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Percepcia rozvoja obce obyvateľmi obce Vidiná

Percepcia regionálneho rozvoja obyvateľmi obce Vidiná bola uskutočnená
prostredníctvom terénneho výskumu formou dotazníka. Pri otázkach boli dodržané zásady
formulácie otázok, akými sú pýtať sa priamo, jednoducho a konkrétne. Otázky boli zoradené
tak, že v prvých otázkach boli zisťované základné údaje o respondentovi ako je pohlavie,
vek, vzdelanie, zamestnanie a vzťah k obci Vidiná. Ďalšie otázky boli zamerané na mienku
občanov ohľadne terajšej situácie v obci a aké sú ich názory na ďalšie smerovanie obce.
Občania si v daných otázkach vyberali z ponúknutých možností. Posledná otázka bola
otvorená, kde občania mohli vyjadriť svoj názor, ale nie každý občan túto možnosť využil.
Dotazníky boli doručené k obyvateľom obce, napriek tomu nie každý oslovený využil
možnosť zapojiť sa do tohto prieskumu. Túto možnosť využilo spolu 183 občanov t.j. 9,9%
počtu obyvateľov obce Vidiná. Z tohto počtu bolo 86 (47 %) mužov a 96 (53 %) žien.
Graf: Zloženie respondentov dotazníka

Najviac respondentov sa zapojilo vo veku 30 až 39 rokov (37%) a najmenej vo veku
nad 59 rokov a vo veku do 19 rokov.
Graf: Vekové zloženie respondentov

Vo vzdelanostnej štruktúre respondentov prevládalo stredoškolské vzdelanie
s maturitou (46%), s najvyšším dosiahnutým vzdelaním základným nebol ani jeden
respondent.
Graf: Zloženie respondentov podľa vzdelania

Odvetvie zamestnania respondentov bolo pomerne rozložené, najviac respondentov je
zamestnaných v službách a priemysle.
Graf: Odvetvia, v ktorých respondenti pracujú

66 % z respondentov označilo Vidinú ako svoju rodnú obec, 34 % respondentov sa do
obce prisťahovalo.

Graf: Vzťah respondentov k obci Vidiná

Najviac 49 % respondentov žije v obci viac ako 20 rokov.
Graf: Pôsobenie respondentov v obci Vidiná

V ďalšej otázke bol zisťovaný názor respondentov na celkové životné podmienky
v obci Vidiná. 93 respondentov označilo tieto celkové podmienky za priemerné.
Graf: Názor respondentov na celkové životné podmienky v obci Vidiná

V ďalšej otázke bola zisťovaná spokojnosť občanov s infraštruktúrou v obci. Až 101
respondentov uviedlo, že sú nespokojní.
Graf: Spokojnosť respondentov s infraštruktúrou v obci

S ponukou služieb v obci bolo spokojných 72 respondentov a nespokojných 84.
Graf: Názor respondentov na ponuku služieb v obci

Podmienky na kultúru a šport v obci sú priemerné podľa 96 respondentov.
Graf: Názor respondentov na podmienky na kultúru a šport v obci

Ochrane občanov a majetku v obci je dôležité venovať pozornosť, preto bola
nasledovná otázka zaradená do prieskumu. Spokojných s ochranou občanov a majetku v obci
je 87 respondentov a nespokojných 96.
Graf: Spokojnosť respondentov s ochranou občanov a majetku v obci

S doterajším rozvojom obce bolo spokojných 85 respondentov a nespokojných 68.
Graf: Názor respondentov na doterajší rozvoj obce

V ďalšej otázke si respondenti vyberali 5 z ponúknutých oblastí, ktoré sú
najdôležitejšie pre ďalší rozvoj obce. Najviac hlasov respondenti pridelili kultúre a športu,
vynoveniu verejného priestranstva a sociálnej oblasti.

