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ÚVOD
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strategický strednodobý
dokument, ktorý sa vypracováva na obdobie 10 rokov s dlhodobým výhľadom na 10-14 rokov.
Je základným a kľúčovým dokumentom slúžiacim pre riadenie samosprávy vychádzajúci
z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších
subjektov v území. Formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na
jej zabezpečenie.

Obsah:





Obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol)
Stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR
Stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa
vymedzeného územia
Stručný popis inštitucionálneho a časového zabezpečenia spracovania PHSR
(podrobnejšie zoznamy napr. partnerov, počet a obsadenie odborných poradných
skupín a pod. sú uvedené v prílohách)

Formulár č. Ú1- Zámer spracovania PHSR
Zámer spracovania PHSR
Názov dokumentu:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lúky na roky 2015-2025

Forma spracovania:

s pomocou externých odborníkov („na kľúč“)

Riadenie procesu spracovania:

Riadiaci tím: Behro Ján, Ing. Šulík Miroslav, Ing. Barbora Staňová
Hospodárska pracovná skupina: Behro Ján, Ing. Barbora Staňová, Ing. Koniarik
Adolf, Duník Peter, Ing. Šulík Miroslav
Sociálna pracovná skupina: : Behro Ján, Ing. Barbora Staňová, Čelková Mária,
Klanica Jozef, Ing. Šulík Miroslav
Environmentálna pracovná skupina: Behro Ján, Ing. Barbora Staňová, Ing. Šulík
Miroslav, Tuček Lukáš, Vraník Peter

Obdobie spracovania:

08.-11.2015

Financovanie spracovania:

550,00€
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Formulár č. Ú2 – Harmonogram spracovania PHSR

Harmonogram spracovania PHSR
Termín

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver

Formulár č. Ú3 – Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR

Metóda

Informovanie
verejnosti

Verejné informačné tabule

✓

Letáky rozdávané na
verejných podujatiach
Plagáty

✓

Internetové stránkyvrátane verejných
pripomienok, sociálne siete
Vystúpenia v obecnom
rozhlase
Stretnutia s kľúčovými
ľuďmi skupinami
Dotazník pre širokú
verejnosť
Pracovné skupiny

✓
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Získavanie názorov
verejnosti

Zohľadnenie názorov
verejnosti

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Formulár č. Ú4 – Zoznam členov pracovných skupín

Zoznam členov pracovných skupín
Hospodárska pracovná skupina
Meno

Funkcia v strategickom
plánovaní

Funkcia v pracovnom
zaradení

Ing. Barbora Staňová

Garant

Projektový manažér

Ján Behro

Koordinátor

Starosta obce

Ing. Koniarik Adolf

Interný odborník

Poslanec

Duník Peter

Interný odborník

Poslanec

Ing. Šulík Miroslav

Interný odborník

Poslanec

Sociálna pracovná skupina
Ing. Barbora Staňová

Garant

Projektový manažér

Ján Behro

Koordinátor

Starosta obce

Čelkova Mária

Interní odborník

Poslanec

Klanica Jozef

Interní odborník

Poslanec

Ing. Šulík Miroslav

Interní odborník

Poslanec

Environmentálna pracovná skupina
Ing. Barbora Staňová

Garant

Projektový manažér

Ján Behro

Koordinátor

Starosta obce

Tuček Lukáš

Interní odborník

Poslanec

Vraník Peter

Interní odborník

Poslanec

Ing. Šulík Miroslav

Interní odborník

Poslanec

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2015 - 2025

7

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LÚKY

Formulár č. Ú5 – Dohoda o partnerstve

Názov dokumentu

Dohoda o partnerstve pri príprave a realizácií PHSR
obce Lúky

Obdobie platnosti
Predmet dohody

Účastníci dohody

Riadenie procesu

Financovanie

2015-2025
Ide o spoluprácu pri spoločných projektoch, finančnú
organizačnú, ako i dobrovoľné aktivity v prospech obce
-

Subjekty tretieho sektora a podnikatelia v obci,
Mikroregión Púchovská dolina, Mikroregión
Púchov, družobné obce

Riadiaci tím určil možných členov pracovných skupín, ako
i partnerov v pripravovaných projektoch spolupráce,
oslovená bola i široká verejnosť pre konkrétne návrhy
projektových zámerov, pracovné skupiny a riadiaci tím
bude následne monitorovať plnenie zámerov určených
v PHSR.
-

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2015 - 2025
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Analýza realizovaných opatrení
Primárnym cieľom štrukturálnej a regionálnej politiky Európskeho spoločenstva je
znižovanie regionálnych rozdielov. Táto politika je založená na finančnej solidarite medzi
jednotlivými regiónmi. Pomoc jednotlivým regiónom je realizovaná prostredníctvom
štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, ktoré predstavujú nástroje regionálnej politiky EÚ.
V programovom období 2007-2013 finančnú podporu predstavovali:




Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Kohézny fond

Cieľom analýzy realizovaných opatrení je vyhodnotenie predchádzajúceho programového
obdobia 2007-2013. V uvedenom programovom období boli zrealizované v obci Lúky
nasledovné projekty:

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2015 - 2025
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Formulár č. Ú6 – Ex-Post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
v tis. EUR

Rok začatia Ukazovateľ
č.

0

Cena podľa vykonávacieho
projektu

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Názov investíce - projektu (obec, okres)

1

Rok
dokončenia

Merná
jednotka

4

5

Celkom

Z toho
stavebná
časť

6

7

2009
1

Objem finančných prostriedkov v
príslušnom roku spolu

Budovanie kanalizácie v obci

331,00

331,00

Rok

Objem fin.
prostriedkov

Z toho
verejné
investície

8

9

10

Rozpočet
Štátny
samoRozpočet
rozpočet správneho
obce
kraja
11

12

13

Štátne
účelové
fondy
14

2009

173,00

173,00

8,00

165,00

2010

158,00

158,00

8,00

150,00

2011

344,00

344,00

16,00

328,00

2011

200,00

200,00

2012

10,00

10,00

2010

2011
2

Rekultivácia starej skládky odpadov

344,00

344,00

2011

2011
3

Rekonštrukcia cesty III. triedy v obci

200,00

200,00

200,00

2011

2012
4

Výmena okien v MŠ Lúky

10,00

10,00

10,00

2012
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6

Rekonštrukcia strechy Zdravotného
strediska

2014
18,50

18,50

2014

18,50

18,50

2015

34,00

34,00

10,00

8,50

2014
2,00

32,00

2015
7

Turistický chodník

34,00

34,00

2015
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Všetky realizované projekty boli snahou o riešenie problémov, ktoré zapríčiňovali znižovanie
kvality života obyvateľov. Realizácia aktivít bola uskutočnená prostredníctvom vlastných
zdrojov, zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu, podpory podnikateľských subjektov a sponzorov.
Z analýzy realizovaných opatrení vyplýva, že sa nepodarilo naplniť a zrealizovať všetky
stanovené projekty.
Formulár č. Ú7 – Titulná strana dokumentu PHSR

Názov:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky
2015-2025

Územné vymedzenie:

Lúky

Územný plán obce schválený:

Nie

PHSR schválené:
Dátum platnosti:
Verzia:
Publikovaný verejne:

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2015 - 2025
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Štruktúra dokumentu
Formulár č. Ú8 – Štruktúra dokumentu

Osnova PHSR
Úvod




Obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol)
Stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR
Stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov
týkajúcich sa vymedzeného územia

Časť 1: Analytická časť










Komplexná analýza vnútorného prostredia na základe
overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát (ďalej len
,,dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej
a hospodárskej situácie
Analýza silných a slabých stránok územia
Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber
hlavných faktorov)
Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území
(zoznam)
Ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane
vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných
projektov k 31.12 príslušného roku)
Swot analýza (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov)
Analýza možných rizík a hrozieb, identifikácia kritických oblastí
rozvoja

Časť 2: Strategická časť




Vízia územia
Formulácia a návrh stratégie
Výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách –
oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna)

Časť 3: Programová časť


Konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia
k jednotlivým cieľom a prioritám

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2015 - 2025
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Súbor ukazovateľov výsledkov a dopadov vrátane
východiskových a cieľových hodnôt

Časť 4: Realizačná časť






Popis jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR
Popis inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie
PHSR, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie
Stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým
skupinám
Systém monitorovania a hodnotenia
Akčný plán na daný, rozpočtový rok s výhľadom na dva roky
(x+2) – vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých
opatrení a projektov

Časť 5: Finančná časť





Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR
Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení,
aktivít, za účasti sociálno-ekonomických partnerov, v územiach
prepojených na programový rozpočet
Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov



Informácia o schválení a zverejnení PHSR



Príloha č. 1 – Monitorovacia správa-Akčný plán

Záver

Prílohy

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2015 - 2025
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Tabuľka č. 1 Zoznam analyzovaných dokumentov

Zoznam analyzovaných dokumentov
Názov dokumentu

Platnosť
dokumentu

Úroveň
dokumentu

Zdroj

Národná stratégia regionálneho
rozvoja

2030

Národná

www.mindop.sk

Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja VÚC
Trenčín na roky 2014-2020

2013 - 2023

Regionálna

www.tsk.sk

Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce

2007 - 2013

Miestna

www.obecluky.sk

Územnoplánovacia
dokumentácia obce

-

-

-

Záverečný účet obce

2007-2014

Miestna

Obecný úrad

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2015 - 2025
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Analytická časť
Obsah:











Kompletná analýza vnútorného prostredia na základe overeného súboru
kvantitatívnych a kvalitatívnych dát (ďalej len ,,dátová základňa“) podľa jednotlivých
oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie.
Ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia
rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov k 31.12. príslušného roku)
Analýza silných a slabých stránok územia
Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov)
Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam)
Ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia
rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej,
prípadne regionálnej úrovni k 31.12. príslušného roku)
Analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov
z hľadiska príležitostí a ohrození)
Analýza väzieb územia

Tabuľka č. 2 Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Oblasť dát/téma

Zdroj dát

Webová stránka

História obce

OÚ Lúky

www.obecluky.sk

Poloha a prírodné podmienky

OÚ Lúky

www.obecluky.sk

Kultúra

OÚ Lúky

www.obecluky.sk

Demografia

Štatistický úrad

www.statistics.sk

Bývanie

Štatistický úrad

www.statistics.sk

Školstvo a vzdelávanie

Štatistický úrad

www.statistics.sk

Zdravotníctvo

OÚ Lúky

www.obecluky.sk

Sociálna starostlivosť

OÚ Lúky

www.obecluky.sk

Technická infraštruktúra

Štatistický úrad

www.statistics.sk

Ekonomická situácia

Štatistický úrad

www.statistics.sk
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AI. Analýza vnútorného prostredia
1. Základná charakteristika obce
Tabuľka č. 3 Základná charakteristika obce

Číslo základnej územnej jednotky:

SK0228513334

Názov okresu:

Púchov

Názov kraja:

Trenčiansky kraj

Štatút obce:

Obec

PSČ

020 53

Prvá písomná zmienka o obci (rok):

1471

Nadmorská výška stredu obce:

345

Celková výmera územia mesta (km2):

7,74 km2

Počet obyvateľov:

912

Hustota obyvateľstva (obyvateľ/km2)

117,82
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2. História obce a kultúrne pamiatky
Územie obce Lúky nebolo systematicky preskúmané. Náhodný nález kamennej sekery z konca
doby kamennej však svedčí o tom, že toto územie bolo obývané už v roku 2000 pred naším
letopočtom. Najstarším hmotným prameňom z nášho letopočtu je plechová zástavka zo štítu
kostolnej veže, na ktorej je vyrytý rok 1228. Tento kostol je najstarší v Púchovskej doline
a patrí k najstarším kostolom v celej Trenčianskej župe. Pod kostolom sa nachádza krypta,
ktorá však v súčasnosti už nie je prístupná. Starobylosť kostola dokladala i kamenná gotická
krstiteľnica. V nasledujúcich storočiach bol kostol viackrát prestavovaný. Až do konca l8. st. sa
okolo neho pochovávalo . V r. 1782 boli v Lúkach usídlení misionári. Osada, z ktorej vznikla
terajšia obec Lúky , bola založená v l. polovici 13.storočia počas osídľovania zákupným právom
pohraničných území Sliezska, Poľska a Uhorska. Od r. 1259 patrila Lednickému panstvu.
Ide o starú obec, zdá sa že dobre fungujúcu už v 13. storočí. Boli najväčšou dedinou
v Púchovskej doline a možno i preto najviac obsadenou židovskou komunitou. Azda to je
dôvod, prečo tu boli vždy prítomní obchodníci, kupci, lekár či notár.
Na mieste zvanom Osmek mala byť – podľa tradície - prepriahacia stanica dostavníkov
smerujúcich za moravskú hranicu. Neskôr sa Osmek zmenil na furmanskú krčmu.
Pri Osmeku sa odbočuje do dediny Vydrná, ktorá je stiesnená medzi vysokými brehmi, akoby
„vydraná“ pomedzi ne. Založili ju Valasi a dodnes v jej osadách či samotách nájdeme zvyšky
kamenných múrov, na ktorých je dobre vidieť staviteľské umenie valaských imigrantov. Stačí
si pozrieť samotu Valaská alebo osadu Gáškovce.
Prvá písomná zmienka o Lúkach sa nachádza v listine Mateja Korvína z r. 1471, v ktorej sa Lúky
spomínajú ako LWCHKY a WELYKE LWCHKY /čítaj: Lúčky a Veľké Lúčky/.. Kráľ Matej Korvín
daroval v roku 1471 donačnou listinou cele lednické panstvo aj menovite uvedené Lúky
Petrovi Hnedému a Felixovi Šťastnému. Táto listina sa nachádza v archívnom oddelení Magyár
Országos Léveltár v Budapešti pod signatúrou D 1.17.185. V ďalších storočiach sa názvy obce
uvádzali ako LUCHKA, LUKY WALACHORUM, LUKEN, LUKI KOZSEG súčasný názov obce je
Lúky.
Remeslá a obchod
Lúčania boli tiež zručnými remeselníkmi pri spracovaní dreva. Najvyspelejší boli kolári, ktorí
dávali svojich synov do učenia na Moravu. Preto sa stávalo, že viacerí mladí šuhaji sa na
Morave usadili. V Lúkach vždy fungoval „gáter“, zariadenie na porezanie dreva po dĺžke.
V obci bol lom na pieskovec. Do roku 1916 si mohli ľudia nájsť prácu u vtedy najväčšieho
podnikateľa na Lúkach, majiteľa lomu na hornom konci obce, Ernesta Szilányiho. Ťažil sa tam
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strojovým vŕtaním karpatský pieskovec použiteľný na stavebné práce. Za I. ČSR sa obyvatelia
popri poľnohospodárstve zaoberali košikárstvom a drotárstvom, dochádzali na sezónne práce
na južné Slovensko.
Významne miesto má Železničná stanica Milana Rastislava Štefánika, takto pomenovaná na
počesť slovenského štátnika už v roku 1937. Pamätné tabuľky zdobia zástavku dodnes. V roku
1937 bola daná do prevádzky železničná stanica Lúky pod Makytou. Trať Horní Lideč – Púchov
má odvtedy názov Štefánikova železnica.
Začiatkom 20. st. bola v obci pekáreň, ktorej výrobky sa rozvážali do okolitých obcí. Na jej
mieste dnes stojí budova obecného úradu. Na začiatku dediny stál mlyn, ktorý slúžil občanom.
Na jeho mieste bola postavená píla, ktorá je ešte aj dnes využitá.
Obec Lúky je významná aj z hľadiska výskytu unikátneho a najväčšieho slovenského
hudobného nástroja – fujary trombity, ktorá patrí medzi signalizačné nástroje. Našu obec už
dlhé roky reprezentuje folklórna skupina Javorník, ktorá sa preslávila práve vďaka trombitom.
Bratia Štefánikovci Ján a Miroslav vyrábajú trombity a píšťalky.
Kultúrne pamiatky

