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ÚVOD 

 V zmysle NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, odporučilo obecné 

zastupiteľstvo obce Točnica Obecnému úradu vypracovanie Programu rozvoja obce obce (ďalej 

PRO) pre obdobie od roku 2016 do roku 2023, s cieľom vypracovať komplexnú rozvojovú 

stratégiu ako komplexný dokument vyjadrujúci ekonomickú a sociálnu prosperitu obce a jej 

obyvateľov, ako aj ochranu ţivotného prostredia a kultúrneho dedičstva.  

Program rozvoja obce (ďalej PRO) je strategický rozvojový dokument. Má byť 

nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. 

Spracovaním PRO dá obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich 

obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PRO získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja 

zaloţené na iniciovaní potrebných a ţiaducich zmien. Jasné stanovenie rozvojových priorít 

umoţní obci realizovať dlhodobý rozvoj zaloţený na cielenej stratégii.  
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U.1  ZÁMER SPRACOVANIA PROGRAMU ROZVOJA OBCE 

Program rozvoja obce je nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a 

obyvateľov o budúcnosti svojej obce. Je to komplexný dokument, ktorý poskytuje celkový 

pohľad na rozvoj obce a ktorý popri zabezpečení trvalo udrţateľného rozvoja obce umoţní obci 

čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie.  

 V zmysle zákona č. 309 z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 

Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, sa ustanovujú ciele a podmienky podpory regionálneho 

rozvoj, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a ďalších subjektov územnej spolupráce, ako 

aj podmienky na koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja.  

V zmysle tejto novely program rozvoja obce pozostáva z: 

a) úvodu, ktorý obsahuje obsah dokumentu, stručný popis kontextu vzniku a chronológie 

prípravy PRO, stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa 

vymedzeného územia; 

b) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, 

SWOT analýzu, definovanie podmienok udrţateľného rozvoja obce; 

c) strategickej časti, ktorá obsahuje víziu územia, formuláciu a návrh stratégie rozvoja obce pri 

zohľadnení jej vnútorných špecifík, výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - 

oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna); 

d) programovej časti, ktorá obsahuje konkrétne opatrenia a aktivity (projekty) vrátane ich 

priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám a súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane 

východiskových a cieľových hodnôt; 

e) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia a 

organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia 

plnenia programu rozvoja obce, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce 

formou akčných plánov; 

e) finančnej časti, ktorá obsahuje indikatívny finančný plán na celú realizáciu PRO, finančné 

zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránky realizácie 

programu rozvoja obce, model financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) 

v prepojení na programový rozpočet obce; 

f) záver, ktorý obsahuje informáciu o schválení  a  zverejnení PRO. 
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U.2   VÝCHODISKÁ – ZOZNAM KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV 

Program rozvoja obce je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými 

v nasledovných národných, regionálnych a miestnych strategických dokumentoch:  

 Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky; 

 Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického 

samosprávneho kraja 2015 – 2023 (PHSR BBSK); 

 Program rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020;   

 Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja (RIÚS) na roky 2014-

2020; 

 PHSR Lučenec . 
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ČASŤ A - ANALYTICKÁ ČASŤ 

Analytická časť zaloţená na databáze informácií a ukazovateľov obsahuje komplexné 

hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, SWOT analýzu (analýzu silných a slabých 

stránok obce, príleţitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia), identifikáciu kritických oblastí 

rozvoja a stanovenie východísk a moţných riešení. 

A.1 DÁTOVÁ ZÁKLADŇA 

Východiskovými podkladmi pre dátovú základňu PRO obce boli nasledovné informačné 

zdroje: štatistické údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 (SODB, 2011), údaje 

obecného úradu (OcÚ, dostupná literatúra). Dátová základňa predstavuje komplex činiteľov, 

ktoré vstupujú do analýzy územia a slúţia tak ako podklad pre budúce plánovanie 

a rozhodovanie v katastrálnom území obce . Komplexná charakteristika územia obce. 

A.1.1 ÚVODNÁ CHARAKTERISTIKA RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

Základná charakteristika obce  (k 31.12.2015) 

Kód obce 511901 

Názov okresu Lučenec 

Názov kraja Banskobystrický 

Štatút obce obec 

PSČ 985 22 Cinobaňa 

Telefónne smerové číslo +421-47 

Prvá písomná zmienka o obci - rok  

1467 

Nadmorská výška obce v m n.m. 261 m n. m. 

Celková výmera územia obce (ha) 11,92 km² (1 192 ha) 

Hustota obyvateľstva na km2 34,4 obyv./km² 

Počet obyvateľov k 31.12.2015 375 

Zdroj: ŠÚ SR, Obecný úrad  

Obec  sa nachádza na severovýchodnom okraji okresu Lučenec na hranici s okresom Poltár. Cez 

obec tečie rovnomenný potok. Ide o pravostranný prítok Slatinky, má dĺţku 10,2 km. Obec leţí 

v nadmorskej výške 261 m.n.m. a patrí do regiónu Novohrad.  Leţí na úpätí Slovenského rudohoria v 

severnej časti Lučenskej kotliny v doline rovnomenného potoka. Najvyšší vrch s nadmorskou 

výškou 361 m n.m. sa nazýva Kopaň. 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1467
https://sk.wikipedia.org/wiki/1467
https://sk.wikipedia.org/wiki/Metrov_nad_morom
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorcov%C3%BD_kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hekt%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorcov%C3%BD_kilometer
http://www.najkrajsikraj.sk/priroda-ostatne/slovenske-rudohorie/
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A.1.2.  HISTÓRIA OBCE 

Prvá písomná zmienka je v kráľovskej listine z roku 1467 ako Thosoncza. Etymologické 

názvy Toša, česky Tošov, srbochorvátsky Tošiči majú slovanský pôvod. Od významu točiť, 

otáčať sa (viedla sem „točená“ cesta). Maďarský názov obce Tósár, pouţívaný len od začiatku 

20. storočia, v preklade znamená jazero – blato (v strede obce bola niekedy priehlbina s blatom). 

Názov je údajne od roku 1808 a trvale sa pouţíva od roku 1919. 

Roku 1548 zemepánom obce je Fr. Bebek a v r. 1598 zemepánom obce Ţigmund 

Balassa, ďalej 1660 je Imrich Ballasaaa, 1770 je baron generál Samuel Haller. Tento bol 

majiteľom aj obce Tomášovce. Svoj kaštieľ mal postavený v hore na návrší Halier. Pozdejší páni 

obce boli gr. Fr. Zichy, Pavol Balassa, barton Ludvig Revay, baron Laurinec Orczy, Ţigmund 

Frajzajzen. R. 1826 zemepánom obce je Ján Torok. Obec patrila pod Divínske panstvo. V obci  

sa dlhší čas zdrţiavali husitské vojská. 

V rokoch 1866 – 73 prišla na obec cholera.Na konci 18.storočia bola v obci zaloţená 

továreň na tehly. V roku 1892 bol hlavným tehliarom Ondrejkovits Károly, v roku 1910 bolo v 

tehliarni zamestnaných 46 robotníkov. Podľa zdroja z roku 1926 bola ďalšou tehliarkou v 

Točnici  Ilona Kűnstlerová. 

Bola jednou z mála obcí, ktorý svoj historický znak pouţívali uţ za prvej republiky. 

Historický symbol obce tvoril lemeš, čerieslo a dva klasy. Takto ho opisuje 31.marca 1863 richtár 

obce Pavol Salai slúţnemu, ktorý túto informáciu postúpil do Krajinského archívu v Budapešti. 

V terajšom katastri sa nachádzala aj samostatná obec 1 km vzdialená od Brieţkov, 

nazývaná Bukovany. Turkami bola úplne zničená. Najstaršie katastre a matriky ju spomínajú. 

Táto obec sa nachádzalana mieste medzi Točnicu v údolí smerom k osade Kalinovské Brieţky, a 

vzdialená bola od nich pribliţne 1 km. 

Obecný úrad bol vybudovaný v jubilejnom roku 1928 (10. výročie vzniku ČSR), 

slávnostne otvorený 28.októbra 1928. Vysadené boli tri lipy pred kostolom. Od roku 1933 sa 

viedla Obecná kronika Točnice (v súčasnosti nevieme, kde sa nachádza). V obci  bola tehelňa, 

ktorá patrila Hallerovcom, v prenájme ju mal Michal Kováč. Obyvatelia sa zaoberali kolárstvom 

a debnárstvom, v minulosti sa v obci vyrábali metly. 

Z osobností si pozornosť zaslúţi točnický rodák Koloman Banšell, básnik, publicista, 

priekopník umeleckého realizmu, narodený 26.8.1850. Nemal ešte ani rok, keď sa jeho rodičia 

presťahovali do Maškovej. Preto pouţíval pseudonym Maškovský, ale aj Mejulim či Peketelný. 

Uţ počas štúdia na slovenskom gymnáziu v Revúcej pracoval v študentskom spolku a v 

časopisoch Svit a Bubon. Evanjelickú teológiu študoval v Prešove, kde sa spoznal s P.O. 

Hviezdoslavom a výsledkom ich priateľstva bolo v r. 1871 vydanie almanachu „Napred“. Prvé 

básne uverejnil v roku 1867 v Sokole. Jeho tvorba mala veľa novátorských čŕt, ktorými sa 

odtrhol od postromantickej literatúry a snaţil sa o rozhýbanie mladej generácie. Ale prejavoval sa 

v nej aj vlastný nepokoj, sklamanie a strata ideálov. Vydal historickú povesť „Atalanta“ a zbierku 
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poézie „Túhy mladosti“. Posledné roky preţil v biede a zabudnutí v Lučenci, kde ukončil ţivot 

samovraţdou. Zastrelil sa 28.3.1887. Na lučenskom cintoríne má symbolický hrob. 

Dalšou zaujímavou osobou v Točnici bol Ján Benčík st. ako správca ev .a .v. a št. ľudovej 

školy v Točnici a kultúrny organizátor obce. Zastával viaceré funkcie – predseda Slovenskej 

evanjelickej jednoty, kultúrny referent Slovenskej evanjelickej mládeţe, veliteľ DHS, predseda 

MOK, reţisér divadelných hier. V Točnici učil od 1.9.1936 do 1945.Ing. Ján Marko, politický a 

verejný pracovník, poslanec Federálneho Zhromaţdenia, bol v rokoch 1969-71 ministrom 

zahraničných vecí Československa. 

Medzi dominanty obce patrí novopostavený katolícky kostol z roku 2008, evanjelický 

kostol klasicistický z roku 1806, a drevená zvonica vyhotovená v roku 1791. Podľa školskej 

kroniky bola zvonica v r. 1873 presunutá na súčasné miesto na drevených valcoch. Medzi 

pamätihodnosť patrí pamätná tabuľa básnika Kolomana Banšella, odhalená v roku 1969. K pa-

miatkam obce sa zaraďuje aj budova bývalej evanjelickej školy z roku 1770. 

Medzi súčasné osobnosti patrí Prof. Juraj Hraško,  DrSc, akademik Slovenskej Akademie 

Vied. V roku 1994 bol ministrom ţivotného prostredia SR, vysokoškolským učiteľom a od r. 

1999 bol veľvyslancom SR vo Švajčiarsku. V 90. rokoch  bol predsedom medzinárodnej poroty 

Ekotopfilm. 

S Točnicou sa spája meno, PaedDr. Augustín Čisár,  v rokoch 1999-2003 pôsobil ako 

generálny konzul SR v Sankt Peterburgu. Od februára 2004 pôsobil ako mimoriadny a 

splnomocnený veľvyslanec SR v Ruskej federácii. Práve jeho zásluhou sa stalo tradíciou, ţe do 

Točnice pravidelne prichádza slávny ruský spevácky súbor Alexandrovci a iné hudobné telesá. 

Práve členovia Alexandrovcov vzdávajú hold a spievajú pri hrobe vojaka serţanta F.V. 

Šelkopljasova, príslušníka Červenej armády, ktorý v Točnici 19. januára 1945 poloţil svoj ţivot 

pri oslobodzovaní Československa. Podujatia sa zúčastnili aj známe politické osobnosti ako 

Pavol Paška,  Peter Pellegrini, Ľubomír Váţny. Narodil sa tu evanjelický kňaz, básnik, prozaik a 

novinár Koloman Banšell (1850-1887). 

A.1.3  PRÍRODNÉ POMERY 

Geomorfologické pomery 

Podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenskej republiky patrí územie obce  

do oblasti lučensko-košickej zníţeniny: celok Lučenská kotlina, časť: Poltárska pahorkatina a do 

oblasti Slovenského ruhohoria: celok: Revúcka vrchovina, podcelok: Cinobanské predhorie, 

časť: Lovinobanská  brázda. Katastrálne územieje súčasťou subprovincie Vnútorné Západné 

Karpaty, Západokarpatskej provincie a podsústavy Karpaty. 