Graf: Oblasti, ktoré sú podľa respondentov najdôležitejšie pre ďalší rozvoj obce

V nasledujúcej otázke si občania mali možnosť z ponúknutých projektov vybrať 3,
ktoré sú z ich pohľadu najdôležitejšie pre život v obci. Najviac respondentov si vybralo
zrealizovať projekt na rekonštrukciu ulíc a chodníkov.
Graf: Projekty, ktoré je z hľadiska respondentov prioritné v obce zrealizovať

V poslednej otázke mali občania možnosť vyjadriť vlastný návrh na ďalší rozvoj obce.
Niektroé z námetov sa opakovali vo variáciách. Na základe odpovedí, možno návrhy na ďalší
rozvoj obce zhrnúť do nasledovných oblastí:
 Vybudovať chodník Vidiná-Lučenec
 Čerpanie prostriedkov z eurofondov
 Sprístupniť kaštieľ a jeho park občanom
 Čistenie ulíc a chodníkov
 Zdravotná starostlivosť pre seniorov
 Vybudovanie informačného systému cez internet
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Stratégia rozvoja obce

Cieľom stratégie rozvoja obce je vybudovať obec, ktorá bude vytvárať vhodné
podmienky pre život pre vlastných obyvateľov ako aj pre návštevníkov obce, zlepšiť súčasný
stav obce, zviditeľniť obec a posilniť miestnu ekonomickú základňu. K naplneniu cieľov je
nutné vytýčiť si víziu a následne strategické priority a ciele.
Vízia
Vízia obce Vidiná: Vidiná bude obcou, ktorá bude poskytovať svojím občanom
podmienky pre plnohodnotný život. Občania budú mať dostatok príležitostí na sebarealizáciu
vo voľnom čase a budú mať možnosť pre šport a ihrisko na trávenie času s deťmi a priateľmi.
Infraštruktúra obce bude dobudovaná a bude spĺňať všetky požiadavky. Obec nebude
zaťažovať životné prostredie a vytvorí udržateľný rozvoj aj pre budúce generácie.
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Strategické priority, ciele, opatrenia a aktivity

Na základe predošlých analýz obce a na základe názorov občanov obce Vidinej, boli
vytvorené nasledovné hlavné strategické priority obce Vidiná:
 Rekonštrukcia infraštruktúry
 Dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry

 Sociálna oblasť
 Rozvoj kultúry a športu
 Ochrana životného prostredia
 Ochrana majetku obce a občanov, protipožiarna ochrana
 Rekonštrukcia cintorína a jeho okolia
Priorita č. 1: Rekonštrukcia infraštruktúry
Cieľ: Zrekonštruovať v obci infraštruktúru
Opatrenie: Rekonštrukcia obecného rozhlasu
Aktivita: Zrekonštruovať obecný rozhlas
Opatrenie: Rekonštrukcia ulíc a chodníkov
Aktivita: Rekonštrukcia ulíc Riečna, Pivovarská a Ružová
Aktivita: Zrekonštruovať chodníky na uliciach Riečna, Pivovarská a J. Kollára
Opatrenie: Predĺženie ulice 9.mája
Aktivita: Predĺženie ulice 9.mája k pozemkom na IBV
Opatrenie: Splašková kanalizácia
Aktivita: Výstavba splaškovej kanalizácie na uliciach Suvorova a Zelená
Priorita č. 2: Dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry
Cieľ: Dobudovať chýbajúcu infraštruktúru
Opatrenie: Dobudovanie Šmeralovej ulice
Aktivita: Projekt na dobudovanie Šmeralovej ulice
Opatrenie: Dažďová kanalizácia
Aktivita: Dažďová kanalizácia na Zvolenskej ulici pri bývalej MŠ
Opatrenie: Odvodňovací rigol
Aktivita: Dobudovanie odvodňovacieho rigolu na uliciach 1. a 9. Mája
Opatrenie: Výstavba
Aktivita: Rekonštrukcia parku pred kultúrnym domom, obchodmi a CBA
Priorita č. 3: Sociálna oblasť
Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu školského zariadenia a iných budov
Opatrenie: Zrekonštruovať budovy
Aktivita: Rekonštrukcia a zateplenie Materskej školy
Aktivita: Rekonštrukcia budovy bývalej MŠ

Priorita č. 4: Rozvoj kultúry a športu
Cieľ: Rozvinúť v obci kultúru a možnosť športovať pre obyvateľov
Opatrenie: Rekonštrukcia kultúrneho domu
Aktivita: Zrekonštruovať a zatepliť kultúrny dom
Opatrenie: Zabezpečiť športové zariadenie
Aktivita: Vybudovať multifunkčné ihrisko
Opatrenie: Zabezpečiť v obci detské ihrisko
Aktivita: Vybudovať na Pivovarskej ulici detské ihrisko
Priorita č. 5: Ochrana životného prostredia
Cieľ: Zabezpečiť v obci zberný dvor
Opatrenie: Vybudovať v obci zberný dvor
Aktivita: Vybudovať v obci zberný dvor
Priorita č. 6: Ochrana majetku obce a občanov, protipožiarna ochrana
Cieľ: Ochrániť majetok
Opatrenie: Ochrana majetku a občanov
Aktivita: Vybudovať v obci kamerový systém
Opatrenie: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Aktivita: Zrekonštruovať strechu na požiarnej zbrojnici
Priorita č. 7: Rekonštrukcia cintorína a jeho okolia
Cieľ: Zrekonštruovať v obci miesto posledného odpočinku
Opatrenie: Zrekonštruovať cintorín, chodníky a parkovisko
Aktivita: Zrekonštruovať parkovisko pred Domom smútku
Aktivita: Rekonštrukcia urnového hája a dobudovanie kolumbária
Aktivita: Dobudovanie chodníkov a oplotenia v cintoríne
Aktivita: Vybudovanie chodníka do cintorína na Zelenej ulici

