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Formulár č. Ú 2 – Zámer spracovania PRO (Povinný v prepísanej štruktúre) 

Názov dokumentu: Program rozvoja obce Dvorec na roky 2014-2020 
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spracovania: 
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Financovanie 

spracovania: 
Náklady na vlastné spracovanie dokumentu boli financované z 

vlastných zdrojov obce Dvorec (rozpočet obce). 

 



Program rozvoja obce Dvorec je hlavným strategickým dokumentom pri určovaní 

smerovania ďalšieho rozvoja územia obce Dvorec, ktorým sa riadia zástupcovia obce pri výkone 

svojej činnosti a rozhodovaní a odzrkadľuje potreby obyvateľov obce.  

Program rozvoja obce (ďalej len „PRO“) je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je 

vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii regionálneho 

rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný podľa 

záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce. Má charakter strategického, t.j. 

dlhodobého dokumentu, ktorý je výsledkom vzájomnej spolupráce všetkých záujmových skupín 

alokovaných v obci. V podobe tohto dokumentu získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja 

zaloţené na iniciovaní ţiaducich zmien a stanovení rozvojových priorít, ktoré umoţnia obci 

realizovať dlhodobý rozvoj pomocou cielenej stratégie.  

Zohľadňuje ciele ustanovené v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je spracovaný v zmysle novely zákona č. 309/2014 Z. z. z 

15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja, ktorý stanovuje "vypracovávať, schvaľovať, riadiť a pravidelne vyhodnocovať plnenie 

programu rozvoja obce. Plní úlohu komplexného rozvojového dokumentu a zastrešuje všetky 

oblasti sociálno – ekonomického rozvoja. Je účelovo spracovaný z hľadiska cieľov a priorít 

rozvoja SR a moţností vyuţívania fondov EÚ.   

Základný legislatívny rámec pre vypracovanie PRO obce Dvorec tvorí Zákon NR SR č. 

539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a Zákon NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení. Jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorého obec zabezpečuje regionálny 

rozvoj je PRO.  

Potreba vypracovať nový PRO obce Dvorec je podmienená zmenenými podmienkami 

v spoločnosti a ţivote obce, ďalej zo zmenených legislatívnych podmienok v SR (schválenie 

novely zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja) a vyplýva z prípravy na nové 

programové obdobie 2014-2020 pre čerpanie štrukturálnych a investičných fondov Európskej 

únie (EŠIF, zdroj: Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020, Národná stratégia regionálneho 

rozvoja, priority Trenčianskeho samosprávneho kraja, Regionálna integrovaná územná stratégia 

(ďalej len RIUS). 



Metodika vypracovania dokumentu: uplatnenie princípu partnerstva v súlade s 

metodikou OECD Nástroje regionálnej politiky na úrovni samosprávnych krajov SR a 

Metodikou pre spracovanie PRO (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, júl 

2014). PRV obce Dvorec je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými pre 

Trenčiansky samosprávny kraj v Národnej stratégii regionálneho rozvoja (máj 2014). Pri jeho 

vypracovaní sa uplatňuje princíp partnerstva. 

Partnerstvo je spolupráca sociálno-ekonomických partnerov na príprave, uskutočňovaní, 

financovaní, monitorovaní a hodnotení realizácie priorít a cieľov podpory regionálneho rozvoja.  

Sociálno-ekonomickí partneri sú ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej 

správy, vyššie územné celky, obce, mikroregionálne zdruţenia a iné fyzické a právnické osoby 

pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

 

Základné východiskové dokumenty na miestnej úrovni  

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorec 2007-2013,  

 Rating obce. 

 

Základné východiskové dokumenty na úrovni kraja  

 Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja TRSK 2007 – 2013,  

 Územný plán VÚC TRSK,  

 Regionálna inovačná stratégia TRSK, 2011. 

 

Základné východiskové dokumenty na národnej úrovni  

 Partnerská dohoda na roky 2014-2020,  

 Operačné programy – Kvalita ţivotného prostredia, Integrovaná infraštruktúra, Efektívna 

verejná správa, Ľudské zdroje, Výskum a inovácie, Integrovaný operačný program a 

ostatné,  

 Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (2014),  

 Základné východiskové dokumenty na nadnárodnej úrovni,  



 Stratégia Európa 2020,  

 Spoločenský strategický rámec EK. 

 

Formulár Ú8 - Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov (Povinný v predpísanej štruktúre) 

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Názov dokumentu Platnosť 

dokumentu 

Úroveň 

dokumentu 

Zdroj 

Stratégia Európa 2020 2020 európska www.mindop.sk 

 

Národná stratégia regionálneho 

rozvoja SR (NSRR) 

2030 národná www.mindop.sk 

 

Koncepcia územného rozvoja 

Slovenska 2001- záväzná časť 

v znení KURS 2011 

2030 národná www.mindop.sk 

 

Metodika na vypracovanie PRO 2014 - 2020 národná www.mindop.sk 

Národná stratégia pre globálne 

vzdelávanie na obdobie rokov 

2012-2016 

2016 národná www.statpedu.sk 

 

Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja TRSK  

2018 regionálna www.tsk.sk 

Územný plán VÚC TRSK 2015 regionálna www.uzemneplany.sk 

Plán rozvoja verejných 

vodovodov a verejných 

kanalizácií Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

2015 regionálna www.enviroportal.sk 

 

Program odpadového 

hospodárstva Trenčianskeho 

kraja 

2015 regionálna www.minv.sk 

 

Správa o napĺňaní priorít a 

cieľov Národnej stratégie 

regionálneho rozvoja 

Trenčianskeho kraja 

2014 regionálna www.telecom.gov.sk 

 

Plán hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Dvorec 

2014 miestna Obecný úrad 

 
 

 

 

 

 

http://www.mindop.sk/
http://www.mindop.sk/
http://www.mindop.sk/
http://www.mindop.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.uzemneplany.sk/
http://www.enviroportal.sk/
http://www.minv.sk/
http://www.telecom.gov.sk/


1. Analytická časť 
 

Formulár A1 - Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát(povinný v predpísanej štruktúre) 
Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

Oblasť dát/Téma Zdroj dát Webová stránka 

Demografia Štatistický úrad SR  

Inštitút informatiky a štatistiky 

www.slovakstatistics.sk 

www.infostat.sk 

Bývanie Štatistický úrad SR  

Inštitút informatiky a štatistiky 

www.slovakstatistics.sk 

www.infostat.sk 

Školstvo a vzdelávanie Štatistický úrad SR  

Ústav informácií a prognóz 

www.slovakstatistics.sk 

www.uips.sk 

Zdravotníctvo Národné centrum zdravotníckych 

informácií 

www.nczisk.sk 

Sociálna starostlivosť Úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR  

Ministerstvo vnútra SR 

www.upsvar.sk 

 

www.minv.sk 

Ekonomická situácia Štatistický úrad SR  

Slovenská agentúra pre rozvoj 

investícií a obchodu  

Finančná správa SR 

www.slovakstatistics.sk 

www.sario.sk 

www.financnasprava.sk 

Ţivotné prostredie Slovenský hydrometeorologický 

ústav  

Slovenská agentúra ţivotného 

prostredia 

www.shmu.sk 

 

www.enviroportal.sk 

 

1.1 Súhrnná charakteristika 
 

Obec Dvorec leţí v bánovskom výbeţku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Obec patrí 

rozlohou 265 ha medzi najmenšie obce bánovského okresu. Obec sa rozprestiera na juhozápad 

od Bánoviec nad Bebravou, vo vzdialenosti 3 km. Súčasťou obce je Sliezska osada, ktorá je od 

Dvorca vzdialená 1 km a orientovaná na severozápad. Obcou preteká potok, Inovec, prameniaci 

pod neďalekým Inovcom. 

Nadmorská výška stredu obce je 210 m nad morom. Polia v okolí obce, z prevaţnej časti 

tvorené hnedozemou, patria medzi jedny z najúrodnejších v regióne. Lesné porasty v okolí obce 

sú zmiešaného charakteru - z ihličnatých drevín prevláda borovica, z listnatých sa darí dubu, jelši 

a hrabu. Zo zveri sa v chotári vyskytuje srnčia a jelenia zver, diviaky, zajace poľné, baţanty a 

iné.  

http://www.slovakstatistics.sk/
http://www.infostat.sk/
http://www.slovakstatistics.sk/
http://www.infostat.sk/
http://www.slovakstatistics.sk/
http://www.uips.sk/
http://www.nczisk.sk/
http://www.upsvar.sk/
http://www.minv.sk/
http://www.slovakstatistics.sk/
http://www.sario.sk/
http://www.financnasprava.sk/
http://www.shmu.sk/
http://www.enviroportal.sk/


Obec má 440 obyvateľov. Pre obec je charakteristický poľnohospodársky ráz 

a pestovanie obilnín, krmovín, ovocia, zeleniny a chov domácich zvierat.  

 

1.1.1 História obce  

 

Archeologické nálezy potvrdzujú, ţe územie obce bolo osídlené uţ v dobe neolitu. 

Pri vykopávkach boli nájdené sídliská zo staršej i mladšej doby bronzovej, z obdobia 

Veľkomoravskej ríše a významné je aj odkrytie stredovekého pohrebiska z 10. – 12. storočia, 

čím sa obec zaraďuje medzi najstaršie sídla bývalej trenčianskej ţupy. Prvá písomná zmienka 

o obci pochádza aţ z roku 1455, kedy sa obec spomína ako Odwarcz. V stredoveku bol Dvorec 

zemianskou obcou. V priebehu rokov sa vo vlastníctve vystriedalo viacero zemianskych rodov – 

Dvoreckých, Dobrých, Palčekových. Podľa záznamov z roku 1598 sa v obci nachádzalo 6 

zemianskych domov, v roku 1784 tu ţilo 144 obyvateľov v dvadsiatich piatich domoch. 

Obyvatelia obce sa zaoberali prevaţne poľnohospodárstvom, furmankami a obchodom s drevom. 

V roku 1869 statok vo Dvorci predal Jurajovi Csaradovi z Viedne, ktorý sa zaslúţil 

o výstavbu neorokokového kaštieľa. Juraj Csarada mal s dvomi manţelkami 8 detí, z ktorých 

najvýznamnejší bol Artúr. V roku 1888 vyplatil svojich súrodencov a tým sa stal jediným 

vlastníkom kaštieľa vo Dvorci.  

