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Formulár č. Ú 7 – Titulná strana dokumentu PHSR

Názov:
Územné vymedzenie :
Územný plán obce schválený:
Dátum schválenia PHSR:
Dátum platnosti:
Verzia
Publikovaný verejne:

Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Horná Súča na roky 2014 2020
Obec Horná Súča
áno
DD. MM. RRRR
od DD. MM. RRRR do 31. 12. 2020
1.0 aktualizovaná k dátumu:
DD. MM. RRRR

Formulár č. Ú 1 - Zámer spracovania PHSR
Zámer spracovania PHSR
Názov dokumentu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Súča na
roky 2014 - 2020

Forma spracovania

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Súča na
roky 2014-2020 (ďalej len „PHSR 2014-2020“) bol spracovaný v
súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa
18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu Zákona o podpore
regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 18. júna 2014.
- externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec
- s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy
Spôsob riadenia procesu spracovania:
1. vytvorenie riadiaceho tímu. Riadiaci tím pozostával z:
Dodávateľ: MAS Vršatec: Mgr. Darina Krausová, Ing. Zuzana
Martonová
Starosta obce: Ing. Juraj Ondračka
Poslanci obecného zastupiteľstva: Jozef Mrázik, Mgr. Vojtech
Laurinec
Kontrolór obce: Ing. Katarína Orsághová
Zástupca z podnikateľského sektora: Ing. Alojz Švajda – Agrosúča
a.s., Jaroslav Zemanovič – Tradičná pekáreň s.r.o.
Zástupca z mimovládneho sektora: Ing. Miroslav Čapák – Hudobná
skupina Grand, Mgr. Vojtech Laurinec – Bližšie k vidieku o.z.

Riadenie procesu
spracovania

2. vytvorenie sociálno-ekonomického partnerstva
3. vytvorenie pracovných skupín
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4. zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou.
Stretnutie s poslancami dňa: 13.6.2014
Stretnutie s občanmi: 26.10.2014
Obdobie spracovania od mája 2014 – do júna 2015

Financovanie
spracovania

Financovanie spracovania si obec hradí z vlastných zdrojov.

Formulár č. Ú 2 - Harmonogram spracovania PHSR
Rok 2014/2015
Termín
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver

VVI

VII VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III IV V

VI

Formulár č. Ú 8 – Štruktúra dokumentu
Úvod
Táto časť zahŕňa:
 obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),
 stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR,
 stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného
územia.
Časť 1: Analytická časť
Táto časť obsahuje:
 kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych
a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane
finančnej a hospodárskej situácie,
 ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia
rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku),
 analýzu silných a slabých stránok územia,
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identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),
analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam),
ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia
rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej,
príp. regionálnej úrovni k 31. 12. príslušného roku),
analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov z
hľadiska príležitostí a ohrození),
analýzu väzieb územia,
SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),
analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,
identifikáciu východísk a možných riešení,
odhad budúceho možného vývoja.

Časť 2: Strategická časť
Táto časť obsahuje:
 víziu územia,
 formuláciu a návrh stratégie,
 výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna).
Časť 3: Programová časť
Táto časť obsahuje:
 konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
 súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.
Časť 4: Realizačná časť
Táto časť obsahuje:
 popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
 popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR,
spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,
 stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
 systém monitorovania a hodnotenia,
 akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.
Časť 5: Finančná časť
Táto časť obsahuje:
 indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
 model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet
obce/VÚC,
 hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.
Záver
 Obsahuje informáciu o schválení a zverejnení PHSR.
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Prílohy
 Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu
 Príloha č. 2 - Formulár č. Ú 6 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane
hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity,
projekty)
 Príloha č. 3 - Formulár A 4 - Evidencia podnikateľských subjektov
 Príloha č. 4 - Formulár A 5 - Evidencia nepodnikateľských subjektov (mimovládnych
organizácií)
 Príloha č. 5 - Formulár č. R 4 - Vzor monitorovacej správy
 Príloha č. 6 - Formulár č. F 2 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby
súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít
 Príloha č. 7 – Kompletná analýza územia (nepovinná príloha)
 Príloha č. 8 – Výsledky prieskumu verejnej mienky (nepovinná príloha)
Zdroj: vlastné spracovanie
Formulár č. Ú 3 – Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR
Metóda

Tlačené materiály
Verejné informačné tabule
Letáky rozdávané na verejných
podujatiach
Letáky rozposielané verejnosti
priamo
Prístupne, jednoducho napísaný
bulletin
Informačné formuláre, tabuľky
údajov, infografika
Brožúra s dotazníkovou
kartičkou na zadnej strane, ktorú
je možné odoslať
Technické správy /napríklad
EIA/
Listy (priama pošta)
Plagáty
Pútač
Výstavky a expozície na
verejných miestach
Internetové stránky – vrátane
verejných pripomienok tzv.
chatrooms

Informovanie
verejnosti

Získavanie
názorov
verejnosti

Zohľadnenie
názorov
verejnosti
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Využitie existujúcich médií
Účasť na miestnych aktivitách
a podujatiach
Zverejňovanie informácií
v miestnej tlači
Novinové články a príspevky
členov pracovných skupín,
vyjadrenia expertov
Tlačové konferencie
Stretnutia
Vystúpenia v obecnom
rozhlase/televízií
Reklama
Informačné služby
Telefónna informačná linka
Dni otvorených dverí
Návštevy lokalít (podobných
obcí)
Informačná
kancelária
s vyškolenými pracovníkmi
Stretnutia
Stretnutia s kľúčovými
ľuďmi/skupinami
Ťažiskové skupiny
(reprezentatívne skupiny
predstavujúce verejnosť)
Verejné stretnutia
Návšteva v dotknutom území
Verejné semináre
Verejné vypočutie
Verejné vypočutie (s odbornou
skupinou )
Využitie miestnych ľudí na
získavanie názorov
Brainstormingové stretnutia
s verejnosťou
Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre záujmové skupiny
Dotazník pre širokú verejnosť
Prieskumy verejnej mienky
Poradné skupiny
Miestne poradné skupiny
Odborné poradné skupiny
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Pracovné skupiny
Riešenie problémov a metódy
dosiahnutia konsenzu
Využitie odborníkov
vyškolených v metódach
zapájania verejnosti
Využitie nezávislého
moderátora/facilitátora
Brainstorming
Nezávislí experti poskytujúci
poradenské služby
Rokovanie bez prítomnosti
moderátora/facilitátora
Rokovanie
za
prítomnosti
moderátora/facilitátora
Iné aktivity
Vzdelávacie programy na
vybrané témy (kľúčové,
kritické)
Spracovanie a vyhodnotenie
prípadových štúdií
Zdroj: vlastné spracovanie
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Formulár č. PP1 - Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Názov
dokumentu

Platnosť
dokumentu

Úroveň
dokumentu

Zdroj

Územný plán obce
Horná Súča
Národná stratégia
regionálneho rozvoja
SR (NSRR)

2010

lokálna

Obecný úrad Horná Súča

2030

národná

www.mindop.sk

Program rozvoja
vidieka SR
Integrovaný
regionálny operačný
program
Operačný program
Kvalita životného
prostredia
Operačný program
Ľudské zdroje
Regionálna
integrovaná územná
stratégie (RIUS)
Integrovaná stratégia
rozvoja územia
Európa 2020

2020

národná

www.mpsr.sk

2020

národná

www.mpsr.sk

2020

národná

www.opzp.sk

2020

národná

www.employment.gov.sk

regionálna

regionálna
európska

2020

www.ec.europa.eu

Formulár č. Ú 6 - Ex-post hodnotenie predchádzajúcich PHSR vrátane hodnotenia
čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity, projekty)

10

Časť A: Analytická časť
Analytická časť PHSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej
situácie - aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Analytická časť PHSR zároveň obsahuje
i odhad budúceho možného vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné stratégie. Analýza
informácií, databáz, kvantitatívnych a kvalitatívnych dát odhaľuje i vnútorný potenciál územia
a limitujúce faktory rozvoja obce.
Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Oblasť dát /téma
Zdroj dát
Webová stránka
Demografia
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Bývanie
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Školstvo a vzdelávanie
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Zdravotníctvo
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Sociálna starostlivosť
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Ekonomická situácia
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk

Časť A I. Analýza vnútorného prostredia
Analýza silných a slabých stránok obce Horná Súča

I. Geografická poloha a prírodný potenciál obce
Horná Súča vznikla v kotline pohoria Bielych Karpát vo vzdialenosti 13 km
severozápadne od Trenčína. Stred obce leží v nadmorskej výške 315 m na 17° 57´ východnej
zemepisnej dĺžky a 48° 59´ severnej zemepisnej šírky. Hranica katastra meria 35 km, z toho 14
km tvorí štátna hranica s Českou republikou a celý chotár obce leží na území Chránenej
krajinnej oblasti Biele Karpaty. Jej geografická poloha poskytuje pohodlné cestovanie do
krajského mesta aj do Českej republiky.