V katastrálnom území obce sa nachádza jedna národná kultúrna pamiatka, ktorá je
zapísaná v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.
Tabuľka č. 4 Kultúrne pamiatky
Kultúrna
pamiatka
Kostol
svätého
Bartolomeja
apoštola

Popis

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kostol svätého Bartolomeja
apoštola postavený začiatkom 15.storočia v gotickom slohu. Postavený bol na mieste
pôvodného kostola s prvkami starorománskeho slohu a gotiky. Pôvodný kostol bol
románsky a spomína sa k roku 1228. Staršia stavba bola čiastočne pojatá do
pôdorysu. Terajší kostol je jednoloďová stavba. Opravovaný a prestavovaný bol
v rokoch 1612, 1792 (prestavba do barokového slohu s maľbami na strope) a 1942
(starý oltár z 18.storočia bol vymenený za nový). Stojí na dolnom konci obce.
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Obrázok č.1 Kostol svätého Bartolomeja apoštola

Ďalšie pamiatky a zaujímavosti v obci
Budova fary s bránou.
Budova fary s výraznou bránou bola postavená v roku 1823. Vo farskej záhrade sa nachádza
gotická kamenná krstiteľnica.
Kríž na pamiatku stavby dráhy
Kríž na pamiatku stavby dráhy z vďačnosti pánu Bohu postavili farníci v Lúkach 1936. Stojí pri kostole.

Obrázok č.2 Kríž na pamiatku stavby dráhy
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Židovský cintorín
V roku 1872 si v obci postavili synagógu v orientálnom slohu židovskí obyvatelia – budova bola
na konci 2. svetovej vojny vypálená ustupujúcimi nemeckými vojakmi. V roku 1942 žilo v obci
61 obyvateľov židovského pôvodu, ktorí boli počas holokaustu vyvraždení. Neďaleko
železničnej stanice pri ceste do miestnej časti Dubková je upravený židovský cintorín.

Obrázok č.3 Židovský cintorín

Významné osobnosti obce
Tabuľka č. 5 Významné osobnosti obce
Meno
Ladislav Jurovatý st.
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3. Poloha, prírodné podmienky a životné prostredie
Územie obce Lúky patrí do Trenčianskeho kraja, okresu Púchov. Najvýznamnejšou väzbou
obce je väzba na mesto Púchov, ale i okolité mestá v Českej republike.
Lúky ležia na styku Bielych Karpát a Javorníkov pod sútokom Bielej vody a Rieky. Značne
odlesnený chotár má na flyši v severnej časti vrchovinový povrch. Južná, bielokarpatská časť
chotára má hornatý charakter.
Katastrálne územie Lazov pod Makytou hraničí s katastrálnym územím obcí: Lysá pod
Makytou, Lazy pod Makytou-Dubková, Záriečie, Vydrná a Zubák.
Vzdialenosť okresného mesta

Púchov

12 km

Vzdialenosť do krajského mesta

Trenčín

53 km

Vzdialenosť do hlavného mesta

Bratislava

175 km

3.1 Vymedzenie územia
Riešeným územím je katastrálne územie obce Lúky, ktoré sa skladá z jedného katastrálneho
územia. Celková rozloha obce : katastrálne územie obce má veľkosť 773,56 ha .
Nadmorská výška : Nadmorská výška v strede dediny je 342 m.n.m. a najvyšším vrchom je
„Niva“ 790 m. n.m.
3.2 Geomorfologické a geologické pomery
Obec Lúky leží na styku Bielych Karpát a Javorníkov v sútoku Rieky a Bielej vody.
V chotári prevládajú hnedé lesné pôdy. Súvislé lesné porasty sú typické skôr pre južnú časť
obce. Geologická stavba pozostáva z piesku, hlinačky, ílu a štrku.
3.3 Hydrologické pomery
Riešené územie patrí z hľadiska hydrologického členenia do povodia stredného toku Váhu, do
čiastkového povodia Bielej vody. Pramennou oblasťou Bielej vody sú svahy Javorníkov.
Riečny systém tvoria vzhľadom na horninový podklad prevažne menšie toky s veľmi
rozkolísaným stavom vody. Do malých nížinných tokov sa vlievajú z obidvoch strán malé toky
pahorkatín, ktoré majú veľmi premenlivý sklon toku. Ich trasa je nepravidelná a majú členité
koryto.
3.4 Klimatické pomery
Oblasť patrí z časti do mierne teplej klimatickej oblasti, konkrétne do okrskov
• mierne teplý, vlhký, vrchovinový
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• mierne teplý, veľmi vlhký, vrchovinový do chladnej oblasti (C),
• okrsku mierne chladný
Mierne teplá oblasť je charakterizovaná nasledovnými údajmi: priemerne menej ako 50
letných dní za rok (s denným maximom teploty ≥ 25 ºC) júlový priemer teploty ≥ 16 ºC.
Chladnú oblasť charakterizuje júlový priemer teploty < 16 ºC a veľká vlhkosť.
Pre celé riešené územie je charakteristické normálne až krátke leto, mierne až miernechladné,
suché až mierne suché, s miernou jarou a jeseňou. Zima je normálne chladná, suchá až mierne
suchá s normálnou až krátkou snehovou pokrývkou.
3.5 Rastlinstvo a živočíšstvo
Rastlinstvo
Typický je výskyt prechodných rašelinísk a slatín, ktoré plnia významnú ekologickú funkciu v
krajine ako mokraďové biotopy. V blízkosti tokov alebo riek sa nachádza brehová vegetácia,
tvorená najmä jelšou sivou a porastami vŕb. Zastúpenie druhov stromovitých drevín v lesných
spoločenstvách i vo voľnej krajine: jarabina vtáčia, jedľa biela, smrek obyčajný, buk lesný,
smrekovec opadavý, javor horský, vŕba rakytová, topoľ osikový, breza previsnutá, borovica
lesná, brest horský, ojedinele dub, lipa veľkolistá, čerešňa vtáčia. Roztrúsene možno nájsť
ovocné stromy.
Živočíšstvo
Zo živočíšnej zložky sú najcitlivejšími indikátormi zmeny prírodného prostredia bezstavovce.
Najpočetnejší je hmyz.
Z plazov a obojživelníkov sa tu nachádzajú jašterica, užovka a na suchších miestach vretenica
obyčajná. Vlhké miesta obýva mlok karpatský, ropucha obyčajná, rosnička zelená a
salamandra škvrnitá. V čistých riekach sa nachádza pstruh potočný, rak riečny a vydra riečna.
Vzácne sa vyskytuje jazvec obyčajný a mačka divá.
V tichých miestach hniezdi bocian čierny, ďateľ a murárik malý.
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4. Technická infraštruktúra
Tabuľka č. 6 Stav technickej infraštruktúry

Infraštruktúra

Ukazovateľ

Súčasný stav

Budúci stav

Pošta

áno/nie

áno

Áno

Káblová televízia

áno/nie

Áno

Áno

Verejný vodovod

pokrytie v %

nie

Áno

Vlastný zdroj pitnej
vody

názov/výdatnosť

Áno

Áno

Verejná kanalizácia
dažďová

pokrytie v %

80%

100%

DSL

áno

Áno

ISDN

Áno

Áno

EDGE

áno

Áno

WIFI

Áno

Áno

Verejný internet

áno/nie

nie

Áno

Verejný prístupový bod

áno/nie

nie

Áno

Internetová kaviareň

áno/nie

nie

Áno

Pokrytie signálom
Orange

%

100%

100%

Pokrytie signálom
Telekom

%

100%

100%

Pokrytie signálom O2

%

100%

100%

počet

nie

nie

Vodojemy

počet/objem

nie

Nie

Priemyselná zónavýrobná

počet firiem

nie

Áno

Pripojenie na sieť
internet

Verejné studne
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Priemyselná zónaskladové hospodárstvo

Skladová plocha v m2

nie

Áno

Skládka TKO

áno/nie

nie

Áno

Separovaný zber

áno/nie

áno

Áno

Zberný dvor pre
separovaný zber

áno/nie

nie

Áno

Kompostovisko

áno/nie

Nie

Áno

Cintorín

počet

Áno

Áno

Dom smútku

počet

áno

Áno

4.1 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Obec má vybudovaný kanalizačný zberač do ktorého je napojená i obec Lysá pod Makytou.,
kde má 50 % podiel na majetku, kanalizačné prípojky, nie sú vybudované z nedostatku
finančných prostriedkov. Obyvatelia a objekty technickej vybavenosti, obchody a služby ako aj
rekreačne objekty sú odkanalizované do vlastných žúmp, alebo do malých čistiarni
odpadových vôd.
Dažďové odpadové vody sú vedené voľne do terénu. Kanalizácia je vybudovaná na 80%, je
potrebné jej dobudovanie a napojenie ostatných obcí v doline.
4.2 Zásobovanie pitnou vodou
V obci Lúky je zásobovanie vodou t. č. zabezpečované individuálne pre jednotlivé rodinné
domy a ostatné objekty –rekreačné, drobné prevádzky, obchody a služby samostatnými
malými vodnými zdrojmi - prameňmi a studňami s malými výdatnosťami do 1,0 l.s-1.
4.3 Zásobovanie elektrickou energiou
Z hľadiska širších vzťahov je Trenčiansky kraj zapojený sústavou 110 kV vedenou z odvinutých
nadradených uzlov Križany, Bystričany, Považská Bystrica. Zásobovanie obce elektrickou
energiou je zabezpečené z 22 kV vzdušným vedením Púchov. Údolím Bielej vody vedie
elektrické vedenie VN – 22 kV.
4.4 Zásobovanie plynom a teplom
Obec Lúky nemá vybudovanú plynovodnú sieť. Zásobovanie teplom je na pevné palivo.
V budúcnosti sa uvažuje o plynofikácií obce a využívaní obnoviteľných zdrojov energie.
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4.5 Verejné osvetlenie a obecný rozhlas
Verejné osvetlenie je realizované výbojkovými osvetľovacími telesami osadenými na
betónových stĺpoch sekundárnej siete elektrického vedenia.
Obec má vybudovaný miestny rozhlas na samostatných stĺpoch z oceľových trubiek a čiastočne
aj na elektrických stĺpoch.
Rozhlasová ústredňa je umiestnená v budove obecného úradu. Osvetlenie ako i rozhlas
vyžadujú rekonštrukciu.
4.6. Telekomunikácie
V katastrálnom území sa nachádzajú podzemné telekomunikačné vedenia. Ich trasa vedie
prevažne v hlavnom komunikačnom koridore územia .
Taktiež sa v katastrálnom území nachádza pokrytie mobilného operátora Orange Slovensko
a.s. a T-Mobil a.s. a O2 Slovensko.
4.7 Odpadové hospodárstvo
Obecný úrad Lúky zabezpečuje vývoz odpadu celej Púchovskej doliny. Vývoz odpadu sa
uskutočňuje dvakrát do mesiaca na skládku odpadov na Podstraní- Lednické Rovné. V obci je
zavedený čiastočný separovaný zber a to pre komodity sklo a plasty. Zber papiera je riešený
prostredníctvom školských zariadení a odovzdávaný do zberných surovín. Sezónne je v obci
zabezpečený zber železného šrotu a nebezpečných zložiek odpadu (akumulátory, batérie),
vrátane vyradených elektrických zariadení.

