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Aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Veľké Uherce
Obec Veľké Uherce v roku 2007 dala vypracovať Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Veľké Uherce (PHSR) . Nakoľko sa jedná o dokument, ktorý je pripravený na
nadchádzajúce zmeny a štruktúra umoţňuje zapracovanie ďalších údajov a aktualizáciu
obsiahnutých údajov, Obec Veľké Uherce aktualizuje uvedený PHSR obce Veľké Uherce
nasledovne v bodoch :
10.2 Prioritné oblasti a opatrenia
1.Infraštruktúra
1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
1.2 Vybudovanie zásobníka pitnej vody
1.3 Odvod odpadových vôd
1.4 Zníţenie energetickej náročnosti budovy MŠ a rozšírenie kapacít MŠ, Zníţenie
energetickej náročnosti budovy školskej jedálne
1.5 Rekonštrukcia domu kultúry
1.6 Budovanie chodníka od ţelezničnej stanice do centra obce
1.7 Vybudovanie kompostárne
1.8 Výstavba nájomných bytov
1.9 Rekonštrukcia a budovanie chodníkov a verejných priestranstiev
2. Rozvoj podnikania a cestovného ruchu
2.1 Pomoc obce pri etablovaní nových investorov
2.2 Podpora sekundárnej ponuky cestovného ruchu – agroturistika
2.3 Podpora obyvateľov venujúcich sa tradičným remeslám
2.4 Podpora tvorby nových pracovných miest v oblasti lesného hospodárstva a spracovania
dreva
3. Služby obce a spoločenský život
3.1 Podpora vzdelávania občanov za účelom zvyšovania zamestnanosti
3.2 Vybudovanie zariadenia sociálnych sluţieb
3.3 Zvyšovanie participácie občanov na verejnom ţivote
3.4 Podpora zdruţeniam tretieho sektora
3.5 Interkomunitná spolupráca v kultúrnej oblasti
11. Akčný plán
1. Infraštruktúra
1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Postupná oprava povrchu ulíc, ktoré sú v nevyhovujúcom stave.
Náklady: 400.000 eur
Financovanie: obec, MPRV SR- IROP, MDVRR SR, ENVIROFOND
Termín: 2015-2018
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1.2 Vybudovanie zásobníka pitnej vody
Rozšírenie kapacity zásobníka zo 100 m3 na 500 m3 a presunutie na vyššie poloţené
miesto, čo vyrieši problém s nedostatočným tlakom v niektorých oblastiach.
Náklady: neupresnené
Financovanie: ZVS, a.s., MŢP SR, ENVIROFOND
Termín: 2016
1.3 Odvod odpadových vôd
Vybudovanie kanalizačného systému
Náklady: 2 500 000 eur
Financovanie: ZVS a.s., MŢP SR, ENVIROFOND
Termín: 2015-2016
1.4 Zníţenie energetickej náročnosti budovy MŠ a rozšírenie kapacít MŠ, Zníţenie
energetickej náročnosti budovy školskej jedálne
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov MŠ-zateplenie, rozšírenie kapacít(prístavba);
školskej jedálne – výmena okien, zateplenie, oprava strechy.