II. Analýza sociálnej infraštruktúry
1. Domový a bytový fond
Prevažnú väčšinu domového fondu v obci predstavujú domy v osobnom vlastníctve
občanov. Obec má vo svojom vlastníctve 22 ostatných budovy, a to budovu Obecného úradu,
Kultúrny dom v Hornej Súči, budovy bývalých škôl v Trnávke, Vlčom Vrchu, Závrskej, a
budovy kultúrnych domov na Vlčom vrchu, v Krásnom Dube, Závrskej, Trnávke a Dúbrave.
Ďalej medzi obecné budovy patria budova základnej a materskej školy v Hornej Súči, budova
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materskej školy v Dúbrave, telocvičňa, Školský klub a školská jedáleň, Dom nádeje, zdravotné
stredisko, bytové domy a polyfunkčné budovy.
968 rodinných domov
1049 bytových jednotiek

808 domov trvalo obývaných
157 domov trvalo neobývaných
57 domov určených na rekreáciu
887 bytových jednotiek trvalo obývaných
155 bytových jednotiek trvalo neobývaných

2. Školstvo
V roku 2002 je škola rozpočtovou organizáciou obce a v roku 2006 bola zlúčená s
materskou školou. V rokoch 2009 – 2012 prebehla modernizácia školy, bolo vybudované
multifunkčné ihrisko, pristavala sa telocvičňa, šatne, sprchy a učebne cudzích jazykov.
V obci momentálne prevádzkujú aj predškolské zariadenie, celkovo 4 triedy v Hornej Súči a
jedna alokovaná trieda na Dúbrave. Obec v budúcnosti plánuje vystavať úplne novú modernú
budovu materskej školy a rozšíriť jej kapacity. Súčasnú nedostačujúcu kapacitu materskej školy
považuje za problém aj 51 % opýtaných občanov v prieskume verejnej mienky.
3. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť
Základná zdravotná starostlivosť občanov je zabezpečená priamo v ústredí obce, kde
poskytujú svoje služby všeobecný a detský lekár. V obci sa rovnako nachádza aj lekáreň. Obec
zaznamenala odchod dvoch špecializovaných lekárov (zubár a gynekológ), ktorých absenciu
obyvatelia podľa prieskumu verejnej mienky značne pociťujú. Poskytovanie základnej
zdravotnej starostlivosti však nie je v kompetencii obce, obec môže vytvoriť potrebné
priestorové podmienky, čo je pre spomenuté ambulancie splnené. Najbližšia nemocnica sa
nachádza v Trenčíne a je vzdialená 17 km. Pohotovosť sa nachádza v Trenčíne a RZP do obce
príde do 15 minút po privolaní.
V rámci sociálnej starostlivosti využívajú starší občania možnosti okolitých obcí a
krajského mesta, keďže obec Horná Súča nemá vlastné zariadenie, ktoré by poskytovalo
opatrovateľské služby. Obec je poskytovateľom opatrovateľskej služby a iných služieb v rámci
platnej legislatívy. Za vystavanie a prevádzkovanie domova dôchodcov sa vyjadrili aj občania
v prieskume verejnej mienky.

III. Analýza infraštruktúry v oblasti kultúry
1. Kultúrne budovy
V obci Horná Súča a priľahlích miestnych častí sa nachádza 6 obecných kultúrnych domov,
ktorý však neodkladne potrebuje vonkajšiu rekonštrukciu a rovnako nové vnútorné vybavenie.
V obci sa nachádza knižnica.
2. Aktivity
V obci Horná Súča v súčasnosti pôsobí 15 organizácii (napr. hudobné, holubári,
poľovníci, futbalisti, hasiči). Dychovú hudbu reprezentujú súbory Chabovienka, Vlčovanka,
Mladík, Komoranka a HorSus, mužská spevácka skupina Chotár, skupina Senior, hudobná
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skupina Grand, detské folklórne súbory Čajka a Kukulienka a rovnako v obci pôsobí zmiešaný
spevácky zbor Hornosúčan. O kultúru v obci sa stará aj divadelný súbor Polopate. O šport pre
malých aj veľkých sa stará Futbalový klub Horná Súča. Organizácie zaoberajúce sa chovom a
starostlivosťou o zver a zvieratá sú Poľovnícke združenie Hložec, Slovenský zväz včelárov a
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov.
Obec každoročne organizuje tradičné vidiecke spoločenské podujatia, medzi ktoré
patria: stavanie mája, kultúrny program ku dňu matiek, pálenie jurskej varty, posedenie s
dychovkou pre dôchodcov, Mikuláš pre deti, karneval, Fašiangy, festival dychových hudieb,
obecný bál súťaž traktoristov, medzinárodné stretnutie na Peňažnej, Dožinky, prehliadka
speváckych zborov a mnoho ďalších. V obci sa aktívne spolupodieľajú na kultúrnom a
spoločenskom živote, okrem vyššiw spomenutých aj miestny Dobrovoľný hasičský zbor,
založený v roku 1093 a Jednota dôchodcov Slovenska, rovnako ako veľká časť spoluobčanov.
3. Športové aktivity
Futbalový klub Horná Súča sa zúčastňuje futbalových súťaží od roku 1962. Momentálne má na
súpiske mužstvo A a rovnako organizuje prípravky pre žiakov a mládež.

IV. Obyvateľstvo
1. Vzdelanostná štruktúra
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva každej obce poskytuje možnosti k ekonomickému
rozvoju obce, vytvára možnosti na trhu práce a vplýva na hospodársku aktivitu obce,
predovšetkým záujem o samostatné podnikanie. Na základe výsledkov posledného sčítania
obyvateľov, domov a bytov z dňa 21. 5. 2011 je vzdelanostná štruktúra obce nasledovná:
Tabuľka 3: Vzdelanostná štruktúra obce Horná Súča v roku 2011
Pohlavie
Spolu
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
muži ženy
Základné
282 412 694
Učňovské (bez maturity)
407 242 649
Stredné odborné (bez maturity)
313 215 528
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
59
45 104
Úplné stredné odborné (s maturitou)
201 289 490
Úplné stredné všeobecné
23
50
73
Vyššie odborné vzdelanie
12
15
27
Vysokoškolské bakalárske
10
33
43
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
45
65 110
Vysokoškolské doktorandské
3
0
3
Vysokoškolské spolu
58
98 156
Bez školského vzdelania
271 267 538
Nezistené
68
67 135
Úhrn
1 694 1 700 3 394
Zdroj: www.statistics.sk
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Vzdelanostná úroveň v obci nie je veľmi priaznivá. V roku 2011 predstavoval podiel občanov s
učňovským vzdelaním a bez maturity 34,7 % obyvateľstva. Obyvatelia so stredným vzdelaním
a s maturitou predstavovali 19,7 %. Vysokoškolsky vzdelaných ľudí bolo v obci v roku 2011
156. Medzi obyvateľmi, ktorí majú ukončené len základné vzdelanie dominujú ženy, rovnako
ako aj je v obci vyšší počet vysokoškolsky vzdelaných žien. Medzi obyvateľmi s učňovským
vzdelaním bez maturity prevládajú muži.