13. SWOT analýza strategických priorít obce
SWOT analýza je základným nástrojom na vyhodnotenie súčasného stavu územia
z hľadiska jeho silných (S-strenghts) a slabých stránok (W-weaknesses), jeho príležitostí (Oopportunities) a ohrození (T-threats) podľa priorít. Výsledky analýzy spočívajú v porovnávaní
vonkajších hrozieb a príležitostí s vnútornými silnými a slabými stránkami územia. Ich

kombináciou a prienikom vzniká stratégia ako vyvažujúci faktor, ktorý uvádza územie do
súladu s jeho okolím. Súčasne SWOT analýza naznačuje možné alternatívy budúceho vývoja
a možných riešení.
Rekonštrukcia infraštruktúry
Silné stránky
-existujúci obecný rozhlas
-vybudovaná sieť rozvodu elektrickej energie
-prepojenie obce na hlavnú cestnú sieť

Slabé stránky
-zlý stav chodníkov a obecných komunikácií
-zlý technický stav obecného rozhlasu
-chýbajúca splašková kanalizácia na uliciach
Suvorova a Zelená
Príležitosti
Ohrozenia
-možnosť
získať
finančné
príspevky -finančná a časová náročnosť náročnosť
z eurofondov
- malá miera podpory miesta a
-záujem o rekonštrukciu zo strany občanov obcí zo strany štát
a vysoká angažovanosť obce
Dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry
Silné stránky
-vysoká angažovanosť obce na budovaní
infraštruktúry
-dobrá štruktúra sídelnej siete
-potenciál pre rozvoj infraštruktúry
Príležitosti
-možnosť
získať
finančné
príspevky
z eurofondov
-zvýšenie
informovanosti
obyvateľov
a podnikateľov o rozvojových zámeroch
obce

Slabé stránky
-chýbajúca dažďová kanalizácia
-nedobudovaný odvodňovací rigol

Ohrozenia
-veľká administratívna náročnosť pre
získanie financií zo štátnych dotácií a
z fondov EU
- nedostatočná
regionálna spolupráca

Sociálna oblasť
Silné stránky
-vhodné podmienky na zlepšenie
demografického vývoja, nárast počtu
obyvateľov
-vlastné predškolské zariadenie
-dostatok pracovnej sily
-vysoký záujem o materskú školu
-dostupná zdravotná starostlivosť
-prepojenie aktivít MŠ s dianím v obci
Príležitosti
-možnosť
získať
finančné
príspevky
z eurofondov
-rozšírenie opatrovateľskej služby
- zakladanie mimovládnych neziskových
organizácií poskytujúcich všeobecne
prospešné služby

Slabé stránky
-zhoršujúci sa stav obecných budov
-finančná náročnosť rekonštrukcií

Ohrozenia
- rast počtu obyvateľov v
seniorskej vekovej kategórii
-veľká administratívna náročnosť pre
získanie financií zo štátnych dotácií a
z fondov EU

Rozvoj kultúry a športu
Silné stránky
-dlhoročná história obce a uchovávanie
kultúrnych tradícií a folklóru, kultúrne
podujatia-priestor na konanie akcií
-športové ihrisko
-tradícia futbalu v obci
-veľa rodín s deťmi
- dobrý potenciál pre rozvoj športových
aktivít
Príležitosti
-plánovaná rekonštrukcia kultúrneho domu
-možnosť
získať
finančné
príspevky
z eurofondov
-lepšia propagácia kultúrnych aktivít
-spolupráca s okolitými obcami
-vybudovanie oddychovej zóny

Slabé stránky
-chýbajúca rekonštrukcia kultúrneho domu
-absencia oddychovo - rekreačnej zóny
v obci
- nedostatočná technická vybavenosť
kultúrneho domu
-nevýrazná propagácia obce

