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

Nitriansky kraj
Levice
Tekov

48°06′00″S 18°39′00″V
146 mnm
2 538 ha
1638
64,54 obyvateľov / km2
935 52
502 804
LV
+421-36
Obec Šarovce
Šarovce 128
935 52 Šarovce
www.sarovce.sk
sarovce@sarovce.sk
036/77 92 056
036/77 92 056
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ÚVOD
Prvým a zásadným krokom k rozvoju obce je naprogramovanie svojej
vlastnej budúcnosti miestnou politikou rozvoja. Do procesu formovania,
koncipovania a programovania rozvoja je potrebné zapojiť obyvateľstvo
prostredníctvom občianskych aktivít, združení a podnikateľov, aby sa v
programovom dokumente premietli predstavy a potreby tých, ktorí budú
program realizovať. Spôsob spoločného plánovania vytvára predpoklady pre
úspešnejšie presadzovanie záujmov obce v nových podmienkach Európskeho
spoločenstva, kde takýto prístup k procesu programovania je nielen vyžadovaný,
ale aj presadzovaný.
Programovanie rozvoja sa v súčasnosti nevyhnutne spája aj s pojmom
integrácie do Európskeho spoločenstva a s čerpaním zdrojov zo štrukturálnych
fondov, ďalších zdrojov spoločenstva ako aj rôznych iných zdrojov dostupných
regionálnej a miestnej správe, podnikateľom a občianskym združeniam.

Názov dokumentu

-

Forma spracovania

-

Riadenie procesu
spracovania

-

Obdobie spracovania

-

Financovanie
spracovania

-

Zámer aktualizácie PRO
Program rozvoja obce Šarovce na roky 2016 - 2025
pracovníkmi samosprávy,
s pomocou externých odborníkov (spolupráca),
pracovné skupiny boli zložené z vedenia obce,
zamestnancov OcÚ, poslancov OZ
súčasťou prieskumu boli aj mimovládne organizácie
a podnikateľské subjekty v obci,
zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou:
zapojenie prostredníctvom dotazníkového prieskumu,
informovanie prebiehalo formou www stránky,
prostredníctvom zasadnutí OZ.
PRO bol spracovaný v priebehu roka 2016
harmonogram spracovania je uvedený v nasledujúcej
tabuľke.
náklady na vlastné spracovanie boli financované
z rozpočtu obce .

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

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

I

Harmonogram spracovania PRO
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

IX

X

XI

XII

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012
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PRO bol aktualizovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., ktorý definuje
Program rozvoja obce ako strednodobý programový dokument, obsahujúci
analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja,
ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých oblastiach života obce.
Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného
zabezpečenia. Zákon stanovuje aj úlohy, týkajúce sa vypracovávania,
schvaľovania, zabezpečenia plnenia a pravidelného vyhodnocovania predmetného
programového dokumentu. Pri spracovaní programu boli rešpektované zásady
regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky
Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie
o štrukturálnych fondoch).
Použité participatívne metódy
Metóda
Tlačené materiály
Verejné informačné tabule
Informačné formuláre, tabuľky
údajov,
Internetové stránky
Využitie existujúcich médií
Zverejňovanie informácií
v miestnej tlači
Stretnutia
Stretnutia s kľúčovými
ľuďmi/skupinami
Návšteva v dotknutom území
Verejné vypočutie
Využitie miestnych ľudí na
získavanie názorov
Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre záujmové skupiny
Dotazník pre širokú verejnosť
Poradné skupiny
Miestne poradné skupiny
Riešenie problémov
Rokovanie bez prítomnosti
moderátora/facilitátora

Informovanie
verejnosti

Získavanie
názorov
verejnosti

Zohľadnenie
názorov
verejnosti

áno

áno

áno

áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno

áno

áno

áno
áno

áno
áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno
áno
áno

Zdroj: vlastné spracovanie

Východiskové dokumenty
Súlad PRO s dokumentami na miestnej, národnej a nadnárodnej úrovni:
Miestnej úrovni
-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
strednodobý programový dokument spracovaný na úrovni obce,
Program odpadového hospodárstva,
Viacročný rozpočet,
Územný plán obce.

ktorý

je
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Národnej úrovni










Partnerská dohoda určuje stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie
fondov EÚ tak, aby sa dosiahli priority stratégie Európa 2020. Ide teda o
základný národný dokument, ktorý zastrešuje všetky operačné programy SR
pre nové programové obdobie,
Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a
programom SR na roky 2014 - 2020 - pozičný dokument identifikuje z
pohľadu Európskej komisie hlavné rozvojové potreby s možnosťou
financovania opatrení v rámci fondov Spoločného strategického rámca EÚ v
podmienkach SR,
Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných
fondov pre programové obdobie 2014 – 2020,
Integrovaný regionálny operačný program „IROP“ - predstavuje
programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorého
globálnym cieľom je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť
udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a
udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť
regiónov, miest a obcí,
Program rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja,
Program odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015.

Nadnárodnej úrovni
Programové dokumenty Európskej únie pre využitie štrukturálnych fondov tvoria:


Stratégia EÚ 2020
hospodársky rast.

-

cieľ:

konkurencieschopnosť,

zamestnanosť

a

Jednotlivé strategické dokumenty sú vypracovávané vo vzájomnej nadväznosti
a postupnosti.
Tematické ciele v súlade so stratégiou Európa 2020:
1) posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;
2) zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie
ich využívania a kvality;
3) zvýšenie
konkurencieschopnosti
malých
a
stredných
podnikov
a
poľnohospodárskeho sektora (v prípade EPFRV) a sektora rybného
hospodárstva a akvakultúry (v prípade EFNRH);
4) podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;
5) podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizík;
6) ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania
zdrojov;
7) podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach;
8) podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily;
9) podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe;
10) investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania;
11) zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy.
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Pozičný dokument definuje nasledujúce prioritné oblasti:
-

podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie
infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť
rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce
trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov
moderná a profesionálna verejná správa

Operačné programy pre nové programové obdobie:









Výskum a inovácie
Integrovaná infraštruktúra
Ľudské zdroje
Kvalita životného prostredia
Integrovaný regionálny operačný program
Efektívna verejná správa
Rybné hospodárstvo
Program rozvoja vidieka

Zdroje financovania pre nové programové obdobie:
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Európsky sociálny fond (ESF)
Kohézny fond (KF)
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a rybného hospodárstva
(EPFaRV)
Ďalšie možnosti čerpania fondov:
Švajčiarsky finančný mechanizmus
Dotačný systém Ministerstva kultúry SR
Dotácie Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR
Dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dotácie Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR
Environmentálny fond
Nadácia Orange
Nadácia Pontis a iné.

Uplatnenie integrovaného prístupu
Integrovaný prístup bol uplatnený pri procese PRO, kde boli zohľadnené potreby
a požiadavky všetkých zainteresovaných skupín - obyvateľov, občianskych
združení, záujmových skupín obyvateľov, podnikateľských subjektov, obec a jej
jednotlivé orgány. Vo fáze príprav spracovania - prostredníctvom dotazníkového
prieskumu, ako aj v rámci schvaľovacej fázy PRO, kde bol návrh dokumentu
zaslaný zainteresovaným skupinám
na záverečnú úpravu, doplnenie
a odsúhlasenie.
7
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Integrovaný prístup bol uplatnený v prípade finančného zabezpečenia
jednotlivých priorít a cieľov. Financovanie sa realizuje z viacerých zdrojov –
verejných a súkromných. Verejné zdroje uplatňujú integrovaný prístup z hľadiska
horizontálneho ako aj vertikálneho. Z horizontálneho hľadiska predstavuje
kombinovanie viacerých možných zdrojov EÚ (Operačných programov).
Z vertikálneho hľadiska sú integrované zdroje EÚ, úrovne SR, VÚC a nakoniec na
najnižšej úrovni miestnej samosprávy.
PRO sa skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou
súčasťou.

Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
Názov projektu

Regenerácia centrálnej zóny obce
Šarovce
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Rozšírenie kamerového systému
Zachráňme stromy v Šarovciach
Vytvorenie detského ihriska / CZ
Rekonštrukcia a modernizácia
chodníkov I. a II. etapa
Urobíme zo Šaroviec zelenú oázu
Rekonštrukcia, modernizácia
a dostavba komunitného centra
Šarovce

Hala pre úpravu a
separovaného odpadu

zhodnotenie

Rekonštrukcia, prístavba
a modernizácia ZŠ s MŠ Šarovce

Finančné zdroje
Vlastné
Iné
zdroje
zdroje

Číslo opatrenia

Stav
prípravy

Rok
realizácie

4.1
Regenerácia sídiel

ukončený

2010

18.309 €

347.867 €

ukončený

2012

10.077 €

50.387 €

ukončený

2012

755 €

3.000 €

ukončený

2012

175 €

3.500 €

ukončený

2013

3.382 €

1.300 €

ukončený

2013 2014

50.263 €

58.944 €

ukončený

2014

487 €

4.750 €

ukončený

2014

14.249 €

92.135 €

ukončený

2014

226.537

62.500 €

ukončený

2015

17.821 €

338.589 €

LEADER
O6V0K
Prevencia
kriminality
Program obnovy
dediny
Dedina roka 2013
Obnova dediny a
obohatenia života
na dedine
3.4.2. Obnova a
rozvoj obcí
LEADER
POD-ZD-117
Program obnovy
dediny
2.1b Podpora
komunitných
centier zameraných
na posilňovanie
sociálnej inklúzie
Uznesenie správnej
rady č. 44-3/2014P
Program
odpadového
hospodárstva SR a
komoditných
programov
zúčastnených
sektorov
1.1 Infraštruktúra
vzdelávania
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ANALYTICKÁ ČASŤ
1. Analýza vnútorného prostredia
1.1 Základná charakteristika obce
História