V. Analýza ekonomickej štruktúry a ekonomický rozvoj
1. Ekonomická štruktúra obce
Podľa stavu zápisov v Obchodnom registri SR a registrácie na Živnostenskom úrade SR k 30.
4. 2014 na území obce podniká:
 36 spoločností s ručením obmedzeným,


2 akciové spoločnosti,



500 fyzických osôb – živnostníkov.

V prieskume verejnej mienky sa až 48 % opýtaných vyjadrilo, že v obci najviac chýba
zdravotné stredisko s kompletnými službami. Nakoľko v posledných rokoch v obci zatvorili
prevádzku gynekológie aj zubnej ambulancie, je záujem, aby sa do obce tieto služby vrátili.
Rovnako občanom v obci najviac chýba ubytovacie zariadenie (36 %) a reštauračné zariadenie
(34 %). Návštevníci obce môžu využiť nasledovné ubytovacie kapacity: Ubytovňa Agrosúča,
Chata detské mestečko, chata Štátnych lesov, chaty na Vlčom vrchu, Poľovnícka chata či chata
Rozárka v miestnej časti Dúbrava. V obci sú tri stravovacie zariadenia, a to školská jedáleň,
jedáleň Agrosúča a Bar Oáza. Medzi najväčších zamestnávateľov v obci patrí Obec Horná
Súča, Agrosúča a.s., Tradičná pekáreň s.r.o., Zemanovič Transport s.r.o. a i.
2. Ekonomická aktivita obyvateľstva
Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a
odvetvia ekonomickej činnosti znázorňuje nasledujúca tabuľka. Údaje pochádzajú z
posledného sčítania obyvateľstva, domov a bytov z roku 2011.
Tabuľka 4: TOP 5 odvetví ekonomickej činnosti aktívneho obyvateľstva obce Horná Súča
Ekonomicky aktívne osoby
muži ženy spolu
z toho
dochádza
Odvetvie ekonomickej činnosti
do
zamestna
nia
Špecializované stavebné práce
113
7 120
103
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
30
82 112
90
Vzdelávanie
22
72
94
86
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
53
38
91
72
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s
64
21
85
62
14

tým súvisiace
Spolu vrátane nepublikovaných odvetví
Zdroj: www.statistics.sk

934

694 1 628

1 293

Počet evidovaných nezamestnaných v obci mal v rokoch 2009 – 2013 stúpajúcu
tendenciu. Najvyšší počet nezamestnaných zaznamenala obec v roku 2013, najmenej ľudí bez
práce bolo v obci v roku 2009. Z dostupných informácií môžeme konštatovať, že v obci bol
v sledovanom období zakaždým väčší počet nezamestnaných mužov ako žien.
Tabuľka 5: Počet evidovaných nezamestnaných v obci Horná Súča
muži
ženy
spolu
2009

90

73

163

2010

112

80

192

2011

116

88

204

2012

128

87

215

2013

135

101

236

2014

131

82

213

Zdroj: ÚPSVaR Trenčín
Slabou stránkou obce je nedostatok pracovných príležitostí priamo v obci. Dôkazom je
aj stúpajúca tendencia nezamestnanosti v posledných šiestich rokoch. Táto nezamestnanosť
priamo súvisí aj s nezáujmom o vykonávania podnikateľskej činnosti priamo v obci zo strany
potenciálnych podnikateľských subjektov.
Stúpajúca tendencia nezamestnanosti v obci je odzrkadlením celosloveského vývoja
spoločnosti.

VI. Analýza technickej infraštruktúry
1. Energetické siete
Elektrická energia
Zásobovanie elektrickou energiou celej obce Horná Súča vrátane jej piatich častí a osád
z nadradenej energetickej sústavy je zabezpečené VN-22 kV linkou č. 282, vedenou smerom od
Dolnej Súče. Rozvod nie je zokruhovaný a v prípade poruchy v niektorom úseku je celá obec
alebo jej veľká časť bez elektrickej energie. VN linka je v celej trase realizovaná ako vzdušná
vodičmi AIFe na podperných bodoch rôzneho vyhotovenia. Z uvedenej VN linky sú pripojené
jednotlivé distribučné transformačné stanice s celkovým počtom 17, umiestnené prevažne
v centre spotreby. Transformačné stanice sú taktiež v rôznom vyhotovení, prevládajú
stožiarové. Celkový inštalovaný výkon trafostaníc je cca 3 500 kVA. Sekundárny rozvod je
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z prevažnej časti realizovaný ako vzdušný vodičmi AIFe na betónových, v menšej miere
drevených stĺpoch. Vzdušný rozvod je pripojený z trafostaníc káblovým vedením cez
rozpojovacie skrine VRIS, ktoré sú osadené priamo na podperných bodoch vzdušného vedenia.
Verejné osvetlenie v obci prešlo v roku 2013 rekonštrukciou.
Plynofikácia
Obec Horná Súča je zásobovaná zemným plynom z regulačnej stanice RS 3000 v obci
Dolná Súča. Medzi obcami je vybudovaný prepojovací STL plynovod LPE 180. Miestna časť
horná Súča je kompletne splynofikovaná. V zmysle vypracovaného generelu plynofikácie obce
je vybudovaná STL plynovodná sieť z obce Horná Súča do časti obce Trnávka a Dúbrava LPE
110 a LPE 63. Doplynofikovanie nových lokalít sa bude uskutočňovať predĺžením jestvujúcich
plynovodov, prípadne vysadením nových pobočiek, v časovej väzbe na postupnosť výstavby.
Technické podmienky, ako aj podmienky pripojenia na jestvujúce plynárenské zariadenia budú
predmetom spracovania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie. Pred samotným
spracovaním projektov plynofikácie jednotlivých lokalít je preto potrebné konzultovať
predmetnú problematiku s prevádzkovateľom plynovodnej siete – SPP, a.s.
39 % opýtaných občanov nevyjadrilo záujem o pripojenie sa k plynovodu v budúcnosti.
2. Inžinierske siete
V obci nie sú inžinierske siete vybudované kompletne a v budúcnosti sa počíta s ich
dobudovaním.
Obecný rozhlas
Rozhlas je v obci vybudovaný.

Vodovodná sieť
Obec zabezpečuje pitnú vodu pre obyvateľov v ústredí obce a časť obyvateľstva osád
Závrská, Trnávka, Krásny Dub a Dúbrava. Zvyšné domácnosti majú vlastné studne. Obec
uvažuje nad výstavbou obecného vodovodu aj pre ostatné osady. Obec by mala záujem aj
o výstavbu nových vodojemov. Existujúce vodojemy sú v prevádzke a v uspokojujúcom stave.
Obec je zásobovaná z nasledujúcich prameňov:
názov prameňa
výdatnosť prameňa
Krásny Dub I.
2,80 l/s
Krásny Dub II.

Závrská – Adamov Kút
Závrská - Chabová

0,817 l/s
0,80 l/s

Závrská - Včelíny
Pod Chabovou – Vlčí

1,10 – 3,20 l/s
0,15 – 0,20 l/s
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oblasť zásobovania
centrálna časť Hornej
Súče, osady Macharáci,
U Ondrášovcov, U
Cverenkárov
Horná Závrská, osada
Včelíny, horná časť obce
Horná Súča, centrálna časť
obce
Dolná Závrská
Vlčí Vrch

vrch
Dúbrava - dolný

3 osady miestnej časti
Dúbrava
Dúbrava - horný
1,50 + 1,30 l/s
horná oblasť miestnej časti
Dúbrava
U Hutinov
neudaná
Dúbrava
Krásny Dub Čerešienky
0,14 – 0,20 l/s
Krásny Dub spolu
s usadlosťami
Futerna
0,46 – 0,52 l/s
Trnávka
Krásny Dub - Jazero
1,0 – 1,40 l/s
Trnávka
Zdroj: ÚPN O Horná Súča, str. 51-52, vlastné spracovanie autora
0,70 l/s