Ohrozenia
-strata záujmu zo strany občanov o dianie v
obci
-finančná náročnosť

Ochrana životného prostredia
Silné stránky
-priestor na vybudovanie zberného dvora
-záujem občanov o zberný dvor
-obec je súčasťou systému Zelený bod
- absencia väčších zdrojov znečisťovania
životného prostredia

Slabé stránky
-informovanosť občanov o stave životného
prostredia
- nedostatočné využívanie alternatívnych
zdrojov energie

Príležitosti
Ohrozenia
-možnosť
získať
finančné
príspevky -strata záujmu zo strany občanov o ochranu
z eurofondov
životného prostredia
-uplatňovanie zákona o odpadoch
Ochrana majetku obce a občanov, protipožiarna ochrana
Silné stránky
-vybudovaná požiarna zbrojnica
Príležitosti
-možnosť
získať
finančné
z eurofondov
-stanovenie stratégie rozvoja
ochrany občanov a majetku

Slabé stránky
-zlý technický stav požiarnej zbrojnice
-vysoká finančná náročnosť rekonštrukcie
Ohrozenia
príspevky -nízka prevencia v oblasti kriminality
-nedostatočný záujem zo strany obyvateľov
v oblasti

Rekonštrukcia cintorína a jeho okolia
Silné stránky
-začatá rekonštrukcia

Slabé stránky
-nedostatok priestoru

-záujem zo strany občanov
Príležitosti
-možnosť získať finančné
eurofondov

14.

Ohrozenia
príspevky z - časová a finančná náročnosť
-veľká administratívna náročnosť pre
získanie financií zo štátnych dotácií a
z fondov EU

Finančný plán

Finančný plán tvorí základ ďalšieho rozvoja obce. Finančný plán poskytuje prehľad
financií potrebných na realizáciu priorít a cieľov, ktoré si obec vytýčila. Finančné zdroje
budú plynúť z nasledujúcich zdrojov:
 Rozpočet obce
 Štrukturálne fondy EÚ
 Bankové úvery


Verejné zdroje

Analýza súčasného hospodárenia - rok 2013, Súvaha obce (skrátená forma)

neobežný majetok spolu

1 152 429,66

84,63%

5 642,93
807 602,73

0,41%
59,31%

269 751,14
17 825,55
415 715,86
28 446,34
15 446,47
426,51
59 990,86

19,81%
1,31%
30,53%
2,09%
1,13%
0,03%
4,41%

339 184,00

24,91%

obežný majetok

208 245,74

15,29%

zásoby
pohľadávky
finančné účty

1 024,98
11 433,23
195 787,53

0,08%
0,84%
14,38%

1 073,63

0,08%

1 361 749,03

100,00
%

1 330 661,94

97,72%

1 330 661,94

97,72%

24 788,27

1,82%

7 187,55
692,97
924,20

0,53%
0,05%
0,07%

dlhodobý nehmotný majetok
dlhodobý hmotný majetok
pozemky
umelecké diela a zbierky
stavby
samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
drobný dlhodobý hmotný majetok
ostatný dlhodobý hmotný majetok
obstaranie dlhodobého hmotného majetku

dlhodobý finančný majetok

časové rozlíšenie

MAJETOK SPOLU
vlastné imanie
výsledok hospodárenia

záväzky
rezervy
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
dlhodobé záväzky

krátkodobé záväzky

časové rozlíšenie

PASÍVA SPOLU
15.

15 983,55

1,17%

6 298,82

0,46%

1 361 749,03

100,00
%

Zhodnotenie programovacieho obdobia 2007-2013

Pre formovanie princípov regionálneho rozvoja a regionálnej politiky v podmienkach
SR bolo v programovacom období 2007-2013 východiskom stav sociálneho prostredia,
ekonomiky nie len v národnom ale aj v európskom kontexte. Na národnej úrovni smerovanie
regionálneho rozvoja určoval NSRR, na krajskej úrovni to bol PHSR BBSK a na lokálnej
úrovni PHSR obce Vidiná.
PHSR obce Vidiná na roky 2007-2013 stanovil ako globálny cieľ podporiť vyvážený
rozvoj v obci prostredníctvom postupného zvyšovania jej konkurencieschopnosti. Hlavné
priority pre dané obdobie 2007-2013 boli nasledovné:
 Podpora trvalo udržateľného rozvoja
 Ochrana životného prostredia
 Investície do občianskej infraštruktúry
 Rozvoj občianskej spoločnosti
 Podpora rozvoja služieb pre obyvateľov
Pre obdobie 2007-2013 bolo v PHSR obce Vidiná stanovených 17 opatrní a aktivít, no
naplniť sa ich podarilo len z časti.
Prehľad a popis k nim je v nasledujúcej tabuľke.
Názov projektu
Rok
Výška
Možnosti financovania Zhodnotenie
realizácie výdavkov
v€
REKONŠTRUKCIA 2008
KANALIZÁCIE V
OBCI