Geologické pomery 

Územie obce je charakteristické zvlneným, mierne modelovaným reliéfom na hranici 

severnej časti Lučenskej kotliny a úpätia Slovenského rudohoria s pestrým geologickým 



Program rozvoja obce Točnica 2016-2023 

 

9 

 

zloţením, ktoré pozostáva z najstarších prvohorných hornín veporika a kryštalinika aţ po 

kvartérne sedimenty ľadových dôb.  

Najstaršie horninové podloţie je veporikom a kryštalinikom permského veku, ktoré je 

tvorené:slatvinským  súvrstvím juţného veporika, revúcka skupina-  súvrstvivie  tvoria fility, 

metapieskovce, intermediárne aţ bázické vulkanoklastiká, sporadicky metabazalty.Kryštalinikum 

- hercýnske granitoidy - leukokratné a ţilné typy granitoidov: aplitické granity s častými 

enklávami metamorfovaných hornín. 

V období druhohôr (trias) vzniklo na území lúţňanské súvrstvie: svetlosivé, ruţové, 

červené kremence, kremenné pieskovce, arkózové pieskovce, konglomeráty.  Staršie 

paleozoikum tvoria metamorfované horniny stredného aţ vyššieho stupňa premeny- amfibolity.  

Treťohorné sedimenty: neogén (miocén) sú tvorené poltárským súvrstvím Lučenskej 

kotliny- štrky, piesky, kaolinické íly, lignity. Najmladšími horninovými útvarmi sú štvrtohorné 

uloţeniny doby ľadovej a medziľadovej (pleistocén – holocén), ktoré sa nachádzajú najmä v 

okolí vodných tokov, svahov aţľabín - deluviálno-polygenetické sedimenty: hlinito-ílovité a 

piesčité svahové hliny.  

Pôdne pomery 

Väčšiu časť katastrálenho územia obce pokrývajú kambizeme podzolové (kultizemné 

podzolové) a kambizeme modálne (kultizemné) kyslé, sprievodné ranker. Na severe územia sa 

vyskytujú san a kyslom kryštalickom podloţí vyskytujú podzoly modálne (kultizemné) a na 

juhozápade katastra majú výskyt luvizeme pseudoglejové (kultizemnépseudoglejové), sprievodné 

pseudogleje luvizemné (kultizemné luvizemné) a lokálne kambizeme.  

Klimatické a hydrologické pomery 

Revúcka vrchovina patrí do mierne teplej aţ chladnej klimatickej oblasti. Klimaticky 

územie Točnice patrí do mierne teplej, mierne vlhkej vrchovinovej oblasti. Priemerná ročná 

teplota je + 7 – 8 °C, priemerný ročný úhrn zráţok dosahuje 600-700 mm. Najchladnejším 

mesiacom je január (-2 aţ -5°C), počet dní so snehovou pokrývkou kolíše od 70-90 dní, 

najteplejším mesiacom je júl, kedy sa udrţuje teplota medzi 16 a 20,2°C. Postupne však vplyvom 

otepľovania rastie. Viac ako 50 dní v roku je priemerná teplota 25 °C. Prevláda severozápadný 

vietor, ktorý sa najčastejšie vyskytuje v jarnom a letnom období. Bezvetrie najčastejšie v zime, 

najmenej na jar. 

Územie Točnice z hydrogeografického hľadiska patrí do povodia horného toku rieky 

Ipeľ. Katastrom preteká potok  (cca 10 km), ktorý sa vlieva do pravostranného prítoku potoka 

Slatinka, ktorý steká do Krivánskeho potoka a vlieva sa do rieky Ipeľ.  

V k.ú. obce  sa nachádza vodná plocha (jazero, umelá vodná nádrţ, odkryté podzemné 

vody - štrkovisko, bagrovisko a iné), vlastníci: Obec , parcela C 1816, s výmerou: 12221 m².  

V Lovinobanskej a Málinskej brázde sa nachádzajú väčšie zásobárne podzemných vôd. 

Väčšie zásoby podzemných vôd sa viaţu na pukliny vo vápencoch, zlepencoch, dobre zvodnené 
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sú štrky a piesky riečnych nív. Smer prúdenia podzemných vôd je zo severu na juh. Na území 

obce nie sú tu registrované, ani evidované ţiadne zdroje minerálnych alebo termálnych vôd aj 

keď v okrese Lučenec je registrovaných 14 minerálnych prameňov, charakterizovaných ako 

slabominerali- zované hydrogén-uhličitanové studené hypotonické vody. Minerálne pramene 

typu ţeleznaté a uhli-čité sa vyskytujú aj v okolí Málinca, Poltára a Dobroče. 

Močiarsky potok je potok v Novohrade, preteká územím okresov Lučenec a Poltar. Je 

to pravostranný prítok Slatinky, meria 4,1 km a je tokom V. radu. Preteká Juhoslovenskou 

kotlinou,podcelkom Lučenská kotlina, kde pramení v časti Poltárska pahorkatina na 

severovýchodnom svahu Skaličky (347,0 m n. m.) v nadmorskej vyške okolo 260 m n. m., 

východne od obce . Nahornom toku tečie juhovýchodnym smerom a sprsva priberá prítok z 

východného svahu Skaličky.Potom preteká osadou Vyšný Močiar, zľava pribera kratky pritok a 

stača sa severojuţnym smerom. Potok preteká okrajom osady Niţny Močiar a juhozapadne od 

obce Kalinovo sa v nadmorskej vyškecca 199 m n. m. vlieva do Slatinky. Jeho dĺţka v k.u.  je 2,6 

km. 

Úderinka je potok, ktory prameni v lesoch v severnej časti Točnice, spája sa na 

severozápadnomokraji územia a pravostrannym prítokom a tečie do katastrálneho územia 

Úderina. V k.u. je tomálo významny tok, jeho dĺţka je 950 m. 

Slatinka je vodny tok v Novohrade, preteka územím okresov Poltár a Lučenec. Je to 

pravostrannýprítok Ipľa, meria 17,4 km a je tokom IV. radu. Na hornom tokunapája malú 

vodnú nádrţ, po sútoku sTočnicou výraznejšie rozširuje svoje koryto a na dolnom toku ústi v 

močaristej oblasti dna Lučenskejkotliny.  

Fauna a flora 

Z fytocenologického hľadiska patrí riešené územie do oblasti západokarpatskej flóry 

(Carpaticumoccidentale); obvodu predkarpatskej flóry (Praecarpaticum); okresu Slovenské 

stredohorie. Zóna: dubová, podzóna: horská, oblasť: kryštalicko-druhohorná. Pôvodnú 

potenciálnu prirodzenú vegetáciu na území TočniceKarpatské  dubovo-hrabové lesy a dubové a 

cerovo-dubové lesy.  

V niektorých častiach územia je vegetácia tvorená drevinovou sekundárnou vegetáciou, 

pionierskymi a ruderálnymi druhmi rastlín a náletovými pionierskymi druhmi drevín. Ráz 

nelesnej vegetácie vytvárajú spoločenstvá výrazne zmenené atropogénnou činnosťou. Veľká 

časť plochy bola v minulosti vyrúbaná a ponechaná na samovývoj (v súčasnosti ruderálne 

biotopy rúbanísk s prevahou bylín a tráv, miestami uţ s prevahou drevín, biotopy inváznych 

neofytov a nepôvodných drevín). Prítomné sú viaceré druhy ruderálov, burín, či druhov 

zavlečených.  

Podľa zoogeografického členenia územia Slovenska patrí posudzované územie do 

provincie Karpaty; oblasti Západné Karpaty; obvodu vnútorného; okrsku juţného. Z hľadiska 

zoogeografického členenia patrí územie do palearktickej zoogeografickej oblasti, eurosibírska 

podoblasť – provincial listnatých lesov – podkarpatský úsek a provincia stepí – panónsky úsek.  
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Na základe vertikálnej členitosti územia, ako aj bohatého geologického podloţia územia 

je kataster obce Točica, ako aj okolitých obcí charakteristický bohatými ţivočíšnymi 

spoločenstvami rôznych biotopov. V lesoch je dosť diviakov, vyskytuje sa aj jazvec, kuny a 

veveričky. Kataster je bohatý aj na poľovnú zver – srstnatá škodná zver: med-veď, vlk, rys, líška, 

kuna, divá mačka, lasica, ako aj srstnatá úţitková zver: jeleň, srnec, diviak, zajac. Okrem toho z 

pernatej zveri je moţné v tejto oblasti vidieť výra, sovu, jastraba, myšiaka, všetky druhy 

krkavcovitých vtákov a prechodne aj menšie druhy sokolov. V lete sú to sláviky, sýkorky, 

kukučky a ďatle, ale aj jarabice a prepelice.  

V zimných mesiacoch je výskyt vtáctva obmedzený, ale aj napriek tomu sú v obci straky, 

vrany a sojky. V obci hniezdi aj bocian čierny, ktorý sa vzácne vyskytuje na Slovensku.Na lúkach 

a pastvinách sa vyskytujú rôzne druhy hmyzu – kliešť obyčajný, ucholak obyčajný, svrček lesný, 

mravec čierny, mravec lesný, osa obyčajná, sršeň obyčajný, viacero druhov z rodu bys-trušiek, 

chrúst obyčajný, roháč obyčajný, z motýľov babôčka pávooká. 

V lete je vysoký výskyt plazov (jašterica obyčajná, uţovka obyčajná, ale aj vretenica 

jedovatá, ktorá však na človeka neútočí). Medzi kriticky ohrozené ţivočíchy patrí napríklad mlok 

veľký, jašterica zelená, uţovka stro-mová. Medzi vzácne druhy radíme včelárika zlatého, svrčiaka 

slávikovitého, netopiera veľkouchého, holuba hrivnáka, jastraba krahulca, sokola sťahovavého, 

raka skalného. 

Prvky súčasnej krajinnej štruktúry 

Najväčšie zastúpenie majúz nepoľnohospodárskej pôdy lesy 53,02 %. Poľnohospodárska 

pôda je zastúpená 42,62%.  Z toho trvalotrávnaté porasty – 25,44% a orná pôda 26,51%.  
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kategória rozloha (v ha) rozloha (v %) 

orná pôda 316 26,51 

chmelnice 0 0,00 

vinice 0 0,00 

záhrady 18 1,51 

ovocné sady 0 0,00 

TTP 174 25,44 

lesy 632 53,02 

vodné plochy 6 1,18 

zastavané plochy 31 4,53 

ostatné plochy 15 1,26 

Spolu 1192 100,00 

z toho poľnohospodárska pôda 508 42,62 

nepoľnohospodárska pôda 684 57,38 

spolu 1192 100,00 

Prvky súčasnej krajinnej štruktúry  v katastrálnom území obce  (Zdroj: SODB, 2011) 
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Vymedzenie chránených území podľa osobitných predpisov v k.ú: 

 v k.ú. sa nenachádza ţiadna lokalita, na ktorú by sa vzťahoval niektorý z legislativnych 

predpisov, ktorý vymedzuje chránené časti prírody a krajiny, preto plati v zmysle zakona 

č.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny stupeň ochrany 1. 

 v rámci sústavy ochrany prirody Natura 2000 nie je v k.ú. Točnica vyhlásené ţiadne 

územie schválené výnosom MŢP SR č.3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národny zoznam 

území európskeho významu. 

 Chránene loţiskové územia Úderina, podľa §18 banského zákona č.44/1988 Zb. v znení 

nesk.predpisov sa nesmú v CHLU zriaďovať stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s 

dobývaním vyhradeného loţiska, pokiaľ sa na to nedal súhlas podľa tohto zákona. 

A.1.4 ARCHITEKTÚRA, URBANIZMUS  A TRADIČNÁ KULTÚRA  

Tradičnú zástavbu ľudových domov v oblasti Novohradu tvorili malé domy, ktoré boli 

stavané z nepálených tehál, materiálom bola slama, piesok a kamene. Takýto tradičný dom 

môţeme charakterizovať ako prízemný dom, pretiahnutého – obdĺţnikového tvaru s hladkou 

fasádou s odkvapovou rímsou. Neskôr sa začali stavať viacpriestorové domy, ktorých súčasťou 

boli aj hospodárske priestory. Všetky miestnosti však boli radené za sebou alebo boli situované 

do tvaru L. Strechy sú valbové pod tvrdou krytinou. V 20.tych rokoch 20. Storočia bola fasáda 

takéhoto ľudového domu rozšírená o dve okná na štvorosovú a prejazdnú bránu do dvora. Táto 

nová časť uţ bola na dvorovej fasáde opatrená drevenou verandou. Pivnice sa väčšinou 

nachádzali priamo vo svahu, resp. boli vykopané do pieskovca a niektoré sú zachované dodnes. 