Kanalizačná sieť
Splašková kanalizácia v obci sa v súčasnej dobe nenachádza. Splašky sú vypúšťané do
domových žúmp a septikov, ktoré sú podľa potreby vyprázdňované, alebo priamo do vodných
tokov. Odkanalizovanie územia obce sa predpokladá riešiť v rámci projektu „Odkanalizovanie
mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“. Projekt odkanalizovania obce rieši
realizáciu splaškovej gravitačnej kanalizácie v obci. Navrhnutá kanalizačná sieť zabezpečuje
odvádzanie splaškových odpadových vôd z centránej časti obce Horná Súča, z miestnych častí
Dúbrava, Závrská, Vlčí Vrch, Trnávka, Krásny Dub, spolu s rozptýlenými usadlosťami. Je
navrhnutá tak, aby umožnila odkanalizovať čo najväčší počet obyvateľov. Pre individuálnu
zástavbu rozptýlených usadlostí, kde by bolo neekonomické viesť kanalizačné potrubie, je
navrhnutý zvoz odpadových vôd zo žúmp na lokálne zariadenie, ktoré bude zabezpečovať
mechanické predčistenie splaškových vôd pred ich vypustením do kanalizačnej siete. Touto
budú pokračovať spoločne so splaškovými vodami až na intenzifikovanú ČOV do Nemšovej.
Súčasťou projektovej dokumentácie je aj návrh 169 ks domových žúmp. Pre týchto obyvateľov
je navrhnutý odvoz žumpových vôd do dvoch zvozových miest, jedno je navrhnuté pri odbočne
na Vlčí vrch a druhé pri odbočne na Dúbravu. Z týchto zvozov budú žumpové vody po
predčistení pokračovať do obecnej kanalizácie. Vybudovanie kanalizácie považuje obec za
prioritný cieľ v nasledujúcom období, avšak ide o finančne náročné investície, pre ktoré obec
nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami. O pripojenie sa ku budúcej kanalizácii by
malo záujem 56 % opýtaných.
Odpadové hospodárstvo
Obec Horná Súča realizuje separáciu komunálneho odpadu v týchto kategóriách: papier
a lepenka, sklo, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, šatstvo, textílie,
rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, jedlé oleje a tuky, farby,
tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky farby, detergenty obsahujúce
nebezpečné látky, cytotoxické a cytostatické liečivá, liečivá iné, batérie a akumulátory,
vyradené elektrické a elektronické zariadenia, drevo obsahujúce nebezpečné látky, drevo iné,
plasty, kovy, odpady z vymetania komínov, odpady inak nešpecifikované, biologicky
rozložiteľný odpad, zemina a kamenivo, iné biologicky rozložiteľné odpady, zmesový
komunálny odpad, odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, kal zo septikov, odpad z čistenia
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kanalizácie, objemný odpad, komunálne odpady inak nešpecifikované. Tieto komodity sú
separované do trvalo umiestnených a farebne odlíšených kontajnerov a vriec. Elektronický
odpad sa zváža 1x ročne do pristavených mobilných kontajnerov. Zber železného odpadu sa
uskutočňuje 2x ročne. Vývoz komunálneho odpadu je realizovaný 2x mesačne. Aj napriek
funkčnému systému odpadového hospodárstva sa obec stretáva s problémom čiernych skládok
odpadu v jej katastri, ktoré musí následne odpratávať na vlastné náklady.
Až 79 % opýtaných občanov v prieskume verejnej mienky si myslí, že by bolo dobré
vybudovať v obci zberný dvor a kompostáreň. Vybudovanie zberného dvora a kompostárne je
aj jednou z priorít obecného zastupiteľstva.
Dopravné siete
Verejnú dopravnú sieť v obci zabezpečuje autobusová a cestná doprava. Autobusová
doprava slúži k presunu do okresného mesta Trenčín cez obec Skalka nad Váhom a cez obec
Hrabovka. Intenzita autobusovej dopravy na oba smery počas pracovných dní a víkendu nie je
postačujúca. Prípadné medzery v dopravnom poriadku obyvatelia riešia individuálnou
dopravou. Najväčším nedostatkom z hľadiska dopravnej siete je autobusovú spojenie s
lazníckou časťou Dúbrava, kde intenzita spojov prebieha iba v 4 – hodinových intervaloch. 52
% opýtaných občanov sa v prieskume verejnej mienky vyjadrilo, že technický stav
autobusových zastávok v obci je nevyhovujúci a je potrebná ich rekonštrukcia.
Cez územie obce prechádzajú najmä cesty III. triedy (osady Trnávka, Krásny Dub,
Dúbrava), iba k osade Závrská je vybudovaná miestna komunikácia. O údržbu miestnych
komunikácií sa stará obec Horná Súča.
Nespokojnosť so stavom miestnych cestných komunikácií vyjadrilo v prieskume
verejnej mienky až 62 % opýtaných. Rekonštrukcie miestnych komunikácií si za
najpotrebnejšiu prioritu obce zvolili aj jej občania (48 % opýtaných).
Obec má napojenie na diaľnicu D1 Bratislava – Žilina. Dopravné spoje hromadnej autobusovej
dopravy sú charakteristické nedostatočnou frekvenciou.

Časť A II. Analýza vonkajšieho prostredia
Analýza príležitostí a ohrození obce Horná Súča
Katastrálne územie obce Horná Súča je dostatočne veľké na to, aby jeho potenciál bol
využitý na rozšírenie bytovej, občianskej spoločenskej i podnikateľskej výstavby. Územie má
kopaničiarsky charakter a vzhľadom na jeho blízkosť ku krajskému mestu, môže byť v
budúcnosti vyhľadávanou lokalitou pre individuálnu bytovú výstavbu.
Obec má príležitosť rozšíriť ponuku služieb v obci. Z prieskumu verejnej mienky
vyplynulo, že občanom v obci najviac chýba predovšetkým zdravotné stredisko (48 %),
reštauračné (34 %) a ubytovacie zariadenie (36 %) a drogéria (20 %).
Vzhľadom na prírodné danosti a jej umiestnenie sa obec môže v budúcnosti snažiť
vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v obci a okolí a umožní podnikateľským
subjektom pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu realizovať svoju činnosť v danej lokalite,
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využiť toto prírodné a vidiecke prostredie na agroturistické aktivity a vidiecky cestovný ruch.
Turistický potenciál v obci Horná Súča predstavuje najmä okolitá príroda a blízkosť k
Trenčianskemu hradu. Okolie Hornej Súče ponúka návštevníkom možnosti turistiky či
cykloturistiky. Prednosťou by mohlo byť aj využitie prírodného potenciálu na vytváranie
rekreačných zón, náučných chodníkov a bežkárskych tratí.
Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet občanov s trvalým pobytom a ich zvyšujúcimi
sa nárokmi, má obec predpoklady rozvoja podnikania a rozširovania obchodu a služieb pre
občanov v obci. Prieskum verejnej mienky ukázal, že občania by najviac ocenili prevádzky
reštauračného (34 %) a ubytovacieho zariadenia (36 %), ale rovnako aj drogériu (20 %) či
kozmetické služby (18 %). Úzko súvisiace vytváranie nových pracovných miest priamo v obci
je takisto jednou z naplnením nárokov jej obyvateľov.
Nakoľko v obci nefunguje samostatný domov sociálnych služieb a tento dopyt sa
objavil v prieskume verejnej mienky, obec by mohla niektorú zo svojich nevyužívaných budov
premeniť na centrum pre seniorov. Na tieto účely by sa dala využiť napríklad budova bývalej
školy na Trnávke (21,4 % opýtaných) alebo Závrskej (8 % opýtaných), či budova bývalej
materskej školy na Vlčom vrchu.
Obec má veľký potenciál v pokračovaní dobre zabehnutých tradícií v organizovaní
športových, kultúrnych a spoločenských podujatí a niektoré z nich by sa mohli presunúť z
ústredia obce do miestnych častí. Niektoré z týchto priestorov by mohli byť naopak ponúknuté
podnikateľských subjektom na odpredaj či prenájom, kde by si otvorili svoje nové prevádzky.
Konkrétne ide predovšetkým o budovy nachádzajúce sa v miestnych častiach Trnávka (budova
základnej školy, kultúrny dom), Vlčí Vrch (budova materskej školy, kultúrny dom), Krásny
Dub (kultúrny dom), Závrská ( budova základnej školy, kultúrny dom) a Dúbrava (kultúrny
dom). Tieto závery vzišli zo stretnutia s občanmi obce Horná Súča, ktoré sa konalo 23.10.2014.
Ďalší rozvoj obce Horná Súča môže ohroziť nedostatok vlastných i verejných
finančných zdrojov na financovanie aktivít a projektov prispievajúcich k zlepšeniu kvality
života miestneho obyvateľstva. Nedostatok financií môže byť v budúcnosti problémom aj v
napĺňaní spoločenských, kultúrnych a športových podujatí organizovaných v obci. Rastúce
náklady na činnosť samosprávy, najmä cien energií, služieb a nákladov na verejné účely sú
hrozbou pri ďalšom napredovaní obecného rozvoja.
Nakoľko v obci dnes úplne chýba kanalizačná sieť, domácnosti používajú žumpy a
septiky, ktoré svojím presakovaním môžu ohrozovať stav podzemných vôd. Environmentálne
zaťaženie pomôže vyriešiť vybudovanie kanalizácie v obci. Nakoľko Ide však o projekt veľmi
finančne náročný, obec sa musí pokúsiť získať zdroje z fondov.
Ďalšou environmentálnou a finančnou záťažou pre obec je vytváranie divokých skládok
odpadu v jej katastri, ktoré musí obec odstraňovať na vlastné náklady. Obec by mohla v
budúcnosti vypracovať kompletný plán pokutovania pre občanov, ktorí tieto skládky vytvárajú.
Rovnako odporúčame zvýšiť povedomie občanov o nakladaní s odpadmi a ochrane životného
prostredia prostredníctvom prednášok či kurzov.
Jedným zo závažných problémov je nedostatok pracovných miest priamo v obci, s čím
úzko súvisí aj vysoký podiel nezamestnanosti jej obyvateľov. Tento nepriaznivý ekonomický a
sociálny vývoj spoločnosti má za následok odchádzanie mladých ľudí za prácou.
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Formulár č. A 8 - STEEP analýza
Sociálne
Slabý záujem
mladších
občanov
o činnosť
v záujmových
združeniach
Nízka
vzdelanostná
úroveň