Dominantou obce je bezpochyby pôvodne rokokový kaštieľ, postavený v druhej 

polovici 19. storočia, prestavaný v roku 1902. O jeho jedinečnosti hovorí i to, ţe v roku 1963 bol 

vyhlásený za kultúrnu pamiatku.  

Park okolo kaštieľa vznikol hneď po výstavbe 

kaštieľa. Podľa spomienok starších obyvateľov Dvorca 

existovala v parku gaštanová aleja, v severnej časti 

jazierko, vo východnej elipsovité kvetinové vázy a na 

terase prístavby pri kaštieli bola zriadená kvetinová 

záhrada a studňa. Hlavný vstup do parku viedol cez 

veľkú, umelecky kovanú bránu. V roku 1945 majetok 

a kaštieľ prevzali štátne majetky, neskôr ho spravoval 



miestny národný výbor a obecný úrad. V nových spoločenských podmienkach bol kaštieľ 

vrátený dedičom, ktorý ho neskôr predali súkromnému vlastníkovi.  

Súčasťou kaštieľa bola historická kniţnica nevyčísliteľnej hodnoty. Záľuba v zbieraní 

kníh patrila k dobovému a stavovskému „dobrému mravu“. Dvorecká kniţnica sa zachovala 

v ucelenej podobe a v dnešnej dobe je umiestnená v Univerzitnej kniţnici v Bratislave. Stalo sa 

tak zásluhou vysokého štátneho úradníka Jozefa Bellaia-Stolárika, ktorý vymenil svoj majetok 

v Maďarsku za majetok Artúra Csaradu a kaštieľ aj s kniţnicou prešli do jeho vlastníctva. 30. 

augusta 1924 celú kniţnicu daroval Univerzitnej kniţnici v Bratislave. Zbierka pozostávala 

z 8000 zväzkov kníh, písaných v latinskom, nemeckom, francúzskom a talianskom jazyku.  

 

1.1.2 Pôdne pomery 

 

Celé územie obce spadá do produkčných blokov  s najniţším alebo ţiadnym stupňom 

obmedzenia hospodárskej činnosti. 

 

 

 



Pôdny fond obce                  tabuľka č. 1 

 Podľa využitia Rozloha v ha 

Poľnohospodárska pôda  Orná pôda 212 

Trvalé kultúry  15 

TTP 6 

Lesný pozemok 8 

Zastavaná plocha 17 

Vodná plocha 7 

Ostatné 3 

 

Obec Dvorec patrí medzi  obce s výmerou 87% poľnohospodárskej pôdy, 3% lesných 

pozemkov, 6% zastavaných plôch, 3% vodných plôch a ostatné sú vo výmere 1%. 

 

 

 

 

 



1.1.3 Historický vývoj obce 

 

Aj keď prvá písomná zmienka o obci Dvorec pochádza z roku 1455, neznamená to, ţe 

obec by pred týmto rokom neexistovala. Práve naopak. Ako uţ aj samotný názov naznačuje, 

patrí Dvorec k veľmi starým sídlam bývalej Trenčianskej ţupy. Archeologické nálezy potvrdili, 

ţe územie obce bolo osídlené od doby neolitu, boli tu nájdené sídliská zo staršej i mladšej doby 

bronzovej, z obdobia Veľkomoravskej ríše a významné je aj odkrytie stredovekého pohrebiska z 

10. – 12. storočia. V listine z roku 1455 sa obec spomína ako Odwarcz, v roku 1469 ako 

Dwhoreczk, 1472 Odworcz, 1520 Dworecz ale aj Bánudvard. Okolie obce priťahovalo uţ 

koncom minulého storočia viacerých bádateľov, ktorí tu hľadali stopy osídlenia, dokazujúce jeho 

kontinuitu od čias Veľkej Moravy. Na prelome storočia bolo odkryté kostrové slovanské 

pohrebisko. Bohatý nález šperkov z tohto pohrebiska, získalo v roku 1906 Národné múzeum v 

Budapešti. V roku 1935 navštívil toto miesto školský inšpektor Koloman Sopko z Bánoviec nad 

Bebravou a v terase za kaštieľom vykopal pokusnú sondu. Objavil porušený kostrový hrob. 

Predmety nájdené v hrobe boli odovzdané do Slovenského národného múzea v Martine. V roku 

1976 pri kopaní základov rodinného domu objavili i nádobu zdobenú ţliabkovaním, 

pochádzajúcu z prelomu 9. aţ 10. storočia. 

V stredoveku bol Dvorec zemianskou obcou, ktorá patrila viacerým zemianskym 

rodinám – Dvoreckým, Dobrým, Palčekovým. V roku 1598 sa v obci nachádzalo šesť 

zemianskych domov. V roku 1784 tu ţilo 144 obyvateľov v 25 domoch a v roku 1828 mala obec 

32 domov a 205 obyvateľov. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom, 

furmankami a obchodom s drevom. 

V prvej polovici 19. storočia boli vlastníkmi obce Gabriel a Leander Broďániovci. Týmto 

okrem rozsiahleho vlastníctva pôdy patril aj kaštieľ vo Vysočanoch. V polovici 19. storočia 

patril majetok v obci cisárskemu radcovi Karolovi Csetnekymu z Thínsu. Aj tento podobne ako 

jeho predchodcovia v Dvorci trvalo nebýval. V roku 1869 predal K. Csetneky statok vo Dvorci 

Jurajovi Csaradovi z Viedne. Csaradovci sa zdrţiavali aj na svojom majetku v Horných 

Lefantovciach a na cisárskom dvore vo Viedni. Juraj Csarada sa do dejín Dvorca zapísal hlavne 

tým, ţe dal na vyvýšenine postaviť krásny kaštieľ v neorokokovom slohu. Juraj Csarada mal s 

dvomi manţelkami (1. Vilma Scherzová, 2. Emma Vlachovská ) 8 detí. Najznámejší z nich bol 

Artúr Csarada, ktorý v roku 1888 vyplatil svojich súrodencov a stal sa jediným vlastníkom 



kaštieľa vo Dvorci. Csaradovci boli do šľachtického stavu povýšení v čase proti tureckých bojov 

v období vlády Leopolda I. Podľa tradície sa člen tohto rodu vyznamenal pri dobíjaní tureckej 

pevnosti a v boji usmrtil tureckého veliteľa. Tento čin sa potom navţdy zachoval v podobe 

csaradovského erbu, ktorý mal v štíte rameno s mečom, na ktorom je nastoknutá hlava Turka. 

Slávnostné vyhlásenie a uvedenie Csaradovcov do šľachtického stavu sa uskutočnilo na 

kongregácii šľachty v Hlohovci v roku 1687. 

Z ďalších vlastníkov pôdy vo Dvorci treba spomenúť Karola Hullera a Armína 

Knopfelmachera z Bratislavy, ktorí tu vlastnili podiely vo forme záloh od Karola Csetnekyho. 

Od roku 1866 tu mala majetok v hodnote 1050 zlatých Juliana Witteová z Viedne a Leopold 

Munk z Vacova. Väčšími vlastníkmi boli aj Štefan Richter s manţelkou Annou rodenou 

Breštenskou, ktorí bývali v Bánovciach a vo Dvorci mali malý majer a krčmu. Richterovci 

vlastnili pôdu aj v Haláčovciach, Otrhánkach a vo Veľkých Chlievanoch. V roku 1855 predali 

svoje majetky Oliverovi Seldnerovi z Horných Motešíc. V polovici 19. storočia vznikol vo 

Dvorci komposesorár – spoločná správa panských majetkov. Ako komposesori sa v roku 1868 

uvádzajú Peter Chlievanský s manţelkou Zuzanou rod. Lindvajovou, Jozef Dvorecký a ďalší, 

pričom sa spoločne spravovali aj majetky Csetnekyovcov a Richterovcov. 

Najzaujímavejšou stavbou vo Dvorci je kaštieľ. Kaštieľ zatiaľ nie je v dostupnej odbornej 

literatúre podrobne spracovaný. Ide o neoslohovú stavbu postavenú v druhej polovici 19. storočia 

– staršia literatúra sa o ňom nezmieňuje. V práci Jána Matúša Korabinského - Geograficko 

historický lexikón Uhorska z roku 1876 sa pod heslom Dvorec spomína obec v Trenčianskej 

ţupe, ktorej obyvateľstvo sa ţiví roľníctvom a predajom dreva. Zmienka o kaštieli sa v tejto 

práci nenachádza. Kaštieľ vo Dvorci je neorokokový objekt letohrádkového charakteru, 

postavený na vysoko kvalitnej architektonickej úrovni. Postavil ho Juraj Csarada pravdepodobne 

v druhej polovici 19. storočia. Bliţší zdroj inšpirácie neznámeho staviteľa sa dá určiť s istou 

rezervou zatiaľ len pri západnom krídle, ktoré s atikovou balustrádou a francúzskymi oknami 

nesie znaky stavieb francúzskeho architekta Giradina z obdobia vlády Ľudovíta XVI. Hlavné 

krídlo kaštieľa má síce čistotu dispozície i vonkajšieho členenia hmoty typickú pre jeho 

rokokové vzory, ale v detailoch a dekóre eklekticky priberá rôznorodejšie spestrujúce motívy 

neskorších stavebných módnych prvkov. Vlastník kaštieľa Artúr Csarada sa narodil v roku 1860. 

Od mladosti prejavoval nevšedný výtvarný talent. Študoval maliarstvo v Paríţi - vtedajšej 



metropole umeleckého sveta. Tu sa oţenil s dcérou vysokého francúzskeho úradníka, ktorý bol 

istý čas guvernérom na Haiti. So svojou mladou manţelkou – krásnou Kreolkou a s veľkým 

bohatstvom sa Artúr Csarada vrátil na Slovensko, do Dvorca. Kaštieľ bol zriadený štýlovým 

nábytkom z Talianska, Francúzska a Anglicka. Časť pôvodného zariadenia moţno vidieť ešte aj 

dnes v Smolenickom zámku. Vo Dvorci sa Csaradovci s jediným synom Jurajom zdrţiavali 

pomerne málo. Väčšinu roka trávili na cestách po západnej a juţnej Európe, kde Artúr Csarada 

hľadal motívy na maľovanie. Podľa obrazov zachovaných v kaštieli bol Artúr veľmi nadaný 

maliar, ktorý ďaleko presiahol hranice amaterizmu. Vychádzal z klasickej školy a neskôr prešiel 

k impresionizmu. Známe sú jeho náladové zátišia a mnohé cudzokrajné témy ako napr. Benátky, 

Paríţ a iné. Dodnes sa zachovalo niekoľko portrétov od Artúra Csaradu v kúrii Evy Siebertovej v 

Koniarovciach, ktoré zobrazujú matku súčasnej vlastníčky Barboru. Csaradovci sa totiţ pomerne 

často zdrţiavali aj na veľkostatku Leopolda Jakuba Sieberta v Koniarovciach. Artúrovi 

Csaradovi sa zatiaľ nedostalo náleţitého ocenenia zo strany slovenských výtvarných historikov, 

zostáva len veriť, ţe sa tak v krátkej dobe stane. Rozhodne to bola zaujímavá osobnosť, 

pochádzajúca zo slovenského prostredia. Hovoril dokonalou slovenčinou, hoci sa obliekal ako 

pravý Angličan. 

