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Zoznam skratiek: 

PHSR – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

IROP – Integrovaný regionálny operačný program 

OP KŽP – operačný program kvalita životného prostredia 

ŠÚ SR – štatistický úrad Slovenskej republiky 

KURS 2001 – koncepcia územného rozvoja SR 

VÚC – Vyšší územný celok 

MAS – miestna akčná skupina 

POH – program odpadového hospodárstva 

ŠF EÚ – štrukturálne fondy Európskej únie 

PKS – parita kúpnej sily 

ŠÚ SR – KS Nitra – štatistický úrad SR , krajská štatistika 

ORSR – obchodný register Slovenskej republiky 

ZRSR- živnostenský register Slovenskej republiky 

STN – Slovenská technická norma 
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ÚVOD 
 

V súvislosti so súčasným programovým obdobím Európskej únie na roky 2014 – 2020 je nevyhnutné 

aktualizovať základný programový dokument – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý 

by objektívne reflektoval východiskovú situáciu v obci Pribeta pre aktuálne programové obdobie 

v kontexte novej Kohéznej politiky EÚ v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020. 

V zmysle zákona NR SR č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č.309/2014 

Z.z. je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ďalej len ako „PHSR“ strednodobý rozvojový 

dokument vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje 

ciele a priority ustanovené v PHSR VÚC, na území ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný v súlade 

so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce. Vypracovanie PHSR obce Pribeta 

zabezpečuje obec pri uplatnení princípu partnerstva. 

PHSR obce Pribeta vychádza  z týchto základných programových dokumentov: 

 Pozičný dokument Európskej Komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014 – 

2020 

 Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

 Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008 - 2015 

PHSR obce Pribeta pozostáva z analyticko-strategickej časti a programovej časti. 

Analyticko-strategická časť zahŕňa predovšetkým: 

 komplexnú  prírodno-geografickú charakteristiku obce, vrátane jej prírodných zdrojov a 

okolitého krajinného územia; 

 analýzu technickej a sociálnej infraštruktúry obce; 

 hodnotenie a analýzu demografickej situácie, hospodárskej situácie, sociálnej 

a environmentálnej situácie obce; 

 analýza sociálneho a kultúrneho kapitálu obce a jej externých vzťahov; 

 analýza finančných zdrojov obce a možností financovania programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce 

 sociologický výskum 

 analýza kritických miest, Paretova analýza (identifikácia kritických problémov obce) 

 SWOT analýza 

 povinné prílohy v zmysle metodiky na vypracovanie PHSR (verzia 2.0) 

Programová časť obsahuje: 

 návrh stratégie pre realizáciu vytýčených cieľov v programe hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce; 

 akčný plán napĺňania stratégie programovej časti PHSR obce; 
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 časový harmonogram realizácie PHSR obce 

 inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce 

Program PHSR obce Pribeta bude postupovať v zmysle aktuálne platnej metodiky na vypracovanie 

PHSR (verzia 2.0), vypracovanej  v gescii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 

Na základe výsledku verejnej súťaže uzavrela obec Pribeta, v zastúpení jej štatutárneho orgánu, podľa 

§536 a nasl. Zákona č.513/1991 Z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zmluvu 

o dielo – vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pribeta na roky 2014 – 2020, 

so zhotoviteľom: RRA Novozámocko, so sídlom Kostolná 1, 940 01 Nové Zámky, v zastúpení Ing. 

Petrom Penzešom, výkonným riaditeľom a štatutárnym zástupcom.  

RRa Novozámocko realizovala proces zostavenia PHSR v spolupráci s Katedrou regionalistiky 

a rozvoja vidieka, Fakulty európskych štúdii a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre so sídlom Tr. 

A.Hlinku, 94976 Nitra v zastúpení s jej akademickým pracovníkom Ing. M. Marišom, PhD. 

a Ing.Mariánom Kováčikom, PhD.  

PHSR obce Pribeta by mal pôsobiť ako strednodobý rozvojový dokument, ktorý by mal vystihovať 

zásadne potreby obce a pružne reagovať na výzvy v kontexte súčasných globálno-hospodárskych zmien, 

založených na princípe udržateľného rozvoja obce a trvalého zvyšovania kvality života jej obyvateľov. 
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I. HISTÓRIA OBCE 
 

Pramene potvrdzujú  pomerne bohatú históriu z hľadiska výskytu jednotlivých kultúr na danom území, 

jedná sa predovšetkým o želiezovskú a lengyelskú kultúru v neolitickom období (okolo r. 6000 pr.kr.). 

Na území dnešnej obce je archeologicky doložené sídlisko želiezovskej a lengyelskej kultúry, rímsko-

barbarské sídlisko, staromaďarské hrobové nálezy z doby veľkomoravskej a z 10.-12. Storočia (2 ks 

otvorené zlaté obrúčky, 2 ks perál, kremeň na zapalovanie, časti tepaného zbrojného opasku, 

príslušenstvo torby, zvyšky pancierového brnenia a 2 ks strmeňov), zaniknutá stavba z 13. storočia, 

kláštor s kostolom.   

Sčasti ako majetok ostrihomského arcibiskupa a sčasti ako majetok zemanov sa obec prvýkrát spomína 

v roku 1312 ako Perbethe, keď ho obsadili stúpenci Máté Csáka, Móricovi (Keszi) synovia Mihály a 

András. Desiatok zemianskej dediny Perbete od založenia užívalo Szentgyörgymezei prepošstvo v 

Esztergome.  Neskoršie doložené názvy sú: Perbeta (1920), Perbete (1927), Pribeta (1948), maď 

Pérbete. V 15. storočí je doložený hrad. Za tureckých vojen obec nachádzajúca sa na hone Faluhely 

zanikla.  V roku 1549 sa tu odvádzala daň zo 6 port,v roku 1559 už 15 port a v roku 1560 tu bolo 53 

poddanských parciel, z toho 21 celé poddanské, 4 želiarske, 2 cirkevných zemanov. V roku 1570 v 

súpise tureckých vyberačov daní bolo v obci spisaných 40 domácnosti.  

Po tureckých vojnách i stavovských povstaniach a náboženských nepokojoch ktoré zasiahli Rakúsko-

Uhorsko, obec spustla. Preto až v roku 1713 sa začalo znovuosídľovanie obce už na dnešnom mieste, 

teda juhovýchodne od predošlého. Vracali sa hlavne potomkovia ušlých obyvateľov, ale aj noví 

osídlenci. V Pribete žilo viacero zemianskych rodín.V roku 1759 bol zriadený rímskokatolícky cintorín 

(v roku 1823 kalvínsky a v roku 1857 židovský). V roku 1787 tu bolo 204 domov, žilo 1897 obyvateľov 

- 367 rodín. V roku 1800 v obci bývalo 1240 katolíkov a 673 kalvínov. V roku 1817 časť obce zničil 

požiar. V roku 1828 tu bolo 309 domov a žilo 2291 obyvateľov. Obyvateľstvo  sa zaoberalo 

predovšetkým poľnohospodárstvom , chovom a predajom dobytka. 

Ďalšie pohnuté časy obec zažila v období maďarskej revolúcie v roku 1848. Časť obyvateľov 

narukovala do maďarskej armády, v okolí obce bolo rozvinutých viacero vojenských táborov. Neskôr, 

po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní bol v obci umiestnený okresný súd. Na počiatku 20. Storočia obec 

zažila hospodársko-sociálny rozmach.  V roku 1902 bolo založené mliekárske družstvo (zaniklo v roku 

1914), v roku 1904 lekáreň (Gáborom Baloghom), v roku 1905 sa pokusne začala chovať priadka 

morušová na hodváb, v roku 1906 bol založený Gazdovský kruh a Úverové družstvo, v roku 1907 

Živnostnícky kruh. V roku 1909 tu žilo 13 tkáčov, 4 kolári, 5 čižmárov, 7 obuvníkov, 3 šveci, 1 holič, 1 

zámočník, 9 kováčov, 3 stolári, 3 krajčíri, 1 údenár, 1 mäsiar, 1 mlynár, 2 krčmári, 20 obchodníkov, 2 

kramári, 2 obchodníci so zmiešaným tovarom a liehovinami. V roku 1909 bola založená tunajšia verejná 

knižnica so 150 zväzkami. V obci pôsobilo viacero kultúrno - spoločenských spolkov (Kresťansko - 

socialistický spolok, Spolok junákov, Katolícky mládežnícky spolok a iné). V roku 1911 bol založený 

pohrebný spolok a zriadená telefónna stanica, v roku 1912 telegraf, v roku 1914 založený dispenzár a v 

roku 1914 sa začali kurzy pre gazdinky v domácnosti.  

Prvá svetová vojna obci priniesla biedu, ľudské a materiálne škody. V medzivojnovom období bolo 

v obci založené Dobrovoľné hasičské družstvo a Športový spolok. Od roku 1929 sa začala elektrifikácia 
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obce, neskôr v obci bolo založených viacero obchodov so zmiešaným tovarom, obchod s obuvou – Baťa, 

potraviny a iné. 

Po Viedenskej arbitráži sa aj Pribeta znovu stala súčasťou Maďarska, ale vypuknutie II. svetovej vojny 

(1939 - 1945) priniesli obci ďalšie ľudské a hospodárske škody. Časť obyvateľstva (židovské etnikum) 

bolo odvlečených do koncentračných táborov. Pri bojových zrážkach v okolí obce zahynulo jej 217 

obyvateľov. Po vojne sa začala uplatňovať zásada kolektínej viny predovšetkým na maďarskom 

obyvateľstve. S tým súviselo potláčanie občianských práv a nútené presídľovanie. 

 Po roku 1948 sa Slovensko stalo súčasťou ČSSR. V obci došlo k vybudovaniu viacerých objektov 

občianskej vybavenosti, ktoré sa stali zdrojom obecných služieb a zamestnanosti.  JRD bolo založené v 

roku 1949. V roku 1959 Jednota s. d. v obci zriadila pekáreň. Bola postavená budova nového kultúrneho 

domu (1962), v roku 1976 bola odovzdaná nová stavba zdravotného strediska a v roku 1978 domu 

služieb. V roku 1979 bola odovzdaná nová budova MNV (dnes OCÚ) a neskôr aj materskej školy. V 

rámci JRD boli vybudované klubové priestory, rehabilitačné stredisko a pod. Obec bola komplexne 

plynofikovaná a bol vybudovaný vodovod. 

Po roku 1989 došlo k pádu socialistického zriadenia na území Slovenska a od r.1991 sa Slovenská 

republika stala zvrchovaným štátom. Obec získala pomerne široké právomoci v oblasti rozhodovania 

o svojom širšom územnom rozvoji a nakladania so svojím majetkom a príjmami. Problémy však 

pretŕvávajú. Decentralizácia verejnej správy nebola adekvátne sprevádzaná fiškálnou decentralizáciou. 

Avšak obec za predpokladu efektívneho využívania svojich materiálnych a ľudských zdrojov dokáže 

zaistiť svojej obci hospodársky rozvoj a svojim obyvateľom zvýšiť blahobyt. 
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II. Rámcový popis územia obce 
 

Z hľadiska osídlenia v zmysle KURS 2001, územie obce Pribeta spadá do tzv. novozámocko – 

komárňanského ťažiska osídlenia druhej úrovne, ktoré sú tvorené okolo stredne veľkých miest. 

V rámci ťažísk osídlenia druhej úrovne sa v menšej miere prejavujú aglomeračné  väzby medzi centrami 

a voči okolitým obciam prevládajú viac polarizačné účinky jadier týchto ťažísk osídlenia 

Doplnkom sídelnej architektúry SR sú aj rozvojové osy ako súčasť tvorby hierarchizovanej sídelnej 

štruktúry. Rozvojové osy sa na Slovensku rozvíjajú v uzlovo-pásovom sídelnom systéme, ktorého 

osnovu tvoria centrá osídlenia a dopravno-komunikačné systémy spájajúce centrá. 

V tomto kontexte, územie obce sa nachádza v priestorovej blízkosti (východne) tzv. ponitrianskej 

rozvojovej osi, v smere: Trenčín – Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – Nitra – Nové Zámky - 

Komárno. 

Z hľadiska mikropolohy obce, Pribeta sa radí k relatívne väčším   obciam v rozpätí 2500 - 2999 obyv. 

V najbližšom susedstve obce Pribeta sú ďalšie obce ako: Strekov, Dulovce, Hurbanovo, Bajč a  iné. 

 Katastrálne územie obce Pribeta spadá z administratívneho hľadiska do okresu Komárno, ktorý je 

súčasťou VÚC NSK. Z hľadiska prítomnosti administratívno-správnych inštitúcii v obci sa nachádza 

sídlo matričného úradu. Ostatné dôležité administratívno-správne inštitúcie sa nachádzajú v mestách 

Nové Zámky a Hurbanovo. Obec sa nachádza v spádovej oblasti týchto dvoch miest i z hľadiska iných 

funkcií ako sú napr. sociálne alebo komerčné služby. 

Z hľadiska dopravnej polohy obce, Pribeta sa nachádza medzi troma mestami, tvoriacimi pomyslený 

priestorový trojuholník – okresné mesto Nové Zámky, mesto Hurbanovo a mesto Štúrovo. Obec je 

exponovaná voči dopravnému ťahu,  cestná komunikácia  II/509 na trase Bajč - Štúrovo (41,5 km), kde 

sa v Bajči cesta II/509 napája na dopravný ťah, cestnej komunikácii I/64 vedúci v smere Nové Zámky - 

Hurbanovo (14,4 km)  -  Komárno (17,46 km). Obec Pribeta sa na cestnú komunikáciu II/509 napája 

prostredníctvom cesty II. triedy II/589, ktorá vytvára s cestou II/509 úrovňovú križovatku lokalizovanú 

v severozápadnej časti zastavaného územia obce.  

Obec je prepojená viacerými linkami hromadnej autobusovej prepravy. Cez obec prechádza viacero  

liniek verejnej aduobusovej dopravy. Linky prechádzajúce cez obec sú nasledovné: 

 č. 401401  Komárno – Hurbanovo - Pribeta  

 č. 401412 Komárno – Nové Zámky  

 č. 404411 Nové Zámky – Dvory nad Žitavou – Pribeta/Branovo 

 č.404415 Nové Zámky – Dubník – Strekov – Gbecle – Štúrovo 

 č.404447 Štúrovo – Bajč/Strekov – Nové zámky 

V obci sa nachádza viacero autobusových zastávok. Z hľadiska železničnej dopravy cez obec Pribeta 

priamo železničná trať neprechádza. Najbližšia železničná stanica je lokalizovaná v sídelnej časti Dvor 

Mikuláš ako obecnej časti Dubník. Jedná sa o  železničnú trať nadnárodného významu v správe ŽSR, 

trať č.130 v smere Bratislava – Šurany; Palárikovo – Štúrovo , (IV.multimodálny koridor Berlin - 

Thessaloniki) kde následne vstupuje na územie Maďarska do železničnej sústavy MÁV smerom na 
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Budapešť. Celková dĺžka trate predstavuje 149 km, elektrifikácia trate s napätím 25 kV s priemyselnou 

frekvenciou 50 Hz. Trať je uspôsobená pre prevádzku vlakov typu: OS, EC, IC, Ex, ER,R a Zr.. 

 

Obr. 1: Geografická poloha obce Pribeta 

 

 

 

1.Prírodno-geografická charakteristika obce 
Zemepisná poloha obce je približne 47⁰ 54´N (S) severnej šírky a 18⁰ 18´E (V) východnej dĺžky.  

Katastrálne územie obce Pribeta leží v Podunajskej nížine. Stred obce má nadmorskú výšku 136 m n.m., 

chotár 127-222 m n.m.. Severná rovinná časť chotára je na širokých terasách pokrytých piesčitými 

sprašami a viatymi pieskami. Preteká ňou Príbetský potok. Južná pahorkatinná časť leží na 

juhozápadnom výbežku Pohronskej pahorkatiny. Chotár je odlesnený, agátové lesíky sú len 

v pahorkatine. Na terasách má černozemné pôdy, v pahorkatine hnedozemné a mačinové. 

1.1 Geomorfologická charakteristika územia 
 

Základom geologickej stavby územia je karpatská horská sústava, ktorá je súčasťou alpsko-

himalájskej sústavy do ktorej je zahrnuté celé územie Slovenska   

Z hľadiska ďalšej geomorfologickej kompozície, územie možno kategorizovať nasledovne: 

Sústava: alpsko-himalájska 
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Podsústava: Panónska panva 

Provincia: Západopanónska panva 

 Subprovincia: Malá dunajská kotlina 

  Oblasť: Podunajská nížina 

   Celok : Podunajská pahorkatina 

    Podcelok: Hronská pahorkatina   

    

Geologický podklad územia  zväčša je tvorený neogénnym ílom, prachom, pieskami a štrkom. 

Vyskytujú sa taktiež sladkovodné vápence a súvrstvia tufitov (brodské, gbelské, kollárovské a pod.) 

Z hľadiska inžiniersko-geologickej rajonizácie rozoznávame rajóny kvartérnych a predkvartérnych 

hornín. Z hľadiska rajónov predkvartérnych hornín v území obce sa prelínajú pásma 

rajónu  jemnozrnných sedimentov. Kvartérny pokryv územia je tvorený rajónom sprašových 

sedimentov. 

1.2 Hydrogeologické pomery 
 

Z hydrogeologického hľadiska územie obce spadá do povodia rieky Hron. Z pohľadu hydrogeologickej 

rajonizácie, územie obce spadá do dvoch hydrogeologických rajónov: N 058 neogén Hronskej 

pahorkatiny. 

Zdroje povrchových vôd predstavuje predovšetkým Pribetský kanál, pretekajúci severo-západnou 

časťou územia ako ľavostranný prítok rieky Žitavy. 

1.3 Klimatické pomery 
 

Klimaticky, územie obce spadá do teplého mierne vlhkého až suchého klimatického pásma. Priemerná 

teplota vzduchu v júli dosahuje úroveň >16⁰C a v januári je to v priemere >-2⁰C. Priemerná ročná teplota 

v danej oblasti sa pohybuje v rozmedzí 9 - 10⁰C 

Čo sa týka priemerného ročného úhrnu zrážok, územie sa vyznačuje najmä charakterom 

podpriemerného až nízkeho priemerného úhrnu zrážok v rozmedzí od 550 – 600 mm úhrnu zrážok. 

Priemerný úhrn zrážok v júli dosahuje úroveň >60 mm a priemerný úhrn zrážok v januári dosahuje 

úroveň 20 – 40mm. Index zavlažovania územia pre toto územie predstavuje hodnotu -40. 

1.4 Veterné pomery 
 

Územie obce je exponované najmä voči pôsobeniu severozápadných a juhovýchodných vetrov 

s priemernou rýchlosťou 3,31 – 4,00 m/s (SZ) a 3,41 – 4,3 m/s (JV). Vyskytujú sa aj východné a severné 

vetry. Územie je stredne silne zaťažené prízemnými inverziami, čo má vplyv na možné výkyvy počasia. 
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1.5 Pôdne pomery 
 

Celková rozloha územia obce Pribeta za r.2015 predstavuje približne  4279 ha. Z hľadiska 

hospodárskeho využitia pôdy, najväčší podiel z výmery územia pripadá na poľnohospodársku pôdu a to 

na úrovni približne 74% (3149 ha) z celkovej výmery územia.Pomerne vysoký podiel z celkového 

využitia územia pripadá na lesnú pôdu, ktorá sa rozprestiera približne na úrovni 10% (414 ha) Nasleduje 

zastavaná plocha a nádvoria s podielom približne 6% (248 ha) územia obce. Vinice predstavujú 

približne 5% (215 ha) územia. Záhrady, ovocné sady a TPP predstavujú približne 4% (172 ha) územia 

z celkovej výmery obce.  

Z hľadiska zastúpenia jednotlivých pôdnych typov v pôdnej štruktúre prevládajú predovšetkým 

hnedozeme a černozeme, pôdy s vysokou produkčnou hodnotou, s prímesou rôznych pôdnych 

subtypov.   

Z hľadiska priepustnosti a retenčnej schopnosti pôd, dané územie je charakteristické  pôdami so 

strednou priepustnosťou a vysokou retenčnou schopnosťou. Pôdna reakcia je prevažne stredne alkalická 

( pH 78,4 – 7,8). Z hľadiska zrnitosti ide predovšetkým o  hlinité pôdy a pieščito-hlinité pôdy. 

Obr.2 : Typológia využitia územia obce Pribeta 

 

Zdroj: Datacube, 2016 

1.1. Vegetačné pomery 
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Z hľadiska výskytu prirodzenej vegetácie na danom území  sa prelínajú rôzne pásma   zmiešaných 

listnatých lesov, ktoré podmieňujú i ďalší výskyt porastov nižšieho vegetačného stupňa a predovšetkým 

rôznych živočíšnych biopopulácii. 

Z hľadiska zastúpenia rôznych lesných typov v danom území dominujú predovšetkým zmiešané dubové 

lesy s javorom tatarským a dubom plstnantým (Quercus pubescens, Quercus virgiliana, Acer 

tataricum) 

Z hľadiska fytogeografického členenia možno uplatniť nasledovnú zonáciu územia (Kolény, Barka): 

Oblasť: 

 Holarktis  

Podoblasť: 

   Eurosibírska podoblasť  

Provincia: 

 Ponticko-panónska provincia 

1.2. Živočíšstvo 
 

Z hľadiska zoogeografického členenia (terestrický biocyklus), územie možno regionalizovať 

nasledovne: 

Provincia: Provincia stepí 

 Úsek: Panónsky úsek 

Dané záujmové územie spadá do oblasti výskytu biómov stepných ekosystémov v rámci biómov 

mierneho pásma. Z fauny sa v tomto pásme vyskytujú najmä druhy, ktoré znesú nedostatok vody, ale 

zároveň dokážu prežiť nepriaznivé obdobie v stave hybernácie (syseľ – Spermophilus, drop – Otis, 

žeriavy- Grus, prepelice – Coturnix, bažanty – Phasianus atp.). 

 

 

 

 

2. Obyvateľstvo 

2.1. Vývoj základných demografických ukazovateľov 
 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pribeta 

 
 

RRA Novozámocko © Strana 14 
 

Na území obce k 31.12.2015 žilo celkovo 2884 obyvateľov s trvalým pobytom v obci. Podiel mužov na 

celkovom počte obyvateľov predstavoval 49,6% (1431) a podiel žien 50,4% (1453). 

 

Tab. 1:Vývoj počtu obyvateľov obce Pribeta  v r.2001 – 2015 

Roky 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Stav k 
31.12 3107 3098 3074 3060 3039 3025 3023 3018 3009 3015 2964 2948 2922 2901 2884 

Muži 1527 1525 1513 1503 1497 1496 1486 1486 1479 1484 1461 1458 1449 1440 1431 

Ženy 1580 1573 1561 1557 1542 1529 1537 1532 1530 1531 1503 1490 1473 1461 1453 

Zdroj: Datacube, 2016 

Zo znázornenej tabuľky nám vyplýva, že vývoj počtu obyvateľov obce má klesajúci charakter. Za r.2015 

počet obyvateľov s trvalým pobytom na území obce klesol oproti r.2001 o 7,1%. Dôvodom najčastejšie 

býva klesajúca pôrodnosť obyvateľstva, migračný úbytok obyvateľstva, ktorý je podmienený ponukou 

pracovných príležitostí atp. 