Na dvoroch  sa dodnes nachádzajú kolesové studne a budovy letných kuchyniek.  
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Prvky súčasnej krajinnej štruktúry v katastrálnom území obce 
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A.1.5 SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 

 V obci nie je materská škola a nie je zriadená ani základná škola. V obci sa nenachádza 

dostatočný počet detí predškolského a školského veku. Deti z obce si plnia povinnú školskú 

dochádzku v Cinobani a v Lučenci. Obec patrí oficiálne pod školský obvod Cinobaňa. Rodičia 

vodia svoje deti do materských škôlok v Cinobani alebo v Lučenci.  

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A SOCIÁLNE SLUŢBY 

 V obci nie je ţiadne zariadenie sociálneho typu ani zdravotnícke zariadenie. Chýba tu aj 

ambulancia praktického lekára. Obec má platen VZN o poskytovaní sociálnych sluţieb. Na 

základe neho obec vybavuje ţiadosti ľudí o umestnenie v Domove sociálnych sluţieb a v prípade 

záujmu vybaví opatrovateľskú sluţbu. Pre záujemcov je v obci postarané o kaţdodenný rozvoz 

teplého jedla podľa vlastného výberu z vývarovne v Tomášovciach. a v Poltári. 

INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE/KULTÚRA A ŠPORT 

 Na území obce pôsobia dve organizácie: Dobrovoľný hasičský zbor  a Obecný futbalový 

klub, ktorý úspešne súťaţí v malom futbale. V katastri obce pôsobí Poľovnícke zdruţenie 

Hubert.Vobci sa organizujú kaţdoročne podujatia ako: Stavanie a rúcanie mája, Deň detí, 

Október – mesiac úcty k starším, Súťaţ o najlepší kotlíkový guľáš, obec bola dejiskom 4. 

ročníkov medzinárodných pretekov „Countrycross na Kopani“ organizovaných OZ Športfan .  

SLUŢBY 

 V obci sa  nachádza obchod s potravinami s zmiešaným tovarom a pohostinstvo. Vyššia 

občianska vybavenosť sa na jej území nevyskytuje. Základná občianska vybavenosť sa skladá z 

kultúrneho domu, obecného úradu, hasičskej zbrojnice, autobusovej zastávky, predajne potravín, 

pohostinstva, Domu smútku a kostola. Obec je splynofikovaná a je tu vybudovaná sieť 

verejného vodovodu. V obci je dostatočný signal mobilných operátorov /Orange, Telekom, 

O2/ a internet. 

A.1.6 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

DOPRAVA 

 Územím prechádza cesta III.triedy č.2641, ktorá vediez juhozápadu na sever do 

Cinobane. V juţnom cípe k.ú. sa nachádza časť cesty II. triedy č.595 . 

 

ENERGETIKA 

Obec je napojená na rozvod elektrickej energie a vedenie elektrickej energie je 

realizované káblovým vedením. Cez územie prechádza 22 kV vzdušné vedenie č. 359 s 
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prípojkami pre obec Šurice plynovod Biskupice – Hajnáčka (4,0 MPa s regulačnou stanicou v 

obci). V obci je zavedená aj plynofikácia.  

Základná infraštruktúra Áno/Nie, 

kvantifikácia 

Občianska / sociálna / 

zdravotnícka vybavenosť 

Áno/Nie, 

kvantifikácia 

Cestná sieť áno Materská škola nie 

Ţelezničná sieť / zastávka nie Základná škola nie 

Autobusové spojenie / 

zastávka 

áno Stredná škola nie 

Plyn áno Kultúrny dom áno 

Kanalizácia nie Verejná kniţnica nie 

ČOV nie Kostol áno 

Vodovod áno Cintorín áno 

Vodný zdroj áno Dom smútku áno 

Zber TKO áno Múzeum/pamätná izba nie 

        Klasický nie Zariadenie sociálnych sluţieb nie 

        Separovaný áno Lekár (zdravotné stredisko) nie 

Domové ČOV áno Lekáreň nie 

Spôsob vykurovania (plyn, 

drevo, iné) 

plyn, drevo, 

elektrika 

Klub dôchodcov nie 

Vedenie elektrickej energie áno Klub mládeţe nie 

         Vzdušné áno Futbalové ihrisko nie 

          Káblové nie Iné športoviská / telocvičňa nie 

Telefónny rozvod áno Kúpalisko, plaváreň nie 

Obecný / mestský rozhlas áno Detské ihrisko áno 

Káblová TV nie Predajňa zmiešaného tovaru áno 

Internet áno Predajňa potravinárskeho 

tovaru 

nie 

Verejné osvetlenie áno Predajňa nepotravinárskeho 

tovaru (elektro, drogéria) 

nie 

Kamerový systém áno Čerpacia stanica nie 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Reštaurácia, kaviareň, 

cukráreň 

nie 

Pohostinstvo áno 

Hotel (motel), penzión, 

turistická ubytovňa, 

ubytovanie na súkromí 

nie 

Pošta nie 

Komerčná poisťovňa nie 

Komerčná banka nie 

Bankomat nie 

Hasičská zbrojnica áno 

Tabuľka: Základná infraštruktúra v obci Točnica (OcÚ Točnica) 

A.1.7 ENVIRONMENTÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 
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Stav ţivotného prostredia v obci je pozitívny. Záujmové územie nespadá do ţiadnej 

chránenej vodohospodárskej oblasti. Obyvateľstvo je zásobované  pitnou vodou z vodného 

zdroja Hriňová, odkiaľ je vybudovaný vodovod, ktorý zásobuje pitnou vodou obec.V najväčšej 

miere je však limitovaný nevybudovaným kanalizáciou a ČOV.  Táto nevhodná súčasná situácia 

je však problémom väčšiny obcí nachádzajúcich sa v regióne.  

Najdostupnejším riešením z hľadiska zavedenia kanalizácie a čistenia odpadových vôd je 

pre obec vybudovanie samostatných ekologických čističiek individuálne pri jednotlivých 

rodinných domoch, ktoré si však vyţaduje veľké vstupné investície majiteľov domov. Pri 

domoch aj obecných budovách sú umiestnené ţumpy.  

Kanalizacia sa v obci nenachádza, zatiaľ majú obyvatelia vlastné ţumpy. Obec nemá 

vybudovanú čističku odpadových vôd, ani spracovaný zámer, kde by mala byť umiestnená. 

Okrem verejneho vodovodu maju obyvatelia aj vlastne studne. 

ODPADOVÉHOSPODÁRSTVO 

Odvoz tuhého komunálneho odpadu zabezpečuje pre obec firma Brantner Gemer, s. r. 

o. na vlastnú skládku firmy, ktorá sa nachádza mimo katastrálneho územia . V obci je 

organizovaný triedený zber odpadu. Občania triedia plasty do osobitnych vriec, rovnako je 

triedene sklo do kontajnerov a papier. Odvoz je zabezpečeny 1x za dva tyţdne. 2x do roka je 

vyvaţany nebezpečny odpad a objemný odpad. Čo sa týka odpadu z udrţby verejnej zelene 

vrátane záhrad a ďalšej zelene z pozemkov súkromnych a právnickych osôb, obec dočasne určila 

na tento účel bývalú siláţnu jamu, ktorá je vo vlastníctve obce, v priestore bývalého 

hospodárskeho dvora na parcele KN-C 294/5. 

Hospodárenie s odpadmi riešia v obci Všeobecne záväzné nariadenia o zbere, preprave 

a zneškodňovaní komunálneho odpadu. Triedený komunálny odpad sa zbiera do zberných kuka 

nádob, separovaný zber sa vykonáva do plastových vriec, veľký objemný odpad do 

veľkokapacitných kontajnerov.  

Separuje sa: papier, sklo, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, plasty, kovy. 

Odvoz plastov, netriedených plastov je 1x za mesiac, sklo 6x ročne, elektroodpad 2x ročne. 

Odvoz zberných kuka nádob je 1x za dva týţdne, veľkokapacitný kontajner na cintoríne sa 

vyváţa 2x mesačne a 2x ročne je veľkokapacitný kontajner vyloţený na verejnom priestranstve.  

A.1.8 INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ A TELEKOMUNIKÁCIE 

Pokrytie mobilným signálom a napojenie na internet v obci poskytujú dve firmy, tak isto 

je moţné napojenie na pevnú telefonickú sieť.Obecný úrad je výpočtovou technikou vybavený 

dostatočne a má svoju vlastnú webovú stránku http://www.tocnica.sk/, zriadená miestnosť na 

obecnom úrade ako verejne prístupné miesto s výpočtovou technikou a internetom. V súčasnej 

dobe klesá záujem o pevné telefónne linky, nakoľko sa presadzujú mobilní operátori /Orange, 

O2, T-Mobile/. 

http://www.tocnica.sk/
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A.1.9 ODVETVIA HOSPODÁRSTVA 

POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA 

 Katastrálne územie patrí do oblasti: O 4/1 Ostatné znevýhodnene oblasti s 

výnosnosťou <27b. Na plochách veľkoblokovej ornej pôdy sa pestujú olejniny, obilniny. Na 

plochách maloblokovej ornej pôdy sú to okopaniny, obilniny, miestami zelenina, ďatelina. TTP 

su obhospodarované kosením a pasením. 

 

ŢIVOČÍŠNA VÝROBA 

Po transformácí druţstva bola ţivočíšna výroba v obci zrušená. V bývalých 

hospodárskych stavbách v priestoroch druţstva je v súčasnosti súkromný chov koní ( Ing. Ivan 

Lorinčik ) a v lokalite do Veľkej Vsi chov koz a oviec ( SHR Ţelmira Ivaničova ). 

 

LESNÁ VÝROBA 

Lesný pôdny fond v k.ú  patrí do lesného hospodárskeho celku Kalinovo. Lesné porasty 

tvoria účelné komplexy, obklopujuce zastavané územie obce a poľnohospodarsky vyuţívane 

plochy z východu, severu a západu. Celková výmera lesných ekosystemov v k.ú. je 672 ha. 

Takmer celá lesná plocha je vyuţívaná ako hospodársky les. Vlastníctvo lesných pozemkov: 

 Urbársky spolok v Točnici 

 Urbársky spolok Úderiná 

 Blaškovičova spol. 

 Pozemkové spoločenstvo Horka 

 Lesy SR 

 Sukromní vlastníci 

OSTATNÉ VYUŢITIE ÚZEMIA – NEPOĽNOHOSPODÁRSKE AKTIVITY 

ŤAŢOBNÝ PRIEMYSEL 

V k.ú. obce  sa nachádzaju 3 chránené loţiskové územia určené podľa § 16 zákona 

č.44/1988 Zb. o ochrane a vyuţití nerastného bohatstva (banský zákon v znení zákona SNR č. 

498/ 1991 Zb. , z. č. 558/ 2001 Z.z. , z. č. 203/ 2004 Z.z., z. č. 587/ 2004 Z.z. a z č. 479/ 2005 

Z.z. (ďalej len „bansky zakon“ ), dobývacie priestory určené podľa §27 banského zákona. 

MIESTNY PRIEMYSEL 

Výrobná zóna sa v obvode k.ú. nenachádza. V budove bývalého hospodárskeho dvora 

bola drevovýroba, ktorá je toho času zastavená. Taktieţ v tomto priestore vlastní budovy firma 

Javor s.r.o. zaoberajúca sa prenájmom strojov, zariadení a ostatného hmotného investičného 

majetku v rozsahu voľnych ţivnosti a poľnohospodárstvom a lesníctvom vrátane predaja 
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nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho 

predaja. Taktieţ v súčasnosti pozastavená. 

A.1.10 OCHRANA A BEZPEČNOSŤ 

Obec nemá zriadenú obecnú políciu a nemá tu zastúpenie ani štátna polícia. Obec patrí 

pod políciu v Lovinobani. V obci je poţiarna ochrana zabezpečená dobrovoľným poţiarnym / 

hasičským / zborom, ktorý má k dispozícií objekty poţiarnej zbrojnice vybavené základnou 

hasiacou technikou. Poţiarna voda je zabezpečovaná z existujúcich provizórnych poţiarnych 

nádrţí a hydrantov. V obci je zavedený kamerový system, ktorý chráni obecný úrad a okolie. 

A.1.11CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 

Hlavným cieľom cezhraničnej spolupráce je efektívnejšie fungovanie hospodárstva a 

zlepšenie ţivotnej kvality obyvateľstva na oboch stranách hraníc. Kultúrne akcie zároveň 

napomáhajú i rozvoju turistického ruchu v regióne. Výhodná poloha predurčuje moţnosti 

cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou. Táto geografická poloha je pre obec veľmi 

výhodná pre vzájomný sociálno-ekonomický rozvoj.  