Technologické Ekonomické

Ekologické

Politické

Kontakt
Zvyšovanie
s obyvateľmi
odvodového
prostredníctvom
zaťaženia
technológie

Chýbajúca
kanalizácia

Politika vlády
Zmena
v konkrétnej
postojov
oblasti

Podpora
Klesajúce tržby
tvorby
podnikov
a ochrany ŽP
Nízke
Znečistenie
podielové dane potoka
Čierne
Vplyv daňovej
skládky
politiky
odpadu
Zníženie
Ohrozovanie
kúpyschopnosti podzemných
obyvateľstva
vôd žumpami

Hodnoty

Štandardy na
Nezáujem
politickej
o veci verejné
scéne
Legislatíva
Zmena vlády
ako výsledok
volieb

Na území obce sa nachádzajú podnikateľské subjekty aj mimovládne organizácie, ktoré
nepriamo ovplyvňujú život v obci. Najvýznamnejšie z nich sú uvedené v prílohách PHSR, kde
sú podrobné informácie o týchto subjektoch.
Formulár A 4 - Evidencia podnikateľských subjektov (Príloha č. 3)
Formulár A 5 - Evidencia nepodnikateľských subjektov (mimovládnych organizácií)
(Príloha č. 4)
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Formulár č. A 13 - Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík
Druh rizika

Objekt
rizika
Individuálne
Verejné
Technické
budovy vo
vlastníctve
obce
Ekologické
Životné

Zdroj rizika
Nedostatok financií na
obnovu verejných budov

Obyvatelia obce

prostredie

Nežiaduce
dôsledky
Zastaraný
technický stav
budov

Pravdepodobnosť

Vytváranie
čiernych
skládok

90 %

70 %

Sociálne

Nezáujem
občanov

Blízkosť rozmanitejšieho Nízka
kvalita 70 %
spoločenského
vyžitia spoločenského
v blízkom
krajskom života
meste

Ekonomické

Rozpočet
obce

Štát a jeho politika
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Nízke zdroje na 90%
rozvoj obce

Časť A III. Zhodnotenie súčasného stavu územia
Formulár č. A 10 - SWOT analýza a príklad dôležitých otázok
Silné stránky

Slabé stránky

blízkosť hlavného uzla regiónu –
mesta Trenčín,
blízkosť prírodných prvkov
a horského prostredia,
dobrá úroveň bytovej vybavenosti
obce s prevahou rodinných domov,
vybavenosť obce školskými
zariadeniami, zdravotným
strediskom, kultúrnym domom,
vysoká úroveň a kvalita primárneho
vzdelávania priamov obci,
dlhoročná tradícia v organizovaní
kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí.
pokojné prostredie kopanického
rázu.

Príležitosti

nevýhodná poloha obce vzhľadom ku
strategickým uzlom regiónu – krajskému
mestu Trenčín,
prírodné prostredie horského charakteru,
nevybudovaná kanalizácia obce,
nedobudovaný vodovod a plynofikácia
na odľahlých kopaniciach,
narušený povrch miestnych komunikácií
a chodníkov v obci,
divoké skládky odpadu
nepriaznivá vzdelanostná štruktúra
v obci (prevaha základného
a učňovského vzdelania),
nedostatočná kapacita miest v materskej
škole,
nevyhovujúci stav autobusových
zastávok,
nevybudovaná kompostáreň,
nedostatočná ponuka služieb v obci,
nedostatočná frekvencia autobusových
spojov
Hrozby

blízkosť diaľnice D1,
výhodná poloha obce ku hraniciam
s Českou republikou,
využitie katastrálneho územia obce
pre výstavbu bytovú, občiansku,
spoločenskú i podnikateľskú.
možnosť využitia prírodného
a vidieckeho prostredia na
agroturistické aktivity a vidiecky
cestovný ruch
využitie prírodného potenciálu na
vytváranie rekreačných zón,
vybudovanie a prevádzkovanie
domova dôchodcov,

nedostatok vlastných i verejných
finančných zdrojov rozvoj obce a na
financovanie projektov z fondov EÚ,
ohrozovanie čistoty spodných vôd
žumpami pri rodinných domoch,
vytváranie divokých skládok odpadu,
nepriaznivý ekonomický a sociálny
vývoj v spoločnosti,
zvyšujúca sa nezamestnanosť,
odchádzanie za prácou,
nedostatok finančných zdrojov na
splnenie spoločenských, kultúrnych
a športových zámerov,
slabší záujem, najmä mladších občanov
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poskytovanie obecných priestorov
pre stretávanie a organizovanie
kultúrnych podujatí,
pokračovanie v tradíciách obce
v organizovaní športových,
kultúrnych a spoločenských
podujatí.
predpoklady rozvoja podnikania
a rozširovania obchodu a služieb pre
občanov v obci.

o činnosť v záujmových združeniach
v obci,
celkový rast nákladov na činnosť
samosprávy, najmä rast cien energií,
služieb, nákladov na verejné účely obce
a pod,
rozširujúca sa kriminalita a vandalizmus.
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Časť B: Strategická časť
Strategická časť PHSR nadväzuje na analytickú časť. Záver analytickej časti obsahuje
analýzu a hodnotenie možných rizík. Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri
zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní
princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.
Strategická časť obsahuje:
 víziu územia
 formuláciu a návrh stratégie
 výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna).
Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má obec Horná Súča dosiahnuť z
dlhodobého hľadiska. Vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na
obdobie nasledujúcich 6 rokov a postupov na ich dosiahnutie.
Obec Horná Súča má stanovenú nasledovnú víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým výsledkom
počas rokov 2007-2013 a aj očakávaniam do roku 2020:

Plánovací formulár – Vízia
„Obec Horná Súča bude prosperujúca obec s atraktívnym vidieckym prostredím pre obyvateľov
a návštevníkov, ktorá bude využívať dostupné možnosti v záujme zvyšovania životnej úrovne
svojich obyvateľov a zlepšenia kvality tovarov a služieb dostupných v obci.“
Rozvojová stratégia
Na základe komplexnej analýzy územia obce Horná Súča a určenia slabých a silných
stránok, príležitostí a ohrození v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej, môžeme
určiť rozvojovú stratégiu obce a jej prioritné ciele.
Strategickým cieľom obce je „Zvýšenie životnej úrovne obyvateľov a vytvorenie priaznivých
podmienok pre zdravý život občanov, poskytovanie služieb a výrobu tovarov v obci.“ Znamená
to využiť potenciál obce a dostupné možnosti získania finančných prostriedkov na realizáciu
rozvojových činností, ale tiež sústavnú prácu s jednotlivcami, združeniami a organizáciami.
Kvalitu života obyvateľov podmieňuje okrem iného občianska vybavenosť a fungujúca
technická a dopravná infraštruktúra, ktorá môže byť predpokladom na rozvoj obce aj v ďalších
oblastiach. Je dôležité ponúknuť obyvateľom a návštevníkom obce Horná Súča možnosť na
rekreáciu a trávenie voľného času na území obce. Rozvoj v tejto oblasti je podmienený
vybudovaním turistickej infraštruktúry a vytvorením kvalitných a dostupných tovarov a
služieb, poskytovaním informácií a vytváraním ďalších aktivít, ktoré budú viesť k rozvoju
vidieckej turistiky a agroturistiky v spolupráci zo všetkými zainteresovanými subjektmi.
Na základe uvedených skutočností boli navrhnuté jednotlivé aktivity v rámci
hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré pri ich postupnej realizácii budú viesť
k napĺňaniu strategického cieľa obce Horná Súča.
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1. Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA
V tejto oblasti sa obec zameria predovšetkým na dobudovanie cestnej infraštruktúry.
Cieľom je vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov. Nakoľko v obci
momentálne nie je vybudovaná kanalizačná sieť, výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií je úzko naviazaná na vybudovanie kanalizácie. Rekonštruovať a budovať sa môžu
také komunikácie, ktoré sú vyňaté z projektovej dokumentácie pre kanalizáciu. Ide
predovšetkým o komunikácie vzdialenejších osád. Tieto rekonštruované a dobudované cesty a
chodníky budú slúžiť pre zvýšenie bezpečnosti občanov. Samospráva má záujem aj o
rekonštrukciu ciest v práve VÚC, kde sa bude snažiť vyvolať rokovania a uzatvoriť dohody o
týchto rekonštrukciách. Rovnako rekonštrukciu potrebujú aj cestné mosty a lávky cez rieku
Súčanka. Všetky opatrenia majú za cieľ zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej
premávky.
Samospráva má v pláne aj vybudovať nové parkovacie miesta pri cintoríne a na námestí
v centre obce. Rovnako významnou investíciou v nadchádzajúcom období je rekonštrukcia
verejného osvetlenia, na ktoré obec môže požiadať nenávratný finančný príspevok. V obci by
mali prebehnúť rekonštrukčné práce na nevyhovujúcich autobusových zastávkach a prípadne
doplnenie konštrukcií prístreškov na chýbajúcich zastávkach.
Pre zvýšenie turistického a cykloturistického zázemia v obci je plánované vybudovanie
cyklotrasy a jej prepojenie s Moravou. Táto miestna cyklotrasa by sa v budúcnosti mohla
napojiť na cyklotrasy okolitých obcí a prípadne ďalej na plánovanú Vážsku cyklomagistrálu,
ktorej vybudovanie popri rieke Váh sa nachádza v programových prioritách Trenčianskeho
samosprávneho kraja pre nasledujúce programové obdobie.
2. Prioritná oblasť - SOCIÁLNA
V rámci rozvoja sociálnej oblasti je najväčšou prioritou obce rekonštrukcia obecných
budov. Obec by chcela postupne zrekonštruovať všetky dnes nevyužívané budovy kultúrnych
domov, základný a materských škôl v osadách. Prioritou je dokončenie rekonštrukcie
kultúrneho domu v centre obce.
Nakoľko súčasná kapacita materskej školy nepokrýva dopyt, obec má naplánovanú
výstavbu a rozšírenie kapacity novej budovy materskej školy, ktorá by bola umiestnená v
centre obce. Aktualizáciou územného plánu sa vytvorí aj priestor pre novú individuálnu bytovú
výstavbu a rovnako výstavbu bytového domu s bytovými jednotkami do osobného vlastníctva,
pri ktorej má samospráva záujem o spoluprácu so súkromným investorom. V pláne je aj
výstavba nových nájomných bytov.
Rekonštrukcia a vybudovanie nových detských ihrísk zabezpečí vyššiu bezpečnosť pre
deti tráviace voľný čas na týchto ihriskách. Rekonštrukciou oplotenia na cintorínoch sa zlepší
estetický vzhľad a bezpečnosť týchto spomienkových miest.
Veľmi dôležitou otázkou je riešenie starostlivosti o starších občanov v obci.
Samospráva má v záujem vybudovať a prevádzkovať denný stacionár pre seniorov.
V obci sa budú zachovávať tradície prostredníctvom organizovania obľúbených
tradičných podujatí a kultúrna sféra sa doplní aj o nové aktivity.
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3. Prioritná oblasť - ENVIRONMENTÁLNA
Prioritou v tejto oblasti je dobudovanie chýbajúcej kanalizácie, momentálne je obec
odkanalizovaná na 0%. Rekonštrukcia všetkých miestnych komunikácií a chodníkov bude
následne naviazaná na vybudovanie kanalizačnej siete. Výnimkou sú miestne komunikácie v
osadách, ktoré sú vyňaté z projektovej dokumentácie pre výstavbu kanalizácie.
V environmentálnej oblasti sa samospráva chce zapojiť do výzvy na nenávratný
finančný príspevok a pomocou neho zrekonštruovať a dobudovať vodovod a vodojemy, aby
zabezpečila dodávku obecnej pitnej vody pre čo najvyšší počet obyvateľov. Zriadením
zberného dvora a kompostárne obce a zrušením čiernych skládok sa zvýši efektivita nakladania
s odpadmi. Tá sa môže dosiahnuť aj zvýšením environmentálneho povedomia občanov
prostredníctvom informačných letákov a ďalších aktivít zameraných na ochranu životného
prostredia. Menšie skládky si obec bude riešiť priebežne podľa potreby, napríklad aj
zorganizovaní súťaže v zbere odpadov.

Formulár č. S 1 - Tabuľka strategických cieľov a opatrení
Vízia
1. Prioritná
2. Prioritná
oblasť/opatrenie oblasť/opatrenie Hospodárska
Sociálna

3. Prioritná oblasť/opatrenie
- Environmentálna

Projekt 1.1
Budovanie,
rekonštrukcie,
opravy
a údržby
miestnych
komunikácií
Projekt 1.2
Budovanie,
rekonštrukcie,
opravy
a údržby ciest
v správe VÚC
– Krásny Dub

Projekt 1.5
Budovanie,
rekonštrukcie,
opravy
a údržby
chodníkov

Projekt 2.1
Rekonštrukcia
obecných
budov

Projekt 2.6
Bytová
výstavba

Projekt 1.6
Vybudovanie
cyklotrasy –
spojenie s
Moravou

Projekt 2.2
Prístavba
novej budovy
materskej
školy

Projekt 2.7
Projekt 3.2
Zvýšenie počtu Vybudovanie
prevádzok
kanalizácie
poskytujúcich
tovary a služby

Projekt 3.6
Sanácia
environmentálnych
záťaží

Projekt 1.3
Rekonštrukcia
a doplnenie
autobusových
zastávok

Projekt 1.7
Obnova
verejného
osvetlenia
obce Horná
Súča

Projekt 2.3
Oplotenie
cintorínov

Projekt 2.8
Vybudovanie
športovísk

Projekt 3.7
Výstavba
protipovodňovej
záchytnej nádrže
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Projekt 3.1
Výstavba
a rekonštrukcia
verejných
priestranstiev