856 375,8

REKONŠTRUKCIA 2008
CHODNÍKOV VO
VYBRANÝCH
LOKALITÁCH
OBCE

46 296,69

Rekonštrukcia
kanalizácie obce
nebola realizovaná.
Bola zahájená
výstavba novej
splaškovej
kanalizácie
–
tlakovej.
Program
rozvoja Z Programu
vidieka SR 2007- rozvoja vidieka
2013,
eurofondy, nebola realizovaná
vlastné zdroje
žiadna
rekonštrukcia
chodníkov – neboli
podané
žiadne žiadosti na
ponúknuté výzvy.
Bola realizovaná
rekonštrukcia
Program
rozvoja
vidieka SR 20072013,
eurofondy,
vlastné zdroje

REKONŠTRUKCIA
KULTÚRNEHO
DOMU

2009

21 576

REKONŠTRUKCIA
VEREJNÝCH
PRIESTRANSTIEV
A ZELENE

2010

11 859,22

REKONŠTRUKCIA
AUTOBUSOVÝCH
ZASTÁVOK
REKONŠTRUKCIA
VEREJNÉHO
OSVETLENIA

2010

5 036,35

2010

11 859,22

REKONŠTRUKCIA
OBECNÉHO
ÚRADU

2009

10 195,3

chodníka na
Zvolenskej ulici
dolná časť od
križovatky s ulicou
9.
mája
a
vybudovaný
chodník
na
Zvolenskej ulici od
Potočnej ulici po
Krčmu u Kuceka.
Program
rozvoja Projekt
nebol
vidieka SR 2007- zrealizovaný
2013,
eurofondy,
vlastné zdroje
Program
rozvoja Rekonštrukcia
vidieka SR 2007- nebola realizovaná,
2013,
eurofondy, neboli
vlastné zdroje
vypracované
projekty. Obec na
ponúknuté výzvy
z
Programu
rozvoja
vidieka
nereagovala
a
nebol podaný na
výzvy
žiaden
projekt.
Vlastné zdroje
Financované bolo
z vlastných
zdrojov.
Program
rozvoja Rekonštrukcia
vidieka SR 2007- verejného
2013,
eurofondy, osvetlenia v
vlastné zdroje
uvedenom roku
nebola realizovaná.
Nebol
vypracovaný ani
projekt
rekonštrukcie a ani
projekt na výzvu z
Programu rozvoja
vidieka.
Program
rozvoja Táto rekonštrukcia
vidieka SR 2007- bola realizovaná z
2013,
eurofondy, prostriedkov obce,
vlastné zdroje
nebola
vypracovaná
žiadosť
z eurofondov. Boli
vymenené okná,

REKONŠTRUKCIA
OBECNÉHO
ROZHLASU

2010

19 315,8

Program
rozvoja
vidieka SR 20072013,
eurofondy,
vlastné zdroje

VÝSTAVBA
NÁJOMNÝCH
BYTOV

2013

398
327,03

ŠFRB,
eurofondy,
vlastné zdroje

ŠPORTOVÝ

2011

132

Program

rozvoja

vymenené
svietidlá, kúpená
časť nábytku a
vymenená
podlaha.
Miestny rozhlas
nebol
rekonštruovaný.
Bol vybudovaný
nový bezdrôtový
miestny rozhlas.
Tento je
však v niektorých
častiach obce
nefunkčný pre zlé
rozmiestnenie
reproduktorov. Je
pomerne
vysoko nákladový
(výmena batérií
každé 2 – 3 roky,
údržba počítača).
Táto rekonštrukcia,
resp.
výmena rozhlasu
nesplnila úlohu
dokonalého
informátora
obyvateľov.
Nemala ani
pozitívny vplyv
na rozpočet obce,
kde sa
rekonštrukciou
plánovala úspora
bežných výdavkov
o viac ako 50 tis.
Sk
(1 659,70 Eur).
Tento zámer nebol
realizovaný,
pretože obec na
takúto výstavbu
nemá vhodné
pozemky. Nebola
vypracovaná ani
štúdia, projekt a
nebola podaná ani
žiadosť na ŠFRB.
V časovom