Park pri kaštieli vznikol hneď po výstavbe kaštieľa v druhej polovici 19. storočia. Podľa 

spomienok starších obyvateľov Dvorca existovala v parku gaštanová aleja, v severnej časti bolo 

jazierko, vo východnej elipsovité kvetinové vázy a na terase prístavby pri kaštieli bola zriadená 

kvetinová záhrada a studňa. Hlavný vstup do parku bol cez veľkú, umelecky kovanú bránu. 

Okrem vzácneho zariadenia mala obrovskú cenu rozsiahla kniţnica, ktorá bola v čase rozkvetu 

dvoreckého kaštieľa umiestnená v bočnej vysunutej miestnosti oproti zimnej záhrade. V 

novembri 1918 po skončení I. svetovej vojny a vzniku Československa sa ani kaštieľ vo Dvorci 

neubránil rabovačke, pri ktorej bola postihnutá aj kniţnica. Artúr Csarada rozhádzané knihy 

uloţil v hlbokých dverových výklenkoch salóna a keď pri výmene majetku dostal kniţnicu do 

rúk Jozef Bellai, mala okolo 8000 zväzkov. Kniţnica vznikla zbierkami kníh, patrila k dobovému 

a stavovskému dobrému mravu a Artúr Csarada nebol výnimkou, aj keď v jeho vzťahu ku 

knihám prevládal hlavne umelecký moment. Asi polovicu celého fondu tvorili staré knihy z 

Talianska zo 16. – 18. storočia s náboţenským obsahom, ktoré Artúr Csarada kúpil krátko po 

veľkom zemetrasení v Messine v roku 1908 od tamojšieho farára. Tento tzv. messinský fond 

však pravdepodobne tieţ nevznikol v Messine. Dostal sa sem údajne za napoleónskych čias z 



niektorého severotalianského kláštora. Novšie knihy z 19. storočia pochádzali zväčšia z Rakúska. 

Dvorecká kniţnica mala to šťastie, ţe sa dodnes zachovala v ucelenej podobe ako súčasť fondov 

Univerzitnej kniţnice v Bratislave. Stalo sa tak zásluhou Jozefa Bellaia-Stolárika, vysokého 

štátneho úradníka, ktorý počas svojho pôsobenia v štátnej správe v Trenčíne vymenil svoj 

majetok v Maďarsku za majetok Artúra Csaradu vo Dvorci a stal sa vlastníkom kaštieľa aj s 

kniţnicou. Jozef Bellai sa narodil 27. 01. 1871 v Turzovke. Študoval na viacerých stredných 

školách v Ţiline, Nitre, Ostrihome, neskôr právo v Budapešti. S manţelkou Annou mal syna 

Jozefa a dve dcéry. V rokoch 1897 – 1919 pôsobil ako úradník v Temešvári, od roku 1919 bol 

riaditeľom mestskej kniţnice. Po roku 1919 bol hontianskym a do roku 1920 aj trenčianskym 

ţupanom. V rokoch 1923 – 1929 pôsobil ako vládny radca a prednosta mestského notárskeho 

úradu. V roku 1930 bol prednostom kultúrneho odboru Krajinského úradu v Bratislave. Jozef 

Bellai sa zapísal do galérie šľachetných darcov súkromných kniţníc tým, ţe darovacou listinou z 

30. augusta 1924 odovzdal zámockú kniţnicu rodiny Csaradovcov z Dvorca Univerzitnej 

kniţnici v Bratislave. V súvislosti so svojím preloţením do Bratislavy za hlavného mestského 

notára Bellai svoj majetok vo Dvorci predal, ale ešte predtým, aby ju uchránil od neistého osudu 

v rukách nových majiteľov, daroval kniţnicu Univerzitnej kniţnici. Zbierka pozostávala z 8000 

zväzkov kníh písaných v rukopisoch. Medzi rukopismi sú aj viaceré záznamy členov 

Csaradovskej rodiny, ktoré majú skôr charakter archiválií a môţu poslúţiť ako prameň k 

poznaniu hospodárskych dejín Dvorca. Podľa darcovho odhadu bola v čase darovania hodnota 

kniţnice asi 145 000 korún. Skutočná cena kníh je však nevyčísliteľná. 

 

1.1.4 Analýza súčasnej rozvojovej úrovne obce a jej rozvojových faktorov 

Rozvojová úroveň priestoru a teda i obce je ovplyvnená tromi základnými podmienkami:  

 disponibilitou rozvojového potenciálu,  

 schopnosťou vyuţitia rozvojového potenciálu,  

 vonkajším prostredím, ktoré tvorí legislatíva, ekonomický rozvoj spoločnosti, 

disponibilita verejných zdrojov a systém ich prerozdeľovania.  

 



Rozvojový potenciál obce tvorí jej územná a ekonomická priestorová štruktúra, ktorá je 

systemizovaná v týchto skupinách:  

 prírodné zdroje,  

 obyvateľstvo,  

 miestne hospodárstvo,  

 technická infraštruktúra,  

 sociálna infraštruktúra,  

 miestna samospráva s jej ekonomickými podmienkami.  

 

Keďţe jednotlivé podsystémy priestorovej štruktúry sú navzájom späté je ťaţké určiť, 

ktorý z uvedených faktorov je najdôleţitejší. Preto pri analýze rozvojových faktorov a rovnako 

pri ich prognózovaní je potrebné venovať dostatočnú pozornosť všetkým faktorom. 

Nevyváţenosť rozvojových faktorov obmedzuje dynamiku rozvoja a je jednou z príčin 

rozvojovej diferenciácie medzi obcami a regiónmi.  

 

1.2 Ekonomická štruktúra a ekonomický rozvoj obce 
 

Ekonomický potenciál obce moţno definovať ako spolupôsobenie v obci sa 

nachádzajúceho kapitálu, ľudských zdrojov a prírodných daností za účelom výroby produkcie 

a poskytovania sluţieb.  Je rozhodujúcim faktorom rozvojových moţností obce  a determinantom 

ţivotnej úrovne jeho obyvateľstva.  

Na rozvoji ekonomického potenciálu sa v obci Dvorec podieľajú nielen podnikateľské 

subjekty pôsobiace na jej území, ale aj obecná samospráva, a nepriamo aj občania, ktorí sa 

podieľajú na spoločenskom dianí obce.   

 

1.3 Sociálna charakteristika – ľudské zdroje 
 

 Na základe tabuľky 2 moţno pozorovať premenlivý vývoj počtu obyvateľov v obci 

Dvorec. Od roku 2010 po rok 2012 môţeme konštatovať pokles o 23 obyvateľov, od roku 2013 



počet obyvateľov rastie vo vývoji oproti predošlým rokom čo predstavuje pozitívny 

demografický vývoj. 

 

Vývoj počtu obyvateľov                  tabuľka č. 2 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet obyvateľov 440 425 417 424 428 

+/-  -15 -8 7 4 

Zdroj: DataCUBE 

 

 

 

1.3.1 Veková štruktúra obyvateľstva 

 

Demografický vývoj obyvateľstva sa odráţa predovšetkým vo vekovej štruktúre obce. 

Všeobecným prejavom demografického vývoja obyvateľstva v obciach je väčšinou nepriaznivá 

veková štruktúra z hľadiska produktívnych vekových kategórií.  

Vo vekovej štruktúre obce prevládali v roku 2014  obyvatelia v produktívnom veku, ktorí 

tvorili takmer 60% podiel z počtu obyvateľov obce. Pritom sa do tejto kategórie radilo aţ 34,11 

% muţskej populácie a tým muţské pohlavie prevaţovalo v kategórií obyvateľov 

v produktívnom veku. Naopak v poproduktívnej vekovej kategórii prevaţovala ţenská zloţka, čo 

bolo spôsobené skorším odchodom do dôchodku a vyšším priemerným vekom. Celkovo táto 

kategórie tvorila 25,93 % obyvateľstva. Dôleţitá predproduktívna zloţka obyvateľstva v roku 

2014 predstavovala len niečo viac ako 14 %.  



Veková štruktúra obyvateľstva (2014)                                                     tabuľka č. 3 

Veková kategória Osoby v % 

Predproduktívny vek (0-14) 61 14,25 

Produktívny vek 256 59,81 

   -   ţeny (15-54) 110 25,70 

   -   muţi (15-59) 146 34,11 

Poproduktívny vek (55+ ţeny, 60+ muţi) 111 25,93 

Zdroj: DataCUBE 

 

Aktuálny graf vekovej štruktúry obyvateľstva                    Graf č. 3 

 
 

 

1.3.2 Demografický vývoj obce 

 

 

Demografický vývoj v obci má výraznú charakteristiku obecnej komunity. V rokoch 

2010, 2012 a 2013 má demografické saldo záporný charakter a zapríčiňuje ho zvyšujúca sa 

úroveň úmrtnosti.  

Takisto kolísavý priebeh má aj migračné saldo.  Jeho hodnota je záporná v rokoch 2012 a 

2014 a naopak kladná v rokoch 2010, 2011, a 2013.      

 

 

 

 



Demografický vývoj v obci                tabuľka č.4 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Narodení 2 6 2 1 7 

Zomrelí 6 4 4 7 2 

Demografické saldo -4 2 -2 -6 5 

Prisťahovaní 5 7 6 15 8 

Vysťahovaní 2 5 12 2 9 

Migračné saldo 3 2 -6 13 -1 

Zdroj: DataCUBE 

 

Migračné a demografické saldo obyvateľstva                     Graf č. 4 

 
 

 

1.3.3 Školská a kultúrno-spoločenská infraštruktúra, šport 

 

V obci je základná škola s materskou školou, ktorá slúţi aj pre okolité obce. Výučba 

prebieha na stupni 1. - 4. Ďalej obecná kniţnica, predajňa potravín COOP Jednota, Penzión 

Dvorec s.r.o.  