Obr.3: Vývoj počtu obyvateľov obce Pribeta v r.2000-2015 

 

Zdroj: Datacube, 2016 

Z hľadiska zložiek podmieňujúce celkové zmeny obyvateľstva v priebehu rokov 2000 - 2015 možno 

konštatovať, že natalita obyvateľstva má celkovo kolísavý avšak upadajúci charakter. Mortalita 

obyvateľstva má, až na drobné odchýlky skôr charakter stabilný, čo kopíruje všeobecný trend 

postupného predlžovania sa priemernej dĺžky života človeka. Celkové demografické saldo má však 

záporný charakter. 

 Z hľadiska mechanických zmien obyvateľstva, počet prisťahovaných i vysťahovaných obyvateľov 

kolíše, čo súvisí aj so sociálnymi trendmi vývoja spoločnosti. Celkovo, migračné saldo si udržiava 

kolísavý trend, avšak miera mechanického úbytku prevyšuje mieru mechanického prírastku 

obyvateľstva obce. 

Z hľadiska celkového demografického vývoja sa potvrdzuje negatívny trend postupného ubúdania 

obyvateľstva, čo môže byť do budúcnosti vážnou prekážkou obce v zmysle jej ďalšieho rozvoja. 
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Tab. 2: Bilancia pohybu obyvateľstva v obci Pribeta v r.2000 – 2015 

Roky 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Živonarodený 24 15 18 18 18 29 22 31 24 34 21 20 18 22 19 

Zomrelý  34 37 46 38 37 43 44 52 33 48 35 42 35 41 34 

Demografické 
saldo -10 -22 -28 -20 -19 -14 -22 -21 -9 -14 -14 -22 -17 -19 -15 

Prisťahovaný 21 40 37 32 31 30 41 41 28 50 43 28 31 27 23 

Vysťahovaný 33 49 33 26 33 30 21 25 28 30 35 22 40 29 25 

Migračné saldo -12 -9 4 6 -2 0 20 16 0 20 8 6 -9 -2 -2 

Celkový prírastok 
(úbytok) 

-22 -31 -24 -14 -21 -14 -2 -5 -9 6 -6 -16 -26 -21 -17 

Zdroj: Datacube, 2015 

Zo znázornenej tabuľky vyplýva, že natalita obyvateľstva v r.2000 - 2015 si udržiava kolísavý, skôr 

trend rastu počtu živonarodených detí v priemere 22 detí za rok. Mortalita obyvateľstva v danom 

sledovanom časovom rade prevyšuje počet živonarodených detí, v priemere 40 zomrelých osôb pripadá 

na jeden rok. Celkovo, demografické saldo si udržiava záporný charakter v priemere na úrovni 18 osôb 

pripadajúcich na prirodzený úbytok na rok. 

Obr. 4: Vývoj natality a mortality obyvateľstva obce Pribeta v r.2001 - 2015 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, Datacube 2016 

 

Z hľadiska mechanického pohybu obyvateľstva, imigrácia do obce si udržiava v posledných rokoch 

kolísavý, zostupný trend. V priemere počet prisťahovaných za dané sledované obdobie predstavoval 34 

prisťahovaných osôb/rok. Emigrácia z obce, čiže počet vysťahovaných taktiež kolíše v priemere 31 

vysťahovaných obyvateľov/rok. Celkové migračné saldo je kladné a to na priemernej úrovni 3 

obyv./rok. 
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Obr. 5: Vývoj miery imigrácie a emigrácie (abs.) obyvateľstva v obci Pribeta v r.2001 - 2015 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, Datacube 2016 

Zo súhrnného hľadiska celkový prírastok (úbytok) obyvateľstva počas sledovaného obdobia r.2000-

2015 si udržiaval  záporný a kolísavý charakter, avšak v posledných rokoch celkový úbytok  

obyvateľstva sa prehlbuje, v priemere pokles o 15 osôb/rok. 

Obr. 6: Vývoj celkového prírastku (úbytku) v obci Pribeta v r. 2001 - 2015  

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, Datacube 2016 
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obyvateľstva. Uvedený jav je dokumentovaný i postupným zvyšovaním priemerného veku obyvateľstva 

v obci a postupným rastom indexu starnutia. 

Tab. 3: Veková štruktúra obyvateľstva obce Pribeta v r. 2001 - 2015 

Roky 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

predprod. 
(abs.) 

496 466 446 434 404 398 391 393 383 401 379 370 352 348 
350 

produkt. 
(abs.) 

2175 2170 2170 2161 2153 2141 2151 2149 2137 2129 2102 2088 2068 2053 
2013 

poprod.(abs.) 458 462 458 465 482 486 481 476 489 485 483 490 502 500 521 

predprod. 
(v%) 

15.96 15.04 14.51 14.18 13.29 13.16 12.93 13.02 12.73 13.30 12.79 12.55 12.05 12.00 12.14 

produkt. (v%) 70.00 70.05 70.59 70.62 70.85 70.78 71.15 71.21 71.02 70.61 70.92 70.83 70.77 70.77 69.80 

poprod. (v%) 14.74 14.91 14.90 15.20 15.86 16.07 15.91 15.77 16.25 16.09 16.30 16.62 17.18 17.24 18.07 

Index 
starnutia 

92.3 99.1 102.7 107.1 119.3 122.1 123.0 121.1 127.7 120.9 127.4 132.4 142.6 143.7 148.9 

Zdroj: Datacube, 2015 

Zo znázornenej tabuľky vyplýva, že predpodukt. zložka obyvateľstva v priebehu sledovaného obdobia 

r.2000 – 2015 neustále klesá, čo je spojené hlavne s klesajúcou pôrodnosťou obyvateľstva. Medzi r.2000 

– 2015 predprodukt. zložka obyv. zaznamenala pokles až o 23%, rovnako i podiel predprodukt. zložky 

obyv. na celkovom obyvateľstve sa znižuje a v súčasnosti dosahuje úroveň  12,14 %. Za dané sledované 

obdobie podiel predproduktívnej zložky obyvateľstva na celkovom obyvateľstve tvoril v priemere 

13,3%.   

Produktívna zložka obyvateľstva v priebehu sledovaného obdobia si udržiavala kontinuálny rast až do 

r.2009 kedy dosiahla svoj vrchol na úrovni 71,21%, následne nabrala zostupný trend a v  súčasnosti 

dosahuje 69,8% podiel. Produktívna zložka obyvateľstva dosahuje za dané sledované obdobie 

priemernú úroveň 70,6%. 

Poproduktívna zložka obyvateľstva si udržiava vzostupný trend, čo súvisí so všeobecným trendom 

starnutia obyvateľstva, resp. predlžovania jeho priemerného veku. V súčasnosti jej podiel na celkovom 

obyvateľstve obce predstavuje 18,7%. Nárast medzi r. 2001 – 2015 predstavoval 22,5%. Za celé 

sledované obdobie podiel poproduktívnej zložky obyvateľstva na celkovom obyvateľstve tvoril 

v priemere 16,07%.  Index starnutia rastie taktiež, a v súčasnosti dosahuje úroveň 148,9%.. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Zastúpenie produkčných zložiek obyvateľstva v obci Pribeta 
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Zdroj: Datacube, 2015 

Populačnú pyramídu obce Pribeta možno  charakterizovať ako degresívny typ vekovej štruktúry. Na 

znázornenom grafe možno badať postupný úbytok mladších ročníkov tvoriacich predproduktívnu 

zložku obyvateľstva v prospech nárastu produktívnej a poproduktívnej zložky. V rámci 

predproduktívnej zložky obyvateľstva, v zastúpení mužského pohlavia aj ženského pohlavia je 

najpočetnejšou zložkou  veková kategória :5 - 9 (84), v prípade žien (61).  

V rámci produktívnej zložky obyvateľstva, najpočetnejšou zložkou je to v prípade mužského pohlavia 

veková kategória 45 -49 (129) a v prípade ženského pohlavia 60 – 64 (117) obyvateľov. 

V prípade poproduktívnej zložky obyvateľstva je to zhodne aj u mužského a ženského  pohlavia  veková 

kategória :65 – 69 , u mužov (68) a u žien (99) obyvateľov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Populačná pyramída obce Pribeta, 2015 
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Zdroj: Vlastné spracovanie, Datacube 2015 

2.3. Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva  
 

Vo vzdelanostnej štruktúre obce prevláda skôr nižšie a stredné vzdelanie. Pomerne vysoký podiel 

pripadá na ľudí so základným a stredným vzdelaním bez maturity. Úplné stredné vzdelanie s maturitou 

a vysokoškolské vzdelanie predstavuje  ďalšiu najpočetnejšiu veľkostnú skupinu. Najnižší podiel 

pripadá na vysokoškolské vzdelanie. 

Prieskum bral do úvahy všetkých obyvateľov obce, teda aj deti s povinnou školskou dochádzkou, 

navštevujúcich MŠ a ZŠ, čo mohlo spôsobiť určité skreslenie výsledkov. 

Úroveň vzdelania v súčasnosti je jedným z najdôležitejším  predpokladom pre uplatnenie sa na trhu 

práce a predstavuje základný kameň smerom k budovaniu vedomostnej ekonomiky.   

Tab. 4:Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Pohlavie Spolu 

muži ženy 

Pribeta       

Základné 262 576 838 

Učňovské (bez maturity) 375 144 519 

Stredné odborné (bez maturity) 221 139 360 

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 56 27 83 

Úplné stredné odborné (s maturitou) 193 228 421 

Úplné stredné všeobecné 39 64 103 
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Vyššie odborné vzdelanie 11 20 31 

Vysokoškolské bakalárske 8 29 37 

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 50 71 121 

Vysokoškolské doktorandské 4 5 9 

Vysokoškolské spolu 62 105 167 

Študijny 
odbor 

prírodné vedy 1 6 7 

technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, strojárstvo, informatika a VT, elektrotech., tech. chémia, 
potravinárstvo) 

10 8 18 

technické vedy a náuky II (textilná v.,sprac.kože,dreva, plastov, v.hud.nástrojov, archit., 
staveb.,dopr.,pošty,telekom.,automatiz., špec. odb.) 

5 7 12 

poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 15 4 19 

zdravotníctvo 6 6 12 

spoločenské vedy, náuky a služby I (filozof.,ekon.,polit. a práv.vedy, ekonomika a manaž., obchod a 
služby,SŠ- OA, HA, praktická š.,učeb.odb.) 

14 37 51 

spoločenské vedy, náuky a služby II (histor.,filolog.,pedag. a psych.vedy, publicistika a informácie, 
telových.,učiteľstvo, SŠ - gym.) 

10 34 44 

vedy a náuky o kultúre a umení 0 1 1 

vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 0 1 1 

nezistený 1 1 2 

Bez školského vzdelania 212 189 401 

Nezistené 28 23 51 

Úhrn 1,459 1,515 2,974 

Zdroj: SODB 2011 

Zo znázornenej tabuľky vyplýva na základe výsledkov zo SODB 2011 , že v rámci vzdelanostnej 

štruktúry obyvateľstva najväčší podiel pripadá na obyvateľov so základným vzdelaním na úrovni 27%. 

Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria obyvatelia s nižším stredným vzdelaním, učňovské bez maturity 

(17%) a stredné odborné bez maturity (11). Nasledujú obyvatelia s úplným stredným vzdelaním, úplné 

stredné odborné s maturitou (13%), úplné stredné učňovské s maturitou (3%) a úplné stredné všeobecné 

(3%). Obyvatelia s vysokoškolským vzdelaním Bc., Mgr., Ing., Mu(v)dr, RNDr., PhDr.a iné predstavujú 

dohromady  podiel na úrovni 6%. Pomerne vysoký podiel pripadá na obyvateľov bez vzdelania, až na 

úrovni 14%. Tento údaj však môže byť skreslený keďže môže zahŕňať i deti v rámci povinnej školskej 

dochádzky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce Pribeta  podľa typu vzdelania 
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Zdroj: Vlastné spracovanie, SODB 2011 

Z hľadiska zastúpenia jednotlivých študíjnych odborov v rámci vysokošolského vzdelania dominujú 

predovšetkým spoločensko-humánne odbory na úrovni 57%, nasledujúc technické vedy na úrovni 18%, 

poľnohospodárske a lesnícke vedy na úrovni 11% a zdravotníctvo na úrovni 7%. Na prírodné vedy 

pripadá len 4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním. Podiel obyvateľov s vysokoškolským 

vzdelaním zameraným na bezpečnosť a kultúru nepresahuje 1% podiel. 
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Obr. 10: Štruktúra študíjnych odborov obyvateľstva obce Pribeta  v rámci vysokoškolského vzdelania 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, SODB 2011 

2.4. Národnostná štruktúra obyvateľstva 
 

Z hľadiska národnostnej štruktúry obyvateľstva, v obci Pribeta dominujú občania maďarskej národnosti 

na úrovni 74% (2192), nasledujúc občanmi slovenskej národnosti na úrovni 25% (750). Zastúpenie inej 

ďalšej národnosti nepresahuje podiel 1%. 
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Obr. 11 Bývajúce obyvateľstvo podľa národností v obci Pribeta 

 

Zdroj: SODB 2011 

Z hľadiska vierovyznania v obci Pribeta dominujú občania  rímskokatolíckeho vierovyznania.Ich 

zastúpenie je na úrovni 65%. Nasleduje reformovaná kresťanská cirkev s podielom 21%, evanjelická 

cirkev augburského vyznania (6%) .Zastúpenie ostatných náboženstiev predstavuje podiel do 1%.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

74%

Slovenská

Maďarská

Rómska

Česká

Iná

Nezistená



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pribeta 

 
 

RRA Novozámocko © Strana 24 
 

Obr. 12 Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženstva v obci Pribeta 

 

Zdroj: SODB 2011 

3. Ekonomická štruktúra obce 

 

Ekonomická štruktúra obce je vo všeobecnosti tvorená ekonomickými subjektmi súkromného, 

občianskeho a verejného sektora disponujúcimi právnou subjektivitou, ktorý pre trh vytvárajú 

a poskytujú hodnoty, ktorými uspokojujú svoje potreby. Ekonomika je vitálnym prvkom fungovania 

obce a podmieňuje budúci rozvoj obce. 

3.1. Podnikateľská štruktúra obce 
 

Podnikateľská štruktúra obce je tvorená predovšetkým súkromným sektorom. Podnikateľskú štruktúru 

obce Pribeta možno hodnotiť ako relatívne diverzifikovanú. Z hľadiska právnej formy v prípade PO 

prevládajú predovšetkým spoločnosti typu s.r.o, výskyt iných právnych foriem PO (v.o.s, k.s. atp.)  je 

obmedzený. V prípade FO sú to predovšetkým živnostníci.  

V zmysle systematizácie a klasifikácie ekonomických činností podľa metodiky SK NACE sú v obci  

ekonomické subjekty ktoré sú zastúpené v jednotlivých odvetviach NH v primárnom, sekundárnom 

a terciálnom sektore. 
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Uvedená štruktúra podnikateľského sektora v obci Pribeta bola vypracovaná na základe aktuálnych, 

podkladových informácii z obchodného registra SR a živnostenského registra SR. Ekonomické 

činnosti jednotlivých hospodárskych subjektov boli posudzované podľa predmetu prevažujúcej činnosti 

a na základe umiestnenia daného hospodárskeho subjektu v systéme klasifikácie ekonomických činností 

podľa SK NACE. 

Do štruktúry spadajú všetky subjekty FO a PO, ktorých sídlo alebo prevádzková adresa je zapísaná 

v registri na obec. 

Celkovo v obci podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra pôsobí dohromady 36 podnikateľských 

subjektov zapísaých ako PO.  Z hľadiska PO, v podnikateľskom štruktúre obce prevládajú spoločnosti, 

pôsobiace v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu na úrovni 37% (13). Nasleduje doprava 

a skladovanie na úrovni 20% (7),  poľnohospodársto a lesníctvo 14% (5), informácie a komunikácie 

9% (3). Na administratívne a podporné služby a služby ostatných komerčných činností pripadá zhodne 

6%  (2) subjektov a na oblasť stavebníctva, dodávok vody a spracovania odpadov, činností v oblasti 

nehnuteľností pripadá zhodne 3%  (1) subjektov. 
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Obr. 13: Ekonomická štruktúra podnikateľského sektora PO v obci Pribeta, podľa SK NACE 

 

Zdroj: OR SR, podľa SK NACE, 2016 
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Z hľadiska FO ich celkový počet podľa aktuálneho výpisu zo živnostenského registra bol 25. V rámci, 

v podnikateľskej štruktúre obce prevládajú predovšetkým FO pôsobiace v komerčnej sfére terciárneho 

sektora, ide predovšetkým o maloobchodný predaj  a to na úrovni 28% (7). Nasleduje sektor priemyslu 

s 20% (5) podielom, ubytovacie a stravovacie činnosti a ostatné komerčné služby majú zhodný  12% 

(3) podiel, nasleduje  sektor poľnohospodárstva a lesníctva a oblasť vedecko-technických činností so 

zhodným podielom 8% (2), na oblasť nehnuteľností a finančných služieb, skladovania a dopravy a 

stavebníctva pripadá 4% (1).  
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Obr. 14: Ekonomická štruktúra podnikateľského sektora FO v obci Pribeta, podľa SK NACE 

 

Zdroj: ZR SR, podľa SK NACE, 2016 
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3.2. Ekonomická aktivita obyvateľstva 
 

V obci Pribeta k 31.12.2015 žilo 2884 obyvateľov, z toho 2013 ekonomicky aktívnych s trvalým 

pobytom v obci. Index ekonomickej aktivity (miera ekonomickej participácie) za r.2015 dosahuje 

úroveň 69,8% čo možno hodnotiť pozitívne keďže relatívne prekračuje priemer SR.  

Miera nezamestnanosti  v poslednom období zaznamenala pokles a naopak miera zamestnanosti rast, 

avšak pri poklese produkčnej základne obce. Napriek tomu pri súčasnej úrovni (13,41% v r.2015) mieru 

nezamestnanosti možno hodnotiť ako vysokú, čo napovedá o určitých rezervách miestneho trhu práce. 

 

Tab. 5: Ekonomická aktivita obyvateľstva v obci Pribeta v r.2000 – 2015 

 

Roky 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nezamestnaný abs. 443 475 429 269 174 130 96 143 279 303 311 370 330 276 270 

Nezamestnaný v 

(%) 
20.37 21.89 19.77 12.45 8.08 6.07 4.46 6.65 13.06 14.23 14.80 17.72 15.96 13.44 13.41 

Zamestnaný abs. 1732 1695 1741 1892 1979 2011 2055 2006 1858 1826 1791 1718 1738 1777 1743 

Zamestnaný v (%) 79.63 78.11 80.23 87.55 91.92 93.93 95.54 93.35 86.94 85.77 85.20 82.28 84.04 86.56 86.59 

Počet obyv. 3107 3098 3074 3060 3039 3025 3023 3018 3009 3015 2964 2948 2922 2901 2884 

Index ek. akt.v (%) 70.00 70.05 70.59 70.62 70.85 70.78 71.15 71.21 71.02 70.61 70.92 70.83 70.77 70.77 69.80 

Zdroj: Datacube, 2016 

Zo znázornenej tabuľky vyplýva, že v obci v r.2000 – 2015 si miera nezamestnanosti udržiavala 

klesajúci trend zo svojho maxima 21,89% v r.2002 na minimum 4,46% v r.2007. Následne vplyvom 

hospodárskej krízy, nezamestnanosť opätovne dosiahla svoj vrchol v r.2012 na úrovni 17,72%. 

V súčasnosti je na úrovni 13,41% v r.2015.  

Miera zamestnanosti sa vyvíjala inverzne oproti miere nezamestnanosti zo svojho minima 78,11% 

v r.2002 na svoje maximum 95,54% v r.2007, kde následne vplyvom hospodárskej krízy opätovne 

začala klesať až na úroveň 82,28% v r.2012. V súčasnosti sa drží na úrovni 86,59% v r.20151. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Ekonomická aktivita obyvateľstva v obci Pribeta v r.2000 – 2015 

                                                           
1 Pozn.: stanovené odhadom 
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Zdroj: Datacube, 2015 

Z výsledkov SODB 2011, časti ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa odvetvia hospodárstva 

vyplynulo, že za r.2011 v obci Pribeta pracovalo celkovo 1501 ekonomicky aktívnych obyvateľov. 

Pomerne široká pracujúca základňa ekonomicky aktívneho obyv. sa sústreďuje v rôznych odvetviach 

priemyselnej výroby a v odvetví obchodu. Pomerne vyšší podiel pracujúcich je sústredený taktiež 

v odvetví stavebníctva, služieb dopravy a poľnohospodárstva. Odvetvová skladba zamestnanosti je 

nakoniec doplnená o zdravotníctvo a vzdelávanie. 

Tab.6: Bývajúce ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa 

odvetvia hospodárstva 

Odvetvie Stĺpec1 Stĺpec2 Stĺpec3 

hospodárstva muži ženy spolu 

A  Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 138 70 208 

B  Ťažba a dobývanie 2 0 2 

C Priemyselná výroba 239 201 440 

D Dodávka elektriny, pary, plynu a studeného vzduchu 2 1 3 

E Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a 
služby odstraňovania odpadov 

4 2 6 

  F Stavebníctvo 108 12 120 

G Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a 
motocyklov 

116 122 238 

 H Doprava a skladovanie  84 14 98 

I Ubytovacie a stravovacie služby 14 28 42 

J Informácie a komunikácia 11 3 14 

K Finančné a poisťovacie služby 4 6 10 

L Činnosti v oblasti nehnuteľností 5 2 7 

M Odborné, vedecké a technické činnosti 11 13 24 

N Administratívne a podporné služby 17 17 34 

O Verejná správa  a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 37 49 86 
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P Vzdelávanie 19 45 64 

Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc 14 52 66 

R Umienie a zábava 4 3 7 

S Ostatné činnosti 6 5 11 

T Činnosti domácnosti ako zamestnávateľov 0 0 0 

U Činnosti exteritoriálnych organizácii a  združení 0 0 0 

Nezistené 12 9 21 

 Spolu 847 654 1,501 

Zdroj: SODB 2011 

Zo znázornenej tabuľky vyplýva, že najväčší podiel pracujúceho ekonomicky aktívneho obyvateľstva 

pripadal na priemyselný sektor na úrovni 29%. Za ním nasledoval sektor služieb, konkrétne odvetvie 

obchodu s podielom 16% zamestnaných, sektor poľnohospodárstva  a lesníctva na úrovni 14% 

zamestnaných,  odvetvie stavebníctva s 8% podielom zamestnaných.  Odvetvie dopravy a skladovania 

predstavuje 7% podiel. V oblasti verejnej správy pracovalo 6% obyvateľov a v oblasti vzdelávania 4% 

obyvateľov. Menšie podiely pripadali na odvetvia zdravotníctva a IKT na úrovni 4%. Zamestnanosť 

v ostatných odvetviach meprekračuje 3%. 
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Obr.16: Bývajúce ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa 

odvetvia hospodárstva 

 

Zdroj: SODB 2011 
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4. Infraštruktúra a občianska vybavenosť obce 

4.1. Technická infraštruktúra 
 

Vo všeobecnosti predstavuje skupinu prvkov, ktoré udržujú danú štruktúru pohromade. V prípade 

technickej infraštruktúry sa jedná o siete a stavby súvisiace s jej údržbou, ako sú napr. cesty, vodné 

zdroje, kanalizácia, elektrické siete a plynovody a telekomunikačné siete. Jej hustota a kvalita nimi 

poskytovaných služieb umožňuje ďalší rozvoj a výrazne vplýva na kvalita života obyvateľov. 

