorá hodnotí súčasný stav v
jednotlivých oblastiach na území obce. Druhá časť programu obsahuje vyhodnotenie
dotazníkového prieskumu, ktorý vyjadruje názory a postoje miestnych obyvateľov na
jednotlivé oblasti ţivota v obci. Tretia časť - SWOT analýza - popisuje silné a slabé stránky
obce a poukazuje na príleţitosti a riziká rozvoja (v nadväznosti na analytickú časť a výsledky
dotazníkového prieskumu). Štvrtú časť tvorí stratégia rozvoja, v ktorej sú zadefinované
priority rozvoja podľa jednotlivých oblastí.
PHSR bol vypracovávaný na základe metodiky, ktorú vydalo Ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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1 Situačná analýza
1.1 Geografická poloha a dostupnosť obce
Obec Ţemberovce sa nachádza v Nitrianskom kraji, vo východnej časti
Levického okresu, na predhorí Štiavnických vrchov. Zemepisnú polohu
charakterizujú súradnice 48º25´38´´ severnej zemepisnej dĺţky a 18º25´07´´
východnej zemepisnej dĺţky. Stred obce leţí v nadmorskej výške 215 m n. m.,
jej katastrálne územie sa rozprestiera na rozlohe 2 951 ha.
Kataster obce Ţemberovce susedí s nasledovnými obcami: Horša, Brhlovce,
Hontianske Trsťany, Súdovce, Lišov, Bátovce a Drţenice.
Administratívne je obec zaradená do obvodu Levice, územného celku Nitrianskeho
samosprávneho kraja a do NUTS II Západné Slovensko.
Obec má vzhľadom na svoju polohu pri cestnom ťahu I/51 dobré zabezpečenie
autobusovou dopravou.
Vzdialenosť obce od pólov rozvoja regionálneho a nadregionálneho významu je
nasledovná:


Ţemberovce

Levice:

15 km



Ţemberovce

Nitra:

57 km



Ţemberovce

Bratislava:



Ţemberovce

Banská Štiavnice:



Ţemberovce

Dudince:



Ţemberovce

Viedeň:

147,3 km
31,4 km
17km
223 km
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1.2 Prírodné pomery
Prírodno-geografické podmienky majú v štruktúrovaní priestorového ekonomického
systému zvláštny význam. Ovplyvňujú ekonomický rozvoj v priestore tým, ţe vytvárajú
podmienky pre lokalizáciu ekonomických činností, vplývajú na formovanie sídelnej štruktúry
a ovplyvňujú spôsob ţivota obyvateľov v regióne.
1.2.1 Geomorfologické a geologické podmienky

Obec Ţemberovce sa nachádza na juţných svahoch Štiavnických vrchov v údolí
potoka Sikenica.
Najniţším bodom je miesto, kde riečka Sikenica opúšťa chotár smerom na juhozápad
s nadmorskou výškou 117 m n. m. a najvyšším miestom je Tlstý vrch v severovýchodnom
cípe obce s nadmorskou výškou 416 m n. m.
Horninovým podkladom z prvohôr je chočský príkrov. Ten je prekrytý treťohornými
horninami sopečného pôvodu a v nivách potokov fluviálno-nivnými sedimentami (pieskami
a štrkmi), na úpätiach pahorkov fluviálnymi sedimantami stredných terás so sprašovým
krytom, vo vyšších polohách sprašovými hlinami.
1.2.2 Hydrologické podmienky

Územie obce Ţemberovce je súčasťou povodia Hronu a to prostredníctvom toku
Sikenica s prítokmi Ulička a Šurda, ktoré má v správe Slovenský vodohospodársky podnik
š.p. OZ povodie Hrona závod Levice. Ostatnú vodnú sieť tvoria odvodňovacie kanály, rigoly,
jarky. V katastri obce sa tieţ nachádza protipovodňová nádrţ.
1.2.3 Klimatické podmienky

Z klimatického hľadiska patrí územie obce Ţemberovce do teplej, suchej podoblasti,
okrsku teplom, suchom, s miernou zimou a dlhším slnečným svitom.
1.2.4 Pedologické podmienky

Pôdnym typom obce sú hnedozeme ilimerizované aţ ilimerizované pôdy. Podľa
zrnitostnej štruktúry sa jedná o pôdy hlinito-ílovité a ílovito-hlinité. Priepustnosť pôd je
stredná aţ nízka a ich retenčná schopnosť tieţ stredná. Náchylnosť pôd k erózii je
v najvyšších a stredných polohách silná aţ stredná, na ploche nivy Sikenice slabá.
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1.2.5 Stav ţivotného prostredia

Podľa koeficientu ekologickej stability, ktorého hodnota je nad 10, je územie obce
prírodná a prírode blízka krajina s výraznou prevahou ekologicky stabilných štruktúr a nízkou
intenzitou vyuţívania krajiny človekom.
Veľkou devízou územia obce je tiché a zdravé prostredie, príjemné pre bývanie, čo je
spôsobené aj niţšou intenzitou dopravy, a tým menšou hlučnosťou a prašnosťou prostredia.

1.3 História, kultúra a predpoklady pre rozvoj cestovného
ruchu
Najstaršie stopy po osídlení chotára obce pochádzajú z mladšej doby kamennej,
z mladšej doby bronzovej (nálezy luţickej kultúry) i z doby rímskej. Pri zemných prácach sa
našli podklady o civilizácii na tomto území z obdobia päťtisíc rokov pred Kristom.
Najcennejšia je kultová soška býka, našiel sa aj pazúrik z oblasti Krakova a obelix
z východného Slovenska, čo poukazuje na to, ţe sa tu stretávali obchodné cesty. Mnoţstvo
keramických čriepkov a kostí hospodárskych zvierat dokazuje spôsob ţivota obyvateľov
neolitického sídla. Katastrálnym územím obce prechádza spečený val, ktorého pôvod, funkcia
i stavitelia nie sú doteraz známi, boli a sú predmetom rôznych teórií. Podľa archeologického
výskumu, ktorý sa uskutočnil v rokoch 1975 - 1977 je tento spečený val pokračovaním
spečeného valu vedúceho z Maďarska, ktorý plnil obrannú funkciu Keltov, Rimanov, Avarov,
Slovanov a slúţil aj ako protitatárske alebo protiturecké opevnenie.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1234. Ţemberovce boli rodovým
majetkom rodu Zembery, ktorý tu vlastnil majetky do konca 19. storočia. Obec vznikla v roku
1946 zlúčením Horných a Dolných Ţemberoviec.
Ţemberovce majú výborné prírodné a bohaté kultúrno – historické podmienky, ktoré
sú predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie, a to najmä v letnom období.
Severná časť obce hraničí so Štiavnickými vrchmi, ktoré sú zaujímavé pre turistiku, zber
lesných plodov, hubárčenie a poľovníctvo. Poľovný revír je bohatý na srnčiu, diviačiu, jeleniu
a drobnú zver. Na svoje si prídu aj rybári na vodnom toku Sikenica.
Z kultúrno-historických pamiatok sa tu nachádza klasicistický neorománsky upravený
kaštieľ z konca 19. storočia, ktorý bol v rámci reštitúcie v roku 1993 vrátený pôvodnej
majiteľke. Vínne pivnice, ktoré sú súčasťou kaštieľa, vyuţíva miestne poľnohospodárske
druţstvo v rámci agroturistiky. Medzi sakrálne pamiatky patrí evanjelický kostol tolerančný
z roku 1886 a barokový rímskokatolícky kostol z roku 1754. Kostol postavili bratia Jozef
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a Juraj Barošovci a je zasvätený Menu Panny Márie. Stavba kostola je jednoloďová so
sakristikou a predstavanou veţou. Zo svetských pamiatok nájdeme v obci neskorobarokovú
kúriu z prvej polovice 18. storočia, klasicistickú kúriu z prvej polovice 19. storočia a pomník
účastníkom a obetiam 2. svetovej vojny. Na pamiatku mjr. Daniela Gondu bol v roku 1949
odhalený pomník na evanjelickom cintoríne a v roku 1964 pamätná tabuľa na jeho rodnom
dome.
V obci sa kaţdoročne konajú viaceré akcie: fašiangový sprievod, stavanie mája,
futbalové a volejbalové turnaje, zapaľovanie jánskych ohňov, oslavy SNP, výstava
dopestovaného ovocia a zeleniny, výstava ručných prác členov Klubu dôchodcov, Mikulášsky
večer pre deti. Bohatú tradíciu má súbor maţoretiek, ktoré reprezentujú obec v širokom okolí.
Obľubu si získal aj stolnotenisový vianočný turnaj „O ţemberovskú makovicu“.
V obci sa narodil mjr. Daniel Gonda, hrdina SNP in memoriam, ktorý je tu aj
pochovaný.