Projekt 3.3
Vybudovanie
zberného
dvora a
kompostoviska

Projekt 3.5
Dobudovanie
a doplnenie
vodovodu a
vodojemov

Projekt 1.4
Budovanie
a rekonštrukcia
mostov a lávok

Projekt 2.4
Vybudovanie
a rekonštrukcia
detských ihrísk

Projekt 2.9
Rozvoj
individuálnej
bytovej
výstavby

Projekt 3.4
Likvidácia
čiernych
skládok

Projekt 2.5
Vybudovanie
a prevádzkova
nie denného
stacionára
Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. S 2 - Záznam z verejného prerokovania 1

Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokumentu
Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Súča
Pripomienkovanie realizoval: odborný útvar samosprávy
Text dokumentu k dispozícii: obecný úrad Horná Súča
Spôsob doručenia pripomienok: poštou, do schránky, e-mailom a pod.
Neboli prijaté žiadne pripomienky.
Počet pripomienok: celkový počet: 0 akceptované: 0
Zápis vypracoval: Mgr. Darina Krausová, dňa 13. 8. 2015, podpis
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Časť C: Programová časť
Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje opatrenia a projekty
vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám. Zmyslom programovej časti je jej
príspevok k splneniu stanoveného strategického cieľa.
Formulár č. P 1 - Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí
Opatrenie
Projekt/Aktivita
Opatrenie č. 1. Rozvoj Projekt 1.1 Budovanie, rekonštrukcie,
hospodárskej oblasti
opravy a údržby miestnych komunikácií
Projekt 1.5 Budovanie, rekonštrukcie,
opravy a údržby chodníkov
Projekt 1.6 Vybudovanie cyklotrasy –
spojenie s Moravou
Projekt 1.7 Obnova verejného osvetlenia
obce Horná Súča
Opatrenie č. 2 Rozvoj
sociálnej oblasti

Projekt 2.1 Rekonštrukcia obecných
budov
Projekt 2.2 Prístavba novej budovy
materskej školy
Projekt 2.5 Vybudovanie
a prevádzkovanie denného stacionára
Projekt 2.6 Bytová výstavba
Projekt 2.8 Vybudovanie športovísk

Opatrenie č. 3 Rozvoj
environmentálnej
oblasti

Projekt 3.1 Výstavba a rekonštrukcia
verejných priestranstiev
Projekt 3.2 Vybudovanie kanalizácie
Projekt 3.3 Vybudovanie zberného dvora a
kompostoviska
Projekt 3.5 Dobudovanie a doplnenie
vodovodu a vodojemov
Projekt 3.6 Sanácia environmentálnych
záťaží
Projekt 3.7 Výstavba protipovodňovej
záchytnej nádrže
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Prioritná oblasť
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska

Sociálna
Sociálna
Sociálna
Sociálna
Sociálna
Environmentálna
Environmentálna
Environmentálna
Environmentálna
Environmentálna
Environmentálna

Formulár č. P 4 - Formulár pre prípravu projektov
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1
Názov projektu
Budovanie,
rekonštrukcie,
opravy
a údržby miestnych komunikácií
Garant
Obec Horná Súča
Kontaktná osoba garanta
Ing. Juraj Ondračka /starosta/
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2015 - 2020
Stav projektu pred realizáciou
Určí projektant v projektovej dokumentácii
Cieľ projektu
Dobudovanie infraštruktúry
Výstupy
Dobudovaná infraštruktúra
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
12 km
Poznámky
Cezhraničná spolupráca, vlastné zdroje
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru Termín (mesiac/rok)
alebo subjektu
Príprava
projektovej Projektant
Priebežne
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
Priebežne
povolenia
Spracovanie a registrácia Externý manažment
Priebežne
žiadosti
o NFP,
zhromaždenie príloh
Predloženie projektu
Obec Horná Súča
Priebežne
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
Priebežne
Realizácia
Vybraný dodávateľ
Priebežne
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
VÚC Obec
EU
ŠR
2015 50 000
50 000
Spracovanie
2020
projektovej
dokumentácie
2015 10 000
10 000
Príprava VO
Realizácia projektu
Spolu

2020
2015
2020

-

1 860 000 1 500 000

270 000

90 000

1 920 000

270 000

150 000

1 500 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.5
Názov projektu
Budovanie,
rekonštrukcie,
opravy
a údržby chodníkov
Garant
Obec Horná Súča
Kontaktná osoba garanta
Ing. Juraj Ondračka /starosta/
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2014 - 2020
Stav projektu pred realizáciou
Neexistujúce chodníky, nevyhovujúci stav
chodníkov
Cieľ projektu
Dobudovanie infraštruktúry
Výstupy
Dobudovať infraštruktúru
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
5 km nové
3 km zrekonštruovať
Poznámky
Cezhraničná spolupráca, vlastné zdroje
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru Termín (mesiac/rok)
alebo subjektu
Príprava
projektovej Projektant
Priebežne
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
Priebežne
povolenia
Spracovanie a registrácia Externý manažment
Priebežne
žiadosti
o NFP,
zhromaždenie príloh
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
Priebežne
Realizácia
Vybraný dodávateľ
Priebežne
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
2014 40 000
40 000
Spracovanie
2020
projektovej
dokumentácie
2014 8 000
8 000
Príprava VO
Realizácia projektu
Spolu

2020
2014
2020

-

740 000

710 000

30 000

788 000

710 000

78 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.6
Názov projektu
Vybudovanie cyklotrasy – spojenie s
Moravou
Garant
Obec Horná Súča
Kontaktná osoba garanta
Ing. Juraj Ondračka /starosta/
Partneri garanta (spolupráca s ...)
obec Šanov
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2015 - 2016
Stav projektu pred realizáciou
Označená poľná cesta, štrkodrvina vrátane
asfaltu
Cieľ projektu
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb
Výstupy
Vybudovanie cyklotrasy
Užívatelia
Turisti a obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
3 800 m
Poznámky
Cezhraničná spolupráca
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru Termín (mesiac/rok)
alebo subjektu
Príprava
projektovej Projektant
11/2015 – 1/2016
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
2/2016
povolenia
Spracovanie a registrácia Externý manažment
1 – 3/2016
žiadosti
o NFP,
zhromaždenie príloh
Predloženie projektu
Obec Horná Súča
3/2016
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
1 - 2/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
5 – 12/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
2015
5 000
5 000
Spracovanie
projektovej
dokumentácie
2016
5 000
5 000
Príprava VO
530 000
500 000
30 000
Realizácia projektu 2016
540 000
500 000
40 000
Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.7
Názov projektu
Obnova verejného osvetlenia obce Horná
Súča
Garant
Obec Horná Súča
Kontaktná osoba garanta
Ing. Juraj Ondračka /starosta/
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2015 - 2016
Stav projektu pred realizáciou
Svetlá sú neúsporné a zastaralé na osadách
obce
Cieľ projektu
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a
bezpečnosti
Výstupy
Vymenené svietidlá
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
549 vymenených svietidiel
Poznámky
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru Termín (mesiac/rok)
alebo subjektu
Príprava
projektovej Projektant
8/2015
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
8/2015
povolenia
Spracovanie a registrácia Externý manažment
8 – 10/2015
žiadosti
o NFP,
zhromaždenie príloh
Predloženie projektu
Obec Horná Súča
8/2015
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
1 – 3/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
4 – 5/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
2015
1 500
1 500
Spracovanie
projektovej
dokumentácie
2016
400
400
Príprava VO
375 000
356 000
19 000
Realizácia projektu 2016
376 900
356 000
20 900
Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1
Názov projektu
Rekonštrukcia obecných budov
Garant
Obec Horná Súča
Kontaktná osoba garanta
Ing. Juraj Ondračka /starosta/
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2016 – 2020
Stav projektu pred realizáciou
Havarijný stav
Cieľ projektu
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb
v obci
Výstupy
Zrekonštruované budovy
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
8 obecných budov
Poznámky
Kvalita životného prostredia
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru Termín (mesiac/rok)
alebo subjektu
Príprava
projektovej Projektant
Priebežne
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
Priebežne
povolenia
Spracovanie
a registrácia Externý manažment
Priebežne
žiadosti
o NFP,
zhromaždenie príloh
Predloženie projektu
Obec Horná Súča
Priebežne
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
Priebežne
Kolaudácia
Vybraný dodávateľ
Priebežne
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
2014 50 000
50 000
Spracovanie
2020
projektovej
dokumentácie
2014
20 000
20 000
Externý
–
2020
manažment
2014 –
8 000
8 000
Príprava VO
Realizácia projektu
Spolu