Prvá trvalá dedina vyrástla v mladšej dobe kamennej, v 6. a 5. tisícročí pred Kr.
Vtedy tu stáli dlhé veľkorodinné domy s kolovou konštrukciou, so stenami
vypletanými prútím a s hlinenou omietkou. Osadníci boli roľníkmi a chovateľmi
domácich zvierat. Do našej zeme zasiali prvé obilné zrno a prví skultúrňovali
krajinu.
V neskorej dobe kamennej, okolo roku 3 000 pred Kr. sa zaznamenalo
v Šarovciach intenzívne osídlenie ľudu s badenskou kultúrou (nazvanou podľa
rakúskeho
náleziska).
Azda
najvýraznejšie
stopy
tu
zanechal
ľud
tzv. maďarovskej kultúry, jednej z najvýznamnejších civilizácií domáceho
prostredia tých čias (asi 1700 - 1500 pred Kr.) Na počiatku strednej doby
bronzovej prispeli k zmenám kultúrneho výrazu cudzie vplyvy z Potisia
a z dolného Dunaja. K pamiatkam tých čias patria dve bronzové dýky nájdené
v kultúrnych jamách. Mladšia doba bronzová (prvá pol. 12. stor. pred Kr.) je
spätá s čakanskou kultúrou (nazvanou podľa náleziska mohyly vojenského
náčelníka v Čake). Medzi pamiatkami vyniká bohatý súbor keramiky zámerne
uložený v jame na sídlisku. Dobu bronzovú uzatvára velatická kultúra(12. 11. stor. pred Kr.) V staršej dobe železnej (od konca 9. do polovice 5. stor. pred
Kr.) došlo k dočasnému úbytku osídlenia. Ani vtedy však kataster obce Šarovce
nezostal bez života. Po slabších stopách kalendeberskej kultúry tu okolo polovice
6. storočia pred Kr., alebo krátko potom vznikla menšia osada. V jej materiálnom
odkaze
vidno
vplyv
lesostepy
východnej
Európy.
K veľkému rozkvetu územia dnešných Šaroviec došlo v dobe laténskej (450
až zmena letopočtu), kedy Kelti svojou vysokou úrovňou kultúry a remeselnou
obratnosťou a umom priblížili strednú Európu až na samý okraj vyspelej
stredomorskej vzdelanosti.
Situácia sa zmenila v tzv. dobe veľkého sťahovania národov (5-6. stor. po Kr.).
Značný úbytok obyvateľstva je dôsledkom jeho odchodu pred vojnovým
nebezpečenstvom. Z východu sa tlačili hunské nomádsko-jazdecké zväzy, s nimi
a po nich prišli nové germánske bojachtivé družiny. Po čase však toto miesto
vábilo k osídleniu aj naďalej, ale to už prišlo nové slovanské obyvateľstvo. Našlo
tu to, čo potrebovalo k životu: úrodnú pôdu a dobré komunikačné zapojenie. Ale
až do tatárskeho plenu (13. stor.), kedy osada na južnom konci dnešných
Šaroviec zanikla. Možno, že k presunu osídlenia prispela aj zmena koryta rieky
Hron, ktorá predtým bola na dosah.
Spomínaná prvá hodnoverná písomná zmienka o obci z roku 1245 sa vzťahuje
na Veľké Šarovce, v chotári ktorých vznikli Malé Šarovce, písomne doložené
v roku 1272 pod názvom Saroy. Boli to stáročia samostatné obce od ich
administratívneho zlúčenia v roku 1943. O tom, že Veľké Šarovce jestvovali
dávno pred rokom 1245, svedčí skutočnosť, že už v roku 1266 bol v obci kostol
a dva mlyny.
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V roku 1506 patrila obec panstvu Levíc, neskôr časť rodine Révayovcov,
Benickým, Hunyadyovcov. V 18. storočí bola obec známa chovom koní.
Obyvatelia ryžovali v Hrone zlato. Malé Šarovce patrili ostrihomskému
arcibiskupstvu. Obec v minulom storočí tri krát vyhorela, v roku 1856 skoro
úplne.
Zaujímavé údaje sa nachádzajú v tureckých daňových súpisoch z roku 1664,
kedy obce, po dobytí Levického hradu 2. novembra 1663, patrili v rámci
tureckého ejáletu (väčšieho administratívneho územia) so sídlom v Nových
Zámkoch do tekovského obvodu Turkov. Tento súpis Veľké Šarovce uvádza ako
,,Nagy Sára". Spomína tu 47 domácností a 66 daňovníkov menovite. Z mien sa
v ňom vyskytujú: Szabó, Sós, Kelemen, Pásztor, Tóth, Kósa, Kántor a pod.
V Malých Šarovciach (,,Kiss Sára") bolo 39 domácností, 54 daňovníkov a medzi
nimi sú aj také, ktoré sú aj teraz známe v obci, napr. Tóth, Kajtár, Szabó,
Pásztor a pod. Obyvatelia okrem dane za domácnosť a osobu museli Turkom
odvádzať desiatok z pšenice, muštu, konope a ľanu, fazule a hrachu, platili daň
z dreva, za pasenie, za nevestu, za dobytok, užívanie pozemku a pod. Našťastie
turecká nadvláda bola len krátkym obdobím v živote našich obcí, ich obyvatelia
však prežívali aj neskoršie ťažké roky, spôsobené stavovskými povstaniami,
revolúciou 1848-49, prvou a druhou svetovou vojnou, politickými a sociálnymi
zmenami po roku 1945. Napriek tomu sme sa dožili dneška.
Dnešná obec Šarovce vznikla v roku 1943 zlúčením obcí Veľké Šarovce a Malé
Šarovce. V roku 1951 bola do obce včlenená i osada Veselá, ktorá pôvodne
patrila do obce Turá.
Geografická poloha obce, sídelná štruktúra
Obec leží na pravej strane rieky Hron, v juhovýchodnej časti okresu Levice,
vzdialená 17 km od okresného mesta Levice, 7 km od mesta Želiezovce, 44 km
od mesta Nové Zámky a 31 km od mesta Šahy.
Administratívne je obec zaradená do územnosprávneho celku Nitrianskeho
samosprávneho kraja a do NUTS II Západné Slovensko. Z geografického hľadiska
obec patrí do regiónu Tekov.
Obec je napojená na celoštátny dopravný systém prostredníctvom cesty I. triedy
č. I/76 Štúrovo – Kalná nad Hronom (Levice) – Hronský Beňadik, ktorá sa
v tesnej blízkosti obce križuje s cestou I. triedy č. I/75 Nové Zámky – Veľký
Krtíš. Cesta III. triedy č. III/051053 zabezpečuje lokálne spojenie s obcou Jur
nad Hronom, Starý Hrádok, Levice.
Rozloha katastrálneho územia je 2 538 ha. Pozostáva z troch katastrálnych
území – Veľké Šarovce, Malé Šarovce, Veselá. S počtom obyvateľov 1638 patrí
k veľkým obciam. Hustota obyvateľstva je 64,5 obyvateľa na km2.
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1.2 Vnútorné zdroje
1.2.1 Ľudské zdroje
Demografia:
V súčasnosti žije v obci 1 638 obyvateľov, pričom počet obyvateľov na km2 je
64,5. Hustota obyvateľstva v Nitrianskom kraji je 112 obyvateľov na km2 a v
okrese Levice je 77 obyvateľov na km2.
Vývoj počtu obyvateľov
Rok

Počet obyvateľov

Rozdiel

1970

2057

1980

1834

[rozdiel 1980-1970: -223]

1991

1639

[rozdiel 1991-1980: -195]

2001

1621

[rozdiel 2001-1991: -18]

2011

1654

[rozdiel 2011-2001: -33]

2014
1638
Zdroj:www.sodbtn.sk

[rozdiel 2014-2011: -16]
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Z uvedeného vidieť že za posledných 40 rokov prišlo k zníženiu počtu obyvateľov,
čo bolo spôsobené najmä odlivom mladých ľudí z dediny do miest. Od roku 1991
vidíme určitú stabilizáciu počtu obyvateľov. Základným indikátorom vývinu obce
v budúcnosti je však veková štruktúra obyvateľstva.
Veková
štruktúra
Vek

2001
Počet

2011

%

Počet

%

0-5

101

6,2

108

6,5

6 - 14

185

11,4

168

10,2

1006

62,1

1177

71,2

328

20,2

201

12,2

Produktívny
Poproduktívny
Priemerný vek

37,1

38,6

Zdroj: štatistický úrad SR
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Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Vzdelanie
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské,
inžinerské, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Ostatní bez udania školského
vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania

2001
744
285
28
30
111
36
2

2011
686
196
149
29
142
35
10
16

27

62

3

3

12

22

340

304

Zdroj: sodb.infostat.sk

Pri porovnaní výsledkov SODB z roku 2001 a 2011 vidíme pokles obyvateľov
s nižším stupňom vzdelania, naopak výrazným spôsobom stúpol počet
obyvateľov so stredným odborným vzdelaním, ako aj vysokoškolským vzdelaním.

Národnosť
Národnosť
Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Česká
Nemecká
Iná
Nezistená
Spolu

2001
616
746
212
0
12
0
2
33
1621

2011
796
752
28
0
8
0
6
64
1654

Zdroj: štatistický úrad SR

Z porovnania výsledkov vidíme najmä výrazný pokles obyvateľov rómskej
národnosti, čo však nie je spôsobené odlivom Rómov z obce Šarovce, ale tým, že
sa hlásia k inej ako rómskej národnosti.
Atlas rómskych komunít z roku 2013 udáva, že z celkového počtu obyvateľov
1622 až 45,7% je rómskej populácie.
Zdroj://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/atlas_2013_priloha.pdf
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Náboženstvo
Náboženské vyznanie
Šarovce
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského
vyznania
Reformovaná kresťanská cirkev
Evanjelická cirkev metodistická
Cirkev československá husitská
Kresťanské zbory
Náboženská spoločnosť Jehovovi
svedkovia
Cirkev Ježiša Krista Svätých
neskorších dní
Bez vyznania
Nezistené
Spolu

Muži Ženy

Spolu

569
1
2
25

609
2
0
22

1 178
3
2
47

52
4
1
3
3

54
7
0
4
11

106
11
1
7
14

0

1

1

108
49
817

82
45
837

190
94
1 654

Zdroj: SODB 2011

V obci je najväčšou mierou zastúpené obyvateľstvo
vierovyznania, ktoré tvorí až 71% zo všetkých obyvateľov.

Rímskokatolíckeho

Kultúrny a spoločenský život v obci
Kultúrny a spoločenský život v obci sa dá považovať za uspokojivý, avšak s
pomerne veľkým potenciálom rozvoja. Kultúra v obci má viacero menovateľov a
je podporovaná takmer všetkými organizáciami, ktoré v obci pôsobia. Styčným
bodom je Obecný úrad ktorý je rôznou mierou zapojený takmer do všetkých
aktivít.
Pravidelne sa v obci organizujú nasledovné akcie:







február – Matičiarsky ples
apríl - Deň narcisov - Liga proti rakovine; Turičná slávnosť; Rybársky deň;
máj - Stavanie mája; Športový futbalový turnaj
jún - Rozlúčka žiakov ZŠ – deviataci; Deň detí; Jánska vatra; Deň obce
október – Deň úcty k starším a pozdravenie jubilantov
december - Mikuláš a Vianočný bazár

Toho času sa v obci nachádzajú nasledovné zariadenie pre kultúrny život:
-

dom kultúry
futbalový štadión
komunitné centrum.
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Momentálne v obci pôsobia tieto spolky:
Formulár č. A 5 - Evidencia mimovládnych
organizácií
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Názov:
Občianske združenie „Spoločná budúcnosť “
Dolnohronské rozvojové partnerstvo
Matica slovenská
Csemadok
Country skupina Arizona
Rybársky spolok Granus
Poľovnícke združenie Bažant
TJ Klas Šarovce