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2015 - 2025

26

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LÚKY

5. Doprava
Celý región má veľmi dobrú dopravnú polohu, nakoľko sa tu koncentruje viacero
celoštátnych väzieb európskeho významu ako napríklad trasa Terst – Bratislava. Trenčín –
Žilina – Košice – Ukrajina (diaľnica D1). Okresom prechádza i stredný severojužný koridor.
Ponitriansko – trenčiansko – žilinský. Okres ťaží i z blízkosti s Českou republikou, kde je dobré
dopravné spojenie cestnou, ale i železničnou dopravou. Významnou dopravnou križovatkou
v tomto smere je najmä mesto Púchov s priamy železničným napojením na Českú republiku.
Obce okresu ťažia i z dobudovanej časti diaľnice D1, ktorá spája 2 krajské mestá Trenčín
a Žilina, ktoré okrem dobrého dopravného napojenia využívajú i leteckú dopravu, nakoľko
letisko v Trenčíne, ktoré bolo pôvodne určené na vojenské lety, je dnes využívané i na lety
civilné. V Žiline sa nachádza letisko so štatútom medzinárodného letiska s nepravidelnou
dopravou.
5.1 Cestná
Väzby riešeného územia na centrá regionálneho a spoločensko-administratívneho významu
je sprostredkovaná cestou II/049 (Lysá pod Makytou – Púchov).
Uvažuje sa realizácia rýchlostnej komunikácie R6 v kategórii R 22,5/80 vedenej prevažne
mimo zastavaného územia obce. Navrhovaná rýchlostná komunikácia R6 bude tvoriť
prepojenie multimodálneho dopravného koridoru č. V. transeurópskych sietí na území SR
Bratislava – Žilina - Košice – Užhorod (vetva A) a multimodálneho dopravného koridoru č. VI.
a Transeurópskej magistrály (TEM) v smere sever – juh na území ČR. Rýchlostná cesta R6
nadväzuje na komunikáciu Rýchlostní silnice R49 Hulín – hranica ČR/SR, navrhovanú na území
Zlínskeho kraja.
Rýchlostná cesta R6 vzhľadom na prevažujúci tranzitný charakter dopravy prevedie v koridore
súčasnej cesty I/49 rozhodujúci podiel dopravy.
Cesta prvej triedy I/49 hranica SR/ČR Lysá p. Makytou – Dohňany – Púchov – Beluša ostane v
pôvodnej trase, pričom v zastavanom území dostane charakter zbernej komunikácie funkčnej
triedy B1 kategórie MZ 14/50; mimo zastavané územie v kategórii C 9,5/80.
Súčasné obslužné komunikácie zabezpečujúce obsluhu celého územia je potrebné
rekonštruovať v zmysle STN 73 6110.
5.2 Miestna
Miestne komunikácie sú v nevyhovujúcom stave a je potrebná ich komplexná rekonštrukcia.
Súčasné obslužné komunikácie zabezpečujúce obsluhu celého územia je potrebné
rekonštruovať. Komunikácie III. triedy nevyhovujú súčasným požiadavkám kladeným na
dnešnú cestnú dopravu, zlepšenie ich stavebno-technického stavu navrhujeme riešiť v rámci
verejnoprospešných stavieb.
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5.3 Hromadná
Obyvatelia majú možnosť využiť dopravné služby SAD Trenčín denne celkovo cca. 24 krát v
pracovných dňoch. Prvý autobus odchádza do obce v pracovných dňoch o 05:00 hodine
z Púchova posledný o cca. 22:44 hodine. Z obce do Púchova odchádza prvý autobus o 04:25
hodine, posledný o 21:20, v celkovom počte cca. 24 spojov. Niektoré spoje sú spojené
s prestupom v obci Lúky. Uvedenú frekvenciu autobusového spojenia možno považovať za
primeranú, vzhľadom na veľkosť obce.
5.4 Statická
V obci je v prevažnej miere zástavba rodinných domov. Obyvatelia parkujú vo dvoroch, alebo
využívajú vlastné garáže. Pre zariadenia občianskej vybavenosti a služieb, ako aj pre bežné
potreby odstavenia motorových vozidiel slúžia plochy vedľa miestnych komunikácií alebo
priamo krajnice vozoviek.
Väčšie odstavné plochy sa v obci nachádzajú pred kultúrnym domom, katolíckym cintorínom
a zdravotným strediskom. Odstavná plocha sa nachádza aj pred potravinami Helena Duníková
a reštauráciou Niva. Všetky odstavné plochy a parkoviská si vyžadujú rekonštrukciu v celom
rozsahu.
Potrebu budovania parkovacích a odstavných plôch je nutné zabezpečiť v nadväznosti na
súčasný stav na všetkých miestach novovznikajúcich prevádzkarní, objektov občianskej
vybavenosti a ostatných spoločenských aktivít.
5.6 Železničná
Intravilánom obce, prechádza železničná trať Púchov – Horní Lideč. Obyvatelia majú možnosť
využívať aj osobnú vlakovú dopravu na trati Horní Lideč – Púchov.
5.7 Vodná a Letecká
V okrese Púchov sa nenachádza letisko. Najbližšie letecké služby môžu obyvatelia využiť v
meste Žilina, prípadne v krajskom meste Trenčín. V blízkosti sa nachádza letisko Slávnica.
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6. Demografia
Pre určenie situácie v obci, úrovne jej sociálneho rozvoja, ale i samotnej kvality života v obci,
slúži viacero ukazovateľov medzi ktoré patrí i vývoj počtu obyvateľstva, prirodzený
prírastok/úbytok obyvateľstva, hustota obyvateľstva a iné.
6.1 Vývoj počtu obyvateľov
Celoslovenský trend je znižovanie počtu obyvateľov, ktorý je spojený so starnutím populácie,
s nižšou pôrodnosťou a vyššou úmrtnosťou.
Tabuľka č. 7 Vývoj počtu obyvateľov
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet
obyvateľov

961

976

973

960

944

912

920

906

912

Celkový počet obyvateľov vykazuje v sledovanom období úbytok obyvateľstva. Od roku 2006
do roku 2014 počet obyvateľov obce Lúky klesá z pôvodných 961 obyvateľov v roku 2006 až
na 912 obyvateľov v roku 2014.
6.2 Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva
Prirodzený prírastok, resp. úbytok obyvateľstva je rozdiel medzi narodenými a zomretými
obyvateľmi v obci. Celoslovenský trend je spojený s vyššou mierou úmrtnosti ako pôrodnosti.
Migračné saldo je rozdiel medzi počtom prisťahovaných a odsťahovaných v obci. Celkový
prírastok je súčet prirodzeného prírastku a prírastku sťahovaním.
Tabuľka č.8 Celkový prírastok obyvateľstva
Rok

Prirodzený
prírastok/úbytok

Migračné saldo

Celkový prírastok

2006

1

1

2

2007

8

7

15

2008

-2

1

-3

2009

2

-15

-13

2010

-5

-11

-16
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2011

-3

-4

-7

2012

5

3

8

2013

1

-15

-14

2014

-1

7

6

Z tabuľky uvedenej vyššie vyplýva, že obec Lúky je obec s vysokým úbytkom obyvateľstva.
Tento jav je spôsobený najmä veľkým podielom obyvateľov v dôchodkovom veku. To znamená
vyššou úmrtnosťou v obci ako je počet narodených detí. Migračné saldo je kolísavé, a teda
v niektorých rokoch sa do obce presťahuje viac obyvateľov ako odsťahuje a naopak. Migrácia
však nedorovnáva úbytok obyvateľstva a preto je i celkový prírastok počas celého
sledovaného obdobia negatívny. Aj keď v roku 2014 možno sledovať kladné hodnoty, až
nasledujúce obdobie ukáže ako sa počet obyvateľov bude uberať.
6.3 Veková štruktúra
Tabuľka vekovej štruktúry obyvateľstva predstavuje rozdelenie obyvateľov do troch kategórií
podľa veku. Ide o obyvateľov v predproduktívnom veku, produktívnom veku
a poproduktívnom veku. Na základe tejto štatistiky možno určiť, či ide o obec so staršími
obyvateľmi, ktorá má nižší rozvojový potenciál, alebo o obec s mladými rodinami, kde možno
očakávať nárast obyvateľstva.
Tabuľka č. 9 Veková kategória obyvateľstva

Veková
kategória

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet
obyvateľov
celkom

961

976

973

960

944

912

920

906

912

Predprodukt
ívny vek –
muži (0-14)

69

68

68

67

67

70

69

67

70

14,52

14,14

13,57

14,05

14,32

15,42

15,03

14,63

15,18

60

61

57

51

48

49

59

59

55

%
Predprodukt
ívny vek –
ženy (0-14)
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%
Produktívny
vek – muži
(15-59)
%
Produktívny
vek – ženy
(15-54)
%
Poproduktív
ny vek –
muži
(60+)
%
Poproduktív
ny vek –
ženy
(55+)
%

12,35

12,32

11,54

10,56

10,08

10,70

12,15

13,17

12,19

365

355

356

344

335

352

356

353

347

76,84

73,80

74,32

72,12

71,58

77,53

77,56

77,07

75,27

334

289

288

274

271

321

317

297

297

68,72

58,38

58,30

56,73

59,93

70,09

68,76

66,29

65,85

41

58

58

66

66

32

34

38

44

8,63

12,06

12,11

13,84

14,10

7,05

7,41

8,30

9,54

92

145

149

158

157

88

88

92

99

19,08

29,29

30,16

32,71

32,98

19,21

19,09

20,54

21,95
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Graf č. 1: Veková kategória obyvateľstva v obci Lúky za rok 2014
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Z tabuľky a grafu vyplýva, že v obci sa nachádza najväčší podiel obyvateľov v produktívnom
veku, spolu až 70%. V predproduktívnom veku je 14% obyvateľstva a poproduktívnom veku
16% obyvateľov. Uvedený trend vykazuje starnutie obyvateľov.
6.4 Národnostná štruktúra
Národnostná štruktúra v obci je ukazovateľov problematiky národnostných menšín, ich
komunitného života a začlenenia do spoločnosti. Vzhľadom na blízkosť hraníc s Českou
republikou je možné očakávať nárast českých občanov v obci.
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Graf č. 2: Národnostná štruktúra obyvateľstva v obci Lúky
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V obci má najväčší podiel slovenská národnosť, sedem obyvateľov sa hlási k českej národnosti,
jeden k moravskej, jeden k maďarskej a jeden k ukrajinskej.
6.5 Vzdelanostná štruktúra
Vzdelanostná štruktúra predstavuje nielen úroveň vzdelania obyvateľov, ale i ich uplatnenia
na trhu práce.
Tabuľka č. 10 Vzdelanostná štruktúra
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredne odborne (bez maturity)
Úplne stredne učňovské (s maturitou)
Úplne stredne odborne (s maturitou)
Úplne stredne všeobecne
Vyššie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Ostatný bez udania školského vzdelania
Ostatný bez školského vzdelania
Súhrn
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Graf č.3: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v obci Lúky
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Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce má nasledovnú štruktúru. Najväčší podiel vzdelania
je úplné stredné odborné s maturitou, a učňovské bez maturity. Základné vzdelanie má 13%
obyvateľov. Naopak vysokoškolské vzdelanie má 66 obyvateľov.
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7. Ekonomická štruktúra
Ekonomickú štruktúru vytvárajú podnikateľské subjekty alokované v obci a ich zameranie.
Podieľajú sa na tvorbe hrubého domáceho produktu, ponúkajú pracovné príležitosti a s tým
súvisiace osobné dôchodky pre obyvateľstvo, prispievajú k rozvoju obce prostredníctvom
miestnych daní. Sú teda hlavnou silou ekonomického rozvoja v obci. Na ekonomickom rozvoji
obce sa podieľa i miestna samospráva, predovšetkým vytváraním podmienok pre rozvoj
podnikania, ale i priamou podnikateľskou činnosťou.
7.1

Miera nezamestnanosti

Vyjadruje pomer počtu nezamestnaných k počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva
Tabuľka č.11 Miera nezamestnanosti
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Miera nezamestnanosti v %

3,42

3,11

5,99

5,78

5,35

5,65

Graf č. 4: Miera nezamestnanosti obyvateľstva
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Miera nezamestnanosti bola v obci zvýšená v rokoch 2008-2009 kedy stúpla o takmer 3 %
body. Išlo o celoslovenský prejav svetovej krízy. V rokoch 2009-2012 klesla sledujeme mierne
znižovanie.
7.2 Evidovaní uchádzači o zamestnanie
Predstavuje počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktorí hľadajú prácu a sú ihneď
pripravení nastúpiť do zamestnania.
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Tabuľka č. 12 Evidovaní uchádzači o zamestnanie
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet

17

22

20

37

35

36

48

39

32

I napriek tomu, že v rokoch 2012-2013 došlo k miernemu poklesu uchádzačov o zamestnanie,
celé sledované obdobie sa nesie v duchu zvyšovania od roku 2006 s 17 uchádzačmi až po rok
2014 s 32 uchádzačmi. Ešte stále možno hovoriť o dopadoch hospodárskej krízy.
7.3 Evidencia podnikateľských a mimovládnych subjektov
Formulár č. A 1 Evidencia podnikateľských subjektov

Číslo

Názov PO/sídlo/Sk NACE:

1
2

AB-stavebniny s. r. o.
BIO PRE VÁS, s.r.o.

3
4

D M P s.r.o.
JANREX, s.r.o. v konkurze

5

MORIJA s. r. o.

Formulár č. A 2 Evidencia mimovládnych organizácií
P. č.
1
2
3
4
5
6
7

Názov:
HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA, n.o.
OFF ROAD LÚKY
ŠK Bodzianske Lúky (futbal)
Telovýchovná jednota Lokomotíva Lúky
Telovýchovná jednota SC Potônske Lúky
ZDRUŽENIE PRIATEĽOV ŠPORTU LÚKY
Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie "Lúky" Čechynce
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8. Sociálna infraštruktúra
Sociálna infraštruktúra v obci je výsledkom dlhodobého vývoja a je taktiež prejavom kvality
života a vybavenosti obce. Či už ide o dispozíciu nájomných bytov, zdravotnú starostlivosť či
školstvo, všetky tieto oblasti sú potrebné pre plnohodnotný život v obci.
8.1 Domový a bytový fond
Rozvoj domového a bytového fondu v obci sa uskutočňuje prostredníctvom rozvoja IBV.
Obyvatelia obce podľa tradície a prieskumov majú záujem prevažne o samostatne stojace
rodinné domy, prípadne o menšie bytové jednotky. Na základe tejto skutočnosti je rozvoj obce
zameraný najmä na vytvorenie nových plôch pre rozvoj bývania – formou IBV, v malej miere
HBV. V obci sa však nachádza aj l6-bytová jednotka nájomných bytov . Je potrebné rozšírenie
bytového fondu v obci.
Cieľom politiky obce je zvýšenie predpokladaného nárastu obyvateľstva a vytvorenie
priaznivých podmienok pre zvýšenie kvality bývania. Individuálna bytová výstavba sa bude
realizovať prednostne v zastavanej časti obce v existujúcich prielukách, na voľných plochách a
tiež formou prestavieb a nadstavieb existujúceho bytového fondu.
8.2 Školstvo
Na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky s účinnosťou od 1. 7. 2002 prešli materské školy, základné
školy a základné umelecké školy do zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest.
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Materská škola s dvomi triedami
Centrum špeciálneho pedagogicko-psychologického poradenstva

Povinnú školskú dochádzku deti z obce Lúky absolvujú v ZŠ v Záriečí a Lazoch pod Makytou
a okresnom meste Púchov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania v obci sa bude
orientovať len na zabezpečenie predškolského vzdelávania v Materskej škole. Budova
materskej školy si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.
8.3 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Všeobecný lekár v Zdravotnom stredisku
- Detská lekárka
- Lekáreň
Cieľom obce je zachovanie lekárskej starostlivosti pre obyvateľov obce, ako i okolitých obcí.
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Pre obyvateľov je spádovou nemocnicou poliklinika v Púchove, nemocnica v Považskej Bystrici
a Ilave.
8.4 Sociálna starostlivosť
Domov dôchodcov sa v obci nenachádza. Na sociálnom úseku obec zabezpečuje nevyhnutnú
sociálnu starostlivosť pre svojich občanov formou opatrovateľskej služby v domácnosti .
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať k poskytovaniu iných – vyšších foriem sociálnych služieb (denný stacionár,
opatrovateľské centrum atď.).
8.5 Spoločenský, kultúrny a športový život
Služby a spoločenský život
V obci sa nachádzajú 2 predajne s potravinárskym a zmiešaným tovarom, reštaurácia, 1
staničný bufet. Pre rôzne kultúrne a spoločenské príležitosti je možné využiť priestory
kultúrneho domu, ktorý si vyžaduje rekonštrukciu.
Administratíva
V obci sa nachádza obecný úrad a matričný úrad. Kompetencie v stavebnej oblasti a v oblasti
sociálnych služieb zastrešuje obec samostatne.
Pošta je v prevádzke každý pracovný deň.
Kultúra