Tab. 7 : Prítomnosť základných ukazovateľov technickej infraštruktúry v obci 

Ukazovateľ Hodnota 

Pošta Áno 

Káblová televízia Áno 

Verejný vodovod Áno 

Verejná kanalizácia Nie 

Kanalizačná sieť  

pripojená na ČOV 
Nie 

Rozvodná sieť plynu Áno 

Najbližšia zastávka  

vlakov osobnej dopravy 
V obci 

Zdroj: OcÚ Pribeta, 2016 

Z hore uvedeného vyplýva, že obec má vybudovanú len základnú vodovodnú infraštruktúru a rozvodnú 

sieť plynu. Nedostatkom, ktorý výrazne vplýva na kvalitu života obyvateľov v obci a kvalitu životného 

prostredia je nevybudovaná verejná kanalizačná sieť, ktorá sa bude v obci budovať. V extraviláne obce 

sa nachádza ČOV. V obci je prítomná pobočka Slovenskej pošty, ktorej služby môžu mať pozitívny 

vplyv na rozvoj podnikateľských aktivít v obci. Obec má dobré komunikačné napojenie na okolité obce, 

resp. mestá prostredníctvom piatich autobusových zastávok a zastávky verejnej vlakovej dopravy. 

4.1.1. Komunikačná sieť 

4.1.1.1. Cestná komunikačná sieť 

Katastrálnym územím obce prechádzajú dve cesty II. triedy s označením II/509 a II/589, ktoré sa križujú 

v strede obce.  Cesta II/589 prechádza obcou v smere z juhu na sever a jej celková dĺžka je 31,973 km. 

Cesta sa začína na križovatke s cestou I/64 pri obci Chotín a pokračuje smerom na sever do obce Kolta, 

kde sa končí križovatkou s cestou I/75. Táto cesta predstavuje spojenie obce s okresným mestom 

Komárno južne od obce na križovatke s cestou I/64. Druhá cesta II/509 prechádza obcou so západu na 

východ. Začína sa v obci Bajč a končí na križovatke s cestou I/63, západne od mesta Štúrovo. Celková 

dĺžka trasy je 38,202 km. Okrem týchto ciest sa v obci nachádzajú aj miestne obslužné komunikácie. 

Cestná infraštruktúra je v obci v rozsahu 22 km, z ktorých 3,1 km si vyžaduje rekonštrukciu a to na 

Modranskej ulici, Krátkej ulici, ulici Nového Rádu a Vojnickej ulici. 

Infraštruktúra pre peších sa nachádza pozdĺž hlavných ťahov a niektorých vedľajších. Avšak celá 

infraštruktúra je v technicky nevyhovujúcom stave a jej používanie je minimálne. Naliehavú 

rekonštrukciu si vyžadujú najmä chodníky na obidvoch stranách pozdĺž Hlavnej ulice, nakoľko sa jedná 

o najfrekventovanejšiu komunikáciu,  v celkovej dĺžke 3 km. Vzhľadom na frekvenciu pohybu 
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obyvateľov je potrebné vybudovať chodníky pozdĺž Komárňanskej a Nádražnej ulici a to minimálne 

z jednej strany v celkovej dĺžke cca. 3 km. Cestná infraštruktúra týchto ulíc je vo vlastníctve NSK 

a preto je budovanie chodníkov pre obec náročné aj z administratívneho hľadiska. 

V obci sa nachádza 5 autobusových zastávok a to: na Jaromčnej ulici, pri kostole, pri kultúrnom dome, 

pri pošte a na rázcestí. Napojenie na autobusovú dopravu je zabezpečené prostredníctvom spoločnosti 

Arriva Nové Zámky. Spojenie obce s okolitými obcami a mestami zabezpečujú nasledovné autobusové 

linky: 

Linka č. 401401 v smere Komárno-Hurbanovo-Pribeta 

Linka č. 4014012 v smere Komárno-Nové Zámky 

Linka č. 404411 v smere Nové Zámky-Dvory nad Žitavou-Pribeta/Branovo 

Linka č. 404415 v smere Nové Zámky-Dubník-Strekov-Gbelce-Štúrovo 

V obci je zároveň prítomna zastávka vlakovej osobnej dopravy v severnej časti obce 6 km od intravilánu 

obce. Leží na trati ŽSR č. 130 v smere Bratislava hl. stanica-Štúrovo-Szob. Celková dĺžka tejto trate je 

157,881 km, s rozchodom 1 435 mm a elektrifikáciou 25kV 50 Hz. 

4.1.2. Infraštruktúra vodného hospodárstva 

4.1.2.1. Vodné toky, vodné plochy 

Obec leží vo východnej časti Podunajskej nížiny a južná časť obce sa nachádza na výbežkoch 

Pohronskej pahorkatiny. Územie patrí do povodia rieky Váh. Katastrom obce preteká Michalovský 

kanál v smere od juhovýchodu na severozápad. Jeho dĺžka je 6,5 km a slúži na odvádzanie dažďovej 

vody z obce. Michalovský kanál ústi do Pribetského potoka, ktorý preteká extravilánom obce a ďalej sa 

vlieva do Starej Žitavy pri obce Bajč. 

4.1.2.2. Zásobovanie vodou 

Obyvateľstvo je napojené na verejný vodovod z obce Dulovce. Celková dĺžka vodovodu je 22,9 km. 

Prívodné potrubie má dĺžku 4,5 km a dimenziu DN200.  Obecná vodovodná sieť v intraviláne obce má 

18,4 km a je riešená ako vetvená sieť s dimenziou DN150 a DN100.  

Tab. 8 : Spotreba pitnej vody v obci v tis. m3 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4 5 11 13 13 13 14 
Zdroj: ŠÚ SR, 2016 

4.1.2.3. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

 

V súčasnosti obec nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu, avšak má vybudovanú čistiareň odpadových 

vôd v extraviláne obce. Odpadové vody sa skladujú v žumpách, ktorých majitelia zabezpečujú ich 

pravidelné vyprázdňovanie fekálnymi vozmi v súlade s obecným nariadením o nakladaní a skladovaní 

odpadových vôd. Obec plánuje výstavbu kanalizácie v horizonte piatich rokov. 
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4.1.3. Ostatné inžinierske siete 

4.1.3.1. Plynofikácia obce, zásobovanie plynom 

V obci je vybudovaná rozvodná sieť plynu s regulačnou stanicou, ktorej celková dĺžka je 17 km. 

Vysokotlaková sieť plynu je tvorená potrubím s dimenziou DN 150, ktorá sa ďalej vetví na 

strednotlakovú sieť s dimenziou DN 63-160. Napojených je cca 95% obyvateľov. 

4.1.3.2. Elektrifikácia obce, zásobovanie elektrickou energiou 

Obec je plne elektrifikovaná s napojením 100% obyvateľov. Elektrifikáciu v obci zabezpečuje 6 

stožiarových, resp. murovaných trafostaníc. Rozvod elektriny je zabezpečovaný 22 kV vzdušným 

vedením. Zoznam trafostaníc v obci je nasledovný: 

Zdravotné stredisko Obchodná ulica č. 1332/30 

Pred RD Podzáhradná ul. 34 

Pri Mlyne Komárňanská ul. 9 

Pri Obchodnej budove Mierová ul. 68 

Za administratívnou budovou poľnohospodárskeho družstva     

Na konci Modranskej ulice  

4.1.4. Telekomunikačné siete 

V obci sú vybudované telefónna ústredňa spolu s telefónnym automatom a zosilňovač rozhlasu. Obec 

má vybudovanú káblovú televíznu sieť s celkovou dĺžkou 2 160 m a 101 prípojok. V obci je taktiež 

dostupný mikrovlnný internet, ktorý je zabezpečovaný spoločnosťami WIsper, KonferNet a PinkeNet. 

Telekomunikačné služby poskytujú aj traja mobilní operátori. Orange poskytuje okrem štandardných 

hovorových a textových služieb aj pokrytie 3G/HSPA s rýchlosťou do 42 Mb/s. Pevný internet nie je 

poskytovaný, ale zároveň poskytuje digitálnu TV s archívom a satelitnú TV. Telekom takisto okrem 

štandardných hovorových a textových služieb poskytuje aj internetové pripojenie prostredníctvom 

ADSL s rýchlosťou do 10 Mb/s a pokrytie 4G/LTE sieťou s rýchlosťou do 75 Mb/s. Okrem mobilných 

služieb Telekom zároveň poskytuje služby pevnej linky a satelitnej Magio TV. O2  poskytuje štandardné 

hovorové a textové služby. V obci je zároveň pokrytie 3G sieťou s rýchlosťou do 14,4 Mb/s. 

4.2. Sociálna infraštruktúra 

4.2.1. Domový a bytový fond 

Uvedené údaje boli čerpané z posledných dostupných údajov vyplývajúcich zo SODB 2011, pričom 

aktuálny stav sa môže viac alebo menej odlišovať. 

Na základe výsledkov zo SODB 2011 možno konštatovať, že v roku 2011 celkový domový fond v obci 

tvoril 1 087 domov z čoho 87 % (947) bolo trvale obývaných a 139 domov neobývaných. Z celkového 

počtu obývaných domov až 98% (925) tvorili rodinné domy. V obci sa nachádza 14 bytových domov. 

Najviac domov (655) bolo vystavaných v rokoch 1946-1990. Od roku 1991 bolo podľa dostupných dát 

postavených 62 domov. Väčšina obývaných domov 97% (919 z 947) je v súkromnom vlastníctve. 

Najviac obývaných domov 52% (482) je vo veľkostnej skupine 81-120 m2. Až 27 % (253) domov má 

obývaciu plochu väčšiu ako 120 m2. 10 % (93) domov nemá zavedený vodovod priamo v dome. 79% 

(726) domov je zásobovaných vodou z vlastného zdroja a 11 % (101) domov je zásobovaných zo 

spoločného zdroja. Nie všetky domy majú pripojenú pevnú linku, resp. pripojenie na internet. Z 
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celkového počtu obývaných domov, 24 % (228) domov má pripojenú pevnú linku a necelých 39 % (368) 

domov má pripojenie na internet.  

Väčšina domov a bytov je vykurovaná plynom 58 % (795 / 947). 18 domov je vykurovaných elektrickou 

energiou. Najviac domov je trvalo neobývaných z dôvodu zmeny vlastníkov (43), resp. nie sú technicky 

spôsobilé na trvalé bývanie (57), sú v štádiu prestavby (11) alebo sú využívané na rekreačné účely (6).  

V obci sa nachádza 92 bytov v 18 bytových domoch. Väčšina bytov má rozlohu 40-80 m2. Všetky 

obývané byty sú zásobované vodou zo spoločného zdroja. 

Tab. 9: Byty, domy, vybrané ukazovatele v r. 2011 

Domy Obývané Neobývané Nezistené 

1087 947 139 1 

Typy domov 

        

Rodinné Bytové Iné 

925 14 2 

Forma vlastníctva domov 

        

     

FO 

Kombinácia 

vlastníkov Iné 

919 9 1 

Obdobie výstavby domov         

do 1945 1946-1990 1991-200 2000 a neskôr 

214 655 35 27 

Neobývané domy - dôvody 

neobývania         

Zmena vlatníkov Rekreačné účely Prestavba 

Nespôsobi

lé Iné 

43 6 11 57 22 

Obdobie výstavby NEZISTENÉ 

Byty v rodinných domoch 

Plocha 

<40 40-80 81-120 120> 

11 182 482 253 

Zásobovanie vodou 

V byte zo spoločného zdroja 

V byte z vlastného 

zdroja Mimo bytu Bez vodovodu 

101 726 51 42 

Telekomunikačné vybavenie 

Pevná linka Internet 

228 368 

Byty v bytových domoch         

Plocha         

<40 40-80 81-120 120>   



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pribeta 

 
 

RRA Novozámocko © Strana 37 
 

2 60 4 0 

Zásobovanie vodou         

V byte zo spoločného zdroja 

V byte z vlastného 

zdroja Mimo bytu Bez vodovodu 

40 26 0 0 

Telekomunikačné vybavenie         

  Pevná linka Internet     

  19 39     

Byty v rodinných a bytových 

domoch         

Typ kúrenia         

Ústredné diaľkové Ústredné lokálne Iné Bez kúrenia 

19 533 429 4 

Zdroje energie na vykurovanie         

Plyn Elektrina Pevné palivo Iné 

795 18 174 2 

Počet obytných miestností         

1 2 3 4 5 

18 131 383 262 

20

6 

Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011 

4.2.2. Školstvo 

V obci sa nachádza materská škola s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským. Toto zariadenie 

poskytuje celodennú starostlivosť  pre dve triedy s 31 deťmi s vyučovacím jazykom slovenským a pre 

dve triedy s 33 deťmi s vyučovacím jazykom maďarským. Starostlivosť zabezpečujú 4 učitelia 

s vyučovacím jazykom slovenským a 4 učitelia s jazykom maďarským. 

V obci je zároveň prítomná základná škola s vyučovacími jazykmi slovenským a maďarským. Výučba 

v slovenskom jazyku prebieha pre 4 triedy na prvom stupni pre 49 detí a 5 triedy na druhom stupni pre 

41 detí. Výučbu zabezpečuje 11 učiteľov a 1 asistent učiteľa. Výučba v maďarskom jazyku prebieha pre 

4 triedy s 57 deťmi na prvom stupni a pre 5 tried s 66 deťmi na druhom stupni. Výučbu zabezpečuje 14 

učiteľov a 1 asistent. 

Tab. 10: Materské školy v obci Pribeta k 15.9.2015 

Územie 

Zriaďo

vateľ J
a

zy
k

 

Triedy MŠ so 

starostlivosťou 

Príprav. 

triedy 
  

As

is- 

týždenn

ou a celoden

nou 

polden

nou 

v 

minulom 

U

či- 

te

nt 

Adresa 

nepretr

žitou 

škol. 

roku 

tel

ia 

uči

- 

trie

dy 

de

ti 

trie

dy 

de

ti 

trie

dy 

de

ti 

tried

y 

det

i 
  

teľ

a 

Materská škola * 94655 Pribeta,  

Kvetná 39 

Obec 

Pribeta S 0 0 2 31 0 0 0 9 4 0 

MŠ s VJM - Óvoda * 94655 Pribeta 

- Perbete,  Kvetná 39 

Obec 

Pribeta M 0 0 2 33 0 0 1 20 4 0 
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Zdroj: CVTISR, 2016 

Tab. 11 : Základné školy v obci Pribeta k 15.9.2015 

Územie 

Zriaďov

ateľ 

D
ru

h
 Z

Š
 

O
rg

V
y

u
 

J
a

zy
k

 

Triedy Žiaci   
Asi

s- 

v ročníku 
Uč

i- 

ten

t 

Adresa 

nu

l- 1. -

4. 

5. -

9. 

nu

l- 1. - 

4. 

5. - 

9. 

tel

ia 

uči

- 

to

m 

to

m 
  

teľ

a 

Základná škola * 94655 Pribeta,  

Pavilón B, Školská 26 

Obec 

Pribeta 

1-

9 4 S 0 4 5 0 49 41 
11 1 

ZŠ s VJM - Alapiskola * 94655 

Pribeta,  Školská 8 

Obec 

Pribeta 

1-

9 4 M 0 4 5 0 57 66 
14 1 

 

Zdroj: CVTISR, 2016 

 

4.2.2.1. Zdravotníctvo 

V obci je zabezpečovaná primárna pediatrická zdravotná starostlivosť neštátnou ambulanciou pre deti 

a dorast a neštátnou ambulanciou praktického lekára pre dospelých. Dostupnosť liekov je 

zabezpečovaná lekárňou Archa. Tieto zariadenia sú situované priamo v obci na Obchodnej ulici. 

4.2.2.2. Sociálna starostlivosť 

V obci sa nenachádza žiadne zariadenie sociálnych služieb. Obec zabezpečuje poskytovanie sociálnej 

starostlivosti prostredníctvom 11 terénnych opatrovateliek. 

4.2.3. Komerčná vybavenosť 

Obec má dostatočne vybavenú komerčnú vybavenosť. V obci sa nachádzajú tak predajňa 

potravinárskeho ako aj nepotravinárskeho tovaru. Okrem týchto základných služieb sú v obci dostupné 

aj pohostinské odbytové stredisko a ubytovacie zariadenie. Pridanú hodnotu komerčných služieb tvoria 

zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel a predajňa pohonných látok. Klienti Slovenskej 

Sporiteľne a.s. majú v obci k dispozícii aj bankomat. V obci je zároveň prítomných množstvo malých 

a stredných podnikov, ktoré ponúkajú svoje tovary a služby. 

4.2.4. Kultúra, šport, médiá 

Kultúrne pamiatky v obci sú prevažne spojené s náboženskou oblasťou. Za najvýraznejšiu črtu v obci 

možno považovať rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice na Hlavnej ulici č. 557/16, ktorého 

história sa datuje do roku 1733, kedy ho dal v barokovom štýle postaviť arcibiskup knieža Imre 

Esterházy. Počas svojej existencie kostol prešiel mnohými úpravami v dôsledku rôznych prírodných 

katastrof a nehôd. 

V obci sa taktiež nachádza evanjelický kostol na Hlavnej ulici č. 1438/223A, ktorý bol postavený v roku 

1972. Kostol je sieňová stavba, ktorú na pôdorys s tvarom L rozšíruje prístavba zborovej siene. Je to 

moderná stavba so štítovým priečelím a so strešnou drevenou vežičkou, ktorá je krytá ihlancom. 
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V obci sa taktiež nachádza Reformátorský kostol na Nám. J. Kalvína č. 840/12. Všetky tieto budovy sú 

vo vlastníctve príslušných cirkví a ich technický stav je uspokojujúci. 

Pri budove RK kostola sa nachádza budova bývalej rímsko-katolíckej školy, ktorá je dezolátnom stave 

a vyžaduje si rekonštrukciu. V súčasnosti sa tam nachádza etnografická výstava. Obec sa snaží 

o získanie budovy do dlhodobého prenájmu za účelom komplexnej rekonštrukcie, s cieľom 

prevádzkovať obecné múzeum s konferenčnou miestnosťou, lôžkovou časťou pre potenciálnych 

návštevníkov, IKT miestnosť na vzdelávanie mládeže v obci. Areál tejto budovy je vhodný aj na 

usporadúvanie letných táborov, športových sústredení a organizáciu súťaží pre mládež. 

V južnej časti katastra obce sa nachádza taktiež komplex kalvárie. Na tomto mieste sa nachádzajú 

pustovňa a kaplnka, ktorých história siaha do 18. storočia. Okrem toho sa v obci nachádza množstvo 

budov a sakrálnych pamätníkov. 

Kultúrny život je podmienený prítomnosťou kultúrneho domu, ktorý sa nachádza v centre obce na 

Hlavnej ulici č. 628/127. Kultúrny dom sa využíva na usporadúvanie rôznych kultúrno-spoločenských 

aktivít ako napr. vystúpenia žiakov, usporadúvanie plesov, rôznych súťaží a divadelných predstavení 

ako aj rodinných osláv. Budova prešla čiastočnou rekonštrukciou, pri ktorej boli vymenené okná. 

Exteriér budovy je v technicky nevyhovujúcom stave a vyžaduje sa rekonštrukcia obvodového plášťa 

so zateplením. V kultúrnom dome sa taktiež nachádza obecná knižnic. Budova slúži aj pre potreby ZUŠ 

Hurbanovo pri vyučovaní týchto predmetov: hra na klavír, hra na flautu, spev a výtvarné umenie. 

V obci sa nachádza futbalový štadión na Športovej ulici na parcele s číslom 2214/3 s celkovou výmerou 

28 867m2. Jeho technický stav je postačujúci, ale je potrebná rekonštrukcia sociálnych zariadení. 

Z hľadiska záujmovej činnosti na území obce pôsobí viacero záujmových krúžkov. V oblasti športu ide 

predovšetkým ide o futbalové družstvo FC Pribeta a skupina mažoretiek – MARGARET, založená 

v r.2002 a v súčasnosti má cca 20 členov. 

4.2.5. Infraštruktúra odpadového hospodárstva 

Nakladanie s odpadmi sa uskutočňuje v súlade s obecným VZN č. 2/2016. Toto VZN sa vzťahuje na 

komunálny odpad (KO), drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad (BRO) a separovaný 

zber odpadu.  

Na zber komunálneho odpadu z domácností sa používajú 120 l zberné nádoby. Zber KO zabezpečuje 

obec v pravidelných dvojtýždňových intervaloch.  

V obci sa uskutočňuje separovaný zber nasledovných zložiek: elektroodpady, papier, sklo, plasty, 

akumulátory, jedlé oleje a tuky a BRO zo záhrad a parkov. Separovaný zber sa uskutočňuje do 

schválených nádob, resp. plastových vriec prostredníctvom súkromnej spoločnosti Brantner Nové 

Zámky S.r.o.. Dva krát do roka sa uskutočňuje zber objemného odpadu. 

Obec prevádzkuje vlastný zberný dvor v uzavretom areáli na Športovej ulici. Na tomto dvore môžu 

obyvatelia odovzdať  drobný stavebný odpad, objemný odpad, komunálny odpad z domácností s 

obsahom škodlivých látok a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu 

ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení. Na zbernom dvore nie je možné odovzdať použité 

pneumatiky.  
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5. Životné prostredie 
Stav životného prostredia na území SR je diferencovaný. Regióny vykazujú rôzny stav zaťaženia 

jednotlivých zložiek životného prostredia v dôsledku antropogénnej činnosti a v rôznej miere sa v nich 

uplatňujú rizikové faktory, ktoré spätne limitujú kvalitu života.  

Z hľadiska environmentálnej regionalizácie patrí obec do Novozámockej oblasti, ktorej životné 

prostredie, podľa správy o stave ŽP SR 2012 (SAŽP) sa označuje ako prostredie mierne narušené s 

ohľadom na všetky zložky ŽP a antropogénne vplyvy na tieto zložky. 