Náklady:100 000 eur
Financovanie: obec, ENVIROFOND , MŠVVŠ SR, MPRV SR-IROP
Termín: 2015-2018
1.5 Rekonštrukcia domu kultúry
Výmena vykurovacieho, resp. regulačného systému, výmena okien, klimatizácia,
osvetlenie, rekonštrukcia kuchyne, uteplenie budovy
Náklady: 300 000 eur
Financovanie: obec, ENVIROFOND, MK SR, MDVRR SR, MPRV SR-IROP
Termín: 2017-2018
1.6 Budovanie chodníka od ţelezničnej stanice do centra obce
Chodník pre peších a cyklistov.
Náklady: neupresnené
Financovanie: obec, MDVRR SR, MPRV SR-IROP
Termín: 2018
1.7 Vybudovanie kompostárne
Vybavenie kompostárne mechanizačnou technikou.
Náklady: 20 000 eur
Financovanie: obec, ENVIROFOND , MŽP SR
Termín: 2018
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1.8 Výstavba nájomných bytov
Výstavba Bytového domu -12 BJ vrátane technického vybavenia (infraštruktúry)
Náklady: 643 810,38 eur
Financovanie: obec, dotácia MDVRR SR, Štátny fond rozvoja bývania
Termín: 2015-2016
1.9 Rekonštrukcia a budovanie chodníkov a verejných priestranstiev
Rekonštrukcia a budovanie verejných plôch podľa urbanistickej štúdie obce
Náklady: 30 000 eur
Financovanie: obec, dotácia MDVRR SR , MPRV SR-IROP
Termín: 2015-2018
2. Rozvoj podnikania a cestovného ruchu
2.1 Pomoc obce pri etablovaní nových investorov
Obec sa bude snaţiť byť nápomocná v oblasti stavebného konania a komunikácie
s ÚPSVaR pri významných investičných projektoch
Náklady: neupresnené
Financovanie: obec, MDVRR SR, MPSVR SR, MPRV SR-IROP
Termín: priebeţne
2.2 Podpora sekundárnej ponuky cestovného ruchu – agroturistika
Pomoc pri vysporiadavaní pozemkov, marketingové aktivity a propagácia
v Náklady: neupresnené
Financovanie: obec, MPRV SR-IROP , MŢP SR, ENVIROFOND
Termín: 2018
2.3 Podpora obyvateľov venujúcich sa tradičným remeslám
Pomoc pri zriaďovaní prevádzky a propagácia výrobkov
Náklady neupresnené
Financovanie: obec, MPSVR SR- Operačný program Ľudské zdroje , MPRV SR-IROP
Termín: 2018
2.4 Podpora tvorby nových pracovných miest v oblasti lesného hospodárstva a spracovania
dreva
Pomoc pri hľadaní priestorov, zabezpečení odbytu a pri spracovaní drevnej hmoty
(drevoštiepka, biomasa)
Náklady: neupresnené
Financovanie: obec, MPRV SR-IROP , MŢP SR, ENVIROFOND
Termín: 2018
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3. Služby obce a spoločenský život
3.1 Podpora vzdelávania občanov za účelom zvyšovania zamestnanosti,
organizovanie rekvalifikačných kurzov v spolupráci s ÚPSVaR
inštitúciami
Náklady: nešpecifikované
Financovanie:obec,Operačný program Ľudské zdroje (MPSVR SR)
Termín: priebeţne

