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Základné údaje
Kraj:
Okres:
Región:
Poloha:
Nadmorská výška:
Rozloha:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Nacionále
PSČ
ŠÚJ
EČV
Tel. predvoľba
Oficiálne adresy
Adresa:
Web:
E-mail:
Telefón:
Fax:

Nitriansky kraj
Levice
Hont
48°15′30″S 18°44′14″V

221 mnm
2 951ha
1 237
42,93 obyvateľov / km2
935 02
502 995
LV
+421-36
Obec Ţemberovce
Ul. SNP 375/39
935 02 Źemberovce
www.zemberovce.sk
ocu@zemberovce.sk
036/63 88 121
036/63 88 466
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ÚVOD
Prvým a zásadným krokom k rozvoju obce je naprogramovanie svojej vlastnej
budúcnosti miestnou politikou rozvoja. Do procesu formovania, koncipovania a
programovania rozvoja je potrebné zapojiť obyvateľstvo prostredníctvom občianskych aktivít,
zdruţení a podnikateľov, aby sa v programovom dokumente premietli predstavy a potreby
tých, ktorí budú program realizovať. Spôsob spoločného plánovania vytvára predpoklady pre
úspešnejšie presadzovanie záujmov obce v nových podmienkach Európskeho spoločenstva,
kde takýto prístup k procesu programovania je nielen vyţadovaný, ale aj presadzovaný.
Programovanie rozvoja sa v súčasnosti nevyhnutne spája aj s pojmom integrácie do
Európskeho spoločenstva a s čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov, ďalších zdrojov
spoločenstva ako aj rôznych iných zdrojov dostupných regionálnej a miestnej správe,
podnikateľom a občianskym zdruţeniam
Zámer aktualizácie PRO
Zámer aktualizácie PRO
Program rozvoja obce Ţemberovce na roky 2016 - 2025
pracovníkmi samosprávy,
Forma spracovania
s pomocou externých odborníkov (spolupráca),
pracovné skupiny boli zloţené z vedenia obce, zamestnancov OcÚ,
poslancov OZ a komisií: finančná komisia, investičná komisia, kultúrna
komisia,
- súčasťou prieskumu boli aj mimovládne organizácie a podnikateľské
Riadenie procesu
subjekty v obci,
spracovania
- zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou: zapojenie
prostredníctvom dotazníkového prieskumu, informovanie prebiehalo
formou www stránky, prostredníctvom zasadnutí OZ.
- PRO bol spracovaný v priebehu roka 2015
Obdobie spracovania
- harmonogram spracovania je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
- náklady na vlastné spracovanie boli financované z rozpočtu obce .
Financovanie spracovania
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012
Názov dokumentu

-

Harmonogram aktualizácie PRO
Harmonogram spracovania PRO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Termín
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

IX

X

XI

XII

PRO bol aktualizovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení zákona 309/2014 Z.z., ktorý definuje Program rozvoja obce ako
strednodobý programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých
oblastiach ţivota obce. Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného
zabezpečenia. Zákon stanovuje aj úlohy, týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania,
zabezpečenia plnenia a pravidelného vyhodnocovania predmetného programového
dokumentu. Pri spracovaní programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády
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Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä
v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych fondoch).
Pouţité participatívne metódy
Metóda
Tlačené materiály
Verejné informačné tabule
Informačné formuláre, tabuľky údajov,
Internetové stránky
Vyuţitie existujúcich médií
Zverejňovanie informácií v miestnej tlači
Stretnutia
Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami
Návšteva v dotknutom území
Verejné vypočutie
Vyuţitie miestnych ľudí na získavanie
názorov
Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre záujmové skupiny
Dotazník pre širokú verejnosť
Poradné skupiny
Miestne poradné skupiny
Riešenie problémov
Rokovanie bez prítomnosti
moderátora/facilitátora
Zdroj: vlastné spracovanie

Získavanie
názorov verejnosti

Zohľadnenie
názorov verejnosti

áno
áno
áno

áno
áno
áno

áno
áno
áno

áno

áno

áno

áno
áno

áno
áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Informovanie
verejnosti
áno
áno
áno
áno

Východiskové dokumenty
Súlad PRO s dokumentmi na miestnej, národnej a nadnárodnej úrovni:
Miestnej úrovni
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý je strednodobý programový
dokument spracovaný na úrovni obce.
- Program odpadového hospodárstva,
- Viacročný rozpočet.
Národnej úrovni
 Partnerská dohoda určuje stratégiu, priority a podmienky SR na vyuţívanie fondov EÚ
tak, aby sa dosiahli priority stratégie Európa 2020. Ide teda o základný národný dokument,
ktorý zastrešuje všetky operačné programy SR pre nové programové obdobie
 Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na
roky 2014 - 2020 - pozičný dokument identifikuje z pohľadu Európskej komisie hlavné
rozvojové potreby s moţnosťou financovania opatrení v rámci fondov Spoločného
strategického rámca EÚ v podmienkach SR.
 Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre
programové obdobie 2014 - 2020
 Integrovaný regionálny operačný program „IROP“ - predstavuje programový
dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorého globálnym cieľom je:
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prispieť k zlepšeniu kvality ţivota a zabezpečiť udrţateľné poskytovanie verejných
sluţieb s dopadom na vyváţený a udrţateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú
a sociálnu súdrţnosť regiónov, miest a obcí.
 Program rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
 Program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015,
Nadnárodnej úrovni
Programové dokumenty Európskej únie pre vyuţitie štrukturálnych fondov tvoria:
 Stratégia EÚ 2020 - cieľ: konkurencieschopnosť, zamestnanosť a hospodársky rast
Jednotlivé strategické dokumenty sú vypracovávané vo vzájomnej nadväznosti a postupnosti.
Tematické ciele v súlade so stratégiou Európa 2020:
1) posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;
2) zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich
vyuţívania a kvality;
3) zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a poľnohospodárskeho
sektora (v prípade EPFRV) a sektora rybného hospodárstva a akvakultúry (v prípade
EFNRH);
4) podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;
5) podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizík;
6) ochrana ţivotného prostredia a presadzovanie efektívneho vyuţívania zdrojov;
7) podpora udrţateľnej dopravy a odstraňovanie prekáţok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach;
8) podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily;
9) podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe;
10) investovanie do vzdelania, zručností a celoţivotného vzdelávania;
11) zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy.
Pozičný dokument definuje nasledujúce prioritné oblasti:
- podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie
- infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť
- rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce
- trvalo udrţateľné a efektívne vyuţívanie prírodných zdrojov
- moderná a profesionálna verejná správa
Operačné programy pre nové programové obdobie:









Výskum a inovácie
Integrovaná infraštruktúra
Ľudské zdroje
Kvalita ţivotného prostredia
Integrovaný regionálny operačný program
Efektívna verejná správa
Rybné hospodárstvo
Program rozvoja vidieka
6
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Zdroje financovania pre nové programové obdobie:
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Európsky sociálny fond (ESF)
Kohézny fond (KF)
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a rybného hospodárstva (EPFaRV)
Ďalšie moţnosti čerpania fondov:
Švajčiarsky finančný mechanizmus
Dotačný systém Ministerstva kultúry SR
Dotácie Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR
Dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dotácie Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR
Environmentálny fond
Nadácia Orange
Nadácia Pontis a iné.

Uplatnenie integrovaného prístupu
Integrovaný prístup bol uplatnený pri procese PRO, kde boli zohľadnené potreby
a poţiadavky všetkých zainteresovaných skupín - obyvateľov, občianskych zdruţení,
záujmových skupín obyvateľov, podnikateľských subjektov, obce a jej jednotlivých orgánov.
Vo fáze príprav spracovania - prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ako aj v rámci
schvaľovacej fázy PRO, kde bol návrh dokumentu zaslaný zainteresovaným skupinám na
záverečnú úpravu, doplnenie a odsúhlasenie.
Integrovaný prístup bol uplatnený v prípade finančného zabezpečenia jednotlivých priorít
a cieľov. Financovanie sa realizuje z viacerých zdrojov – verejných a súkromných. Verejné
zdroje uplatňujú integrovaný prístup z hľadiska horizontálneho ako aj vertikálneho.
Z horizontálneho hľadiska predstavuje kombinovanie viacerých moţných zdrojov EÚ
(Operačných programov). Z vertikálneho hľadiska sú integrované zdroje EÚ, úrovne SR,
VÚC a nakoniec na najniţšej úrovni miestnej samosprávy.
PRO sa skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.
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EX – post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
v tis. EUR

č.

0

Názov investície
- projektu (obec,
okres)

1

1

Čistička
odpadových
vôd

2

Územný plán
obce

3

Rekonštrukcia
ZŠ s MŠ

4

22. b.j.
Rekonštrukcia
a nadstavba

5

Kanalizácia I.
SSS časť

6

Detské ihrisko

Klasifikácia
investície (
stavby) triedy

Rok
začatia

Cena podľa
vykonávacieho
projektu

Rok
dokončenia

Celkom

3

4

6

2223 Miestne
kanalizácie

2003

10 548,0

2420 Ostatné
inţinierske
stavby, i.n.
1263 Školy,
univerzity a
budovy na
vzdelávanie
1130 Ostatné
budovy na
bývanie
2223 Miestne
kanalizácie
2411 Športové
ihriská

Z
toho
stave
bná
časť
7

Objem
finančných
prostriedkov v
príslušnom
roku spolu

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Rozpočet
Z toho
Štátny
samoRok verejné
rozpočet správneho
investície
kraja
8

10

2007

11

12

Rozpoč
et obce
13

3 900,0

Úvery
Štátne
so
Rozpočet
účelové
zárukou
EÚ
fondy
štátu
14

15

16

3 439,00

19

3 209,00

2006
2008

2,50

11,00

0,50

8,00

2010
356,00

51,00

19,00

286,00

2011
2009
2012

924,00

224,00

165,00

535,00

2010
2015

260,00

20,00

240,00

1,30
2013

3,50

0,70
1,50
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Strecha školy
7
havarijný stav

23,00
1263 Školy

2014

23,00

7,00

2014
8

Futbalové
ihrisko - šatne

Verejné
9
osvetlenie
10

11

Autobusové
čakárne 2 ks
Miestne
komunikácie

Kultúrny dom 12 sociálne
zariadenie

1265 Budovy na
šport

2214 Diaľkové
elektrické
rozvody
1274 Ostatné
budovy, i.n.
2112 Miestne
komunikácie
1261 Budovy na
kultúrnu a
verejnú
zábavu