5.1. Ovzdušie  
Z hľadiska bilancie emisií základných znečisťujúcich látok (ZZL) berieme do úvahy emisie tuhých 

znečisťujúcich látok (TZL), emisie SO2, NOx a CO zo stacionárnych a mobilných zdrojov. Z hľadiska 

bilancie výskytu emisií všetky sledované zložky spadajú do oblasti s emisiou menej ako jedna tona na 

jeden kilometer štvorcový v priemere za jeden rok. Najväčším zdrojom znečisťovania ovzdušia na 

lokálnom území je predovšetkým automobilová doprava, zo stacionárnych zdrojov sú to väčšie 

spoločnosti v okolitých mestách, ako napr. Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.. Jedným z vážnejších 

negatívnych vplyvov v obci je vysoká prašnosť ovzdušia, ktorá v suchom bezvegetačnom období a 

veternom počasí preniká z polí do zastavaného územia obce. K minimalizácii znečistenia ovzdušia z 

komunálnych zdrojov prispela najmä plynofikácia obce. Z celkového pohľadu možno hodnotiť kvalitu 

ovzdušia obce a jej okolia ako priemernú. 

Namerané hodnoty výskytu ZZL, podľa Správy o stave ŽP SR 2012, indikujú najmenej zaťažené životné 

prostredie na území obce z hľadiska výskytu emisií TZL, SO2, NOx a CO. 

Kvalitu ovzdušia nie je možné stanoviť presne nakoľko od roku 1997 nie je v okolí žiadna monitorovacia 

stanica. 

5.2. Voda 

5.2.1. Povrchové vodné zdroje 

Kvalita vody súvisí s napojením obyvateľstva na kanalizačnú sieť, ktorá výrazne napomáha pri 

znižovaní úniu a následnej kontaminácie vodných zdrojov. Od roku 1993 do roku 2013 sa počet 

obyvateľov na Slovenku napojených na verejnú kanalizačnú sieť zvýšil len o necelých 12 %. V 

sledovanej obci zatiaľ kanalizačná sieť nie je vybudovaná.  

Všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody na Slovensku boli splnené takmer vo všetkých 

monitorovaných miestach z hľadiska všeobecných ukazovateľov ako sú  teplota, rozpustené látky sušené 

a žíhané, celkové železo, horčík, sírany, voľný amoniak, povrchovo aktívne látky, fenolový index, 

nepolárne extrahovateľné látky, chróm (VI), chlórbenzén a dichlórbenzény. Okrem týchto boli vo 

všetkých miestach splnené požiadavky na ukazovatele rádioaktivity, ktorými sú D): celková objemová 

aktivita alfa, trícium, stroncium a céziu. 

Povodie rieky Váh, do ktorého spadá aj obec, nespĺňalo 41 z 88 sledovaných požiadaviek, ktoré sú 

tvorené nasledovne: 

- Všeobecné ukazovatele (A) 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pribeta 

 
 

RRA Novozámocko © Strana 41 
 

o  pH, TOC (celkový organický uhlík), EK (vodivosť), N-NO2, N-NO3, N-NH4, Ca, Pcelk, 

BSK5, O2, Norganický, CI, Na, Ncelk, CHSKCr 

- Hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele € 

o abudancia fytoplankónu, črevné enterokoky, koliformné baktérie, termotolerantné, kol. 

baktérie, chlorofyl-a, sapróbny, index biosestónu 

- Nesyntetické látky (B) 

o  Hg (RP, NPK), As (RP) 

- Syntetické látky (C) 

o 1,1 Bifenyl (RP), Benzog+Indeno (RP), 4-m-2,6-tBTP (RP, NPK), CN celk. (RP) 

Skratky: RP – prekročenie ročného priemeru, NPK – prekročenie najvyššej prípustnej koncentrácie. 

Celkový vodný útvar povodia rieky Váh bol hodnotený z ekologického na viac ako 60% dobrý. 

Hodnotenie podľa chemického stavu bolo s výsledkom dobre na viac ako 80%. 

5.2.2. Podzemné vodné zdroje 

Oblasť podzemných vôd, v ktorej sa nachádza aj obec Pribeta, patrí do oblasti, ktorej monitoring sa 

prevádzkuje v obci Šurany. Z údajov z roku 2011 vyplýva, že došlo k prekročeniu limitov železa o viac 

ako 0,2 mg/l, mangánu o viac ako 0,05 mg/l a NH4 o viac ako 0,5 mg/l. Podzemné vody v okolí obce 

Rúbaň patria do kvartérnych útvarov podzemných vôd, kde sa nachádza viac objektov nevyhovujúcich 

požiadavkám Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. Z kvantitatívneho hľadiska patria podzemné vody 

v okolí obce k útvarom podzemnej vody s dobrým kvantitatívnym stavom, tak v kvartérnych 

sedimentoch ako aj predkvartérnych horninách.  

V roku 2013 oproti roku 2012 bol v povodí rieky Váh zaznamenaný pokles hladiny podzemných vôd 

do – 30 cm, avšak v povodí rieky Nitry bol zaznamenaný nárast v rozsahu 10 – 50 cm. 

5.3. Pôda 
Výmera pôdy v obci Pribeta je 4 279,5 ha z čoho poľnohospodárska pôda tvorí 3 537,8 ha, čo 

predstavuje až 82%.  Kvalita pôdy patrí medzi najvýznamnejšie faktory využívania pôdy a rozvoja 

územia. Medzi faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú environmentálnu funkciu pôd patria najmä 

zhutňovanie, ktoré môže byť primárne, teda podmienené genetickými vlastnosťami pôdy a sekundárne, 

ktoré je spôsobené aktivitami človeka. Medzi ďalšie ohrozujúce faktory patria acidifikácia, meliorácia 

a rekultivácia, nadmerná chemizácia, emisno-imisná kontaminácia, narastajúca erózia a vyňatie z 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely. 

Vývoj kontaminácie pôdy od roku 1990 je pozvoľný a nedošlo k výraznej zmene jej kontaminácie. 

Takmer 99% všetkej pôdy je z hygienického hľadiska vyhovujúci. Kontaminovaná pôda je prevažne v 

priemyselných oblastiach. Z celoslovenského hľadiska došlo k zvýšeniu obsahu kadmia a olova. Z 

hľadiska ohrození pôdy ako je napr. vodná erózia pôdy patrí obec do oblasti, v ktorej je žiadna alebo 

slabá erózia pôdy, t.j. menej ako 4 t/ha/rok. Z hľadiska ohrozenia veternou eróziou patrí do oblasti so 

žiadnou až slabou eróziou, t.j. menej ako 0,7 ha/t/rok. Z hľadiska náchylnosti na zhutňovanie patrí pôda 

v obci do oblasti s primárnou a najmä sekundárnou kompakciou. 
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5.4. Ochrana prírody a krajiny 
 

V katastri obce Pribeta sa nachádza pod evidenčným číslom 1116 Pribetský háj s celkovou rozlohou 

23 959 m3. Toto osobitne chránené územie spadá je spravované ŠOP – S – CHKO Dunajské Luhy. 

Predmetom ochrany je 69 kusov geneticky hodnotných jedincov duba plstnatého ako vedúcej alebo 

primiešanej dreviny prirodzených lesných spoločenstiev suchých stanovíšť Podunajskej nížiny. Na toto 

územie sa vzťahuje 4. stupeň ochrany.  

6. Rozpočet obce, majetková štruktúra obce, externé 

a inštitucionálne vzťahy 

6.1. Rozpočet obce a indikátory finančného stavu obce 
 

Inštitucionálny základ fungovania obecných samospráv bol položený z. č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, ako PO s právnou subjektivitou, ktorá hospodári s vlastným majetkom a príjmami a 

zodpovedajúci za všestranný rozvoj územia. 

Starosta obce  je štatutárnym a výkonným zástupcom v majetko-právnych vzťahoch obce, v pracovno-

právnych vzťahoch voči zamestnancom a v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom. 

Druhým najdôležitejším orgánom samosprávy tu vystupuje obecné zastupiteľstvo, ktoré je 

zastupiteľským zborom obce, zloženým z poslancov. Starosta i obecné zastupiteľstvo vzchádza 

z priamych volieb a v rámci svojich kompetencií sa spolupodieľajú na formulovaní  a implementovaní 

obecnej politiky vo verejnom záujme. 

Rozpočet obce je najdôležitejšou súčasťou finančného systému a základom jej finančného hospodárenia. 

Rozpočet sa na základe zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na: 

bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. S rozpočtom sú spojené aj finančné operácie.  

 

 

 

Tab.20.: Rozpočet obce Pribeta v r.2014 – 2016 

Rozpočet obce Pribeta 2014 2015 2016* 

A Príjmy spolu 
 €         
1,246,680.00  

 €         
1,814,389.00  

 €         
1,336,142.00  

        

Bežné príjmy 
 €         
1,225,673.00  

 €         
1,444,389.00  

 €         
1,315,090.00  

z toho : daňové príjmy 
 €             
682,949.00  

 €             
740,549.00  

 €             
744,820.00  

               - miestne dane 
 €             
142,949.00  

 €             
140,549.00  

 €             
144,820.00  
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               - podielové dane 
 €             
540,000.00  

 €             
600,000.00  

 €             
600,000.00  

        

nedaňové príjmy 
 €               
70,710.00  

 €               
86,370.00  

 €               
73,520.00  

Iné nedaňové príjmy 
 €                  
2,550.00  

 €                  
1,550.00  

 €                  
2,100.00  

z toho: prijaté granty a transfery 
 €                               
-    

 €                               
-    

 €                  
1,200.00  

Kapitálové príjmy       

               granty a transfery 
 €             
469,464.00  

 €             
615,920.00  

 €             
494,650.00  

               ostatné 
 €                               
-    

 €             
104,650.00  

 €                               
-    

        

B Výdavky spolu 
 €         
1,246,680.00  

 €         
1,814,389.00  

 €         
1,336,142.00  

        

Z toho : Bežné (neinvestičné) výdavky 
 €         
1,199,694.00  

 €         
1,397,739.00  

 €         
1,315,090.00  

bežné výdavky RO 
 €               
20,979.00  

 €                               
-    

 €                               
-    

   Kapitálové výdavky 
 €                  
5,000.00  

 €             
392,500.00  

 €                               
-    

        

C Finančné operácie       

           Príjmové finančné operácie 
 €               
21,007.00  

 €             
265,350.00  

 €               
21,052.00  

         Výdavkové finančné operácie 
 €               
21,007.00  

 €               
24,150.00  

 €               
21,052.00  

Zdroj: záverečný účet obce Pribeta 

*Pozn.: Stanovené odhadom 

Zo znázornenej tabuľky vyplýva, že na základe dostupných údajov v rokoch 2012 – 2014, obec 

udržiavala vyrovnaný rozpočet počas celého sledovaného obdobia. Najväčší zdroj príjmov pre obec sú 

tradične bežné príjmy, pozostávajúce z: daňových príjmov, nedaňových príjmov a grantov 

a transferov. Z hľadiska výdavkov, celkové výdavky obce sú podobne členené na bežné a kapitálové 

výdavky. Bežné a kapitálové  výdavky zabezpečujú riadny chod samosprávy, vrátane realizácie 

rozvojových programov obce.  

Súčasťou rozpočtu obce sú i rôzne finančné operácie na príjmovej a výdavkovej strane. Na strane 

príjmov sú to predovšetkým príjmy a rezervy z mimorozpočtových fondov,  ktoré slúžia na krytie 

rozpočtového schodku a kapitálových výdavkov, na strane výdavkov sú to prostriedky vyčlenené na 

splácanie pôžičiek, úverov a pod. 

Kapitálové výdavky sa rôznia , predovšetkým sa odvíjajú od ak aktuálnych rozvojových potrieb obce. 

Podiel kapitálových výdavkov obce predstavuje v priemere 11% z celkových výdavkov obce za 

sledované obdobie. 

 

Obr.č. 17 :Vývoj príjmov, výdavkov a schodku verejných financií v obci Pribeta v r.2014 – 2016 v eur 
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Zdroj : záverečný účet obce Pribeta 

Indikátory finančného stavu obce nám môžu pomôcť pri plánovaní rozvojových aktivít samosprávy, pri 

financovaní aktivít prostredníctvom úverov a iných externých finančných výpomoci. Tieto indikátory 

môžeme určiť na základe údajov získaných z jednotlivých položiek rozpočtu. Týmito indikátormi sú:   

1. Finančná sila obce – indikátor slúži na analýzu výšky a štruktúry príjmov obecného rozpočtu. 

Vyjadruje sumu vlastných príjmov v prepočte na jedného obyvateľa 

𝐹𝑆𝐼𝑜 =
Vlastné príjmy obce 

Počet obyvateľov  obce
 

 

Vlastné príjmy obecného rozpočtu v roku 2016 predstavujú hodnotu 284 eur  a v priemere 277 eur na  

jedného obyvateľa obce. 

2. Finančná sebestačnosť obce  - ukazovateľ, ktorý vyjadruje mieru samostatnosti a stability 

hospodárenie miestnej samosprávy 

𝐹𝑆𝐸𝑜 =
Vlastné príjmy obce 

Celkové bežné príjmy obce
 

 

 

Vlastné príjmy rozpočtu samosprávy sa podieľajú 62% na celkových bežných  príjmoch obce za r.2016 

a v priemere je to 60%. 

3. Daňová sila obce – indikátor vyjadrujúci sumu daňových príjmov obce v prepočte na jedného 

obyvateľa   

€ -

€ 200 000,00 

€ 400 000,00 

€ 600 000,00 

€ 800 000,00 

€ 1 000 000,00 

€ 1 200 000,00 

€ 1 400 000,00 

€ 1 600 000,00 

€ 1 800 000,00 

€ 2 000 000,00 

2014 2015 2016*

A Príjmy spolu

B Výdavky spolu
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𝐷𝑆𝐼𝑜 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑑𝑎ň𝑜𝑣é 𝑝𝑟í𝑗𝑚𝑦 𝑜𝑏𝑐𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑦𝑣𝑎𝑡𝑒ľ𝑜𝑣 𝑜𝑏𝑐𝑒
 

 

Príjmy z daní v roku 2016 predstavujú 258 eur na jedného obyvateľa obce a v priemere to je 250 eur. 

Daňová sebestačnosť obce –  indikátor vyjadrujúci pomer daňových príjmov obce   k bežným príjmom 

rozpočtu obce. 

𝐷𝑆𝐼𝑜 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑑𝑎ň𝑜𝑣é 𝑝𝑟í𝑗𝑚𝑦 𝑜𝑏𝑐𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑏𝑒ž𝑛é 𝑝𝑟í𝑗𝑚𝑦 𝑜𝑏𝑐𝑒
 

Príjmy z daní v roku 2016 predstavujú podiel 57% z celkových  príjmov  bežného rozpočtu obce 

a v priemere to je 55%. 

6.2. Majetková štruktúra obce a indikátory majetkového stavu obce 
 

Miestna samospráva funguje s politickou, právnou a hospodárskou autonómiou. A prave ekonomická 

samostatnosť a vlastníctvo majetku sú predurčujúcim signálom na vytváranie finančných zdrojov, ktoré 

by mali prispievať k plneniu nielen základných úloh samospráv, ale aj na ďalšie aktivity spojené s 

rozvojovou a investičnou činnosťou. Významným medzníkom v hospodarení a činnosti samospráv sa 

stal zákon č. 416/2004 o prechode niektorych pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, a to na úseku 

pozemných komunikácii, vodného hospodárstva,sociálnej pomoci, ochrany prírody, školstva, telesnej 

kultúry, divadelnej činnosti, zdravotníctva, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. 

 

 

 

Tab.21. : Majektová štruktúra obce Pribeta 

Súvaha majetku obcePribeta 2014 2015 

Aktíva € € 

Názov     

Neobežný Majetok 3,219,191.31 3,380,776.75 

DNM 99.35 99.35 

DHM 2,617,423.64 2,779,009.08 

DFM 601,668.32 601,668.32 

DPO 0.00 0.00 

Obežný Majetok 286,228.12 353,524.74 

Zásoby 564.99 2,310.08 

Krátkodobé pohľadávky 64,285.33 75,558.85 

Finančné Účty 221,377.80 275,655.81 

Časové rozlíšenie 6,772.29 13,973.84 

SPOLU 3,512,191.72 3,748,275.33 
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Pasíva     

Názov     

Vlastné imanie a záväzky 3,577,571.80 3,720,292.08 

ZI 1,788,786.90 1,860,146.04 

KF 0.00 0.00 

FZoZ 0.00 0.00 

VH m.r. 1,781,296.59 1,782,030.52 

VH b.ú.O 7,488.31 78,115.52 

Cudzie zdroje 580,895.18 744,813.82 

Rezervy 2,368.77 2,623.98 

Záväzky 578,526.41 742,189.84 

krátkodobé z. 80,799.89 72,682.63 

dlhodobé z. 497,726.52 669,507.21 

Úvery 0.00 0.00 

Časové rozlíšenie 1,072,115.17 1,105,845.91 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4,158,466.98 4,465,105.90 

SPOLU 5,230,582.15 5,570,951.81 

Zdroj: záverečný účet obce Pribeta 

 

Z hľadiska štruktúry dlhodobého majetku obce, v obci Pribeta prevláda najmä dlhodobo hmotný 

majetok, t.j. najmä fyzické kapitálové statky, ich podiel na celkovom majetku obce predstavuje až 82%. 

Nasleduje dlhodobo nehmotný majetok, to sú najčastejšie termínované vklady v bankách, vkladové 

listy, príp. cenné papiere ich podiel predstavuje 18%. Podiel dlhodobo nehmotného majetku  (licencie, 

software...) alebo dlhodobé pohľadávky sa v účtovnej súvahe obce nenachádza. 

 

 

 

 

Obr.18: Štruktúra dlhodobého majetku obce Pribeta v r.2016 
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Zdroj: záverečný účet obce Pribeta 

Z hľadiska štruktúry krátkodobého majetku obce, v obci Pribeta prevláda najmä krátkodobý finančný  

majetok, t.j. najmä hotovostné prostriedky na účtoch v bankách a v obecnej pokladnici,šeky, stravné 

lístky atp. ich podiel na celkovom majetku obce predstavuje až 78%. Nasledujú krátkodobé pohľadávky, 

t. j. pohľadávky voči dlžníkom, ich podiel predstavuje 21%. Zásoby predstavujú podiel do 1%. 

Obr.19: Štruktúra krátkodobého majetku obce Pribeta v r.2016 

 

Zdroj: záverečný účet obce Pribeta 

 

 

Majektovú štruktúru obce možno hodnotiť z pohľadu viacerých indikátorov: 
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1. Hrubá majetková sila vyjadruje hodnotu majetku obce na obyvateľa z ktorej sa da posúdiť 

rozvojový potenciál územnej samosprávy viazaný na obecný majetok. Vyjadrí sa zo vzťahu: 

 

𝑀𝑆ℎ =
Celková hodnota majetku obce

Počet obyvateľov obce
 

Hodnota hrubej majetkovej sily obce za r.2016 dosiahla 1299є pripadajúcich na jedného obyvateľa obce. 

2. Čistá majetková sila vyjadruje hodnotu majetku obce na obyvateľa po odpočte záväzkov 

viažucich sa na jeho nadobudnutie. Vyjadrí sa zo vzťahu: 

𝑀𝑆č =
Celková hodnota majetku obce − záväzky

Počet obyvateľov obce
 

Hodnota čistej majetkovej sily obce za r.2016 dosiahla 1042є pripadajúcich na jedného obyvateľa obce 

3. Reprodukčná schopnosť obce, vyjadruje schopnosť obce zabezpečiť si prostriedky na 

reprodukciu majetku t.j. majetku slúžiaceho na trhové účely a zabezpečenie verejných služieb, 

ktoré sú z častiu platené. Vyjadrí sa zo vzťahu: 

𝑅𝑆𝑜 =
Kapitálové príjmy obce 

Celková hodnota majetku obce
∗ 1000 

 

Hodnota reprodukčnej schopnosti obce dosiahla za rok 2016 úroveň 131є. 

 

4. Reprodukčná sila obce, vyjadruje úroveň reprodukcie obecného majetku v určitom období. . 

Vyjadrí sa zo vzťahu: 

 

𝑅𝑆𝑖 =
Kapitálové výdavky obce 

Celková hodnota majetku obce
∗ 1000 

 

Hodnota reprodukčnej sily obce dosiahla za rok 2015 úroveň 104є. 

 

Hodnotenie  obce z hľadiska finančných a majetkových indikátorov je dôležité i z hľadiska jej 

porovnávania voči priemeru SR. Hovoríme o tzv. benchmarkingu územných samospráv. Obec Pribeta 

v priemere r.2012 - 2015 získala celkovú známku z hľadiska celkového finančného zdravia 5,5 zo 6 

(Výborné finančné zdravie), podľa INEKA. 

 

 

 

 

 

Tab.22 : Hodnotenie finančného zdravia obce podľa INEKA za r.2010 - 2013 

Zložky finančného zdravia Hodnota 

Základná bilancia 3,0 

Dlhová služba 5,8 
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Celkový dlh 6,0 

Záväzky aspoň 60 dní po 
splatnosti 6,0 

Okamžitá likvidita 6,0 
Zdroj: Ineko, http://obce.sme.sk/profily/?ID=20 , 2015 

 

Podrobnejšíe členenie podľa INEKA je nasledovné: 

1. Základná bilancia obce je počítaná ako (bežné príjmy + kapitálové prímy - bežné výdavky - 

kapitálové výdavky) / (bežné príjmy + kapitálové prímy). Ukazovateľ informuje, či samospráva 

hospodárila prebytkovo alebo deficitne z pohľadu bežného a kapitálového účtu ako celku. 

Vypovedá teda o tom, ako dokáže samospráva pokrývať svoje bežné výdavky (chod 

samosprávy) a kapitálové výdavky (zveľaďovanie majetku) zo svojich bežných príjmov (napr. 

daňové príjmy) a kapitálových príjmov (napr. predaj majetku). 

Hodnota za r.2015 predstavuje -6,7% , priemer SR predstavuje 1,1%. Bilancia je negatívna, 

avšak je to veľmi málo pod priemerom SR 

2. Dlhová služba obce je počítaná ako (výdavky na splácanie istiny + úrokové splátky) / (bežné 

príjmy za predchádzajúci rok). Ukazovateľ informuje o tom, aké vysoké výdavky má 

samospráva v súvislosti s obsluhou dlhu. Hodnota za r.2015 predstavuje 1,9% priemer za SR je 

na úrovni 7,8%. 

3. Celkový Dlh obce je uvádzaný v pomere k bežným príjmom za predchádzajúci rok a podľa 

zákona by nemal presiahnuť úroveň 60 %. Hodnota za r.2015 sa blíži k 0% priemer za SR je na 

úrovni 20,8%. 

4. Výška záväzkov obce aspoň 60 dní po splatnosti je počítaná ako (záväzky neuhradené 60 a viac 

dní po lehote splatnosti) / (bežné príjmy za predchádzajúci rok). Hodnota za r.2015 sa blíži k 0% 

priemer za SR je na úrovni 0,5%. 

5. Okamžitá likvidita obce je počítaná ako (finančné účty) / (krátkodobé záväzky). Ukazovateľ 

vypovedá o tom, do akej miery dostupné prostriedky na finančných účtoch samospráv postačujú 

na splatenie krátkodobých záväzkov. Hodnota za r.2015 je 283,5% čím vysoko prekračuje  

priemer za SR, ktorý je na úrovni 193,3%. 