1.2.2. Materiálne zdroje
Infraštruktúra a vybavenosť domácností:
Obec má v súčasnosti vybudovanú kompletnú infraštruktúru. Je tu vybudované
elektrické vedenie, plynovod, obec má vlastný zdroj vody, verejný vodovod,
biologickú čistiareň odpadových vôd. Obec nemá vybudovanú kanalizáciu,
občania na vývoz odpadových vôd zo žúmp využívajú zmluvných prepravcov,
ktorí vyvážajú odpadovú vodu do miestnej čistiarne odpadových vôd.
V obci Šarovce bol zavedený zber odpadov. Zber separovaného odpadu vykonáva
príspevková organizácia obce - SLUŽBY Šarovce už od roku 1996, nielen pre
našu obec, ale aj pre iné obce z okolia. Táto firma sa venuje zberu plastov, skla
a papiera už mnoho rokov a jej sortiment zberu sa rozšíril aj o ďalšie materiály tetrapak, polystyrén a malé kovové obaly. Zber separovaného odpadu sa
vykonáva 1x mesačne.
Nakladanie s komunálnym odpadom (KO) zabezpečuje v súčasnosti Tekovská
ekologická spoločnosť s.r.o. z Nového Tekova. Zber KO sa vykonáva 2x mesačne
každý druhý utorok.
Internetový signál sa v obci šíri mikrovlnne, ako aj cez mobilných operátorov,
chýba však pokrytie širokopásmovým internetom. Obec je plne pokrytá všetkými
troma sieťami mobilných operátorov, pre televízny a rozhlasový signál obyvatelia
vo veľkej miere využívajú služby poskytovateľa družicového spojenia, spoločnosti
DIGI, SKYLINK alebo služby Magio sat.
Sociálna infraštruktúra
Školstvo a výchova
Od 1.júla 2009 došlo k spojeniu Základnej školy - Alapiskola s VJM a VJS s
materskou
školou
do jedného právneho
subjektu - Základná škola
s materskou školou - Alapiskola és Óvoda so sídlom v Šarovciach. Súčasťou
Základnej školy s materskou školou - Alapiskola és Óvoda je školská jedáleň,
školská kuchyňa a školský klub detí.
Materská škola je dvojtriedna s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím
jazykom maďarským. Prevádzka MŠ je od pondelka do piatka od 7:00hod.
do 16:00hod. V súčasnosti je zapísaných 41 detí.
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Základná škola
Vývoj počtu detí v ZŠ a MŠ

Základná
škola

SJ
MJ

Materská škola

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

63
79
48

64
82
42

66
79
45

67
77
36

63
76
41

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
V obci sa nachádza ambulancia všeobecného lekára a stomatológa, ktorí ordinujú
denne.
Obec poskytuje pre svojich občanov opatrovateľskú službu v domácnosti,
v súčasnosti zamestnáva 1 opatrovateľku, ktorá opatruje 4 občanov. Obec
zabezpečuje tiež rozvoz obedov.
Od roku 2006 obec prevádzkuje komunitné centrum, ktoré vzniklo
rekonštrukciou budovy bývalého rómskeho klubu, čím sa vytvorili podmienky
a priestor pre činnosť komunitnej sociálnej práce, ktorú v obci vykonávajú dvaja
pracovníci.
Od roku 2012 obec centrum rekonštruovala z fondov EU. Projekt bol ukončený
v roku 2015. V priestoroch pribudli nové sociálne zariadenia, s možnosťou
sprchovania, priestory pre tvorivé dielne a pre pohybové aktivity, nové počítače
a tlačiareň. Centrum má celoročnú prevádzku.
Obec od roku 2006 prevádzkuje tiež informačné centrum, ktoré je súčasťou
komunitného centra.
Hlavným cieľom zriadenia informačného centra, bolo vytvoriť potrebný priestor,
v ktorom bude pracovník poskytovať služby cieľovej skupine (všetkým
nezamestnaným občanom, občanom so zníženou pracovnou schopnosťou, ľudom
po 50-tke, nakoľko títo sa radia k rizikovým skupinám na trhu práce, a tiež
mládeži po skončení školy), ako aj všetkým občanom, ktorí jeho služby
vyhľadajú. Pracovník informačného centra poskytuje služby v mieste bydliska, čo
je výhodou cieľovej skupiny, prístup k jednotlivcom je individuálny a cielený.
Taktiež spolupracuje s pracovníkmi ÚPSVaR v Leviciach a v Želiezovciach,
komunikuje s pracovníkmi úradných inštitúcií, čím sa uľahčil postup jednotlivých
krokov medzi cieľovou skupinou a úradmi.
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Domový a bytový fond

2001
410
383
27
4
7
32

Počet rodinných domov (RD) všetkých
Počet trvalo obývaných RD
Počet RD neobývaných
Počet RD určených na rekreáciu
Počet bytových domov (BD)
Počet bytov v BD

2015
411
384
27
2
7
32

Majetok obce
Analýza aktív a pasív obce za rok 2014
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť Skutočnosť
k
k
31.12. 2013 31.12.2014
2347659,82 2582945,33
1992171,32

2346787,65

31938,95

23495,24

Dlhodobý hmotný majetok

1644869,98

2007930,02

Dlhodobý finančný majetok

315362,39

315362,39

Obežný majetok spolu

353845,44

233280,69

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

90,41

90,41

18749,37

16665,50

332364,23

208232,39

2641,43

3782,37

0

0

1643,06

2876,99

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát
Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť Skutočnosť
k
k
31.12. 2013 31.12.2014
2347659,82 2582945,33
1634225,74

1794764,26

110,20

110,20

0

0

1634115,54

1794654,06

48946,03

182978,06

Rezervy

12042,28

15165,67

Zúčtovanie medzi subjektami VS

12195,27

4281,71

1264,78

3692,64

23443,70

111318,04

0,00

48520,00

664488,05

605203,01

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Rozpočet na roky 2015 - 2017
Príjmy celkom
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
Skutočnosť
upravený
k 31.12. 2015
1 427 670,32
1 430 037,00

Plán na rok
2016
1 148 584,00

Plán na rok
2017
986 073,00

1 029 881,77
261 104,78
139 050,77
9,68

991 773,00
132 098,00
24 713,00
0,00

986 073,00
0,00
0,00
0,00

Rozpočet
Skutočnosť
upravený
k 31.12.2015
1 423 932,82
1 392 878,82

Plán na rok
2016
1 148 584,00

Plán na rok
2017
986 073,00

1 027 519,88
261 099,67
139 050,77
0,00

Výdavky celkom
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky
RO
s právnou
subjektivitou

492
438
18
474

129,51
944,05
200,00
659,26

469
434
17
471

591,18
410,15
760,00
117,49

487
55
156
449

079,00
400,00
811,00
294,00

494
24
17
449

685,00
334,00
760,00
294,00
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1.2.3 Ekonomické zdroje
Podnikateľská činnosť:
V obci Šarovce pôsobia podnikatelia v rôznych odvetviach výroby, predaja
a služieb. V nasledovnej tabuľke uvádzame prehľad podnikateľských subjektov
pôsobiacich na území obce.

Číslo

Názov PO/sídlo/Sk NACE:

Počet
zamestnancov
(rok)

1

Farma Kissová - pestovanie a predaj ovocia a
zeleniny

30

2

Baška - servis nákladných automobilov,
poľnohospodárskej techniky a traktorov

7

3

Unicom Trubíni - chov hospodárskych zvierat /
spracovanie živočíšnych produktov

3

4

T a M Trans - nákladná doprava, špedícia, čerpacia
stanica pohonných hmôt

5

Haiteg - veľkoobchod so zabezpečovacou technikou,
servis a opravy zabezpečujúcich zariadení

6

6
7
8
9
10
11
12

Motel ARD - reštauračné služby
DÉJÁ VU s.r.o.
Gazdovské potreby
COOP Jednota
Potraviny ABC
Potraviny ABC PLUS
Pošta

3
1
1
6
3
3
3

160

Pre ďalší rozvoj obce je dôležité, aby podnikatelia v obci dokázali vytvoriť
dostatok pracovných miest pre zamestnanie obyvateľov obce.
1.2.4 Prírodné zdroje
Geomorfologické pomery:
Územie obce leží v Podunajskej panve, ktorá je svojim rozsahom totožná s
geografickým pojmom Podunajská nížina, konkrétne v jej východnej časti
s názvom Hronská tabuľa.
Geologicky je toto územie tvorené treťohornými sedimentami, predovšetkým s
modrošedými a zelenošedými ílmi, slienitými ílmi, zriedkavejšie slieňmi
a slienitými vápencami. Tieto sú prekryté kvartérnymi sedimentmi spraší a
sprašových hlín. Reliéf predmetného územia je málo členitý prevažne rovinatý.
Nadmorské výšky sa pohybujú v rozpätí 134 – 150,5m.
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Klimatické pomery:
Celé posudzované územie sa nachádza v teplej oblasti s priemerne 50 a viac
letnými dňami za rok (s denným maximom teplôt > 25°C). V rámci tejto oblasti
je zaradené do okrsku T2 – teplý suchý s miernou zimou.
Priemerná ročná teplota 10,7°C a priemerná teplota vo vegetačnom období 19°C.
Predmetné územie je charakterizované dlhou vegetačnou dobou, ktorá súvisí so
skorým príchodom jari, neskorým nástupom jesene a miernou zimou.
Najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou 22,5°C. Naproti tomu
najchladnejším január s priemernou teplotou -2°C. Dlhoročný priemerný ročný
úhrn atmosférických zrážok sa pohybuje okolo 537 mm, pričom úhrn počas
vegetačného obdobia predstavuje 356 mm. Zrážkovo najvýdatnejšie sú mesiace
máj až júl, pričom počas nich padajú zrážky prevažne vo forme búrkových
dažďov.
Hydrologické pomery:
Územie obce Šarovce sa nachádza v povodí rieky Hron, ktorá je dominantným
tokom v celom okrese Levice. Povodie Hrona je najväčším recipientom, pričom
odvádza cca 58% odtokových vôd levického okresu. Dlhodobý priemerný ročný
prietok Hrona v profile Pohronský Ruskov (kde rieka opúšťa okres Levice) je
54,12 m3 . s-1.
V dôsledku regulácie koryta Hrona klesla hladina podzemných vôd o 1-2 m, čo
urýchlilo vysychanie zvyškov lužných lesov.
V katastrálnom území Veľké Šarovce sa nachádza malá vodná elektráreň, ktorá
využíva kinetickú energiu hronskej vody na výrobu elektrickej energie.
V katastrálnom území Malé Šarovce podzemné vody predstavujú pramenisko,
ktoré je zdrojom vody pre obecný vodovod. Jeho výdatnosť je cca 15 l . s-1.
Flóra:
Obec Šarovce je typickou poľnohospodárskou obcou, kde v rámci intenzívnej
poľnohospodárskej výroby došlo k výrazným zmenám v charaktere prírody
a krajiny. Nenájdeme tu ani jeden nezmenený biotop. V prevažnej miere došlo
minimálne k zmenšeniu územia, ochudobneniu druhovej bohatosti, prípadne
prišlo k úplnému zániku biotopov.
Lesné spoločenstvá v okolí Hrona sú považované za pozostatky pôvodných
lužných lesov. Ich súčasná veková štruktúra nie je priaznivá. Výrazne prevládajú
mladé porasty (5 – 25 ročné). V tomto vývojovom štádiu sú porasty často
poškodzované. Dominujú predovšetkým biotické škodlivé činitele - odhryz a
obhryz zverou a utláčanie bylinnou aj krovitou burinou. Staršie porasty majú
vhodnejšiu viacvrstvovú porastovú štruktúru. V hornej etáži dominujú stromy.
Tvoria ju predovšetkým druhy: javor poľný, jaseň štíhly, dub letný, topole
domáce, resp. topoľ šľachtený. Ako negatívum môžeme hodnotiť pomerne
významný výskyt nepôvodných expanzívnych druhov stromov: agát biely
a javorovec jaseňolistý.
V krovinovej vrstve nájdeme druhy: baza čierna, hloh obyčajný, trnka obyčajná.
Z bylín sa vyskytujú: hluchavka škvrnitá, krkoška chlpatá, žihľava dvojdomá,
pakost smradľavý.
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Fauna:
Najpočetnejšou triedou stavovcov sú vtáky. Vodná hladina a brehové porasty
vodných plôch bývajú bohaté na druhy vtákov, ktoré tu hniezdia, alebo sem
prilietajú za potravou. Nachádza sa tu rôznorodá zmes vtákov, či už lesného
spoločenstva alebo spoločenstva vôd.
Z cicavcov sa v území vyskytujú najmä tchor tmavý, líška obyčajná, veverička
stromová, z poľovnej zvery srnec hôrny, zajac obyčajný, sviňa divá, rôzne druhy
hrabošov.
Ochrana prírody:
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny je podľa § 51 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a podľa § 18 a prílohy č. 16
vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z.
úradnou evidenciou chránených území (CHÚ) a chránených stromov (CHS)
Slovenskej republiky. Podľa tohto zoznamu sa v katastrálnom území Veľké
Šarovce nenachádza žiadne územie významné z hľadiska ochrany prírody.
Rovnako sa podľa údajov Štátnej ochrany prírody v predmetnom katastri
nenachádzajú územia zaradené do siete NATURA 2000 ani chránené vtáčie
územia.
Pôdny fond:

Poľnohospodárska
(ha)
Orná
pôda
Kataster
Malé
Šarovce
Veľké
Šarovce
Veselá

Spolu

pôda

TTP a
Trvalé záhra
kultúry dy
Spolu

Nepoľnohospodárska pôda (ha)
Lesná
Zasta Ostat
pôda
Vodná vaná ná
plocha pôda pôda Spolu

708,18 573,42

0,12

10,49

584,03

22,65

15,82 57,09

28,59

124,15

1488,49 1161,43

0,62

25,64 1187,69

129,51

47,31 58,70

65,28

300,80

341,68 315,10

0

0

8,75 12,48

0,75

21,98

4,60

319,7
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1.3 Ex-ante hodnotenie
Nasledujúca tabuľka zobrazuje pripravenosť obce do nadchádzajúceho obdobia v
rámci rozpracovania a prípravy realizácia jendotlivých projektov a stavu prípravy
ich projektovej dokumentácie, prípadne stavebného, či územného konania.
Môžme konštatovať, že obec Šarovce je pripravená realizovať svoj Program
rozvoja, nakoľko má projektové zámery pripravené priamo na realizáciu.

Názov projektu
Dobudovanie kamerového systému
v obci Šarovce
Zelená kultúra okolo Zberného
dvora v Šarovciach

Číslo
opatrenia

Stav prípravy
projektová
dokumentácia
projektová
dokumentácia

Rok
realizácie

Finančné zdroje
Vlastné
Iné zdroje
zdroje
3.505 €

13.935 €

550 €

4.950 €

2. Analýza vonkajšieho prostredia
2.1 Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia
Sociálne a hodnotové faktory:
Vývoj demografie a sociálneho prostredia je jedným z najdôležitejších
faktorov ovplyvňujúcich rozvoj obce. Vymieranie obyvateľstva je však
celoeurópskym problémom a často nie je v moci samosprávy účinným spôsobom
zvrátiť negatívny trend v jej vývoji. Na rozvoj natality však vo veľkej miere
vplýva celková ekonomická situácia v štáte, ako aj v rodinách. Vysoká miera
nezamestnanosti a nízke mzdy, sú zdrojom ekonomickej a sociálnej nestability v
rodinách, spôsobujú migráciu obyvateľstva za prácou, či už v rámci Slovenskej
republiky alebo do zahraničia. Vidiecke oblasti ostávajú skôr len na okraji
spoločenského záujmu, skôr sa na vidiek sťahujú starší ľudia na dôchodok, ako
mladé rodiny.
Tento faktor následne ovplyvňuje všetky ostatné stránky života obce.
Ekonomické faktory:
Ďalším dôležitým faktorom v rozvoji obce je jej vlastný ekonomický
potenciál, ako aj ekonomický potenciál jej obyvateľov.
Nízka kúpyschopnosť obyvateľstva vidieckych oblastí spôsobuje stagnáciu rozvoja
malého a stredného podnikania v obci. Likvidácia poľnohospodárskych družstiev
spôsobila úpadok poľnohospodárskej výroby, domáceho chovu hovädzieho
dobytka, ošípaných a hydiny – v minulosti podielnici družstiev dostávali
naturálie, čím sa zjednodušoval domáci chov. Rovnako aj likvidácia strojárskeho
podniku SES Želiezovce spôsobila nezamestnanosť v regióne. Tieto faktory však
nedokáže riešiť samospráva, tu je potrebný zásah štátu.
Ekologické faktory:
Obec Šarovce má vypracovaný Plán odpadového hospodárstva,
momentálne sa v obci separuje 5 zložiek odpadu - plasty, papier, sklo, kovy,
elektroodpad a nebezpečné odpady. V katastri obce sa nenachádza žiaden väčší
zdroj znečistenia ovzdušia.
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Politické faktory:
Obec Šarovce je súčasťou Vyššieho územného celku Nitra. Táto časť
identifikuje hlavné faktory vonkajšieho prostredia, ktoré priamo alebo nepriamo
ovplyvňujú vývoj samotnej obce. Nitriansky kraj je prevažne vidiecky, pomaly
rastúci región SR, s primeranou atraktivitou a pozíciou, priemerným stupňom
pripravenosti na inovácie, priemerne konkurencieschopný mimo centra
rozvojových aktivít EÚ a s možnosťou cezhraničnej spolupráce s Maďarskou
republikou. Po Košickom a Prešovskom kraji je najľudnatejším krajom SR. NK je
prevažne vidieckym regiónom SR (46,8 % mestského obyvateľstva).
NK sa vyznačuje priemernou zamestnanosťou (miera zamestnanosti 64,1 %). V
prípade NK bude nevyhnutné vyvárať pracovné príležitosti najmä pre ekonomicky
aktívne obyvateľstvo, ktoré dochádza za prácou do iných regiónov (približne 27
000 ekonomicky aktívneho obyvateľstva). Najviac zamestnaných v kraji je v
priemysle (okolo 36 %) a vysoký podiel na zamestnanosti predstavujú verejné
služby (23 %) a celkovo služby (56 %). NK patrí k najproduktívnejším
poľnohospodárskym regiónom SR s celkovou výmerou poľnohospodárskej pôdy
468 669 ha, čo je najviac v SR a podiel poľnohospodárskej pôdy v SR (19,3 %).
Konkurenčná výhoda NK je tvorená vysokým inovačným potenciálom a
vysokokvalifikovanou pracovnou silou v oblasti poľnohospodárstva a chemického
priemyslu a predpokladmi pre rozvoj biotechnológií, nový typ sociálnych služieb
a zdravotnej starostlivosti.
Rizikovým faktorom sa stáva neustále pribúdanie prenesených kompetencií
bez finančného krytia, ako aj znížený koeficient prepočtu podielových daní. Obce
zabezpečujú výkon 4000 kompetencií, v rôznej miere a na rôznej úrovni. Stále
viac sa do popredia dostáva téma komunálnej reformy, ktorá by zabezpečila
odborný výkon najmä prenesených kompetencií. Tu vidíme príležitosť na riešenie
hneď niekoľkých dôležitých otázok. V prvom rade šetrenia verejných financií
napríklad elektronizáciou, vytváraním spoločných úradovní, nie len na výkon
prenesených kompetencií, ale aj niektorých originálnych kompetencií, efektívnym
využívaním ľudských zdrojov.
Významnú úlohu v živote obce a jej obyvateľov zohráva tiež politika štátu,
ako aj vplyv politiky európskej únie na svojich členov. Nestabilita politického
prostredia v rámci SR a vysoká miera korupcie sa môžu považovať za faktory
ohrozujúce rozvoj obce.
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2.2 STEEP analýza
Vonkajšie faktory

Vonkajší potenciál územia

Sociálne
a hodnotové
faktory

Ekonomické
faktory

Vonkajšie obmedzenia územia


Neatraktívnosť vidieckych
sídel



Obec sa nachádza ďaleko
od okresného mesta



Jadrová elektráreň
Mochovce



Nízka kúpyschopnosť
obyvateľstva



Štrukturálne fondy



Likvidácia SES Želiezovce

Ekologické
faktory



Rieka Hron



Prívalové dažde a povodne

Politické faktory



Dobrá a dlhodobá
spolupráca
samospráv – MAS
Dolnohronské
rozvojové
partnerstvo



Nedostatočné financovanie
samospráv



Nedoriešená komunálna
reforma



Navyšovanie kompetencií
bez finančného krytia



Dolnohronské
regionálne združenie
Želiezovce
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3. Zhodnotenie súčasného stavu územia obce Šarovce
3.1 Vyhodnotenie prieskumu verejnej mienky
V obci Šarovce bol v mesiaci marec 2016 distribuovaný dotazník,
zameriavajúci sa na hodnotenie obce, jej vzhľadu, ponuky služieb a možností
zlepšenia. Z celkového počtu rozdaných dotazníkov 500 - sa vrátilo 103, čo je
20,6% , čo môžme považovať za reprezentatívnu vzorku.
V nasledovných tabuľkách uvádzame sumárne výsledky dotazníka:
Vek

0 – 18

19 - 25

26 - 45

45 - 65

66 a viac

spolu

ženy

3

6

28

18

7

62

muži

7

11

11

10

2

41

spolu

10

17

39

18

9

103

1. Ste spokojná/ý so životom vo Vašej obci? (známkujte ako v škole, 1 je
najlepšia známka):
1–
2–
3–
4–
5–
Celková
veľmi
spokojný neviem nespokojný
Veľmi
spokojnosť
spokojný
nespokojný
ženy
2
34
17
5
1
2,47
muži
5
14
5
12
0
3,2
Celková spokojnosť
2,83
2. Napíšte tri veci, na ktoré ste vo svojej obci hrdí, čo by ste ukázali svojim
známym:
ženy
muži
spolu
múzeum

51

múzeum

18

múzeum

69

centrálna
zóna

35

KD, park

9

centrálna zóna

42

KD, park

18

občianska
hliadka

9

KD, park

27

kostoly

12

čerpacia
stanica

8

škola

17

škola

10

centrálna
zóna

7

jazero, Hron

12

jazero,
Hron

8

škola

7

kostoly

12
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futbal

5

farma
Kissová

6

futbal

11

elektráreň
na Hrone

5

futbal

6

občianska hliadka

11

komunitné
centrum

5

separovaný
zber

5

farma Kissová

10

farma
Kissova

4

jazero,
Hron

4

separovaný zber

9

knižnica

4

komunitné
centrum

3

komunitné centrum

8

folklór

4

knižnica

3

čerpacia stanica

8

separovaný
zber

4

folklór

1

knižnica

7

občianska
hliadka

2

elektráreň

1

elektráreň

6

cintorín

1

cintorín

1

folklór

5

socha M.A.