Milovníkov športu a aktívneho oddychu osloví futbalové ihrisko, viacúčelové ihrisko 

s detským ihriskom, fit park a tenisový kurt pri penzióne.  



Lokalita ponúka viaceré moţnosti aktívneho oddychu: - kúpanie a rybolov v blízkych 

vodných nádrţiach, vychádzky do okolitých lesov spojené so zberom húb, cykloturistiku mimo 

rušných cestných ťahov na väčšinou neznačených cyklistických trasách všetkých obtiaţností, in 

– line korčuľovanie, turistika na vrch Inovec. Ubytovanie je moţné v Penzióne Dvorec s .r. o., 

ako aj v súkromí rodinných domov. 

V roku 1995 začala plynofikácia obce a výstavba verejného vodovodu, ktoré boli 

dokončené o tri roky neskôr. Obec je vyhovujúco zásobovaná elektrickou energiou, má pokrytie 

telefónnou sieťou a signálom GSM. V obci nie je vybudovaná kanalizácia a ČOV.  

 

1.4 Swot analýza 

 

Swot analýza obce Dvorec bola pouţitá ako metóda, ktorá vychádza: 

 z analýzy doterajšieho vývoja,  

 súčasného stavu obce s uvedením jeho silných stránok,  

 súčasného stavu obce s uvedením jeho slabých stránok,  

 jeho potenciálnych rozvojových zdrojov – príleţitostí (šancí),  

 jeho potenciálnych ohrození rozvojových zámerov – hrozieb (rizík).  

 

Pre definovanie základných prvkov SWOT analýzy obce boli vyuţité:  

 poznatky z doterajšieho vývoja a súčasného stavu vybavenia obce,  

 rozvojové zámery obce, 

 strategické ciele, ich priority a opatrenia.  

Silné stránky obce predstavujú potenciálne faktory ďalšieho rozvoja obce vo všetkých 

základných oblastiach. Vytvárajú východiskovú základňu pre stanovenie reálnych rozvojových 

cieľov.  

Slabé stránky obce predstavujú limitujúce faktory rozvojových zámerov a oblastí, na 

ktoré treba sústrediť pozornosť orgánov samosprávy.  

Príleţitosti (šance) sú faktormi, ktoré umoţňujú pri ich vyuţití naplnenie rozvojových 

zámerov obce, ich reálnosť a urýchlenie. Poznanie reálnych príleţitostí je východiskom 

stanovenia splniteľných rozvojových cieľov.  



Ohrozenia (riziká) predstavujú skutočnosti, ktoré môţu negatívne ovplyvniť resp. 

spomaliť realizáciu strategických cieľov rozvoja obce. Dôsledná analýza moţností vzniku rizík 

na celospoločenskej i komunálnej úrovni predstavuje predovšetkým analýzu moţností pri 

zabezpečovaní finančných zdrojov.  

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- vodovod a plyn v obci 

- kultúrno-športový areál v centre obce 

- futbalové a viacúčelové ihrisko 

- detské ihrisko 

- fit park 

- spolková činnosť - telovýchovná 

jednota, dobrovoľný hasičský zbor, 

klub dôchodcov, únia ţien 

- základná škola s materskou školou 

- separovaný zber odpadov 

- dom smútku 

- ubytovacie zariadenie 

- rozvoj IBV v časti obce Sliezska osada 

- kniţnica 

- kamerový systém 

- chýba kanalizácia a ČOV 

- chýbajú priestory na spolkovú činnosť 

- nedostatok stavebných pozemkov /dopyt 

prevyšuje ponuku/ 

- medziľudské vzťahy medzi občanmi sa 

zhoršujú 

- nevhodné nakladanie s odpadmi 

- občania sú málo informovaní v oblasti 

ochrany ŢP 

- chýba územnoplánovacia dokumentácia 

- nezamestnanosť 

- chýbajúce zariadenie pre starostlivosť 

o sociálne odkázaných občanov /denný 

stacionár, zariadenie pre seniorov/ 

PRÍLEŢITOSTI OHROZENIA 

- rýchlostná komunikácia  R2 

- rozvoj administratívneho centra 

Bánovce nad Bebravou 

- oţivenie projektu na výstavbu 

golfového ihriska so zázemím 

- poškodzovanie ŢP priemyslom 

 

Swot analýza silných a slabých stránok, príleţitostí a ohrození poskytla prehľad 

potenciálnych obmedzení i moţností pri ďalšom rozvoji obce. Jej zhodnotenie umoţnilo stanoviť 

nevyhnutné priority strategických cieľov v jednotlivých oblastiach a prijať opatrenia na 



zabezpečenie ich dosiahnutia. Analýza príleţitostí a ohrození umoţnila odhaliť doteraz nevyuţité 

šance a súčasne definovať riziká, s ktorými sa samospráva môţe v ďalšom období stretnúť.  

 

2 Strategická časť 
 

Strategická časť PRO obsahuje víziu územia, formuláciu a návrh stratégie, výber 

a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (sociálna oblasť, 

ekonomicko – hospodárska oblasť, environmentálna oblasť), opatrenia a ich vecný, finančný a 

časový rámec. V podstate je do strategickej časti zahrnutá stratégia, programovanie, realizácia a 

finančný plán.  

Strategická časť dokumentu rozvoja obce Dvorec sa vzťahuje k časovému horizontu, 

v ktorom má zmysel hodnotiť dopady aktivít a projektov podporených jej rozvojovým 

programom (PRO), čo predstavuje výhľad do roku 2030. Pre stanovenie stratégie je nevyhnutné 

rešpektovanie odhadov moţných scenárov vývoja vyšších (nadnárodných, národných, 

regionálnych) úrovní pre strednodobé a dlhodobé časové horizonty. 

Východiská pre odhady moţných scenárov vývoja na nadnárodnej úrovni (Európska 

únia) sú deklarované predovšetkým v dokumente „Europa 2020“, v ktorom na stanovené ciele 

nadväzujú aj ukazovatele pre ich hodnotenie. Európska únia v dokumente deklaruje, ţe sústredí 

všetko svoje úsilie na preklenutie krízy a vytvorenie podmienok pre konkurencieschopnejšie 

hospodárstvo s vyššou mierou zamestnanosti. Prioritou stratégie „Europa 2020“ je dosiahnutie 

rastu, ktorý je inteligentný, udrţateľný a inkluzívny. 

A. Inteligentný rast - vytvorenie hospodárstva zaloţeného na znalostiach a inovácii, 

B. Udrţateľný rast - podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho 

hospodárstva, ktoré efektívnejšie vyuţíva zdroje, 

C. Inkluzívny rast - podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré 

zabezpečí hospodársku, sociálnu a územnú súdrţnosť. 

 

Európska únia si vo svojej stratégii do roku 2020 v dokumente „Europa 2020“ stanovila 

dosiahnutie piatich cieľov: 



1. Zamestnanosť - zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 aţ 64 rokov na 75 %, 

2. Výskum a vývoj - zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP, 

3. Zmena klímy a energetická udrţateľnosť - zníţiť emisie skleníkových plynov o 20 % 

(alebo za predpokladu širšej globálne dohody aţ o 30 %) oproti úrovniam z roku 1990, 

získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov, dosiahnuť 20-percentný nárast efektívnosti 

vo vyuţívaní energie, 

4. Vzdelávanie - Zníţiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %, 

minimálne 40 % podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené 

vysokoškolské vzdelanie, 

5. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu - aspoň o 20 miliónov zníţiť počet osôb, ktorým 

hrozí chudoba a sociálne vylúčenie. 

 

Aby sa zabezpečilo plnenie týchto piatich cieľov, EÚ uplatňuje efektívny systém 

hospodárskeho riadenia, ktorý slúţi na koordináciu politík na úrovni Únie a jednotlivých 

členských štátov. Neoddeliteľnou súčasťou tohto systému sú aj orgány miestnej samosprávy. 

Dialóg medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi priblíţi priority EÚ verejnosti 

a posilní v nej pocit zodpovednosti, ktorý je potrebný nato, aby sa do plnenia cieľov stratégie 

Európa 2020 zapojil kaţdý. 

V mnohých krajinách EÚ sú regionálne a miestne orgány zodpovedné za oblasti politiky 

súvisiace so stratégiou Európa 2020 – je tomu tak aj na Slovensku, kde miestne samosprávy 

majú zodpovednosti za svoje originálne a prevzaté kompetencie. Je nevyhnutné, aby si všetky 

úrovne verejnej správy uvedomovali potrebu efektívnej implementácie stratégie „Europa 2020“ 

na účely dosiahnutia inteligentného, udrţateľného a inkluzívneho rastu a aby kaţdý orgán splnil 

svoje úlohy pri uplatňovaní potrebných zmien. 

Aplikáciu stratégie „Europa 2020“ pre jednotlivé členské krajiny sa snaţí Európska únia 

konkretizovať v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny. Podľa odporúčania pre Slovenskú 

republiku slovenské hospodárstvo zaznamenalo jednu z najrýchlejších obnov po finančnej kríze 

a čelí výzvam, ako je posilnenie domácej výrobnej základne, diverzifikácia zdrojov rastu, a 

zároveň konsolidácia dosiahnutého pokroku, pokiaľ ide o štrukturálne reformy a verejné 

financie. Po spomalení v roku 2013 hospodárska činnosť na Slovensku v roku 2014 opätovne 



vzrástla. Napriek tomu sa očakáva, ţe podmienky na trhu práce sa budú zlepšovať len mierne. 

Na zlepšenie rastového potenciálu Slovenska sú potrebné ďalšie opatrenia. Takisto by sa mali 

zintenzívniť reformy v oblastiach ako je zamestnanosť, vzdelávanie, podnikateľské prostredie a 

inovácia, energetika a verejná správa. Hoci celkový deficit verejných financií v roku 2013 

dosiahol 2,8 % HDP a očakáva sa, ţe aj v nadchádzajúcich rokoch zostane pod úrovňou 3 % 

HDP, korekcia nadmerného deficitu nesie so sebou riziká. Okrem toho sa vláda plánuje naďalej 

zameriavať na rastovo orientované výdavky, avšak poskytnuté údaje tento cieľ úplne 

nepotvrdzujú. Odporúčania Európskej komisie pre Slovenskú republiku na rok 2014 v skratke: 

Komisia vydala šesť odporúčaní pre jednotlivé krajiny určené Slovensku, aby tak pomohla 

zlepšiť jeho hospodársku výkonnosť. Týkajú sa týchto oblastí: verejné financie, dane, trh práce, 

vzdelávanie a odborná príprava, sieťové odvetvia, podnikateľské prostredie a efektívnosť 

verejnej správy. 