1.4 Demografická situácia
1.4.1 Vývoj počtu obyvateľov

Obec Ţemberovce sa s celkovým počtom obyvateľov 1225 (k 31. 12. 2006) zaraďuje
medzi stredne veľké obce okresu Levice.
Vývoj počtu obyvateľov v obci Ţemberovce má za obdobie rokov 2001 – 2006
kolísavú tendenciu. V roku 2006 sa celkový počet obyvateľov zvýšil v porovnaní s rokom
2001 o 1,4 %.
Tabuľka 2: Vývoj počtu obyvateľov v období rokov 2001 – 2006.
Obdobie

Ukazovateľ
Počet obyvateľov
Narodení
Zomrelí
Prirodzený prírastok
Prisťahovaní
Odsťahovaní
Migračný prírastok
Celkový prírastok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1242
3
13
-10
21
20
1

1231
10
18
-8
21
34
-13

1210
6
21
-15
32
22
10

1205
7
15
-8
55
20
35

1232
9
19
-10
25
22
3

1225
8
21
-13
30
22
8

-11

-21

-5

27

-7

-5

Zdroj: OcÚ Ţemberovce
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Graf 1: Vývoj počtu obyvateľov v období rokov 2001 - 2006
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Zdroj: OcÚ Ţemberovce

Prirodzený prírastok vyjadruje rozdiel medzi počtom narodených a zomretých v obci a
v sledovanom období rokov 2001 – 2006 má v obci klesajúcu tendenciu, s najniţšou
hodnotou v roku 2003, a to -15 a s najvyššou hodnotou v rokoch 2002 a 2004 (-8).
Graf 2: Vývoj prirodzeného prírastku v období rokov 2001 – 2006
25
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5
0
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-10
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-20
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Prirodzený prírastok

Zdroj: OcÚ Ţemberovce

Migračný prírastok vyjadruje rozdiel medzi počtom prisťahovaných a odsťahovaných
obyvateľov. V obci Ţemberovce má migračný prírastok kolísavý charakter, najvyšší bod
dosahuje v roku 2004, kedy v obci prebehla najvýraznejšia migračná vlna s počtom 55
prisťahovalcov.
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Graf 3: Vývoj migračného prírastku v období 2001 - 2006
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Zdroj: OcÚ Ţemberovce

1.4.2 Veková štruktúra

Všeobecným problémom vidieckych obcí je nepriaznivá veková štruktúra z hľadiska
produktívnych vekových kategórií. Tento problém sa týka aj obce Ţemberovce, veková
štruktúra obyvateľstva nie je veľmi priaznivá, pretoţe poproduktívna zloţka (ţeny nad 55,
muţi nad 60 rokov) prevláda nad predproduktívnym obyvateľstvom (vek 0 – 14 rokov).
Jednoznačnú prevahu v obci má obyvateľstvo v produktívnom veku, ktoré tvorí
takmer 60 % z celkového počtu obyvateľov.
Priemerný vek muţov v roku 2001 bol 37 rokov a priemerný vek ţien bol 40,8 rokov.
Koeficient starnutia bol 1,33, čo znamená, ţe počet obyvateľov v poproduktívnom veku je
vyšší ako počet obyvateľov v predproduktívnom veku, a teda populácia v obci starne.
Graf 4: Veková štruktúra obyvateľstva v roku 2001

17,9%

22,6%

59,5%

Predproduktívny vek

Produktívny vek

Poproduktívny vek

Zdroj: OcÚ Ţemberovce
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Z vekovej pyramídy vidieť, ţe najväčšie zastúpenie majú v obci muţi aj ţeny vo veku
10 – 14 rokov ţivota a muţi vo veku 45 – 49 rokov. Najniţšie zastúpenie majú ţeny nad 85
rokov a muţi vo veku 80 – 84 rokov.
Graf 5: Veková pyramída obyvateľstva
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10 - 14
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Zdroj: OcÚ Ţemberovce

1.4.3 Vzdelanostná štruktúra obyvateľov

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva zohráva významnú úlohu pri ekonomickom
rozvoji

obce

a rozvoji

trhu

práce.

Dôleţitú

úlohu

zohrávajú

najmä

obyvatelia

s vysokoškolským vzdelaním a úplným stredným vzdelaním s maturitou.
Hoci sa vzdelanostná úroveň v porovnaní s rokom 1991 podstatne zlepšila, obec
Ţemberovce je stále charakterizovaná nízkou vzdelanostnou úrovňou, dominantné postavenie
majú vyučení obyvatelia a obyvatelia so základným vzdelaním. Vysokoškolsky vzdelaní
obyvatelia tvoria 4,7 % z celkového počtu obyvateľov.
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Graf 6: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v roku 2001
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Zdroj: SOBD 2001

1.4.4 Národnostná štruktúra obyvateľstva

V obci jednoznačne prevláda obyvateľstvo slovenskej národnosti, ktoré tvorí 98,3 %
všetkých obyvateľov, čo znamená, ţe obec je národnostne jednoliata. V obci ţije 0,4 %
obyvateľov maďarskej národnosti, 0,5 % obyvateľov českej národnosti a 0,8 % obyvateľov,
ktorí sa hlásia k iným národnostiam.
Graf 7: Národnostná štruktúra obyvateľstva
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Zdroj: SOBD 2001
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1.5.5 Konfesijná štruktúra obyvateľstva

V obci Ţemberovce majú najvyšší podiel obyvatelia hlásiaci sa k rímsko-katolíckej
cirkvi, a to 63,6 %. K evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa hlási 26,9 % obyvateľov.
Obyvatelia iného alebo nezisteného vyznania spolu tvoria 1,2 % a bez vyznania je 7,3 %
z celkového počtu obyvateľov.
Graf 8: Konfesijná štruktúra obyvateľstva
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1.5 Technická infraštruktúra obce
Infraštruktúra je podmieňujúcim faktorom ekonomického a sociálneho rozvoja
regiónov. Technická infraštruktúra je rozvojovým faktorom bezprostredne ovplyvňujúcim
alokáciu firiem, ich výkonnosť a efekty. Je rovnako dôleţitá aj pre kvalitu ţivota obyvateľov.
Úroveň a stav technickej infraštruktúry je vyjadrením a odzrkadlením civilizačnej úrovne
spoločnosti. Slúţi firmám a obyvateľstvu. Prostredníctvom technickej infraštruktúry dochádza
k prepojeniu medzi výrobcom a spotrebiteľom, pribliţuje prácu i sluţby obyvateľstvu. Jej
dostatok stimuluje rozvoj sluţieb a nových výrob. Preto je jednou zo základných podmienok
vstupu kapitálu do priestoru rozvinutá a komplexne vybudovaná infraštruktúra.
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Obec Ţemberovce je elektrifikovaná, plynofikovaná. K dispozícii je čistiareň
odpadových vôd (ČOV).
1.5.1 Cestné a dopravné siete

Dostupnosť územia a kvalitná dopravná infraštruktúra sú dôleţité prvky ovplyvňujúce
ekonomický a sociálny rozvoj územia. Hlavnú dopravnú kostru obce tvorí cesta I. triedy I/51,
ktorá prechádza obcou v smere Levice – Zvolen a je pre obec najdôleţitejšou dopravnou
tepnou.
Miestne komunikácie sú v nevyhovujúcom stave, absentujú chodníky pre chodcov
a priestory na parkovanie.
Obec má vzhľadom na svoju polohu pri cestnom ťahu I/51 dobré zabezpečenie
autobusovou dopravou, a to tak diaľkovou, ako aj prímestskou. Cez obec prechádza 9
autobusových liniek, z toho 4 diaľkové.
1.5.2 Energetické siete

Obec je elektrifikovaná od obdobia rokov 1940 – 1941. Verejné osvetlenie je
v nevyhovujúcom technickom stave, vyţaduje si modernizáciu s hľadaním moţnosti úspor
elektrickej energie.
V rokoch 1998 – 2000 bola spravená plynofikácia obce. Zdrojom plynu je VTL
regulačná stanica v obci Nová Dedina. Z nej je do obce privedené STL plynové potrubie D
160. Na plyn je v obci napojených 99 % obyvateľov. Obec bola plynofikovaná v období
rokov 1999 – 2000. Stav plynovej siete sa klasifikuje ako dobrý. Plyn je vyuţívaný pre
potreby vykurovania, varenia a prípravu TUV pre rodinné domy a menšie prevádzky
miestneho významu.
1.5.3 Vodné hospodárstvo a kanalizácia

Obec má verejný vodovod, budovaný v sedemdesiatych rokoch, pričom ho má
v prenájme Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Napojenosť obyvateľov naň je 91 %.
Obec zatiaľ nie je vybavená kanalizáciou. Obyvatelia majú vybudované ţumpy, ktoré
sú prevaţne staré a v nevyhovujúcom stave. Obec disponuje ČOV, ktorá je zatiaľ v skúšobnej
prevádzke.
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1.5.4 Odpadové hospodárstvo

Zber a likvidácia KO sa zabezpečuje dvakrát do mesiaca prostredníctvom zdruţenia
obcí pre separovaný zber TATIAR. Obec má zavedený separovaný zber odpadu pre papier,
sklo, plasty, ţelezné a neţelezné kovy.
V sledovanom období rokov 2001 – 2006 má produkcia komunálneho odpadu
kolísavú, prevaţne však klesajúcu tendenciu. V roku 2006 sa zníţila produkcia KO
v porovnaní s rokom 2001 o takmer 15 %. Percentuálny podiel separovaného odpadu z TKO
má kolísavý charakter, najviac vyseparovaného odpadu bolo v roku 2003, a to 17,3 %.