a vzdelávacími

3.2 Vybudovanie zariadenia sociálnych sluţieb
Výstavba centra sociálnych sluţieb – denný stacionár, hospic + vybavenie
Náklady: 900 000 eur
Financovanie: MPSVR SR- Operačný program Ľudské zdroje ,ŠFRB, MDVRR SR,
MPRV SR- Integrovaný regionálny operačný program
Termín: 2018
3.3 Zvyšovanie participácie občanov na verejnom ţivote
Dotazníkové prieskumy a ankety prostredníctvom internetu. Vydávanie výročných správ,
resp. obecných novín
Náklady: 20 000 eur
Financovanie: obec, MK SR, grantové programy
Termín: priebeţne
3.4 Podpora zdruţeniam tretieho sektora
Obec sa bude okrem dotácií z rozpočtu podporovať činnosť občianskych zdruţení aj
prostredníctvom nepriamych nástrojov ako zvýhodneného poskytovania priestorov, resp.
spoluprácou pri procese a spracovania projektov.
Náklady: nešpecifikované
Financovanie: obec, grantové programy
Termín: priebeţne
3.5 Interkomunitná spolupráca v kultúrnej oblasti
Organizovanie kultúrnych spoločenských podujatí, ochotnícke javisko spolupráca
s HNOS, festival dychových hudieb.
Náklady: 3 000 eur
Termín: priebeţne
Financovanie: obec, grantové programy MK SR, HNOS
12. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE
Rozvojové projekty v obci môţu byť v zásade financované z verejných alebo súkromných
zdrojov, resp. ich kompenzáciou.
12.1 Verejné zdroje
Rozpočet obce
Obec hospodárila v roku 2014 s rozpočtom 1 358 263 eur vrátane financií určené na školy.
Rozpočet pre obec mimo škôl bol vo výške 524 427 eur , z toho kapitálové výdavky boli
rozpočtované na 13 %. Táto časť v budúcnosti nebude postačovať na realizáciu rozvojových
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projektov,
preto bude nutné vyuţívať moţnosti viaczdrojového financovania.
Najvýznamnejšiu úlohu budú hrať štrukturálne fondy EÚ a štátny rozpočet SR.
Štátny rozpočet SR a štátne fondy.
Zo štátneho rozpočtu môţe obec ţiadať o dotácie, ktoré moţno vyuţiť najmä na menšie
projekty. Vhodnejšou moţnosťou financovania sú štátne fondy.
Environmentálny fond
Fond bol zriadený na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o ţivotné prostredie.
Financovanie projektov z environmentálneho fondu je administratívne a časovo menej
náročné ako z štrukturálnych fondov.
Štátny fond rozvoja bývania
Prostredníctvom tohto fondu môţe sa obec uchádzať o úver na výstavbu nájomných bytov.
a v kombinácií
Dotácia MD VRR SR na výstavbu nájomných bytov a technickej vybavenosti.
Operačné programy
Operačné programy na obdobie
2014
–
2020 schválené vládou
SR
Vláda SR na svojich zasadnutiach 16.04.2014 a 14.05.2014 schválila znenie operačných
programov Slovenskej republiky o vyuţívaní štrukturálnych fondov Európskej únie na
programové obdobie 2014 – 2020:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (MDVRR SR)
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7064&langEID=1
Operačný program Kvalita životného prostredia (MŢP SR)
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7115&langEID=1
Operačný program Ľudské zdroje (MPSVR SR)
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7183&langEID=1
Integrovaný regionálny operačný program (MPRV SR)
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7180&langEID=1
Operačný program Výskum a inovácie (MŠVVŠ SR a MH SR)
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7184&langEID=1
Operačný program Efektívna verejná správa (MV SR)
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=1174&matEID=7186&langEID=1

12.2. Súkromné zdroje
Do financovania niektorých rozvojových aktivít obce sa môţu zapojiť aj súkromné
spoločnosti. Týka sto najmä aktivít v oblasti cestovného ruchu, resp. opatrení, ktorých
realizácia bude v budúcnosti prinášať priamy alebo nepriamy profit.
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13. PERSONÁLNE ZABEZPEČNIE
Predpokladá sa zriadenie pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať plnením jednotlivých
špecifických cieľov a dbať na to aby sa jednotlivé aktivity a následné opatrenia objavovali na
zasadnutiach zastupiteľstva obce Veľké Uherce.
Tabuľka č. 24 Projektové zámery v zásobníku pre obdobie rokov 2015-2018
p. č. Názov projektu
Rok začatia
Náklady v eur
realizácie
1.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
2015
400 000
2.
Zníţenie energetickej náročnosti budovy MŠ
2015
100 000
a rozšírenie kapacít MŠ, Zníţenie
energetickej náročnosti budovy školskej
jedálne
3.
Rekonštrukcia domu kultúry
2017
300 000
4.

Výstavba nájomných bytov

2015

5.

30 000

6.

Rekonštrukcia
a budovanie
chodníkov 2016
a verejných priestranstiev
Vybudovanie zariadenia sociálnych sluţieb
2018

7.

Odvod odpadových vôd

2 500 000

2015

643 810

900 000

ZÁVER
Spracovaný dokument PHSR obce Veľké Uherce je otvoreným dokumentom, ktorý je
pripravený na nadchádzajúce zmeny. Štruktúra PHSR umoţňuje zapracovanie ďalších údajov
a aktualizáciu obsiahnutých údajov.
Pruţnosť dokumentu slúţiaceho pre potreby získania finančných prostriedkov do obce
Veľké Uherce umoţňuje reagovať na meniace sa podmienky politického, ekonomického
a sociálneho stavu spoločnosti na Slovensku, ktoré môţu vyvolať aj zmeny v prioritách obce
Veľké Uherce.
Aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je neoddeliteľnou súčasťou
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vypracovaného v roku 2007
Aktualizovala: 20.1.2015
Starostka obce Veľké Uherce
Ing. Alena Chalupová