 

Z hľadiska hodnotenia jednotlivých komponentov finančného zdravia obce podľa INEKO za r.2012 - 

2015 sa obec nachádza celkovo v hornom kvantile obcí vzhľadom k hodnotiacej nominálnej premennej. 

Určité mierne nedostatky predstavuje deficit rozpočtu samosprávy, čo sa týka udržateľnosti dlhu 

a okamžitej likvidity obce tá je vo veľmi dobrej  kondícii. 

 

7. SWOT analýza 
SWOT analýza definuje vnútorné (silné a slabé stránky) a vonkajšie (príležitosti a ohrozenia) 

rozvojové faktory. Predstavuje kombináciu dvoch analýz, S – W a O – T. Na základe tejto 

analýzy možno presne definovať najvhodnejšie ciele, ktoré by zužitkovali najvýraznejšie 

predpoklady a pozitívne rozvojové impulzy a eliminovali problémy a prípadné riziká. Pomáha 

tiež identifikovať prioritné oblasti, ktoré budú predmetom rozvojovej stratégie.  
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Rozvojové faktory môžu mať pozitívny (silné stránky, príležitosti) resp. negatívny charakter 

(slabé stránky, ohrozenia). SWOT analýza vychádza z uskutočnenej sociálno-ekonomickej 

analýzy obce. 

 

 

SWOT analýza Pribeta, časť: Samospráva, kultúrny a spoločenský život,  externé vzťahy 

obce 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Členstvo obce v mikroregionálnom 

združení o.z. mikroregiónu Dvory a 

okolie  

 Inštitucionálne zastúpenie obce v 

orgánoch mikroregionálneho združenia 

 Vyrovnané rozpočtové hospodárenie 

obce za sledované obdobie 

 Pozitívny vývoj fiškálnych indikátorov 

obce 

 Bohatý kultúrno-spoločenský fond obce 

(sakrálne pamiatky, kultúrne pamiatky) 

 Podpora spoločenskej a záujmovej 

činnosti zo strany obce 

 Pôsobnosť rôznych občianskych 

spolkov a záujmových združení na 

území obce 

 Dobré podmienky pre organizované 

trávenie voľného času pre deti,  mládež, 

dospelých a dôchodcov 

prostredníctvom činnosti záujmových 

združení 

 

 

 Nevysporiadané vlastnícke a majetkové 

pomery medzi samosprávou a súkromným 

sektorom 

 Nedostatok vlastných finančných zdrojov 

obce na riešenie všetkých rozvojových 

problémov  

 Existujúca dlhová služba a s tým spojená 

dlhová zaťaženosť obce 

 

Príležitosti Ohrozenia 

 Rozvoj externých vzťahov medzi obcou 

a ostatnými obcami združenými 

v mikroregióne o.z. mikroregiónu 

Dvory a okolie  

 Možnosti rozvíjania projektov 

spolupráce medzi partnerskými obcami 

na kultúrnej, sociálno - ekonomickej a 

infraštruktúrnej báze 

 Možnosť získavania nových 

kontaktov,  ekonomických 

a pracovných príležitostí medzi 

podnikateľmi združenými 

v mikroregióne 

 Riziko nespolupráce medzi jednotlivými 

členmi mikroregiónu, rozdielne názorové 

a hodnotové rozdiely 

 Riziko spomalenia rozvoja obce v dôsledku 

nedostatku vlastných finančných 

prostriedkov a participácie na viacerých 

investične náročných projektoch 

 Finančné a fiškálne riziko 
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SWOT analýza Pribeta časť: Ľudské zdroje, vzdelanie a kultúra 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Stabilizovaný podiel produktívnej zložky 

obyvateľstva 

 Prevažný podiel imigrujúceho 

obyvateľstva nad emigrujúcim podielom 

obyvateľstva 

 Prítomnosť základných zariadení 

vzdelávania v obci reprezentovaných ZŠ 

a MŠ  

 Prítomnosť zariadení občianskej 

vybavenosti na trávenie voľnočasových 

aktivít a organizovanie kultúrnych 

a spoločenských podujatí v obci (ihrisko, 

knižnica ) 

 

 Klesajúci trend vývoja počtu obyvateľov 

 Znižujúci sa podiel predproduktívnej 

zložky obyvateľstva v prospech nárastu  

poproduktívnej zložky obyvateľstva 

 Mierne klesajúci podiel produktívnej 

zložky obyvateľstva 

 Rastúci priemerný vek obyvateľstva 

a indexu starnutia 

 Klesajúci trend prirodzeného prírastku 

obce 

 Kolísavý  trend kladného mechanického 

prírastku obyvateľstva 

 Nevyhovujúca vzdelanostná štruktúra 

obce, reprezentovaná  s vysokým 

podielom obyvateľstva s nižším 

vzdelaním, resp. bez vzdelania 

 Vysoký podiel produktívneho 

obyvateľstva skôr s nižším stredným 

vzdelaním a nízky podiel obyvateľstva 

s úplným stredným a vysokoškolským 

vzdelaním  

 Prevládajúca monoštrukturálna základňa 

obyvateľov s vysokoškolským 

vzdelaním reprezentovaná najmä 

spoločensko-vednými odbormi 

 Nízky podiel vzdelanosti ľudských 

zdrojov vhodných na prácu v odvetviach  

vysokou pridanou hodnotou 

 

 

Príležitosti Ohrozenia 

 Podpora rozvoja kultúrneho kapitálu obce 

prostredníctvom nadväzovania 

a zintenzívňovania kultúrnych väzieb medzi 

jednotlivými združeniami na lokálnej, 

regionálnej a medziregionálnej úrovni   

 Asistencia obce pri podpore integrácie 

ľudských zdrojov s nízkym vzdelaním 

zamerané na získanie kvalifikácie a praxe 

prostredníctvom národných 

rekvalifikačných programov, obecných 

 Vzájomná kumulácia určitých 

negatívnych trendov v demografickom 

vývoji obyvateľstva s možným 

negatívnym dopadom na budúci rozvoj 

obce 

  „Zamrznutý“ miestny trh práce a tvorba 

pracovných miest  s nížšou pridanou 

hodnotou 

 Možnosť prehlbovania niektorých 

patologických javov v obci (dlhodobá 
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aktivačných prác a manažmente pracovných 

ponúk v podnikoch v okolí obce   

 

 

nezamestnanosť, chudoba, kriminalita 

apod.) 

 Možnosť oslabenia kultúrneho kapitálu 

v obci z dôvodov nezáujmu mladej 

generácie, možného nedostatku financií 

a pod. 

 

 

 

SWOT Analýza Pribeta časť: Hospodárstvo, podnikanie a trh práce 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Príjemné vidiecke prostredie, relatívna 

blízkosť okresného mesta a iných stredne 

veľkých obcí (Hurbanovo, Dvory nad 

Žitavou), relatívne nižšie ceny nehnuteľností 

a životné náklady 

 Relatívne diverzifikovaná hospodárska 

základňa obce zastúpená vo všetkých 

sektoroch NH 

 Prítomnosť špecializovaných služieb a high 

– tech služieb v odvetviach s vysokou 

pridanou hodnotou 

 Pôsobnosť subjektov FO a PO v komerčných 

službách  

  Vysoký podiel ornej pôdy na celkovej 

výmere obce, dominantné zastúpenie 

agrosektora v ekonomickej štruktúre obce   

 

 Nedostatočne rozvinutý miestny trh práce 

v zmysle nepružnosti ponuky a dopytu na 

trhu práce, malého počtu pracovných 

príležitostí a nízkej miery tvorby pracovných 

miest 

 Vysoký podiel pracujúcich, odchádzajúcich 

za prácou do susedných oblastí 

 Nedostatočne vybudované prostredie 

vhodné pre expanziu služieb s vysokou 

pridanou hodnotou 

 Nedostatok kvalifikovaných síl pre rozvoj 

služieb s vysokou pridanou hodnotou  

 Pretrvávajúca vysoká miera nezamestnanosti  

 Nevyhovujúca odvetvová skladba vlastných 

podnikateľských subjektov – vysoký podiel 

služieb, nízky podiel priemyslu a odvetví 

s vysokou pridanou hodnotou 

Príležitosti Ohrozenia 

 Rozvoj podnikateľských príležitostí 

s trendovým a konjunkturálnym vývojom 

ekonomiky (priemysel, stavebníctvo) 

 Pôsobenie služieb s vysokou pridanou 

hodnotou s možnosťou potenciálnej tvorby 

pracovných miest s dopadom na zvýšenie 

lokálnej zamestnanosti 

 Podpora obce pri stimulovaní rozvoja 

podnikateľského sektora, formou technickej 

pomoci, daňových úľav pri prenájme 

obecného majetku pre podnikateľské účely 

a pod. 

 

 Možnosť zhoršenia podnikateľských 

podmienok v obci z dôvodu vývoja 

hospodárskeho cyklu (priemysel, 

stavebníctvo) 

 Možné zhoršenie finančnej sily obce 

z dôvodu poklesu prílevu financií 

z podielových daní zo ŠR a nutnosti 

splácania nákladov na obsluhu dlho 

 Riziko absolútneho poklesu zamestnanosti 

v lokálnom území či v rámci okresu 

vedúcemu k vysťahovávaniu produktívneho 

obyvateľstva 
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SWOT analýza obce Pribeta, časť: Technická a sociálna infraštruktúra 

Silné stránky Slabé stránky 

 Prítomnosť základných zariadení 

vodohospodárskej infraštruktúry 

 Prítomnosť rozvodných zariadení 

elektrickej energie a plynu 

 Poštové služby v obci 

 Prítomnosť zariadení mobilnej 

telekomunikácie a médii (internet, 

káblová televízia) 

 Dostupnosť prostriedkov hromadnej 

verejnej prepravy (medzimestská 

a prímestská autobusová dprava, 

železničná doprava) 

 Zabezpečené vzdelávanie v obci pre deti 

prostredníctvom obecnej materskej 

a základnej školy 

 Prítomnosť zariadení základnej sociálnej 

infraštruktúry (predajňa potravinárskeho 

a nepotravinárskeho tovaru, 

pohostinstvo) 

 Funkčné odpadové hospodárstvo v obci 

 

 Chýbajúce zariadenia vodohospodársej 

infraštruktúry (verejná kanalizácia v obci 

a jej napojenie na ČOV) 

 Odvádzanie a skladovanie odpadových 

vôd do žúmp, ktoré sú vyprázdňované 

v neurčitých intervaloch obyvateľmi 

obce 

 Chýbajúce, resp. technicky zastarané 

prvky dopravnej infraštruktúry pre 

peších 

 Nízka ponuka bytov v bytových domoch 

 Technický stav obecných (OcÚ, MŠ, 

Kultúry dom) a verejných (kostol) budov 

nie je vyhovujúci  

 Absencia služieb sociálnej starostlivosti 

v obci 

 Chýbajúce prvky kultúrno-

spoločenského a športového vyžitia 

 

Príležitosti Ohrozenia 

 Zvýšenie kvality života obyvateľov 

prostredníctvom vybudovania verejnej 

kanalizácie napojenej na ČOV 

 Zlepšenie bezpečnosti obyvateľov 

dobudovaním infraštruktúry pre peších 

 Zvýšenie ponuky bytových jednotiek pre 

záujemcov prostredníctvom 

vybudovania nových bytov 

 Zlepšenie kvality poskytovaných služieb 

prostredníctvom renovácie zariadení 

poskytujúcich tieto služby  

 Zlepšenie kvality života obyvateľov 

poskytovaním sociálnych služieb 

 Zlepšenie kultúrno – spoločenského 

vyžitia prostredníctvom renovácie 

a dobudovania zariadení poskytujúcich 

tieto služby 

 Zlepšenie ekonomickej situácie 

prenájmom priestorov kultúrneho domu 

pre ďalšie kultúrne aktivity 

 Skladovanie odpadových vôd v žumpách 

negatívne vplýva na kvalitu životného 

prostredia a života obyvateľov v obci 

 Technický stav infraštruktúry má 

negatívny vplyv na život obyvateľov v 

obci 

 Technický stav verejných budov má 

negatívny vplyv na poskytovanie služieb 

obyvateľov 

 Nedostatočné poskytovanie sociálnych 

služieb negatívne vplýva na kvalitu 

života 

 

 

 

SWOT analýza obce Pribeta, časť: Životné prostredie 
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Silné stránky Slabé stránky 

 Obec patrí do oblasti s mierne 

narušeným životným prostredím 

 V katastri obce sa nachádza osobitne 

chránené územie Pribetský háj 

 Zníženie kvality podzemných vôd 

v dôsledku skladovania odpadových vôd 

v žumpách 

 Absentujúce krajinné prvky zvyšujúce 

estetickú stránku obce 

 Existencia nelegálnych skládok odpadu 

v katastri obce 

Príležitosti Ohrozenia 

 Zlepšenie kvality životného prostredia 

prostredníctvom zvýšenia 

environmentálneho povedomia 

obyvateľov 

 Úprava  verejných priesntranstiev 

,výsadba zelene bude mať pozitívny 

dopad na estetickú stránku obce ako aj 

kvalitu života obyvateľov 

 Nárast znečistenia životného prostredia 

v dôsledku skladovania odpadových vôd 

v žumpách 

 Možnosti priesakov odpadových vôd do 

zvodnenej vrstvy pôdneho horizontu 

 

 

 

 

8.Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja 
Obec Pribeta sa nachádza v okrese Komárno v najbližšom susedstve obce sú okresy Nové 

Zámky,  Dunajská Streda a Šaľa. Napriek podstatnému zlepšeniu situácie na trhu práce, okres Komárno 

patrí z hľadiska evidovanej miery nezamestnanosti a možností trhu práce patria v rámci NSK k tým 

najdepresívnejším (NZ – 10,16%; KN  - 13,26% ; Šaľa – 7,99%, DS- 8,82% v r.2015). Na základe 

vykonanej sociálno-ekonomickej analýzy obce, problematika ďalšieho rozvoja obce je 

multidimenzionálna. Ako kľúčové problémy obce sa ukazuje predovšetkým negatívny demografický 

vývoj  spojený s kontinuálnym poklesom obyvateľstva, pretrvávajúca vysoká miera nezamestnanosti 

a nedobudovaná vodohospodárska infraštruktúra. Istým problémom je aj určitý deficit sociálnych 

služieb a boli zaznamenané menšie nedostatky v oblasti odpadového hospodárstva, najmä v oblasti 

nakladania s odpadovými vodami.  Uvedené problémy  môžu znižovať atraktivitu obce z pohľadu 

rozvoja bývania, tvorby pracovných miest a rozvoja podnikania. 

V rámci riešenia problémov nezamestnanosti a podnikateľského prostredia je nutné sa oprieť o spoločné 

iniciatívy v rámci vznikajúceho združenia Dvory a okolie. Vzájomne podobný rozmer problémov by 

mohol priniesť spoločné návrhy riešenia založených na využívaní miestnych endogénnych faktorov 

rozvoja (geografické podmienky, produktívna pracovná sila, prírodné lokalizačné faktory).  

Z hľadiska technickej infraštruktúry najvýznamnejším problémom obce je nevybudovaná kanalizácia 

a ČOV čo významne obmedzuje širší rozvoj obce z hľadiska budovania ďalších zariadení občianskej 

vybavenosti a komunálneho bývania. 
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Z pohľadu sociálnej infraštruktúry určitým nedostatkom je istý deficit sociálnych služieb najmä voči 

občanom staršej generácie. Chýba taktiež nejaké zariadenie pre dôchodcov, imobilných či inak 

postihnutých pacientov. 

Z hľadiska situácie v oblasti životného prostredia, kľúčovým problémom  je nevybudovaná kanalizačná 

sieť. Odpadové vody sú zbierané do septikov alebo žúmp a následne vyprázdňované neregulovaným 

spôsobom, čo spôsobuje neúmerné zaťaženie okolitého životného prostredia. Zaťaženie životného 

prostredia sa prejavuje v zhoršenej kvalite povrchových a podpovrchových vôd  

Z hľadiska plánovania budúceho rozvoja obce sa dobudovanie vodohospodárskej infraštruktúry stane 

skôr či neskôr nutnosťou. 

V novom programovom období 2014 – 2020 došlo pomerne k značnému presunu finančných 

prostriedkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky pod rozpočtovú kapitolu rozvoja vidieka. 

Veľký objem finančných problémov bolo vyčlenených pre konvergujúce regióny, ktoré majú najmä 

vidiecky charakter. Obce majú možnosť odstraňovať vlastné bariéry územného rozvoja a stimulovať 

vlastný regionálny rozvoj prostredníctvom rôznych investičných i neinvestičných projektov. Vysoká 

pridaná hodnota môže spočívať v projektoch budovania infraštruktúry a rozvoja spolupráce. Obec by 

mala v rámci svojej vlastne exekutívy vytvoriť orgán, ktorý by sa týmito budúcimi výzvami dokázal 

kompetentne zaoberať. 

 

9.Analýza problémov 
Určenie hlavných problémov a spoločné hľadanie ich príčin ako aj ich dôsledkov je základným 

nástrojom v procese tvorby strategických cieľov programu rozvoja. Správna identifikácia kľúčových 

problémov zabezpečí čo najväčšiu adresnosť tohto dokumentu. Vstupným nástrojom v procese 

identifikácie problémov v obci Pribeta je podrobná SWOT analýza vychádzajúca s komplexnej socio-

ekonomickej analýzy obce, popisujúca silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia jednotlivých oblastí 

rozvoja. Pri skúmaní príčin a dôsledkov hlavných rozvojových disparít je potrebné nájsť ich väzby a 

spoločnú prepojenosť, resp. vzájomnú podmienenosť. Takto identifikované vzťahy vytvárajú tzv. strom 

problémov, ktorý predstavuje grafické vyjadrenie väzieb medzi hlavnými problémami, ich príčinami a 

dôsledkami. Zároveň tak poskytuje ucelený obraz o identifikovaných problémoch a napomáha 

k správnemu naplánovaniu stratégie programu. 

 

Identifikácia problémov vplývajúcich na rozvoj územia vychádza zo socioekonomickej analýzy obce. 

V rámci problémovej analýzy boli vytvorené tri základné skupiny problémov v nasledovných 

oblastiach:   
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     Kľúčový problém: 

     Pokles počtu obyvateľov a destabilizácia 

                   ekonomickej rovnováhy obce 

 

 

 

 

 Hospodárstvo 
Nedostatok pracovných  a podnikateľských 

príležitostí v obci 

 Technická a sociálna infraštruktúra 

Nedobudovaná technická infraštruktúra 

a chýbajúce zariadenie sociálnej 

infraštruktúry 

 Životné prostredie 
Potenciálne riziko zhoršenia kvality života 

v obci 
 

 

 

Identifikovaný kľúčový  problém: Pokles počtu obyvateľov a pretrvávajúca vysoká miera 

nezamestnanosti 

 

Kľúčová oblasť      Identifikácia problému 
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Strom problémov pre kľúčovú oblasť I: Hospodárstvo 

Identifikovaný problém: Nedostatok vlastných pracovných  a podnikateľských príležitostí v obci 

Pokles počtu obyvateľov a 
pretrvávajúca vysoká miera 

nezamestnanosti

Nedostatočne využívaný 
endogénny potenciál územia

Nevyužívané nehnuteľnosti na 
území obce

Chýbajúca  integrujúca politika 
trhu práce voči minoritným 

komunitám 

Nedostatok vlastných 
podnikateľských príležitostí v obci

Nedostatočné využívaný 
endogénnypotenciál v oblasti 

cestovného ruchu a miestnych 
zdrojov

Nedostatočne rozvinutá 
spolupráca a partnerstvá medzi 

podnikateľmi a obcami na 
miestnej úrovni

Dochádzka za prácou a službami 
mimo obec

Pokles počtu obyvateľov
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Strom problémov pre kľúčovú oblasť II: Technická a sociálna infraštruktúra 

Nedostatok vlastných 
pracovných a 

podnikateľských 
príležitostí v obci

Nízka tvorba pridanej 
hodnoty

Vysoký podiel 
obyvateľov s nižším 

vzdelaním

Vysoký podiel 
ekonomických odvetví 

s nízkou priadnou 
hodnotou

Nedostatočne 
využívaný potenciál 

miestnych 
lokalizačných faktorov

Nevyjasnené 
majetkové a vlastnícko-

právne vzťahy k 
nehnuteľnostiam

Prítomnosť 
neobývaných 
nehnuteľností

Monoštrukturálne 
orientovaná 

hospodárska základňa 
obce

Nízka úroveň 
dôchodkov a 

kúpyschopnosť 
obyvateľstva

Vysoká miera miera 
nezamestnanosti

Únik kvalifikovanej 
pracovnej sily
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Identifikovaný problém: Nedobudovaná technická infraštruktúra a chýbajúce zariadenie sociálnej 

infraštruktúry 

 

 

Strom problémov pre kľúčovú oblasť III: Životné prostredie 

Neudržateľný budúci 
rozvoj obce

Nedobudovaná technická 
infraštruktúra a 

chýbajúce zariadenia 
sociálnej infraštruktúry

Chýbajúce prvky 
technickej infraštruktúry

Absencia kanalizačnej 
siete

Vysoké transakčné a 
finančné náklady spojené 
s výstavbou kanalizačnej 

siete

Nedoboduvaný zberný 
dvor v obci

Chýbajúce, resp. 
zastarané prvky sociálnej 

infraštruktúry

Nperítomnosť zariadení 
poskytujúcich sociálne a 

komunitné služby

Nedostatok bytových 
jednotiek v obci

Nevyhovujúci technický 
stav verejných budov

Nedostatok prvkov 
poskytujúcich relaxačné 
možnosti pre obyvateľov 

obce

Nedobudovaná dopravná 
infraštruktúra

Nedostatočne rozvinutá 
infraštruktúra pre peších

Nevyhovujúci technický 
stav miestnych 

komunikácií

Chýbajúce prvky 
bezpečnostnej 
infraštruktúry

Chýbajúce orientačné 
tabule v obci
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Identifikovaný problém: Potenciálne riziko zhoršenia kvality života v obci 

 

 

  

Potenciálne riziko zhoršenia 
kvality života v obci

Zhoršená kvalita života 
obyvateľov v obci

Zvýšené riziko priesakov z 
podzemných vôd

Absencia zelených estetických 
prvkov v obci

Zhoršená kvalita životného 
prostredia v obci

Zvýšené riziko priesakov 
odpadových vôd skladovaných 

v žumpách do zdrojov 
podzemných vôd

Vyoké transkačné a finančné 
náklady spojené s nakladaním 

odpadových vôd

Chýbajúce prvky zelenej 
infraštruktúry majú negatívny 
vplyv tak na kvalitu životného 
prostredia v obci ako aj kvalitu 

obyvateľov
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9. Rozvojová stratégia 
 

Rozvojová vízia obce Pribeta 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Identifikácia cieľov a popis rozvojovej stratégie 
 

V nadväznosti na prijatú víziu obce Pribeta bol stanovený globálny cieľ stratégie a naň 

nadväzujúci súbor strategických a špecifických cieľov, ktoré sú členené do základných 

časových období. Jednotlivé obdobia odrážajú predpokladanú dĺžku a náročnosť dosiahnutia 

stanoveného cieľa. Ciele ďalej vstupujú do procesov tvorby samotnej stratégie programu, 

pozostávajúcej z priorít, špecifických cieľov  a opatrení, ktorých realizácia smeruje k napĺňaniu 

definovaných cieľov. 