Tabuľka 1: Vývoj mnoţstva tuhého komunálneho odpadu a vyseparovaného odpadu
Obdobie

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Komunálny odpad v t

157,3

145,8

142,5

195

145,7

136,8

% podiel separovaného odpadu z TKO

11,3

9,7

17,3

8,8

13

10,6

Zdroj: OcÚ Ţemberovce

Graf 9: Vývoj mnoţstva komunálneho odpadu v t
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Zdroj: OcÚ Ţemberovce

Systém odpadového hospodárstva v obci v súčasnosti stačí pokrývať miestne potreby,
ale vyţaduje si vyriešenie spôsobu nakladania s bioodpadom.
Estetický vzhľad obce je klasifikovaný ako neuspokojivý, mimoriadne nepriaznivým
javom je tvorba čiernych skládok.
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1.6 Sociálna infraštruktúra obce
Sociálna infraštruktúra je dôleţitá najmä pre uspokojovanie potrieb obyvateľstva, ale
má vplyv aj na rozmiestňovanie niektorých výrob. Rozmiestnenie sociálnej infraštruktúry je
spojené najmä so štruktúrou osídlenia, ako aj s veľkosťou sídel. Sociálna infraštruktúra sa
koncentruje a komplexnejšie rozvíja skôr v sídlach mestského typu.
Koncentrácia zdrojov, verejných a súkromných, do priestoru a smerovaná do rozvoja
sociálnej infraštruktúry môţe pomôcť dynamike jej rozvoja, pričom sa zachová rôznorodosť
a identita vlastníckych foriem. Najčastejšie sa pri sociálnej infraštruktúre hodnotí: bytový
fond, školstvo, sociálne sluţby, zdravotníctvo a kultúra.
1.6.1 Domový a bytový fond

Celkový počet rodinných domov v obci je 487, z toho 367 trvalo obývaných a 14
určených na rekreáciu. Všetky domy sú s 1 – 2 nadzemnými podlaţiami. Priemerný vek
domov je 40 rokov. Počet obyvateľov, ktorí bývajú v rodinných domoch je 1134.
V obci sa okrem rodinných domov nachádza 6 bytových domov s 28 bytmi a 4 ostatné
budovy. Priemerný vek bytových domov je 25 rokov a ostatných budov 48 rokov. Počet
obyvateľov, ktorí bývajú v bytových domoch je 99 a v ostatných budovách 4.
1.6.2 Školstvo

V obci sa nachádza spojená základná škola s materskou školou. Deti tak nemusia
dochádzať za vzdelaním do iných obcí. Naopak, do školy v Ţemberovciach dochádzajú deti
z nasledovných obcí, resp. častí obcí: Drţenice, Brhlovce, Krškany – Zajačia dolina, Nová
Dedina – časť Kamenec, Levice – časť Horša a Hontianske Trsťany.
1.6.3 Zdravotníctvo

V obci sa nachádza zdravotné stredisko, v ktorom v súčasnosti pôsobia 2 lekári, a to
praktický lekár pre dospelých a stomatológ. V obci sa tieţ nachádza lekáreň.
1.6.4 Sociálna starostlivosť – DSS

V obci sa nenachádza ţiadne zariadenie sociálnych sluţieb, avšak obec zabezpečuje
rozvoz obedov pre starších obyvateľov. V prípade potreby sa obyvatelia obce môţu obrátiť na
sluţby sociálnej starostlivosti v Leviciach, Santovke a Domadiciach.
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1.6.5 Sluţby obyvateľstvu

Obcou sú zabezpečované sluţby pre potreby obyvateľstva. V obci sa nachádza:
-

poštový úrad

-

matričný úrad

-

farský úrad (2):

kostol (2)
dom smútku (2)
cintorín (2),
pohrebníctvo

- kultúrny dom
-

obecná knižnica

- predajne potravinárskeho tovaru (4) a rozličného tovaru (1)
- kvetinárstvo a kaderníctvo
- športové zariadenia (veľké a malé futbalové ihrisko)
- stravovanie a pohostinstvá (3)
- ubytovacie zariadenie
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1.7 Ekonomika obce
1.7.1 Podnikateľské aktivity v obci

Tabuľka 2: Podnikateľské subjekty na území obce
Názov podniku

Odvetvie hospodárstva

Coop Jednota

sluţby

Počet zamestancov
60 stálych + 50
sezónnych
10

Pohostinstvo V parku

sluţby

3

Šenk U speváka

sluţby

2

Doctor Café

sluţby

2

Penzión u Anny

sluţby

3

Kvetinárstvo a pohrebníctvo

sluţby

3

Chlieb – pečivo

sluţby

1

Potraviny

sluţby

1

Lekáreň

sluţby

2

Kaderníctvo

sluţby

1

Rozličný tovar

sluţby

3

Stolárstvo
Klampiarstvo

výroba

1

výroba

1

Pálenica

sluţby

1

Píla

sluţby

4

SHR

prvovýroba

3

sluţby

9

Poľnohospodárske druţstvo

poľnohospodárstvo

Iné FO – podnikatelia

Zdroj: OcÚ Ţemberovce
1.7.2 Ekonomická aktivita obyvateľstva

Tabuľka 3: Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
Obdobie
1991
2001

EAO spolu
623
586

Odchádzka za
prácou
44,9 %
318
47,2 %
244
v%

v%
51 %
43 %

Zdroj: SOBD 1991, 2001, OcÚ Ţemberovce

Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO) v obci Ţemberovce je 586, z toho
266 ţien a 320 muţov.
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Ekonomicky aktívne obyvateľstvo tvorí 47,2 % z celkového počtu obyvateľov. Denne
za prácou odchádza 244 obyvateľov. Obyvatelia odchádzajú za prácou do Levíc, Nitry,
Bratislavy a Tlmáč.
Tabuľka 4: Ekonomická štruktúra obyvateľstva
Odvetvie
Poľnohospodárstvo a súvisiace sluţby
Priemyselná výroba
EAO bez udania odvetví
Verejná správa
Veľkoobchod, maloobchod
Obchodné sluţby, výskum a vývoj
Stavebníctvo
Školstvo
Lesníctvo
Doprava, skladovanie a spoje
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Hotely a reštaurácie
Ostatné sluţby
Peňaţníctvo a poisťovníctvo
Výroba a rozvod elektriny, plynu, vody
Ťaţba nerastných surovín
SPOLU

Počet zamestnaných

% zamestnanosti

126
106
82
54
42
31
29
28
20
19
18
14
7
5
4
1
586

21,5
18,1
14,0
9,2
7,2
5,3
4,9
4,8
3,4
3,2
3,1
2,4
1,2
0,9
0,7
0,2
100 %

Zdroj: SOBD 2001

Ekonomická aktivita obyvateľstva je sústredená najmä v terciárnom sektore, ktorý
zamestnáva 43 % obyvateľov. Primárny sektor sa na zamestnanosti podieľa 29 %
a sekundárny sektor 28 %. V terciárnom sektore prevládajú pracujúci vo verejnej správe
a veľkoobchode, maloobchode.
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Graf 10: Zamestnanosť obyvateľstva podľa sektorov
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Zdroj: SOBD 2001

1.7.3 Majetok obce

Celková hodnota majetku obce Ţemberovce k 31. 12. 2007 bola 83 473 tis. Sk. Na
celkovej hodnote majetku sa najvyššou mierou podieľa dlhodobý hmotný majetok a v rámci
neho nehnuteľný majetok. V sledovanom období rokov 2005 – 2007 obec disponovala 8
druhmi majetku.
Tabuľka 5: Majetok obce v tis. Sk
Druh majetku

2005

2006

2007

Dlhodobý hmotný

45 455

51 525

51 532

- pozemky

3 831

3 831

3 838

- budovy, stavby

34 006

34 006

35 439

- inventár

1 826

2 016

2 016

- dopravné prostriedky

12

12

12

- drobný HM

42

42

42

- obstaranie DHM

5 738

11 618

10 185

Dlhodobý finančný

7 251

7 251

7 251

Obeţný majetok

25 110

29 323

24 690

Spolu

77 816

88 099

83 473

Zdroj: OcÚ Ţemberovce

V roku 2007 majú dominantné postavenie budovy a stavby (35 439 tis. Sk) a dlhodobý
obstaranie DHM (10 185 tis. Sk). Najmenšiu hodnotu majetku obce predstavuje drobný HM
(42 tis. Sk) a dopravné prostriedky (12 tis. Sk).
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Graf 12: Majetok obce v tis. Sk v roku 2008
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Zdroj: OcÚ Ţemberovce

Rok
postavenia

Stav

Súčasné vyuţitie

Kultúrny dom

1978

Potrebná
rekonštrukcia

kultúrne akcie

Zdravotné stredisko

1997

Dobrý

zdravotné + ostatné sluţby

Budova

Budova základnej školy:
Pavilón A, Pavilón B
Telocvičňa, Budova MŠ s
jedálňou

1968

Obecný úrad
Sociálne zariadenie na ihrisku

1950
1992

Poţiarna zbrojnica
Sklad cementu
Sklad náhradných dielov
Garáţ v bani
Márnica (rím.-kat.)
Márnica (evanj.)
Rodinný dom v bani

A - Nevyuţíva sa,
nevyhovujúci
stav;
B, telocvičňa a
MŠ – vyuţívané,
potrebná
rekonštrukcia

Vzdelávanie a vyučovanie,
stravovanie, MŠ

obecný úrad
sociálne zariadenie

1967
1970
1975
1978
1979
1979

Dobrý
Dobrý
Potrebná
rekonštrukcia
Nevyhovujúci
Nevyhovujúci
Nevyhovujúci
Dobrý
Dobrý

1945

Dobrý

v prenájme

poţiarna zbrojnica
nevyuţíva sa
nevyuţíva sa
nevyuţíva sa
márnica
márnica

Tabuľka 6: Vyuţitie budov vo vlastníctve obce
Zdroj: OcÚ Ţemberovce
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1.7.4 Rozpočet obce, finančná a daňová sila