AREÁL

775,68

REKONŠTRUKCIA
BÝVALEJ
MATERSKEJ
ŠKOLY

2011

232
357,43

URNOVÝ HÁJ

2007

25 227,38

VÝSTAVBA
MIESTNYCH
KOMUNIKÁCIÍ

2012

497
908,78

vidieka SR 2007- horizonte roku
2013,
eurofondy, 2011 nebola
vlastné zdroje
pripravená
projektová
dokumentácia na
výstavbu
športového areálu
ani projekty z
eurofondov. Obec
investovala do
výkupu pozemkov
a do
majetkoprávneho
vysporiadania
športového areálu.
Rekonštrukcia
bývalej materskej
školy v
plánovanom
období rok 2011
nebola
pripravovaná ani
projekčne
ani finančne.
Eurofondy,
vlastné Výstavby
zdroje
urnového haja bola
realizovaná len z
časti. Nie je
ukončené
kolumbárium. Už
teraz sa
javí
nedostatok miest.
Je potrebné v
budúcom
roku
uvažovať o jeho
rozšírení.
Eurofondy,
vlastné V plánovanom
zdroje
období roku 2012
nebola
pripravovaná
projektová
dokumentácia ani
plánovaná
výstavby MK ani v
lokalite, kde
výstavba
rodinných domov
prebiehala
(Šmeralova ulica).

KANALIZAČNÁ
2011
PRÍPOJKA
DO
ČOV

VYPRACOVANIE
ÚZEMNÉHO
PLÁNU

2007

REKONŠTRUKCIA 2007
CHODNÍKOV
V
OBCI
RÝCHLOSTNÁ
KOMUNIKÁCIA
„R2“

2013

Vzhľadom na
vlastné výstavbu novej
splaškovej
kanalizácie sa táto
prípojka
nerealizovala. Je
realizovaná
v tomto roku podľa
novej projektovej
dokumentácie.
10 788,02 Nenávratný finančný
Územný plán je
príspevok získaný z
neukončený.
Operačného programu Chýba
jeho
Základná
kompletnosť.
infraštruktúra
z
programovacieho
obdobia 2004-2006
13 775,48 Eurofondy,
vlastné Boli
zdroje
rekonštruované len
tie chodníky, ktoré
sú vyššie uvedené.
16
596 Národná
diaľničná Obec
nemá
959,44
spoločnosť
možnosť ovplyvniť
prípravu
ani
realizáciu
tejto
stavby.
663
878,38

Vodárenská
spoločnosť,
zdroje

Z hodnotenia daného obdobia je zrejmé, že nie všetky naplánované akcie
v jednotlivých rokoch boli pripravované na realizáciu a aj zrealizované. Podľa záverov
hodnotenia obdobia 2007-2013 možno konštatovať, že obec nevyužila možnosť získať
finančné prostriedky z Európskych fondov. Okrem pripraveného projektu na tlakovú
splaškovú kanalizáciu, na ktorý obec žiadala finančné prostriedky a žiadosť bola zamietnutá,
obec Vidiná nepripravila ani jeden projekt i napriek tomu, že v PHSR obce takmer na každé
plánovanie akcie v jednotlivých rokoch boli plánované finančné prostriedky z jednotlivých
výziev.
PHSR obce počítal aj s takými akciami, ktoré obec ovplyvniť nevedela ako napr. výstavba
rýchlostnej cesty R2, ktorej realizátorom je Národná diaľničná spoločnosť.
Obec by mala pri tvorbe rozpočtu na jednotlivé roky a celé plánovacie obdobie
rešpektovať PHSR obce na jednotlivé akcie a roky. Z uvedeného hodnotenia je preukázateľné,
že obec PHSR vo svojej činnosti nevyužívala v dostatočnej miere pri zabezpečenie
ekonomického a sociálneho rozvoja.