Globálny cieľ 

Zvýšenie hospodárskej aktivity na území obce, prostredníctvom zvýšenia miestnej 

zamestnanosti a tvorby podnikateľských príležitostí, dobudovanie chýbajúcej technickej 

infraštruktúry a rozvoj sociálnych služieb v obci. Navrhnutý globálny cieľ programu 

predpokladá jeho naplnenie do konca r.2024, výsledkom jeho aplnenia chce obec dosiahnuť: 

 zvýšenie dôchodkov obyvateľov obce meraných prostredníctvom  HDP/obyv. v PKS  

 zvýšenie miery zamestnanosti na trhu práce v obci a zníženie miery nezamestnanosti 

 zastavenie alebo zmiernenie trvalého poklesu počtu obyvateľov obce 

 zvýšenie kvality života, prostredníctvom dobudovania vodohospodárskej infraštruktúry 

 sprístupnenie sociálnej starostlivosti pre potreby občanov  

Strategické ciele 

Strategické ciele nadväzujú na kľúčové problémy rozvoja identifikované v problémovej 

analýze programu v troch oblastiach sociálno-ekonomického a spoločenského života obce. Ich 

napĺňanie povedie k postupnému odstraňovaniu týchto problémov a vytvorí tak podmienky pre 

vyvážený ekonomický  a kultúrny rozvoj obce. 

Obec Pribeta chce byť atraktívnou obcou, v ktorej obyvatelia budú žiť 

v upravenom a čistom prostredí s komplexne vybudovanou technickou 

a sociálnou infraštruktúrou a zachovanou duchovno – kultúrnou identitou. 

Bude vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia 

s dôrazom na diverzifikáciu výrobných a nevýrobných odvetví využívajúcich 

potenciál územia a rešpektujúcich princípy udržateľného rozvoja, ochrany 

prírody a krajiny. Svojim občanom bude poskytovať dostatok pracovných 

príležitostí, možností bývania a sebarealizácie ako aj kultúrneho a športového 

vyžitia 
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Definovanie strategických cieľov PHSR vo väzbe na kľúčové oblasti 

 

 

 

I.Hospodárstvo 

Dlhodobo udržateľný ekonomický vývoj 

založený na diverzifikovanej štruktúre 

výrobných a nevýrobných odvetví 

využívajúcich endogénne zdroje územia 

s vyšším podielom odvetví s vysokou 

pridanou hodnotou  

II.Infraštruktúra 
Dobudovanie chýbajúcich prvkov 

technickej a sociálnej infraštruktúry 

III.Životné prostredie Trvalé zlepšovanie úrovne kvality ŽP v obci 

 

V nadväznosti na prijaté strategické ciele definované v 3 okruhoch priorít programu boli 

vytvorené prierezové ciele, implementácia ktorých by mala napomôcť napĺňaniu strategických 

cieľov programu. 

 

 

 

 Zaangažovanosť samosprávy 

k napomáhaniu realizácie vyššie 

uvedených cieľov 

Samospráva v rámci svojich kompetencií 

a finančných možností inštitucionálne 

zakotví napĺňanie jednotlivých politík 

prostredníctvom vytvorenia Komisie, ako 

inštitútu splnomocnenca pre  regionálny 

rozvoj 

   

Strategické ciele možno napĺňať prostredníctvom  čiastkových alebo špecifických cieľov, ktoré 

konštituujú strategický cieľ ako celok. Intervenciou špecifických cieľov možno napĺňať jednotlivé 

oblasti strategického cieľa. Ďalej ku každému špecifickému cieľu sa vzťahuje príslušné opatrenie, 

ktorým sa sleduje napĺňanie špecifického cieľa, čo predstavuje celkovú logiku intervencie 

programového dokumentu. 

Na zabezpečenie celkovej synergie všetkých zvolených cieľov (strategických cieľov v rámci prioritných 

oblastí, špecifických cieľov a opatrení) je zvolený aj prierezový cieľ, ktorý by mal vstupovať do 

všetkých prioritných oblastí zároveň. Prierezový cieľ predstavuje možnosti a nástroje samosprávy, 

ktorými môže priamo ovplyvňovať územný rozvoj obce. 

Priorita Strategický cieľ 

Prierezový cieľ         Identifikácia cieľa 
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1.Vytvorenie 

Komisie ako 

inštitútu 

splnomocnenc

a pre 

regionálny 

rozvoj obce  
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1.1 Vytyčovanie a 

formulácia politík pre 

identifikované 

prioritné cieľové 

oblasti územného 

rozvoja obce 

  

1.2 Zastupovanie obce 

v otázkach externých 

vzťahov k iným 

obciam 

a k mikroregionálnem

u združeniu Dvory a 

okolie  

 

 

1.3 Zastupovanie obce v 

oblasti „public 

relation“ a v otázkach 

riešení vnútorných 

problémov obce 

a mobilizácii občanov 

a spolkov pri riešení 

týchto  

Problémov 

 

1.4 Zabezpečenie 

technickej asistencie 

činnosti „Komisie pre 

regionálny rozvoj“ 

obce.  
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1.1 Identifikácia 

nehnuteľností 

(pozemky, 

budovy) 
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1.Vysporiadanie 

vlastníckych 

vzťahov 

smerom 

k určitým 

nehnuteľnostia

m schopným 

prinášať zisk 

alebo úžitok 

potenciálne 

využiteľných pre 

budúci rozvoj obce  

 

 

1.2 Využívanie 

nehnuteľností obce 

pre podporu 

podnikateľskej 

činnosti  v obce  

 

 

 

 

2.Rozvoj 

hospodárskych 

činností 

založených na 

lokalizačných 

faktoroch 

územia 

2.1 Podpora predaja 

domácich výrobkov 

pre obyvateľov 

obce a širokého 

okolia 

 

2.2  Politika trhu práce 

na so zameraním 

integráciu 

minoritných 

komunít 
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1. Dobudovanie 

chýbajúcich 

prvkov 

technickej 

infraštruktúry 

O
P

A
T

R
E

N
IA

 

1.1. Vypracovanie 

projektu 

vybudovania 

kanalizačnej 

siete 

a vybudovanie 

kanalizačnej 

siete 

1.2. Modernizácia 

zberného dvora 

a osveta 

obyvateľstva 

v oblasti 

nakladania s 

odpadmi 

2. Dobudovanie 

chýbajúcich 

a rekonštrukcia 

existujúcich 

prvkov 

sociálnej 

infraštruktúry 

2.1. Vybudovanie 

zariadení 

poskytujúce 

základné 

sociálne 

a komunitné 

služby 

2.2. Výstavba 

bytových 

jednotiek 

v obci 

2.3. Renovácia 

verejných 

budov 

a verejných 

priestorov 

2.4. Vybudovanie 

verejných 

relaxačno-

estetických 

prvkov v obci 

3. Dobudovanie 

chýbajúcich 

a rekonštrukcia 

existujúcich 

prvkov 

dopravnej 

infraštruktúry 

3.1. Dobudovanie 

a renovácia 

infraštruktúry 

pre peších 

3.2. Renovácia 

miestnych 

komunikácií 

3.3. Inštalácia 

bezpečnostných 

prvkov v obci 

3.4. Inštalácia 

orientačných 

prvkov v obci 
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1. Zníženie 

negatívnych 

dopadov na ŽP 

prostredníctvom 

zvýšenia 

ekologického 

povedomia 

obyvateľov 

obce 

O
P

A
T

R
E

N
IA

 

1.1. Zvýšenie 

ekologického 

povedomia 

obyvateľov 

v oblasti 

skladovania 

a nakladania 

s odpadovými 

vodami  

1.2. Odstránenie 

nelegálnych 

skládok 

odpadu 

2. Zlepšenie 

kvality života 

obyvateľov 

obce a estetickej 

stránky obce 

2.1. Úprava 

ochranných 

prvkov pred 

povodňami 

2.2. Tvorba 

zelenej 

infraštruktúry 

v obci 

 

10. AKČNÝ PLÁN REGIONÁLNEHO ROZVOJA OBCE 
 

V prvom rade je nutné pripomenúť, že daný obsah programového dokumentu PHSR obce Pribeta nie je 

vyčerpávajúci. Komplexnú a mnohotvárnu realitu je ťažké exaktne postihnúť, čo je dané zložitosťou 

a stochastickosťou reality. Avšak programový dokument by mal rámcovo zahŕňať kľúčové problémy 

a k nim nastavené ciele, realizovaním ktorých by sa mal dosiahnuť širší rozvoj obce v súčasnom 

programovom období r.2014 – 2020 a v ďalšom post období.      

Realizácia všetkých cieľov, opatrení a aktivít pri napĺňaní jednotlivých častí stratégie si bude vyžadovať 

vysokú zaangažovanosť samosprávy obce Pribeta z hľadiska jej ľudských, materiálnych a najmä aj 

finančných zdrojov.  

Z hľadiska ľudských zdrojov sa navrhuje celkové riadenie stratégie previesť do kompetencie Komisie 

pre regionálny (územný) rozvoj obce, ktorý by podliehal kľúčovým orgánom obce – starostovi 

a obecnému zastupiteľstvu. Otázky budúceho územného rozvoja obce a s tým súvisiace procedúry pri 

jeho zabezpečovaní najmä vo vzťahu s partnerskými subjektmi v rámci mikroregiónu Dvory a okolie si 

vyžaduje nasadenie človeka s príslušnými kvalifikačnými predpokladmi. 
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Z pohľadu finančných zdrojov, obec sa musí opierať o svoj obecný rozpočet a o jeho návrhu  rozdelenia 

finančných prostriedkov do jednotlivých rozpočtových kapitol v budúcich obdobiach. Obec pri 

plánovaní výdavkov, vrátane výdavkov na svoj územný rozvoj musí zohľadňovať svoju východiskovú 

situáciu najmä v zmysle plánovaných investičných projektov a nákladov dlhovej služby obce.  

Vhodným nástrojom pomoci pri realizovaní predmetných cieľov je aj zvýšenie záujmu obce o možnosti 

čerpania zdrojov zo EŠIF v novom programovom období, buď na individuálnej báze alebo v rámci 

zoskupenia mikroregiónu Dvory a okolie. Alternatívou sú i národné zdroje so zameraním na určité 

projekty v oblasti infraštruktúry ŽP, obnovy dediny (Enviromentálny fond, Program obnovy dediny 

a iné). Na vypracovanie projektu, môže obec využiť i služby regionálnej rozvojovej agentúry. 

V súčasnosti PHSR obce Pribeta nezahrňuje indikatívne rozdelenie finančných prostriedkov na 

jednotlivé ciele rozvoja obce. Zainteresovanosť obce do jednotlivých cieľov stratégie závisí od 

objektívneho posúdenia nákladov a prínosov, vrátane optimality navrhovaného riešenia zo strany 

čelných predstaviteľov obce.    

10.1 Implementačný rámec špecifických cieľov a opatrení 
 

Prierezový cieľ: Zaangažovanosť samosprávy 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

V súčasnosti obec ako fungujúca samosprávna entita pozostáva z určitej 

hierarchie orgánov a subjektov, ktorý má presne vymedzenú náplň práce 

a kompetencie. Preto úlohy spojené s plánovaním rozvoja obce 

a regionálneho rozvoja širšieho územia obce je len veľmi ťažko delegovať na 

existujúce subjekty. Otázka plánovania , manažmentu, implementovania, 

monitorovania, hodnotenia a kontroly si taktiež vyžaduje veľa času 

a zodpovednosti. Delegovanie kompetencií v oblasti riadenia rozvojových 

projektov obce v programovom období 2014 – 2020 na zamestnanca 

obecného úradu by mohlo výrazne napomôcť k plynulej implementácii 

investičných projektov obce pre toto obdobie.  

V prípade väčších samospráv sa odporúča aj zostavenie Komisie pre 

regionálny rozvoj obce ako nástroj inštitucionálnej podpory vo vzťahu 

k napĺňaniu cieľov programu PHSR ako i pri strategickom riadení 

rozvojových projektov obce.      

 

Špecifický cieľ Delegácia kompetencií za riadenie rozvojových projektov v programovom 

období 2014 - 2020  

 

Očakávaný dopad: Vytvorená Komisia pre regionálny rozvoj obce by zabezpečovala všetky 

úlohy spojené s plánovaním všestranného rozvoja obce, navrhovaním 

riešenia pre hlavné problémy obce a riadenie externých vzťahov obce 

s partnermi. Pôsobila by a zodpovedala sa  ako jeden z kľúčových poradných 

orgánov starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu.  

 

Opatrenie: 1.1. Vytyčovanie a formulácia politík pre identifikované prioritné 

cieľové oblasti územného rozvoja obce 

Popis: Vytvorená Komisia pre regionálny rozvoj obce  by v náplni svojej práce 

formulovala  politiky, ktoré by prispievali k riešeniu kľúčových problémov  

a viedli by k budúcemu rozvoju obce. Politiky by sa zakladali na súčasných 

prioritných oblastiach územného rozvoja obce. 
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Rámcové aktivity: - Poverenie Komisie pre regionálny rozvoj obce  

- Vymedzenie kompetencií Komisie pre regionálny rozvoj obce 

- Vymedzenie kľúčových oblastí pre pôsobenie Komisie pre 

regionálny rozvoj obce 

- Uvedenie Komisie pre regionálny rozvoj obce do praxe 

 

Cieľové skupiny: - Obyvatelia obce 

 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Občianske združenia 

- Podnikatelia 

 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Krátke obdobie (1 – 3 roky) 

 

Zdroje financovania:  

Indikátor výsledku: - Hodnotiace správy o činnosti Komisie pre regionálny rozvoj obce za 

príslušné obdobie (rok) 

- Uzavreté a zrealizované politiky a opatrenia v rámci politík (počet, 

vymedzenie z časového, obsahového a priestorového hľadiska) 

 

 

Prierezový cieľ: Zaangažovanosť samosprávy 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ Delegácia kompetencií za riadenie rozvojových projektov v programovom 

období 2014 - 2020  

 

Očakávaný dopad: Poverená Komisia pre regionálny rozvoj obce by zabezpečovala všetky 

úlohy spojené s plánovaním všestranného rozvoja obce, navrhovaním 

riešenia pre hlavné problémy obce a riadenie externých vzťahov obce 

s partnermi. Pôsobila by a zodpovedala sa  ako jeden z kľúčových poradných 

orgánov starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu.  

 

Opatrenie: 1.2. Zastupovanie obce v otázkach externých vzťahov k iným obciam 

a k mikroregionálnemu združeniu Dvory a okolie 

 

Popis: V súvislosti so zapojením sa obce do vzniku MASky v rámci mikroregiónu 

Dvory a okolie pre obec vyplývajú i nové povinnosti v zmysle koordinácie 

jednotlivých aktivít, ktoré by prispievali k rozvoju územia ako celku. 

V otázke riadenia externých vzťahov obce, komunikácie a odborného 

zapájania sa obce do činnosti MASky by Komisia mohla byť zvlášť 

nápomocná, ak by táto agenda spadala do jeho kompetencie. Na druhej strane 

by Komisia  mohla odborným spôsobom informovať predstaviteľov obce 

o aktivitách v rámci MASky. 

 

Rámcové aktivity: - Prítomnosť Komisie ako prísediaceho na kľúčových rokovaniach 

predstaviteľov MASky 

- Zastupovanie obce v odbornej rovine na rokovaniach s inými 

orgánmi MASky resp. s pracovnými skupinami v rámci MASky 
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- Informovanie a poradenská činnosť predstaviteľov obce zo strany 

Komisie  ohľadom budúcich aktivít v MASke 

 

Cieľové skupiny: - Obec 

- Predstavitelia obce 

- Obyvatelia obce 

 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Občianske združenia 

- Podnikatelia 

 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Krátke obdobie (1 – 3 roky) 

 

Zdroje financovania:  

Indikátor výsledku: - Hodnotiace správy Komisie o činnosti MASky za príslušné obdobie 

(rok) 

- Stanoviská Komisie k navrhovaným opatreniam a aktivitám v rámci 

MASky  

 

 

Prierezový cieľ: Zaangažovanosť samosprávy 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ Delegácia kompetencií za riadenie rozvojových projektov v programovom 

období 2014 - 2020  

 

Očakávaný dopad: Vytvorená Komisia pre regionálny rozvoj by zabezpečovala všetky úlohy 

spojené s plánovaním všestranného rozvoja obce, navrhovaním riešenia pre 

hlavné problémy obce a riadenie externých vzťahov obce s partnermi. 

Pôsobila by a zodpovedala sa  ako jeden z kľúčových poradných orgánov 

starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu.  

 

Opatrenie: 1.3.  Zastupovanie obce v oblasti „public relation“ a v otázkach riešení 

vnútorných problémov obce a mobilizácii občanov a spolkov pri riešení 

týchto problémov 

 

 

Popis: V rámci pôsobenia obce ako inštitúcie vo vzťahu k občanom a obyvateľom 

obce je dôležitá spätná väzba obyvateľov smerom ku krokom samosprávy. 

Taktiež je dôležité zvyšovať povedomie občanov o dianí v obci a dokonca 

zapájať občanov prostredníctvom občianskych združení do riadenia obce. 

Komisia v rámci svojej náplni práce by mohol zodpovedať aj za riadenie 

„public relation“ v obci. 

 

Rámcové aktivity: - Komunikácia Komisie zodpovedajúcej za PR s občanmi, 

občianskymi združeniami o dianí v obci a mikroregióne   

- Používanie nástrojov masmediálnej komunikácie v komunikácii 

s verejnosťou 
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- Pravidelné stretávanie sa Komisie s občanmi pri riešení určitých 

problémov,  ohrozujúcimi budúci rozvoj obce, stretávanie sa pri 

tvorbe spoločenských podujatí a pod.  

 

Cieľové skupiny: - Obec 

- Predstavitelia obce 

- Obyvatelia obce 

 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Občianske združenia 

- Podnikatelia 

 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Krátke obdobie (1 – 3 roky) 

 

Zdroje financovania:  

Indikátor výsledku: - Hodnotiace správy Komisie za oblasť PR za príslušné obdobie (rok) 

- Správy Komisie zo stretnutí s predstaviteľmi občianskych združení 

a pod. 

 

 

Prierezový cieľ: Zaangažovanosť samosprávy 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ Delegácia kompetencií za riadenie rozvojových projektov v programovom 

období 2014 - 2020  

 

Očakávaný dopad: Vytvorená Komisia pre regionálny rozvoj obce by zabezpečovala všetky 

úlohy spojené s plánovaním všestranného rozvoja obce, navrhovaním 

riešenia pre hlavné problémy obce a riadenie externých vzťahov obce 

s partnermi. Pôsobila by a zodpovedala sa  ako jeden z kľúčových poradných 

orgánov starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu.  

 

Opatrenie: 1.4.  Zabezpečenie technickej a asistenčnej podpory činnosti Komisie  

pre územný rozvoj obce.  
 

 

 

 

Popis: Pre riadny výkon činnosti Komisie  je nevyhnutná administratívna činnosť 

spojená s riadením realizácie rozvojových projektov, komunikácie 

s partnermi a atp. Vhodným riešením by mohlo byť zainteresovanie 

ľudských zdrojov so záujmom o danú problematiku. Možnosťou je i využitie 

sociálnych programov ÚPSVaR v rámci aktívnych opatrení trhu práce ( 

presnejšie zákon č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších 

predpisov, § 54. Ide konkrétne o 2 možnosti – absolventská prax a príspevok 

na podporu na podporu vytvárania pre mladých nezamestnaných do 29 

rokov. Obec by bola ušetrená od priamych nákladov. 

 

Rámcové aktivity: - Vyhľadanie potenciálnych absolventov cez úrad práce alebo 

z externých subjektov (univerzita) 
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- Uzavretie zmluvy o absolventskej praxi medzi absolventom resp. 

žiadosť o príspevok na zamestnanie pre mladých nezamestnaných do 

29 rokov, obcou a úradom práce 

- Realizácia hore uvedených aktivít 

 

Cieľové skupiny: - Obec 

 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Štátna správa 

 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Krátke obdobie (1 – 3 roky) 

 

Zdroje financovania: Rozpočet MPSVaR, rozpočet obce 

Indikátor výsledku: - Zmluva o absolventskej praxi 

- Počet absolventov a mladých nezamestnaných zúčastnených na 

praxi za sledované obdobie 

 

 

Priorita I: Hospodárstvo 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

Vysporiadané vlastnícke vzťahy sú základom pre efektívne riadenie 

a nakladanie s materiálnymi a technickými zdrojmi obce v zmysle jej 

ďalšieho rozvoja. 

 

Špecifický cieľ Vysporiadanie vlastníckych vzťahov smerom k určitým nehnuteľnostiam 

schopným prinášať zisk alebo úžitok 

 

Očakávaný dopad: Vysporiadané vlastnícke vzťahy smerom k vybraným nehnuteľnostiam 

v strednodobom období zabezpečí ich riadne využívanie obcou pre verejné 

účely a zároveň pre účely rozvoja obce. 

  

 

Opatrenie: 1.1  Identifikácia nehnuteľností (pozemky, budovy) potenciálne 

využiteľných pre budúci rozvoj obce 

 

 

 

Popis: Nehnuteľnosti vždy predstavovali aktívum, ktorý bol trvalým 

uchovávateľom hodnoty. Hodnota takýchto aktív v čase kolíše, avšak možno 

ju zvýšiť zainvestovaním do nehnuteľností (infraštruktúra, renovácia 

fyzického kapitálu). Zo štatistického výberového skúmania vyplynulo, že 

v obci by sa malo nachádzať viacero nehnuteľostí aktuálne neobývaných 

resp. nevyužívaných, ktoré možno potenciálne využiť pre budúci územný 

rozvoj obce. Potenciálne nehnuteľnosti môže obec využiť jednak pre vlastnú 

potrebu (aktívna časť majetkovej bilancie) alebo ich môže ponuknúť na účely 

podnikania či bývania. Finálnym výstupom opatrenia by malo byť súbor  

obsahujúci vhodné nehnuteľností (pozemky, stavby)  vhodné na predaj, 

prenájom, zámenu. Súbor by mohol byť prihlásený na portál „cenovej mapy 

nehnuteľností“ (www.cmn.sk) ktorý obsahuje priestorové dáta 

o nehnuteľnostiach v rámci celej SR. Vedľajším efektom opatrenia by bolo 
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vytvorenie pozemkovej banky nehnuteľností určenej pre potreby územného 

rozvoja obce. 