 

2.1 Strategické ciele obce 
 

2.1.1 Rozvojová vízia obce 

Rozvojová vízia obce predstavuje takmer zidealizované predstavy obyvateľov obce 

i manaţmentu obecnej samosprávy o tom, ako by obec v dlhodobom horizonte mala vyzerať, ako 

by mali jej obyvatelia v nej ţiť, ako by sa mali v obci cítiť, akú kvalitu ţivota by im obec mala 

v budúcnosti ponúknuť. Je to vízia predovšetkým pre ekonomicky aktívnu a mladú generáciu 

obce, ale i vízia pre pokojný a zabezpečený ţivot občanov v poproduktívnom veku.  

Predstava alebo rozvojová vízia obce je prvým krokom pre stanovenie ţiadaných 

rozvojových potrieb a vo vecnej rovine slúţi na stanovenie dlhodobých i krátkodobých cieľov, 

priorít a opatrení, ktoré sa v dlhodobom programovom dokumente obce ďalej rozpracovávajú do 

konkrétnej vecnej podoby.  

Vízia obce vychádza z predstáv obyvateľov vyslovených v ankete, na verejných 

zhromaţdeniach občanov i pri iných príleţitostiach a aj zo zámerov obecnej samosprávy a jej 

volených predstaviteľov.  

 



Formulár č. S 1 – Plánovací formulár – Vízia (povinný v predpísanej štruktúre) 

Vízia 

„My občania obce Dvorec chceme do roku 2020 ţiť v obci s dobrým ţivotným prostredím, 

v obci , ktorá podporuje mladé rodiny, rozvoj kvalitných pracovných príleţitostí pre 

všetkých a zabezpečí všetkým svojim občanom dôstojnú starobu.“ 

 

Formulár č. S 2 – Tabuľka strategických cieľov a opatrení (povinný v predpísanej štruktúre) 

Prioritné oblasti 

1. Prioritná oblasť 

sociálna 

2. Prioritná oblasť 

ekonomická 

3. Prioritná oblasť 

environmentálna 

4. Prioritná oblasť 

inštitucionálna 

Ciele prioritných oblastí 

Cieľom  je 

starostlivosť o ľudské 

zdroje a zvýšenie ich 

kvality 

Cieľom je 

udrţanie ekonomickej 

výkonnosti a 

zvyšovanie 

konkurencieschopnosti 

Cieľom je 

ochrana a tvorba 

ţivotného prostredia 

Cieľom je 

skvalitňovanie 

verejnej 

správy 

Opatrenia prioritných oblastí 

1.1. Rekonštrukcia 

obecných budov – 

prístavba 

spoločenských 

priestorov 

2.1. Rekonštrukcia a 

výstavba miestnych 

komunikácií a 

chodníkov 

3.1. Vybudovanie 

splaškovej kanalizácie 

v obci a ČOV 

4.1. Aktualizácia 

rozvojových 

dokumentov 

1.2. Organizácia a 

podpora kultúrnych 

podujatí 

2.2. Dostavba 

polyfunkčného 

športového areálu 

3.2. Projekt osvety, 

vzdelávania a 

propagácie 

separovaného zberu 

4.2. Koncepcia 

financovania 

aktivít a projektov 

1.3. Rekonštrukcia 

miestneho rozhlasu 

2.3. Vybudovanie 

kamerového systému v 

obci 

3.3. Vytvorenie 

zberného dvora na 

zber a triedenie 

separovaného odpadu 

4.3. Vyuţívanie 

medzinárodnej 

spolupráce 

1.4. Úprava centra 

obce vysadením 

zelene a osadením 

prvkov drobnej 

architektúry 

2.4 Zateplenie budovy 

základnej a materskej 

školy 

3.4 Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia v 

obci 

4.4. Vyuţívanie 

spolupráce v 

regióne 

1.5. Rekonštrukcia 

budovy starej 

poţiarnej zbrojnice 

2.5. Rekonštrukcia 

športových šatní 

 

3.5. Likvidácia 

nelegálnych skládok 

 



1.6. Revitalizácia 

a výsadba zelene na 

miestnom cintoríne 

 

2.6. Vybudovanie 

multifunkčného ihriska 

pri základnej škole 

 

3.6. Zníţenie 

znečisťovania 

ovzdušia 

 

1.7. Výstavba 

nájomných bytov 

2.7. Vybudovanie 

telocvične – prístavba 

základnej školy 

3.7. Protipovodňové 

opatrenia 

 

 

Navrhované strategické ciele obce Dvorec na základe prílohy č.8 zákona č.24/2006 Z.z. 

„Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“ nepodliehajú povinnému hodnoteniu ani 

zisťovaciemu konaniu, nakoľko uvedené činnosti nevytvárajú rámec na posudzovanie 

a schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č.8 zákona č.24/2006 Z.z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Programová časť 
 

Programová časť PRO nadväzuje na strategickú časť a obsahuje najmä zoznam opatrení 

a projektov na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce. Programová časť PRO Dvorec 

obsahuje celkový prehľad projektov v jednotlivých oblastiach stratégie a základný návrh 

ukazovateľov je hodnotenie programu rozvoja.  

Po schválení PRO a jeho aktualizácii (po schválení jednotlivých operačných programov) 

sa pozornosť obce sústredí na hľadanie moţností financovania jednotlivých projektov a efektívne 

vyuţívanie týchto moţností. 

 

3.1 Akčný plán 
 

 

 

Celkový prehľad programu rozvoja obce Dvorec              tabuľka č. 13 

Op. Projekt obce 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 1.1. Rekonštrukcia obecných 

budov – prístavba spoločenských 

priestorov 

      

 

 1.2. Organizácia a podpora 

kultúrnych podujatí 

      

 1.3. Rekonštrukcia miestneho 

rozhlasu 

      

 1.4. Úprava centra obce 

vysadením zelene a osadením 

prvkov drobnej architektúry 

      

 1.5. Rekonštrukcia budovy starej 

poţiarnej zbrojnice 

 

      

 1.6. Revitalizácia a výsadba 

zelene na miestnom cintoríne 

 

      

 1.7. Výstavba nájomných bytov       

2 2.1. Rekonštrukcia a výstavba 

miestnych komunikácií a 

chodníkov 

      

 2.2. Dostavba polyfunkčného 

športového areálu 

      



 2.3. Vybudovanie kamerového 

systému v obci. 

      

 2.4 Zateplenie budovy základnej 

a materskej školy 

      

 2.5. Rekonštrukcia športových 

šatní 

      

 2.6. Vybudovanie multifunkčného 

ihriska pri základnej škole 

      

 2.7. Vybudovanie telocvične – 

prístavba základnej školy  

      

3 3.1. Vybudovanie splaškovej 

kanalizácie v obci a ČOV 

      

 3.2. Projekt osvety, vzdelávania a 

propagácie separovaného zberu  

      

 3.3. Vytvorenie zberného dvora 

na zber a triedenie separovaného 

odpadu 

      

 3.4 Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia v obci  

      

 3.5. Likvidácia nelegálnych 

skládok 

      

 3.6. Zníţenie znečisťovania 

ovzdušia 

      

 3.7. Protipovodňové opatrenia       

4 4.1 Aktualizácia rozvojových 

dokumentov 

      

 4.2 Koncepcia financovania 

aktivít a projektov 

      

 4.3 Vyuţívanie medzinárodnej 

spolupráce 

      

 4.4 Vyuţívanie spolupráce v 

regióne 

      

 

Vecné vymedzenie projektov – Prioritná oblasť sociálna             tabuľka č. 14 

Opatrenie Ciele opatrenia 

1.1. Rekonštrukcia obecných 

budov – prístavba spoločenských 

priestorov 

Túto oblasť zabezpečuje obec v rámci svojich 

kompetencií, pre skvalitnenie a perspektívne 

dobudovanie sluţieb však môţe vyuţiť aj 

mimorozpočtové zdroje financovania. 

1.2. Organizácia a podpora 

kultúrnych podujatí 

Obec má veľkú históriu v organizovaní kultúrnych 

podujatí a plánuje pokračovať aj v nasledujúcom 

období.  



1.3. Rekonštrukcia miestneho 

rozhlasu 

Obecný rozhlas je nevyhovujúci, cieľom tohto 

opatrenia je dosiahnuť rekonštrukciu na bezdrôtový. 

1.4. Úprava centra obce 

vysadením zelene a osadením 

prvkov drobnej architektúry 

Cieľom tohto opatrenia je zveľadenie a spríjemnenie 

centra obce. 

1.5. Rekonštrukcia budovy starej 

poţiarnej zbrojnice 

 

Obecná poţiarna zbrojnica je schátralá a nevyuţitá, 

cieľom tohto opatrenia je dosiahnuť rekonštrukciu a jej 

následné vyuţitie. 

1.6. Revitalizácia a výsadba zelene 

na miestnom cintoríne 

 

Cieľom opatrenia je zveľadenie obecného cintorína. 

1.7. Výstavba nájomných bytov Cieľom opatrenia je zvýšenie ţivotnej úrovne 

obyvateľov obce. 

 

 

Vecné vymedzenie projektov – Prioritná oblasť ekonomická            tabuľka č. 15 

Opatrenie Ciele opatrenia 

2.1. Rekonštrukcia a výstavba 

miestnych komunikácií a 

chodníkov 

Cieľom je zabezpečiť celoročnú dostupnosť, 

bezpečnosť a udrţiavanie miestnych komunikácií, 

chodníkov a verejných priestranstiev. Verejný priestor 

a starostlivosť oň je kompetenciou samosprávy a je 

moţné kombinovať rozpočtové a mimorozpočtové 

zdroje financovania. 

2.2. Dostavba polyfunkčného 

športového areálu 

Cieľom opatrenia je dostavba polyfunkčného 

športového areálu a jeho efektívnosť. 

2.3. Vybudovanie kamerového 

systému v obci. 

Vytváranie podmienok pre bezpečnosť v obci. 

2.4 Zateplenie budovy základnej 

a materskej školy 

Cieľom je zlepšiť energetickú efektívnosť budov.  