14,00

5,00

1,00

1,00

2015

2014
2014
2015
2014

2015

101,00

101,00

8,60

8,60

13,00

19,00

5,00

19,00

8,00

19,00
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ANALYTICKÁ ČASŤ
1. Analýza vnútorného prostredia
1.1 Základná charakteristika obce
Vznik obce Žemberovce
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 obelisk 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 proti tatárske alebo proti turecké 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 1.
januára 1947 zlúčením Horných a Dolných Ţemberoviec.
Geografická poloha obce, sídelná štruktúra
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.
Administratívne je obec zaradená do územnosprávneho celku Nitrianskeho
samosprávneho kraja a do NUTS II Západné Slovensko. Napriek tomu, ţe z geografického
hľadiska obec patrí do regiónu Hont, aktívne pôsobí v regióne Tekov.
Hlavnú dopravnú kostru obce tvorí cesta I. triedy I/51, ktorá prechádza obcou v smere
Levice – Zvolen a je pre obec najdôleţitejšou dopravnou tepnou. 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 3 diaľkové. Miestne
komunikácie sú v nevyhovujúcom stave, absentujú chodníky pre chodcov a priestory na
parkovanie.
Rozloha katastrálneho územia je 2 951 ha. Pozostáva z dvoch katastrálnych území –
Dolné a Horné Ţemberovce. S počtom obyvateľov 1237 patrí k väčším obciam. Hustota
obyvateľstva je 41,92 obyvateľov na km2.
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1.2 Vnútorné zdroje
1.2.1 Ľudské zdroje
Demografia:
V súčasnosti ţije v obci 1 237 obyvateľov, pričom počet obyvateľov na km2 je 41,92. Hustota
obyvateľstva v Nitrianskom kraji je 112 obyvateľov na km2 a v okrese Levice je 77
obyvateľov na km2.

Rok

Vývoj počtu obyvateľov
Počet obyvateľov

Rozdiel

1970

1533

1980

1382

[rozdiel 1980-1970: -151]

1991

1322

[rozdiel 1991-1980: -60]

2001

1243

[rozdiel 2001-1991: -79]

2011

1265

[rozdiel 2011-2001: +22]

2015

1237

[rozdiel 2011-2001: -28]

Zdroj:www.sodbtn.sk
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
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0
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počet obyvateľov

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Z uvedeného vidieť ţe za posledných 40 rokov prišlo k zníţeniu počtu obyvateľov, čo bolo
spôsobené najmä odlivom mladých ľudí z dediny do miest. Od roku 2001 vidíme určitú
stabilizáciu počtu obyvateľov, dokonca mierny nárast. Základným indikátorom vývinu obce
v budúcnosti však je veková štruktúra obyvateľstva.
2001
Vek

Počet

2011
Počet

%

%

0-5

51

4,1

66

5,2

6 - 14

160

12,9

86

6,8

Produktívny

736

59,5

915

72,3

Poproduktívny

281

22,6

198

15,7

Priemerný vek
Zdroj : štatistický úrad SR

39,00

41,41

Z uvedeného vidieť, ţe v obci prišlo k poklesu detí do 14 rokov a zároveň prišlo aj k poklesu
počtu obyvateľov poproduktívneho veku a narástol počet osôb v produktívnom veku. Tento
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stav môţe byť spôsobený zvýšením veku pre odchod do dôchodku. Podmienkou udrţania
a zlepšenia stavu je vytvorenie podmienok pre udrţanie mladých rodín v obci, čím by mohlo
dôjsť k postupnému navýšeniu počtu obyvateľov.

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Vzdelanie
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inţinierské,
doktorské

2001
342
340
14
40
178
44
1
3

2011
242
215
138
33
225
58
20
36

42

104

2

4

9
228

30
160

Vysokoškolské doktorandské
Ostatní bez udania školského vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
Zdroj : štatistický úrad SR

Z uvedeného vidieť, ţe za posledných 10 rokov prišlo k zníţeniu počtu obyvateľov so
základným vzdelaním, naopak sa zvýšil počet obyvateľov so stredným odborným vzdelaním
a výrazne s vysokoškolským vzdelaním
Národnosť
Národnosť

Muţi Ţeny Spolu

Žemberovce
Slovenská

560

Maďarská

5

4

9

Rómska

4

2

6

Rusínska

1

0

1

Česká

3

4

7

Iná
Nezistená
Spolu

610 1 170

1

0

1

34

37

71

608

657 1 265

Zdroj : štatistický úrad SR

Z údajov zo sčítania obyvateľstva je zrejmé, ţe väčšina obyvateľov sa hlási k slovenskej
národnosti.
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Náboženstvo
Náboženské vyznanie

Muţi Ţeny Spolu

Žemberovce
Rímskokatolícka cirkev

351

390

741

Gréckokatolícka cirkev

1

2

3

Pravoslávna cirkev

1

0

1

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

140

172

312

Reformovaná kresťanská cirkev

1

2

3

Evanjelická cirkev metodistická

0

1

1

Cirkev československá husitská

0

1

1

Cirkev bratská

1

0

1

Bez vyznania

62

42

104

Iné
Nezistené
Spolu

2

1

3

49

46

95

608

657 1 265

V obci prevláda rímskokatolícke vierovyznanie, druhou veľkou skupinou sú obyvatelia
evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
Kultúrny a spoločenský život v obci:
Kultúrny a spoločenský ţivot v obci sa dá povaţovať za uspokojivý, avšak s pomerne
veľkým potenciálom rozvoja. Kultúra v obci má viacero menovateľov a je podporovaná
takmer všetkými organizáciami, ktoré v obci pôsobia. Styčným bodom je Obecný úrad, ktorý
je rôznou mierou zapojený takmer do všetkých aktivít. Pravidelne sa v obci organizujú
nasledovné akcie:
- Fašiangový sprievod spojený s pochovávaním basy,
- Uvítanie najmladších občanov
- Deň učiteľov
- Deň matiek
- Stavanie mája
- Futbalový turnaj „O pohár starostu obce“,
- Deň detí
- Futbalové súťaţe v rámci ObFZ Levice
- Ţiak roka
- Hodová zábava
- Stretnutie so dôchodcami „Čaro zrelosti“
- Ţemberovské predvianočné remeselnícke trhy spojené s výstavou ovocia a zeleniny a súťaţe
o najkrajšie jablko, organizovanou SZZ
- Výstava výšiviek a súťaţ o najlepší lekvár, organizuje klub dôchodcov
- Mikuláš pre deti
- Stolnotenisový turnaj „O Ţemberovskú makovicu“,
Toho času sa v obci nachádzajú nasledovné zariadenie pre kultúrny a spoločenský ţivot:
 Kultúrny dom sála
 Kultúrny dom kinosála
 Obradná miestnosť na OcÚ
 Futbalový štadión
 Miniihrisko
13
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 Telocvičňa v ZŠ s MŠ
 Klub dôchodcov
Momentálne v obci pôsobia tieto spolky:
Formulár č. A 5 - Evidencia mimovládnych organizácií
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Názov:
OFK Družstevník Žemberovce
Slovenský zväz záhradkárov
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
Klub dôchodcov
Pozemkové spoločenstvo - urbárska spoločnosť
Pasienková spoločnosť
PZ Hubertus
PZ Tlstý vrch
Dobrovoľný hasičský zbor obce
Spevokol Žemberovčan
Klub mladých
Slovenský zväz včelárov

1.2.2. Materiálne zdroje
Infraštruktúra a vybavenosť domácností:
V obci je vybudovaný plynovod, vodovod, zapojený telefón, elektrické vedenie. Obec
nemá ukončenú kanalizáciu. Internetový signál sa v obci šíri mikrovlnne ako aj cez
mobilných operátorov, chýba však pokrytie širokopásmovým internetom. Obec je plne
pokrytá všetkými troma sieťami mobilných operátorov, televízny a rozhlasový signál
zabezpečuje vysielač Sitno, obyvatelia však vyuţívajú vo veľkej miere sluţby poskytovateľa
druţicového spojenia, spoločnosti DIGI, SKYLINK alebo sluţby Magio, Slovak Telekom
a.s.
Obec je od roku 2004 zapojená v Zdruţení pre separovaný zber Tatiar, ktorého je
jedným zo zakladajúcich členov, momentálne separuje 5 zloţiek odpadu.
V oboch katastroch obce je spolu cca 10,9 km miestnych komunikácií, v nelichotivom
stave. Cez obec prechádza cesta I.tr. 51 spája Levice smerom na Zvolen.V obci je autobusové
spojenie na všetky strany. Jedná sa o prímestské linky tých je 5 a v pracovných dňoch
vykonávajú na všetky strany cca 52 spojov denne jedným i druhým smerom. Spojenie je
problematické vo večerných a nočných hodinách, čo sťaţuje prácu vo viaczmenných
prevádzkach, nakoľko obyvatelia obce musia za prácou dochádzať do Levíc, Tlmáč, prípadne
iných okolitých obcí. Cez obec prechádzajú 3 diaľkové linky do Bratislavy, Zvolena a do
Šiah.
Zo 487 domov je 376 trvalo obývaných domov, 111 domov je momentálne
neobývaných a z toho 14 je určených na rekreáciu. V obci sa okrem rodinných domov
nachádza 6 bytových domov s 52 bytmi.
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Sociálna infraštruktúra
Školstvo a výchova
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 / Kmeťovce, Brhlovce / Kamenný Chotár,
Krškany – Zajačia dolina, Bátovce a Hontianske Trsťany
Zdravotníctvo a sociálne sluţby
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.
Obec zabezpečuje rozvoz obedov pre starších obyvateľov.