1

cintorín

2

socha M.A.

1

3. Napíšte tri veci, ktoré sa Vám v obci nepáčia:
ženy

muži

spolu

neprispôsobiví
občania

17

neporiadok
(všeobecný, pri
Hrone, na
cintoríne)

26

neporiadok
(všeobecný, pri
Hrone, na cintoríne)

60

neporiadok
(všeobecne, pri
Hrone , na
cintoríne

34

neprispôsobiví
občania

14

neprispôsobiví
občania

31

túlavé psy

15

voľný čas (šport)

12

voľný čas

18
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čierne skládky

8

vypilovanie
stromov pri Hrone

6

túlavé psy

15

cesty

7

zanedbané ulice
(Hronská, Poštová)

5

čierne skládky

10

opustené objekty

6

vandalizmus

4

cesty

9

voľný čas
(podujatia,
ihrisko)

6

čierne skládky

2

vypilovanie stromov
pri Hrone

8

hlasný rozhlas

4

cesty

2

opustené objekty

6

zdravotníctvo

3

herňa

1

zanedbané ulice

6

(Hronská, Poštová
vypilovanie
2
stromov pri Hrone

hlasný rozhlas

1

hlasný rozhlas

5

herňa

2

vandalizmus

5

zanedbané ulice
(Hronská)

1

herňa

3

vandalizmus

1

4. Zaujímate sa o rozvojové zámery obce?:
ženy
muži
spolu

aktívne
14
4
18

pasívne
15
8
23

občas
25
13
38

5. V ktorej oblasti by ste si želali zmeny?:
Oblasť
ženy
muži
spolu
Bývanie
17
2
19

nezaujímam sa
4
6
10

Konkrétne návrhy v oblasti
bytovky

Práca

19

6

25

Zdravotníctvo

20
32
6

2
14
5

22
46
11

práca pre mladých, dielne na
upomienkové predmety
lekáreň
lekár
lepšie vybavenie

6

2

8

obecná polícia, pohrebníctvo

21

8

29

Školstvo
Sociálne služby
Cestná sieť a
chodníky

chodníky pri škole, cesty pred
obchodom
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Internet
a mobilní
operátori
Vodovod a
kanalizácia
Drobné služby
pre
obyvateľstvo
Voľný čas
(šport, kultúra
a pod.)
Obchodná sieť
Iné

15

2

17

dosah

28

22

50

kanalizácia

8

4

12

bankomat, kaderník, obuvník

25

18

43

multifunkčné ihrisko, viac
športu, kultúry, bowling

1

1

2

domáce potreby, drogéria

3

1

4

policajná stanica

6. K rozvoju obce by ste vedeli pomôcť:

ženy
muži
spolu

ženy
muži
spolu

svojimi
vedomosťami
15
8
23
zručnosťou
25
13
38

kontaktmi
8
2
10
financiami
1
1
2

organizačnými
schopnosťami
20
14
34
nemám záujem
pomáhať
6
3
9

Z uvedeného vidieť, že do dotazníka sa zapojila najmä ženská časť populácie, až
63,86% všetkých respondentov.
Respondenti uviedli že sú hrdí najmä na múzeum (71,07 % opýtaných ),
centrálnu zónu (43,26% opýtaných), dom kultúry s parkom (27,81%
opýtaných).
V obci sa im nepáči najmä neporiadok (61,8% opýtaných), nepáči sa im
správanie neprispôsobivých občanov, čo pravdepodobne priamo súvisí aj s
uvedeným neporiadkom.
Ako najväčší nedostatok vnímajú respondenti nedobudovanú kanalizáciu v obci,
absenciu lekára a lekárne, málo aktivít pre mladšiu generáciu, najmä málo
športového vyžitia, zlý technický stav chodníkov a miestnych komunikácií.
Privítali by viac pracovných príležitostí priamo v obci, bankomat a drobné služby
ako kaderník, obuvník a pod.
Obec je v rámci celkovej spokojnosti hodnotená známkou 2,83 (v rámci
školskej terminológie). Záujem o dianie v obci je skôr pasívny, tu sa otvára
priestor pre riešenie obce, pritiahnutie občanov k aktívnej spolupráci, keďže len
9,27 % opýtaných uviedlo, že nemá záujem angažovať sa v dianí obce. Zvyšných
90,73 % respondentov ponúka spoluprácu, najmä svojimi zručnosťami a
organizačnými schopnosťami.
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3.2 SWOT analýza

Životné
prostredie

Silné stránky
 prírodné a klimatické
podmienky
 poloha obce pri rieke
Hron
 produkčná
poľnohospodárska
pôda s dobrou
úrodnosťou
 separácia odpadu

Infraštruktúra









Slabé stránky









vybudovaný
plynovod, vodovod,
elektrifikácia
rekonštruované
verejné osvetlenie
rôznorodosť
obecných budov
futbalový areál
vhodné lokality na
bytovú výstavbu
dopravná dostupnosť









Ekonomické
zdroje





Ľudské zdroje

tradícia včelárstva
životaschopnosť SHR
existujúce
podnikateľské aktivity






Životné
prostredie



aktívne záujmové
spolky
záujem ľudí
o tradičnú kultúru
bohatá história
rôzne spoločenské
podujatia
komunitné centrum

Príležitosti
 tvorba a ochrana
životného prostredia




zvýšenie
environmentálneho







nutnosť protipovodňovej
ochrany
nízke environmentálne
povedomie občanov
znečistené vodné toky
a spodné vody vypúšťaním
fekálií
nesprávna manipulácia
s odpadom – spaľovanie
čierne skládky odpadu
chýbajúca kanalizácia
zlý technický stav
miestnych komunikácií
chýbajúce chodníky
nevysporiadané vlastnícke
práva
zlý stav obecných budov
nízka kvalita rozsahu
služieb
nedostatočná sociálna
starostlivosť
pokrytie internetovým
signálom
nevyhovujúcou verejná
doprava
nízka kúpyschopnosť
obyvateľstva
nedostatok pracovných
príležitostí priamo v obci

neexistencia efektívnych
projektov riešenia rómskej
problematiky
nezáujem občanov o veci
verejné

Ohrozenia
prívalové dažde
znečistené životné prostredie
a ovzdušie
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Infraštruktúra







Ekonomické
zdroje







Ľudské zdroje







povedomia občanov
podpora ekologického
hospodárstva
podpora zavádzania
alternatívnych zdrojov
energie
podpora budovania
kanalizácie
protipovodňové
opatrenia
oprava miestnych
komunikácií a
chodníkov
zavedenie
širokopásmového
internetu
oprava obecných
budov
podpora výstavby
rodinných domov
vybudovanie
viacúčelového
športoviska a detského
ihriska
podpora podnikania
a rozvoj služieb pre
návštevníkov ubytovacích
a stravovacích kapacít
využitie rekreačného
potenciálu obce
podpora rozvoja
malého na stredného
podnikania v
poľnohospodárstve
podpora budovania
cyklotrás
podpora činnosti
záujmových organizácií
organizovanie
obecných aktivít
zapojenie verejnosti do
vecí verejných
podpora mladých rodín
a mládeže
podpora sociálnej
starostlivosti



nevybudovanie kanalizácie



zložitá dostupnosť finančných
zdrojov
zlé podnikateľské prostredie
neusporiadané vlastnícke
vzťahy a pozemky
nezáujem ľudí o poskytovanie
služieb
nedostatočná podpora malých
fariem









pasivita občanov pri riešení
vecí verejných
nedoriešená rómska
problematika
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3.2 Identifikácia kritických oblastí rozvoja
Zo SWOT analýzy možno identifikovať niekoľko základných kritických oblastí,
respektíve bariér obce, ktoré môžeme zhrnúť do piatich základných skupín, a to:


vysoká nezamestnanosť, nízka ekonomická sila obyvateľstva a obce



pasivita obyvateľstva a jeho migrácia



slabá občianska vybavenosť



slabá využiteľnosť prírodných zdrojov



ohrozené životné prostredie

1.






Vysoká nezamestnanosť, nízka ekonomická sila obyvateľstva a obce:
málo pracovných príležitostí v obci a najbližšom okolí
útlmom energetického hospodárstva (SES Želiezovce)
uvoľňovaním pracovných síl v regióne
nízkou priemernou mzdou
nevyhovujúca verejná doprava, ktorá neumožňuje zamestnať sa vo
viaczmenných prevádzkach v priemyselných parkoch
 migráciou vzdelanejších štruktúr obyvateľstva do ekonomicky lukratívnejších
oblastí Slovenska
2. Pasivita obyvateľstva a jeho migrácia
 nízka ponuka práce na miestnej úrovni spôsobuje migráciu mladých a
vzdelaných vrstiev obyvateľstva do ekonomicky zaujímavejších oblastí
 nedostatočná sociálna infraštruktúra
 nedoriešená rómska problematika
3.





slabá občianska vybavenosť
nevyhovujúci stav technickej infraštruktúry
nedobudovaná kanalizácia
nedostatočné pokrytie internetovým signálom
spektrum možností trávenia voľného času

4.





Slabá využiteľnosť prírodných zdrojov
nedoriešené vlastnícke práva k pozemkom
chýbajúca infraštruktúra cestovného ruchu
nevyužitý potenciál rieky Hron
nízka podpora ekologického hospodárstva

5.





Ohrozené životné prostredie
znečistené podzemné aj povrchové vody
nedobudovaná kanalizácia
tvorba čiernych skládok odpadu
nízke ekologické povedomie občanov
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4. Vízia
Na základe SWOT analýzy a dotazníkového prieskumu bola zadefinovaná
nasledovná vízia obce Šarovce do roku 2025:

„ Vytvoriť z obce Šarovce príjemné a pokojné miesto na
bývanie, prácu a oddych pre všetkých jej obyvateľov
a návštevníkov.“

5. Stratégia rozvoja obce Šarovce
Pre proces naplnenia vízie v danom časovom vymedzení zohráva dôležitú
úlohu stratégia rozvoja obce, ktorá sa zameriava na efektívne využitie
existujúcich zdrojov a zároveň na základe nových príležitostí vytvára možnosti
rozvoja v nasledujúcom období. Pre

určenie

stratégie

rozvoja je

nutné

pomenovať základné – globálne ciele, určiť špecifické ciele, ktorými bude
globálny cieľ realizovaný a opatrenia, ktoré predstavujú konkrétne riešenia,
prostredníctvom ktorých je možné naplniť špecifické ciele

a globálne ciele.