2.5. Rekonštrukcia športových 

šatní 

Cieľom je zlepšenie podmienok pre futbalistov 

a návštevníkov športových podujatí.   

2.6. Vybudovanie multifunkčného 

ihriska pri základnej škole 

Cieľom je výstavba ihriska pre spríjemnenie voľného 

času. 

2.7. Vybudovanie telocvične – 

prístavba základnej školy 

Cieľom je prístavba telocvične k budove základnej 

školy na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 

Vecné vymedzenie projektov – Prioritná oblasť environmentálna                         tabuľka č. 16 

Opatrenie Ciele opatrenia 

3.1. Vybudovanie splaškovej 

kanalizácie v obci a ČOV 

Investičný projekt dobudovania environmentálnej 

infraštruktúry ako podmienky pre kvalitu ţivota v tejto 

oblasti. 



3.2. Projekt osvety, vzdelávania a 

propagácie separovaného zberu 

Cieľom opatrenia je zvyšovanie povedomia 

a propagácia separovaného zberu. 

3.3. Vytvorenie zberného dvora 

na zber a triedenie separovaného 

odpadu 

Cieľom je zvyšovanie efektivity odpadového 

hospodárstva. 

3.4 Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia v obci 

Cieľom opatrenia je efektívne zlepšenie verejného 

osvetlenia v obci. 

3.5. Likvidácia nelegálnych 

skládok 

Cieľom opatrenia je zlepšiť ţivotné prostredie 

obyvateľom obce. 

3.6. Zníţenie znečisťovania 

ovzdušia 

Cieľom je ochrana ţivotného prostredia pre obyvateľov 

obce. 

3.7. Protipovodňové opatrenia Cieľom je zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce. 

 

Vecné vymedzenie projektov – Prioritná oblasť inštitucionálna               tabuľka č. 17 

Opatrenie Ciele opatrenia 

4.1  Aktualizácia rozvojových 

dokumentov 

Sledovanie demografických údajov bude jedným z 

ukazovateľov pre aktualizáciu rozvojovej dokumentácie 

v strednodobom horizonte. 

4.2 Koncepcia financovania 

aktivít a projektov 

V rámci projektu bude spracovaná koncepcia 

zhodnocujúca všetky moţnosti a organizačno-

ekonomické modely pre multizdrojové financovanie 

investičných, ale aj neinvestičných aktivít obce v rokoch 

2014-2020 s výhľadom do roku 2030. 

4.3  Vyuţívanie medzinárodnej 

spolupráce 

Neinvestičný projekt s charakterom trvalej činnosti. 

4.4 Vyuţívanie spolupráce v 

regióne 

Neinvestičný projekt s charakterom trvalej činnosti. 

 

Plnenie hlavných strategických cieľov dlhodobého rozvoja obce sa realizuje stanovením 

ich priorít a definovaním jednotlivých konkrétnych opatrení, ktoré sa premietajú do projektov 

a projektových zámerov.  

Vzhľadom na veľkosť obce a rozsah plánovaných aktivít bude obecná samospráva 

realizovať riešenie uvedených zámerov predovšetkým predkladaním ţiadostí na dotácie zo 

štátnych fondov a z príslušných fondov Európskej únie.  

Plnenie strategických cieľov rozvoja obce, stanovených priorít a prijatých opatrením 

bude rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať postup výstavby veľkých nadregionálnych 

a celoštátnych investícií v katastrálnom a záujmovom území obce.  



Aktualizácia stanovených priorít a prijatých opatrení, pri dodrţaní hlavných strategických 

cieľov rozvoja, bude uskutočňovať obecná samospráva pri kaţdoročnom stanovení hlavných 

úloh samosprávy a spracovaní obecného rozpočtu. Základom bude stav prípravy jednotlivých 

projektov a reálne predpoklady na získanie potrebných finančných prostriedkov.  

 

 

3.2 Súbor ukazovateľov výsledkov a dopadov vrátane východiskových a 

cieľových hodnôt 

 

Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PRO. 

Ukazovatele výsledkov a dopadov pre PRO sú spracované v prehľade vo formulári P2.  

Výstupy projektu predstavujú práce, sluţby a tovary, ktoré boli financované počas 

realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska.  

Výsledok projektu (výstup programu) predstavuje okamţitý efekt realizácie aktivít 

projektu (výstupy z aktivít), ktorý je k dispozícii pre cieľovú skupinu alebo predstavuje sluţby 

poskytnuté cieľovej skupine.  

Dopad predstavuje vyjadruje dlhodobý efekt intervencie na danú prioritnú oblasť alebo 

cieľovú skupinu, ktorý je mimo priamej a výlučnej kontroly subjektu zodpovedajúceho za 

realizáciu projektu.  

Ukazovatele výstupu sú obvykle priradené k jednotlivým projektom. Označujú 

hmatateľné produkty, bezprostredne dosiahnuté realizáciou jednej alebo viacerých aktivít, 

vyjadrené v merateľných fyzických alebo peňaţných jednotkách. Odráţajú skutočnosť, ţe niečo 

bolo vytvorené, vyprodukované, zriadené, zrealizované.  

Ukazovatele výsledku vyjadrujú priamy hmatateľný efekt projektu na cieľovú skupinu 

projektu bezprostredne po ukončení realizácie projektu a merajú bezprostredný následok, ktorý 

bol vyvolaný výstupom (preto je medzi výstupom a výsledkom logická väzba).  

Ukazovatele dopadu vyjadrujú dlhodobý efekt intervencie na územie a cieľovú skupinu, 

následky dosiahnutých výsledkov projektu, teda príspevok k riešeniu cieľov stanovených pre 



prioritnú oblasť, potrieb cieľovej skupiny alebo k odstraňovaniu prekáţok či vyuţívaniu 

potenciálu rozvoja územia (preto je medzi výsledkom a dopadom logická väzba). 

  

Formulár č. P 2 – Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov (povinný v predpísanej 

štruktúre) 
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Cieľová hodnota 

2016 2018 2020 

1.1. Rekonštrukcia obecných budov – prístavba spoločenských priestorov 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

zrealizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro 0 25000 50000 

Výsledok Nové 

spoločenské 

priestory-

miestnosti 

Štatistika Počet 0 5 10 

Dopad Zlepšenie 

podmienok 

pre 

spoločenskú 

činnosť 

Databáza 

DATAcube 

Počet  0 0 1 

1.2. Organizácia a podpora kultúrnych podujatí 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

poskytnuté 

sluţby 

Obec Euro 15000 15000 15000 

Výsledok Počet 

aktivít/ročne 

Obec Počet  10 10 10 

Dopad Zrealizované 

projekty pre 

zlepšenie 

podmienok 

kultúry 

Štatistika Počet 1 1 1 

1.3. Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro  0 22000 0 



- Výsledku 

- Dopadu 

Výsledok Počet nových 

rozhlasov - 

reproduktoro

v 

 

Obec Počet 

 

0 10 0 

Dopad Zrealizované 

projekty 

v oblasti 

rozhlasu 

Obec Počet 0 1 0 

1.4. Úprava centra obce vysadením zelene a osadením prvkov drobnej architektúry 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 
 

 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro  0 30000 30000 

Výsledok Počet prvkov 

drobnej 

architektúry 

 

Obec Počet 

 

0 5 5 

Dopad Zrealizované 

projekty 

v oblasti 

drobnej 

architektúry 

Obec Počet 0 1 1 

1.5. Rekonštrukcia budovy starej požiarnej zbrojnice 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro  0 30000 0 

 Výsledok Nové 

spoločenské 

priestory 

 

Obec Počet 

 

0 1 0 

 Dopad Zrealizované 

projekty 

v oblasti 

rekonštrukcie 

Obec Počet 0 1 0 

1.6. Revitalizácia a výsadba zelene na miestnom cintoríne 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro  0 22000 0 

 Výsledok Počet nových  Obec Počet  0 2 0 



prvkov – 

urnový háj 

 

 

 Dopad Zrealizované 

projekty 

v oblasti 

revitalizácie 

Obec Počet 0 1 0 

1.7. Výstavba nájomných bytov 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro  0 20000 20000 

 Výsledok Mnoţstvo 

novovybudov

aných bytov 

Obec Kus 0 4 4 

 Dopad Zrealizované 

projekty 

v oblasti 

budovania 

nájomných 

bytov 

Štatistika Počet 0 1 1 

2.1. Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

poskytnuté 

sluţby 

Obec Euro  0 20000 40000 

Výsledok Projektová 

dokumentáci

a 

 

Obec Kus  0 2 2 

Dopad Pripravované 

projekty 

technickej 

infraštruktúry 

Štatistika Počet  0 0 1 

2.2. Dostavba polyfunkčného športového areálu 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro  0 25000 45 000 

Výsledok Zlepšenie 

technického 

a sociálneho 

zázemia pre 

TJ 

Obec ℅ 0 30 30 

Dopad Projekty Databáza počet 0 0 1 



energetickej 

efektívnosti 

DATAcube 

2.3. Vybudovanie kamerového systému v obci.  

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

dodaný tovar 

Obec Euro  108000 0 0 

Výsledok Nové 

monitorované 

miesta 

Obec Počet  10 0 0 

Dopad Zníţenie 

kriminality 

Štatistika ℅ 8 0 0 

2.4 Zateplenie budovy základnej a materskej školy 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro  0 180000 0 

Výsledok Zlepšenie 

energetickej 

náročnosti 

budovy 

Obec ℅ 0 30 0 

Dopad Projekty 

energetickej 

efektívnosti 

Databáza 

DATAcube 

počet 0 2 0 

2.5. Rekonštrukcia športových šatní 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro  40000 0 0 

Výsledok Kapacita 

podporených 

športových 

klubov 

Obec Počet 

 

100 0 0 

Dopad Počet 

podporených 

zariadení 

športovej 

infraštruktúry 

Štatistika Počet  1  0 0 

2.6. Vybudovanie multifunkčného ihriska pri základnej škole 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro  40000 40000 0 

 Výsledok Kapacita 

podporených 

škôl/dieťa 

Obec Počet 

 

130 120 0 



 Dopad Počet 

podporených 

zariadení 

školskej 

infraštruktúry 

Štatistika Počet  2 2 0 

2.7. Vybudovanie telocvične – prístavba základnej školy 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro  100000 100000  

 Výsledok Kapacita 

podporených 

škôl/dieťa 

Obec Počet 

 