Majetok obce
Analýza aktív a pasív obce za rok 2014:
Aktíva:
Názov
Neobeţný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obeţný majetok spolu
z toho:
Zúčtov. medzi subjekt. verej. správy
Pohľadávky
Finančný majetok
Prechodné účty aktív
SPOLU

ZS k 1.1.2014
KS k 31.12.2014
1 799 923,94
1 982 340,54
1 559 263,25
240 660,69
379 499,67

1 741 679,85
240 660,69
381 099,71

311 673,50
8 041,84
59 784,33
921,16
2 180 344,77

303 873,50
7 923,06
69 303,15
1 246,16
2 364 686,41

Pasíva:
Názov
Vlastné imanie
z toho:
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Prechodné účty pasív
SPOLU

ZS k 1.1.2014
KZ k 31.12.2014
1 026 467,20
1 058 809,29
966 913,86

1 027091,42

59 553,34
650 974,72

31 717,87
602 507,11

6 444,54
0,00
543 246,97
21 184,78
80 098,43
502 902,85
2 180 344,77

13 995,82
0,00
510 047,12
24 105,74
54 358,43
703 370,01
2 364 686 41
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Výsledok hospodárenia za rok 2014:

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky RO
Hospodárenie obce za rok 2014
Vylúčenie z prebytku
- dotácia z Úradu vlády SR
- nevyčerpané dopravné
Upravené hospodárenie obce

Rozpočet po
Skutočnosť
zmenách 2014 k 31.12.2014
v €
v€
708 422,84
681 002,54
682 662,84
2 760,00
23 000,00
0,00

679 448,85
1 553,69
0,00
0,00

686 172,45

640 710,06

284 183,33
0,00
41 535,00
360 454,12
22 250,39

257 230,52
0,00
41 534,14
341 945,40
+40 292,48
- 7 000,00
- 177,12
+33 115,36

1.2.3 Ekonomické zdroje
Zamestnanosť:
V obci ţije momentálne 1237 obyvateľov, Z toho je 1056 dospelých a 181 detí (do 18
rokov).
Z celkového počtu dospelých je starobných dôchodcov. 279
- zo 777 ekonomicky činných obyvateľov je :
dlhodobo nezamestnaných je 32 z toho v hmotnej núdzi je 9 obyvateľov
Podnikateľská sféra:
Najväčším zamestnávateľom je Poľnohospodárske druţstvo so sídlom v Ţemberovciach
Rozdelenie podnikateľských subjektov podľa jednotlivých sfér:
Hospodársky sektor rozdeľujeme na primárny, sekundárny a terciálny.
Primárny sektor:
Najdôleţitejším odvetvím v primárnom sektore je poľnohospodárstvo. V obci pôsobí
niekoľko subjektov zaoberajúcich sa prvovýrobou:
 Stredisko poľnohospodárskeho druţstva Ţemberovce, ktoré sa zameriava najmä na
rastlinnú výrobu a chov hovädzieho dobytka. Podnik vytvára 75 pracovných miest, z
ktorých 2/3 je obsadených obyvateľmi Ţemberoviec.
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SHR, ktorí spolu zamestnávajú cca 3 ľudí, zameriavajú sa na rastlinnú výrobu –
pestovanie obilnín, liečivých rastlín, ovocia a zeleniny, pestovaním viniča a chov
hovädzieho dobytka a oviec.
Urbárske lesné spoločenstvo – zaoberá sa ťaţbou a predajom dreva, nevytvára ţiadne
pracovné miesta.
Sekundárny sektor:
Sekundárny sektor nie je v obci zastúpený.
Terciálny sektor:
V oblasti obchodu a sluţieb pôsobia nasledovní podnikatelia:
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Názov PO/sídlo/Sk NACE:
COOP Jednota D.Žemberovce
COOP Jednota H.Žemberovce
DUO Podseník - potraviny
The Doctor Kafé- PALUSO Patrik Torda
Pohostinstvo v parku
Lekáreň AVICENUM
Radoslav Hafič - železiarstvo, rozličný tovar
Slovenská Pošta
SHR
Autodoprava
SEKI MONT - kovovýroba
Klampiarstvo
Kvetinárstvo a pohrebníctvo
Kasha - potraviny

Počet
zamestnancov
(rok)
8
1
3
2
3
2
2
3
3
2
1
1
3
1

Aj tu vnímame rezervy obce. Rovnako, ako v prípade sekundárneho sektora, obyvatelia vo
veľmi malej miere vyuţívajú ponuky úradu práce nielen na rekvalifikáciu, ale aj na pomerne
výhodné finančné príspevky pri zakladaní ţivnosti. Treba však podotknúť, ţe obec je svojou
polohou v nevýhodnom postavení, nakoľko je 15 km vzdialená od mesta Levice. Jedným z
problémov môţe byť aj počet dlhodobo nezamestnaných z celkového počtu nezamestnaných
osôb, ako aj rodín v hmotnej núdzi, pre ktoré je ekonomicky výhodnejšie, ak sú obaja
manţelia nezamestnaní.
1.2.4 Prírodné zdroje
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.
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Do katastra Dolných Ţemberoviec zasahuje národná prírodná rezervácia Horšianska
dolina - kaňon, vytvorený riečkou Sikenica.
Rezervácia bola zriadená úpravou Ministerstva kultúry SSR dňa 30.10.1976. Od 1. 1. 1995
podľa novej právnej úpravy bola premenovaná Štátna prírodná rezervácia na Národnú
prírodnú rezerváciu.
Dolina sa zarezáva do vulkanického podloţia s výraznými 20 – 30 m vysokými skalnými
stenami, ktoré vytvárajú skalné veţe a rebrá. Celú dolinu, ktorá je široká pribliţne 300 m,
ohraničujú strmé svahy a preteká ňou potok Sikenica s hustým brehovým porastom. Dolina
má charakter kaňonu s výškovým rozdielom medzi riečnou nivou a okolitým povrchom
Ipeľskej pahorkatiny asi 60 m. Úzka kaňonovitá Horšianska dolina vznikla eróznou činnosťou
potoka Sikenica . Časť doliny je zalesnená. V zachovalých dúbravách udáva celkový ráz
lipnica hájna. Z drevín sa tu uplatňuje predovšetkým cer, brest hrabolistý, hloh, trnka, reštliak,
lieska, javor poľný, svíb krvavý. Horšianska dolina nie je len najväčšou rezerváciou v okrese,
ale je významná aj z hľadiska geomorfologického, botanického a samotný tok Sikenice aj z
hľadiska hydrobiologického.
Územie obce Ţemberovce je súčasťou povodia Hrona 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.
Z klimatického hľadiska patrí územie obce Ţemberovce do teplej, suchej podoblasti,
okrsku teplom, suchom, s miernou zimou a dlhším slnečným svitom.
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.
Pôdny fond
Poľnohospodárska pôda (ha)
Kataster

Orná
pôda

Spolu

Trvalé
kultúry

TTP

Spolu

Nepoľnohospodárska pôda (ha)
Ostatná
Lesná
Vodná Zastava
Pôda
plocha ná pôda pôda Spolu

Dolné
Ţemberovce

923,04

601,16

88,92

151,74

842,56,

15,89

7,76

49,59

7,21

80,47

Horné
Ţemberovce

2028,44

928,41

11,47

472,81

1412,71

514,89

14,13

78,29

8,41

615,73

1.3 Ex-ante hodnotenie
Jednou zo základných podmienok na úspešnú realizáciu plánovaných aktivít obce je jej
projektová pripravenosť.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame projektové zámery obce, na ktoré má obec pripravenú
projektovú dokumentáciu.
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Názov investície
(obec, okres)

1

2

Cena podľa
stavebného zámeru

Klasifikácia stavby triedy

3

Rok
dokončeniaplán

Celkom

Z toho
stavebná
časť

Rok

Objem fin.
prostriedko
v celkom

Z toho
verejné
investície

Štátny
rozpočet

Rozpoč
et
samosprávn
eho
kraja

4

6

7

8

9

10

11

12

2016

2016

2

Politika (oblasť)- hospodárska

1

4

2223 - Miestne
kanalizácie

282,00

268,00

Rozpočet
obce

Štátne
účelové
fondy

Rozpočet
EÚ

13

14

16

14,00
268,0

376,00

376,00

2017

94,00

89,00

5,00

35,00

35,00

2016

35,00

33,00

2,00

2018

1 103,00

1 050,00

1 050,00

53,00

2019

893,00

850,00

850,00

43,00

2020

472,00

450,00

450,00

22,00

89,0

2017

Odvedenie
vôd z ulice
Č.A.

Kanalizácia
III.SSS

2153 - Melioračné
rozvody vody a
zariadenia

2223 - Miestne
kanalizácie

2016

2 468,00

2 468,00

33,0

Politika (oblasť)sociálna

3

Kanalizácia I.
SSS

Navrhovaný objem finančných
prostriedkov v príslušnom roku
spolu
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5

6

8

Politika (oblasť) – environmentálna

7

Obecný úrad
OP KŢP Energetika

Chodník
cez park
Ţemberovce

2016

2016
1220 - Budovy pre
administratívu

260,00

13,00

260,00

273,00

2016

2016
2112 - Miestne
komunikácie

273,00

27,00

27,00

9
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2. Analýza vonkajšieho prostredia
2.1 Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia
Sociálne a hodnotové faktory:
Vývoj demografie a sociálneho prostredia je jedným z najdôleţitejších faktorov
ovplyvňujúcich rozvoj obce. Vymieranie obyvateľstva je však celoeurópskym problémom a
často nie je v moci samosprávy účinným spôsobom zvrátiť negatívny trend v tomto vývoji.
Na rozvoj natality však vo veľkej miere vplýva celková ekonomická situácia v štáte, ako aj v
rodinách. Vysoká miera nezamestnanosti a nízke mzdy sú zdrojom ekonomickej a sociálnej
nestability v rodinách, spôsobujú migráciu obyvateľstva za prácou či uţ v rámci Slovenskej
republiky alebo do zahraničia. Vidiecke oblasti ostávajú skôr len na okraji spoločenského
záujmu, skôr sa na vidiek sťahujú starší ľudia na dôchodok, ako mladé rodiny.
Tento faktor následne ovplyvňuje všetky ostatné stránky ţivota obce.
Ekonomické faktory:
Ďalším dôleţitým faktorom v rozvoji obce je jej vlastný ekonomický potenciál, ako aj
ekonomický potenciál jej obyvateľov.
Nízka kúpyschopnosť obyvateľstva vidieckych oblastí spôsobuje stagnáciu rozvoja malého a
stredného podnikania v obci. Likvidácia poľnohospodárskych druţstiev spôsobila úpadok
poľnohospodárskej výroby, domáceho chovu hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny – v
minulosti podielnici druţstiev dostávali naturálie, čím sa zjednodušoval domáci chov.
Rovnako aj likvidácia strojárskeho podniku SES Tlmače spôsobila nezamestnanosť v regióne.
Tieto faktory však nedokáţe riešiť samospráva, tu je potrebný zásah štátu.
Priamu súvislosť s ekonomickou silou obce má aj rozvoj sociálnej a technickej infraštruktúry
a tým aj atraktívnosť obce pre obyvateľov. Nevyhovujúci stav miestnych komunikácií,
rozostavaná kanalizácia, obecné budovy v zlom technickom stave neprispievajú k dobrému
obrazu obce, spôsobujú obci zvýšené výdavky na čiastočné odstraňovanie závad, ktoré nerieši
celý problém, ale len odsúva a predraţuje konečné riešenie.