A.1.12MOŽNOSTI CESTOVNÉHO RUCHU A TURIZMU 

Obec  patri do regiónu Novohrad. V katastrálnou území sa nenachadzaju ţiadne 

zariadenia sluţiace cestovnom ruchu (ubytovňa, penzion, reštauracia ). Ubytovacie a reštauračné 

moţnosti ponúka Motorest Halier vedľa cesty E58. Problémom je zatiaľ aj napriek vysokému 

prírodnému potenciálu nevybudovaná infraštruktúra cestovného ruchu, ako aj nedostatok lôţok 

a ubytovacích kapacít, ktoré by prilákali turistov. 

V sledovanom území je na základe analýzy územia potenciál pre rozvoj cestovného 

ruchu a turizmu. V obci je potenciál pre rozvoj nasledovných foriem turizmu: 

 vidiecky turizmus a agroturistika (poznávanie tradičných spôsobov hospodárenia 

s tradičnou kultúrou miestneho obyvateľstva , tradičná architektúra),  

 kultúrno-poznávacieho turizmu (spoločenský a kultúrny ţivot, kultúrno-historické 

pamiatky – katolícky a evanjelický kostol, drevená zvonica), 

 športovo-dobrodruţný turizmus (cykloturistika).  

A.1.13DEMOGRAFIA 

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽSTVA 

Najvyšší počet obyvateľov – 377 mala obec podľa dostupných údajov v roku 1970, v roku 2001 

mala iba 315 obyvateľov.  
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Od roku 2011 má počet obyvateľov stale stúpajúcu tendenciu. Najaktuálnejší je podľa údajov 

obce pre rok 2015 počet 375, kde oproti roku 2014 počet obyvateľov stúpol o jedného 

obyvateľa.  

 

 

ROK ŢIVONARODENÍ ZOMRELÍ PRIRODZENÝ 

PRÍRASTOK 

(ÚBYTOK) 

spolu muţi ţeny spolu muţi ţeny spolu muţi ţeny 

2010 4,00 3,00 1,00 4,00 2,00 2,00 0,00 1,00 1,00 

2011 4,00 1,00 3,00 4,00 3,00 1,00 0,00 2,00 2,00 

2012 3,00 3,00 0,00 7,00 4,00 3,00 4,00 1,00 3,00 

2013 1,00 0,00 1,00 3,00 3,00 0,00 2,00 3,00 1,00 

2014 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 3,00 1,00 2,00 

2015 5,00 4,00 1,00 5,00 2,00 3,00 0,00 2,00 2,00 

SPOLU 24,00 15,00 9,00 29,00 17,00 9,00 5,00 2,00 0,00 

Tabuľka:Prirodzený prírastok (úbytok) v obci  (zdroj: OcÚ, 2015) 

V sledovanom území bol najväčší prirodzený prírastok v roku 2012 – 4 obyvatelia.  

 

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 

Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia 

VEK MUŢI ŢENY SPOLU ROZDIEL (M-Ţ) 

0 - 4 19,00 13,00 32,00 6,00 

5 - 9 17,00 16,00 33,00 1,00 

10 -14 11,00 8,00 19,00 3,00 

15 - 19 11,00 13,00 24,00 -2,00 

377

365

326

315

348
357

368
374 375

1970 1980 1991 2001 2011 2012 2013 2014 2015

Vývoj počtu obyvateľov v obci Točnica (SODB,2011, OcÚ, 2015)
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20 - 24 10,00 10,00 20,00 0,00 

25 - 29 15,00 17,00 32,00 -2,00 

30 - 34 13,00 19,00 32,00 -6,00 

35 - 39 21,00 14,00 35,00 7,00 

40 - 44 14,00 14,00 28,00 0,00 

45 - 49 12,00 15,00 27,00 -3,00 

50 - 54 15,00 11,00 26,00 4,00 

55 - 59 12,00 14,00 26,00 -2,00 

60 - 64 10,00 7,00 17,00 3,00 

65 - 69 5,00 11,00 16,00 -6,00 

70 - 74 3,00 3,00 6,00 0,00 

75 - 79 5,00 5,00 10,00 0,00 

80 - 84 0,00 5,00 5,00 -5,00 

85 - 89 0,00 2,00 2,00 -2,00 

90 - 94 2,00 0,00 2,00 2,00 

95 - 99 1,00 0,00 1,00 1,00 

100 A VIAC 0,00 0,00 0,00 0,00 

NEZISTENÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPOLU 196,00 197,00 393,00 -1,00 

Tabuľka: Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia v obci  (Zdroj: SODB,2011) 

 

NÁRODNOSTNÉ ZLOŢENIE OBYVATEĽSTVA 

V obci vo veľkej miere prevaţuje slovenská národnosť, ku ktorej sa hlási 315 obyvateľov 

(80,15 %). K maďarskej národnosti sa hlási 6 obyvateľov čo predstavuje 1,53 % z celkového 

počtu.  

Ostatné národnosti sú zastúpené len vo veľmi malom počte. Spoluţitie národnostných 

skupín je bezproblémové. 

NÁRODNOSŤ POČET 

OBYVATEĽOV 

POČET 

OBYVATEĽOV (V %) 

1. Slovenská 315 80,15 

2. Maďarská 6 1,53 

3. Rómská 1 0,25 

4. Nezistené 71 18,07 

SPOLU  393 100,00 

Tabuľka: Národnostné zloţenie v obci  (Zdroj: SODB,2011) 
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VIEROVYZNANIE OBYVATEĽSTVA 

Väčšina obyvateľstva (34,1%) sa hlási k rímskokatolíckemu vierovyznaniu. K evanjelickej 

cirkvi sa hlási 19,85 % obyvateľstva a 10,94 % je bez vyznania. 

VIEROVYZNANIE POČET 

OBYVATEĽOV 

POČET 

OBYVATEĽOV (V %) 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 134 34.1 

EVANJELICKÁ CIRKEV 

AUGSBURSKÉHO VYZNANIA 

78 19.85 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV 0 0,00 

REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ 

CIRKEV 

1 0.25 

PRAVOSLÁVNA CIRKEV 0 0,00 

NÁBOŢENSKÁ SPOLOČNOSŤ 

JEHOVOVI SVEDKOVIA 

1 0,25 

EVANJELICKÁ CIRKEV 

METODISTICKÁ 

3 0,76 

KRESŤANSKÉ ZBORY 4 1,02 

INÉ 3 0,76 

BEZ VYZNANIA 43 10,94 

NEZISTENÉ 126 32,06 

Tabuľka: Vierovyznanie obyvateľstva v obci  (Zdroj: SODB,2011) 

OBYVATEĽSTVO PODĽA VZDELANIA 

V obci je veľký podiel obyvateľov, ktorí majú ukončené základné vzdelanie (15,01%) 

a 21,88% obyvateľov dokonca nemá školské vzdelanie.  

Úplné stredné odborné (s maturitou) má 15,01% obyvateľov a stredoškolské vzdelanie 

bez maturity má 10,69% obyvateľov. Za nimi nasleduje učňovské vzdelanie, ktoré absolvovalo 

15,01% obyvateľov.  

Vysokoškolské vzdelanie prvého – 1,27% druhého 6,87% a tretieho stupňa 1,27% je 

zastúpené v najmenšom počte. 

 

OBYVATEĽSTVO PODĽA 

VZDELANIA 

POČET 

OBYVATEĽOV 

POČET 

OBYVATEĽOV (V %) 

1. základné 59 15,01 

2. učňovské (bez maturity) 59 15,01 

3. stredné odborné (bez maturity) 42 10,69 



Program rozvoja obce Točnica 2016-2023 

 

21 

 

4. úplné stredné učňovské (s 

maturitou) 

8 2,04 

5. úplné stredné odborné (s maturitou) 59 15,01 

6. úplné stredné všeobecné 6 1,53 

7. vyššie odborné vzdelanie 4 1,02 

8. vysokoškolské bakalárske 5 1,27 

9. vysokoškolské magisterské, 

inţinierske, doktorské 

27 6,87 

10. vysokoškolské doktorandské 5 1,27 

11. bez školského vzdelania 86 21,88 

12. nezistené 33 8,40 

SPOLU 393 100,00 

Tabuľka:Obyvateľstvo podľa vzdelania (Zdroj: SODB,2011) 

 

A.1.14 TRH PRÁCE 

NEZAMESTNANOSŤ 

Najvyššia nezamestnosť bola podľa údajov OcÚ Točnica v obci  v roku 2015 – 73 uchádzačov o 

zamestnanie. Najväčší počet nezamestnaných bolo v roku 2015 s dokončeným základným vzdelaním -60 

obyvateľov. S vysokoškolským vzdelánim bol v roku 2015 jeden uchádzač o zamesntnanie. Najviac 

nezamesntnaných bolo v roku 2015  vo veku od 35 do 39 rokov – produktívny vek. Najmenej 

nezamestnaných bolo vo veku od 15 do 19 rokov.  

TOČNICA ROKY 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SPOLU 50 60 62 63 68 73 

ŢENY 27 32 34 34 36 38 

MUŢI 23 28 28 29 32 35 

Tabuľka:Nezamestnanosť v obci Točnica v rokoch 2010-2015 (Zdroj: OcÚ Točnica, 2015) 

Štruktúra nezamestnanosti podľa vzdelania 

VZDELANIE ROKY 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

VYSOKOŠKOLSKÉ 0 0 0 0 1 1 

VYŠŠIE 0 0 0 0 0 0 

ÚSO S MATURITOU 1 1 1 1 2 2 

ÚSV S MATURITOU 0 0 0 1 1 1 

SOU S MATURITOU 0 0 0 2 2 2 

SOU BEZ MATURITY 3 3 3 3 4 4 
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VYUČENÍ 2 2 2 2 2 3 

ÚPLNÉ ZÁKLADNÉ 44 54 56 54 56 60 

NEDOKONČENÉ ZÁKL. 

A BEZ VZDELANIA 

0 0 0 0 0 0 

SPOLU 50 60 62 63 68 73 

Tabuľka:Nezamestnanosť v obci Točnica podľa vzdelania v rokoch 2010-2015 (Zdroj: OcÚ 

Točnica, 2015) 

Nezamestnanosť podľa vekových skupín 

VEKOVÁ 

SKUPINA 

ROKY 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

15 – 19 0 0 0 0 0 0 

20 - 24 6 10 9 7 8 9 

25 - 29 6 6 7 7 7 8 

30 - 34 5 4 5 6 8 8 

35 - 39 11 10 10 10 12 11 

40 – 44 7 6 7 7 7 7 

45 – 49 8 8 8 8 8 9 

50 – 54 7 6 5 5 6 7 

55 – 59 5 6 6 7 7 8 

60 - VIAC 5 4 5 5 6 6 

SPOLU 50 60 62 63 68 73 

Tabuľka:Nezamestnanosť v obci Točnica  podľa veku v rokoch 2010-2015 (Zdroj: OcÚ 

Točnica, 2015) 

A.1.15 EKONOMIKA OBCE – EKONOMICKÝ ROZVOJ 

MAJETOK OBCE 

Majetok obce za roky 2010-2015 v Eur 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pozemky 0,00 688,00 27845,20 27269,20 27269,20 26705,20 

Stavby 94341,00 92188,00 188498,72 188498,72 188498,72 271136,38 

Samostatné 

hnuteľné veci 

a súbory 

0,00 0,00 8586,01 8586,01 8586,01 3586,01 

Obstaranie DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18964,12 

Celkom DHM 94341,00 92876,00 229929,93 224353,93 224353,93 325394,70 

Dlhodobý finančný 

majetok (podielové 

cenné papiere) 

58990,00 58990,00 58990,00 58990,00 58990,00 58990,00 

Celkom majetok 153331,00 151866,00 283919,93 283343,93 283343,93 384381,71 

Tabuľka:Majetok obce Točnica v rokoch 2010-2015 (Zdroj: OcÚ Točnica, 2015) 
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Od roku 2010 majetok obce Točnica rástol. V roku 2010 predstavoval hodnotu 153 

331,00 EUR, kde v roku 2015 bola hodnota majetku 384 381,71 EUR.   