V sledovaných rokoch 2005 – 2007 dochádza k miernemu nárastu beţných príjmov
obce, najvyššie beţné príjmy dosiahla obec v roku 2006, a to 16 236 tis. Sk. V rámci beţných
príjmov v sledovanom období zaznamenali nárast iba daňové príjmy.
Tabuľka 7: Beţné príjmy obce za jednotlivé roky v tis. Sk
Druh príjmu
2005
2006
2007
Daňové príjmy

5 909

7 786

8 569

Nedaňové príjmy

8 272

8 432

6 298

269

16

26

14 450

16 234

14 893

Ostatné príjmy
Spolu
Zdroj: OcÚ Ţemberovce

Na beţných príjmoch obce v roku 2007 sa najvyššou mierou podieľali daňové príjmy,
a to 57,5 % a nedaňové príjmy (42,3 %). Ostatné príjmy tvorili iba 0,2 %.
Graf 13: Rozdelenie beţných príjmov obce v roku 2007

0,2%

42,3%

57,5%

Daňové príjmy

Nedaňové príjmy

Ostatné príjmy

Zdroj: OcÚ Ţemberovce

Kapitálové príjmy majú v sledovanom období rokov 2005 – 2007 klesajúcu tendenciu.
V roku 2006 sa v porovnaní s rokom 2005 zníţili o 6 % a v roku 2007 predstavovali uţ iba
8 000 Sk.
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Tabuľka 8: Kapitálové príjmy obce v tis. Sk
2005
2006
Kapitálové príjmy

8 931

2007

8 408

8

Zdroj: OcÚ Ţemberovce

V kaţdom sledovanom roku beţné príjmy obce prevyšujú beţné výdavky. Najvyššie
beţné výdavky dosiahla obec v roku 2005 a najniţšie v roku 2006.
Kapitálové výdavky sa v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005 zvýšili o 25 %, avšak
v roku 2007 majú nulovú hodnotu.
Tabuľka 9: Beţné a kapitálové výdavky obce za jednotlivé roky v tis. Sk
2005

2006

2007

Beţné výdavky

14 050

13 040

13 262

Kapitálové výdavky

9 075

11 320

0

Zdroj: OcÚ Ţemberovce

Daňová sila obce (daňové príjmy v prepočte na jedného obyvateľa) v sledovaných
rokoch rastie, obec bola daňovo najsilnejšia v roku 2007. V tomto roku sa daňová sila obce
zvýšila o 46 % oproti roku 2005.
Finančná sila obce (celkové príjmy obce v prepočte na jedného obyvateľa)
v sledovanom období kolíše, čo má priamy súvis ekonomickou stabilitou v obci. V roku 2007
bol zaznamenaný pokles o 35,6 % oproti roku 2005.
Tabuľka 10: Vývoj finančnej a daňovej sily obce (v Sk v prepočte na obyvateľa)
Ukazovateľ

2005

2006

2007

Nárast 05/07

Daňová sila

4 796,3

6 355,9

7 023,8

146,4

Finančná sila

18 978,1

20 115,9

12 213,9

64,4

Zdroj: OcÚ Ţemberovce
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1.8 Združenia, realizované projekty
Obec Ţemberovce je členom nasledujúcich zdruţení resp. mikroregiónu:
- Regionálne zdruţenie miest a obcí Tekova (od 16. 02. 1995),
- Mikroregión Tekov-Hont
- Zdruţenie obcí pre separovaný zber TATIAR (od 20.08.2003),
- celoslovenské zdruţenie ZPOZ „Človek človeku“ (od 01. 01. 2003)
- Regionálne vzdelávacie centrum (od 18. 04. 2002)
- obec Ţemberovce v spolupráci s inými obcami zriadila 28.2.2003 „Spoločný obecný úrad so
sídlom v Leviciach“ na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zvereného do
pôsobností obcí
- obec Ţemberovce je od roku 25.2.2004 akcionárom v akciovej spoločnosti Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra s počtom akcií 7 251 s 0,14 % podielom na základnom
imaní spoločnosti
- obec Ţemberovce podpísala dňa 29.07.2007 Priateľskú zmluvu s partnerskou obcou Santov
(Pilisszántó) z Maďarskej republiky.
Zo štrukturálnych fondov boli realizované nasledovné projekty:
1. Vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie obce Ţemberovce, ERDF (75 %),
štátny rozpočet SR: 319 000 Sk (20 %)
2. Dostavba čistiarne odpadových vôd, Environmentálny fond SR: 3 900 000 Sk
3. Program vzdelávania a vytvorenia inkubátora pre ţeny a muţov vracajúcich sa na trh
práce v regióne obce, ESF: 1 812 850 Sk
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2 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu
Za účelom zistenia názorov miestnych obyvateľov o kvalite ţivota v obci Ţemberovce
bol uskutočnený dotazníkový prieskum, ktorý umoţnil obyvateľom vyjadriť názory na
jednotlivé oblasti ţivota v obci a zároveň navrhnúť moţnosti riešenia problémov, ktoré v obci
vnímajú. Dotazníkový prieskum má za úlohu pomôcť predstaviteľom obce Ţemberovce pri
hľadaní moţností na zlepšenie kvality ţivota obyvateľov, a to zistením, čo obyvatelia
skutočne chcú. Dotazníkový prieskum tým predstavuje dôleţitý nástroj pri definovaní
rozvojových priorít a cieľov obce Ţemberovce. Dotazník sa skladal z 5 častí:
1) Charakteristika respondenta
2) Obec ako miesto bývania
3) Obec ako sociálny priestor
4) Obec a jej rozvoj
5) Zapojenie detí a mládeţe do dotazníkového prieskumu.
Dotazník bol rozposlaný medzi

respondentov, s veľmi nízkou návratnosťou 29

dotazníkov, čo predstavuje návratnosť 6,4 %.
Z celkového počtu 29 respondentov plánuje svoju budúcnosť spojiť so ţivotom v obci
Ţemberovce 26 obyvateľov (89,7 %) a 3 respondenti zvolili moţnosť „nie“ (10,3 %).
Z prieskumu vyplýva, ţe prevaţná väčšina respondentov má záujem o bývanie v obci
Ţemberovce, čo je pre obec pozitívne zistenie.

2. 1 Charakteristika respondenta
Prvá časť dotazníkového prieskumu „Charakteristika respondenta“ bola zameraná na
zistenie základných informácií o respondentovi, teda pohlavie, vek a miesto pracoviska. Táto
časť dotazníka nám pomáha odhaliť, k akým názorom a návrhom inklinujú určité skupiny
obyvateľstva.
Z celkového počtu 29 dotazníkov vyplnili ţeny 16 dotazníkov, čo predstavuje 55 %.
Muţi tvoria 45 % z celkového počtu respondentov.
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Graf 14: Štruktúra respondentov podľa pohlavia

44,8%
55,2%

muţi

ţeny

Zdroj: Dotazníkový prieskum RRA Topoľčiansko

Veková štruktúra respondentov obce bola sledovaná prostredníctvom nasledovných skupín:
Vek (od - do)

Počet vyplnených dotazníkov

Percentuálne vyjadrenie

15 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 65
65 a viac
SPOLU

0
5
5
2
9
4
2
27

0
18.5
18.5
7.4
33.3
14.9
7.4
100 %

Zdroj: Dotazníkový prieskum RRA Topoľčiansko

Z hľadiska vekovej štruktúry sa výrazne prejavuje dominancia respondentov vo veku
50 – 59 rokov, ktorí tvoria viac ako 33 % respondentov. Ani jeden dotazník sa nevrátil od
vekovej skupiny 15. – 19. ročných.
Graf 15: Veková štruktúra respondentov
nad 65 rokov
60 - 65 rokov
50 - 59 rokov
40 - 49 rokov
30 - 39 rokov
20 - 29 rokov
15 - 19 rokov
0
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Zdroj: Dotazníkový prieskum RRA Topoľčiansko
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33,3 % respondentov je zamestnaných priamo v obci, 7,4 % respondentov v okolí
obce, 18,5 % v okresnom meste Levice, 40,8 % respondentov zvolilo odpoveď "iné" a 2
respondenti na otázku neodpovedali.

2. 2 Obec ako miesto bývania
Cieľom druhej časti dotazníku „Obec ako miesto bývania“ bolo zistiť, ako obyvatelia
vnímajú obec Ţemberovce ako miesto bydliska, čo ich motivuje pre bývanie v obci, aký by
bol ich hlavný dôvod na prípadné odsťahovanie sa a ako sú spokojní s poskytovanými
sluţbami v obci. V tejto časti dotazníku bol vytvorený aj priestor pre respondentov, v ktorom
mohli vyjadriť svoje názory na jednotlivé druhy verejných sluţieb, ktoré sú poskytované
v obci.
Z odpovedí respondentov jednoznačne vyplýva, ţe obyvatelia sú k obci viazaní najmä
tým, ţe obec pre nich predstavuje rodisko, rodinné zázemie a vlastnia na jej území
nehnuteľnosť. Respondenti povaţujú za dôleţité aj čisté ţivotné prostredia, dobré sociálne
vzťahy a zvyk. Pri ostatných kategóriách boli zaznamenané minimálne počty hlasov, z toho
vyplýva, ţe obyvatelia im nepripisujú značný dôvod pre bývanie v obci.
Graf 16: Hlavný dôvod bývania v obci
Iný dôvod
Dobrá infraštruktúra
Estetické dôvody a pokoj
Čisté ŽP a pekná príroda
Zvyk
Dobré sociálne vzťahy
Výhodné dopravné spojenie s okolím
Rodisko, rodinné dôvody, vlastníctvo
majetku
0
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30