Ekologické faktory:
Do západnej časti katastra obce zasahuje Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy,
vyhlásená v roku 1979 a Národná prírodná rezervácia Horšianska dolina. Z hľadiska vyuţitia
krajiny je pribliţne štvrtina územia pokrytá lesom, zatiaľ čo druhá časť je prevaţne pouţívaná
na poľnohospodárske účely.
Obec Ţemberovce má vypracovaný Plán odpadového hospodárstva, je členom
Zdruţenia obcí pre separovaný zber „Tatiar“, momentálne sa v obci separuje 5 zloţiek odpadu
-plasty, papier, sklo, kovy, elektro odpad a nebezpečné odpady. V katastri obce sa nenachádza
ţiaden väčší zdroj znečistenia ovzdušia.
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Politické faktory:
Obec Ţemberovce je súčasťou Vyššieho územného celku Nitra. Táto časť identifikuje
hlavné faktory vonkajšieho prostredia, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú vývoj
samotnej obce. Nitriansky kraj je prevaţne vidiecky, pomaly rastúci región SR, s primeranou
atraktivitou a pozíciou, priemerným stupňom pripravenosti na inovácie, priemerne
konkurencieschopný mimo centra rozvojových aktivít EÚ a s moţnosťou cezhraničnej
spolupráce s Maďarskou republikou. Po Košickom a Prešovskom kraji je najľudnatejším
krajom SR. NK je prevaţne vidieckym regiónom SR (46,8 % mestského obyvateľstva).
NK sa vyznačuje priemernou zamestnanosťou (miera zamestnanosti 64,1 %). V prípade NK
bude nevyhnutné vyvárať pracovné príleţitosti najmä pre ekonomicky aktívne obyvateľstvo,
ktoré dochádza za prácou do iných regiónov (pribliţne 27 000 ekonomicky aktívneho
obyvateľstva). Najviac zamestnaných v kraji je v priemysle (okolo 36 %) a vysoký podiel na
zamestnanosti predstavujú verejné sluţby (23 %) a celkovo sluţby (56 %). NK patrí k
najproduktívnejším
poľnohospodárskym
regiónom
SR
s
celkovou
výmerou
poľnohospodárskej pôdy 468 669 ha, čo je najviac v SR a podiel poľnohospodárskej pôdy v
SR (19,3 %).
Konkurenčná výhoda NK je tvorená vysokým inovačným potenciálom a
vysokokvalifikovanou pracovnou silou v oblasti poľnohospodárstva a chemického priemyslu
a predpokladmi pre rozvoj biotechnológií, nový typ sociálnych sluţieb a zdravotnej
starostlivosti.
Rizikovým faktorom sa stáva neustále pribúdanie prenesených kompetencií bez
finančného krytia, ako aj zníţený koeficient prepočtu podielových daní. Obce zabezpečujú
výkon 4000 kompetencií, v rôznej miere a na rôznej úrovni. Stále viac sa do popredia dostáva
téma komunálnej reformy, ktorá by zabezpečila odborný výkon najmä prenesených
kompetencií. Tu vidíme príleţitosť na riešenie hneď niekoľkých dôleţitých otázok. V prvom
rade šetrenia verejných financií napríklad elektronizáciou, vytváraním spoločných úradovní,
nie len na výkon prenesených kompetencií, ale aj niektorých originálnych kompetencií,
efektívnym vyuţívaním ľudských zdrojov.
Významnú úlohu v ţivote obce a jej obyvateľov zohráva tieţ politika štátu ako aj vplyv
politiky európskej únie na svojich členov. Nestabilita politického prostredia v rámci SR a
vysoká miera korupcie sa môţu povaţovať za faktory ohrozujúce rozvoj obce.
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2.2 STEEP analýza
Vonkajšie faktory
Sociálne
a hodnotové
faktory

Vonkajší potenciál územia

Vonkajšie obmedzenia územia

 Moţnosť umiestnenia
dôchodcov
v okolitých DSS

 zniţovanie počtu
obyvateľstva
 neatraktívnosť vidieckych
sídel
 nutnosť dochádzať za prácou

Ekonomické
faktory

 Jadrová elektráreň
Mochovce
 Štrukturálne fondy

 Nízka kúpyschopnosť
obyvateľstva
 Útlm poľnohospodárskej
prvovýroby
 Útlm činnosti SES Tlmače

Ekologické
faktory

 CHKO Štiavnické
vrchy
 NPR Horšianska
dolina

 Prívalové daţde a povodne

Politické faktory

 Dobrá a dlhodobá
spolupráca samospráv
– MAS Tekov-Hont,
RZMO Tekov

 Nedostatočné financovanie
samospráv
 Nedoriešená komunálna
reforma
 Navyšovanie kompetencií
bez finančného krytia

23

Progra m rozvo ja ob ce Ţemberovce
Progra movacie obdobie 2016 – 2025

3. Zhodnotenie súčasného stavu územia obce Ţemberovce
3.1 SWOT analýza
Silná stránka
Ţivotné prostredie








prírodné a klimatické
podmienky
poloha obce na úpätí
Štiavnických vrchov
produkčná poľnohospodárska
pôda s dobrou úrodnosťou
ČOV
vinice, vínne pivnice a ovocné
sady
separácia odpadu



Infraštruktúra








Ekonomické zdroje







Ľudské zdroje

vybudovaný plynovod,
vodovod, elektrifikácia aj
vo viničných oblastiach
zdravotníctvo
pokrytie mobilnými
operátormi
obchodná sieť
Rôznorodosť obecných
budov
futbalový areál
vhodné lokality na bytovú
výstavbu
ZŠ a MŠ

tradícia včelárstva
tradícia chovu oviec a
hovädzieho dobytka
tradícia vinohradníctva a
ovocinárstva
ţivotaschopnosť SHR
existujúce podnikateľské
aktivity






aktívne záujmové spolky
záujem ľudí o tradičnú
kultúru
bohatá história
rôzne spoločenské poduj.

Slabé stránky














nutnosť protipovodňovej
ochrany
nízke environmentálne
povedomie občanov
znečistené vodné toky a spodné
vody vypúšťaním fekálií
neudrţiavané sady, vinice
a pozemky
nesprávna manipulácia
s odpadom – spaľovanie
čierne skládky odpadu
chýbajúca kanalizácia
zlý technický stav miestnych
komunikácií
chýbajúce chodníky
nevysporiadané vlastnícke práva
zlý stav obecných budov
nízka kvalita rozsahu sluţieb
nedostatočná sociálna
starostlivosť




útlm poľnohospodárskej výroby
nízka kúpyschopnosť
obyvateľstva
 nedostatok pracovných
príleţitostí priamo v obci
 veľký podiel nezamestnaných
ľudí
 nedostatočná verejná doprava za
prácou
 chýbajúce ubytovacie
a stravovacie kapacity
 nepriaznivá demografická štruktúra
 prestarnutosť obyvateľstva
 nezáujem občanov o veci verejné
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Ţivotné prostredie

Infraštruktúra

Ekonomiské zdroje

Ľudské zdroje

opatrovateľská sluţba
donáška obedov pre
starších a osamelých
aktívna činnosť klubu
dôchodcov

Príleţitosti
 tvorba a ochrana ţivotného
prostredia
 zvýšenie environmentálneho
povedomia občanov
 podpora ekologického
hospodárstva
 podpora zavádzania
alternatívnych zdrojov energie
 protipovodňové opatreni
 zriadenie zberného dvora
a obecného kompostoviska
 budovanie obecnej kanalizácie
 oprava miestnych komunikácií
a chodníkov
 zavedenie širokopásmového
internetu
 oprava obecných budov
 podpora výstavby rodinných
domov
 vybudovanie viacúčelového
športoviska a detského ihriska
 rozširovanie činnosti ZŠ a MŠ
/ dielne, kniţnica…./
 podpora podnikania a rozvoj
sluţieb pre návštevníkov ubytovacích a stravovacích
kapacít
 vyuţitie rekreačného
potenciálu obce
 podpora rozvoja malého na
stredného podnikania v
poľnohospodárstve
 podpora budovania cyklotrás a
konských trás
 podpora činnosti záujmových
organizácií
 organizovanie obecných
aktivít
 zapojenie verejnosti do vecí
verejných
 podpora mladých rodín a
mládeţe
 podpora sociálnej
starostlivosti- rozvoz obedov,
denný stacionár