Folklórna skupina Javorník
reprezentuje našu obec a región nielen doma, ale aj v zahraničí, kde vystupovala napr.
v Belgicku a ČR v jej rámci pôsobia i inštrumentalisti, spomedzi ktorých získal významné
ocenenie Pavol Štefánik - Zlaté pásmo a titul LAUREÁT SR 2005 ako sólista.
MS SČK Lúky
ktorý v obci pracuje od r. 1938 a má v súčasnosti 130 členov. Zabezpečuje zdravotnú službu
pri športových a iných podujatiach v obci a v prípade potreby poskytuje občanom prvú pomoc,
Šíri zdravotnícku osvetu prostredníctvom nástenných novín, prednáškami, rozhlasovými
reláciami a kolovaním časopisu Zdravie organizuje darcovstvo krvi - v r. 2007 to bolo 30
odberov medzi jeho darcami krvi sú držitelia plakiet Jánskeho : l diamantová, 3 zlaté, 5
strieborných, 6 bronzových. Navštevuje chorých a starých občanov s vitamínovými balíčkami,
pravidelne usporadúva tradičný fašiangový sprievod po obci za doprovodu dychovej hudby.
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Divadelný súbor
v minulosti známy a úspešný po celom okolí. V roku 2007 začal po viacročnej prestávke
opätovne pracovať. Ochotnícky divadelný súbor Lúky pod vedením Pharm. Dr. Emílie
Vondrovej má vo svojom repertoári divadelné hry od slovenských autorov. Zaujímavou je aj
scénka pod názvom Príchod Konštantína a Metoda na Rastislavov dvor. Každý rok sa v obci
usporadúva fašiangový sprievod masiek, ktorý usporadúva miestny spolok SČK.
Šport
V obci sa nachádza futbalové ihrisko. Potrebná je rekonštrukcia, spojená s výstavbou tribúny,
osvetlenia a multifunkčného ihriska.
Dobrovoľný hasičský zbor
ktorého história sa datuje už od r. 1892 v súčasnosti má 80 členov. Ich hlavnou úlohou je
prevencia pred požiarom a zasahovanie pri požiari, výcvik, práca s mládežou, účasť na
pohárových súťažiach a celoročná starostlivosť o techniku, výstroj a výzbroj. Organizuje
pohárovú súťaž o Zlatú prilbu, ktorú organizuje už tradične v prvú júlovú nedeľu, navštevuje
družobnú obec Louky v ČR, silvestrovská a hodová diskotéka a Anna-bál.
ZO Slovenského zväzu včelárov Lúky
ktorá vznikla v r. 1991 a zastrešuje včelárov celej Púchovskej doliny. Má l43 členov, ktorí
obhospodarujú približne1300 včelstiev, z toho Lúky majú l0 včelárov s približne 110
včelstvami. Na celoslovenskej súťaži na Agrokomplexe Nitra získal v r. 2007 ich med l. miesto
v kategórii lesný med. Organizuje Včelárske nedele v obci Mestečko. Zabezpečuje prehliadky,
liečenie a ošetrovanie včelstiev.
TJ Lokomotíva Lúky
mužstvo mužov a mužstvo dorastencov sa umiestnili na dobrých miestach v II. tr. okr.súťaže
a starší žiaci v I.triede.
Bežec Ladislav Kochan
ktorý reprezentuje obec v pretekoch na dlhé a krátke trate a zúčastňuje sa maratónov
a polmaratónov , napr. v r. 1998 sa zúčastnil najstaršieho maratónu sveta v Bostone a neskôr
v New Yorku.
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9. Vplyv miestnej samosprávy na ekonomiku obce
Na dosiahnutie cieľov v rámci rozvoja miestnej ekonomiky obce slúžia nasledovné nástroje:
 Finančné nástroje - daňové právomoci pozostávajúce z miestnych daní, predovšetkým
dane z nehnuteľností a miestne poplatky za komunálny odpad
 Využitie majetku - príprava a prenájom nehnuteľností sústredené na podnikateľské
aktivity
 Marketingové nástroje samosprávy

9.1 Finančné a rozpočtové hospodárenie obce
Finančné hospodárenie je riadené najmä rozpočtom obce, ktorý vyjadruje ekonomickú
hospodárnosť obce. Spustením fiškálnej decentralizácie po roku 2005 boli posilnené príjmy
samospráv prostredníctvom právomocí, ktoré determinovali výšku miestnych daní. Zaviedol
sa systém prerozdeľovania daní z príjmu fyzických osôb medzi jednotlivé obce a stali sa
vlastným príjmom pre obce. Daňové príjmy predstavujú pre rozpočet processtabilné a
opakovateľné zložky. Naopak nedaňové príjmy majú doplnkový charakter, ktoré vychádzajú z
vlastníctva, prevodu majetku a činností obce.
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AII. Analýza vonkajšieho prostredia
1. STEEP Analýza
STEEP analýza resp. analýza vonkajšieho prostredia zohľadňuje vplyv STEEP faktorov. Ide o faktory
v oblasti sociálnej, technologickej, ekonomickej a politickej. Tieto faktory ovplyvňujú najmä
miestny rozvoj. Všetky faktory sú vzájomne späté a nie je možné ich posudzovať oddelene.
Formulár č A. 3 STEEP Analýza
Sociálne
prostredie

Technologické
prostredie

Ekonomické
prostredie

Environmentálne
prostredie

Politické
prostredie

Zmeny
populáciezvyšovanie
počtu
vysokoškolsky
vzdelaných
ľudí

Využívanie IKT pre
komunikáciu s
obyvateľstvom
obce a
zabezpečenie
skvalitnenia
verejných služieb

Využívanie
doplnkových
zdrojov
financovania z EÚ
pre
spolufinancovanie
projektov

Zvyšovanie
environmentálneho
zaťaženia

Administratívna
pripravenosť SR
na čerpanie
finančných
prostriedkov z
EÚ

Zavádzanie
inovatívnych
prvkov u
zamestnávateľov

Nové pracovné
príležitosti

Zistenie doposiaľ
neobjavených
environmentálnych
záťaží

Komplikovaná
legislatíva v
oblasti
verejného
obstarávania

Vyriešenie
dopravného
zaťaženia

Daňové zaťaženie
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AIII. Zhodnotenie súčasného stavu územia
1. SWOT analýza
Formulár č. A4 SWOT analýza
















Silné stránky

Slabé stránky

Hospodárske

Hospodárske

okolité životné prostredie umožňujúce rozvoj
cestovného ruchu,
v blízkosti obce prechádzajúce cesta diaľničného typu
D1 prepájajúca severnú a juhozápadnú časť Slovenska
medzinárodného významu,
výhodná geografická poloha obce v blízkosti hraníc c ČR
železničná doprava s vlakovou zastávkou v obci
zvyšujúci sa stav obyvateľov v predproduktívnom a
produktívnom veku,
dostatočný počet živnostníkov zaoberajúcich sa
stolárskymi prácami a poskytovaním služieb pre
obyvateľov,
ČOV v obci a kanalizácia vo výstavbe
existencia verejného osvetlenia,
existencia vhodných plôch na rozvoj IBV,
z funkčného hľadiska veľmi vyhovujúci systém
regionálnej autobusovej dopravy,
existencia verejného rozhlasu,
kanalizácia vo výstavbe




















Sociálne












opatrovateľská služba zabezpečená obcou,
existencia materskej školy,
v súčasnosti postačujúca kapacita materskej školy
existencia obecnej knižnice,
existencia futbalového ihriska,
dlhoročná história obce, tradície,
prítomnosť kultúrnych pamiatok
rozvoj a uchovávanie kultúrnych tradícií a folklóru,
dobré kultúrne povedomie obyvateľov,
existencia kultúrneho domu v blízkosti obecného úradu,
dostatočná kapacita kultúrneho domu - až 200 osôb,
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nevyriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom a stavbám,
ktoré sa môžu stať prekážkou pri rozvoji
podnikateľských aktivít,
nízky rozpočet obce nedovoľuje v dostatočnej miere
podporovať podnikateľské aktivity obyvateľstva,
chýba informačný systém na komunikáciu samospráva
– podnikatelia - občania,
nedostatok investičného kapitálu z vlastných zdrojov,
nedostatočné využitie existujúcich výrobných kapacít,
nedostatočná podpora poľnohospodárskych podnikov,
nedostatočná miera tvorby finančných zdrojov na
nákup a inštaláciu moderných efektívnych výrobných
technológií
nevyhovujúci stav verejného osvetlenia, potreba
dobudovania,
absencia chodníkov popri cestách,
zlý technický stav miestnych komunikácií, ktoré sú
vplyvom poveternostných podmienok v značnom štádiu
zvetrania,
zlý technický stav miestneho verejného rozhlasu,
nevyhovujúci stav korýt miestnych tokov,
negatívny stav nehnuteľného majetku obce – obecný
úrad
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu
technickej infraštruktúry,
nedostatok regionálneho digitálneho obsahu a
nedostupnosť vysokokvalitných informačných služieb
verejnými alebo súkromnými operátormi,

Sociálne









nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj
sociálnych služieb,
absencia domova dôchodcov,
absencia zariadenia poskytujúceho sociálne služby,
absencia klubu mladých,
absencia klubu dôchodcov,
nedostatok priestorov na zriadenie domova sociálnych
služieb,
absencia oddychovej zóny pre seniorov a ostatné
vekové kategórie,

42

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LÚKY





pravidelné organizované podujatia - stretnutie s
dôchodcami, uvítanie Mikuláša, stretnutie heligónkarov
veľký počet povrchových prírodných útvarov,
strategická východisková poloha na poznávacie výlety
do širšieho okolia obce,












Environmentálne








rozpracovaná kanalizácia,
kvalitná legislatíva pre nakladanie s KO a DSO,
prírodné bohatstvo s lesmi, pasienkami,
veľké plochy lesov vhodných na rekreáciu,
vysoká hustota vzácnych prírodných úkazov,
existencia separovaného zberu,
zabezpečený systém odvozu a likvidácie komunálneho
odpadu,

Environmentálne






















deficit v materiálno – technickom vybavení školy,
deficit finančných prostriedkov znamená sústavné
obmedzovanie nákupu nástrojov a zariadení v školstve,
absencia športovo-rekreačnej zóny obce,
nedostatok finančných prostriedkov pre činnosť
zariadení a pre ich rozvoj,
nerozvinutá kultúrna turistika,
absencia združenia, záujmového krúžku v oblasti
kultúry,
negatívny stav kultúrneho domu – potrebná výmena
strešnej krytiny, zateplenie budovy,
nedostatočné materiálne vybavenie na kultúrne a
vzdelávacie podujatia,
málo rozvinutý cestovný ruch,
chýba rekreačné zázemie obce,

nevyhnutné skvalitnenie a zefektívnenie separovaného
zberu,
nadmerné využívanie fosílnych palív na vykurovanie
bytových objektov
v širšom okolí prítomné výrobné prevádzky spôsobujúce
nadmernú produkciu polietavých častíc prachu,
prítomnosť medzinárodnej cesty s nadmernou
produkciou exhalátov a v zimných mesiacoch aj prachu
z posypových materiálov,
nedostatočná informovanosť obyvateľstva o stave ŽP,
nedostatok technických kapacít zberu, dopravy,
triedenia, zhodnocovania a likvidácie odpadov,
sídlo ekologicky záťažových prevádzok alokovaných v
okrese Považská Bystrica - tepláreň,
kyslé dažde znehodnocujúce lesný porast v okolí,
nadmerné využívanie umelých hnojív spôsobujúce
acidifikáciu pôdy,
existencia čiernych skládok,

Príležitosti

Ohrozenia

Hospodárske

Hospodárske

využitie prírodného potenciálu (rozvoj ekoturizmu)
nadviazanie nových partnerstiev na úrovni SR a aj v
zahraničí
prílev podnikateľských subjektov a zvýšenie sociálnej a
ekonomickej základne
orientácia na efektívne partnerstvá a kooperáciu
aktérov regionálneho rozvoja
vysporiadanie pozemkov
ideálne podmienky na rozvoj cestovného ruchu,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU,
zahraničné investície,
podpora rozvojových investícií,
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pomalá výstavba, modernizácia a rekonštrukcia
technickej infraštruktúry,
administratívne opatrenia obmedzujúce plnohodnotný
rozvoj cestovného ruchu,
veľká administratívna náročnosť pre získanie financií zo
štátnych dotácií a z fondov EU,
nedostatok investičného kapitálu,
neochota obyvateľov uskutočňovať podnikateľské
aktivity,
neochota obyvateľov investovať do ďalšieho
vzdelávania,
malá miera podpory miest a obcí zo strany štátu,
zhoršujúci sa stav obecných stavieb a komunikácií,
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vytvorenie nových pracovných miest najmä v malom a
strednom podnikaní a službách,
zlepšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva môže byť
hybnou silou rozvoja podnikateľských aktivít,
využitie významnej geografickej polohy územia z
hľadiska prechádzajúcich dopravných koridorov,
zvýšenie počítačovej gramotnosti,
zníženie cien využívania Internetu,
rozvoj ďalších telekomunikačných služieb v
konkurenčnom prostredí,





Sociálne




























Vytvorenie oddychovej zóny
Vybudovanie sociálnych zariadení
Rozšírenie ponuky kultúrnych podujatí
Podpora športovej infraštruktúry
Zefektívnenie spolupráce samosprávy s občanmi
možnosť použitia 2% daní daňových subjektov na
prioritné potreby zdravotníctva,
výstavba domova dôchodcov alebo zariadenia
poskytujúceho sociálne služby,
vymedzenie priestorov pre zriadenie klubu mladých,
vymedzenie priestorov pre zriadenie klubu dôchodcov,
rozšírenie opatrovateľskej služby,
zakladanie mimovládnych neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
ďalšie zavádzanie výpočtovej techniky do školy zvýšenie počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov,
výstavba oddychovej a športovej zóny v obci,
úprava turistických chodníkov,
podpora záujmových krúžkov zo strany obce,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU,
cezhraničná spolupráca s Českou republikou v oblasti
kultúry,
výstavba izby folklóru a zvyklostí obce,
výstavba remeselného dvora,
rozvoj sponzorovania kultúry,
obnova zanikajúcich tradícií,
vydanie multimediálnych propagačných materiálov o
obci, jej kultúrnom dedičstve a tradícii,
zefektívnenie spolupráce s okolitými obcami na
regionálnej úrovni,
možnosť rozvíjať agroturistiku,
možnosť rozvoja oddychovej turistiky v okolí
možnosti rozvoja cykloturistických, jazdeckých a
náučných chodníkov,