Zdroj: Dotazníkový prieskum RRA Topoľčiansko

Ako dôvod pre prípadné odsťahovanie sa z obce je uvádzaných viacero alternatív,
ktoré by obyvateľov najviac motivovali k tomuto kroku. Najviac respondentov sa priklonilo
k trom základným problémom obce, ktorými sú: absencia vlastného domu alebo
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hospodárstva, zlé sociálne vzťahy a málo pracovných príleţitostí. Ďalším dôvodom na
odsťahovanie by bolo znečistené ţivotné prostredie a málo moţností na sebarealizáciu.
Estetické dôvody nepovaţuje za dôvod k odsťahovaniu ani jeden respondent.
Graf 17: Dôvod prípadného odsťahovania sa z obce
Iný dôvod
Zlé možnosti nákupu a využívania služieb
Zlá infraštruktúra
Málo pracovných príležitostí
Znečistené životné prostredie
Málo možností na sebarealizáciu
Veľká vzdialenosť od mesta
Zlé sociálne vzťahy
Nevýhodné dopravné spojenie s okolím
Absencia vlastného domu alebo hospodárstva
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Zdroj: Dotazníkový prieskum RRA Topoľčiansko

Ďalšou skúmanou kategóriou v dotazníkovom prieskume bola spokojnosť obyvateľov
s jednotlivými oblasťami technickej a sociálnej infraštruktúry. Pri otázke, ako sú obyvatelia
spokojní s poskytovaním sluţieb v obci, sa najviac respondentov negatívne vyjadrilo
k vybavenosti vodovodom a kanalizáciou, dostupnosti verejného internetu a bezpečnosti a
ochrane osobného majetku. Obyvatelia sú taktieţ nespokojní s kniţnicou.
Spokojnosť obyvateľov sa prejavila aj s vybavením obce plynom, vybavením obce
verejným osvetlením a s pokrytím signálom mobilných sietí.
Priemerná spokojnosť respondentov prevláda v oblasti sociálnej starostlivosti,
poţiarnej ochrany, všeobecnej zdravotníckej starostlivosti, ponuky sluţieb a obchodov, s
prácou obecného úradu a miestnej samosprávy a s moţnosťami športového vyţitia.
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Graf 18: Spokojnosť občanov s poskytovanými sluţbami
Práca obecného úradu a miestnej samosprávy
Bezpečnosť a ochrana osobného majetku
Ponuka služieb a obchodov
Pokrytie signálom mobilných sietí
Dostupnosť verejného internetu
Knižnica
Dom smútku
Sociálna starostlivosť
Vzdelávanie
Možnosti kultúrneho vyžitia
Možnosti športového vyžitia
Všeobecná zdravotnícka starostlivosť
Požiarna ochrana
Vybavenie obce plynom
Vybavenie obce verejným osvetlením
Vybavenosť vodovodom a kanalizáciou

0
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Zdroj: Dotazníkový prieskum RRA Topoľčiansko

2. 3 Obec ako sociálny priestor
Kvalitu ţivota a spokojnosť obyvateľov výraznou mierou ovplyvňujú vzájomné
sociálne vzťahy a interakcie, zapojenie obyvateľov do rozhodovacích aktivít v obci ako
aj vzťah miestnej samosprávy k obyvateľom. Skúmanie uvedených kategórií bolo predmetom
3. časti dotazníku „Obec ako sociálny priestor“.
Vyhodnotenie odpovedí týkajúcich sa susedských vzťahov poukázalo na to, ţe väčšina
respondentov vníma susedské vzťahy v obci ako blízke (38 %) a skôr voľné (31 %).
K moţnosti „takmer ţiadne“ sa priklonilo 14 % respondentov. Keďţe skoro polovica
opýtaných vníma vzťahy v obci ako blízke aţ veľmi blízke moţno konštatovať, ţe v obci
prevláda spolupatričnosť medzi miestnymi obyvateľmi, čo je pre obec pozitívne zistenie.
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Graf 19: Vzájomné susedské vzťahy a interakcie
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10,3%
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veľmi blízke
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skôr voľné
takmer ţiadne
ţiadne

31,0%

Zdroj: Dotazníkový prieskum RRA Topoľčiansko

V oblasti diania v obci a zapájania sa občanov do rozvojových aktivít sa najviac
respondentov stotoţnilo s odpoveďou „áno, občas“ (59 %). K moţnosti „áno“ sa priklonilo
24 % opýtaných a k odpovedi „nie“ 17 % respondentov.
Graf 20: Zapájanie občanov do rozvojových aktivít

17%

24%

59%

áno

áno, občas

nie

Zdroj: Dotazníkový prieskum RRA Topoľčiansko
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Medzi hlavné dôvody, prečo obyvatelia nemajú záujem zapájať sa do rozvojových
aktivít, patrí hlavne nedostatok času a informácií ako aj fakt, ţe obyvatelia nevedia, ako by
mohli pomôcť. Ako iný dôvod najčastejšie respondenti uvádzali vysoký vek a nepriaznivý
zdravotný stav.

Zlé vzťahy s
obecným
úradom

Nerešpektovanie
pripomienok

Nezáujem

Neviem, ako by
som mohol
pomôcť

Nedostatok
informácií

Nedostatok
voľného času

14
12
10
8
6
4
2
0

Iný dôvod

Graf 21: Dôvod nezapájania sa do rozvojových aktivít

Zdroj: Dotazníkový prieskum RRA Topoľčiansko

Respondenti uvádzajú, ţe do rozvojových aktivít by sa zapájali v prípade lepšej
informovanosti a lepších vzťahov s predstaviteľmi obce. Na otázku neodpovedalo aţ 69 %
opýtaných.
Súčasťou časti dotazníku „Obec ako sociálny priestor“ bolo aj zistenie, ako sú
obyvatelia spokojní s mnoţstvom pracovných príleţitostí v obci. Najviac respondentov sa
priklonilo k moţnosti „ani spokojný, ani nespokojný“ (56 %), nespokojnosť vyjadrilo aţ 32 %
respondentov. Veľmi nespokojných je 8 % opýtaných. Ani jeden respondent nezvolil
moţnosť veľmi spokojný.
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Graf 22: Spokojnosť občanov s pracovnými moţnosťami v obci
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4,0%

32,0%
56,0%
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nespokojný

veľmi nespokojný

Zdroj: Dotazníkový prieskum RRA Topoľčiansko

2. 4 Obec a jej rozvoj
Pri plánovaní rozvojových zámerov je dôleţité priame zapojenie miestnych
obyvateľov do tvorby myšlienok, preto táto časť dotazníkového prieskumu bola zameraná na
zistenie, ktoré problémy povaţujú obyvatelia za kľúčové a ako vnímajú akútnosť ich riešenia.
Aj v tejto časti dotazníku sa vytvoril priestor pre respondentov, v ktorom mohli vyjadriť
vlastné názory a návrhy.
Ako najviac akútnu vnímajú obyvatelia potrebu rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Druhou prioritnou oblasťou, na ktorej by malo byť zamerané úsilie miestnych politikov, je
úprava verejných priestranstiev a centra obce. Ďalšie dôleţité oblasti, ktoré vnímajú
respondenti, sú: bytová výstavba a nové stavebné pozemky, rozširovanie ponuky a kvality
obchodu a sluţieb, poskytovanie sociálnej starostlivosti a podpora rozvoja podnikania.
Respondentom bol v tejto otázke vyhradený priestor pre vyjadrenie vlastných
názorov. Najviac sa zhodli na tom, ţe treba vybudovať ihrisko pre deti a zabezpečiť
bezpečnosť obyvateľov a ich majetku.
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Graf 23: Potreba riešenia problémov v obci
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Zdroj: Dotazníkový prieskum RRA Topoľčiansko

V poslednej otázke tejto časti dotazníku „Čo by ste zmenili, keby ste sa stali starostom
obce?“ mali občania moţnosť priamo vyjadriť, čo si v obci ţelajú zmeniť a akým smerom by
mala smerovať politika predstaviteľov miestnej samosprávy.
K tejto otázke sa nevyjadrilo viac ako 30 % respondentov. Opýtaní by uvítali
nasledovné

zmeny:

vodovod,

kanalizáciu,

detské

ihrisko,

zapojenie

mládeţe

do

spoločenského ţivota, odvolanie všetkých poslancov, úpravu odvodňovacích kanálov či viac
pracovných príleţitostí.