PRÍJMY A VÝDAVKY OBCE 

Výsledky hospodárenia obce podľa klasifikácie príjmov obce za roky 2010-2015 v Eur 

Príjmy v skutočnosti 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Daňové 47685,00 51400,00 54633,33 60463,38 69855,55 73934,31 

Nedaňové 6247,00 2340,00 1175,27 1022,62 791,60 6811,93 

Granty a transfery 0,00 2207,00 1060,48 1863,02 3569,37 11722,19 

Kapitálové 0,00 0,00 1175,27 1082,25 0,00 141,00 

Finančné operácie 

(úver) 
3720,00 17243,00 0,00 0,00 0,00 78637,66 

Príjmy celkom 57652,00 73190,00 58044,35 64431,27 74216,52 171247,09 

Ukazovatele výdavkovej časti rozpočtu obce za roky 2010-2015 v Eur 

Výdavky v skutočnosti 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Beţné výdavky 48298,00 64013,00 52750,04 60657,07 70515,69 79299,78 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 2623,29 0,00 89227,85 

Finančné operácie 

(výdavky) 
3903,00 6020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výdavky celkom (€) 52201,00 70033,00 52750,01 63280,30 70515,69 168527,63 

Tabuľka:Štruktúra prijímov a výdavkov v obci Točnica v rokoch 2010-2015 (Zdroj: OcÚ 

Točnica, 2015) 

 

MALÉ A STREDNÉ PODNIKANIE, SHR 

MENO IČO SK NACE 
DÁTUM 

VZNIKU 

ING. ŽELMÍRA 

IVANIČOVÁ - SHR  

37755251  Zmiešané hospodárstvo 20.03.2015 

FORTIS MK S.R.O. 48087866  Oprava a údržba motorových vozidiel 18.03.2015 

JÁN PETREK  40616673  Služby súvisiace s lesníctvom 20.01.2014 

VIERA 

RONČÁKOVÁ  

45702560  

Ostatný maloobchod s novým 

tovarom v špecializovaných 

predajniach i. n. 

01.09.2010 

MILAN GOMBALA- 

GOMAX  

45400466  

Ostatné služby týkajúce sa 

informačných technológií a počítačov 
01.03.2010 

NADO, S.R.O. 44934017  Zmiešané hospodárstvo 28.08.2009 

ZDRUŽENIE 

ÚČASTNÍKOV 

POZEMK... 

42187176  

Výstavba ostatných inžinierskych 

stavieb i. n. 
26.06.2009 

http://firmyvobci.sk/firmy/1407653-ing-zelmira-ivanicova-shr
http://firmyvobci.sk/firmy/1407653-ing-zelmira-ivanicova-shr
http://firmyvobci.sk/ico/37755251
http://firmyvobci.sk/firmy/1422300-fortis-mk-s-r-o
http://firmyvobci.sk/ico/48087866
http://firmyvobci.sk/firmy/1350754-jan-petrek
http://firmyvobci.sk/ico/40616673
http://firmyvobci.sk/firmy/1109326-viera-roncakova
http://firmyvobci.sk/firmy/1109326-viera-roncakova
http://firmyvobci.sk/ico/45702560
http://firmyvobci.sk/firmy/1074409-milan-gombala-gomax
http://firmyvobci.sk/firmy/1074409-milan-gombala-gomax
http://firmyvobci.sk/ico/45400466
http://firmyvobci.sk/firmy/1047301-nado-s-r-o
http://firmyvobci.sk/ico/44934017
http://firmyvobci.sk/firmy/1059948-zdruzenie-ucastnikov-pozemkovych-uprav-v-tocnici
http://firmyvobci.sk/firmy/1059948-zdruzenie-ucastnikov-pozemkovych-uprav-v-tocnici
http://firmyvobci.sk/firmy/1059948-zdruzenie-ucastnikov-pozemkovych-uprav-v-tocnici
http://firmyvobci.sk/ico/42187176
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ĽUBICA 

GOMBALOVÁ - L+ L  

44396899  

Maloobchod v nešpecializovaných 

predajniach najmä s potravinami, 

nápojmi a tabakom 

22.09.2008 

ING. MILAN 

KOKAVEC  

45020582  Zmiešané hospodárstvo 01.05.2008 

POZEMKOVÉ 

SPOLOČENSTVO 

HÔRKA  

45020311  

Lesné hospodárstvo a ostatné služby 

v lesníctve 
07.04.2008 

NORBERT 

STEHLÍK  

43692010  Obrábanie 01.08.2007 

ING. MARTINA 

IVANIČOVÁ  

43576303  

Účtovnícke a audítorské činnosti, 

vedenie účtovných kníh; daňové 

poradenstvo 

15.05.2007 

HOTSPOT, S.R.O. 36763101  Reklamné agentúry 06.04.2007 

STARADAM, S.R.O. 36645567  Veľkoobchod so živými zvieratami 03.02.2006 

ĽUBOMÍR KURČÍK  41249950  

Výstavba obytných a neobytných 

budov i. n. 
07.04.2005 

JÁN DUDEK  40614034  Nákladná cestná doprava 04.08.2003 

SPOLOČENSTVO 

VLASTNÍKOV 

BYTOV 

35671106  

Správa nehnuteľností na základe 

poplatkov alebo zmlúv 
22.01.1998 

URBÁRSKA 

SPOLOČNOSŤ 
621412  

Činnosti ostatných členských 

organizácií 
08.04.1993 

Tabuľka: Malé a stredné podnikanie, SHR (Zdroj: OcÚ Točnica, 2015) 

V súčasnosti je na území obce zaregistrovaných a pôsobiacich 19 podnikateľských subjektov. 

Predmetom podnikania je najmä zmiešané hospodárstvo, maloobchod, lesné hospodárstvo a 

pod. (viď. Tabuľka: Malé a stredné podnikanie, SHR). 

A.1.16 MANAŽMENT A SPRÁVA OBCE 

Samospráva obce  vykonáva svoje úlohy v súlade so zákonom č. 369/1996 Z. z. o 

obecnom zriadení. Volenými predstaviteľmi obce sú starostka Jana Ivaničová a 5 poslanci 

obecného zastupiteľstva - Ing. Ivan Lőrinčík, Mgr. Radoslav Jánošík, Ondrej Mahút, Daniel 

Inavič, Zuzana Hrončeková. Volení predstavitelia spravujú obec prostredníctvom Obecného 

úradu. Obecný úrad má okrem starostky aj jednu pracovníčku. 

 Obecný úrad vykonáva na základe prechodu kompetencií zo štátnej správy na 

samosprávu aj časť matričných úkonov – overovanie podpisov a overovanie listín.   

Ďalej sú to činnosti na úseku stavebníctva a  ţivotného prostredia. Obec má zriadené 

nasleovné komisie - ekonomická, inventarizačná, hlavným kontrolórom je Miroslava Mičianová. 

 

 

http://firmyvobci.sk/firmy/989098-lubica-gombalova-l-l
http://firmyvobci.sk/firmy/989098-lubica-gombalova-l-l
http://firmyvobci.sk/ico/44396899
http://firmyvobci.sk/firmy/960257-ing-milan-kokavec
http://firmyvobci.sk/firmy/960257-ing-milan-kokavec
http://firmyvobci.sk/ico/45020582
http://firmyvobci.sk/firmy/955685-pozemkove-spolocenstvo-horka
http://firmyvobci.sk/firmy/955685-pozemkove-spolocenstvo-horka
http://firmyvobci.sk/firmy/955685-pozemkove-spolocenstvo-horka
http://firmyvobci.sk/ico/45020311
http://firmyvobci.sk/firmy/907379-norbert-stehlik
http://firmyvobci.sk/firmy/907379-norbert-stehlik
http://firmyvobci.sk/ico/43692010
http://firmyvobci.sk/firmy/891387-ing-martina-ivanicova
http://firmyvobci.sk/firmy/891387-ing-martina-ivanicova
http://firmyvobci.sk/ico/43576303
http://firmyvobci.sk/firmy/895812-hotspot-s-r-o
http://firmyvobci.sk/ico/36763101
http://firmyvobci.sk/firmy/792867-staradam-s-r-o
http://firmyvobci.sk/ico/36645567
http://firmyvobci.sk/firmy/747605-lubomir-kurcik
http://firmyvobci.sk/ico/41249950
http://firmyvobci.sk/firmy/636127-jan-dudek
http://firmyvobci.sk/ico/40614034
http://firmyvobci.sk/ico/35671106
http://firmyvobci.sk/ico/00621412
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Rozvojové aktivity obce relaizované - pripravované do roku 2016 a v rokoch 2016-2017: 

 Z prostriedkov zrealizovaných z EPFRV bol v roku 2013 v obci vypracovaný projekt 

pozemkových úprav( PPÚ) .  

 Komplexná rekonštrukcia centra obce a súvisiacich miestnych komunikácií v obci  - 

predloţená ŢoNFP - PPA 7.2 

 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci - 2016, 

 Rekonštrukcia Domu smútku - z vlastných zdrojov, a z dotácieÚradu vlády vo výške 10 

000,-  EUR, rok 2015 

 MF SR dotácia - na rekonštrukciu úseku miestnej komunikácie vo výške 7 100,- EUR 

 Realizácia Vybudovanie spoločných zariadení PPU  - od 06/2016 do 12/2017 

 Rekonštrukcia, modernizácia verejného rozhlasu - z vlastných zdrojov 07/2017 

 Súťaţ o najlepší kotlíkový guľáš - II. ročník - podpora BBSK a vlastné zdroje 

 

Vypracované projekty na rekonštrukciu a prístavbu kultúrneho domu v obci, výstavba 

multifunkčného ihrisk. 

 

 

 

 

 

A.2ANALÝZA PROBLÉMOV A CIEĽOV 

Problémová analýza vychádza z identifikácie väzieb a súvislostí medzi problémami obce, 

ktoré boli identifikované v rámci analytickej časti. Na túto analýzu priamo nadväzuje analýza 

cieľov. Všetky súvislosti sú prehľadne spracované do stromu problémov a stromu cieľov.  

Strom problémov – základná schéma: 
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Strom problémov – podrobná schéma: 

 

 



 

 

 

Strom cieľov – základná schéma: 

 

 

 



 

 

 

Strom cieľov – podrobná schéma: 
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A.3 HLAVNÉ VONKAJŠIE FAKTORY ROZVOJA ÚZEMIA  

Medzi hlavné vonkajšie faktory, ktoré vplývajú na rozvoja územia, je moţné zaradiť: 

 ekonomická situácia v krajine, od toho odvíjajúce sa transfery zo štátneho rozpočtu do 

rozpočtu obce, pracovné príleţitosti, nezamestnanosť, kúpyschopnosť obyvateľstva, 

 dopravná dostupnosť obce (stav prístupovej cesty do obce), 

 legislatívne podnikateľské prostredie vo vzťahu k malému a strednému podnikaniu, 

 nevysporiadané vlastnícke vzťahy, 

 nedostatok a nedostupnosť finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na rozvoj, 

 partnerstvo so susedným mestom Lučenec, 

 Zdruţenie OBCÍ – MIKROREGIÓN JAVOR 

 rozhodovanie z centrálnej úrovne bez účasti obce, 

 nezáujem Banskobystrického samo-správneho kraja o riešenie problémov v území. 
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A.4  ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA (SWOT 

ANALÝZA) 

Tabuľka č.15: SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 nezdevastovaná príroda 

 dobré podmienky pre poľnohospodársku 

výrobu 

 existujúce podnikateľské subjekty v obci 

 pokoj  v obci a jej okolí 

 prihraničná poloha obce 

 pracovití a srdeční ľudia 

 členstvo obce v MAS Javor 

 blízkosť okresného mesta 

 dostupnosť rekvalifikačných programov 

a vzdelávacích inštitúcií 

 vyhovujúce protipovodňové opatrenia 

 budovanie spoločných opatrení a zariadení 

PPU 

 

 chýbajúca technická infraštruktúra 

(kanalizácia, ČOV) 

 zlé pozemné komunikácie v obci aj v okolí 

obce 

 chýbajúce zariadenia a programy pre 

voľnočasové aktivity obyvateľov 

 málo pracovných miest v obci a okolí 

 slabá kúpyschopnosť obyvateľstva 

 apatia väčšiny obyvateľov voči veciam 

verejným 

 nevyhovujúci stav sluţieb v obci 

 nevyuţité prírodné bohatstvo a zdroje obce 

 chýbajúce agroturistické zariadenia 

a zariadenia tvoriace produkt CR 

 nedostatok športových podujatí v obci 

a slabá podpora športu 

 chýbajúce športoviská a priestranstvá pre 

oddych a rekreáciu 
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PRÍLEŢITOSTI RIZIKÁ 

 moţnosť čerpať štrukturálne fondy a iné 

zdroje financovania rozvojových aktivít 

 efektívnejšie vyuţívanie prírodných 

zdrojov obce 

 moţnosť rozvoja tradičných 

a netradičných foriem 

poľnohospodárstva, rozvoj vidieckej 

turistiky a agroturistiky 

 moţnosť prehlbovania spolupráce so 

ţupou Nógrád (cezhraničná spolupráca) 

 zintenzívnenie aktivity obce 

v regionálnych zdruţeniach 

 vyuţitie vzdelávacích programov pre 

rekvalifikáciu obyvateľstva 

 podporné mechanizmy na vyuţitie 

alternatívnych  zdrojov energie 

 vyuţitie lacných spôsobov zviditeľnenia 

a propagácie obce, dostupné médiá, 

spracovanie marketingovej stratégie 

 legislatíva v oblasti ţivotného prostredia, 

štátne orgány 

 moţnosť vyuţitia informačných 

a poradenských sluţieb 

 realizácia turistických trás a cyklotrás 

 rast konkurencie medzi obcami vo vzťahu k 

vyuţívaniu verejných  fondov 

 slabá finančná sila obce (neschopnosť 

prípravy a čerpania finančných prostriedkov 

zo zdrojov EÚ – spolufinancovanie, 

spracovanie projektovej dokumentácie) 

 málo pracovných príleţitostí, neza-

mestnanosť, nízka kúpyschopnosť 

obyvateľstva 

 nedostatočné malé a stredné podnikanie a 

malá ponuka sluţieb 

 ďalšia migrácia vzdelanej pracovnej sily 

a  mladých ľudí z obce 

 rast apatie a nezáujmu občanov (vrátane 

podnikateľov) o veci verejné 

 neexistujúca technická infraštruktúra v obci, 

 zhoršovanie stavu pozemných komunikácií 

 slabé podnikateľské a environmentálne 

povedomie občanov 

 nedostatok sluţieb v cestovnom ruchu 

a propagácie obce 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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A.5  STAV PROJEKTOVEJ PRIPRAVENOSTI OBCE (EX-ANTE 