Predstavujú zároveň program zabezpečujúci trvalo udržateľný rozvoj obce a
zároveň sú prostriedkom pre získanie grantov zo štrukturálnych fondov EU a
iných zdrojov.
5.1 Strategické ciele
Vychádzajúc z problémovej analýzy, boli určené tri nasledovné prioritné
oblasti:
1. Prioritná oblasť – Hospodárska: zahŕňa problémovú oblasť


vysoká nezamestnanosť, nízka ekonomická sila obyvateľstva a obce

2. Prioritná oblasť – Sociálna: zahŕňa problémové oblasti



pasivita obyvateľstva a jeho migrácia
slabá občianska vybavenosť

3. Prioritná oblasť – Životné prostredie: zahŕňa problémové oblasti



slabá využiteľnosť prírodných zdrojov
ohrozené životné prostredie
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Globálny cieľ
Špecifické ciele

Opatrenia

Globálny cieľ
Špecifické ciele

Opatrenia

Globálny cieľ
Špecifické ciele
Opatrenia

Prioritná oblasť Hospodárstvo
1. Konkurencieschopné hospodárstvo a jeho trvalo udržateľný rozvoj
1.1 Rozvoj tradičnej výroby

1.2 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

1.1.1
Rozvoj tradičných
remesiel

1.2.1
Rozvoj turistickej
infraštruktúry

1.1.2
Rozvoj
poľnohospodárstva

1.2.2
Podpora miestneho
predaja

1.2.3
Podpora spolupráce
na lokálnej úrovni

Prioritné oblasť- Sociálna
1. Vybudovaná verejná infraštruktúra, s bohatou ponukou služieb pre miestne obyvateľstvo
2.1 Regenerácia a rozvoj obce
2.1.1
2.1.2
Zlepšenie stavu
Zlepšenie
a rozširovanie
stavu
technickej
obecných
infraštruktúry
budov
obce

2.1.3
Zlepšenie
stavu
verejných
priestranstiev

2.2 Sociálne služby
2.2.1
2.2.2
Služby pre
Školstvo a
obyvateľstvo
vzdelávanie

2.3 Rozvoj kultúry a športu
2.3.1
2.3.2
Podpora
Podpora
kultúry
športu

Prioritná oblasť – Životné prostredie
1. Čisté životné prostredie s nízkou environmentálnou záťažou
3.1 Protipovodňové opatrenia

3.2 Rozvoj odpadového hospodárstva

3.1.1
Zlepšenie odvodu povrchových vôd

3.2.1
Zlepšenie environmentálneho
povedomia občanov

3.2.2
Odpadové hospodárstvo
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6. Prioritné osy
Prioritná oblasť - Hospodárstvo
Špecifický cieľ 1.1 Rozvoj tradičnej výroby
Opatrenie
Aktivita
1.1.1 Rozvoj tradičných
1.1.1.1 Zriadenie keramickej dielne vrátane
remesiel
obstarania technického vybavenia
/hrnčiarskeho kruhu, vypaľovacej pece ... /
1.1.2 Rozvoj
1.1.2.1 Vytvorenie záhonov liečivých rastlín
poľnohospodárstva
/fytoterapia, bio kozmetika /
1.1.2.2 Podpora včelárstva
Špecifický cieľ 1.2 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Opatrenie
Aktivita
1.2.1
1.1.2.1 Náučné chodníky a cyklotrasy
Rozvoj turistickej
1.1.2.2 Športový rybolov
infraštruktúry
1.1.2.3 Rozširovanie múzea a zbierkového
fondu
1.2.2
1.2.1.1 Produkty miestnych farmárov
Podpora miestneho predaja
1.2.1.2 Podpora miestnych trhov
1.2.3
1.2.2.1 Podpora projektov spolupráce
Podpora spolupráce na
1.2.2.2 Zavedenie regionálnej značky
lokálnej úrovni
1.2.2.3 Zavedenie lokálnej meny

Prioritná oblasť - Sociálna
Špecifický cieľ 2.1Regenerácia a rozvoj obce
Opatrenia
Aktivita
2.1.1 Zlepšenie stavu
2.1.1.1 Merač rýchlosti motorových vozidiel
a rozširovanie technickej
2.1.1.2 Rekonštrukcia chodníkov
infraštruktúry obce
2.1.1.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a
parkovísk
2.1.1.4 Dátové siete – širokopásmový internet
2.1.2 Zlepšenie stavu
2.1.2.1 Stavebné úpravy MŠ /omietky, loggia /
obecných budov
2.1.2.2 Renovácia obecnej knižnice
2.1.2.3 Rekonštrukcia budovy – klub mladých
2.1.2.4 Rekonštrukcia suterénu v dome kultúry
2.1.2.5 Renovácia nájomných bytov vo vlast.
obce
2.1.2.6 Znižovanie energetickej náročnosti
obecných budov
2.1.3 Zlepšenie stavu
2.1.3.1 Výsadba a údržba verejnej zelene
verejných priestranstiev
2.1.3.2 Budovanie detských ihrísk
2.1.3.3 Kamerový systém
Špecifický cieľ 2.2 Sociálne služby
Opatrenie
Aktivita
2.2.1 Služby pre obyvateľstvo
2.2.1.1 Rozvoz obedov pre dôchodcov
2.2.1.2 Opatrovateľská služba v domácnosti
2.2.1.3 Nízkoprahové denné centrum
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2.2.1.4 Miestny rozhlas-mixážny pult
2.2.1.5 Občianska hliadka
2.2.2 Školstvo a vzdelávanie
2.2.2.1 Stratégia vedomostného potenciálu
2.2.2.2 MŠ – vytvorenie dopravného ihriska
2.2.2.3 Zvyšovanie kapacít ZŠ a MŠ
Špecifický cieľ 2.3 Rozvoj kultúry a športu
Opatrenie
Aktivita
2.3.1 Podpora kultúry
2.3.1.1 Podpora tradičných kultúrnych podujatí
2.3.1.2 Podpora tradičnej ľudovej kultúry
2.3.2 Podpora športu
2.3.2.1 Podpora existujúcich organizácií
telovýchovy
2.3.2.2 Údržba a budovanie kapacít na
športové využitie
2.3.2.3 Športovo oddychový areál pod holým
nebom

Prioritná oblasť – Životné prostredie
Špecifický cieľ 3.1 Protipovodňové opatrenia
Opatrenia
Aktivity
3.1.1 Zlepšenie odvodu
3.1.1.1 Budovanie a údržba systému jarkov a
povrchových vôd
rigolov
Špecifický cieľ 3.2 Rozvoj odpadového hospodárstva
Opatrenia
Aktivity
3.2.1 Zlepšenie
3.2.1.1 Vzdelávacie a osvetové aktivity
environmentálneho povedomia 3.2.1.2 Podpora triedeného zberu
občanov
3.2.1.3 Odstraňovanie nelegálnych skládok
3.2.2 Odpadové hospodárstvo 3.2.2.1 Budovanie zberného dvora vrátane
obstarania techniky na podporu
zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov
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REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť je zameraná na popis postupov zabezpečenia realizácie program
rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia program rozvoja, na
základe stanovených merných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram
realizácie program rozvoja obce formou akčných plánov.
7. Popis úloh pri realizácii PRO:
realizácia vyžaduje systematickú prácu skupín odborníkov a samosprávy
pri realizácii PRO:
- Obecné zastupiteľstvo monitoruje implementáciu akčných plánov
obce Šarovce. Posudzuje a schvaľuje návrhy na zmenu a doplnenie
akčných plánov.
- Starosta obce a pracovníci obecného úradu budú zabezpečovať
realizáciu konkrétnych projektov Akčného plánu obce Šarovce.
- Kontrolným orgánom budú poverené jednotlivé komisie Obecného
zastupiteľstva obce Šarovce a kontrolór obce.
- Koordinačným orgánom zabezpečujúcim kooperáciu a komunikáciu
pri realizácii PRO je starosta obce.
- Akčný plán je vytvorený na celé obdobie 2016 – 2025, s potrebou
pravidelného prehodnocovania.
8. Systém monitorovania a hodnotenia PRO
Pre úspešné napĺňanie cieľov PRO je potrebné pravidelné monitorovanie a
hodnotenie realizácie akčného plánu a jeho nadväznosť na prioritné osi.
- Starosta obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne
monitorovaciu
správu,
ktorej
obsahom
je
kvantifikácia
implementácie príslušného akčného plánu.
- Kontrolór obce a príslušné komisie obecného zastupiteľstva raz
ročne predkladajú obecnému zastupiteľstvu hodnotiacu správu,
ktorej obsahom je hodnotenie efektívnosti implementácie akčného
plánu, rozsah využitia finančných prostriedkov, skúma efektívnosť a
účinnosť programovania, identifikuje faktory, ktoré prispeli k
úspešnosti alebo neúspešnosti implementácie programu.
Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebežných hodnotení PRO na programové obdobie 2016 – 2025
Typ hodnotenia

Vykonať prvýkrát

dôvod vykonania / periodicita

Strategické
podľa rozhodnutia obce / koordinátora PRO a vzniknutej
v roku 2018
hodnotenie
spoločenskej potreby
Operatívne
hodnotenie
Tematické
téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť v
v roku 2016,
hodnotenie časti
monitorovacej správe za predchádzajúci
2018, 2020, 2022
PRO
kalendárny rok
Ad hoc
pri značnom odklone od stanovených cieľov
mimoriadne
a doľahnutých hodnôt ukazovateľov pri návrhu na revíziu
podľa potreby
hodnotenie
PRO
Ad hoc hodnotenie
na konci
na základe rozhodnutia starostu / kontrolného orgánu
celého PRO alebo
programovacieho obce, podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ SR,
jeho časti
obdobia
správy auditu ...
Zdroj: Príloha k metodike PRO, 2014, s.25
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9. Akčný plán
Akčný plán pre prioritnú os hospodárstvo
Opatrenie,
Termín
Zodpovedný
Financovanie
aktivita
Opatrenie 1.1.1 Rozvoj tradičných remesiel
Aktivita1.1.1.1
Rok
Samospráva
Zriadenie
2016 Samospráva
50 000,- eur
keramickej
2018
dielne
Opatrenie 1.1.2 Rozvoj poľnohospodárstva

Aktivita1.1.2.1
Vytvorenie
záhonov
liečivých rastlín
Aktivita1.1.2.2
Podpora
včelárstva

Rok
2017

Samospráva

Samospráva
800,- eur

Každý
Samospráva
rok od
Samospráva
1 000,- eur
2016
Opatrenie 1.2.1 Rozvoj turistickej infraštruktúry

Aktivita1.1.2.1
Náučné
chodníky a
cyklotrasy
Aktivita1.1.2.2
Športový
rybolov
Aktivita1.1.2.3
Rozširovanie
múzea
a zbierkového
fondu

Merný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Keramická
dielňa

1

m2

50

Počet aktivít

10

Každý
rok od
2016

Samospráva

Samospráva
10 000,- eur

km

5

Každý
rok od
2016

Samospráva

Samospráva
10 000,- eur

Počet rybárov

20

Každý
rok od
2016

Samospráva

Samospráva
5 000,- eur

Počet nových
exponátov

10

Opatrenie 1.2.2 Podpora miestneho predaja

Aktivita1.2.1.1
Produkty
miestnych
farmárov
Aktivita1.2.1.2
Podpora
miestnych
trhov