2. 5 Zapojenie detí a mládeže do dotazníkového prieskumu
Do časti dotazníku určenej pre deti a mládeţ do 18 rokov sa nezapojil ani jeden
respondent.
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3 SWOT analýza
Silné stránky – Strengths






Prírodné podmienky, vzhľad obce, dostupnosť územia
výhodná geografická poloha obce
atraktívne prírodné podmienky
výhodné lokalizačné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu
vysoký koeficient ekologickej stability
vhodné pôdno-klimatické podmienky pre poľnohospodárstvo





Demografia
vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom veku
rastúci počet obyvateľov
národnostná jednoliatosť obyvateľstva









Technická a sociálna infraštruktúra
vybudované energetické siete: elektrifikácia, plynofikácia, vodovod
ČOV
rozvinuté moţnosti kultúrneho ţivota
existencia športových podujatí
materská škola, základná škola
zdravotné zariadenie, lekáreň
stravovacie a ubytovacie zariadenia





Ekonomika
rozvinutá štruktúra sluţieb a obchodu
klesajúca miera nezamestnanosti
rastúca daňová sila obce

Slabé stránky - Weakness



Prírodné podmienky, vzhľad obce, dostupnosť územia
divoké skládky odpadov
nevyuţité kultúrne a prírodné dedičstvo a dispozície





Demografia
nepriaznivá vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
regresívny typ vekovej štruktúry – „starnutie obce“
negatívny vývoj prirodzeného prírastku




















Technická a sociálna infraštruktúra
nevybudovaná kanalizácia
priepustnosť ţúmp
zlý technický stav vodovodu
nevyhovujúca telekomunikačná sieť (hlavne internet)
zlý technický stav obecných budov
nedostatok bytov pre mladé rodiny
zlý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov
absencia chodníkov
nepostačujúce parkovacie kapacity pre miestne potreby
nedostatočná bezpečnosť dopravy
absencia priestorov na trávenie voľného času
slabá protipovodňová ochrana
nedostatočné vybavenie protipoţiarnej ochrany
nedoriešené nakladanie s bioodpadom
neekonomické verejné osvetlenie
absencia domova sociálnych sluţieb
nevyuţité verejné priestranstvá
nedoriešený systém odpadového hospodárstva





Ekonomika
málo pracovných príleţitostí
vysoká miera nezamestnanosti
vysoký podiel dlhodobo
nezamestnaných

nezamestnaných

na

celkovom

počte
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nízka mobilita časti pracovnej sily
nedostatočné vyuţívanie potenciálu vidieckej turistiky a agroturistiky
absencia vlastnej podnikateľskej činnosti obce
nedostatočné inštitucionálne pokrytie pre čerpanie fondov EÚ





Príleţitosti - Opportunities
Prírodné podmienky, vzhľad obce, dostupnosť územia
 potenciál pre pešiu turistiku, cykloturistiku
 zatraktívnenie estetického vzhľadu obce
 rozvoj poľnohospodárstva – pestovanie viniča







Technická a sociálna infraštruktúra
výstavba kanalizácie
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
výstavba chodníkov a parkoviska
zdokonalenie systému odpadového hospodárstva
budovanie ekologického povedomia u obyvateľov
zvýšenie moţností trávenia voľného času miestnych obyvateľov

Iné
nedoriešené majetkové vzťahy k pozemkom
nezáujem obyvateľov o veci verejné
nedostatočná ochrana majetku
nerozvinutý tretí sektor v obci

Ohrozenia - Threats





Demografia
negatívny vývoj prirodzeného prírastku
stagnácia počtu obyvateľov
regresívny typ vekovej štruktúry
nezáujem o bývanie v obci



Technická a sociálna infraštruktúra
zníţenie dostupnosti kultúry a vzdelávania pre obyvateľstvo





Ekonomika
obmedzené a nedostupné finančné prostriedky
nárast nezamestnanosti
nezáujem podnikateľov o investovanie v obci

Ekonomika
 rozvoj malého a stredného podnikania na vidieku
 podpora podnikateľov pri realizácii projektov
Iné
 zvýšená spolupráca a komunikácia obecného úradu a občanov
 zviditeľnenie a propagácia obce
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4 Stratégia rozvoja obce
Analýza rozvojových faktorov v území, vyhodnotenie dotazníkového prieskumu
a následná SWOT analýza viedli k vypracovaniu stromu problémov, ktorý predstavuje
základný prostriedok pre vypracovanie stratégie rozvoja obce.
Strom problémov pozostáva z definovania kľúčových problémov, ktoré predstavujú
prekáţky ďalšieho rozvoja obce a hľadania ich príčin a dôsledkov. V obci Ţemberovce boli
definované 4 kľúčové problémy s nasledovnými príčinami a dôsledkami:

4.1 Strom problémov

PRÍČINY

absencia
kanalizácie

1. KĽÚČOVÝ
PROBLÉM

DÔSLEDKY

zlý technický
stav miestnych
komunikácií

absencia
chodníkov
pre chodcov

absencia
parkovacích
priestorov

nevyhovujúci
technický stav
obec. budov

NEVYHOVUJÚCI STAV TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

nutnosť
vyuţívania
septikov
a ţúmp

obmedzená
dostupnosť
územia

zníţená
bezpečnosť
chodcov

neatraktívny
vzhľad obce

zhoršená kvalita ţivota obyvateľov
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PRÍČINY

2. KĽÚČOVÝ
PROBLÉM

DÔSLEDKY

nedostatočne
rozvinutý
systém OH

nevyhovujúci
technický stav
septikov

nízke
ekologické
povedomie

nevýrazná
podnikateľská
aktivita

NARUŠENÉ ŢIVOTNÉ PROSTREDIE
A ESTETICKÝ VZHĽAD

nelegálne
zneškodňovanie
bioodpadu

znečisťovanie
miestneho
toku a pôdy

divoké
skládky
odpadu

narušený
estetický
vzhľad obce

zníţená
bezpečnosť
obyvateľov

zhoršená kvalita ţivota obyvateľov

PRÍČINY

3. KĽÚČOVÝ
PROBLÉM

DÔSLEDKY

nedostatok
bytov pre
mladé rodiny

absencia
zariadenia
sociálnych
sluţieb

absencia
zariadení
na trávenie
voľného času

OBMEDZENÉ MOŢNOSTI SEBAREALIZĆIE OBYVATEĽOV
A ICH NÁSLEDNÁ PASIVITA

nutnosť
dochádzky
za sluţbami

slabo rozvinutý
spoločenský
ţivot

odchod predovšetkým mladých ľudí do miest
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„starnutie“ populácie
PRÍČINY

4. KĽÚČOVÝ
PROBLÉM

DÔSLEDKY

nevýrazná
podnikateľská
aktivita

slabá
propagácia
investičných
príleţitostí

nevysporiadané
pozemky

nedostatočne
vyuţitý
potenciál
CR

STAGNUJÚCA MIESTNA EKONOMIKA

málo pracovných
príleţitostí

vysoká
miera
nezamestnanosti

odchod ľudí za prácou

obmedzené
moţnosti
podnikania a
investovania

neinformovaná
verejnosť

nezáujem
podnikateľov
a investorov
o územie

stagnácia ekonomického rozvoja
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Na základe definovania kľúčových problémov sa vytvárala stratégia ďalšieho
rozvoja obce, ktorá vychádza z vízie definovanej predstaviteľmi a občanmi obce. Stratégia
predstavuje definovanie strategického cieľa, špecifických cieľov, priorít, opatrení
a následných aktivít, z ktorých bude obec vychádzať pri plánovaní a realizácii rozvojových
projektov. Pri definovaní cieľov, priorít, opatrení a aktivít stratégie rozvoja obce sme
vychádzali z najvýznamnejších rozvojových dokumentov týkajúcich územia obce, ktorými
sú: Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007 – 2013,
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2003 –
2013.
Národný strategický plán rozvoja vidieka Slovenskej Republiky na programovacie
obdobie 2007 – 2013 obsahuje 4 osi s nasledovnými cieľmi a prioritami:
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OS 1

OS 2

Zvýšenie konkurencieschopnosti
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Zlepšenie ţivotného prostredia
a krajiny

CIEĽ: zvýšiť konkurencieschopnosť

CIEĽ: vytvárať multifunkčné
poľnohospodárske a lesnícke

agropotravinárskeho a lesníckeho sektora

OS 3
Kvalita ţivota vo vidieckych
oblastiach a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva

CIEĽ: zvýšiť zamestnanosť
na vidieku a podporiť rozvoj obcí

systémy s priaznivým dosahom
na ţivotné prostredie, prírodu
a vzhľad krajiny vidieka

PRIORITY:
1) Podpora modernizácie, inovácie
a efektivity agropotravinárskeho
a lesníckeho sektora
2) Prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie
odborného prehľadu v oblasti
agropotravinárstva a lesníctva

PRIORITY:
1) Zachovanie biodiverzity
na vidieku a poľnohospodárskych
a lesohospodárskych systémov
s vysokou pridanou hodnotou
2) Zachovanie a zlepšenie
kvality podzemných a povrchových
vôd
3) Zachovanie a zlepšenie kvality
poľnohospodárskej a lesnej pôdy
4) Zmiernenie dôsledkov
klimatických zmien

PRIORITY:
1) Vytváranie pracovných príleţitostí
na vidieku
2) Podpora vzdelávacích aktivít
3) Obnova a rozvoj obcí
4) Vytváranie miestnych partnerstiev

OS 4
LEADER

CIEĽ: podpora budovania
a rozvoj miestnych
partnerstiev
a vyuţitie vnútorného
rozvojového potenciálu

PRIORITY:
1) Zlepšovanie správy
(manaţmentu) a riadenia
a mobilizácie rozvojového
potenciálu vo vidieckych
oblastiach
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Os

Verejný príspevok
Celkom €

EAFRD €

SR €

Os 1

810 612 482

607 959 361

202 653 121

Os 2

1 206 268 574

965 014 859

241 253 715

Os 3

347 405 350

260 554 012

86 851 338

Os 4

72 376 115

57 900 892

14 475 223

Technická pomoc

52 517 816

39 388 362

13 129 454

533 333

400 000

133 333

2 133 333

1 600 000

533 333

2 489 180 337

1 930 817 486

558 362 851

Z toho: NSRV – prevádzkové náklady
NSRV – akčný plán
Celkom

Poznámka: NSRV – Národná sieť rozvoja vidieka
EAFRD – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Zdroj: Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007-2013

4.2 Ciele, priority a opatrenia stratégie rozvoja obce
Strategický cieľ obce Ţemberovce pre programovacie obdobie 2007 – 2013 bol
definovaný nasledovne: „zvýšenie kvality života miestnych obyvateľov prostredníctvom
dobudovania a rekonštrukcie technickej a sociálnej infraštruktúry a zatraktívnenie obce pre
potenciálnych záujemcov o investovanie, podnikanie a bývanie v obci“.