Sociálne





















Environmentálne






atraktívne prírodné prostredie
rekonštrukcia miestnych komunikácií
dobudovanie chodníkov
dobudovanie kanalizácie
rekonštrukcia verejného osvetlenia
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absencia chodníkov popri miestnych cestných
komunikáciách,
nevýhodné podmienky čerpania prostriedkov z EÚ
fondov,
nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov z
komerčných bánk,

rast počtu obyvateľov v seniorskej kategórii,
zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín
obyvateľstva,
zhoršovanie zdravotného stavu stredného veku,
pokles výdavkov na preventívnu zdravotnú
starostlivosť,
vplyv nežiadúcich javov na deti a mládež (závislosti,
konzumné kultúry...),
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu
existujúcich športových objektov,
nedostatočné materiálne zabezpečenie a podpora
talentovanej mládeže v jednotlivých druhoch športov,
nárast sociálnej ohrozenosti mládeže,
nedostatok finančných prostriedkov na výstavbu
nových športovo-rekreačných objektov,
nezáujem obyvateľov o rozvoj svojho kultúrneho
povedomia,
slabá podpora kultúry zo strany štátu a VUC,
posun priorít mládeže ku konzumnej kultúre,
nedostatok finančných prostriedkov na šírenie
miestnej kultúry za hranice katastrálneho územia na
obce,
nedokončená rekonštrukcia kultúrneho domu,
prítomnosť NP výrazne obmedzí rozvoj aktivít
cestovného ruchu v obci,
nízka tvorba disponibilných zdrojov ekonomických
subjektov zamedzí rozvoju podnikateľských aktivít,
náročné získavanie úverových zdrojov,
zaostávanie obce v rozvoji CR sa nakoniec odrazí v
úrovni kvality života jeho obyvateľov,

Environmentálne




zhoršujúci sa stav životného prostredia v dôsledku
nadmernej hospodárskej činnosti v ostatných častiach
kraja,
zhoršujúci sa stav životného prostredia v dôsledku
nadmerného využívania fosílnych palív domácnosťami.
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zatraktívnenie estetického vzhľadu obce
kompletná zmena palivovej základne,
úprava verejných plôch,
zabezpečiť efektívny separovaný zber v celej obci,
dostavba verejnej vodovodnej siete,
dobudovanie miestnej dažďovej kanalizácie,
možnosti materiálového, resp. energetického využitia
odpadov pri rešpektovaní duálnych vlastností odpadov,
dôsledné plnenie kvalitne stanovených cieľov v oblasti
odpadového hospodárstva,
regulácia koryta miestneho potoka,
výstavba chodníkov popri miestnych komunikáciách,
odstránenie zdrojov znečistenia povrchových a
podzemných vôd ohrozujúcich zdroje pitnej vody,
zvýšiť právne vedomie obyvateľstva vo sfére životného
prostredia,
rozvoj ekologického poľnohospodárstva a ekologizácia
priemyselnej výroby,
obnoviteľné zdroje energie – geotermálna energia,
energia biomasy, veterná energia,











ohrozená kvalita pitných a povrchových vôd,
zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva,
znečistenie ovzdušia veľkými zdrojmi znečistenia,
dopady na zdravotný stav obyvateľov,
zníženie biodiverzity,
pretrvávajúce vykurovanie hlavne tuhými palivami,
nárast množstva vyvážaných odpadov,
nízka disciplína pri nakladaní s odpadmi,
neriešenie problému existencie „čiernych“ skládok,

2. Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík
Formulár č. A 5 Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík

Druh rizika

Objekt
rizika

Zdroj rizika

Individuálne

Územie

Nezáujem
Nenaplnenie
partnerov/obyvateľov stanovených cieľov
o realizáciu PHSR
PHSR

Nízka

Technické

Územie

Dopravná zaťaženosť
územia

Zaťaženie
životného
prostredia

Nízka/Stredná

Ekologické

Územie

Územie

Zvyšovanie
znečistenia
životného
prostredia
Odliv obyvateľstva

Nízka

Sociálne
Ekonomické

Územie

Zistenie doposiaľ
neobjavených starých
environmentálnych
záťaží
Nedostatočné
kapacity
Neatraktívne
prostredie pre
investorov

Zvyšovanie
nezamestnanosti

Nízka
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Nežiaduce
dôsledky

Pravdepodobnosť

Nízka
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Strategická časť
Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí
hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme
dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.
Stratégia vyplýva z názorov a požiadaviek obyvateľov obce, zo SWOT analýzy a realizovaných
analýz. Definovanie globálneho cieľa a strategických cieľov v jednotlivých oblastiach rozvoja
obce je dôležité najmä z hľadiska naplnenia rozvojových zámerov a priorít obce.
Obsah:
 Vízia územia
 Formulácia a návrh stratégie
 Výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna)

1. Vízia obce
V súvislosti s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja, ktorá predstavuje víziu, že regióny
budú schopné využívať svoj vnútorný potenciál ako svoju konkurenčnú výhodu za účelom
zvyšovania kvality života lokálneho obyvateľstva, a zároveň v jednotlivých regiónoch budú
znižované vnútroregionálne rozdiely:
Obec Lúky bude
-

-

-

ekonomicky rozvíjajúca sa obec, ktorá podporuje podnikateľov vo vidieckom
cestovnom ruchu, tvorbu nových pracovných miest, vybudovanie siete služieb
s ponukou obchodov, turistických trás.
Sociálne a spoločensky atraktívna obec – ktorá bude plniť funkciu miesta pre aktívny
život všetkých obyvateľov, starším obyvateľom zabezpečí všetky základné potreby pre
plnohodnotný život v dôchodkovom veku, opatrovateľskú službu a sociálnu
starostlivosť, zdravotné ošetrenie v dosahu, pre mladých ľudí možnosť zakladania
spolkov, aktívneho stretávania sa, možnosti pre využitie voľného času, tvorba
voľnočasových aktivít a spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia, vytvorenie
vhodných podmienok pre mladé rodiny s deťmi, znižovanie kriminality, vybudovanie
atraktívnej obce nielen pre obyvateľov ale i pre turistov a návštevníkov
obec so zdravým životným prostredím s modernou interaktívne komunikujúcou
samosprávou v ekologicky zdravom, tichom a príťažlivom prostredí
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Pre roky 2015-2025 s rešpektovaním horeuvedeného spracovatelia navrhujú vízia rozvoja
obce, ktorá je zameraná hlavne na kvalitu života občanov.
- Priateľská obec, vzdelaných a pracovitých občanov a návštevníkov s pozitívnym
vzťahom k obci a k životnému prostrediu.
- Obec aktívna, kultúrne a spoločensky rozvinutá založená na spolupráci obyvateľov
a návštevníkov s cieľom zlepšiť životné podmienky a zvýrazniť krásu a prednosti
územia.
- Zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom rozvoja vidieckeho podnikateľského
prostredia, ktoré je šetrné k životnému prostrediu.
- Úspešnou spoluprácou v regióne, realizáciou regionálnych politík a využitím investícií
docieliť vyvážený rozvoj
Pre naplnenie vízie rozvoja si obec pre roky 2014-2020 stanovila tri prioritné oblasti svojho
rozvoja:
1. sociálna oblasť,
2. ekonomická (hospodárska) oblasť,
3. environmentálna oblasť,
V týchto prioritných oblastiach bude obec vytvárať podmienky pre zvýšenie kvality života
obyvateľov obce, pre zvýšenie jej konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s
vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja a rešpektovaním strategických cieľov
VÚC –TSK. V prioritných oblastiach rozvoja si obec stanovila strategické ciele a navrhla
opatrenia, ktorými tieto strategické ciele chce dosiahnuť.
PRIORITOU STRATÉGIE EURÓPA 2020 je dosiahnutie rastu, ktorý je:
Inteligentný - Udržateľný- Inkluzívny
V nadväznosti na PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja a Stratégie Európa 2020 budeme
tieto priority dosahovať nasledovným spôsobom:
Inteligentný rast, založený na inováciách, modernizácii a podpore výskumu a vývoja, ktorý
vplýva na štatistiky rozvinutosti európskych regiónov. Faktor je treba výrazne posilniť a
zhodnotiť. To je možné za predpokladov rozvinutého a kvalitného školstva na úrovni
stredného školstva a následných kompetencií v oblasti vyššieho vzdelania. Užšie prepojenie
školstva s praxou je nevyhnutnosťou.
 Vzdelávanie – prispôsobenie svojich zručností súčasným požiadavkám trhu práce
 Digitálna spoločnosť – väčšie prepojenie digitánych technológií a zvyšovanie digitálnej
gramotnosti obyvateľstva.
Udržateľný rast sa zakladá na:
 Znižovaním emisií a zachovaním biologickej rozmanitosti
 Využívaním nových ekologických technológií
 Budovaním inteligentných rozvodov elektrickej energie
 Zlepšovaním prostredia MSP
Inkluzívny rast znamená efektívne využívanie zdrojov vnútorného prostredia Regiónu:
ľudských, prírodných a kapitálových. Významným faktorom je spoluúčasť obyvateľov TSK na
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tomto inkluzívnom raste. Súvisí s tým najmä rozvoj kreativity obyvateľov vo všetkých typov
aktivít najmä rozvoj: cestovného ruchu, kultúry a športu. Dôležitým faktorom je funkčná
dopravná infraštruktúra napojená na medzinárodné dopravné koridory so zabezpečenou
podporou podnikateľských aktivít využívajúcich miestne ľudské zdroje s potrebnou
kvalifikáciou.

2. Strategické ciele
Vízia obce Lúky
Strategický cieľ.
Zvýšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom kvalitne dobudovanej technickej a
sociálnej infraštruktúry, komplexne dobudovanou ponukou obchodu a služieb, vytvorením
bezpečného a atraktívneho priestoru obce.

Formulár č. S 1 - Hierarchia strategických cieľov
Prioritné oblasti
PO 1
PO 2
Hospodárska
Sociálna
Cieľom hospodárskej oblasti je
zvyšovanie konkurencieschopnosti
a tvorba pracovných príležitostí
Podnikateľské prostredie, malé
a stredné podniky
Dopravná
infraštruktúra
Cestovný ruch

PO 3
Environmentálna

Ciele prioritných oblastí
Cieľom sociálnej oblasti je Cieľom environmentálnej
vytvoriť podmienky pre oblasti je ochrana a tvorba ŽP
kvalitný život občanov
Opatrenia- Oblasti podpory
Sociálna starostlivosť
Technická infraštruktúra
Školstvo
a vzdelávanie
Športová, kultúrna a
zdravotnícka
infraštruktúra
Verejná správa

Odpadové hospodárstvo
Protipovodňová ochrana

Ochrana prírody a biodivezity

Prioritné oblasti, oblasti podpory a opatrenia
PO 1
Hospodárska
Oblasť podnikateľského
prostredia, malých a
stredných podnikov
Opatrenie 1.1
Podpora podnikateľov a zvýšenie

PO 2
Sociálna

PO 3
Environmentálna

Oblasť sociálnej starostlivosti

Oblasť technickej infraštruktúry

Opatrenie 2.1
Komplexná starostlivosť
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zamestnanosti v obci.

o sociálne znevýhodnené skupiny
občanov.

Opatrenie 1.2
Optimálna sieť zmodernizovaných
verejných budov.

Oblasť dopravnej infraštruktúry
Opatrenie 1.3
Kvalitné, bezpečné a udržiavané
miestne komunikácie, chodníky

Oblasť cestovného ruchu
Opatrenie 1.4
Vytváranie podmienok pre rozvoj
cestovného ruchu

Oblasť školstva a vzdelávania
Opatrenie 2.2
Podpora aktivít a projektov
v oblasti školstva a vzdelávania
vrátane zlepšenia materiálno
technických podmienok škôl
a školských zariadení.

Dobudovanie kanalizácie a ČOV,
dobudovanie verejného vodovodu
Opatrenie 3.2
Plynofikácia obce a obnoviteľné
zdroje energie
Opatrenie 3.3
Úsporne a esteticky osvetlená
obec a ozvučená s dôrazom na
bezpečnosť.
Oblasť odpadového hospodárstva
Opatrenie 3.4
Obec s účinným, ekonomicky
udržateľným
a
ekologickým
systémom
odpadového
hospodárstva.

Oblasť športovej, kultúrnej a
zdravotníckej infraštruktúry
Opatrenie 2.3
Podpora kultúrnych, športových a
spoločenských podujatí

Oblasť protipovodňovej ochrany

Oblasť verejnej správy

Oblasť ochrany prírody
a biodiverzity
Opatrenie 3.6
Podpora
aktivít
prírodného dedičstva

Opatrenie 2.4
Skvalitnenie verejných
poskytovaných občanom

služieb

Opatrenie 3.5
Ochrana
obyvateľov
povodňami.

pred

v oblasti

Stratégia rozvoja obce Lúky na roky 2015-2025 (Prehľad)
1. Oblasť hospodárskej politiky
Cieľom obce Lúky na roky 2015-2025 v hospodárskej oblasti je zvyšovanie
konkurencieschopnosti a tvorba pracovných príležitostí. Tento cieľ sa bude napĺňať
prostredníctvom opatrení:
Opatrenie 1.1

Podpora podnikateľov a zvýšenie zamestnanosti v obci.

Opatrenie 1.2

Optimálna sieť zmodernizovaných verejných budov.

Opatrenie 1.3

Kvalitné, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie, chodníky

Opatrenie 1.4

Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu, marketing

2. Oblasť sociálnej politiky
Cieľom obce Lúky na roky 2015-2025 v sociálnej oblasti je vytvoriť podmienky pre kvalitný
život občanov. Tento cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom opatrení:
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Opatrenie 2.1

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov.

Opatrenie 2.2

Podpora aktivít a projektov v oblasti školstva a vzdelávania vrátane
zlepšenia materiálno technických podmienok škôl a školských
zariadení.

Opatrenie 2.3

Podpora kultúrnych, športových a spoločenských podujatí

Opatrenie 2.4

Skvalitnenie verejných služieb poskytovaných občanom

3. Oblasť environmentálnej politiky
Cieľom obce Lúky na roky 2015-2025 v environmentálnej oblasti je ochrana a tvorba ŽP.
Tento cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom opatrení:

Opatrenie 3.1

Dobudovanie kanalizácie, verejného vodovodu a ČOV

Opatrenie 3.2

Plynofikácia obce a obnoviteľné zdroje

Opatrenie 3.3

Úsporne a esteticky osvetlená obec a ozvučená s dôrazom na
bezpečnosť.

Opatrenie 3.4

Obec s účinným, ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom
odpadového hospodárstva.

Opatrenie 3.5

Ochrana obyvateľov pred povodňami.