130 120  

 Dopad Počet 

podporených 

zariadení 

školskej 

infraštruktúry 

Štatistika Počet  2 0  

3.1. Vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci a ČOV  

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro  0 0 2000000 

Výsledok Dĺţka 

novovybudov

anej siete  

Obec M  0 0 4000 

Dopad Zrealizované 

projekty 

v oblasti 

budovania 

kanalizačnej 

siete 

Databáza 

DATAcube 

počet 0 0 1 

3.2. Projekt osvety, vzdelávania a propagácie separovaného zberu 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro  10000 13000 0 

Výsledok Zvýšenie 

mnoţstva 

vyseparovaný

ch 

komunálnych 

odpadov 

Štatistika t/rok 25 10 0 

Dopad Zrealizované Databáza počet 1 0 0 



projekty 

v oblasti 

separovanéh

o zberu 

odpadu 

DATAcube 

3.3. Vytvorenie zberného dvora na zber a triedenie separovaného odpadu 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro   0 0 50000 

Výsledok Počet 

vytvorených 

pracovných 

miest  

Obec Počet  0 0 5 

Dopad Zvýšenie 

efektivity 

odpadového 

hospodárstva 

 

Štatistika Počet 0 0 1 

3.4 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro   0 150000 200000 

Výsledok Počet  

Nových 

zariadení – 

svetelných 

bodov 

Obec Počet  0 50 80 

Dopad Zrealizované 

projekty 

v oblasti 

osvetlenia 

Databáza 

DATAcube 

Počet 0 1 

 

0 

3.5. Likvidácia nelegálnych skládok 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro   0 10000 0 

 Výsledok Ochrana 

ţivotného 

prostredia 

Obec %  0 30 0 

 Dopad Zrealizované 

projekty 

v oblasti 

Štatistika Počet 0 1 0 



znečisťovania 

3.6. Zníženie znečisťovania ovzdušia 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro   0 5000 5000 

 Výsledok Počet  

nových 

zariadení 

Obec Počet  0 2 3 

 Dopad Zrealizované 

projekty 

v oblasti 

znečisťovania 

Štatistika Počet 0 0 1 

3.7. Protipovodňové opatrenia 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Náklady na 

realizované 

stavebné 

práce 

Obec Euro  0 200 

000 

0 

 Výsledok Bezpečnosť 

občanov 

Obec %  0 30 0 

 Dopad Zrealizované 

projekty 

v oblasti 

protipovodňo

vých opatrení 

Databáza 

DATAcube 

Počet 0 1 0 

4.1  Aktualizácia rozvojových dokumentov 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Poskytnuté 

sluţby –

náklady 

 

Obec Euro  0 2500 2500 

Výsledok Počet 

aktualizovaný

ch 

dokumentov 

Obec Počet  0 2 2 

Dopad Zvýšenie 

efektivity 

kontrolovani

a 

a dodrţiavani

a plánov 

 

Obec ℅ 0 50 50 

4.2 Koncepcia financovania aktivít a projektov 



Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Poskytnuté 

sluţby -

náklady 

Obec Euro   0 3000 0 

Výsledok Počet 

aktualizovaný

ch 

dokumentov 

Obec Počet  0 4 0 

Dopad Počet 

vypracovanýc

h ţiadostí  

Štatistika Počet  0 8 0 

4.3  Využívanie medzinárodnej spolupráce 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Poskytnuté 

sluţby -

náklady 

Obec Euro  0 3000 6000 

Výsledok Počet 

pripravených 

projektov 

Obec Počet  0 3 3 

Dopad Počet 

realizovanýc

h projektov 

Štatistika Počet  0 0 1 

4.4 Využívanie spolupráce v regióne 

Hlavné – 

Core 

ukazovatele:  

- Výstupu 

- Výsledku 

- Dopadu 

Výstup Poskytnuté 

sluţby -

náklady 

Obec Euro  3000 2000 1000 

Výsledok Počet 

pripravených 

projektov 

Obec Počet  1 3 2 

Dopad Počet 

realizovanýc

h projektov 

Štatistika Počet  0 0 1 

 

4. Realizačná časť 
 

Realizačná časť PRO nadväzuje na programovú časť vo väzbe na program a navrhnuté 

ukazovatele. Realizačná časť obsahuje najmä východiská, popis organizačného zabezpečenia, 

popis komunikačnej stratégie PRO k jednotlivým cieľovým skupinám a popis systému 

monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce. 

 

 



4.1. Popis organizačného zabezpečenia 

 

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Orgánmi obce sú zo zákona 

obecné zastupiteľstvo a starosta. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zloţený 

z poslancov. Najvyšším výkonným orgánom je starosta obce ako predstaviteľ obce. Starosta je 

štatutárnym orgánom, ktorý vystupuje v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v 

pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je 

správnym orgánom. Výkonným orgánom starostu a zastupiteľstva je obecný úrad. Zriadené sú i 

komisie a je zastúpená aj funkcia zástupcu starostu a hlavného kontrolóra. 

Obecný úrad vykonáva činnosti spojené so zabezpečením riadneho chodu a naplnením 

aktivít obce.  

Zabezpečenie činností na úrovni programu              tabuľka č. 18 

Činnosť ObZ Starosta Komisia ObZ OcÚ Kontrolór/Audit 

Financovanie schvaľuje riadi hodnotí vykonáva  

Implementácia schvaľuje riadi hodnotí vykonáva  

Hodnotenie schvaľuje riadi  vykonáva  

Monitoring schvaľuje riadi hodnotí vykonáva  

Kontrola schvaľuje riadi navrhuje vykonáva vykonáva 

 

V podmienkach obce Dvorec obecný úrad zabezpečuje výkon činností súvisiacich s 

realizáciou PRO. Rozsah činností OcÚ podľa platného organizačného poriadku zodpovedá 

základným poţadovaným činnostiam vo vzťahu k PRO na úrovni programu aj na úrovni 

jednotlivých projektov. V obci je zabezpečený plynulý tok informácií a zabezpečenie činností 

potrebných pre realizáciu PRO, ako aj činností v rámci projektového cyklu na úrovni 

jednotlivých projektov, vrátane procesov s externými subjektami (príprava projektovej 

dokumentácie, príslušné povolenia, proces verejného obstarávania, dodávky sluţieb, tovarov a 

stavebných prác) a prípravu ţiadostí o doplnkové zdroje financovania (vrátane zainteresovania 

externých subjektov v prípade nedostatočnej kapacity OcÚ). Existujúca kapacita organizačného 

zabezpečenia realizácie obce Dvorec je zabezpečená v dostatočnej miere v rámci celého 

projektového cyklu. 



Zabezpečenie činností projektového cyklu                                                               tabuľka č. 19 

Činnosť ObZ Starosta Komisia ObZ OcÚ Externé 

subjekty 

Fundraising  vykonáva   vykonáva 

Identifikácia schvaľuje  navrhuje spolupracuje vykonáva 

Príprava    vykonáva vykonáva 

Financovanie schvaľuje  hodnotí vykonáva spolupracuje 

Kontraktácia  vykonáva  spolupracuje  

Implementácia    vykonáva vykonáva 

Monitorovanie schvaľuje  hodnotí vykonáva vykonáva 

Korekcie schvaľuje  navrhuje vykonáva vykonáva 

 
 

4.2. Komunikácia a publicita 

 

Zabezpečenie realizácie PRO je dosahované koordinovaným prístupom a spoluprácou. 

Rôzne formy komunikácie budú súčasťou kaţdého z pripravovaných a realizovaných projektov 

PRO v rámci informovanosti a publicity alebo v rámci komunikácie zainteresovaných cieľových 

skupín pri príprave a realizácii jednotlivých projektov.  

Hlavným cieľom komunikačnej stratégie je komunikácia s občanmi a dosiahnutie stavu, 

aby bol kaţdý občan o všetkých súvislostiach, ktoré pre neho z PRO a jeho realizácie vyplynú, 

informovaný včas, v dostatočnom rozsahu a primeranou formou. Podstatný a hlavný nástroj 

komunikácie obce predstavuje webová stránka obce (obecdvorec@stonline.sk) 

www.dvorec.sk so sprievodnými komunikačnými kanálmi: informačná tabuľa, rozhlas, 

noviny. Komunikácia vo vzťahu k PRO je okrem cieľovej skupiny „obyvatelia“ zameraná na 

dve cieľové podskupiny: organizácie, zamestnanci. Komunikácia so strategickými sociálno-

ekonomickými partnermi a organizáciami je obsahom jedného z projektov PRO na roky 2014-

2020 a bude prebiehať kontinuálne v rámci tohto projektu a nepotrebuje ţiadne mimoriadne 

opatrenia. Komunikácia so zamestnancami je súčasťou ich beţnej činnosti a nepotrebuje ţiadne 

mimoriadne opatrenia.  

mailto:obecdvorec@stonline.sk


Všestranným nástrojom komunikácie, ale aj hodnotenia, monitorovania a kontroly je 

„Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva“. Vstupné údaje pripravujú v dostatočnom 

predstihu zamestnanci obecného úradu, na príprave materiálu sa stanoviskami podieľajú komisie 

zastupiteľstva ako poradné orgány ObZ, stanovisko k materiálu dáva v prípade potreby 

kontrolór/audit, rokujú o ňom poslanci obecného zastupiteľstva, materiál je verejne prístupný a 

obecné zastupiteľstvo je verejné (o zastupiteľstve je informované obyvateľstvo a organizácie 

všetkými informačnými kanálmi).  

 

Počas programového obdobia 2014-2020 sú naplánované 3 aktivity na predloţenie 

tohto typu materiálu do obecného zastupiteľstva: 

- aktivity týkajúce sa samotného procesu informovanosti a schvaľovania dokumentu 

- aktivity týkajúce sa kaţdoročného hodnotenia dokumentu PRO  

- aktivity týkajúce sa schvaľovania nových akčných plánov PRO a schvaľovania rozpočtov 

pre navrhované projektové zámery vrátane prípadných korekcií 

 

Z hľadiska efektivity nie je vylúčené ani spojenie aktivity týkajúcej sa hodnotenia PRO 

za daný rok s návrhom nového akčného plánu. 

 

Formulár č. R 3 – Záznam z monitorovania (povinný v predpísanej štruktúre) 

Monitorovanie a hodnotenie 

Správa o plnení akčného plánu obce Dvorec k 30.10.2016 bude spracovaná v zmysle Programu 

rozvoja obce Dvorec na obdobie 2014-2020. Cieľom monitoringu akčného plánu obce  je 

zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PRO počas celého 

obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2014-2020. Tieto údaje sú k dispozícií pre samosprávu 

a širokú verejnosť.  