 

Rámcové aktivity: - Identifikácia potenciálnych nehnuteľností (pozemky, stavby) 

vhodných na územný rozvoj obce 

- Poverenie zodpovednej osoby za elaboráciu „súbora“ 

nehnuteľností a stanovenie postupnosti krokov na prihlásenie 

súboru na vyššie spomínaný webový portál  

 

Cieľové skupiny: - Obyvatelia obce a obyvatelia širšieho regiónu 

-  Podnikatelia, potencionálni investori 

 

 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Samospráva a orgány samosprávy 

- Podnikatelia 

- Externé subjekty 

 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Krátke obdobie (1 – 3 roky) 

 

Zdroje financovania:  Rozpočet obce 

Indikátor výsledku: - Merateľné ukazovatele sledované na úrovni prevádzky portálu 

spoločnosti 

 

 

 

Priorita I: Hospodárstvo 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ Vysporiadanie vlastníckych vzťahov smerom k určitým nehnuteľnostiam 

schopným prinášať zisk alebo úžitok 

 

Očakávaný dopad: Vysporiadané vlastnícke vzťahy smerom k vybraným nehnuteľnostiam 

v strednodobom období zabezpečí ich riadne využívanie obcou pre verejné 

účely a zároveň pre účely rozvoja obce. 

  

 

Opatrenie: 1.2  Využívanie nehnuteľností obce pre podporu podnikateľskej činnosti  

v obci  

 

 

 

 

Popis: V intraviláne obce existujú objekty, ktoré majú zníženú mieru využívania. 

Často tieto objekty sú dlhodobo nevyužívané a chátrajú. Je nutné uvažovať 

o ich možnosti využívania napríklad pre potreby miestneho podnikateľského 

sektora, pričom by obec mohla uvažovať o kúpe, dlhodobom prenájme, alebo 

o uzavretí verejno-súkromného partnerstva medzi obcou a podnikateľom pri 

prevádzkovaní predmetnej nehnuteľnosti na podnikateľskú činnosť. 
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 Na tieto účely (správa nehnuteľností) by mohol byť založený i obecný 

podnik. Priamym efektom partnerstva by bolo zdieľanie spoločných 

nákladov súvisiacich s renováciou a prevádzkou nehnuteľností. 

 

Rámcové aktivity: - Vymedzenie predmetných nehnuteľností, vhodných na účely 

vytvorenia podnikateľského inkubátora alebo na predaj 

- Vytvorenie súboru nehnuteľností 

- Získanie nehnuteľností do správy obce na základe:  kúpy, 

dlhodobého prenájmu, resp. verejnosúkromného partnerstva 
- Formálne zriadenie obecného podniku zodpovedného za správu 

nehnuteľností 

- Zabezpečenie informovanosti a osvety o danej ponuke 
- Vytvorenie ponuky nehnuteľností pre potencionálnych podnikateľov 

- Vytvorenie podnikateľského inkubátora a prenajímanie 

nehnuteľností pre miestnych podnikateľov 
-  

Cieľové skupiny: - Miestni alebo nemiestni podnikatelia, živnostníci  

- Občianske združenia 

 

 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Samospráva 

- Podnikatelia 

- Občianske združenia 

 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Stredné obdobie ( 4– 6 roky) až Dlhé obdobie (6 a viac rokov) 

 

Zdroje financovania:  Rozpočet obce 

Indikátor výsledku: - počet vytvorených podnikateľských inkubátorov 

- počet využívaných podnikateľských inkubátorov 

- počet odpredaných alebo prenajatých nehnuteľností 

- počet uzavretých rámcových (verejno)-obchodných zmlúv  

 

 

 

 

 

Priorita I: Hospodárstvo 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

Na území obce žije rómska komunita. Rómska problematika je vo 

všeobecnosti multidimenzionálna, avšak najčastejšie sa týka predovšetkým 

dlhodobej nezamestnanosti a prípadne nižšej životnej úrovne rómov. Niekedy 

v tom môže zohrať úlohu i sociálne vylúčenie. Snahou obce je o integráciu 

rómov na miestnom trhu práce čím sa prispeje i k sociálnemu začleneniu 

rómov do spoločnosti 

Špecifický cieľ Rozvoj hospodárskych činností založených na lokalizačných faktoroch 

územia 
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Očakávaný dopad: Z dlhodobého hľadiska sa očakáva zvýšenie zamestnanosti rómov 

v ekonomicky aktívnom veku s trvalým  zamestnaním i mimo aktivačných 

prác v rámci obecných služieb zamestnanosti. 

Opatrenie: 2.2. Politika trhu práce so zameraním na integráciu minoritných komunít  

 

 

 

 

Popis: Spolupráca s rómami si vyžaduje osobitný prístup i zaangažovanie človeka, 

ktorý  miestnych rómov pozná. Projekt integrácie rómov by mal byť 

inštitucionalizovaný, to znamená, že by mal človeka, ktorý by mal min. 

príslušné vzdelanie v danej problematike (napr. i absolvent sociálnej práce),  

alebo skúsenosti. Na druhej strane, i v rómskej komunite by mal byť človek, 

ktorý by činnosť za komunitu mohol koordinovať a komunikovať s obcou. 

V rámci pilotnej fázy projektu by sa začalo s dobrovoľným zamestnávaním 

vybranej skupiny rómov, ktorí by realizovali rôzne obecné, pomocné práce. 

Cieľom intervencie by bolo zvýšiť ich záujem a zabezpečiť nadobudnutie 

základných pracovných návykov. V prípade väčšej skupiny by mohol 

vzniknúť i obecný podnik zameraný na zamestnávanie rómov. 

V prípade udržania zamestnanosti rómov, by v ďalšej fáze mohla nastať 

integrácia na trhu práce súkromných statkov cez rôzne pracovné agentúry 

alebo nábory okolitých firiem lokalizovaných v priemyselných a logistických 

parkoch. 

Problematiku treba riešiť komplexne, do integrácie by bolo vhodné zahrnúť 

i rodiny zamestnaných rómov v podobe vzdelávania pre oblasť manažmentu 

rodinných financií, plánovania úspor a výdavkov, atp. čo by však vyžadovalo 

osobitné projektové intervencie. 

Problematiku možno riešiť i na úrovni MAS Dvory a okolie keďže určite vo 

viacero obciach majú podobný problém.  

Rámcové aktivity: - štúdia uskutočniteľnosti 

- vypracovanie projektu integrácie rómov (plánovanie činností, 

manažment, financovanie, kontrola) 

- verejné zhromaždenie rómov, nábor výberovej skupiny rómov 

- uzatvorenie rámcových podmienok zamestnávania rómov v rozsahu 

obecných prác, ustanovenie orgánov koordinácie činností, 

finančného riadenia a kontroly 

- realizácia činností, monitorovanie a hodnotenie napĺňania výsledkov 

projektu na úrovni výstupov a dopadov 

- druhá fáza integrácie rómov 

- šírenie dobrých poznatkov, propagácia a spolupráca na úrovni MAS 

Cieľové skupiny: - MAS 

- obec 

- Podnikatelia v obci a mimo obce 

 

 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- MAS 

- obec 

- Podnikatelia v obci a mimo obce 

 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Krátke obdobie (1 – 3 roky) až Stredné obdobie ( 4– 6 roky), Dlhé obdobie (6 

a viac rokov)  
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Zdroje financovania: - Rozpočet obce 

- Rozpočet obcí združených v MAS 

- Projekty integrácie rómov sú podporované v rámci PRV ( stratégia 

MRVK a iniciatíva LEADER) a taktiež v rámci IROP. Možnosti 

podpory a ďalšie podmienky sú špecifikované v rámci priorít 

„Miestny rozvoj vedený komunitou“ 

o  miera spolufinancovania z EFPRV je na úrovni max. 75% 

o  miera spolufinancovania z EFRR je na úrovni max.95% 

 

Indikátor výsledku: - Počet zamestnaných rómov 

- Počet trvalo vytvorených pracovných miest 

 

 

 

Priorita: II Technická a sociálna infraštruktúra 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ 1. Dobudovanie chýbajúcich prvkov technickej infraštruktúry 

Očakávaný dopad: Vplyvom realizácie aktivít sa dosiahne zníženie transakčných nákladov pre 

obec a domácnosti, čím sa dosiahne zvýšenie kvality života obyvateľov 

a zvýši sa ekologická stabilita územia s pozitívnym dopadom na budúci 

rozvoj obce 

Opatrenie: 1.2. Vypracovanie projektu vybudovania kanalizačnej siete 

a vybudovanie kanalizačnej siete 

Popis: V súčasnosti v obci absentuje kanalizačná sieť. V obci je vybudovaná ČOV, 

ale jej služby je možné využívať len prostredníctvom zvozu nákladnými 

autami. Absencia kanalizačnej siete má negatívny vplyv jednak na kvalitu 

života obyvateľov a na kvalitu životného prostredia na druhej strane. 

Vypracovaním projektovej dokumentácie sa v budúcnosti umožní realizácia 

vybudovania kanalizačnej siete s výtlakom do Hurbanova, kde bude čistená 

v miestnej ČOV. Súčasťou tohto opatrenie je vypracovanie kanalizačnej siete 

s výtlakom do Hurbanova. 

Rámcové aktivity: - Vypracovanie návrhu projektovej dokumentácie 

- Pripomienkove konanie projektovej dokumentácie 

- Schválenie projektovej dokumentácie 

- Verejná súťaž na vybudovanie kanalizácie 

- Výkopové práce 

- Vybudovanie kanalizačnej siete 

- Udržiavania výsledkov projektu 

Cieľové skupiny: - Obec 

- Obyvateľstvo 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Partnerské obce 

- Podnikateľský subjekt zaoberajúci sa predmetnou činnosťou 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Stredné obdobie (3 – 5 rokov) 

Zdroje financovania: - Rozpočet obce 

- Dotácia v rámci Environmentálneho fondu, oblasť B, Ochrana a 

využívanie vôd, činnosti BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných 

aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 
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o dotácia z EF je max. 95% z celkových oprávnených 

nákladov. Podmienkou na získanie dotácie je 5% miera 

spolufinancovania zo strany obce 

- Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci IROP, 

prioritnej osi 4, Špecifický cieľ 4.2.2.: Zabezpečenie bezproblémového 

zásobovania obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou a efektívnej likvidácie 

odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie 

o miera spolufinancovania z EFRR je v prípade menej 

rozvinutého regiónu 85%, resp. 50% v prípade viac 

rozvinutého regiónu 

- Dotácia v rámci OP Kvalita životného prostredia, Investičná priorita 2 

Prioritnej osi 1: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva 

s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie 

o  Špecifický cieľ 1.2.1: Zlepšenie  odvádzania a čistenia 

komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 

EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

- Grant v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, Opatrenie 7.2 

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do 

energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

o miera spolufinancovania 75% 

Indikátor výsledku: - dĺžka kanalizačnej siete v km 

- počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia 

komunálnych odpadových vôd 

 

Priorita: II Technická a sociálna infraštruktúra 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ 1. Dobudovanie chýbajúcich prvkov technickej infraštruktúry 

Očakávaný dopad: Vplyvom realizácie aktivít sa dosiahne zníženie transakčných nákladov pre 

obec a domácnosti, čím sa dosiahne zvýšenie kvality života obyvateľov 

a zvýši sa ekologická stabilita územia s pozitívnym dopadom na budúci 

rozvoj obce 

Opatrenie: 1.3. Modernizácia zberného dvora a osveta obyvateľstva v oblasti 

nakladania s odpadmi 

Popis: V katastri obce sa nachádzajú nelegálne skládky odpadu. Predstavitelia obce 

pripisuj tento stav nevyhovujúcemu stavu obecného zberného dvora. Cieľom 

tohto opatrenia je modernizácia zberného dvora prostredníctvom 

dobudovania kompostárne, nákupu zberných nádob a technologickú 

modernizáciu zberného dvora. Súčasťou tohto opatrenia je aj šírenie osvety 

v oblasti s nakladaním s odpadom medzi obyvateľmi. Cieľom je využitie 

dostupných IKT technológií na včasné mapovanie nelegálnych skládok a ich 

následné odstránenie. 

Rámcové aktivity: - Šírenie informácií v oblasti nakladania s odpadmi a mapovania čiernych 

skládok medzi obyvateľmi 

- Štúdia realizovateľnosti 

- Vytvorenie partnerstva s podnikateľským subjektom 

- Nákup relevantného vybavenia 

- Udržiavanie výsledkov projektu 

Cieľové skupiny: - Obec 
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- Obyvateľstvo 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Partnerské obce 

- Podnikateľský subjekt zaoberajúci sa predmetnou činnosťou 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Stredné obdobie (3 – 5 rokov) 

Zdroje financovania: - Rozpočet obce 

- Dotácia z Environmentálneho fondu oblasť C: Rozvoj odpadového 

hospodárstva, činnosť C3 – Zavedenie triedeného zberu v obciach, 

vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení 

o miera spolufinancovania maximálne do 95% z celkových 

oprávnených nákladov s podmienkou 5% spolufinancovania 

z vlastných zdrojov 

- Dotácia z kohézneho fondu v rámci OP Kvalita životného prostredia –  

Investičná priorita 1 Prioritnej osi 1: Riešenie významných potrieb do 

sektora odpadu s cieľom splni požiadavky environmentálneho acquis; 

Špecifický cieľ: Zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva za účelom plnenia požiadaviek 

environmentálneho acquis 

o miera spolufinancovania je 80% 

Indikátor výsledku: - Počet nelegálnych skládok 

- Počet zaobstaraných zberných nádob 

 

Priorita: II Technická a sociálna infraštruktúra 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ 2. Dobudovanie chýbajúcich a rekonštrukcia existujúcich prvkov 

sociálnej infraštruktúry 

Očakávaný dopad: Realizáciou aktivít v rámci tohto cieľa dôjde k skvalitneniu poskytovaných 

sociálnych a verejných služieb prostredníctvom vybudovania zariadení 

poskytujúcich tieto služby, zlepšenia technického stavu verejných budov 

a vybudovania relaxačno-estetických prvkov v obci. 

Opatrenie: 2.1. Vybudovanie zariadení poskytujúce základné sociálne a komunitné 

služby 

Popis: Opatrenie sa zameriava na vybudovanie obecného komunitného centra 

a zariadenia poskytujúce služby seniorom. Aktivity zamerané na tieto centrá 

sa budú realizovať buď prostredníctvom výstavby novej budovy alebo 

rekonštrukciou existujúcej budovy. Komunitné centrum je potrebné 

vybudovať za účelom poskytovania sociálnych služieb pre obyvateľov, ktorí 

tieto služby potrebujú a nemajú k nim priamy, resp. nepriamy prístup. Vo 

vlastníctve obce sa nachádza budova bývalej škôlky, ktorá spĺňa požiadavky 

obce na vybudovanie tohto komunitného centra, resp. senior centra. Súčasťou 

nového centra v obci bude aj presťahovanie knižnice do týchto priestorov. 

Jedná sa o dvojpodlažnú budovu s rozlohou 2 x 500 m2. Za účelom 

poskytovania komunitných služieb, resp. služieb pre seniorov je potrebná 

rekonštrukcia tejto budovy, ktorá si vyžaduje renováciu obvodového plášťa 

so zateplením, výmenu okien, renováciu, resp. výmenu strešnej krytiny, 

komplexnú rekonštrukciu interiéru a rekonštrukciu vykurovacieho systému, 

ktorý by bol energeticky nenáročný, napr. prostredníctvom kotlov na 
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biomasu. Súčasťou tejto budovy je aj jednopodlažná budova, ktorá sa po 

rekonštrukcii môže využívať ako denný stacionár pre seniorov v obci. 

Rámcové aktivity: - Vypracovanie štúdie realizovateľnosti 

- Uzavretie partnerstva s podnikateľským subjektom 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie 

- Výstavba budovy, resp. rekonštrukcia budovy pre potreby komunitného 

centra, resp. senior centra 

- Udržiavanie výsledkov projektu 

Cieľové skupiny: - Obec 

- Obyvateľstvo 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Partnerské obce 

- Podnikateľský subjekt zaoberajúci sa predmetnou činnosťou 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Stredné obdobie (3 – 5 rokov) 

Zdroje financovania: - Rozpočet obce 

- Dotácia z Environmentálneho fondu – Oblasť L: Zvyšovanie energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 

o miera spolufinancovania maximálne do 95% z celkových 

oprávnených nákladov s podmienkou 5% spolufinancovania 

z vlastných zdrojov 

o  nevzťahuje sa na výstavbu, resp. nadstavbu budov 

- Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP, 

Prioritná os 2, Investičná priorita 2.1.: Investície  do zdravotníckej a 

sociálnej infraštruktúry, ktoré prispejú k celoštátnemu, regionálnemu a 

miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného 

postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho 

prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb na komunitné 

o miera spolufinancovania je 85% pre menej rozvinuté regióny 

Indikátor výsledku: - Počet seniorov využívajúcich služby senior centra 

- Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným sociálnym službám 

- Počet sociálnych pracovníkov etabolovaných v danom zariadení 

- Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách v 

kWh/rok  

- Počet renovovaných verejných budov 

- Podlahová plocha renovovaných verejných budov v m2 

 

Priorita: II Technická a sociálna infraštruktúra 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ 2. Dobudovanie chýbajúcich a rekonštrukcia existujúcich prvkov 

sociálnej infraštruktúry 

Očakávaný dopad: Realizáciou aktivít v rámci tohto cieľa dôjde k skvalitneniu poskytovaných 

sociálnych a verejných služieb prostredníctvom vybudovania zariadení 

poskytujúcich tieto služby, zlepšenia technického stavu verejných budov 

a vybudovania relaxačno-estetických prvkov v obci. 

Opatrenie: 2.2. Výstavba bytových jednotiek v obci 

Popis: Cieľom tohto opatrenia je vybudovanie nájomných bytov s rozlohou do 45 

m2. Tieto byty sú určené primárne pre sociálne slabších ľudí. Súčasťou tohto 
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opatrenie je aj rekonštrukcia existujúcich budov na účely prenájmu 

bytových jednotiek 

Rámcové aktivity: - Štúdia realizovateľnosti 

- Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom 

- Tvorba partnerstva s podnikateľským subjektom 

- Realizácia činností 

- Posúdenie technického stavu po ukončení stavby, resp. rekonštrukcie 

- Prenájom bytov 

- Udržiavanie výsledkov projektu 

Cieľové skupiny: - Obec 

- Obyvateľstvo 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Partnerské obce 

- Podnikateľský subjekt zaoberajúci sa predmetnou činnosťou 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Stredné obdobie (3 – 5 rokov) 

Zdroje financovania: - Rozpočet obce 

- Dotácia v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle zákona č. 

150/2013 Z.z. o ŠFRB, žiadateľom je podľa §7, ods. 1, písm. b), c) – 

obec, samosprávny kraj 

o miera spolufinancovania je 70% obstarávacej ceny bytovej 

jednotky, max. 65 000 €/byt s lehotou splatnosti v rozsahu 20 

– 40 rokov s 0 – 1 % úrokovou sadzbou 

o  0% úroková sadzba sa vzťahuje na nájomný byt v najmenej 

rozvinutých okresoch 

Indikátor výsledku: - Počet vybudovaných bytových jednotiek 

- Podlahová plocha vybudovaných jednotiek v m2 

- Počet obyvateľov ubytovaných v týchto bytových jednotkách  

- Spotreba energie v bytových jednotkách v kWh/rok 

 

Priorita: II Technická a sociálna infraštruktúra 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ 2. Dobudovanie chýbajúcich a rekonštrukcia existujúcich prvkov 

sociálnej infraštruktúry 

Očakávaný dopad: Realizáciou aktivít v rámci tohto cieľa dôjde k skvalitneniu poskytovaných 

sociálnych a verejných služieb prostredníctvom vybudovania zariadení 

poskytujúcich tieto služby, zlepšenia technického stavu verejných budov 

a vybudovania relaxačno-estetických prvkov v obci. 

Opatrenie: 2.3. Renovácia verejných budov a verejných priestorov 

Popis: Aktivity v rámci tohto opatrenia sa zameriavajú na zvýšenie kvality 

poskytovaných služieb v daných verejných budovách a podporu kultúrneho 

rozvoja prostredníctvom vybudovania domu ľudových tradícií a úpravy 

obecného námestia s vonkajším javiskom. Dom ľudových tradícií je určený tak 

pre obyvateľov ako aj návštevníkov obce za účelom propagácie ľudových 

umení. Zrenovované obecné námestie s javiskom zvýši estetickú stránku obce 

a umožní organizáciu vonkajších kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce. 

Súčasťou tohto opatrenia je aj modernizácia vykurovacieho systému a výmena 

vykurovacieho telesa za kotol na spaľovanie biomasy. Rozpis podrobných 

podopatrení pre jednotlivé verejné budovy je nasledovný: 
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- Materská škola 

o rekonštrukcia obvodového plášťa so zateplením 

o rekonštrukcia vykurovacieho systému 

- Základná škola 

o rekonštrukcia vykurovacieho systému 

o vybudovanie IKT cvičebne za účelom rozvoja informačno-

komunikačných zručností žiakov základných škôl 

o  vybudovanie odborných učební (biológia, chémia, technika, 

jazykové učebne a pod.) 