B) PROGRAMOVÁ ČASŤ

16. Inštitucionálne zabezpečenie a zabezpečenie realizácie PHSR
Pre efektívne fungovanie regionálnej politiky je nevyhnutné vybudovať systém
inštitucionálneho zabezpečenia, s kompetenciami v oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej
politiky. Hlavnou úlohou regionálneho rozvoja, podľa zákona 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja v platnom znení neskorších predpisov, je odstraňovať alebo zmierňovať
rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja jednotlivých regiónov.
Inštitucionálne zabezpečenie regionálneho rozvoja prebieha na nadnárodnej, národnej,
krajskej a miestnej úrovni. Na nadnárodnej úrovni rozvojové dokumenty SR nadväzujú na
strategické európske dokumenty, ako je napríklad Lisabonská stratégia, Stratégia Európa 2020
a Partnerská dohoda na roky 2014-2020.
Partnerská dohoda je národný strategický dokument, ktorý uzatvárajú členské štáty s
Európskou úniou na sedemročné programové obdobie. Stanovuje rámec obsahu a rozsahu
čerpania prostriedkov z fondov EÚ.
Slovensko bude čerpať prostriedky so štrukturálnych fondov prostredníctvom
nasledujúcich operačných programov:
 Výskum a inovácie
 Kvalita životného prostredia
 Integrovaná infraštruktúra
 Integrovaný regionálny operačný program
 Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia
 Efektívna verejná správa
 Technická pomoc

 Rozvoj vidieka
 Rybné hospodárstvo
 Európska územná spolupráca
 Program INTERACT
 Regionálny operačný program
Od apríla 2013 sa na Slovensku zmenil Centrálny koordinačný orgán (CKO) pre
eurofondy. Po schválení zmeny kompetenčného zákona v parlamente využívanie peňazí
Európskej únie koordinuje Úrad vlády SR namiesto ministerstva dopravy.
Obr.: Stratégia PD SR 2014-2020

Zdroj: PD SR 2014-2020
Na národnej úrovni podpora regionálneho rozvoja nadväzuje na Národnú stratégiu
regionálneho rozvoja, na krajskej úrovni je to PHSR vyššieho územného celku, t,j, PHSR
BBSK a na miestnej úrovni je to PHSR obce, t.j. PHSR obce Vidiná.
Inštitucionálne zabezpečuje realizáciu PHSR obec, ktorá vystupuje ako subjekt
zodpovedný za dané aktivity a opatrenia. PHSR je živý dokument, v prípade akýchkoľvek
zmien si vyžaduje aktualizáciu. V zmysle Zákona č. 539/2008 Z.z. v platnom znení
neskorších predpisov o podpore regionálneho rozvoja obec vypracováva, schvaľuje, riadi a
pravidelne vyhodnocuje plnenie PHSR obce. Úlohy obecného zastupiteľstva v procese
implementácie PHSR:
 schvaľuje rozpočet obce


schvaľuje akčné plány obce



schvaľuje spolufinancovanie na projektoch

Pre realizáciu PHSR je potrebné pripraviť riadiacu štruktúru a prevziať zodpovednosť za
jednotlivé strategické ciele a aktivity. Garantom PHSR je obec, preto je potrebné, aby
organizačné zložky obecného úradu mali zodpovednosť za realizáciu, monitorovanie a
vyhodnocovanie stanovených cieľov, priorít, opatrení a aktivít.

17.

Finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít (rozpočet,

fondy, potencionálne zdroje)
Opatrenie

Aktivita

Rok

Rekonštrukcia
obecného
rozhlasu
Rekonštrukcia
ulíc a chodníkov

Zrekonštruovať
obecný rozhlas

2014

Predĺženie ulice
9.mája
Splašková
kanalizácia

Dobudovanie
Šmeralovej ulice
Dažďová
kanalizácia
Odvodňovací rigol

Výstavba

Náklady
v €
13 500

Financovanie

Rekonštrukcia ulíc 20142015
Riečna,
Pivovarská
a Ružová
2016
Zrekonštruovať
chodníky na
uliciach Riečna,
Pivovarská a J.
Kollára

350 000

Z fondov EÚ

250 000

Z fondov EÚ

Predĺženie ulice
9.mája
k pozemkom na
IBV
Výstavba
splaškovej
kanalizácie na
uliciach Suvorova
a Zelená
Projekt na
dobudovanie
Šmeralovej ulice
Dažďová
kanalizácia na
Zvolenskej ulici
pri bývalej MŠ
Dobudovanie
odvodňovacieho
rigolu na uliciach
1. a 9. Mája
Rekonštrukcia
parku pred
kultúrnym
domom, obchodmi