Strategický cieľ bol rozdelený na špecifické ciele:
1)

Rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry a dobudovanie absentujúcej infraštruktúry

2)

Zatraktívnenie celkového vzhľadu obce a eliminácia estetických nedostatkov
a environmentálnych záťaţí obce

3)

Podpora podnikania a zvýšenie kvalifikácie miestneho obyvateľstva

4)

Rozšírenie ponuky sluţieb obyvateľom
Špecifické ciele sa budú dosahovať prostredníctvom nasledovných priorít, opatrení

a podopatrení:
Priorita 1: Technická infraštruktúra
Opatrenie 1: Dobudovanie a rekonštrukcia absentujúcej infraštruktúry
Podopatrenie 1: vybudovanie kanalizácie
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Podopatrenie 2: rekonštrukcia vodovodu
Podopatrenie 3: rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Podopatrenie 4: vybudovanie siete chodníkov a parkovacích miest v obci
Opatrenie 2: Modernizácia verejného osvetlenia
Podopatrenie 1: výmenou ţiaroviek za úsporné ušetriť náklady obce na verejné osvetlenie
Priorita 2: Ţivotné prostredie a estetický vzhľad obce
Opatrenie 1: Skvalitnenie systému odpadového hospodárstva
Podopatrenie 1: vybudovanie obecného kompostoviska s príslušenstvom
Opatrenie 2: Zlepšenie stavu verejnej zelene a úprava verejných plôch
Podopatrenie 1: spracovanie architektonickej štúdie verejných priestranstiev
Podopatrenie 2: úprava plôch verejnej zelene
Podopatrenie 3: vytvorenie oddychovej a rekreačnej zóny
Opatrenie 3: Zatraktívnenie celkového vzhľadu obce
Podopatrenie 1: odstránenie čiernych skládok odpadu a zamedzenie ich opätovnému vzniku
Podopatrenie 2: rekonštrukcia objektov vo vlastníctve obce
Opatrenie 4: Zapojenie verejnosti do zlepšenia stavu ţivotného prostredia
Podopatrenie 1: environmentálna výchova detí a širokej verejnosti
Priorita 3: Sluţby obyvateľstvu
Opatrenie 1: Bezpečnosť obyvateľov a ochrana majetku
Podopatrenie 1: zriadenie obecnej polície
Podopatrenie 2: skvalitnenie systému protipoţiarnej ochrany
Podopatrenie 3: zabezpečenie protieróznych opatrení v prípade prívalových daţďov
Opatrenie 2: Rozvoj sociálnych sluţieb
Podopatrenie 1: vybudovanie centra sociálnej starostlivosti
Opatrenie 3: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva
Podopatrenie 1: podpora výcvikových a vzdelávacích programov poskytujúcich rôzne
kvalifikácie s ohľadom na dynamiku trhu práce
Podopatrenie 2: podpora vzdelávacích programov zameraných na občanov s nízkym
vzdelaním
Podopatrenie

3:

zdokonaľovanie

zručností

nezamestnaných

v oblasti

informačných

a komunikačných technológií
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Podopatrenie 4: realizácia programov a projektov orientovaných na aktívnu politiku trhu práce
Podopatrenie 5: podpora rekvalifikačných programov pre starších ľudí
Opatrenie 4: Rozvoj aktívneho občianstva
Podopatrenie

1:

zintenzívňovanie

komunikácie

medzi

predstaviteľmi

samosprávy

a obyvateľmi, monitoring občianskych potrieb a rešpektovanie práva na informovanosť
Podopatrenie

2:

vytváranie

podmienok

pre

činnosť

mimovládnych

organizácií

a dobrovoľníckeho sektoru
Opatrenie 5: Podpora voľno-časových aktivít
Podopatrenie 1: podpora organizovania programov masového charakteru
Podopatrenie 2: modernizácia a rekonštrukcia priestorov a objektov slúţiacich na usporiadanie
kultúrnych aktivít
Podopatrenie 3: podpora kultúrnych podujatí
Podopatrenie 4: sprístupnenie verejného internetu

Priorita 4: Miestna ekonomika
Opatrenie 1: Podpora podnikania a investovania
Podopatrenie 1: vytvorenie atraktívnych podmienok pre podnikanie a investovanie
Podopatrenie 2: propagácia obce ako miesta pre investovanie a podnikanie
Opatrenie 2: Podpora rozvoja cestovného ruchu
Podopatrenie 1: účasť obce na projektoch podporujúcich cestovný ruch v regióne
Podopatrenie 2: podpora rozvoja turistickej infraštruktúry
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5 Akčný plán
P. č.

Aktivita

Časový plán

Finančná
náročnosť

Moţnosti
financovania

2010 – 2013

2 660 000 EUR

obec

Envirofond + obec

800 000 EUR

obec

ŠFRB + VUC + obec

1 500 000 EUR

obec

ROP, obec

2011

10 000 EUR

obec

MF SR, obec

2009 – 2010

380 000 EUR

obec

ROP, obec

Koordinátor

1

Vybudovanie kanalizácie

2

Bytovka – rekonštrukcia A pavilónu ZŠ na byty

3

Rekonštrukcia centrálnej časti obce

4

Autobusové čakárne

5

ZŠ s MŠ – rekonštrukcia a modernizácia

6

Kultúrny dom – rekonštrukcia a modernizácia

2012

500 000 EUR

obec

OP ŢP, obec

7

Výmena kotlov na biomasu

2010

1 700 000 EUR

obec

OP ŢP, obec

8

Dobudovanie miestnej komunikácie

2010

10 000 EUR

obec

EU, štátne, obec

9

Obecný úrad – rekonštrukcia jeho časti na nové byty

2013

500 000 EUR

obec

EU, štátne, obec

10

Náučný chodník Ţemberovce – Horšia dolina

2013

3 300 EUR

obec

Program obnovy dediny

11

Informačný panel o archeologickom nálezisku + posedenie

2012 – 2013

700 EUR

obec

Nadácie, MK SR, POD

12

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

2012 – 2013

65 000 EUR

obec

MF, Nórsky fin. mechanizmus

13

Vybudovanie cyklotrasy

2012 – 2013

115 000 EUR

obec

HUSK, POD, nadácie, obec

14

Úprava verejných plôch a komunikácií v okolí školy

2012 – 2013

100 000 EUR

obec

EU, štátne, obec

15

Dobudovanie chodníkov

2012 – 2013

165 000 EUR

obec

EU, štátne, obec

16

Protipovodňové opatrenia – vypracovanie projektu

2012 – 2013

10 000 EUR

obec

Envirofond, obec

17

Obnova pôvodného ľudového odevu

2012 – 2013

2 500 EUR

obec

MK SR, nadácie, obec

18

Dobudovanie areálu miniihriska
Obnova a rozšírenie sluţieb v kultúrnom dome (kino, kuchyňa,
posilňovňa, a.i.)

2012 – 2013

50 000 EUR

obec

Nadácie, Úrad vlády

2012 – 2013

66 400 EUR

obec

VUC, štátne, obec

19

2010
2011 – 2012

Vysvetlivky: POD – Program obnovy dediny, HUSK – Program cezhraničnej spolupráce MR – SR, ROP – Regionálny operačný program, OP ŢP – Operačný program Ţivotné prostredie,
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6 Projektové zámery
Vybudovanie kanalizácie

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
Miestne
regionálne
Štátne
zdroje EÚ

Zlepšenie ŢP v oblasti odpadových vôd
2010 – 2013
Podľa VO
2 660 000 EUR
5%

verejné
zdroje

Názov projektu

95%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie
Vybudovaná kanalizácia
Obyvatelia obce, domácnosti, obec

Indikátory monitoringu

Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť

Názov projektu

Bytovka – rekonštrukcia A pavilónu ZŠ na byty

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
Miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

Rozšírenie moţnosti bývania v obci
2010
Podľa VO
800 000 EUR

verejné
zdroje

iné
Výsledky
Cieľová skupina

30%
70%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie
iné

Výsledky
Cieľová skupina

Nové byty
Občania, obec, prisťahovaní

Indikátory monitoringu

Počet vybudovaných bytov, počet m2 zrekonštruovanej plochy
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Rekonštrukcia centrálnej časti obce

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
Miestne
regionálne
Štátne
zdroje EÚ

Zlepšiť estetický vzhľad obce, rozšíriť sluţby
2011 – 2012
Podľa VO
1 500 000 EUR
5%

verejné
zdroje

Názov projektu

15%
80%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie
iné
Moderné centrum obce
občania, turisti

Indikátory monitoringu

počet m2 zrekonštruovanej plochy

Názov projektu

Autobusové čakárne

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
Miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

Kvalitnejšie sluţby v obci
2011
Podľa VO
10 000 EUR
5%

verejné
zdroje

Výsledky
Cieľová skupina

15%
80%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie

iné
Výsledky
Cieľová skupina

Moderné autobusové čakárne
občania

Indikátory monitoringu

Počet nových autobusových čakární
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Názov projektu

verejné
zdroje

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

ZŠ s MŠ – rekonštrukcia a modernizácia
Skvalitnenie vyučovacieho procesu a zníţenie energetickej
náročnosti
2009 – 2010
Podľa VO
380 000 EUR
5%
15%
80%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie
Úspora energie a kvalitné podmienky vyučovacieho procesu
ţiaci, učitelia