HODNOTENIE) 

Obec  má pre realizáciu pripravené nasledovné projekty (projektová dokumentácia, stavebné 

povolenie, vysporiadanie pozemkov a pod.): 

 pozemkoprávne úpravy - Vybudovanie spoločných opatrení a zaradení PPU  (PD) 

 rekonštrukcia autobusovej zastávky, 

 zriadenie kancelárie starostu, rekonštrukcia priestorov obecného úradu, 

 kamerový systém v obci, 

 oprava detského ihriska,  

 rekonštrukcia verejných priestranstiev - park, autobusová zastávka, 

 rekonštrukcia osvetlenia, obecného rozhlasu 

V štádiu prípravy sú nasledovné projekty: 

 rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu, 

 vybudovanie multifunkčného ihriska,  

 rekonštrukcia miestnych komunikácií, vybudovanie chodníkov a oplotenie, 

 rekonštrukcia zvonice, 

 rekonštrukcia detského ihriska, 

 vybudovanie amfiteátra, 

 obnova/rekonštrukcia obecnej studne - prístrešok, 

 vybudovanie urnového hája. 
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ČASŤ B – STRATEGICKÁ ČASŤ  

Úvodné informácie: 

Strategická časť nadväzuje na analytickú časť a má za cieľ sformulovať ciele a zostaviť vnútornú 

logiku stratégie vo väzbe na SWOT analýzu, rozvojové faktory a hlavné disparity. 

Vízia: 

Obec  je spoločenstvo občanov ţijúce v príjemnom prostredí, šetrne vyuţívajúce všetky 

dostupné zdroje za účelom trvalo udrţateľného sociálneho a ekonomického rozvoja svojho 

ţivotného priestoru. Obec, kde ľudia radi, spokojne a plnohodnotne ţijú. 

Na  základe  komplexnej  analýzy  územia  obce  a určenia  slabých  a  silných stránok, príleţitostí a 

ohrození v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej, môţeme  určiť rozvojovú stratégiu 

obce a jej prioritné ciele.  

Stratégia rozvoja obce: 

Zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie obce a  jej občanov a  zvýšenie jej 

konkurencieschopnosti a príťaţlivosti za predpokladu zachovania kvalitného ţivotného 

prostredia. 

Predstavuje to vyuţitie potenciálu obce a dostupných moţností získania finančných 

prostriedkov na realizáciu rozvojových činností, ako aj sústavnú prácu s jednotlivcami, zdruţeniami 

a organizáciami. Kvalitu ţivota obyvateľov podmieňuje okrem iného občianska vybavenosť a  

fungujúca technická  a dopravná infraštruktúra, ktorá môţe byť predpokladom na rozvoj obce aj v 

ďalších  oblastiach. Rozvoj  v tejto oblasti je podmienený vybudovaním lepšej turistickej 

infraštruktúry a vytvorením kvalitných a dostupných tovarov a sluţieb, poskytovaním informácií a 

vytváraním ďalších aktivít, ktoré budú viesť k rozvoju vidieckej turistiky a agroturistiky v spolupráci 

zo všetkými zainteresovanými subjektmi. Na základe uvedených skutočností boli navrhnuté 

jednotlivé aktivity v rámci hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré pri ich postupnej 

realizácii budú viesť k napĺňaniu strategického cieľa obce. 

GLOBÁLNY CIEĽ Č. 1 (HOSPODÁRSKA OBLASŤ):   

Dosiahnuť trvalo udrţateľný ekonomický rozvoj obce, zlepšiť technickú infraštruktúru 

a zvyšovať konkurencieschopnosť obce.  

Zdôvodnenie:  
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Základný rozvoj obce je limitovaný tým, ţe obec nemá vybudovanú technickú infraštruktúru –  

kanalizáciu, čistiareň odpadových vôd. V obci je zavedený vodovod. Pri domoch aj obecných 

budovách sú umiestnené ţumpy. Obec však nemá vybudované domové ČOV. 

Dopravná infraštruktúra je problematická, je potrebné riešiť jej dobudovanie, ako aj rekonštrukciu 

existujúcich ciest.Obec má dobré podmienky pre poľnohospodársku výrobu, a má nezničené 

prírodné zdroje. Má vybudované vynikajúce protipovodňové opatrenia. V obci  je málo pracovných 

príleţitostí a kúpyschopnosť obyvateľstva je slabá, na druhej strane je prírodné bohatstvo obce 

dostatočne nevyuţité, chýbajú zariadenia vidieckeho cestovného ruchu, regionálne výrobky a 

produkty.  

Opatrenia: 

1.1  Ekonomický rozvoj obce 

1.2 Technická infraštruktúra 

GLOBÁLNY CIEĽ Č. 2 (KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ OBLASŤ):  

Vytvoriť podmienky pre lepší a aktívnejší ţivot obyvateľov. 

Zdôvodnenie:  

V obci  sa obyvatelia zapájajú menej do komunitného ţivota. Obyvateľstvu obce  zatiaľ chýbajú 

zariadenia a programy pre trávenie voľného času detí a mládeţe. Veľmi absentujú priestory pre 

športovanie. Napriek relatívnej blízkosti mesta by ponuka sluţieb v obci mohla byť bohatšia. Pre 

zveľadenie a zviditeľnenie obce by bolo vhodné  vytvoriť priestranstvá na stretávanie sa ľudí, 

vyuţívať rôzne moţnosti na prezentáciu obce cez internet, prezentačné materiály a pod. Zaviesť 

v obci sociálnu prácu. Obec  povaţuje kvalitu ľudských zdrojov za podstatný faktor svojho ďalšieho 

rozvoja, ktorého dynamika rozhodne o úspešnosti v naplnení stanovených cieľov vo všetkých 

prioritných oblastiach. Vízia predpokladá pozitívny vzťah občanov k obci, otvorenosť 

a poskytovanie bezpečia. 

Opatrenia: 

2.1  Vzhľad obce 

2.2  Sociálna infraštruktúra a sociálny rozvoj 

2.3  Prezentácia obce 

GLOBÁLNY CIEĽ Č. 3 (ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ):  

Vytvoriť zdravé ţivotné prostredie 

Zdôvodnenie:  
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Pre obec a jej okolie je charakteristická nezdevastovaná príroda, pokojné prostredie s vidieckou 

atmosférou. Preto je dôleţitá permanentná starostlivosť o jednotlivé prvky ţivotného prostredia – 

vodu, pôdu, ovzdušie, zeleň. Obec v zmysle zákona musí zabezpečiť likvidáciu biologicky 

rozloţiteľného odpadu a za týmto účelom je nutné vybudovať kompostáreň. Obec vybudovala 

účinné protipovodňové opatrenia, o ktoré je potrebné sa priebeţne starať. 

V týchto prioritných oblastiach bude obec vytvárať podmienky pre zvýšenie kvality ţivota 

obyvateľov obce, pre zvýšenie jej konkurencieschopnosti a udrţanie ekonomickej výkonnosti 

s vyváţeným rozvojom oblastí trvale udrţateľného rozvoja.  

Opatrenia: 

3.1  Starostlivosť o ţivotné prostredie 

 

Tabuľka č.16: Strategický rámec 

V í z i a 

Obec  je spoločenstvo občanov ţijúce v príjemnom prostredí, šetrne vyuţívajúce všetky 

dostupné zdroje za účelom trvalo udrţateľného sociálneho a ekonomického rozvoja 

svojho ţivotného priestoru. 

1. prioritná oblasť 

hospodárska 

2. prioritná oblasť   

kultúrno-spoločenská  

3. prioritná oblasť 

environmentálna 

cieľ:   

Dosiahnuť trvalo udržateľný 

ekonomický rozvoj obce a zlepšiť 

technickú infraštruktúru 

cieľ: 

Vytvoriť podmienky pre lepší 

a aktívnejší život obyvateľov 

cieľ: 

Vytvoriť zdravé životné prostredie 

Opatrenie 1.1 

Ekonomický rozvoj obce 

Opatrenie 1.2 

Technická infraštruktúra 

Opatrenie 2.1 

Vzhľad obce 

Opatrenie 2.2 

Sociálna infraštruktúra 

a sociálny rozvoj 

Opatrenie 2.3 

Prezentácia obce 

Opatrenie 3.1 

Starostlivosť o ţivotné 

prostredie 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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ČASŤ C – PROGRAMOVÁ ČASŤ  

Programová časť obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie Programu 

rozvoja obce . Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie globálnych cieľov v hospodárskej, sociálnej a 

environmentálnej politike na úroveň opatrení a aktivít.  Strategickým cieľom rozvoja obce  na roky 

2016-2023 je vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality ţivota obyvateľov obce, pre udrţanie 

ekonomickej výkonnosti a zvýšenie jej konkurencieschopnosti s vyváţeným rozvojom oblasti trvalo 

udrţateľného rozvoja. Obec sa stane príjemným miestom pre trávenie voľného času obyvateľov, ich 

športové a kultúrne vyţitie. 

C.1  OPATRENIA A AKTIVITY 

1. prioritná oblasť: hospodárska 

Cieľ:  dosiahnuť trvalo udržateľný ekonomický rozvoj obce a zlepšiť technickú infraštruktúru. 

Opatrenie 1.1:  Ekonomický rozvoj obce 

Špecifický cieľ: Dosiahnuť vyvážený ekonomický rozvoj obce a intenzívnejšie využívanie 

prírodných zdrojov 

Aktivita 1.1.1: Podpora budovania agroturistických zariadení, zariadení a sluţieb vidieckeho 

cestovného ruchu 

Aktivita 1.1.2: Podpora budovania ubytovania na súkromí s vyuţitím existujúceho 

stavebného fondu 

Aktivita 1.1.3: Intenzívnejšie vyuţívanie prírodných zdrojov 

Aktivita 1.1.4: Vyuţitie nevyuţitých objektov a plôch pre realizáciu projektov drobných 

remeselných, výrobných a spracovateľských prevádzok s vyuţitím vo 

vidieckom turizme 

Opatrenie 1.2: Technická infraštruktúra 

Špecifický cieľ: Permanentne zlepšovať stav technickej infraštruktúry a napojenia obce 

Aktivita 1.2.1: Dobudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd 

Aktivita 1.2.2: Dobudovanie chýbajúcich cestných napojení  

Aktivita 1.2.3: Zlepšenie stavu pozemných komunikácií a budovanie chodníkov 

Aktivita 1.2.4: Rekonštrukcia/udrţiavanie verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu 

Aktivita 1.2.5: Vybudovanie /rozšírenie kamerového systému 

Aktivita 1.2.6: Rekonštrucia zbrojnice, dokúpenie techniky hasičskej stanice 

 

2. prioritná oblasť: kultúrno-spoločenská 

Cieľ: vytvoriť podmienky pre lepší a aktívnejší život obyvateľov. 
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Opatrenie 2.1: Vzhľad obce 

Špecifický cieľ:  Zlepšiť vzhľad obce, starostlivosť o verejné priestranstvá 

Aktivita 2.1.1: Úprava verejných priestranstiev, výstavba drobnej architektúry (autobusová 

zastávka) 

Aktivita 2.1.2: Úprava a údrţba cintorína (chodníky, dom smútku, urnový háj) 

Aktivita 2.1.3: Rekonštrukcia zvonice 

Opatrenie 2.2:  Sociálna infraštruktúra a sociálny rozvoj 

Špecifický cieľ:  Zlepšiť stav sociálnej infraštruktúry a sociálny rozvoj obce.  