Akčný plán obce Dvorec je zoradený podľa priorít, oblastí a opatrení. Ku kaţdému opatreniu je 

priradený garant – odborný útvar Obecného úradu, ktoré úlohou je zabezpečiť realizáciu 

navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný 



z pohľadu obce Dvorec.  

Aktuálna verzia akčného plánu bude dostupná na webovej stránke: www.dvorec.sk 

Pripomienky k akčnému plánu obce je moţné zaslať e-mailom na adresu: 

obecdvorec@stonline.sk 

 

Ďalší monitoring k akčnému plánu sa uskutoční dňa: 30. 04. 2017 

 

 

 

Formulár č. R 5 – Plán hodnotenia a  monitorovania (povinný v predpísanej štruktúre) 

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2014-2020 

Typ hodnotenia Vykonať 

prvýkrát 

Dôvod vykonania/periodocita 

Strategické 

hodnotenie 

2017 V zmysle príslušných ustanovení Zákona NRSR 

539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja . 

Tematické 

hodnotenie časti 

PHSR 

2017 Ak bola téma identifikovaná ako riziková vo 

výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci 

PHSR  

Ad hoc mimoriadne 

hodnotenie 

 Pri značnom odklone od stanovených cieľov 

a/alebo zmene stanovených cieľov jednotlivých 

prioritných oblastí a/alebo zmene hodnôt 

ukazovateľov.  

Pri návrhu na revíziu PHSR. 

Ad hoc hodnotenie 

celého PHSR alebo 

jeho časti 

2020 Na základe rozhodnutia starostu o príprave 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja na 

programové obdobie 2020-2027. 
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5. Finančná časť 
 

Finančný plán predstavuje indikatívne kvalifikované odhady pre rozpočty jednotlivých 

projektov, v prípadoch kde to bolo moţné priamo rozpočtované náklady. Indikatívne odhady sa 

budú upresňovať pri prvej aktualizácii dokumentu, ktorá sa očakáva v druhej polovici roka 2015 

po definitívnom schválení všetkých operačných programov Programového obdobia 2014-2020 a 

systému finančného riadenia EŠIF. 

 

5.1. Finančné zabezpečenie 
 

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej 

majetku. Osobitný zákon upravuje jej všetky záleţitosti ako aj samosprávnu pôsobnosť. Obec 

financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších 

zdrojov. 

Obec vyuţíva príleţitosti v oblasti podávania ţiadostí a projektov o nenávratné zdroje 

financovania a prostriedky z fondov EU, zo štátnych, regionálnych alebo iných moţných 

zdrojov. 

 

Formulár č. F 3 – Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica (povinný 

v predpísanej štruktúre) 

Viaczdrojové financovanie 

Prioritná 

oblasť 

Celkové 

náklady 

Verejné zdroje Súkromné 

zdroje EÚ Štát VÚC Obec Spolu 

Oblasť I. 294.000       

1.1 75 000  71 000  4 000   

1.2 45 000  42 000  3 000   

1.3  22 000  20 900  1 100   

1.4 60 000  57 000  3 000   

1.5. 30 000  28 500  1 500   

1.6. 22 000  20 900  1 100   



1.7. 40 000  38 000  2 000   

Oblasť II. 738. 000       

2.1 60 000  57 000  3 000   

2.2 70 000  66 500  3 500   

2.3 108 000  102 600  5 400   

2.4 180 000  171 000  9 000   

2.5  40 000  38 000  2 000   

2.6  80 000  78 000  2 000   

2.7 200 000  180 000  20 000   

Oblasť III. 2. 643 000       

3.1 2 000 000  1 970 000  30 000   

3.2 23 000  21 000  2 000   

3.3 50 000  47 000  3 000   

3.4  350 000  342 000  8 000   

3.5 10 000  8 000  2 000   

3.6. 10 000  9 500  500   

3.7 200 000  180 000  20 000   

Oblasť IV. 23. 000       

4.1 5 000  4 700  300   

4.2 3 000  2 800  200   

4.3 9 000  8 500  500   

4.4  6 000  5 700  300   

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia (povinný v predpísanej štruktúre) 

 Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Spolu 

I.Oblasť- 

sociálna 

0,00 0,00 0,00 0,5 0,11 0,10 0,15 0,11 0,19 0,13 1,29 

mil. € 

II.Oblasť-

ekonomická 

0,00 0,11 0,28 0,20 0,13 0,28 0,21 0,15 0,11 0,13 1,60 

mil. € 

III.Oblasť-

environmentálna 

0,00 0,00 0,01 0,05 0,03 0,07 0,06 0,08 0,09 0,04 0,43 

mil. € 

IV.Oblasť-

inštitucionálna 

0,00 0,00 0,01 0,04 0,02 0,08 0,01 0,03 0,01 0,02 0,22 

mil. € 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver 

 

Postup spracovania PRO 

 

Program rozvoja obce je účelovo spracovaný, najmä z hľadiska cieľov a priorít rozvoja 

SR a moţností vyuţívania fondov EÚ.  

Postup spracovania PRO je v súlade s Metodikou na vypracovanie PRO obce v zmysle 

novely zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 18. júna 2014. Samotnú 

chronológiu prípravy a vypracovania moţno popísať nasledovne: 

1) Vypracovanie socio-ekonomickej analýzy obce, v ktorej boli identifikované tendencie 

súčasného socio-ekonomického vývoja obce. Analýza bola zameraná na oblasti: rozvojový 

potenciál, ľudské zdroje, ekonomika, občianska vybavenosť, vzdelávanie a kultúra a ţivotné 

prostredie. 

2) Vypracovanie analýzy realizovaných opatrení, v rámci ktorej sa zhodnotili doterajšie 

skúsenosti predstaviteľov obce s implementáciou programov a podporou regionálneho 

rozvoja. 

3) Vyhotovenie SWOT analýzy. 

4) Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja, vychádza z identifikácie hlavných 

problémov, ktoré PRO rieši a určenia potenciálu pre toto riešenie. 

5) Definovanie samotnej stratégie. Tento bod priamo nadväzuje na SWOT analýzu s cieľom 

odstrániť, alebo zmierniť identifikované disparity pomocou vyuţitia potenciálu 

reprezentovaného určenými faktormi rozvoja.  

6) Vymedzenie opatrení a aktivít. Vychádza zo strategickej vízie obce, výsledkov analýz a 

stratégie PRO. V rámci aktivít ide o činnosti, ktoré budú v rámci vymedzených opatrení 

podporené. Opatrenia predstavujú súhrn aktivít pomáhajúcich realizovať priority.  

7) Definovanie merateľných ukazovateľov a opis rozvojovej stratégie.  

8) Zostavenie finančného plánu. Východiskom boli disponibilné finančné zdroje obce a 

vymedzené opatrenia a aktivity. 

9) Definícia priorít a opatrení.  

10) Kompletizácia PRO. 



11) Schvaľovanie a publikovanie PRO 

V rámci samotnej prípravy PRO prebiehalo zhromaţďovanie aktuálnych informácii a 

dokumentov, spracovanie, porovnávanie a hodnotenie informácií, organizačné zabezpečenie a 

spracovanie získaných podkladov obce. 

Dôvodom pre vypracovanie programu rozvoja bola potreba komplexného strategického 

rozvojového dokumentu, ktorý by pokrýval aj aspekty sociálneho, ekonomického, kultúrneho a 

inštitucionálneho rozvoja, ktoré v územnom pláne nie sú riešené Preto sa pre obdobie 

nasledujúcich 5 rokov, t.j. s platnosťou do roku 2020 vypracúva nový komplexný plánovací 

dokument spĺňajúci aktuálne kritériá strategického plánu pre úroveň miestnej samosprávy, 

ktorým je Program rozvoja obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prílohy 

 

Príloha č. 1 k PRO Dvorec 

 

Zoznam partnerov zapojených do spracovania PRO:  

 

 

 

EPIC Partner a.s. 

Dunajské nábreţie 14 

945 01 Komárno 

Tel.: 0944/ 211 405 

E-mail: info@epicpartner.sk 

IČO: 48038521 

DIČ: 2120034510 

Web: www.epicpartner.sk 

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vloţka 

č. 10492/N 
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Príloha č. 2 k PRO obce Dvorec 

 

Zoznam informačných zdrojov použitých v PRO: 

 

Základné východiskové dokumenty na miestnej úrovni  

 Program rozvoja obce Dvorec 2007-2013,  

 Rating obce.  

Základné východiskové dokumenty na úrovni kraja  

 Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja TNSK 2007 – 2013,  

 Územný plán VÚC TNSK,  

 Regionálna inovačná stratégia TNSK, 2011.  

Základné východiskové dokumenty na národnej úrovni  

 Partnerská dohoda na roky 2014-2020,  

 Operačné programy – Kvalita ţivotného prostredia, Integrovaná infraštruktúra, Efektívna 

verejná správa, Ľudské zdroje, Výskum a inovácie, Integrovaný operačný program a 

ostatné,  

 Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (2014),  

 Základné východiskové dokumenty na nadnárodnej úrovni,  

 Stratégia Európa 2020,  

 Spoločenský strategický rámec EK. 

Súvisiace legislatíva: 

- Zákon NR SR č. 539/2008 Z.z. 

- Zákon NR SR č. 369/1990 Z.z. 

- Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020 

- Národná stratégia regionálneho rozvoja 

- priority Trenčianskeho samosprávneho kraja 

- Regionálna integrovaná územná stratégia 

 



 

Príloha č. 3 k PHSR obce Dvorec 

 

Zoznam použitých skratiek: 

 

PRO – Plán rozvoja obce 

NR SR – Národná rada Slovenskej republiky 

EŠIF – Európske štrukturálne a investičné fondy 

RIUS – Regionálna integrovaná územná stratégia 

TSK – Trenčiansky samosprávny kraj  

VÚC – Vyšší územný celok 

ČSR – Česko – slovenská republika 

NNKP – Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky 

KO – Komunálny odpad 

MŠ – Materská škola 

ZŠ – Základná škola 

VŠ – Vysoká škola 

ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

ČOV – Čistiareň odpadových vôd 

NFP – Nenávratný finančný príspevok 

ObÚ – Obecný úrad 

ObZ – Obecné zastupiteľstvo 

 

 

 

 

 