Indikátory monitoringu

počet m2 zrekonštruovanej plochy, počet kvalitnejších sluţieb

Názov projektu

Kultúrny dom – rekonštrukcia a modernizácia

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

Kvalitnejšie sluţby, zlepšenie estetického vzhľadu budov
2012
Podľa VO
500 000 EUR
5%

verejné
zdroje

iné
Výsledky
Cieľová skupina

15%
80%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie

iné
Výsledky
Cieľová skupina

Rekonštrukcia a modernizácia budovy KD
Občania, obec

Indikátory monitoringu

Počet m2 zrekonštruovanej plochy
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Výmena kotlov na biomasu

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

Úspora energie a zmena palivovej základne v zmysle TUR
2010
Podľa VO
1 700 000 EUR
5%

verejné
zdroje

Názov projektu

15%
80%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie
Zmena palivovej základne, trvalo udrţateľná energetika
Obec, občania

Indikátory monitoringu

Počet kotlov na biomasu

Názov projektu

Dobudovanie miestnej komunikácie

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

Kvalitná dopravná infraštruktúra
2010
Podľa VO
10 000 EUR
5%

verejné
zdroje

iné
Výsledky
Cieľová skupina

15%
80%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie

iné
Výsledky
Cieľová skupina

Nové miestne komunikácie
Občania a turisti

Indikátory monitoringu

Počet m2 vybudovaných komunikácií
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Obecný úrad – rekonštrukcia jeho časti na nové byty

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

Poskytnutie nových moţností bývania
2013
Podľa VO
500 000 EUR
5%

verejné
zdroje

Názov projektu

15%
80%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie
Nové moţnosti bývania
Občania, obec, prisťahovaní

Indikátory monitoringu

Počet m2 nových bytov

Názov projektu

Náučný chodník Ţemberovce – Horšia dolina

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

Zatraktívnenie obce a posilnenie cestovného ruchu
2013
Obec a regionálne zdruţenia
3 300 EUR
50%
30%

verejné
zdroje

iné
Výsledky
Cieľová skupina

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie

20%

iné
Výsledky
Cieľová skupina

Náučný chodník
Obec, občania, turisti

Indikátory monitoringu

Počet km náučného chodníka, počet náučných tabúľ
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Informačný panel o archeologickom nálezisku + posedenie

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

Zvýšenie historického povedomia o obci
2012 – 2013
obec
700 EUR
50%
20%

verejné
zdroje

Názov projektu

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie

30%
Informačný panel
Obec, občania, turisti

Indikátory monitoringu

Informačný panel

Názov projektu

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

Zníţenie energetickej náročnosti
2012 – 2013
Podľa VO
65 000 EUR
5%

verejné
zdroje

iné
Výsledky
Cieľová skupina

15%
80%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie
iné

Výsledky
Cieľová skupina

Rekonštruované verejné osvetlenie
Občania, obec

Indikátory monitoringu

Počet vymenených svietidiel, úspora kWh
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Vybudovanie cyklotrasy

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

Posilnenie CR, nové moţnosti pre trávenie voľného času
2012 – 2013
Podľa VO
115 000 EUR
5%

verejné
zdroje

Názov projektu

15%
80%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie
Vybudovaná cyklotrasa
Občania, cykloturisti

Indikátory monitoringu

Počet m2 vybudovanej cyklotrasy

Názov projektu

Úprava verejných plôch a komunikácií v okolí školy

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

Zlepšenie estetického vzhľadu obce
2012 – 2013
Podľa VO
100 000 EUR
5%

verejné
zdroje

iné
Výsledky
Cieľová skupina

15%
80%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie

iné
Výsledky
Cieľová skupina

Upravené okolie školy
Občania, ţiaci, učitelia

Indikátory monitoringu

Počet m2 upravených plôch a komunikácií
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Dobudovanie chodníkov

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

Zvýšenie bezpečnosti v obci
2012 – 2013
Podľa VO
165 000 EUR
5%

verejné
zdroje

Názov projektu

15%
80%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie
Vybudované chodníky
občania

Indikátory monitoringu

Počet m2 vybudovaných chodníkov

Názov projektu

Protipovodňové opatrenia – vypracovanie projektu

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

Zvýšenie protipovodňovej ochrany
2012 – 2013
Podľa VO
10 000 EUR
5%

verejné
zdroje

iné
Výsledky
Cieľová skupina

95%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie

iné
Výsledky
Cieľová skupina

Vypracovaný projekt
Obec, občania

Indikátory monitoringu

Počet vypracovaných projektov
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Obnova pôvodného ľudového odevu

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

Zvýšenie kultúrneho povedomia o obci
2012 – 2013
obec
2 500 EUR
50%

verejné
zdroje

Názov projektu

50%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie
Obnovený ľudový odev
Občania, obec, ţiaci

Indikátory monitoringu

Počet obnovených ľudových odevov

Názov projektu

Dobudovanie areálu miniihriska

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

Kvalitnejšie sluţby v obci
2012 – 2013
Podľa VO
50 000 EUR
5%

verejné
zdroje

iné
Výsledky
Cieľová skupina

15%
80%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie
iné

Výsledky
Cieľová skupina

Dobudovaný areál
Ţiaci, občania, športovci

Indikátory monitoringu

Počet m2 dobudovaných plôch
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Názov projektu

verejné
zdroje

Cieľ projektu
Časový rámec
Realizátor projektu
Oprávnené náklady
miestne
regionálne
štátne
zdroje EÚ

Obnova a rozšírenie sluţieb v kultúrnom dome (kino, kuchyňa,
posilňovňa, a.i.)

Kvalitnejšie sluţby v obci
2012 – 2013
Podľa VO
66 400 EUR
5%
30%
65%

súkromné
zdroje

podnikatelia
nadácie

iné
Výsledky
Cieľová skupina

Rozšírené sluţby v KD
Občania, obec

Indikátory monitoringu

Počet nových a rozšírených sluţieb
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Záver
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ţemberovce je strategický
strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, jej prioritné rozvojové oblasti, ciele
a aktivity smerujúce k ich naplneniu. Predstavuje nástroj na efektívne riadenie rozvoja,
prostredníctvom navrhnutých opatrení na riešenie akútnych problémov obce a jej obyvateľov,
ale aj na vyuţitie definovaných potenciálov ďalšieho rozvoja obce.
Vypracovanie programu prispeje k splneniu jedného zo základných princípov
regionálnej politiky, a to princípu programovania.
Zámerom vypracovania dokumentu PHSR obce bolo špecifikovať problémové oblasti,
vytvoriť podmienky pre efektívnejšie vyuţívanie finančných zdrojov pri realizácii prioritných
opatrení a naštartovať tak proces trvalo udrţateľného rozvoja obce Ţemberovce. Dokument bol
vypracovaný pre časový horizont predstavujúci obdobie 2007 – 2013 v úzkej spolupráci
spracovateľa dokumentu a pracovnej skupiny vytvorenej z vybraných zástupcov obce.
Pre udrţiavanie a realizáciu PHSR obce Ţemberovce bude zriadená monitorovacia
komisia, ktorej úlohou bude koordinovať celkový proces implementácie stratégie a navrhovať
v prípade potreby zmeny v realizácií strategických plánov, ich doplnenie, prípadne prípravu
nových dokumentov potrebných pre napĺňanie vízie obce. V monitorovacej komisii budú
zastúpení hlavní predstavitelia samosprávy s dôrazom na zastúpenie všetkých sektorov
a priradenie odborníkov k jednotlivým prioritám.
Úlohou monitorovacej komisie pre riadenie realizácie PHSR obce Ţemberovce bude:


schádzať sa na prehodnocovanie plnenia PHSR obce Ţemberovce podľa potreby,
najmenej jedenkrát polročne,



jedenkrát ročne podať správu Obecnému zastupiteľstvu o stave realizácie cieľov PHSR
obce Ţemberovce tak, aby bolo zabezpečené včasné splnenie všetkých cieľov,



prideliť zodpovednosť za monitorovanie jednotlivých cieľov akčných plánov svojim
jednotlivým členom,



vzájomne sa informovať o plánoch prípravy a realizovaní projektov za účelom
koordinácie aktivít v obci,



aktualizovať PHSR obce Ţemberovce (minimálne kaţdý druhý rok),



pravidelne komunikovať s občanmi, podnikateľmi a inštitúciami v obci s cieľom
zabezpečiť informovanosť o PHSR obce Ţemberovce so stratégiou rozvoja obce bude
oboznámená verejnosť prostredníctvom miestnych médií.

53

PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ŢEMBEROVCE NA OBDOBIE 2007 - 2013

Jednotlivé úlohy programu budú realizované pomocou beţných postupov a procedúr
obecného úradu a ďalších zúčastnených inštitúcií, pričom rozhodujúcim pre úspech bude
monitorovanie a koordinácia týchto úloh uskutočnená určeným odborom obecného úradu
alebo príslušnými zodpovednými osobami.
Aktualizácia PHSR obce Ţemberovce bude zaloţená na princípe výberu priorít,
opatrení, aktivít a projektov, pomocou ktorých je moţné dosiahnuť najefektívnejší rozvoj
prioritných oblastí obce. Postup bude nasledovný:
1. monitorovacia komisia pre riadenie realizácie PHSR obce Ţemberovce odporučí
zmeny v PHSR
2. obecné zastupiteľstvo schváli PHSR obce Ţemberovce na ďalšie obdobie.
Schválený PHSR obce Ţemberovce je otvorený dokument, ktorý sa môţe dopĺňať
o nové aktivity a opatrenia, resp. môţu sa niektoré aktivity a opatrenia rušiť.
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