2017

800 000

Z fondov EÚ

2015

500 000

Z fondov EÚ

2014

67 000

Rozpočet obce

2014

14 000

Rozpočet obce

2014

20 000

Z fondov EÚ

2020

300 000

Z fondov EÚ

Rozpočet obce

Zrekonštruovať
budovy

Rekonštrukcia
kultúrneho domu
Zabezpečiť
športové
zariadenie
Zabezpečiť v obci
detské ihrisko
Vybudovať v obci
zberný dvor
Ochrana majetku
a občanov
Rekonštrukcia
požiarnej
zbrojnice
Zrekonštruovať
cintorín, chodníky
a parkovisko

a CBA
Rekonštrukcia
a zateplenie
Materskej školy

2018

8 000

Z fondov EÚ

Rekonštrukcia
budovy bývalej
MŠ
Zrekonštruovať
a zatepliť
kultúrny dom
Vybudovať
multifunkčné
ihrisko

2019

200 000

Z fondov EÚ

2015

300 000

Z fondov EÚ

2014

50 000

Z fondov EÚ

Vybudovať na
Pivovarskej ulici
detské ihrisko
Vybudovať v obci
zberný dvor
Vybudovať v obci
kamerový systém

20152015

4 000

Rozpočet obce

2014

15 000

Z fondov EÚ

2014

6 000

Financovanie z grantu

Zrekonštruovať
strechu na
požiarnej
zbrojnici
Zrekonštruovať
parkovisko pred
Domom smútku

2015

40 000

Rozpočet obce

2016

100 000

Rozpočet obce

Rekonštrukcia
urnového hája
a dobudovanie
kolumbária
Dobudovanie
chodníkov
a oplotenia
v cintoríne

2014

8 000

Rozpočet obce

2015

150 000

Rozpočet obce

Vybudovanie
chodníka do
cintorína na
Zelenej ulici

2015

40 000

Rozpočet obce

18.

Monitorovanie a hodnotenie PHSR

PHSR obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je nutné neustále podrobovať
monitorovaniu.
Monitoring PHSR ja zameraný na sledovanie a kontrolu výstupov, financovanie
jednotlivých projektov, činností alebo jednotlivých etáp. Voči stanoveným strategickým
cieľom programu je potrebné vykonávať monitoring. Výsledky je potrebné kontrolovať,
pretože sú súčasťou správ pre vyššie úrovne programov a administratívu fondov.
Základným zdrojom monitorovacích údajov je žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku, ktorá obsahuje informácie o žiadateľovi a jeho partneroch na projekte,
informácie o projekte.
Pri monitoringu sa nesmie zabúdať na žiadosti o prostriedky vrátane zúčtovacích
dokladov ako výstup procesu finančného riadenia, ktorý obsahuje sumy deklarovaných
oprávnených výdavkov projektov, sumy uznaných oprávnených projektov ako aj sumy
neoprávnených výdavkov projektu a dátumy prijatia a zaúčtovania žiadosti o platbu na
platobnej jednotke.
Nie len monitorovanie ale aj hodnotenie je nevyhnutnou súčasťou realizácie PHSR.
Hodnotenie je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči cieľom programu.
Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a po ich ukončení. Nevyhnutnou
podmienkou monitoringu je organizačne a metodické zabezpečenie riešenia operatívnych
problémov a z nich vyplývajúce zmenové riadenie.

Cieľom hodnotenia je posúdiť reálnosť naplnenia daných aktivít a opatrení. Prípadne, či dané
opatrenia a aktivity boli zrealizované v plnom stanovenom rozsahu.

Záver
Spracovaný dokument PHSR obce Vidiná predstavuje súčasný stav obce i perspektívy
ďalšieho rozvoja. Obec Vidiná má záujem neustále zlepšovať životné podmienky svojich
občanov i ponúknuť priaznivé podmienky jej návštevníkom. PHSR obce Vidiná zohľadňuje
rozvojové zámery obce na základe jej špecifík a potrieb.
Dokument PHSR je určený na podporu regionálneho rozvoja obce prostredníctvom
aktivizácie a koordinácie všetkých ekonomických, kultúrnych a spoločenských subjektov tak,
aby bol v maximálnej možnej miere využitý potenciál obce z hľadiska trvalo udržateľného
rozvoja.
V dokumente PHSR je spracovaná komplexná analýza obce, stratégia rozvoja ako aj
dotazníkový prieskum. Pre ďalšie smerovanie obce je dôležitá zainteresovanosť občanov
o dianie v obci a ich aktívna účasť na organizovaných akciách.

Dokument PHSR zohráva kľúčovú úlohu pre uskutočňovanie regionálnej politiky a je
predpokladom efektívneho získavania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie.