Ohrozenia
nevyuţitý pôdny fond v dôsledku
úpadku poľnohospodárskych
podnikov
prívalové daţde
znečistené ţivotné prostredie a
ovzdušie

izolovanosť obce vzhľadom na
dopravnú infraštruktúru
nedobudovaná kanalizáca
následne nedobudované cesty,
chodníky



zloţitá dostupnosť finančných
zdrojov
zlé podnikateľské prostredie
neusporiadané vlastnícke vzťahy a
pozemky
skupovanie poľnohospodárskej pôdy
zahraničnými investormi
nezáujem ľudí o poskytovanie
sluţieb
nedostatočná podpora malých fariem





nízka natalita
starnúce obyvateľstvo
odchod mladých ľudí z obce
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3.2 Identifikácia kritických oblastí rozvoja
Zo SWOT analýzy moţno identifikovať niekoľko základných kritických oblastí, respektíve
bariér obce, ktoré môžeme zhrnúť do piatich základných skupín, a to:


vysoká nezamestnanosť, nízka ekonomická sila obyvateľstva a obce



stárnutie obyvateľstva, jeho pasivita a migrácia



slabá občianska vybavenosť



slabá vyuţiteľnosť prírodných zdrojov



ohrozené ţivotné prostredie

1. Vysoká nezamestnanosť, nízka ekonomická sila obyvateľstva a obce:
 je spôsobená úpadkom poľnohospodárstva,
 málo pracovných príleţitostí v obci a najbliţšom okolí
 útlmom energetického hospodárstva (SES Tlmače)
 uvoľňovaním pracovných síl v regióne,
 nízkou priemernou mzdou,
 nevyhovujúcou dopravnou infraštruktúrou, ktorá neumoţňuje zamestnať sa vo
viacsmenných prevádzakach v priemyselných parkoch,
 migráciou vzdelanejších štruktúr obyvateľstva do ekonomicky lukratívnejších oblastí
Slovenska
 pokles počtu obyvateľov v obci za posledných 30 rokov
2. Stárnutie obyvateľstva, jeho pasivita a migrácia
 nízka ponuka práce na miestnej úrovni spôsobuje migráciu mladých a vzdelaných vrstiev
obyvateľstva do ekonomicky zaujímavejších oblastí
 v obci nie sú k dispozícíí stavebné pozemky s vybudovanými sieťami
 absentujúca sociálna infraštruktúra
3. Slabá občianska vybavenosť
 nevyhovujúci stav technickej infraštruktúty
 nízka atraktivita obce v dôsledku nepostačujúcej infraštruktúry
 nedobudovaná kanalizácia
 nevyhovujúce priestory z hľadiska ich využitia
 spektrum moţností trávenia voľného času
4. Slabá vyuţiteľnosť prírodných zdrojov
 úpadok poľnohospodárskej výroby
 nedoriešené vlastnícke práva k pozemkom
 chýbajúca infraštruktúra cestovného ruchu
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upadajúca vinohradnícka činnosť
nízka podpora ekologického hospodárstva

5. Ohrozené ţivotné prostredie
 znečistené podzemné aj povrchové vody
 zdĺhavé budovanie kanalizácie
 tvorba čiernych skládok odpadu
 nízke ekologické povedomie občanov
 zlá starostlivosť o vodné toky v obci
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STRATEGICKÁ ČASŤ
4. Vízia
Obec Žemberovce bude do roku 2025 pokojným a príjemným miestom pre bývanie s
dobudovanou verejnou infraštruktúrou, využitými a peknými obecnými priestormi,
s dostatkom služieb pre obyvateľstvo, bohatou zeleňou, vybudovanými športoviskami
a detskými ihriskami. V obci viac pracovných príležitostí, fungujúce poľnohospodárstvo,
obrobené polia, pokosené lúky, rodiace sady a vinice.

5. Stratégia rozvoja obce Ţemberovce
Pre proces naplnenia vízie v danom časovom vymedzení zohráva dôleţitú úlohu
stratégia rozvoja obce, ktorá sa zameriava na efektívne vyuţitie existujúcich zdrojov a
zároveň na základe nových príleţitostí vytvára moţnosti rozvoja v nasledujúcom období. Pre
určenie stratégie rozvoja je nutné pomenovať základné – globálne ciele, určiť špecifické ciele,
ktorými bude globálny cieľ realizovaný a opatrenia, ktoré predstavujú konkrétne riešenia,
prostredníctvom ktorých je moţné naplniť špecifické ciele a globálne ciele. Predstavujú
zároveň program zabezpečujúci trvalo udrţateľný rozvoj obce a zároveň sú prostriedkom pre
získanie grantov zo štrukturálnych fondov EU a iných zdrojov.
5.1 Strategické ciele
Vychádzajúc z problémovej analýzy, boli určené tri nasledovné prioritné oblasti:
1. Prioritná oblasť – Hospodárska: zahŕňa problémovú oblasť


vysoká nezamestnanosť, nízka ekonomická sila obyvateľstva a obce

2. Prioritná oblasť – Sociálna: zahŕňa problémové oblasti



starnutie obyvateľstva, jeho pasivita a migrácia
slabá občianska vybavenosť

3. Prioritná oblasť – Ţivotné prostredie: zahŕňa problémové oblasti



slabá vyuţiteľnosť prírodných zdrojov
ohrozené ţivotné prostredie
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Globálny cieľ
Špecifické ciele

Opatrenia

Globálny cieľ
Špecifické
ciele

Opatrenia

1.1
Rozvoj tradičnej výroby
1.1.1
1.1.2
Rozvoj
Rozvoj
tradičných
poľnohospo
remesiel
dárstva

1.2
Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Rozvoj
Podpora
Podpora
turistickej
miestneho
spolupráce na
infraštruktúry
predaja
lokálnej úrovni

Prioritné oblasť- Sociálna
1. Vybudovaná verejná infraštruktúra, s bohatou ponukou sluţieb pre miestne
obyvateľstvo
2.1
2.2
2.3
Regenerácia a rozvoj obce
Sociálne sluţby
Rozvoj kultúry a
športu
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.3.1
2.3.2
Zlepšenie
Zlepšenie
Zlepšenie
Sluţby
Školstvo a
Podpora
Podpor
stavu
stavu
stavu
pre
vzdelávanie
kultúry
a
miestnych
obecných
verejných
obyvateľ
športu
komunikácií budov
priestranstiev
stvo

Globálny cieľ
Špecifické ciele
Opatrenia

Prioritná oblasť - Hospodárstvo
1. Konkurencieschopné hospodárstvo a jeho trvalo udrţateľný rozvoj

Prioritná oblasť – Ţivotné prostredie
1. Čisté ţivotné prostredie s nízkou environmentálnou záťaţou
3.1
Rozvoj odpadového hospodárstva
3.1.1
3.1.2
Zlepšenie environmentálneho
Odpadové hospodárstvo
povedomia občanov
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PROGRAMOVÁ ČASŤ
6. Prioritné osy
1. Prioritná oblasť - Hospodárstvo
Opatrenie
Aktivita
1.1.1 Rozvoj tradičných remesiel
1.1.1.1 Podpora vzniku malých prevádzok
1.1.1.2 Propagačná a osvetová činnosť
1.1.2 Rozvoj poľnohospodárstva
1.2.1 Rozvoj turistickej
infraštruktúry

1.2.2 Podpora miestneho predaja

1.2.3 Podpora spolupráce na
lokálnej úrovni

1.1.2.1 Podpora vinohradníctva a sadovníctva
1.1.2.2 Podpora chovateľstva a pestovateľstva
1.2.1.1 Budovanie turistických trás
1.2.1.2 Budovanie cyklistických a konských trás
1.2.1.3 Podpora agroturistiky
1.2.1.4.Ubytovacie kapacity
1.2.2.1 Realizácia miestnych trhov, jarmokov
1.2.2.2 Budovanie miestnych značiek kvality
1.2.2.3 Podpora predaja z dvora
1.2.2.4 Lokálna mena
1.2.3.1 Podpora projektov spolupráce
1.2.3.2 Uplatňovanie prístupu CLLD

2. Prioritná oblasť – Sociálna
Opatrenia
2.1.1 Zlepšenie stavu miestnych
komunikácií

2.1.2 Zlepšenie stavu obecných
budov

2.1.3 Zlepšenie stavu verejných
priestranstiev

2.2.1 Sluţby pre obyvateľstvo
2.2.2 Školstvo a vzdelávanie

Aktivita
2.1.1.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií
2.1.1.2 Rekonštrukcia a vybudovanie chodníkov
2.1.1.3 Vybudovanie chodníka cez park
2.1.1.4 Rekonštrukcia mostov a lávok
2.1.1.5 Rozšírenie parkovacích kapacít
2.1.2.1 Zníţenie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu
2.1.2.2 Rekonštrukcia domov smútku
2.1.2.3 Rekonštrukcia zdravotného strediska
2.1.2.4 Rekonštrukcia kult. Domu
2.1.2.5 Interiérové vybavenie obecných budov
2.1.3.1 Obnovenie okrasných parkov v obci
2.1.3.2 Výsadba verejnej zelene
2.1.3.3 Drobná architektúra parkov
2.1.3.4 Pravidelná údrţba verejných priestranstiev
2.2.1.1 Rozvoz obedov pre dôchodcov
2.2.1.2 Opatrovateľská sluţba v domácnosti
2.2.1.3 Umiestnenie odkázaných občanov v DSS
2.2.2.1 Dobudovanie školských dielní
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2.3.1 Podpora kultúry
2.3.2 Podpora športu

2.2.2.2 Interiérové vybavenie budov ZŠ s MŠ
2.2.2.3 Údrţba školských budov a areálu školy
2.2.2.4 Výstavba učiteľských bytov
2.3.1.1 Udrţanie a rozvoj kultúrneho ţivota v obci
2.3.1.2 Rozširovanie činnosti kniţnice
2.3.1.3 Rozšírenie voľnočasových aktivít
2.3.2.1 Podpora futbalu v obci
2.3.2.2 Podpora pohybových aktivít (cyklistika, stolný
tenis,fitnes,jóga)
2.3.2.3 Rozšírenie detského ihriska
2.3.2.4 Údrţba športových areálov

3.Prioritná oblasť – Ţivotné prostredie
Opatrenia
Aktivity
3.1.1 Zlepšenie environmentálneho 3.1.1.1 Propagačná a osvetová činnosť
povedomia občanov
3.1.1.2 Spolupráca s organizáciami zameranými na
ochranu ţivotného prostredia
3.1.2 Odpadové hospodárstvo
3.1.2.1 Kanalizácia I. SSS
3.1.2.2 Kanalizácia III. SSS
3.1.2.3 Odvedenie vôd z ul. ČA
3.1.2.4 Odvedenie povrchových vôd viničná cesta a ul.
Mjr.D.Gondu
3.1.2.5 Odvedenie povrchových vôd ul. Športovcov
3.1.2.6 Oprava odvodňovacích kanálov KANKA a
BAŇA
3.1.2.7 Zberný dvor
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REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť je zameraná na popis postupov zabezpečenia realizácie program rozvoja
obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia program rozvoja, na základe stanovených
merných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie program rozvoja obce
formou akčných plánov.
7. Popis úloh pri realizácii PRO:
realizácia vyţaduje systematickú prácu skupín odborníkov a samosprávy pri realizácii
PRO:
- Obecné zastupiteľstvo monitoruje implementáciu akčných plánov obce
Ţemberovce. Posudzuje a schvaľuje návrhy na zmenu a doplnenie akčných
plánov.
- Realizáciu konkrétnych projektov Akčného plánu obce Ţemberovce budú
zabezpečovať pracovníci úradu a starosta obce.
- Kontrolným orgánom budú poverené jednotlivé komisie Obecného
zastupiteľstva obce Ţemberovce a kontrolór obce.
- Koordinačným orgánom zabezpečujúcim kooperáciu a komunikáciu pri
realizácii PRO je starosta obce
- Akčný plán je vytvorený na celé obdobie 2016 – 2025, s potrebou
pravidelného prehodnocovania
8. Systém monitorovania a hodnotenia PRO
Pre úspešné napĺňanie cieľov PRO je potrebné pravidelné monitorovanie a hodnotenie
realizácie akčného plánu a jeho nadväznosť na prioritné osi.
- Starosta obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne monitorovaciu
správu, ktorej obsahom je kvantifikácia implementácie príslušného akčného
plánu
- Kontrolór obce a príslušné komisie Obecného zastupiteľstva raz ročne
predkladajú Obecnému zastupiteľstvu hodnotiacu správu, ktorej obsahom je
hodnotenie efektívnosti implementácie akčného plánu, rozsah vyuţitia
finančných prostriedkov, skúma efektívnosť a účinnosť programovania,
identifikuje faktory, ktoré prispeli k úspešnosti alebo neúspešnosti
implementácie program.
Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania

Plán priebeţných hodnotení PRO na programové obdobie 2016 - 2025
Typ hodnotenia
Strategické
hodnotenie
Operatívne
hodnotenie
Tematické
hodnotenie časti
PRO
Ad hoc mimoriadne
hodnotenie
Ad hoc hodnotenie
celého PRO alebo
jeho časti

Vykonať prvýkrát
v roku 2018

v roku 2016, 2018,
2020, 2022
podľa potreby
na konci
programovacieho
obdobia

Dôvod vykonania/ periodicita
podľa rozhodnutia obce/koordinátora PRO a vzniknutej
spoločenskej potreby.
téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť v
monitorovacej správe za predchádzajúci
kalendárny rok
pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých
hodnôt ukazovateľov pri návrhu na revíziu PRO
na základe rozhodnutia starostu/ kontrolného orgánu obce,
podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu
...

Zdroj: Príloha k metodike PRO, 2014, s.25.
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9. Akčný plán
Akčný plán pre prioritnú os hospodárstvo
Opatrenie, aktivita

Termín

Zodpovedný

Opatrenie 1.1.1 Rozvoj tradičných remesiel
Aktivita1.1.1.1
Podpora vzniku
malých prevádzok pravidelné stretnutia
s malými
Samospráva,
podnikateľmi,
Od 2016
miestny
vytváranie
podnikatelia
priestorových
podmienok, pomoc
pri riešení
legislatívnych
podmienok
Aktivita 1.1.1.2
Propagačná
a osvetová činnosť –
tlač
letákov
a propagačných
materiálov o území,
Kaţdý rok
pravidelná
Samospráva
od 2016
informovanosť
občanov o aktivitách
v území,
aktuálne
informácie na webe
o miestnych
podnikateľoch
Opatrenie 1.1.2 Rozvoj poľnohospodárstva
Aktivita1.1.2.1
Podpora
Od 2016
Samospráva
vinohradníctva a
do 2025
podnikatelia
sadovníctva
Aktivita1.1.2.2
Podpora chovateľstva
Od 2016
Samospráva
a pestovateľstva
do 2025
podnikatelia
Opatrenie 1.2.1 Rozvoj turistickej infraštruktúry
Aktivita1.2.1.1
Od 2016
Budovanie
samospráva
do 2025
turistických trás
Aktivita1.2.1.2
Budovanie
Od 2016
samospráva
cyklistických a
do 2025
konských trás
Aktivita1.2.1.3
Podpora agroturistiky
Rok 2016 Samospráva
2025
podnikatelia
Aktivita1.2.1.4.
Ubytovacie kapacity

Rok 2016 2025

Samospráva
podnikatelia

Opatrenie 1.2.2 Podpora miestneho predaja
Aktivita 1.2.2.1
Od 2016
Samospráva
Realizácia miestnych
do 2025
a miestny
trhov a jarmokov
podnikatelia

Merný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Počet revitalizovaných
a novovzniknutých
prevádzok

2

Počet aktivít na
propagáciu

6
Ročne

Počet podporených
aktivít

5

Počet podporených
aktivít

5

Samospráva
5 000 eur

Počet značení

5

Samospráva
3 000 eur

Počet podporených
aktivít

5

Počet km

5

Počet podporených
aktivít

2

Počet zrealizovaných
trhov

10

Financovanie

Samospráva
5 000
a miestny
podnikatelia –
8 000 eur

Samospráva
10 000 . eur

Samospráva
1000 eur
Podnikatelia
5000 €
Samospráva
1000 eur
Podnikatelia
5000 €

Samospráva
5000 eur a
podnikatelia
20 000 eur
Samospráva
5000 €
Podnikatelia
20 000 €
Samospráva
10 000 €
podnikatelia
20 000 eur
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Aktivita 1.2.2.2
Samospráva
Samospráva a
Budovanie miestnej
Rok 2016
a MAS MAS
značky kvality
2 000 eur
Aktivita 1.2.2.3
Samospráva
Podpora
predaja Kaţdý rok
Samospráva
a miestny
z dvora – pomoc pri
od 2016
a miestny
podnikatelia –
presadzovaní
do 2025
podnikatelia
2 000 eur
legislatívnych zmien,
Aktivita 1.2.2.4
Samospráva
Lokálna
mena
– Rok 2017 Samospráva a
a MAS –
zavedenie
lokálnej
2025
MAS
2 000 eur
meny v rámci MAS
Opatrenie 1.2.3 Podpora spolupráce na lokálnej úrovni
Aktivita 1.2.3.1
Podpora
projektov
Samospráva
spolupráce – tvorba Kaţdý rok
Samospráva
a miestny
spoločných projektov
od 2016
a miestny
podnikatelia
s miestnymi
do 2025
podnikatelia
podnikateľmi
na
2 000 eur
podporu podnikania
Aktivita 1.2.3.2
Samospráva
Kaţdý rok
Samospráva
Uplatňovanie prístupu
a miestny
od 2016 a miestny
CLLD
podnikatelia
2025
podnikatelia
2 000 eur

Vytvorenie lokálnej
meny

1

Počet predajcov v obci

3

Hodnota vydanej
meny

2 000

Počet spoločných
projektov

3

Počet podporených
projektov v rámci
prístupu LEADER

10

Časový harmonogram realizácie:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Opatrenie 1.1.1 Rozvoj tradičných remesiel
Aktivita1.1.1.1
Aktivita1.1.1.2
Opatrenie 1.1.2 Rozvoj poľnohospodárstva
Aktivita.1.1.2.1
Aktivita1.1.2.2
Opatrenie 1.2.1 Rozvoj turistickej infraštruktúry
Aktivita1.2.1.1
Aktivita1.2.1.2
Aktivita1.2.1.3
Aktivita1.2.1.4
Aktivita1.2.1.5
Opatrenie 1.2.2 Podpora miestneho predaja
Aktivita1.2.2.1
Aktivita1.2.2.2
Aktivita1.2.2.3
Aktivita1.2.2.4
Opatrenie 1.2.3 Podpora spolupráce na lokálnej úrovni
Aktivita1.2.3.1
Aktivita1.2.3.2
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Akčný plán pre prioritnú os sociálnu
Opatrenie, aktivita
Termín

Zodpovedný

Financovanie

Opatrenie 2.1.1 Zlepšenie stavu miestnych komunikácií
Aktivita2.1.1.1
Rok
Samospráva
Samospráva
Výstavba a rekonštrukcia
2016 miestnych komunikácií
2019
450 000 eur
Aktivita2.1.1.2
Rok
Samospráva
Samospráva –
Rekonštrukcia
2016 250 000 eur
a vybudovanie chodníkov
2019
Aktivita2.1.1.3
Rok
Samospráva –
Vybudovanie chodníka
2016 Samospráva
27 000 eur
cez park
2025
Aktivita2.1.1.4
Rok
Rekonštrukcia mostov
2016 Samospráva –
Samospráva
a lávok
2025
10 000 eur
Aktivita2.1.1.5 Rozšírenie
parkovacích kapacít

Rok
Samospráva –
2016 Samospráva
30 000 eur
2025
Opatrenie 2.1.2 Zlepšenie stavu obecných budov
Aktivita2.1.2.1
Rok
Zníţenie energetickej
Samospráva
Samospráva –
2016 náročnosti budovy
270 000 eur
2017
obecného úradu
Aktivita2.1.2.2
Rok
Samospráva –
Rekonštrukcia domov
2016 Samospráva
50 000 eur
smútku + PD
2025
Aktivita2.1.2.3
Rok
Rekonštrukcia
Samospráva
Samospráva –
2016 zdravotného strediska +
750 000 eur
2019
PD(proj.dokum)
Aktivita2.1.2.4
Rok
Samospráva
Samospráva–
Rekonštrukcia kultúrneho
2016 2 000 000 eur
domu + PD
2019
Aktivita2.1.2.5
Rok
Samospráva
Samospráva –
Interiérové vybavenie
2016 100 000 eur
obecných budov
2025
Opatrenie 2.1.3 Zlepšenie stavu verejných priestranstiev
Aktivita2.1.3.1
rok
Samospráva –
Obnovenie okrasných
2016 Samospráva
3 000 eur
parkov v obci
2019
Aktivita 2.1.3.2
Rok
Výsadba verejnej zelene
Samospráva –
2016 Samospráva
1 000 eur
2019
Aktivita 2.1.3.3
Rok
Drobná architektúra
2016 Samospráva
parkov
2019
Aktivita 2.1.3.4
Rok
Pravidelná údrţba
2016 Samospráva
verejných priestranstiev
2019
Opatrenie 2.2.1 sluţby pre obyvateľstvo
Aktivita 2.2.1.1
Kaţdý
Rozvoz obedov pre
rok od
Samospráva
dôchodcov
roku
2016
Aktivita 2.2.1.2
Podľa
Samospráva
Opatrovateľská sluţba
potreby
v domácnosti

Merný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Počet km

5,0

Počet km

2,5

Počet m chodníka

210

Počet
rekonštruovaných
a vybudovaných
mostov a lávok
Počet
vybudovaných
parkovacích miest