- Kultúrny dom 

o rekonštrukcia obvodového plášťa so zateplením 

o rekonštrukcia vykurovacieho systému 

- Zdravotné stredisko 

o rekonštrukcia obvodového plášťa so zateplením 

o čiastočná výmena okien 

o rekonštrukcia sociálnych zariadení 

- Futbalové ihrisko 

o rekonštrukcia sociálnych zariadení 

- Športová hala 

o rekonštrukcia obvodového plášťa so zateplením 

o rekonštrukcia vykurovacieho systému 

o výmena okien 

o výmena podlahovej krytiny 

o rekonštrukcia sociálnych zariadení 

o výmena nábytku a športového zariadenia 

- Dom ľudových tradícií 

o výber vhodnej budovy vo vlastníctve obce 

o spracovanie projektovej dokumentácie 

o rekonštrukcia exteriéru a interiéru budovy 

o návrh a  úprava interiéru pre propagačné účely 

- Obecné námestie s javiskom 

o spracovanie projektovej dokumentácie 

o uzatvorenie partnerstva 

o renovačné činnosti 

o vybudovanie javiska 

o úprava okolia 

Rámcové aktivity: - Štúdia realizovateľnosti a posúdenie technického stavu pred realizáciou 

aktivít 

- Tvorba partnerstva s podnikateľským subjektom 

- Realizácia činností 

- Posúdenie technického stavu po ukončení stavby 

- Udržiavanie výsledkov projektu 

Cieľové skupiny: - Obec 

- Obyvateľstvo 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Partnerské obce 

- Podnikateľský subjekt zaoberajúci sa predmetnou činnosťou 

Predpokladaná 

doba trvania: 

Stredné obdobie (3 – 5 rokov) až dlhé obdobie (5 – 10 rokov) 

Zdroje 

financovania: 
- Rozpočet obce 
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- Dotácia z Environmentálneho fondu – Oblasť L: Zvyšovanie energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 

o miera spolufinancovania maximálne do 95% z celkových 

oprávnených nákladov s podmienkou 5% spolufinancovania z 

vlastných zdrojov 

o nevzťahuje sa na výstavbu, resp. nadstavbu budov 

- Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP, Prioritná 

os č. 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; 

Špecifický cieľ 2.1.2 - Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za 

účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti 

- Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP, Prioritná 

os č. 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; 

Investičná priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej 

prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 

vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.2. Zlepšenie 

kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 

- Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP, -

Investičná priorita č. 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného 

riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo 

verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania; 

Špecifický cieľ č. 4.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov 

o Sektor verených budov 

 Renovácie verejných budov 

 podporené budú projekty renovácie budov 

(napr.: stavebnotechnické úpravy), ktorých 

opatrenia na úsporu energie budú navrhnuté 

nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek 

na energetickú hospodárnosť budov podľa 

všeobecne platných právnych predpisov tak, 

aby sa spotreba energie znížila na úroveň 

nízkoenergetických budov, ultra-

nízkoenergetických budov a budov s takmer 

nulovou spotrebou energie 

o miera spolufinancovania v rámci IROP je 85% pre menej 

rozvinutý región 

Indikátor výsledku: - Pre zdravotné stredisko 

o počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym 

službám v centrách integrovanej zdravotnej starostlivosti 

o zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných 

budovách v  kWh/rok 

o počet renovovaných verejných budov 

o podlahová plocha renovovaných verejných budov v m2 

o počet lekárov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto 

o počet iných zdravotníckych pracovníkov primárneho kontaktu 

na jedno kontaktné miesto 

o konečná spotreba energie / kWh/rok 

- Pre ZŠ 

o úspešnosť v Testovaní 9 vyučovací jazyk v % 

o úspešnosť v prírodných vedách v % 

o podlahová plocha renovovaných verejných budov v m2 

o počet renovovaných verejných budov 
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o zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných 

budovách v  kWh/rok 

o konečná spotreba energie / kWh/rok 

- Pre MŠ 

o počet renovovaných verejných budov 

o podlahová plocha renovovaných verejných budov v m2 

o zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných 

budovách v  kWh/rok 

o konečná spotreba energie / kWh/rok 

- Pre Kultúrny dom 

o počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným sociálnym službám 

o počet renovovaných verejných budov 

o podlahová plocha renovovaných verejných budov v m2 

o zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných 

budovách v  kWh/rok 

o konečná spotreba energie / kWh/rok 

- Pre športovú halu 

o počet renovovaných verejných budov 

o podlahová plocha renovovaných verejných budov v m2 

o zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných 

budovách v  kWh/rok 

o konečná spotreba energie / kWh/rok 

- Pre Dom ľudových tradícií 

o výstavná plocha v m2 

o počet návštevníkov 

- Pre obecné námestie 

o upravená plocha v m2 

o kapacita osôb 

o počet organizovaných podujatí 

 

Priorita: II Technická a sociálna infraštruktúra 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ 2. Dobudovanie chýbajúcich a rekonštrukcia existujúcich prvkov 

sociálnej infraštruktúry 

Očakávaný dopad: Realizáciou aktivít v rámci tohto cieľa dôjde k skvalitneniu poskytovaných 

sociálnych a verejných služieb prostredníctvom vybudovania zariadení 

poskytujúcich tieto služby, zlepšenia technického stavu verejných budov 

a vybudovania relaxačno-estetických prvkov v obci. 

Opatrenie: 2.4. Vybudovanie verejných relaxačno-estetických prvkov v obci 

Popis: Cieľom tohto opatrenia je vybudovanie obecného parku ako miesta pre 

voľnočasové aktivity obyvateľov s ohľadom na zachovanie druhovej 

biodiverzity prostredníctvom prvkov zelenej infraštruktúry. Manažment 

údržby a druhové zloženie verejnej zelene bude prispôsobené zdravotno-

hygienickým štandardom kvality ovzdušia s ohľadom na obsah alergénov. 

Obecný park bude zároveň plniť estetickú funkciu a jeho súčasťou bude aj 

fitpark. 

Rámcové aktivity: - Štúdia realizovateľnosti, príprava projektovej dokumentácie a vizuálnych 

návrhov 

- Tvorba partnerstva s podnikateľským subjektom 
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- Realizácia činností 

- Udržiavanie výsledkov projektu 

Cieľové skupiny: - Obec 

- Obyvateľstvo 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Partnerské obce 

- Podnikateľský subjekt zaoberajúci sa predmetnou činnosťou 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Dlhé obdobie (5 – 10 rokov) 

Zdroje financovania: - Rozpočet obce 

- Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP, 

Investičná priorita č. 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených 

priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), 

zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku; 

špecifický cieľ 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách 

a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej 

infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy 

ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia 

a hluku 

o miera spolufinancovania v rámci IROP je 85% pre menej 

rozvinutý región 

- Možnosť získania finančných prostriedkov z nadácií 

Indikátor výsledku: - Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry 

- Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach 

v m2 

- Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo urbanizované 

mestské regióny 

- Počet návštevníkov využívajúcich fitpark 

 

Priorita: II Technická a sociálna infraštruktúra 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ 3. Dobudovanie chýbajúcich a rekonštrukcia existujúcich prvkov 

dopravnej infraštruktúry 

Očakávaný dopad: Naplnením opatrení v rámci tohto špecifického cieľa dôjde k zvýšeniu 

bezpečnosti a kvality života obyvateľov v obci.  

Opatrenie: 3.1. Dobudovanie a renovácia infraštruktúry pre peších 

Popis: Prostredníctvom realizovaných aktivít v rámci tohto opatrenia dôjde 

k rekonštrukcii najfrekventovanejšej komunikácie pre peších pozdĺž hlavnej 

cesty v celkovej dĺžke 3 km. Súčasne je potrebné dobudovať komunikácie 

pre peších pozdĺž vedľajších ciest v celkovej dĺžke 3 km. 

Rámcové aktivity: - Tvorba partnerstva s podnikateľským subjektom 

- Realizácia činností 

- Posúdenie technického stavu po ukončení stavby 

- Udržiavanie výsledkov projektu 

Cieľové skupiny: - Obec 

- Obyvateľstvo 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pribeta 

 
 

RRA Novozámocko © Strana 84 
 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Partnerské obce – MAS Dvory a okolie 

- Podnikateľský subjekt zaoberajúci sa predmetnou činnosťou 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Stredné obdobie (3 – 5 rokov) 

Zdroje financovania: - Rozpočet obce 

- Program Rozvoja Vidieka (združenia obcí s právnou subjektivitou s 

priemerným počtom obyvateľov do 1 000 obyv.) 

o  Opatrenie 7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach 

 Podopatrenie 7.2.: Podpora na investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých 

druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane 

investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a 

úspor energie 

o miera spolufinancovania z Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka je do 75% z 

celkových oprávnených nákladov 

 

Indikátor výsledku: - Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií v m 

- Dĺžka vybudovaných komunikácií v m 

 

 

 

Priorita: II Technická a sociálna infraštruktúra 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ 3. Dobudovanie chýbajúcich a rekonštrukcia existujúcich prvkov 

dopravnej infraštruktúry 

Očakávaný dopad: Naplnením opatrení v rámci tohto špecifického cieľa dôjde k zvýšeniu 

bezpečnosti a kvality života obyvateľov v obci.  

Opatrenie: 3.2. Renovácia miestnych komunikácií 

Popis: V katastri obce sa nachádza 22 km cestnej infraštruktúry, z ktorej 3,1 km je 

v technicky nevyhovujúcom stave a vyžaduje si rekonštrukciu. Jedná sa 

o cestné komunikácie na Modranskej ulici, Krátkej ulici, ulici Nového Rádu 

a Vojnickej ulici. Naplnením aktivít v rámci tohto opatrenia dôjde k zvýšeniu 

kvality cestnej komunikácie, čo bude viesť k zvýšeniu bezpečnosti 

obyvateľov obce. Pozitívny dopad sa odzrkadlí aj na znížených servisných 

nákladoch automobilov. 

Rámcové aktivity: - Štúdia realizovateľnosti 

- Tvorba partnerstva s podnikateľským subjektom 

- Realizácia činností 

- Udržiavanie výsledkov projektu 

Cieľové skupiny: - Obec 

- Obyvateľstvo 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Partnerské obce – MAS Dvory a okolie 

- Podnikateľský subjekt zaoberajúci sa predmetnou činnosťou 
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Predpokladaná doba 

trvania: 

Stredné obdobie (3 – 5 rokov) 

Zdroje financovania: - Rozpočet obce 

- Program Rozvoja Vidieka (združenia obcí s právnou subjektivitou s 

priemerným počtom obyvateľov do 1 000 obyv.) 

o  Opatrenie 7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach 

 Podopatrenie 7.2.: Podpora na investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých 

druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane 

investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor 

energie 

o miera spolufinancovania z Európskeho poľnohospodárskeho 

fondu rozvoja vidieka je do 75% z celkových oprávnených 

nákladov 

-  

Indikátor výsledku: - Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií v m 

- Dĺžka vybudovaných komunikácií v m 

 

Priorita: II Technická a sociálna infraštruktúra 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ 3. Dobudovanie chýbajúcich a rekonštrukcia existujúcich prvkov 

dopravnej infraštruktúry 

Očakávaný dopad: Naplnením opatrení v rámci tohto špecifického cieľa dôjde k zvýšeniu 

bezpečnosti a kvality života obyvateľov v obci.  

Opatrenie: 3.3. Inštalácia bezpečnostných prvkov 

Popis: Realizáciou aktivít v rámci tohto opatrenia dôjde k zvýšeniu bezpečnosti 

obyvateľov a ich majetku v rámci prevencie kriminality a zvýšenia 

bezpečnosti na miestnych komunikáciách. Aktivity v rámci tohto opatrenia 

sa delia na dve skupiny. Prvá skupina aktivít sa zameriava na rozšírenie 

kamerového systému v katastri obce za účelom včasného zistenie 

kriminálnej činnosti, ako napr. vznik nelegálnych skládok, ochrana majetku 

obyvateľov a pod.. Druhá skupina aktivít sa zameriava na zvýšenie 

bezpečnosti obyvateľov na miestnych komunikáciách. V rámci týchto akvitít 

dôjde k vytvoreniu, resp. obnove prechodov pre chodcov a inštalácií 

spomaľovacích prvkov na miestnych komunikáciách. 

Rámcové aktivity: - Tvorba partnerstva s podnikateľským subjektom 

- Nákup technologického vybavenia 

- Inštalácia kamerového systému 

- Tvorba, resp. obnova prechodov pre chodcov 

- Inštalácia spomaľovacích prvkov 

- Udržiavanie výsledkov projektu 

Cieľové skupiny: - Obec 

- Obyvateľstvo 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Podnikateľský subjekt zaoberajúci sa predmetnou činnosťou 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Stredné obdobie (3 – 5 rokov) 
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Zdroje financovania: - Rozpočet obce 

Indikátor výsledku: - Počet inštalovaných kamier 

- Počet prechodov pre chodcov 

- Počet inštalovaných spomaľovacích prvkov 

 

Priorita: II Technická a sociálna infraštruktúra 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ 3. Dobudovanie chýbajúcich a rekonštrukcia existujúcich prvkov 

dopravnej infraštruktúry 

Očakávaný dopad: Naplnením opatrení v rámci tohto špecifického cieľa dôjde k zvýšeniu 

bezpečnosti a kvality života obyvateľov v obci.  

Opatrenie: 3.4. Inštalácia orientačných prvkov v obci 

Popis: Toto opatrenie sa zameriava na zvýšenie prehľadnosti obce jednak pre 

obyvateľov a jednak pre turistov. V súčasnosti obec nemá osadené 

orientačné prvky v potrebnom rozsahu. 

Rámcové aktivity: - Tvorba partnerstva s podnikateľským subjektom 

- Nákup orientačných tabúľ 

- Osadenie orientačných tabúľ 

- Udržiavanie výsledkov projektu 

Cieľové skupiny: - Obec 

- Obyvateľstvo 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Podnikateľský subjekt zaoberajúci sa predmetnou činnosťou 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Stredné obdobie (3 – 5 rokov) 

Zdroje financovania: - Rozpočet obce 

Indikátor výsledku: - Počet osadených orientačných tabúľ 

 

 

 

 

Priorita: III Životné prostredie 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ 1. Zníženie negatívnych dopadov na ŽP prostredníctvom zvýšenia 

ekologického povedomia obyvateľov 

Očakávaný dopad: Naplnením opatrení v rámci tohto špecifického cieľa dôjde k zvýšeniu 

kvality životného prostredia a zachovaniu biodiverzity v okolí obce. 

Opatrenie: 1.1. Zvýšenie ekologického povedomia obyvateľov v oblasti 

skladovania a nakladania s odpadovými vodami 

Popis: Toto opatrenie sa zameriava na zvýšenie ekologického povedomia 

obyvateľov prostredníctvom distribúcie osvetových materiálov 

a organizovaním prednášok s environmentálnym charakterom. Cieľom je 

udržateľné zvyšovanie kvality ŽP. 
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Rámcové aktivity: - Analýza východiskového stavu 

- Príprava osvetových materiálov 

- Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami v oblasti ŽP 

- Udržiavanie výsledkov projektu 

Cieľové skupiny: - Obec 

- Obyvateľstvo 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Vzdelávacia inštitúcia zaoberajúca sa predmetnou činnosťou 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Stredné obdobie (3 – 5 rokov) 

Zdroje financovania: - Rozpočet obce 

- Možná podpora z Environmentálneho fondu v rámci E oblasti: 

Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia; činnosť E1 – 

Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 

o projekty v rámci Envirofondu sú spolufinancované do 95% 

oprávnených nákladov s 5% spolufinancovaním obce 

o možno podať len jeden projekt v rámci Envirofondu 

Indikátor výsledku: - Počet distribuovaných osvetových materiálov 

- Rozsah prednášok v hod. 

- Počet návštevníkov na prednáškach 

 

Priorita: III Životné prostredie 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ 1. Zníženie negatívnych dopadov na ŽP prostredníctvom zvýšenia 

ekologického povedomia obyvateľov 

Očakávaný dopad: Naplnením opatrení v rámci tohto špecifického cieľa dôjde k zvýšeniu kvality 

životného prostredia a zachovaniu biodiverzity v okolí obce. 

Opatrenie: 1.2. Odstránenie nelegálnych skládok 

Popis: V katastri obce sa nachádzajú nelegálne skládky. Tieto skládky majú 

negatívny dopad na kvalitu ŽP, kvalitu života obyvateľov a estetický 

charakter obce. Opatrenie sa zameriava na odstránenie existujúcich 

nelegálnych skládok a prevenciu vznik nových nelegálnych skládok. V rámci 

aktivít sa budú realizovať sanitačné práce v spolupráci s obyvateľmi – 

dobrovoľníkmi, resp. aktivačnými pracovníkmi, a občianskymi 

a záujmovými organizáciami, ako aj propagácia zameraná na predchádzanie 

vzniku nelegálnych skládok. 

Rámcové aktivity: - Analýza východiskového stavu 

- Organizovanie sanitačných prác v spolupráci s obyvateľmi a občianskymi 

združeniami 

- Príprava osvetových materiálov 

- Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami v oblasti ŽP 

- Udržiavanie výsledkov projektu 

Cieľové skupiny: - Obec 

- Obyvateľstvo 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Občianske a záujmové združenie 

- Vzdelávacia inštitúcia zaoberajúca sa predmetnou činnosťou 
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Predpokladaná doba 

trvania: 

Stredné obdobie (3 – 5 rokov) 

Zdroje financovania: - Rozpočet obce 

- Možná podpora z Environmentálneho fondu v rámci E oblasti: 

Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia; činnosť E1 – 

Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 

o projekty v rámci Envirofondu sú spolufinancované do 95% 

oprávnených nákladov s 5% spolufinancovaním obce 

o možno podať len jeden projekt v rámci Envirofondu 

Indikátor výsledku: - Rozsah sanitačných prác v hod. 

- Počet dobrovoľníkov, resp. aktivačných pracovníkov pri sanitačných 

prácach 

- Počet distribuovaných osvetových materiálov 

- Rozsah prednášok v hod. 

- Počet návštevníkov na prednáškach 

 

Priorita: III Životné prostredie 

Špecifické ciele 

a opatrenia 

 

Špecifický cieľ 2. Zlepšenie kvality života obyvateľov obce a estetickej stránky obce 

Očakávaný dopad: Naplnením opatrení v rámci tohto špecifického cieľa dôjde k zvýšeniu 

kvality života obyvateľov prostredníctvom zavádzania protipovodňových 

aktivít a zvýšeniu estetickej stránky obce prostredníctvom budovania prvkov 

zelenej infraštruktúry s ohľadom na zachovanie biodiverzity v okolí obce. 

Opatrenie: 2.1. Úprava ochranných prvkov pred povodňami 

Popis: Existujúce odvodňovacie systémy v obci si vyžadujú vyčistenie a údržbu aby 

sa zvýšila ich efektivita pri predchádzaní povodní. 

Rámcové aktivity: - Analýza východiskového stavu 

- Tvorba partnerstva s podnikateľským subjektom 

- Realizácia údržbových aktivít 

- Udržiavanie výsledkov projektu 

Cieľové skupiny: - Obec 

- Obyvateľstvo 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Podnikateľský subjekt zaoberajúci sa predmetnou činnosťou 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Stredné obdobie (3 – 5 rokov) 

Zdroje financovania: - Rozpočet obce 

- Možná podpora z Environmentálneho fondu v rámci B oblasti: Ochrana 

a využívanie vôd; činnosť BP2 – Opatrenia mimo vodného toku 

o projekty v rámci Envirofondu sú spolufinancované do 95% 

oprávnených nákladov s 5% spolufinancovaním obce 

o možno podať len jeden projekt v rámci Envirofondu 

Indikátor výsledku: - Dĺžka vyčistených odvodňovacích systémov v m 

 

Priorita: III Životné prostredie 

Špecifické ciele 

a opatrenia 
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Špecifický cieľ 2. Zlepšenie kvality života obyvateľov obce a estetickej stránky obce 

Očakávaný dopad: Naplnením opatrení v rámci tohto špecifického cieľa dôjde k zvýšeniu kvality 

života obyvateľov prostredníctvom zavádzania protipovodňových aktivít 

a zvýšeniu estetickej stránky obce prostredníctvom budovania prvkov zelenej 

infraštruktúry s ohľadom na zachovanie biodiverzity v okolí obce. 

Opatrenie: 2.2. Tvorba zelenej infraštruktúry v obci 

Popis: V katastri obce sa nachádzajú zelené plochy, ktoré si vyžadujú renováciu 

a starostlivosť za účelom zlepšenia stavu ŽP, estetickej stránky obce. 

Aktivity, ktoré sa venujú problematike obnovy a tvorby tzv. zelenej 

infraštruktúry, môžu naviac pomôcť pri zachovaní, resp. obnove biodiverzity 

na danom území. Tieto aktivity je možné vykonávať samostatne, ale aj 

s podporou z Environmentálneho fondu. 

Rámcové aktivity: - Analýza východiskového stavu 

- Tvorba partnerstva s podnikateľským subjektom / záujmovými 

združeniami 

- Návrhy riešenia a projektová dokumentácia 

- Realizácia renovácie a tvorby prvkov zelenej infraštruktúry 

- Udržiavanie výsledkov projektu 

Cieľové skupiny: - Obec 

- Obyvateľstvo 

Spolupracujúce 

a implementujúce 

subjekty: 

- Obec 

- Podnikateľský subjekt zaoberajúci sa predmetnou činnosťou 

Predpokladaná doba 

trvania: 

Stredné obdobie (3 – 5 rokov) 

Zdroje financovania: - Rozpočet obce 

- Možná podpora z Environmentálneho fondu v rámci D oblasti: Ochrana 

prírody a krajiny; činnosť D1 

- Podpora z Envirofondu v rámci POD. oblasť: Program obnovy dediny – 

zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku; činnosť POD2 – 

Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny 

klímy 

o projekty v rámci Envirofondu sú spolufinancované do 95% 

oprávnených nákladov s 5% spolufinancovaním obce 

o možno podať len jeden projekt v rámci Envirofondu 

o v rámci Programu na obnovu dediny je maximálna výška 

dotácie 5 000 € 

- Podpora v rámci Národnej stratégie ochrany biodiverzity 2020; oblasť B 

– Zachovanie a posilnenie ekosystémov; cieľ B.3 

- Podpora v rámci OP Kvalita Životného prostredia; Investičná priorita 3; 

Prioritná os 1 : 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora 

ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 

a zelenej infraštruktúry 

o  miera spolufinancovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja 85% pre menej rozvinutý región 

Indikátor výsledku: - Plocha upravenej zelenej infraštruktúry v m2 

- Plocha vybudovanej zelenej infraštruktúry v m2 
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ZÁVER 
Zo sociálno-ekonomickej analýzy obce vyplynulo, že hlavný problém obce predstavuje kontinuálny 

pokles počtu obyvateľov a nezamestnanosť, čo sú zároveň jej hlavnými štrukturálnymi problémami. 

Príčinami sú najmä celkový vidiecky charakter územia, štrukturálna zaostalosť územia a cyklický vývoj 

ekonomiky, ktoré výrazne komplikujú samotné možnosti obce ovplyvňovať svoju východiskovú 

situáciu. Určitým príspevkom k udržateľnému rozvoju obce i je dobudovanie chýbajúcej technickej 

infraštruktúry a sociálnej infraštruktúry. 

Obec v rámci svojich možností sa môže usilovať o zlepšenie stavu občianskej a technickej vybavenosti, 

čo môže v dlhom období vytvoriť vhodné predpoklady pre rast počtu obyvateľov. Taktiež spoločné 

rozvojové iniciatívy v rámci  mikroregiónu Dvory a okolie môžu prispieť k novým podnikateľským 

a investičným príležitostiam spojenými s tvorbou nových pracovných miest. 

V súčasnosti v nastávajúcom novom programovom období r.2014 – 2020 sa obce samostatne, alebo 

združené v mikroregiónoch majú príležitosť uchádzať o podporu zo EŠIF a Európskeho fondu pre 

rozvoj vidieka pre projekty ich vlastného regionálneho rozvoja. Vhodné alokované finančné prostriedky 

do územia na základe implementácie projektov môžu sa spolupodieľať na odstraňovaný kľúčových 

bariér regionálneho rozvoja. 

PHSR obce Pribeta, v súčasnom programovom období, sa mal stať jedným z poradných a odporúčacích 

dokumentov pri plánovaní budúceho rozvoja obce i projektov regionálneho rozvoja. Napriek tomu, že 

nebol schopný komplexne podchytiť bariéry a príležitosti rozvoja stal sa rámcovým návodom pre 

plánovanie regionálneho rozvoja na základe historických skúseností z plánovania rozvoja iných obcí. 

Najväčšia váha zodpovednosti pri plánovaní rozvoja obce sa kladie na čelných predstaviteľov obce, 

keďže majú hlavné možnosti a schopnosti usmerňovať jej rozvoj. Teda závisí na predstaviteľoch 

samosprávy akú stratégiu a taktiku zvolia pri napĺňaní svojich  vytýčených cieľoch v snahe prispieť k  

blahu svojho obyvateľstva.     

 