Každý
rok od
2016

Samospráva
a miestni
podnikatelia

Samospráva
a miestni
podnikatelia 5 000,- eur

Počet nových
farmárov

5

Každý
rok od
2016

Samospráva
a miestni
podnikatelia

Samospráva
a miestni
podnikatelia 5 000,- eur

Počet trhov

10

Počet
spoločných
projektov

5

Počet
užívateľov
značky

5

Hodnota meny

5000

Opatrenie 1.2.3 Podpora spolupráce na lokálnej úrovni
Aktivita1.2.3.1
Samospráva
Podpora
Každý
Samospráva
a miestni
projektov
rok od
a miestni
podnikatelia
spolupráce
2016
podnikatelia
5 000,- eur
Aktivita1.2.3.2
Samospráva
Rok
Samospráva
Zavedenie
a miestni
2017 a miestni
značky kvality
podnikatelia
2025
podnikatelia
2 000 eur
Aktivita 1.2.3.3
Samospráva
Rok
Samospráva
Zavedenie
a miestni
2018 a miestni
lokálnej meny
podnikatelia
2025
podnikatelia
5 000 eur
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Časový harmonogram realizácie:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Opatrenie 1.1.1 Rozvoj tradičných remesiel
Aktivita1.1.1.1
Opatrenie 1.1.2 Rozvoj poľnohospodárstva
Aktivita.1.1.21
Aktivita1.1.2.2
Opatrenie 1.2.1 Rozvoj turistickej infraštruktúry
Aktivita1.2.1.1
Aktivita1.2.1.2
Aktivita1.2.1.3
Opatrenie 1.2.2 Podpora miestneho predaja a turistickej infraštruktúry
Aktivita1.2.2.1
Aktivita1.2.2.2
Opatrenie 1.2.3 Podpora spolupráce na lokálnej úrovni
Aktivita1.2.3.1
Aktivita1.2.3.2
Aktivita1.2.3.3

Akčný plán pre prioritnú os sociálnu
Opatrenie, aktivita
Termín Zodpovedný

Financovanie

Merný
Cieľová
ukazovateľ
hodnota
Opatrenie 2.1.1 Zlepšenie stavu a rozširovanie technickej infraštruktúry obce
Aktivita2.1.1.1
Samospráva
Rok
Merač rýchlosti
Samospráva
Počet meračov
2
2016
motorových vozidiel
6 000,- eur
Aktivita2.1.1.2
Rok
Samospráva
Rekonštrukcia
2016 – Samospráva
–
m2
1000
chodníkov
2025
20 000,- eur
Aktivita2.1.1.3
Rekonštrukcia
Rok
Samospráva
miestnych
2016 - Samospráva
–
m2
1000
komunikácií a
2025
20 000,-eur
parkovísk
Aktivita2.1.1.4
Rok
Dátové siete –
Samospráva
2018 - Samospráva
Počet prípojok
450
širokopásmový
100 000 eur
2020
internet
Opatrenie 2.1.2 Zlepšenie stavu obecných budov
Aktivita2.1.2.1
Rok
Samospráva
Stavebné úpravy
Rekonštruované
2016 – Samospráva
–
2
MŠ /omietky,
časti
2018
50 000,- eur
loggia /
Aktivita 2.1.2.2
Rok
Samospráva
Rekonštruované
Renovácia obecnej
2016 – Samospráva
–
2
časti
knižnice
2018
10 000,- eur
Aktivita 2.1.2.3
Rok
Samospráva
Rekonštrukcia
Rekonštruované
2016 – Samospráva
–
3
budovy – klub
časti
2018
100 000,- eur
mladých
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Aktivita 2.1.2.4
Rok
Samospráva
Rekonštrukcia
Rekonštruované
2016 – Samospráva
–
suterénu v dome
časti
2018
10 000,- eur
kultúry
Aktivita 2.1.2.5
Renovácia
Rok
Samospráva
Rekonštrukcia
nájomných bytov
2016 – Samospráva
–
domov a bytov
a domov vo vlast.
2018
30 000,- eur
obce
Aktivita 2.1.2.6
Znižovanie
Rok
Samospráva
Rekonštruované
energetickej
2016 – Samospráva
–
budovy
náročnosti
2025
100 000,- eur
obecných budov
Opatrenie 2.1.3 Zlepšenie stavu verejných priestranstiev
Aktivita 2.1.3.1
rok
Samospráva
Výsadba a údržba
2016 – Samospráva
–
m2
verejnej zelene
2025
10 000,- eur
Aktivita 2.1.3.2
rok
Samospráva
Počet herných
Budovanie detských 2016 – Samospráva
–
prvkov
ihrísk
2025
5 000,- eur
Aktivita 2.1.3.3
Rok
Samospráva
Kamerový systém
2016 - Samospráva
Počet kamier
17 500 eur
2018
Opatrenie 2.2.1 Služby pre obyvateľstvo
Aktivita 2.2.1.1
Samospráva
Každý
Rozvoz obedov pre
– bez
rok od Samospráva
Počet
dôchodcov
finančnej
2016
náročnosti
Aktivita 2.2.1.2
Každý
Samospráva
Opatrovateľská
Samospráva
Počet
rok od
služba
opatrovateliek
2016
84 000,- eur
v domácnosti
Aktivita 2.2.1.3
Každý
Samospráva
Samospráva
Nízkoprahové
rok od
Počet klientov
denné centrum
2016
160 000,- eur
Aktivita 2.2.1.4
Rok
Samospráva
Miestny rozhlasSamospráva
Mix pult
2016
– 3 500 eur
mixážny pult
Aktivita 2.2.1.5
Každý
Samospráva Samospráva Počet
Občianska hliadka
rok od
360 000 eur
dobrovoľníkov
2016
Opatrenie 2.2.2 Školstvo a vzdelávanie
Aktivita 2.2.2.1
Samospráva
Rok
Stratégia
– bez
Počet
2016 - Samospráva
vedomostného
finančnej
uchádzačov
2018
potenciálu
náročnosti
Aktivita 2.2.2.2
Rok
Samospráva
MŠ – vytvorenie
2016 - Samospráva
Počet prvkov
15 000,- eur
dopravného ihriska
2018
Aktivita 2.2.2.3
Rok
Samospráva
Počet nových
Zvyšovanie kapacít
2016 - Samospráva
25 000,- eur
tried
ZŠ a MŠ
2025
Opatrenie 2.3.1 Podpora kultúry
Aktivita 2.3.1.1
Každý
Samospráva
Počet
Podpora tradičných
rok od Samospráva
–
podporených
kultúrnych podujatí
2016
25 000,- eur
podujatí

2

3

2

500
10

10

1

300
1

10

15

15
1+1

10
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Aktivita 2.3.1.2
Každý
Podpora tradičnej
rok od Samospráva
ľudovej kultúry
2016
Opatrenie 2.3.2 Podpora športu
Aktivita 2.3.2.1
Podpora
Každý
existujúcich
rok od Samospráva
organizácií
2016
telovýchovy
Aktivita 2.3.2.2
Každý
Údržba a budovanie
rok od Samospráva
kapacít na športové
2016
využitie
Aktivita 2.3.2.3
Rok
Športovo
2018 - Samospráva
oddychový areál
2025
pod holým nebom

Samospráva
8 000,- eur

Počet podujatí

10

Samospráva
–
7 500,- eur

Počet aktivít

8

Samospráva
–
12 000,- eur

m2

1000

Samospráva
–
30 000,- eur

Počet prvkov

7

Časový harmonogram realizácie
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Opatrenie 2.1.1 Zlepšenie stavu a rozširovanie technickej infraštruktúry obce
Aktivita2.1.1.1
Aktivita2.1.1.2
Aktivita2.1.1.3
Aktivita2.1.1.4
Opatrenie 2.1.2 Zlepšenie stavu obecných budov
Aktivita2.1.2.1
Aktivita2.1.2.2
Aktivita2.1.2.3
Aktivita2.1.2.4
Aktivita2.1.2.5
Aktivita2.1.2.6
Opatrenie 2.1.3 Zlepšenie stavu verejných priestranstiev
Aktivita2.1.3.1
Aktivita2.1.3.2
Aktivita2.1.3.3
Opatrenie 2.2.1 Služby pre obyvateľstvo
Aktivita2.2.1.1
Aktivita2.2.1.2
Aktivita2.2.1.3
Aktivita2.2.1.4
Aktivita2.2.1.5
Opatrenie 2.2.2 Školstvo a vzdelávanie
Aktivita2.2.2.1
Aktivita2.2.2.2
Aktivita2.2.2.3
Opatrenie 2.3.1 Podpora kultúry
Aktivita2.3.1.1
Aktivita2.3.1.2
Opatrenie 2.3.2 Podpora športu
Aktivita2.3.2.1
Aktivita2.3.2.2
Aktivita2.3.2.3
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Akčný plán pre prioritnú os životné prostredie
Opatrenie, aktivita
Termín Zodpovedný Financovanie

Merný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Opatrenie 3.1.1 Zlepšenie odvodu povrchových vôd
Aktivita 3.1.1.1
Rok od
Samospráva
Budovanie a údržba
2016 - Samospráva
–
km
systému jarkov a rigolov
2025
5 000,- eur
Opatrenie 3.2.1 Zlepšenie environmentálneho povedomia občanov
Aktivita 3.2.1.1
Každý
Samospráva
Vzdelávacie a osvetové
rok od Samospráva
–
Počet aktivít
aktivity
2016
1 000,- eur
Aktivita 3.2.1.2
Každý
Samospráva
Podpora triedeného zberu rok od Samospráva
–
Počet aktivít
2016
1 000,- eur
Aktivita 3.2.1.3
Každý
Samospráva
Odstraňovanie
rok od Samospráva
–
Počet aktivít
nelegálnych skládok
2016
5 000,- eur
Opatrenie 3.2.2 Odpadové hospodárstvo
Aktivita 3.2.2.1
Budovanie zberného
Samospráva
dvora vrátane obstarania
Každý
–
Počet novej
techniky na podporu
rok od Samospráva
150 000,techniky
zberu, triedenia
2016
eur
a zhodnocovania
odpadov

3,5

10

10
5

5

Časový harmonogram realizácie
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Opatrenie 3.1.1 Zlepšenie odvodu povrchových vôd
Aktivita3.1.1.1
Opatrenie 3.2.1 Zlepšenie environmentálneho povedomia občanov
Aktivita3.2.1.1
Aktivita3.2.1.2
Aktivita3.2.1.3
Opatrenie 3.2.2 Odpadové hospodárstvo
Aktivita3.2.2.1
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FINANČNÁ ČASŤ
Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu rozvoja je schopnosť
obce v priebehu jeho realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie.
Tieto zdroje vznikajú vo viacerých sférach – v súkromnom sektore, verejnej
správe, ide tiež o zdroje zahraničné, najmä o prostriedky Európskej únie.
Dôležitým zdrojom budú, po dokončení reformy verejnej správy a uskutočnení
daňovej reformy vlastné prostriedky. V dôsledku neexistencie nevyhnutných
podkladových údajov pre stanovenie finančného rámca, v ktorom by sa mal
program rozvoja v strednodobom horizonte pohybovať, je výška prostriedkov
potrebná na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít stanovená len orientačne.
Táto časť bude konkretizovaná v závislosti od reálneho čerpania finančných
príspevkov zo štrukturálnych fondov, možností obecného rozpočtu atď...