Opatrenie 3.6

Podpora aktivít v oblasti prírodného dedičstva
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3. Programová časť
Obsah:
 Konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom
a prioritám
 Súbor ukazovateľov výsledkov a dopadov vrátane východiskových a cieľových
hodnôt
Programová časť PHSR obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie
programu rozvoja obce, t. j. obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v
hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike minimálne na úroveň opatrení a aktivít, ktoré
sú tvorené vecne príbuznými skupinami projektov.
Formulár č. P 1 - Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí
OP.
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020-25

Podpora podnikateľov a zvýšenie zamestnanosti v obci
Spracovanie stratégie podpory podnikania
a zvýšenie informovanosti o možnostiach
podpory zo strany obce, VUC, štátu, EÚ
Komunikácia
s hlavnými
sociálnoekonomickými partnermi pri koordinácií
rozvojových aktivít
Vytvorenie ekonomických
a technických
podmienok pre výstavbu priemyselnej zóny
(výkup pozemkov, technická dokumentácia,
IS)
Vymedzenie prenajímateľných priestorov –
polyfunkčný objekt- zdravotné stredisko –
kompletná rekonštrukcia
Zakladanie malých a stredných podnikov
s majetkovou účasťou obce – bytovka,
pálenica
Podpora tradičných odvetví a zavádzanie
nových technológií- poľnohospodárstvo
Optimálna sieť zmodernizovaných verejných budov
Rekonštrukcia obecného úradu s kultúrnym
domom
Rekonštrukcia domu smútku kompletná s
vybavením
Rekonštrukcia obecného cintorína (oplotenie,
chodníky, dobudovanie osvetlenia)
Výstavba amfiteátra
Rekonštrukcia futbalového ihriska - kompletná
rekonštrukcia či čiastočná
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - kompletná
rekonštrukcia
Rekonštrukcia obecnej knižnice (digitalizácia,
vybavenie, kompletná rekonštrukcia)
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1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.3.5

1.3.6
1.4
1.4.1

1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8

1.4.9

1.4.10
1.4.11
1.4.12
2.1
2.1.1.

2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2

Kvalitné bezpečné a udržiavané miestne komunikácie, chodníky
Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
(kompletná) a dobudovanie do nových častí
Výstavba chodníkov v celej obci a v nových
častiach, úprava verejných priestranstiev
Rekonštrukcia zastávok
Výstavba/rekonštrukcia parkovísk – kultúrny
dom, ZS, cintorín, OD Helena Duníková,
reštaurácia Niva
Značenie ciest chodníkov a ulíc, dopravné
značenie, merače rýchlosti, spomaľovače Značenie ulíc na miestnej úrovni podľa
zaužívaných názvov
Vybudovanie námestia v centre obce
Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu
Výstavba multifunkčného športového areálu
(ihriská minifutbal, florbal, kolkáreň, tenisový
kurt)
Výstavba pamätnej izby
Vybudovanie rozhľadne
Dostupnosť
a propagácia
prírodných
a historických pamiatok
Vybudovanie remeselného dvora v centre
obce
Podpora vytvárania nových atraktivít v obci
Spracovanie histórie, monografie obce
Prepojenie obce so subjektami cestovného
ruchu a agroturistiky , poľnohospodárske
a agro- podniky v obci
Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií a ich
maximálne využitie v CR – ľudový súbor v obci
, divadelný súbor, športové kluby
Spracovanie kalendára podujatí
Spolupráca s ostatnými obcami - Medziobecná
spolupráca medzi okolitými obcami
Uzavretie dohôd
s podnikateľmi
v CR
a podporovanie aktivít
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
Zriadiť zariadenie poskytujúce opatrovateľské
služby-denné centrum pre dôchodcov, rozvoz
jedál, nákup auta
Výstavba nájomného bytového domu
Klubová a spolková činnosť v obci –aktivity,
výlety
Znižovanie
nezamestnanosti
a aktivácia
nezamestnaných – práce pre nezamestnaných
zabezpečenie pracovných pomôcok a náradia,
školenia, poistenie, spolupráca s ÚPSVaR,
podpora zamestnávania obyvateľov
Podpora aktivít a projektov v oblasti školstva a vzdelávania vrátane zlepšenia materiálno
technických podmienok škôl a školských zariadení
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2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

2.4.4

2.4.5

3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3
3.4
3.4.1

Rekonštrukcia Materskej školy (kompletná
rekonštrukcia, vybavenie a dobudovanie
vonkajšieho areálu)
Podpora vzdelávacích programov MŠ,
krúžková činnosť, vydávanie publikácií,
interaktívne programy, výmenné pobyty,
technologické vybavenie
Podpora kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
Organizovanie pravidelných podujatí
Spolupráca so spolkami a jednotlivcami
pôsobiacimi v tejto sfére
Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií (folklór,
hudba, pôvodný odev) a ich maximálne
využitie v cestovnom ruchu
Skvalitnenie verejných služieb poskytovaných občanom
Projekt elektronizácie služieb verejnej správy
Aktualizácia/tvorba rozvojových dokumentov
obce –
Využívanie medzinárodnej spolupráce pre
rozvojové aktivity a propagáciu obce,
budovanie
partnerstievvytváranie
partnerstiev s družobnou obcou
Rekonštrukcia káblovej televízie, výmena
zariadení, optických káblov, podperných
bodov, zavedenie internetu do káblovej TV,
internet
Nákup techniky, traktora so štiepkovačom,
vlečkou, radlicou, posýpačom, traktorbager,
príp. malé nákladné vozidlo.
Dobudovanie kanalizácie, verejného vodovodu a ČOV
Dostavba miestnej kanalizácie na území celej
obce
Vybudovanie verejného vodovodu
Plynofikácia obce a obnoviteľné zdroje
Vybudovanie plynových prípojok
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie Solárne panely, fotovoltaika, biomasa,
alternatívne zdroje energie – využitie
v obecných budovách ale i podpora a osveta
medzi obyvateľmi
Úsporne, esteticky osvetlená a ozvučená obec s dôrazom na bezpečie
Modernizácia a rekonštrukcia verejného
osvetlenia a dobudovanie do nových častiach
obce ,
Rekonštrukcia a modernizácia verejného
rozhlasu a ústredne, bezdrôtový, rozšírenie
verejného rozhlasu do nových ulíc a lokalít
Kamerové systémy v centre obce
Obec s účinným ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom odpadového hospodárstva
Nakladanie
s komunálnym
a drobným
stavebným odpadom, mobilne zbery,
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3.4.2

3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
3.6.1

3.6.2

3.6.3

triedenie odpadu, odstránenie čiernych
a nelegálnych skládok, revitalizácia územia.
Vybudovanie zberného dvora – výstavba
budovy, oplotenie, zabezpečenie technológií
na zber, separovanie a zhodnocovanie
odpadov, kontajnerové stojiská pri družstve
Projekty osvety a propagácie separovaného
zberu
Spracovanie biologického odpadu a zriadenie
kompostoviska + technické vybavenie
Zakúpenie kompostérov do každej domácnosti
Ochrana obyvateľov pred povodňami
Projekt protipovodňových opatrení a regulácie
toku –Biela voda, Dankovský potok
Projekt budovania odvodňovacích jarkov
v celom katastri obce
Podpora aktivít v oblasti prírodného dedičstva
Vybudovanie
náučného
chodníka
s informačnými tabuľami o atraktivitách v obci
a jej histórii, vytvoriť tak spojenie s okolitými
obcami a zatraktívniť tak územie pre turistov
Vytvorenie cyklistickej trasy, prepojenie
s okolitými obcami, nevyhnutné budú
samozrejme terénne úpravy v niektorých
miestach
Rekonštrukcia pamiatok v obci

3.1 Súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt
Súčasťou PHSR je určenie merateľných ukazovateľov, ktoré sú potrebné pre monitorovanie
a hodnotenie plnenia PHSR. Ide o mechanizmus plnenia opatrení prostredníctvom
vykonávania jednotlivých aktivít. Tieto hodnoty sa zbierajú počas viacerých rokov. Merateľné
ukazovatele predstavujú výstupy v danej oblasti. K merateľným ukazovateľom zaraďujeme
i tie, ktoré sú zameraní na sledovanie cieľovej skupiny každej z oblastí.
Ukazovatele výstupov, výsledkov a dopadov sú spracované v nasledovnej tabuľke:
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Formulár č.P2 Ukazovatele výstupu, výsledku a dosahu
Ukazovateľ výstupu

OP.
1.1
1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.1.4

1.1.5
1.1.6
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.3

Podpora podnikateľov a zvýšenie zamestnanosti v obci
Spracovanie stratégie podpory podnikania Zapojení
a zvýšenie
informovanosti
o možnostiach podnikatelia
podpory zo strany obce, VUC, štátu, EÚ
(počet)
Komunikácia s hlavnými sociálno-ekonomickými Rozvojové aktivity
partnermi pri koordinácií rozvojových aktivít
(počet)
Vytvorenie
ekonomických
a technických Využiteľnosť
podmienok pre výstavbu priemyselnej zóny priemyselnej zóny
(výkup pozemkov, technická dokumentácia, IS)
(%)
Vymedzenie prenajímateľných priestorov – Počet
polyfunkčný objekt- zdravotné stredisko –
kompletná rekonštrukcia
Zakladanie malých a stredných podnikov Počet
s majetkovou účasťou obce – bytovka, pálenica
Podpora tradičných odvetví a zavádzanie nových Podpora
technológií- poľnohospodárstvo
Optimálne sieť zmodernizovaných verejných budov
Rekonštrukcia obecného úradu s kultúrnym Rozsah
domom
rekonštrukcie (%)
Rekonštrukcia domu smútku kompletná s Rozsah
vybavením
rekonštrukcie (%)
Rekonštrukcia obecného cintorína (oplotenie, Rozsah
chodníky, dobudovanie osvetlenia)
rekonštrukcie (%)
Výstavba amfiteátra
Počet
Rekonštrukcia futbalového ihriska - kompletná Rozsah
rekonštrukcia či čiastočná
rekonštrukcie (%)
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - kompletná Rozsah
rekonštrukcia
rekonštrukcie (%)
Rekonštrukcia obecnej knižnice (digitalizácia, Rozsah
vybavenie, kompletná rekonštrukcia)
rekonštrukcie (%)
Kvalitné bezpečné a udržiavané miestne komunikácie, chodníky
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Počiatočná
hodnota
ukazovateľa

Plánovaná
hodnota
ukazovateľa

Rozpočet obce

Externé zdroje

Spolu náklady

0

5

500,00€

4 500,00€

5 000,00€

0

2

500,00€

4 500,00€

5 000,00€

30%

90%

500,00€

4 500,00€

5 000,00€

0

1

15 000,00€

135 000,00€

150 000,00€

0

1

500,00€

4 500,00€

5 000,00€

30%

80%

500,00€

4 500,00€

5 000,00€

50%

100%

30 000,00€

270 000,00€

300 000,00€

50%

100%

10 000,00€

90 000,00€

100 000,00€

50%

100%

8 000,00€

72 000,00

80 000,00€

0
30%

1
100%

10 000,00€
15 000,00€

90 000,00€
135 000,00€

100 000,00€
150 000,00€

30%

100%

25 000,00€

225 000,00€

250 000,00€

30%

100%

2 000,00€

18 000,00€

20 000,00€
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1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.3.5

1.3.6
1.4
1.4.1

1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8

1.4.9

1.4.10
1.4.11

Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
(kompletná) a dobudovanie do nových častí
Výstavba chodníkov v celej obci a v nových
častiach, úprava verejných priestranstiev
Rekonštrukcia zastávok

Rozsah
rekonštrukcie (%)
Rozsah výstavby
(%)
Rozsah
rekonštrukcie (%)
Rozsah
rekonštrukcie (%)

Výstavba/rekonštrukcia parkovísk – kultúrny
dom, ZS, cintorín, OD Helena Duníková,
reštaurácia Niva
Značenie ciest chodníkov a ulíc, dopravné Rozsah značenia
značenie, merače rýchlosti, spomaľovače - (%)
Značenie ulíc na miestnej úrovni podľa
zaužívaných názvov
Počet
Vybudovanie námestia v centre obce
Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu
Výstavba multifunkčného športového areálu Rozsah výstavby
(ihriská, minifutbal, florbal, kolkáreň, tenisový (%)
kurt)
Výstavba pamätnej izby
Počet
Vybudovanie rozhľadne
Počet
Dostupnosť
a propagácia
prírodných Propagácia (%)
a historických pamiatok
Vybudovanie remeselného dvora v centre obce
Počet
Podpora vytvárania nových atraktivít v obci
Realizované
projekty (počet)
Spracovanie histórie, monografie obce
Počet
Prepojenie obce so subjektami cestovného ruchu Realizované
a agroturistiky,
poľnohospodárske
a agro- projekty (počet)
podniky v obci
Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií a ich Zvýšenie využitia
maximálne využitie v CR – ľudový súbor v obci , (%)
divadelný súbor, športové kluby
Spracovanie kalendára podujatí
Počet
Spolupráca s ostatnými obcami - Medziobecná Počet
spolupráca medzi okolitými obcami
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40%

100%

40 000,00€

360 000,00€

400 000,00€

80%

100%

20 000,00€

180 000,00€

200 000,00€

30%

100%

500,00€

4 500,00€

5 000,00€

40%

100%

10 000,00€

90 000,00€

100 000,00€

40%

100%

2 000,00€

18 000,00€

20 000,00€

0

1

5 000,00€

45 000,00€

50 000,00€

0%

100%

15 000,00€

135 000,00€

150 000,00€

0
0
50%

1
1
80%

2 000,00€
8 000,00€
1 000,00€

18 000,00€
72 000,00€
9 000,00€

20 000,00€
80 000,00€
10 000,00€

0
0

1
1

5 000,00€
1 000,00€

45 000,00€
9 000,00€

50 000,00€
10 000,00€

0
0

1
3

500,00€
500,00€

4 500,00€
4 500,00€

5 000,00€
5 000,00€

30%

90%

2 000,00€

18 000,00€

20 000,00€

0
0

1
3

500,00€
1 000,00€

4 500,00€
9 000,00€

5 000,00€
10 000,00€
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1.4.12
2.1
2.1.1.