2

20

Zrekonštruované
časti budovy

1

Rekonštrukcia
budov

2

Rekonštrukcia
budovy

1

Rekonštrukcia
budovy

1

Zrekonštruované
časti

3

Počet m2

1 000

Počet m2

100

Samospráva –
5 000 eur

Počet prvkov

5

Samospráva –
50 000 eur

Počet m2

50 000

Samospráva –
bez finančnej
náročnosti

Počet osôb
odoberajúcich
obedy

15

Samospráva
40 000
eur

Počet opatrovateliek

3
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Aktivita 2.2.1.3
Rok
Umiestnenie odkázaných
2016 občanov v DSS
2019
Opatrenie 2.2.2 Śkolstvo a vzdelávanie
Aktivita 2.2.2.1
Rok
Dobudovanie školských
2016 dielní + PD
2019
Aktivita2.2.2.2 Interiérové
Rok
vybavenie budov ZŠ s MŠ
2016 2017
Aktivita 2.2.2.3
Rok
Údrţba školských budov
2016 a areálu školy
2019
Aktivita 2.2.2.4
Rok
Výstavba učiteľských
2016 bytov
2022
Opatrenie 2.3.1 Podpora kultúry
Aktivita 2.3.1.1
Rok
Udrţanie a rozvoj
2016 aţ
kultúrneho ţivota v obci
2025
Aktivita 2.3.1.2
Od 2016
Rozširovanie činnosti
Do 2025
kniţnice
Aktivita2.3.1.3 Rozšírenie
voľnočasových aktivít
Od 2016
do 2025
Opatrenie 2.3.2 Podpora športu
Aktivita 2.3.2.1
Rok
Podpora futbalu v obci
2016 2025
Aktivita 2.3.2.2
Rok
Podpora pohybových
2016 aktivít (cyklistika, stolný
2025
tenis,fitnes,jóga)
Aktivita 2.3.2.3
Rok
Rozšírenie detského
2016 ihriska
2025
Aktivita 2.3.2.4
Rok
Údrţba športových
2016 areálov
2025

Samospráva

Samospráva –
4 000 eur

Počet umiestených
občanov

2 ročne

samospráva

Samospráva
25 000 eur

Počet
vybudovaných
dielní

1

samospráva

Samospráva
80 000 eur

Počet prvkov,
miestností

15

samospráva

Samospráva
60 000 eur

Počet
zrekonštruovaných
častí

5

samospráva

Samospráva
240 000 eur

Počet bytov

4

Samospráva

Samospráva –
20 000 eur

Počet podporených
podujatí

8 ročne

Samospráva

Samospráva –
5 000 eur

Počet
zorganizovaných
podujatí

2 ročne

Samospráva
a miestne
spolky

Samospráva
a miestne
spolky –
1 000 eur

Počet
zorganizovaných
podujatí

2 ročne

Samospráva

Samospráva –
75 000 eur

Počet zapojených
druţstiev

2 ročne

Samospráva

Samospráva –
10 000 eur

Počet druhov aktivít

3 ročne

Samospráva

Samospráva
20 000 eur

Počet herných
prvkov

1 ročne

Samospráva

Samospráva
20 000 eur

Počet športových
areálov

2

Časový harmonogram realizácie
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Opatrenie 2.1.1 Zlepšenie stavu miestnych komunikácií
Aktivita2.1.1.1
Aktivita2.1.1.2
Aktivita2.1.1.3
Aktivita2.1.1.4
Aktivita2.1.1.5
Opatrenie 2.1.2 Zlepšenie stavu obecných budov
Aktivita.2.1.2.1
Aktivita2.1.2.2
Aktivita2.1.2.3
Aktivita2.1.2.4
Aktivita2.1.2.5
Opatrenie 2.1.3 Zlepšenie stavu verejných priestranstiev
Aktivita2.1.3.1
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Aktivita2.1.3.2
Aktivita2.1.3.3
Aktivita2.1.3.4
Opatrenie 2.2.1 Sluţby pre obyvateľstvo
Aktivita2.2.1.1
Aktivita2.2.1.2
Aktivita2.2.1.3
Opatrenie 2.2.2 Školstvo a vzdelávanie
Aktivita2.2.2.1
Aktivita2.2.2.2
Aktivita2.2.2.3
Aktivita2.2.2.4
Opatrenie 2.3.1 Podpora kultúry
Aktivita2.3.1.1
Aktivita2.3.1.2
Aktivita2.3.1.3
Opatrenie 2.3.2 Podpora vzdelávania a športu
Aktivita2.3.2.1
Aktivita2.3.2.2
Aktivita2.3.2.3
Aktivita2.3.2.4

Akčný plán pre prioritnú os ţivotné prostredie
Opatrenie, aktivita
Termín
Zodpovedný

Financovanie

Opatrenie 3.1.1 Zlepšenie environmentálneho povedomia občanov
Aktivita 3.1.1.1
Propagačná a osvetová
Kaţdý rok
činnosť – tlač letákov,
Samospráva –
od 2016
Samospráva
stretnutia
s občanmi,
5 000 eur
do 2025
besedy
na
environmentálnu tému
Aktivita 3.1.1.2
Spolupráca
Samospráva
s organizáciami
Samospráva
Rok 2016 a miestne
zameranými na ochranu
a miestne
2025
organizácie –
ţivotného prostredia –
organizácie
5 000 eur
tvorba
projektov
spolupráce
Opatrenie 3.1.2. odpadové hospodárstvo
Aktivita 3.1.2.1
Samospráva,
Samospráva
Rok 2016
Kanalizácia I. SSS
270 000 eur
Aktivita 3.1.2.2
Rok 2017 Samospráva,
Kanalizácia III. SSS
Samospráva
2020
2 500 000 eur
Aktivita 3.1.2.3
Odvedenie vôd z ul. ČA
Aktivita 3.1.2.4
Odvedenie povrchových
vôd viničná cesta a ul.
Mjr.D.Gondu + PD
Aktivita 3.1.2.5
Odvedenie povrchových
vôd ul. Športovcov

Rok 2016 2022
Rok 2016 2019
Rok 2016
2020

Merný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Počet
uskutočnených
podujatí

52

Počet spoločných
projektov

5

Počet prípojok

74

Počet prípojok

343

Samospráva

Samospráva,
35 000 eur

m

350

Samospráva

Samospráva
90 000 eur

km

2

130 000 eur

km

1,5

Samospráva
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Aktivita 3.1.2.6
Oprava odvodňovacích
kanálov KANKA a
BAŇA
Aktivita 3.1.2.7
Zberný dvor

2018
2022

Samospráva
Správca tokov

Samospráva
Správca tokov
100 000 eur

km

1,5

Rok 2016 2019

Samospráva

Samospráva
420 000 eur

Zberný dvor

1

Časový harmonogram realizácie
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Opatrenie 3.1.1 Zlepšenie environmentálneho povedomia občanov
Aktivita.3.1.1.1
Aktivita3.1.1.2
Opatrenie 3.1.2 Odpadové hospodárstvo
Aktivita3.1.2.1
Aktivita3.1.2.2
Aktivita3.1.2.3
Aktivita3.1.2.4
Aktivita3.1.2.5
Aktivita3.1.2.6
Aktivita3.1.2.7
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FINANČNÁ ČASŤ
Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu rozvoja je schopnosť obce v
priebehu jeho realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje vznikajú vo
viacerých sférach – v súkromnom sektore, verejnej správe, ide tieţ o zdroje zahraničné, najmä
o prostriedky Európskej únie. Dôleţitým zdrojom budú, po dokončení reformy verejnej
správy a uskutočnení daňovej reformy, vlastné prostriedky. V dôsledku neexistencie
nevyhnutných podkladových údajov pre stanovenie finančného rámca, v ktorom by sa mal
program rozvoja v strednodobom horizonte pohybovať, je výška prostriedkov potrebná na
realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít stanovená len orientačne. Táto časť sa bude
konkretizovaná v závislosti od reálneho čerpania finančných príspevkov zo štrukturálnych
fondov, moţností obecného rozpočtu atď..
Indikatívny rozpočet, viac zdrojové financovanie v tis. eur
Rok
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 spolu
Prioritná
os
hospodárs
tvo

Vlastné
zdroje
Zdroje EU,
VUC a iné
zdroje
Súkromné
zdroje
Prioritná
Vlastné
os
zdroje
sociálna
Zdroje EÚ,
VUC a iné
zdroje
Súkromné
zdroje
Prioritná
Vlastné
os ţivotné zdroje
prostredie Zdroje EÚ,
VUC a iné
zdroje
Súkromné
zdroje

2

5

5

4

4

4

4

4

4

1

37

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

18

0

10

10

10

10

10

10

8

5

5

78

50

100

100

100

50

50

50

20

20

15

1000

1000

1000

500

200

200

100

20

20

1

555

4 041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

15

105

7

7

7

6

5

5

5

172

270

2500

100

100

100

100

100

10

5

3

3 288

0

0

19

19

19

19

19

0

0

0

95

0
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Názov opatrenia*

Kód a názov
projektu/aktivity

Klasifikác
ia stavieb
- trieda

Hlavný
ukazovateľvýsledku, dosahu

RN Spolu

Verejné zdroje
celkom

mesiac/rok mesiac/rok

a=b+e+f+g
+h

b=c+d

I. Prioritná oblasť hospodárstvo
Opatrenie 1.1.1
Rozvoj tradičných
remesiel

Opatrenie 1.1.2
Rozvoj
poľnohospárstva

Opatrenie 1.2.1
Rozvoj turistickej
infraštruktúry

Aktivita 1.1.1.1
Podpora vzniku
malých prevádzok
Aktivita 1.1.1.2
Propagačná a
osvetová činnosť

Aktivita1.1.2.1
Podpora
vinohradníctva a
sadovníctva
Aktivita1.1.2.2
Podpora
chovateľstva
a pestovateľstva
Aktivita1.2.1.1
Budovanie
turistických trás
Aktivita1.2.1.2
Budovanie
cyklistických a
konských trás
Aktivita1.2.1.3
Podpora
agroturistiky
Aktivita1.2.1.4.
Ubytovacie
kapacity

Verejné zdroje

Termín začatia
a ukončenia
realizácie
projektu /
aktivity

Vlastné
celkom

Dotačné
(EÚ, VUC
a pod.)