Aktivita 2.2.1: Rekonštrukcia a dostavba verejných objektov (kultúrny dom, múzeum, 

spoločenská miestnosť) 

Aktivita 2.2.2: Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových športovísk a priestranstiev pre 

oddych a rekreáciu 

Aktivita 2.2.3: Zvýšenie počtu kultúrno–spoločenských a športových podujatí v obci 

Aktivita 2.2.4: Vytváranie podmienok pre voľnočasové aktivity detí a mládeţe 

Aktivita 2.2.5: Budovanie turistických trás a cyklotrás  

Aktivita 2.2.6: Podpora systému sociálnej starostlivosti v obci – opatrovateľská sluţba 

Aktivita 2.2.7: Realizácia komunitnej práce 

Opatrenie 2.3:  Prezentácia obce 

Špecifický cieľ: Intenzívnejšie využívať administratívne kapacity, zvýšiť finančnú silu obce, 

zlepšiť jej propagáciu a prezentáciu, odstrániť informačnú izolovanosť a aktívnejšie 

zapájať obyvateľov do života obce 

Aktivita 2.3.1: Medzinárodná spolupráca a podpora partnerstiev na regionálnej 

a medzinárodnej úrovni 

Aktivita 2.3.2: Aktívna účasť na budovaní  MAS JAVOR 

Aktivita 2.3.3:  Participácia pri tvorbe a realizácii aktivít OOCR Turistický Novohrad a 

Podpoľanie  

Aktivita 2.3.4: Vybudovanie obecného múzea 

Aktivita 2.3.5: Vydávanie a distribúcia propagačných materiálov o obci, regióne (OOCR 

Turistický Novohrad a Podpoľanie) 

Aktivita 2.3.6:  Pravidelná aktualizácia webovej stránky 

Aktivita 2.3.7:  Zapájanie obyvateľov do vecí verejných – komunikácia s verejnosťou 

Aktivita 2.3.8:  Príprava a realizácia miestnych a cezhraničných projektov a získavanie 

externých zdrojov 

Aktivita 2.3.9:  Zviditeľnenie obce (informačná tabuľa) 

 



Program rozvoja obce  2016-2023 

 

39 

 

3. prioritná oblasť: environmentálna 

Cieľ: vytvoriť zdravé životné prostredie. 

Opatrenie 3.1: Starostlivosť o ţivotné prostredie 

Špecifický cieľ:  Permanentná starostlivosť o ţivotné prostredie v obci  

Aktivita 3.1.1 Starostlivosť o zeleň v obci – na verejných priestranstvách a súkromných 

pozemkoch  

Aktivita 3.1.2 Vybudovanie obecného parku, rekonštrukcia obecnej studne 

Aktivita 3.1.3 Riešenie likvidácie biologicky rozloţiteľného odpadu, zriadenie kompostárne 

Aktivita 3.1.4 Údrţba a starostlivosť o vybudované opatrenia a zariadenia PPU 

C.2 TABUĽKY OPATRENÍ, PROJEKTOV  A  AKTIVÍT PODĽA OBLASTÍ  

Tabuľka č.17: Tabuľky opatrení, projektov  a  aktivít podľa oblastí 

Prioritná 

oblasť 
Opatrenie Aktivita / Projekt 

1. 

hospodárska 

1.1 
Ekonomický rozvoj 

obce 

1.1.1 

Podpora budovania  agroturistických 

zariadení, zariadení a sluţieb vidieckeho 

cestovného ruchu 

1.1.2 
Podpora budovania ubytovania na súkromí s 

vyuţitím existujúceho stavebného fondu 

1.1.3 Intenzívnejšie vyuţívanie prírodných zdrojov 

1.1.4 

Vyuţitie nevyuţitých objektov a plôch pre 

realizáciu projektov drobných remeselných, 

výrobných a spracovateľských prevádzok 

s vyuţitím vo vidieckom turizme 

1.2 
Technická 

infraštruktúra 

1.2.1 
Dobudovanie kanalizácie a čistiarne 

odpadových vôd 

1.2.2 Dobudovanie chýbajúcich cestných napojení  

1.2.3 
Zlepšenie stavu pozemných komunikácií 

a budovanie chodníkov 

1.2.4 
Rekonštrukcia/udrţiavanie verejného 

osvetlenia, obecného rozhlasu 

1.2.5 Vybudovanie/rozšírenie kamerového systému 

1.2.6 
Rekonštrukcia zbrojnice, dokúpenie techniky 

hasičskej stanice 
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Prioritná 

oblasť 
Opatrenie Aktivita / Projekt 

2. kultúrno-

spoločenská 

2.1 Vzhľad obce 

2.1.1 
Úprava verejných priestranstiev, výstavba 

drobnej architektúry (autobusová zastávka) 

2.1.2 
Úprava a údrţba cintorína (chodníky, dom 

smútku, urnový háj) 

2.1.3 Rekonštrukcia zvonice 

2.2 

Sociálna 

infraštruktúra 

a sociálny rozvoj 

2.2.1 
Rekonštrukcia a dostavba verejných 

objektov 

2.2.2 

Rekonštrukcia existujúcich a výstavba 

nových športovísk a priestranstiev pre 

oddych a rekreáciu 

2.2.3 
Zvýšenie počtu kultúrno-spoločenských a 

športových podujatí v obci 

2.2.4 
Vytváranie podmienok pre voľnočasové 

aktivity detí a mládeţe 

2.2.5 Budovanie turistických trás a cyklotrás 

2.2.6 
Podpora systému sociálnej starostlivosti 

v obci – opatrovateľská sluţba 

2.2.7 Realizácia komunitnej práce 

2.3 Prezentácia obce 

2.3.1 

Medzinárodná spolupráca a podpora 

partnerstiev na regionálnej 

a medzinárodnej úrovni 

2.3.2 Aktívna účasť na budovaní MAS JAVOR 

2.3.3 
Participácia pri tvorbe a realizácii aktivít 

OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie 

2.3.4 Vybudovanie obecného múzea 

2.3.5 

Vydávanie a distribúcia propagačných 

materiálov o obci, regióne (OOCR 

Turistický Novohrad a Podpoľanie) 

2.3.6 Pravidelná aktualizácia webovej stránky 

2.3.7 
Zapájanie obyvateľov do vecí verejných – 

komunikácia s verejnosťou 

2.3.8 
Príprava a realizácia miestnych a 

cezhraničných projektov a získavanie 
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externých zdrojov 

2.3.9 Zviditeľnenie obce (informačná tabuľa) 

Prioritná oblasť  Opatrenie Aktivita / Projekt 

3. 

environmentálna 
3.1 

Starostlivosť 

o ţivotné 

prostredie 

3.1.1 
Starostlivosť o zeleň v obci – na verejných 

priestranstvách a súkromných pozemkoch 

3.1.2 
Vybudovanie obecného parku, 

rekonštrukcia obecnej studne 

3.1.3 

Riešenie likvidácie biologicky 

rozloţiteľného odpadu, zriadenie 

kompostárne 

3.1.4 
Údrţba a starostlivosť o vybudované 

spoločné zariadenia a opatrenia PPU 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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ČASŤ D – 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, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou 

akčných plánov.  

D.1  RIADENIE PROGRAMU 

Riadiacim (rozhodujúcim) orgánom 

pre Program rozvoja obce  na roky 2016 - 2023 je vedenie obce v zloţení:  starostka Jana 

Ivaničová a 5 poslanci obecného zastupiteľstva - Ing. Ivan Lőrinčík, Mgr. Radoslav Jánošík, Ondrej 

Mahút, Daniel Inavič, Zuzana Hrončeková. 

Riadiaci orgán bude zabezpečovať: 

 aby činnosti súvisiace s financovaním boli v súlade s kritériami PRO a aby počas celého 

obdobia realizácie boli v súlade s platnými národnými predpismi a predpismi EÚ;  

 systém na evidenciu a uchovávanie účtovných záznamov o kaţdej operácii v rámci PRO v 

elektronickej podobe a zabezpečenie zberu údajov o realizácii, ktoré sú potrebné na 

finančné riadenie, monitorovanie, overovania, audity, kontroly a hodnotenie; 

 aby prijímatelia a iné orgány zapojené do realizácie operácií viedli buď samostatný účtovný 

systém alebo vhodné kódové označenie účtov pre všetky transakcie súvisiace s operáciou 

tak, aby boli v súlade národnými účtovnými pravidlami; 

 aby sa hodnotenia PRO vykonávali v súlade s platnými predpismi; 

 aby, výbor pre dohľad nad PRO mal k dispozícii všetky potrebné dokumenty;  

 aby sa PRO a jeho aktualizácie sprístupňovali verejnosti; 

 spôsob financovania riadiacej, monitorovacej a administratívnej činnosti PRO. 

Výkonným a monitorovacím orgánom 

Pre prípravu a realizáciu aktivít a opatrení PRO je Výbor (pracovná skupina) pre dohľad 

nad PRO (ďalej Výbor), ktorého členmi sú vybraní partneri a investori projektov, vykonávatelia 

aktivít, interní a externí odborníci. všetkých skupín obyvateľstva obce (vybraní zástupcovia 

samosprávy, zástupcovia rozhodujúcich podnikateľských subjektov obce a zástupcovia občianskeho 

sektoru, jednotlivcov z radov obyvateľov obce, prizvaní odborníci z externého prostredia). Výbor 

bude pracovať v zloţení: Ing. Ivan Lőrinčík, Mgr. Radoslav Jánošík, Ondrej Mahút, Daniel Inavič, Zuzana 

Hrončeková. 
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Ďalšími partnermi pri realizácii PRO budú realizátori projektov a uţívatelia jednotlivých 

opatrení.Výbor bude vykonávať nasledovné činnosti: 

 stanovenie spôsobu monitoringu a koordinácie spoločných rozvojových projektov; 

 spracovanie hodnotiacej správy za kaţdý kalendárny rok (kaţdoročne v termíne do 

31.3. nasledujúceho roku); 

 zabezpečenie informovanosti obecného zastupiteľstva o činnosti výboru; 

 zabezpečenie informovanosti verejnosti o programe a jeho plnení; 

 príprava návrhov na aktualizáciu stratégie; 

 raz za dva roky zostavenie prehľadu finančných zdrojov na financovanie a 

kofinancovanie spoločných rozvojových projektov; 

 podľa potreby spracovanie čiastkových akčných plánov realizácie PRO. 

D.2 AKTUALIZÁCIA PRO 

Aktualizácia PRO obce  sa bude vykonávať podľa potreby z viacerých dôvodov:  

 zmena legislatívy (národnej, resp. EÚ), 

 zmena existujúcich programových dokumentov vyššej úrovne – Program rozvoja 

samosprávneho kraja, ÚPN samosprávneho kraja, operačné programy EÚ, Program 

rozvoja vidieka a pod.,  

 vytvorenie nového dokumentu vyššej úrovne, ako je napríklad Stratégia miestneho 

rozvoja vedeného komunitou (stratégia CLLD) a potreba harmonizácie obecných 

programov s týmto dokumentom,  

 zásadnejšia zmena podmienok na miestnej úrovni (obec, mikroregión), ako napr. 

neplánovaná ponuka významného investora, ţivelná pohroma a pod.  

Kaţdá aktualizácia PRO bude schvaľovaná obecným zastupiteľstvom. 

D.3 KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA PRO 

Program rozvoja obce bude po schválení v zastupiteľstve obce  zverejnený na webovej 

stránke obce. Súčasťou zverejnenia informácie o programe je aj vhodná forma komunikácie s 

verejnosťou za účelom zrozumiteľnej prezentácie moţností uplatnenia PRO, ktorý sa stáva 

programom kaţdého obyvateľa a uţívateľa územia aj vo vzťahu k ţiadostiam o podporu z externých 

fondov. 
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Rovnako bude zverejňovaná kaţdoročná Správa o monitoringu a hodnotení Programu. 

Zastupiteľstvo obce zabezpečí pravidelnú komunikáciu s miestnymi aktérmi rozvoja o všetkých 

aspektoch uplatňovania programu.  

D.4 MONITOROVANIE A HODNOTENIE PRO 

bude mať na starosti Výbor pre dohľad nad PRO. Zmyslom hodnotenia je sumarizovať 

výstupy získané monitorovaním projektov na získanie informácií o účinnosti a efektívnosti 

vynaloţených nákladov. Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu monitorovania a 

hodnotenia sú hodnotiace a monitorovacie správy, ktoré sa prerokovávajú na zasadnutiach Výboru. 

Priebeţné hodnotenie počas obdobia má za cieľ kontrolu priebehu PRO podľa 

definovaných cieľov (efektívnosť) a dôsledné stanovenie kaţdej zmeny v sociálno-ekonomickom 

prostredí (relevantnosť). Takého hodnotenie za uskutočňuje raz za rok. 

Záverečné hodnotenie sa vykoná po skončení obdobia implementácie PRO a hodnotí 

vyuţitie prostriedkov, účinnosť a efektivitu celého programu. 