2.1.2
2.1.3

2.1.4

2.2
2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1
2.3.2

2.3.3

2.4
2.4.1

Uzavretie
dohôd
s podnikateľmi
v CR Počet
0
3
500,00€
4 500,00€
5 000,00€
a podporovanie aktivít
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
Zriadiť zariadenie poskytujúce opatrovateľské Využiteľnosť
0%
100%
20 000,00€
180 000,00€
200 000,00€
služby-denné centrum pre dôchodcov, rozvoz (%)
jedál, nákup auta
Výstavba nájomného bytového domu
Počet
bytových
0
1
40 000,00€
360 000,00€
400 000,00€
domov
Klubová a spolková činnosť v obci –aktivity, výlety Spolupráca
50%
90%
1 000,00€
9 000,00€
10 000,00€
a činnosť spolkov
(%)
Znižovanie
nezamestnanosti
a aktivácia Zapojení
0
5
2 000,00€
18 000,00€
20 000,00€
nezamestnaných – práce pre nezamestnaných nezamestnaní
zabezpečenie pracovných pomôcok a náradia,
školenia, poistenie, spolupráca s ÚPSVaR,
podpora zamestnávania obyvateľov
Podpora aktivít a projektov v oblasti školstva a vzdelávania vrátane zlepšenia materiálno technických podmienok škôl a školských zariadení
Rekonštrukcia Materskej školy (kompletná Rozsah
50%
100%
20 000,00€
180 000,00€
200 000,00€
rekonštrukcia,
vybavenie
a dobudovanie rekonštrukcie (%)
vonkajšieho areálu)
Podpora vzdelávacích programov MŠ, krúžková Zlepšenie úrovne
50%
100%
500,00€
4 500,00€
5 000,00€
činnosť, vydávanie publikácií, interaktívne (%)
programy, výmenné pobyty, technologické
vybavenie
Podpora kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
Organizovanie pravidelných podujatí
Zlepšenie úrovne
70%
100%
1 000,00€
9 000,00€
10 000,00€
(%)
Spolupráca
so
spolkami
a jednotlivcami Zapojenie spolkov
30%
100%
1 000,00€
9 000,00€
10 000,00€
pôsobiacimi v tejto sfére
do diania v obci
(%)
Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií (folklór, Využiteľnosť
20%
100%
1 000,00€
9 000,00€
10 000,00€
hudba, pôvodný odev) a ich maximálne využitie tradícií (%)
v cestovnom ruchu
Skvalitnenie verejných služieb poskytovaných občanom
Projekt elektronizácie služieb verejnej správy
Podiel zvýšenia e10%
100%
2 000,00€
18 000,00€
20 000,00€
verejnej správy
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2.4.2
2.4.3

2.4.4

2.4.5

3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3
3.4
3.4.1

Aktualizácia/tvorba rozvojových dokumentov Počet
0
1
obce
Využívanie medzinárodnej spolupráce pre Partneri (počet)
0
2
rozvojové aktivity a propagáciu obce, budovanie
partnerstiev- vytváranie partnerstiev s družobnou
obcou
Rekonštrukcia káblovej televízie, výmena Rozsah využitia
20%
100%
zariadení, optických káblov, podperných bodov, (%)
zavedenie internetu do káblovej TV, internet
Nákup techniky, traktora so štiepkovačom, Rozsah využitia
20%
100%
vlečkou, radlicou, posýpačom, traktorbager, príp.
malé nákladné vozidlo.
Dobudovanie kanalizácie, verejného vodovodu a ČOV
Dostavba miestnej kanalizácie na území celej obce Rozsah (%)
70%
100 %
Vybudovanie verejného vodovodu
Rozsah (%)
0%
100 %
Plynofikácia obce a obnoviteľné zdroje
Vybudovanie plynových prípojok
Rozsah (%)
70%
100%
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie - Úspora (%)
0%
30-50%
Solárne
panely,
fotovoltaika,
biomasa,
alternatívne zdroje energie – využitie v obecných
budovách ale i podpora a osveta medzi
obyvateľmi
Úsporne, esteticky osvetlená a ozvučená obec s dôrazom na bezpečie
Modernizácia
a rekonštrukcia
verejného Podiel
70%
100%
osvetlenia a dobudovanie do nových častiach rekonštrukcie (%)
obce ,
Rekonštrukcia a modernizácia verejného rozhlasu Podiel
70%
100%
a ústredne, bezdrôtový, rozšírenie verejného rekonštrukcie (%)
rozhlasu do nových ulíc a lokalít
Kamerové systémy v centre obce
Kamerový systém 0%
100%
v centre (%)
Obec s účinným ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom odpadového hospodárstva
Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným Zlepšenie
30%
90%
odpadom, mobilne zbery, triedenie odpadu, triedenia odpadu
odstránenie čiernych a nelegálnych skládok, (%)
revitalizácia územia.
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2 000,00€

18 000,00€

20 000,00€

2 000,00€

18 000,00€

20 000,00€

5 000,00€

45 000,00€

50 000,00€

15 000,00€

135 000,00€

150 000,00€

45 000,00€
50 000,00€

405 000,00€
2 500 000,00€

450 000,00€
3 000 000,00€

50 000,00€
15 000,00€

4 950 000,00€
135 000,00€

5 000 000,00€
150 000,00€

7 000,00€

63 000,00€

70 000,00€

7 000,00€

63 000,00€

70 000,00€

2 000,00€

18 000,00€

20 000,00€

5 000,00€

45 000,00€

50 000,00€
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3.4.2

3.4.3

3.4.4
3.4.5

Vybudovanie zberného dvora – výstavba budovy,
oplotenie, zabezpečenie technológií na zber,
separovanie
a zhodnocovanie
odpadov,
kontajnerové stojiská pri družstve
Projekty osvety a propagácie separovaného zberu

Spracovanie biologického odpadu a zriadenie
kompostoviska + technické vybavenie
Zakúpenie kompostérov do každej domácnosti

3.5
3.5.1

Ochrana obyvateľov pred povodňami
Projekt protipovodňových opatrení a regulácie
toku –Biela voda, Dankovský potok

3.5.2

Projekt budovania odvodňovacích jarkov v celom
katastri obce
Podpora aktivít v oblasti prírodného dedičstva
Vybudovanie náučného chodníka s informačnými
tabuľami o atraktivitách v obci a jej histórii,
vytvoriť tak spojenie s okolitými obcami
a zatraktívniť tak územie pre turistov
Vytvorenie
cyklistickej
trasy,
prepojenie
s okolitými
obcami,
nevyhnutné
budú
samozrejme terénne úpravy v niektorých
miestach
Rekonštrukcia pamiatok v obci

3.6
3.6.1

3.6.2

3.6.3
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Počet
dvorov

zberných

0

1

10 000,00€

90 000,00€

100 000,00€

Zvýšenie
informovanosti
(%)
Podiel
spracovania (%)
Podiel
spracovania (%)

10%

70%

500,00€

4 500,00€

5 000,00€

10%

100%

5 000,00€

45 000,00€

50 000,00€

10%

100%

3 000,00€

27 000,00€

30 000,00€

Protipovodňové
opatrenia
realizované
na
toku (%)
Odvodňovacie
jarky (%)

10%

100%

15 000,00€

135 000,00€

150 000,00€

10%

100%

8 000,00€

72 000,00€

80 000,00€

Rozsah
(%)

výstavby

0%

100%

2 000,00€

18 000,00€

20 000,00€

Rozsah
(%)

výstavby

0%

100%

10 000,00€

90 000,00€

100 000,00€

Rozsah
(%)

výstavby

20%

100%

20 000,00€

180 000,00€

200 000,00€
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4. Realizačná časť
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia
programu rozvoja obce na základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový
harmonogram realizácie programu rozvoja formou akčných plánov.





Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR
Popis inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob
komunikácie, kooperácie a koordinácie
Stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým skupinám
Systém monitorovania a hodnotenia
Plán hodnotenia a monitorovania realizácie PHSR, Monitorovacia správa

4.1 Popis úloh jednotlivých partnerov pre realizácii PHSR
Začiatok realizácie PHSR sa začína po vypracovaní a schválení PHSR v obecnom zastupiteľstve
a zabezpečuje ju počas platnosti PHSR podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja. Obec na účely podpory regionálneho rozvoja „zabezpečuje a koordinuje
vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce s územnoplánovacou
dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis.“
Partneri
Pri samotnej realizácii PHSR vystupujú partneri projektu s ktorými má obec dlhodobé
skúsenosti a spolupráca prebiehala i v minulosti. Ide najmä o organizácie pôsobiace v obci, ale
i samotných podnikateľov. Partnermi sú aj susedné obce, s ktorými je úzka spolupráca nielen
v projektoch technického zamerania, ale i pri organizácií spoločenských aktivít.
Dôležité partnerstvá sú i v oblasti členstva obce v mikroregionálnom združení miest a obcí, ale
i v MAS Naše Považie, ktorá je založená na základe spolupráce miestnych samospráv,
podnikateľov a subjektov tretieho sektora.
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4.2 Organizačné a inštitucionálne zabezpečenie realizácie PHSR
Organizačné zabezpečenie

Obecný úrad má v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja dostatočné skúsenosti na
programovej aj projektovej úrovni: z prípravy, realizácie a hodnotenia programu
hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta (2007-2013), z prípravy a realizácie projektov financovaných zo
štrukturálnych fondov v Programovom období 2007-2013 ako i z prípravy a realizácie
projektov
financovaných z rôznych dotačných titulov v rokoch 2007-2013.
Základnými orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Tieto orgány
spolupracovali pri príprave PHSR a budú dohliadať na pravidelné získavanie pripomienok od
partnerov, poslancov a verejnosti.
Obecné zastupiteľstvo
Najvyšším orgánom obce je obecné zastupiteľstvo, ktoré PHSR schvaľuje a zabezpečuje jeho
plnenie. Obecné zastupiteľstvo taktiež rozhoduje o realizácií projektov zo štrukturálnych
fondov a ich spolufinancovaní. V prípade hodnotenia PHSR obecné zastupiteľstvo schvaľuje
hodnotiace a monitorovacie správy a rozhoduje o aktualizácii programu. Obecné
zastupiteľstvo môže rozdeliť jednotlivé priority programu a akčného plánu komisiám OcÚ
zaoberajúcim sa monitorovaním a hodnotením.
Starosta obce
Najvyšším výkonným orgánom obce je starosta obce, ktorý podpisuje schválenie dokumentu,
riadi samotný proces implementácie, zastupuje obec vo veciach verejných.
Inštitucionálne zabezpečenie
Administratívne a inštitucionálne náležitosti obce, ako aj orgánov zriadených obecným
zastupiteľstvom, uskutočňuje obecný úrad, ktorého činnosť riadi starosta obce.
Formulár č. R1 Realizácia činností PHSR
Činnosť
OZ
Starosta obce

Financovanie

Komisie obce

OcÚ

Schvaľuje

riadi

hodnotí

vykonáva

Implementácia Schvaľuje

riadi

hodnotí

vykonáva

Hodnotenie

Schvaľuje

riadi

Monitorovanie Schvaľuje

riadi

hodnotí

Kontrola

riadi

navrhuje

Schvaľuje
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Hlavný
kontrolór

vykonáva
vykonáva
vykonáva
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4.3 Komunikačná stratégia
Komunikačná stratégia obce bude založená na informovanosti občanov. Prostredníctvom
komunikačnej stratégie obec informuje o svojich cieľoch, aktivitách, plánoch, ale vyvíja i snahu
o zapojenie verejnosti a získanie ich názorov a pripomienok.
Potrebou je aj informovanie zamestnancov a partnerov o aktuálnom dianí v oblasti, preto
bude cieľom obce zvyšovať ich vedomosti prostredníctvom vzdelávacích aktivít.
Hlavným nástrojom komunikácie obce je jej webová stránka. Nasledujú úradná tabuľa, verejný
rozhlas, obecné noviny.
Komunikačná stratégia začala prebiehať už v čase príprav PHSR, zapojením verejnosti
a v tomto duchu sa bude niesť až po koniec programového obdobia a platnosti PHSR.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce podlieha schvaľovaniu obecným
zastupiteľstvom. Ako komunikačný nástroj slúži „Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva“.
Vstupné informácie pripravujú zamestnanci obecného úradu, prerokúva sa v komisiách
zastupiteľstva a po spracovaní informácií rokujú o ňom poslanci obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je verejné a tiež uvedený materiál je prístupný verejnosti. O
zasadnutí obecného zastupiteľstva je obyvateľstvo informované prostredníctvom informačných
kanálov: miestny rozhlas a informačná tabuľa.

4.4 Monitorovanie a hodnotenie
Monitorovanie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strednodobý dokument, to znamená, že
je vypracovaný na dlhšie časové obdobie. Toto je dôvod prečo ho je potrebné priebežne
sledovať a monitorovať od začiatku jeho platnosti až po jeho ukončenie.
Údaje pre monitorovanie sú merateľné ukazovatele aktivít v PHSR, ktoré sú vymenované vo
Formulári č. R2.
Ako výstupný materiál monitorovania slúži monitorovacia správa PHSR, ktorú zostavujú
zamestnanci obce v spolupráci s komisiami a zodpovednosť za ňu preberá starosta obce.
Monitorovanie je dôležitou súčasťou realizácie PHSR, nakoľko práve monitorovacia správa
predstavuje komplexnú informáciu o plnení opatrení a aktivít na dané programové obdobie.

Hodnotenie PHSR

Hodnotenie PHSR bude prebiehať priebežne a systematicky počas celej doby platnosti PHSR
až po jeho ukončenie. Hodnotenie sa vykonáva na operatívnej úrovni a vykonáva sa
každoročne v zmysle platnej legislatívy zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja. Hlavným zdrojom informácií je monitorovacia správa. Výstupom je hodnotiaca
správa, ktorú bude každoročne schvaľovať OZ. Hodnotiace a monitorovacie správy
predstavujú dôležitý aspekt pre rozhodnutia OZ a starostu obce pri riadení implementácie
programu za účelom dosiahnutia stanovených cieľov jednotlivých prioritných oblastí PHSR .
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Formulár č. R 2 Plán hodnotenia a monitorovania realizácie PHSR
Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2014 - 2020
Typ hodnotenia
Prvé hodnotenie Dôvod vykonania/ periodicita
Ad hoc hodnotenie celého
PHSR alebo jeho časti

2015-2025

Každoročne v zmysle platnej legislatívy:
Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja.

Tematické hodnotenie časti
PHSR

2016

Téma hodnotenia identifikovaná ako riziková
časť vo výročnej monitorovacej správe za
predchádzajúci kalendárny rok

Ad hoc mimoriadne
hodnotenie

Ad hoc hodnotenie celého
PHSR

2017, 2020

Ad hoc hodnotenie celého
PHSR alebo jeho časti

Ad hoc hodnotenie celého
PHSR alebo jeho časti

2020

 Pri značnom odklone od stanovených
cieľov
a
doľahnutých
hodnôt
ukazovateľov.
 Pri návrhu na revíziu PHSR.
V prípade aktualizácie PHSR podľa platnej
Metodiky pre vypracovanie PHSR, ktoré sa
očakáva každé 3-4 roky.
Na základe rozhodnutia starostu obce v
zmysle príslušných predpisov, na základe
rozhodnutia kontrolného orgánu obce, na
základe podnetu poslancov, na základe
protokolu Národného kontrolného úradu SR
a na základe Správy auditu
Na základe rozhodnutia starostu obce o
prípade strategického dokumentu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre
nasledujúce programové obdobie.