Súkromné
zdroje

Úver
ové
zdroj
e

c

d

e

f

133 000 €

55 000 €

37 000 €

18 000 €

78 000 €

počet realizovaných a
novovzniknutých
prevádzok

2015 - 2025

13 000 €

5 000 €

5 000 €

počet aktivít na
propagáciu

2015 - 2025

10 000 €

10 000 €

10 000 €

počet aktivít na
podporu vinárstva

2016 - 2025

6 000 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

Počet aktivít

2016 - 2025

6 000 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

Počet značení

2016 - 2025

5 000 €

5 000 €

5 000 €

Počet podporených
aktivít

2016 - 2025

3 000 €

3 000 €

3 000 €

Počet km

2016 - 2025

25 000 €

5 000 €

5 000 €

20 000 €

Počet podporených
aktivít

2016 - 2025

25 000 €

5 000 €

5 000 €

20 000 €

0€

EIB
príspev Iné
ok
zdro
(inform je
atívne)
g

h
0€

0€

8 000 €
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Opatrenie 1.2.2
Aktivita 1.2.2.1
Podpora miestneho Realizácia miestnych
predaja
trhov a jarmokov
Aktivita 1.2.2..2
Budovanie miestnej
značky kvality
Aktivita 1.2.2.3
Podpora predaja z
dvora
Aktivita 1.2.2.4
Lokálna mena
Opatrenie 1.2.3
Aktivita 1.2.3.1
Podpora
Podpora projektov
spolupráce na
spolupráce
lokálnej úrovni
Aktivita 1.2.3.2
Uplatňovanie
prístupu CLLD

počet zrealizovaných
trhov

2016 - 2025

30 000 €

10 000 €

vytvorenie miestnej
značky

2016

2 000 €

2 000 €

2 000 €

počet predajcov v
obci

2016 - 2025

2 000 €

2 000 €

2 000 €

hodnota vydanej
meny

2017 - 2025

2 000 €

2 000 €

2 000 €

počet spoločných
projektov

2016 - 2025

2 000 €

2 000 €

2 000 €

počet podporených
projektov v rámci
prístupu LEADER

2016 - 2020

2 000 €

2 000 €

2 000 €

4 596 000€

4 596 000€

II. Prioritná os sociálna
Opatrenie 2.1.1
Zlepšenie stavu
miestnych
komunikácií

Aktivita2.1.1.1
Výstavba a
rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
Aktivita2.1.1.2
Rekonštrukcia
a vybudovanie
chodníkov
Aktivita2.1.1.3
Vybudovanie
chodníka cez park
Aktivita2.1.1.4
Rekonštrukcia
mostov a lávok
Aktivita2.1.1.5
Rozšírenie
parkovacích

2 000 €

555 000 €

8 000 €

4 041 000€

Počet km

2016 - 2019

450 000 €

450 000 €

Počet km

2016 - 2019

250 000 €

250 000 €

Počet m chodníka

2016 - 2025

27 000 €

27 000 €

27 000 €

€

2016 - 2025

10 000 €

10 000 €

10 000 €

€

2016 - 2025

30 000 €

30 000 €

30 000 €

€

Počet
rekonštruovaných
a vybudovaných
mostov a lávok
Počet
vybudovaných
parkovacích miest

25 000 €

15 000 €

20 000 €

0€

0€

0€

0€

425 000 €

235 000 €
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Opatrenie 2.1.2
Zlepšenie stavu
obecných budov

Opatrenie 2.1.3
Zlepšenie stavu
verejných
priestranstiev

kapacít
Aktivita2.1.2.1
Zníţenie
energetickej
náročnosti budovy
obecného úradu
Aktivita2.1.2.2
Rekonštrukcia
domov smútku +
PD
Aktivita2.1.2.3
Rekonštrukcia
zdravotného
strediska + PD
(projekt. dokum.)
Aktivita2.1.2.4
Rekonštrukcia
kultúrneho domu +
PD
Aktivita2.1.2.5
Interiérové
vybavenie
obecných budov
Aktivita2.1.3.1
Obnovenie
okrasných parkov
v obci
Aktivita 2.1.3.2
Výsadba verejnej
zelene
Aktivita 2.1.3.3
Drobná
architektúra parkov
Aktivita 2.1.3.4
Pravidelná údrţba
verejných
priestranstiev

Zrekonštruované
časti budovy

2016 - 2017

270 000 €

270 000 €

12 000 €

258 000 €

Rekonštrukcia
budov

2016 - 2025

50 000 €

50 000 €

5 000 €

45 000 €

Rekonštrukcia
budovy

2016 - 2019

750 000 €

750 000 €

40 000 €

710 000 €

Rekonštrukcia
budovy

2016 - 2019

2 000 000 €

2 000 000 €

Zrekonštruované
časti

2016 - 2025

100 000 €

100 000 €

5 000 €

Počet m2

2016 - 2019

3 000 €

3 000 €

3 000 €

Počet m2

2016 - 2019

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Počet prvkov

2016 - 2019

5 000 €

5 000 €

5 000 €

Počet m2

2016 - 2019

50 000 €

50 000 €

50 000 €

100 000 € 1 900 000 €

95 000 €
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Opatrenie 2.2.1
Sluţby pre
obyvateľstvo

Optarenie 2.2.2
Śkolstvo a
vzdelávanie

Opatrenie 2.3.1
Podpora kultúry

Aktivita 2.2.1.1
Rozvoz obedov
pre dôchodcov
Aktivita 2.2.1.2
Opatrovateľská
sluţba
v domácnosti
Aktivita 2.2.1.3
Umiestnenie
odkázaných
občanov v DSS
Aktivita 2.2.2.1
Dobudovanie
školských dielní +
PD
Aktivita2.2.2.2
Interiérové
vybavenie budov
ZŠ s MŠ
Aktivita 2.2.2.3
Údrţba školských
budov a areálu
školy
Aktivita 2.2.2.4
Výstavba
učiteľských bytov
Aktivita 2.3.1.1
Udrţanie a rozvoj
kultúrneho ţivota
v obci
Aktivita 2.3.1.2
Rozširovanie
činnosti kniţnice
Aktivita2.3.1.3
Rozšírenie
voľnočasových
aktivít

počet osôb
poberajúcich obedy

2016 - 2025

0€

0€

počet opatrovateliek

2016 - 2025

40 000 €

40 000 €

40 000 €

počet klientov

2016 - 2019

4 000 €

4 000 €

4 000 €

Počet
vybudovaných
dielní

2016 - 2019

25 000 €

25 000 €

25 000 €

Počet prvkov,
miestností

2016 - 2017

80 000 €

80 000 €

4 000€

76 000 €

Počet
zrekonštruovaných
častí

2016 - 2019

60 000 €

60 000 €

3 000 €

57 000 €

Počet bytov

2016 - 2022

240 000 €

240 000 €

10 000 €

230 000 €

počet aktivít

2016 - 2024

20 000 €

20 000 €

10 000 €

10 000 €

počet
zorganizovaných
podujati

2016 - 2025

5 000 €

5 000 €

5 000 €

počet
zorganizovaných
podujati

2016 - 2025

1 000 €

1 000 €

1 000 €
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Opatrenie 2.3.2
Podpora športu

Aktivita 2.3.2.1
Podpora futbalu v
obci
Aktivita 2.3.2.2
Podpora
pohybových aktivít
(cyklistika, stolný
tenis,fitnes,jóga)
Aktivita 2.3.2.3
Rozšírenie
detského ihriska
Aktivita 2.3.2.4
Údrţba športových
areálov

Počet zapojených
druţstiev

2016 - 2025

75 000 €

75 000 €

75 000 €

Počet druhov
aktivít

2016 - 2025

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Počet herných
prvkov

2016 - 2025

20 000 €

20 000 €

20 000 €

Počet športových
areálov

2016 - 2025

20 000 €

20 000 €

20 000 €

3 555 000 €

3 460 000€

172 000 €

III. Prioritná os ţivotné prostredie
Opatrenie 3.1.1
Aktivita 3.1.1.1
Zlepšenie
Propagačná
environmentálneho a osvetová činnosť
povedomia
občanov

Opatrenie 3.1.2
Odpadové
hospodárstvo

Aktivita 3.1.1.2
Spolupráca
s organizáciami
zameranými
na
ochranu ţivotného
prostredia
Aktivita 3.1.2.1
Kanalizácia I. SSS
Aktivita 3.1.2.2
Kanalizácia III.
SSS
Aktivita 3.1.2.3
Odvedenie vôd
z ul. ČA

3 288 000€

počet podujatí

2016 - 2025

5 000 €

5 000 €

5 000 €

počet spoločných
projektov

2016 - 2025

5 000 €

5 000 €

5 000 €

Počet prípojok

2016

270 000 €

270 000 €

20 000 €

250 000 €

Počet prípojok

2017 - 2020

2 500 000 €

2 500 000 €

100 000 €

2 400 000 €

m

2016 - 2022

35 000 €

35 000 €

2 000 €

95 000 €

33 000 €
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Aktivita 3.1.2.4
Odvedenie
povrchových vôd
viničná cesta a ul.
Mjr.D.Gondu +
PD
Aktivita 3.1.2.5
Odvedenie
povrchových vôd
ul. Športovcov
Aktivita 3.1.2.6
Oprava
odvodňovacích
kanálov KANKA a
BAŇA
Aktivita 3.1.2.7
Zberný dvor
Celkom

2016 - 2019

90 000 €

90 000 €

5 000 €

85 000 €

km

2016 - 2020

130 000 €

130 000 €

10 000 €

120 000 €

km

2018 – 2022

100 000 €

5 000 €

Zberný dvor

2016 - 2019

420 000 €

420 000 €

8 284 000€

8 111 000 €

km

5000 €

95 000 €

20 000 €

400 000 €

764 000 €

7 347 000€

173 000 €
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ZÁVER
PRO obce Ţemberovce je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce,
prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným
východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí ţivota obce.
PRO je otvoreným dokumentom, ktorý bude vyhodnocovaný a aktualizovaný na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva podľa potreby.
1. PRO obce Ţemberovce bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č. 5/2016, zo dňa 4.2.2016
2. Posudzovanie vplyvov na ţivotné prostredie:
3. Povinné prílohy:
Príloha č.1 – Zoznam členov riadiaceho tímu
Príloha č.2 - Zoznam informačných zdrojov
Príloha č.3 – Zoznam skratiek pouţitých v PRO
Príloha č.4 – Dohoda o partnerstve
Príloha č.5 – Akčný plán na daný rozpočet s výhľadom na 2 roky
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