Sumárny rozpočet v tis. eur

Prioritná os
hospodárstvo

Prioritná
sociálna

os

Prioritná os
životné
prostredie

Vlastné zdroje
Zdroje EU, VUC
a iné zdroje
Súkromné
zdroje
Vlastné zdroje
Zdroje EÚ, VUC
a iné zdroje
Súkromné
zdroje
Vlastné zdroje
Zdroje EÚ, VUC
a iné zdroje
Súkromné
zdroje

2016
2,9
6,4

2017
2,9
6,4

2018
3,2
6,4

2019
2,9
6,4

2020
2,9
6,4

Rok
2021
2,9
6,4

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5,5

16,3
117,1

16,3
117,1

16,8
117,1

16,3
117,1

16,3
117,1

16,3
117,1

16,3
117,1

16,3
117,1

16,3
117,1

16,3
117,1

163,5
1171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2
14

2,2
14

2,2
14

2,2
14

2,2
14

2,2
14

2,2
14

2,2
14

2,2
14

2,2
14

22
140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022
2,9
6,4

2023
2,9
6,4

2024
2,9
6,4

2025
2,9
6,4

spolu
29,3
64
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Názov
opatrenia

Kód a názov
projektu/aktivity

Klasifik
ácia
stavieb
- trieda

Hlavný
ukazovateľvýsledku,
dosahu

Termín
začatia a
ukončenia
realizácie
projektu /
aktivity

RN Spolu v
eur

Verejné zdroje
celkom v eur

mesiac/rok

a=b+e+f+
g+h

b=c+d

I. Prioritná oblasť hospodárstvo
Opatrenie
1.1.1 Rozvoj
tradičných
remesiel
Opatrenie
1.1.2 Rozvoj
poľnohospodár
stva

Opatrenie
1.2.1 Rozvoj
turistickej
infraštruktúry

Aktivita1.1.1.1
Zriadenie
keramickej
dielne
Aktivita1.1.2.1
Vytvorenie
záhonov
liečivých rastlín
Aktivita1.1.2.2
Podpora
včelárstva
Aktivita1.1.2.1
Náučné chodníky
a cyklotrasy
Aktivita1.1.2.2
Športový rybolov

Opatrenie
1.2.2 Podpora
miestneho
predaja

Aktivita1.1.2.3
Rozširovanie
múzea
a zbierkového
fondu
Aktivita1.2.1.1
Produkty
miestnych
farmárov

Verejné zdroje v eur
Vlastné
celkom

EÚ (EŠIF)
celkom

Súkromné
zdroje v
eur

c

d

e
5 500

98 800

93 300

29 300

64 000

50 000

50 000

5 000

45 000

800

800

800

Dielňa

2016 - 2018

m2

2017

Počet aktivít

2016 - 2025

1000

1000

1000

km

2016 - 2025

10 000

10 000

500

9 500

Počet rybárov

2016 - 2025

10 000

10 000

500

9 500

Počet nových
exponátov

2016 - 2025

5 000

5 000

5 000

Počet nových
farmárov

2016 - 2025

5 000

5 000

5 000

42

P

2016 - 2025

PROGRAM ROZVOJA OBCE ŠAROVCE

Opatrenie
1.2.3 Podpora
spolupráce na
lokálnej úrovni

Aktivita1.2.1.2
Podpora
miestnych trhov
Aktivita1.2.3.1
Podpora
projektov
spolupráce
Aktivita1.2.3.2
Zavedenie
značky kvality

Počet trhov

2016 - 2025

5 000

5 000

5 000

Počet spoločných
projektov

2016 - 2025

5 000

1 000

1 000

4 000

Počet užívateľov
značky

2017 – 2025

2 000

500

500

1 500

Aktivita 1.2.3.3
Zavedenie
lokálnej meny

Hodnota meny

2018 - 2025

5 000

5 000

5 000

1334500

1334500

163 500

6 000

6 000

6 000

II. Prioritná os sociálna
Opatrenie
2.1.1
Zlepšenie
stavu
a rozširovanie
technickej
infraštruktúry
obce

Aktivita2.1.1.1
Merač rýchlosti
motorových
vozidiel

Aktivita2.1.1.2
Rekonštrukcia
chodníkov
Aktivita2.1.1.3
Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií a
parkovísk
Aktivita2.1.1.4
Dátové siete –
širokopásmový
internet

1171000

Počet meračov

2016

m2

2016 - 2025

20 000

20 000

1 000

19 000

m2

2016 - 2025

20 000

20 000

1 000

19 000

Počet prípojok

2018 - 2025

100 000

100 000

5 000

95 000

0
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Opatrenie
2.1.2
Zlepšenie
stavu
obecných
budov

Opatrenie
2.1.3
Zlepšenie
stavu
verejných
priestranstiev

Aktivita2.1.2.1
Stavebné úpravy
MŠ /omietky,
loggia /

Rekonštruované
časti

2016 – 2018

50 000

50 000

3 000

47 000

Aktivita 2.1.2.2
Renovácia
obecnej knižnice

Rekonštruované
časti

2016 - 2018

10 000

10 000

1 000

9 000

Rekonštruované
časti

2016 - 2018

100 000

100 000

5 000

95 000

Rekonštruované
časti

2016 - 2018

10 000

10 000

10 000

Rekonštruované
byty

2016 - 2018

30 000

30 000

3 000

27 000

Rekonštruované
budovy

2016 - 2025

100 000

100 000

5 000

95 000

m2

2016 - 2025

10 000

10 000

1 000

9 000

Počet herných
prvkov

2016 - 2025

5 000

5 000

1 000

4 000

Aktivita 2.1.2.3
Rekonštrukcia
budovy – klub
mladých
Aktivita 2.1.2.4
Rekonštrukcia
suterénu v dome
kultúry
Aktivita 2.1.2.5
Renovácia
nájomných bytov
vo vlast. obce
Aktivita 2.1.2.6
Znižovanie
energetickej
náročnosti
obecných budov
Aktivita2.1.3.1
Výsadba
a údržba
verejnej zelene
Aktivita2.1.3.2
Budovanie
detských ihrísk
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Opatrenie
2.2.1 Služby
pre
obyvateľstvo

Aktivita2.1.3.3
Kamerový
systém

Počet kamier

2016 - 2018

17 500

17 500

3 500

Aktivita2.2.1.1
Rozvoz obedov
pre dôchodcov

Počet

2016 - 2025

0

0

0

Počet
opatrovateliek

2016 - 2025

84 000

84 000

4 000

80 000

Počet klientov

2016 - 2025

160 000

160 000

16 000

144 000

Mix pult

2016 - 2025

3 500

3 500

3 500

Počet
dobrovoľníkov

2016 - 2025

360 000

360 000

36 000

2016 - 2018

0

0

0

Počet prvkov

2016 - 2018

15 000

15 000

5 000

10 000

Počet nových
tried

2016 - 2025

25 000

25 000

5 000

20 000

Počet
zorganizovaných
podujatí

2016 - 2025

25 000

25 000

25 000

Aktivita2.2.1.2
Opatrovateľská
služba
v domácnosti
Aktivita2.2.1.3
Nízkoprahové
denné centrum
Aktivita2.2.1.4
Miestny rozhlasmixážny pult
ktivitaA2.2.1.5
Občianska
hliadka
Opatrenie
2.2.2
Školstvo a
vzdelávanie

Opatrenie
2.3.1 Podpora
kultúry

Aktivita2.2.2.1
Stratégia
vedomostného
potenciálu
Aktivita2.2.2.2
MŠ – vytvorenie
dopravného
ihriska
Aktivita2.2.2.3
Zvyšovanie
kapacít ZŠ a MŠ
Aktivita2.3.1.1
Podpora
tradičných
kultúrnych
podujatí

14 000

324 000
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Opatrenie
2.3.2 Podpora
športu

Aktivita2.3.1.2
Podpora
tradičnej ľudovej
kultúry
Aktivita2.3.2.1
Podpora
existujúcich
organizácií
telovýchovy
Aktivita2.3.2.2
Údržba
a budovanie
kapacít na
športové využitie
Aktivita2.3.2.3
Športovo
oddychový areál
pod holým
nebom

Počet
zorganizovaných
podujatí

2016 - 2025

8 000

8 000

1000

Počet aktivít

2016 - 2025

7 500

7 500

7 500

m2

2016 - 2258

12 000

12 000

12 000

Počet prvkov

2018 - 2025

30 000

30 000

3 000

27 000

162 000

162 000

22 000

140 000

III. Prioritná os životné prostredie
Opatrenie
3.1.1
Zlepšenie
odvodu
povrchových
vôd
Opatrenie
3.2.1
Zlepšenie
environmentál
neho
povedomia
občanov

Aktivita3.1.1.1
Budovanie
a údržba
systému jarkov
a rigolov

km

2016 - 2025

5 000

5 000

5 000

Aktivita3.2.1.1
Vzdelávacie
a osvetové
aktivity

Počet aktivít

2016 - 2025

1 000

1 000

1 000

Aktivita3.2.1.2
Podpora
triedeného zberu

Počet aktivít

2016 - 2025

1 000

1 000

1 000

7000
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Opatrenie
3.2.2
Odpadové
hospodárstvo

Celkom

Aktivita3.2.1.3
Odstraňovanie
nelegálnych
skládok

Počet aktivít

2016 - 2025

5 000

5 000

5 000

Aktivita3.2.2.1
Budovanie
zberného dvora
vrátane
obstarania
techniky na
podporu
zberu, triedenia
a zhodnocovania
odpadov

Počet novej
techniky

2016 - 2025

150 000

150 000

10 000

140 000

1 595 300

1 589 800

214 800

1 375 000

5 500
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ZÁVER

PRO obce Šarovce je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu
rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento
dokument je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja
jednotlivých oblastí života obce.
PRO je otvoreným dokumentom, ktorý bude vyhodnocovaný a aktualizovaný na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva podľa potreby.
1. PRO obce Šarovce bol schválený na zasadnutí obecného
zastupiteľstva:
Uznesenie č. 12/3/2016, zo dňa 06.06.2016
2. PRO obce Šarovce bol vypracovaný na základe anketového
prieskumu v obci, bol daný na verejné pripomienkovanie
vyvesením na úradnej tabuli dňa: 19.05.2016
3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
4. Povinné prílohy:
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha

č.1
č.2
č.3
č.4
č.5

– Zoznam členov riadiaceho tímu
- Zoznam informačných zdrojov
– Zoznam skratiek použitých v PRO
– Dohoda o partnerstve
– Akčný plán na daný rozpočet s výhľadom na 2 roky
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