Formulár č. R3 – Monitorovacia správa – príloha č. 1 PHSR
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5. Finančná časť
PHSR obsahuje aj finančnú časť, ktorá bezprostredne nadväzuje na predchádzajúce časti.
Obsahom je finančné zabezpečenie jednotlivých častí a opatrení.
Finančná časť obsahuje:




Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR
Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít za účasti sociálnoekonomických partnerov v území prepojených na programový rozpočet

5.1 Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR
Finančný plán sa skladá z troch skupín realizácie PHSR, celkové finančné náklady počas celej doby
realizácie sú uvedené v nasledovnej tabuľke.
Formulár č. F 1 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia
Politika

Spolu

I. Hospodárska politika

2 420 000,00€

II. Sociálna politika

1 125 000,00€

III. Environmentálna politika

9 545 000,00€

5.2 Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení
Projekty uvedené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce budú realizované
predovšetkým z:
A Riadne zdroje finančného zabezpečenia
A. 1 Verejné zdroje
a) štátny rozpočet vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev
(dotačné tituly jednotlivých rozpočtových kapitol ministerstiev, príp. Úradu Vlády SR)
b) štátne účelové fondy (Envirofond, Štátny fond rozvoja bývania, Recyklačný fond)
c) rozpočet vyšších územných celkov (VÚC Trenčín)
d) rozpočet obcí a miest (vlastné zdroje)
A.2 Iné zdroje
e) prostriedky fyzických osôb
f) prostriedky právnických osôb
g) úvery
h) príspevky medzinárodných organizácií
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i) prostriedky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi
Slovenskou republikou a inými štátmi (Nórsky finančný mechanizmus, bilaterálne dohody,
Švajčiarsky finančný mechanizmus)
j) iné prostriedky, ak to ustanoví osobitný predpis
B Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia
a) finančné prostriedky z Európskej únie, v programovom období 2014 - 2020 tzv. európske
štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), určené hospodársky zaostalým regiónom (ktoré podľa
ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vykazujú nižšiu úroveň rozvoja, ako
je priemerná úroveň Európskej únie) a regiónom s nepriaznivou štruktúrou zamestnanosti a
podnikateľského prostredia. Priradenie jednotlivých projektových zámerov k programovej
štruktúre (ĚŠIF) je indikatívne a bude sa upresňovať po schválení jednotlivých operačných
programov v akčných plánoch
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Záver


Informácia o schválení a zverejnení PHSR

Formulár č. Z 1

Schválenie PHSR
Dokument
Názov
Štruktúra

Spracovanie
Forma spracovania
Obdobie
spracovania
Riadiaci tím
Počet členov
Počet stretnutí
Pracovné skupiny
Počet členov
Počet stretnutí
Účasť verejnosti
a komunikácia s
verejnosťou
Náklady na
spracovanie
Prerokovanie
Prerokovanie v
orgánoch
samosprávy
(výbory, komisie,
rada)
Verejné
pripomienkovanie
Posudzovanie SEA:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lúky na roky 2015-2025
Dokument je štruktúrovaný podľa Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (v zmysle novely Zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o
podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 18. Júna 2014).
Úplné spracovanie na kľúč – Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Jún 2015 – November 2015

3 členovia
4 stretnutia
3 pracovné skupiny
5 členovia
9 stretnutí
Participácia prostredníctvom verejného prerokovania, internetovej stránky, verejného
rozhlasu

550,00€

Priebežné informovania zastupiteľstva o priebehu a ich participácia na vypracovaní

Verejná schôdza
Nerelevantné

Schválenie
Návrh na uznesenie
zastupiteľstva
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Prílohy
Formulár č. R3 – Monitorovacia správa – príloha č. 1 PHSR
Ukazovateľ výstupu

OP.
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.2.
1.2.1

Podpora podnikateľov a zvýšenie zamestnanosti v obci
Spracovanie
stratégie
podpory Zapojení
podnikania a zvýšenie informovanosti podnikatelia
o možnostiach podpory zo strany obce, (počet)
VUC, štátu, EÚ
Komunikácia s hlavnými sociálno- Rozvojové
ekonomickými
partnermi
pri aktivity
koordinácií rozvojových aktivít
(počet)
Vytvorenie
ekonomických Využiteľnosť
a technických podmienok pre výstavbu priemyselnej
priemyselnej zóny (výkup pozemkov, zóny (%)
technická dokumentácia, IS)
Vymedzenie
prenajímateľných Počet
priestorov – polyfunkčný objektzdravotné stredisko – kompletná
rekonštrukcia
Zakladanie
malých
a stredných Počet
podnikov s majetkovou účasťou obce –
bytovka, pálenica
Podpora
tradičných
odvetví Podpora
a zavádzanie
nových
technológiípoľnohospodárstvo
Optimálne sieť zmodernizovaných verejných budov
Rekonštrukcia
obecného
úradu Rozsah
s kultúrnym domom
rekonštrukcie
(%)
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Počiatočná
hodnota
ukazovateľa

Plánovaná
hodnota
ukazovateľa

Spolu náklady

0

5

5 000,00€

0

2

5 000,00€

30%

90%

5 000,00€

0

1

150 000,00€

0

1

5 000,00€

30%

80%

5 000,00€

50%

100%

300 000,00€

Skutočná
hodnota

Skutočné
náklady
2016

Skutočná
hodnota

Skutočné
náklady
2018

Skutočná Skutočné
hodnota
náklady
2020
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1.2.2

1.2.3

1.2.4
1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6
1.4

Rekonštrukcia
domu
kompletná s vybavením

smútku

Rozsah
50%
rekonštrukcie
(%)
Rekonštrukcia obecného cintorína Rozsah
50%
(oplotenie, chodníky, dobudovanie rekonštrukcie
osvetlenia)
(%)
Výstavba amfiteátra
Počet
0
Rekonštrukcia futbalového ihriska - Rozsah
30%
kompletná rekonštrukcia či čiastočná
rekonštrukcie
(%)
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - Rozsah
30%
kompletná rekonštrukcia
rekonštrukcie
(%)
Rekonštrukcia
obecnej
knižnice Rozsah
30%
(digitalizácia, vybavenie, kompletná rekonštrukcie
rekonštrukcia)
(%)
Kvalitné bezpečné a udržiavané miestne komunikácie, chodníky
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Rozsah
40%
(kompletná) a dobudovanie do nových rekonštrukcie
častí
(%)
Výstavba chodníkov v celej obci Rozsah výstavby
80%
a v nových častiach, úprava verejných (%)
priestranstiev
Rekonštrukcia zastávok
Rozsah
30%
rekonštrukcie
(%)
Výstavba/rekonštrukcia parkovísk – Rozsah
40%
kultúrny dom, ZS, cintorín, OD Helena rekonštrukcie
Duníková, reštaurácia Niva
(%)
Značenie ciest chodníkov a ulíc, Rozsah značenia
40%
dopravné značenie, merače rýchlosti, (%)
spomaľovače - Značenie ulíc na
miestnej úrovni podľa zaužívaných
názvov
Počet
Vybudovanie námestia v centre obce
0
Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu
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100%

100 000,00€

100%

80 000,00€

1
100%

100 000,00€
150 000,00€

100%

250 000,00€

100%

20 000,00€

100%

400 000,00€

100%

200 000,00€

100%

5 000,00€

100%

100 000,00€

100%

20 000,00€

1

50 000,00€

68

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LÚKY

1.4.1

1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8

1.4.9

1.4.10
1.4.11

1.4.12
2.1
2.1.1.

2.1.2
2.1.3

Výstavba multifunkčného športového Rozsah
0%
areálu (ihriská, minifutbal, florbal, výstavby (%)
kolkáreň, tenisový kurt)
Výstavba pamätnej izby
Počet
0
Vybudovanie rozhľadne
Počet
0
Dostupnosť a propagácia prírodných Propagácia (%)
50%
a historických pamiatok
Vybudovanie remeselného dvora Počet
0
v centre obce
Podpora vytvárania nových atraktivít Realizované
0
v obci
projekty (počet)
Spracovanie histórie, monografie obce Počet
0
Prepojenie obce so subjektami Realizované
0
cestovného ruchu a agroturistiky, projekty (počet)
poľnohospodárske a agro- podniky v
obci
Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií Zvýšenie
30%
a ich maximálne využitie v CR – ľudový využitia (%)
súbor v obci , divadelný súbor, športové
kluby
Spracovanie kalendára podujatí
Počet
0
Spolupráca s ostatnými obcami - Počet
0
Medziobecná
spolupráca
medzi
okolitými obcami
Uzavretie dohôd s podnikateľmi v CR Počet
0
a podporovanie aktivít
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
Zriadiť
zariadenie
poskytujúce Využiteľnosť
0%
opatrovateľské služby-denné centrum (%)
pre dôchodcov, rozvoz jedál, nákup
auta
Výstavba nájomného bytového domu
Počet bytových
0
domov
Klubová a spolková činnosť v obci – Spolupráca
50%
aktivity, výlety
a činnosť
spolkov (%)
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100%

150 000,00€

1
1
80%

20 000,00€
80 000,00€
10 000,00€

1

50 000,00€

1

10 000,00€

1
3

5 000,00€
5 000,00€

90%

20 000,00€

1
3

5 000,00€
10 000,00€

3

5 000,00€

100%

200 000,00€

1

400 000,00€

90%

10 000,00€
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2.1.4

2.2
2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1
2.3.2

2.3.3

2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3

Znižovanie nezamestnanosti a aktivácia Zapojení
0
5
20 000,00€
nezamestnaných
–
práce
pre nezamestnaní
nezamestnaných
zabezpečenie
pracovných
pomôcok
a náradia,
školenia,
poistenie,
spolupráca
s ÚPSVaR, podpora zamestnávania
obyvateľov
Podpora aktivít a projektov v oblasti školstva a vzdelávania vrátane zlepšenia materiálno technických podmienok škôl a školských zariadení
Rekonštrukcia
Materskej
školy Rozsah
50%
100%
200 000,00€
(kompletná rekonštrukcia, vybavenie rekonštrukcie
a dobudovanie vonkajšieho areálu)
(%)
Podpora vzdelávacích programov MŠ, Zlepšenie
50%
100%
5 000,00€
krúžková činnosť, vydávanie publikácií, úrovne (%)
interaktívne
programy,
výmenné
pobyty, technologické vybavenie
Podpora kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
Organizovanie pravidelných podujatí
Zlepšenie
70%
100%
10 000,00€
úrovne (%)
Spolupráca so spolkami a jednotlivcami Zapojenie
30%
100%
10 000,00€
pôsobiacimi v tejto sfére
spolkov
do
diania v obci (%)
Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií Využiteľnosť
20%
100%
10 000,00€
(folklór, hudba, pôvodný odev) a ich tradícií (%)
maximálne využitie v cestovnom ruchu
Skvalitnenie verejných služieb poskytovaných občanom
Projekt elektronizácie služieb verejnej Podiel zvýšenia
10%
100%
20 000,00€
správy
e-verejnej
správy
Aktualizácia/tvorba
rozvojových Počet
0
1
20 000,00€
dokumentov obce
Využívanie medzinárodnej spolupráce Partneri (počet)
0
2
20 000,00€
pre rozvojové aktivity a propagáciu
obce,
budovanie
partnerstievvytváranie partnerstiev s družobnou
obcou
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2.4.4

2.4.5

3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.4
3.4.1

Rekonštrukcia
káblovej
televízie, Rozsah využitia
20%
100%
50 000,00€
výmena zariadení, optických káblov, (%)
podperných
bodov,
zavedenie
internetu do káblovej TV, internet
Nákup
techniky,
traktora
so Rozsah využitia
20%
100%
150 000,00€
štiepkovačom,
vlečkou,
radlicou,
posýpačom, traktorbager, príp. malé
nákladné vozidlo.
Dobudovanie kanalizácie, verejného vodovodu a ČOV
Dostavba miestnej kanalizácie na území Rozsah (%)
70%
100 %
450 000,00€
celej obce
Vybudovanie verejného vodovodu
Rozsah (%)
0%
100 %
3 000 000,00€
Plynofikácia obce a obnoviteľné zdroje
Vybudovanie plynových prípojok
Rozsah (%)
70%
100%
5 000 000,00€
Využívanie obnoviteľných zdrojov Úspora (%)
0%
30-50%
80 000,00€
energie - Solárne panely, fotovoltaika,
biomasa, alternatívne zdroje energie –
využitie v obecných budovách ale
i podpora a osveta medzi obyvateľmi
Úsporne, esteticky osvetlená a ozvučená obec s dôrazom na bezpečie
Modernizácia
a rekonštrukcia Podiel
70%
100%
70 000,00€
verejného osvetlenia a dobudovanie rekonštrukcie
do nových častiach obce ,
(%)
Rekonštrukcia
a
modernizácia Podiel
70%
100%
70 000,00€
verejného
rozhlasu
a ústredne, rekonštrukcie
bezdrôtový,
rozšírenie
verejného (%)
rozhlasu do nových ulíc a lokalít
Kamerové systémy v centre obce
Kamerový
0%
100%
20 000,00€
systém v centre
(%)
Obec s účinným ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom odpadového hospodárstva
Nakladanie s komunálnym a drobným Zlepšenie
30%
90%
50 000,00€
stavebným odpadom, mobilne zbery, triedenia
triedenie odpadu, odstránenie čiernych odpadu (%)
a nelegálnych skládok, revitalizácia
územia.
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3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5
3.5
3.5.1

3.5.2
3.6
3.6.1

3.6.2

3.6.3

Vybudovanie zberného dvora –
výstavba
budovy,
oplotenie,
zabezpečenie technológií na zber,
separovanie
a zhodnocovanie
odpadov, kontajnerové stojiská pri
družstve
Projekty
osvety
a propagácie
separovaného zberu

Počet zberných
dvorov

0

1

100 000,00€

Zvýšenie
informovanosti
(%)
Podiel
spracovania (%)

10%

70%

5 000,00€

10%

100%

50 000,00€

Podiel
spracovania (%)

10%

100%

30 000,00€

Protipovodňové
opatrenia
realizované na
toku (%)
Projekt budovania odvodňovacích Odvodňovacie
jarkov v celom katastri obce
jarky (%)
Podpora aktivít v oblasti prírodného dedičstva
Vybudovanie náučného chodníka Rozsah výstavby
s informačnými
tabuľami (%)
o atraktivitách v obci a jej histórii,
vytvoriť tak spojenie s okolitými obcami
a zatraktívniť tak územie pre turistov
Vytvorenie
cyklistickej
trasy, Rozsah výstavby
prepojenie
s okolitými
obcami, (%)
nevyhnutné budú samozrejme terénne
úpravy v niektorých miestach
Rekonštrukcia pamiatok v obci
Rozsah výstavby
(%)

10%

100%

150 000,00€

10%

100%

80 000,00€

0%

100%

20 000,00€

0%

100%

100 000,00€

20%

100%

200 000,00€

Spracovanie biologického odpadu
a zriadenie kompostoviska + technické
vybavenie
Zakúpenie kompostérov do každej
domácnosti
Ochrana obyvateľov pred povodňami
Projekt protipovodňových opatrení
a regulácie
toku
–Biela
voda,
Dankovský potok
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