Rozsah a hĺbka monitorovania a zásahov Výboru do PRO závisí od charakteru zmien 

a zásahov. Menšie zmeny a zásahy do PRO - zvyčajne na úrovni opatrení (napríklad zmena 

rozpočtového balíka, rozšírenie opatrení) – navrhuje a pripravuje Výbor samostatne, buď na základe 

vlastných zistení alebo podnetov od obyvateľov obce, zastupiteľstva a pod. Nerealizuje zásahy do 

PRO na úrovni cieľov a priorít. Zásahy váţnejšieho rozsahu, ktoré sa dotknú celkovej štruktúry 

PRO, cieľov a priorít, je potrebné odkonzultovať s externým metodickým expertom, ktorý navrhne 

konkrétny postup. Obvykle sa kaţdá zásadnejšia a komplexnejšia zmena PRO realizuje formou 

skráteného postupu, aký prebehol pri samotnom spracovaní a so zapojením verejnosti.  

V priebehu štvrtého roka platnosti PRO je za spolupráce externého experta potrebné 

zrealizovať väčšiu (hĺbkovú) analýzu aktuálnosti PRO. Je to potrebné z dôvodu výrazných zmien 

v sociálno-ekonomickej situácie, ktoré je len ťaţké odhadnúť pri tvorbe PRO. Z analýzy vyplynie, či 

je potrebná väčšia alebo menšia aktualizácia PRO. 
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Kaţdoročná monitorovacia správa sa bude vypĺňať do nasledovnej tabuľky: 

Tabuľka č. 18: Monitorovacia správa za rok ... (vzor) 

Úroveň 

prvku 

stratégie 

Opis prvkov 

stratégie 

Plánovaný 

termín 

realizácie 

Rozpočet 

obce 

Externé 

zdroje 

Realizácia aktivít od 

do a plán na obdobie 

od do 

Oblasť  

Opatrenie   

Aktivita      

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

D.5 AKČNÝ PLÁN NA ROZPOČTOVÝ ROK 2016 S VÝHĽADOM NA 2 ROKY 

- VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE JEDNOTLIVÝCH 

OPATRENÍ A PROJEKTOV. 

Tabuľka č.19: Akčný plán na roky 2016 – 2018  podľa oblastí  

Akčný plán pre hospodársku oblasť 

Opatrenie, aktivita Termín (rok) Zodpovedný Zdroj financovania Financovanie (€) 

Opatrenie 1.1 Ekonomický rozvoj obce 

Aktivita 1.1.3 

Intenzívnejšie vyuţívanie 

prírodných zdrojov 

2017 obec vlastné zdroje 15 000 

Aktivita 1.1.4 

Vyuţitie nevyuţitých objektov 

a plôch pre realizáciu projektov 

drobných remeselných, 

výrobných a spracovateľských 

prevádzok s vyuţitím vo 

vidieckom turizme 

2016 

2017 

2018 

obec 

vlastné zdroje 

 

Akčný plán 

okresu Lučenec 

500 

5 000 

Opatrenie 1.2 Technická infraštruktúra 

Aktivita 1.2.4 

Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií - projektová 

2017 obec vlastné zdroje 2 000 
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príprava 

Aktivita 1.2.4. 

Pravidelná údrţba stavu 

miestnych komunikácií 

2016 

2017 

2018 

obec vlastné zdroje 

400 

400 

400 

Aktivita 1.2.6 

Udrţiavanie osvetlenia a 

miestneho rozhlasu  

2016-2018 obec vlastné zdroje 3 000 

Akčný plán pre kultúrno-spoločenskú oblasť 

Opatrenie, aktivita Termín (rok) Zodpovedný Zdroj financovania Financovanie (€) 

Opatrenie 2.1 Vzhľad obce 

Aktivita 2.1.1 

Obnova budovy obecného 

úradu, kultúrneho domu  

zateplením 

2017 

2018 
obec 

Program rozvoja 

vidieka, 

Environmentálny 

fond 

85 000 

Aktivita 2.1.2 

Správa, údrţba cintorína 

 

2016 

2017 

2018 

obec 

vlastné zdroje 

vlastné zdroje 

vlastné zdroje 

350 

350 

350 

Aktivita 2.1.1 

Vybudovanie kamerového 

systému 

2018 obec ÚV SR, vlastné 5 500 

Opatrenie 2.2 Sociálna infraštruktúra a sociálny rozvoj 

Aktivita 2.2.1 

Rekonštrukcia a dostavba 

verejných objektov 

2016-2017 obec vlastné zdroje 20 000 

Aktivita 2.2.2 

Multifunkčné, športové ihrisko 
2017-2018 obec 

Program rozvoja 

vidieka 
35 000 

Aktivita 2.2.3 

Podpora kultúrnych podujatí 

2016 

2017 
obec 

vlastné zdroje 

Úrad Vlády 

500 

500 

Aktivita 2.2.6 

Podpora systému sociálnej 

starostlivosti v obci – 

opatrovateľská sluţba 

2016 

2017 

2018 

obec 
UPSVAR 

vlastné zdroje 

15 000 

3 000 

Aktivita 2.2.7 

Realizácia komunitnej práce 

2016 

2017 
obec Úrad Vlády 50 000 
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2018 

Opatrenie 2.3 Prezentácia obce 

Aktivita 2.3.1. 

Propagácia obce 

2016 

2017 

2018 

obec vlastné zdroje 

360 

360 

360 

Aktivita 2.3.3. 

Participácia pri tvorbe a realizácii 

projektov  OOCR Turistický 

Novohrad a Podpoľanie, MAS 

JAVOR 

2016 

2017 

2018 

obec MDaRV SR 

550 

1 000 

1 000 

Aktivita 2.3.4.  

Vybudovanie obecného múzea 
2017 

2018 
obec 

Vlastné,  

Akčný plán okresu 

Lučenec 

3 500 

25 000 

Aktivita 2.3.9. 

Zviditeľnenie obce – informačná 

tabuľa 

2016-2017 obec Vlastné, OOCR 1 500 

Akčný plán pre environmentálnu oblasť 

Opatrenie, aktivita Termín (rok) Zodpovedný Zdroj financovania Financovanie (€) 

Opatrenie 3.1 Starostlivosť o ţivotné prostredie 

Aktivita 3.1.1 

Starostlivosť o zeleň v obci, 

výsadba zelene 

2017 obec 

vlastné zdroje 

Program obnovy 

dediny 

600 

5 000 

Aktivita 3.1.2. 

Budovanie, údrţba obecného 

parku 

2017 

2018 
obec 

PRV 

vlastné 

35 000 

5 500  

Aktivita 3.1.3 

Zhodnocovanie biologicky 

rozloţiteľného komunálneho 

odpadu 

2017 obec 

Environmentálny 

fond 

Akčný plán 

okresu Lučenec 

100 000 

Aktivita 3.1.4. 

Údrţba a starostlivosť 

o vybudované spoločné 

zariadenia a opatrenia PPU 

2016 - 2017 obec vlastné zdroje 1 064 920 
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ČASŤ E – FINANČNÁ ČASŤ  

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu 

a organizačnú stránku realizácie Programu rozvoja obce.  

Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh, vyplývajúcich z aktivít, sa bude prihliadať na 

ich dôleţitosť a dopad na hospodársky a sociálny rozvoj obce. Viaceré úlohy sa môţu realizovať v 

rámci beţnej prevádzky samosprávy, mnohé však vyţadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje 

a spoluprácu s inými subjektmi. 

Finančné zdroje potrebné pre realizáciu, naplnenia aktivít uvedených v PRO budú plynúť z 

nasledovných zdrojov: 

 vlastné zdroje (rozpočet obce - základný zdroj financovania aktivít); 

 štátne dotácie z účelových fondov (Úrad vlády SR, Environmentálny fond, Program obnovy 

dediny, Obnovme si svoj dom, výnosy ministerstiev o poskytovaní dotácií v okruhu svojej 

pôsobnosti, a pod.); 

 dotácie z výťaţku lotérií (výnos Ministerstva financií SR o poskytovaní dotácií); 

 financie z národných projektov (v sociálnej, vzdelávacej oblasti, v oblasti informatizácie, a pod.); 

 štrukturálne fondy EÚ (operačné programy 2014 – 2020: Efektívna verejná správa, Integrovaná 

infraštruktúra, Integrovaný regionálny operačný program, Kvalita ţivotného prostredia, Ľudské 

zdroje, Výskum a inovácie, Program rozvoja vidieka, ...); 

 iné zdroje EÚ (Európa pre občanov, Horizont 2020, Kreatívna Európa, a pod.); 

 nadácie, neinvestičné fondy (Nadácia Ekopolis, Vyšegrádsky fond, Nadácia Tatra banky, Nadácia 

SPP, Nadácia Volkswagen Slovakia, Nadácia VÚB, Stredoeurópska nadácia, Nadácia Orange, 

atď.); 

 účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR (Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky 

finančný mechanizmus, ...); 

 bankové úvery; 

 Svetová banka; 

 sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb; 

 zdruţovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry (verejno-súkromné partnerstvá). 

Štruktúra uvedených zdrojov bude závisieť na aktuálnej finančnej situácii obce ako aj na 

aktuálnych spoločensko-ekonomických podmienkach. 
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E.1 INDIKATÍVNY FINANČNÝ  PLÁN NA REALIZÁCIU PRO NA TRI ROKY 

Tabuľka č.20: Indikatívny finančný plán na roky 2016 - 2018  podľa oblastí (EUR) 

 
Rok 

2016 2017 2018 Spolu 

I. Hospodárska  oblasť  1 900 18 400 6 400 26 700 

II. Kultúrno-spoločenská oblasť 1 760 30 710 216 710 249 180 

III. Environmentálna oblasť  400 000 666 020 145 000 1 211 020 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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ZÁVER  

Program rozvoja obce  bol spracovaný na základe uznesenia obecného zastupiteľstva. Je 

strednodobým strategickým dokumentom, ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové 

oblasti, opatrenia a aktivity smerujúce k ich naplneniu v zmysle aktualizovaného zákona č.  539/2008 

Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. 

PRO je otvorený dokument, spracovaný na úrovni poznania a hodnotenia vývoja obce, jej 

potenciálu a perspektív. Je to ţivý dokument, ktorý je potrebné v priebehu realizácie pravidelne 

vyhodnocovať a aktualizovať v zmysle navrhnutého harmonogramu a v zmysle aktuálneho vývoja a 

situácie.  

Úspešnosť realizácie stanovených zámerov bude závisieť nielen od vedenia obce, ale aj od 

aktívnej účasti a podpory všetkých obyvateľov obce a partnerov pri realizácii jednotlivých aktivít 

PRO. 

Program rozvoja obce  na roky 2016 – 2023 bol schválený a uvedený do praxe na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.02.2015 rozhodnutím obecného zastupiteľstva č. 

2/2015. 
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PRÍLOHY PROGRAMU ROZVOJA OBCE 

Príloha č. 1:  Zoznam pouţitých informačných zdrojov 

Príloha č. 2:   Zoznam pouţitých skratiek 

Príloha č. 3: Výpis z Uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení Programu rozvoja obce na 

roky 2016 - 2023  
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Príloha č. 1: Zoznam pouţitých informačných zdrojov 

 

Zákon NR SR č. 24/2006 Z.z. 

Zákon NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 

Zákon NR SR č. 309 z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore 

regionálneho rozvoja 

obecný úrad  

webové stránky obce: http://www.obecples.biznisweb.sk/ 

Štatistický úrad SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov  

Štatistický úrad SR, Mestská  a obecná štatistika za rok  

Štatistický úrad SR, databáza DATAcube  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Lučenec 

Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Program rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020 

Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 

2007 – 2013 (PHSR BBSK) 

Metodika na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC 

(podľa zákona č. 539/2008 z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 z. z.) - 

február 2015 
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Príloha č. 2: Zoznam skratiek pouţitých v PRO  

 

a. s  akciová spoločnosť 

BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 

ČOV čistiareň odpadových vôd 

EÚ Európska únia 

CR cestovný ruch 

ČR Česká republika 

DHM dlhodobý hmotný majetok 

LEADER  Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale (spájanie aktivít, 

ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka) 

MR Maďarská republika 

m n.m metrov nad morom 

OcÚ obecný úrad 

PD projektová dokumentácia 

PHSR Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

PRO Program rozvoja obce 

RIÚS Regionálna integrovaná územná stratégia 

SNP Slovenské národné povstanie 

s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným 

SODB sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

SPP Slovenský plynárenský priemysel 

SR Slovenská republika 

SWOT analýza slabých a silných stránok, príleţitostí a ohrození 

ŠFŢP Štátny fond ţivotného prostredia 

ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 

ÚPN územný plán 

VÚB Všeobecná úverová banka 

z.p.o zdruţenie právnických osôb 

Z.z. zbierka zákonov 
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Príloha č. 3: Výpis z Uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení Programu rozvoja 

obce  na roky 2016 - 2023 

 

 

 

 

 

 

 