2020
2014
2020

-

3 500 000 3 000 000

500 000

3 578 000 3 000 000

578 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2
Názov projektu
Prístavba novej budovy materskej školy
Garant
Obec Horná Súča
Kontaktná osoba garanta
Ing. Juraj Ondračka /starosta/
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2015 - 2016
Stav projektu pred realizáciou
Nedostatok priestoru na vyučovanie
Cieľ projektu
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb
Výstupy
Zvýšenie poštu tried, prístavba
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
5 nových tried
Poznámky
Ministerstvo školstva
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru Termín (mesiac/rok)
alebo subjektu
Príprava
projektovej Projektant
11/2015 – 1/2016
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
1/2016
povolenia
Predloženie projektu
Obec Horná Súča
1/2016
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
3 – 5/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
5 – 10/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
2016
5 000
5 000
Spracovanie
projektovej
dokumentácie
2016
2 000
2 000
Príprava VO
530 000 500 000
30 000
Realizácia projektu 2016
537 000 500 000
37 000
Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.5
Názov projektu
Vybudovanie a prevádzkovanie denného
stacionára
Garant
Obec Horná Súča
Kontaktná osoba garanta
Ing. Juraj Ondračka /starosta/
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2016 - 2017
Stav projektu pred realizáciou
Neexistujúci denný stacionár
Cieľ projektu
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb
Výstupy
Vybudovanie denného stacionára
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
1
Poznámky
IROP
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru Termín (mesiac/rok)
alebo subjektu
Príprava
projektovej Projektant
3/2016
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
5/2016
povolenia
Spracovanie a registrácia Externý manažment
3 – 5/2016
žiadosti
o NFP,
zhromaždenie príloh
Predloženie projektu
Obec Horná Súča
6/2016
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
6 – 7/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
1 – 5/2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR VÚC
Obec
2016
5 000
5 000
Spracovanie
projektovej
dokumentácie
2016
2 000
2 000
Príprava VO
2016
1 000
1 000
Externý
manažment
200 000
200 000
Realizácia projektu 2017
208 000
200 000
8 000
Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.6
Názov projektu
Bytová výstavba
Garant
Obec Horná Súča
Kontaktná osoba garanta
Ing. Juraj Ondračka /starosta/
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2014 - 2017
Stav projektu pred realizáciou
Nedostatok nájomných bytov
Cieľ projektu
Udržateľnosť obyvateľov v obci
Výstupy
Vybudovanie novej bytovej jednotky
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
100 bytov
Poznámky
Štátny fond rozvoja bývania
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru Termín (mesiac/rok)
alebo subjektu
Príprava
projektovej Projektant
2014
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
12/2015
povolenia
Predloženie projektu
Obec Horná Súča
1/2016
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
5 – 8/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
1 – 10/2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
2014
20 000
20 000
Spracovanie
projektovej
dokumentácie
2016
5 000
5 000
Príprava VO
4 500 000 4 500 000
Realizácia projektu 2017
4 525 000 4 500 000
25 000
Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.8
Názov projektu
Vybudovanie športovísk
Garant
Obec Horná Súča
Kontaktná osoba garanta
Ing. Juraj Ondračka /starosta/
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2016 - 2018
Stav projektu pred realizáciou
Nedostatok športovísk
Cieľ projektu
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb
Výstupy
Vybudovanie športovísk
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
2
Poznámky
Úrad vlády
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru Termín (mesiac/rok)
alebo subjektu
Príprava
projektovej Projektant
Priebežne
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
Priebežne
povolenia
Predloženie projektu
Obec Horná Súča
Priebežne
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
Priebežne
Realizácia
Vybraný dodávateľ
Priebežne
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
2014 10 000
Spracovanie
2020
10 000
projektovej
dokumentácie
2014 3 000
3 000
Príprava VO
Realizácia projektu
Spolu

2020
2014
2020

-

1 600 000

1 600 000

1 613 000

1 600 000
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13 000

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1
Názov projektu
Výstavba
a rekonštrukcia
verejných
priestranstiev
Garant
Obec Horná Súča
Kontaktná osoba garanta
Ing. Juraj Ondračka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2014 - 2020
Stav projektu pred realizáciou
Plochy
v centre
obce,
zastaralé,
nedobudované, nevybudované
Cieľ projektu
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb obce
Výstupy
Vystavané
a zrekonštruované
verejné
priestranstvá
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
3
Poznámky
Obecný rozpočet
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru
Termín (mesiac/rok)
alebo subjektu
Príprava
projektovej Projektant
Priebežne
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
Priebežne
povolenia
Predloženie projektu
Obec Horná Súča
Priebežne
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
Priebežne
Realizácia
Vybraný dodávateľ
Priebežne
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC Obec
2014 –
10 000
10 000
Spracovanie
2020
projektovej
dokumentácie
2014 –
5 000
5 000
Príprava VO
Realizácia projektu
Spolu

2020
2014
2020

-

1 000 000

1 000 000

1 015 000

1 015 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2
Názov projektu
Vybudovanie kanalizácie
Garant
Vodárenská spoločnosť Vlára - Váh
Kontaktná osoba garanta
Ing. Bohuš Babál
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Mesto Nemšová, Obec Dolná Súča,
Hrabovka, Skalka nad Váhom, Horné Srnie,
Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica,
Sedmerovec
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2016 - 2020
Stav projektu pred realizáciou
0 % pokrytie
Cieľ projektu
Dobudovanie infraštruktúry
Výstupy
Vybudovaná kanalizácia
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
85 % pokrytie
Poznámky
Kvalita životného prostredia
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru
Termín (mesiac/rok)
alebo subjektu
Príprava
projektovej Projektant
2017
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
2017
povolenia
Predloženie projektu
RVS Vlára - Váh
2017
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
2017
Realizácia
Víťazný dodávateľ
2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
VÚC Obec
EU
ŠR
Spracovanie
2017
120 548
120 548
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2017
500
500
9 223 382
9 223 382
Realizácia projektu 2017
9 344 430
9 344 430
Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3.3
Názov projektu
Vybudovanie
zberného
dvora
a
kompostoviska
Garant
Obec Horná Súča
Kontaktná osoba garanta
Ing. Juraj Ondračka /starosta/
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2009 - 2017
Stav projektu pred realizáciou
Neexistujúci zberný dvor
Cieľ projektu
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb
Výstupy
Stavebné úpravy, nákup technológie,
kontajnery
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
1
Poznámky
Kvalita životného prostredia
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru
Termín (mesiac/rok)
alebo subjektu
Príprava
projektovej Projektant
2009
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
2016
povolenia
Spracovanie a registrácia Externý manažment
2016
žiadosti
o NFP,
zhromaždenie príloh
Predloženie projektu
Obec Horná Súča
2016
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
2016
5 000
5 000
Príprava VO
2016
5 000
5 000
Externý
manažment
1 500 000 1 500 000
Realizácia projektu 2017
1 510 000 1 500 000
10 000
Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3.5
Názov projektu
Dobudovanie a doplnenie vodovodu a
vodojemov
Garant
Obec Horná Súča
Kontaktná osoba garanta
Ing. Juraj Ondračka /starosta/
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2014 - 2020
Stav projektu pred realizáciou
68 % obyvateľov má vodovod
Cieľ projektu
Dobudovanie infraštruktúry
Výstupy
Doplnený a dobudovaný vodovod so 100%
pokrytím
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
100 %
Poznámky
Kvalita životného prostredia
Envirofond
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo
Termín (mesiac/rok)
subjektu
Príprava
projektovej Projektant
Priebežne
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
Priebežne
povolenia
Spracovanie a registrácia Externý manažment
Priebežne
žiadosti
o NFP,
zhromaždenie príloh
Predloženie projektu
Obec Horná Súča
Priebežne
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
Priebežne
Realizácia
Vybraný dodávateľ
Priebežne
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
2014 –
15 000
15 000
Spracovanie
2020
projektovej
dokumentácie
2014 –
2 000
2 000
Príprava VO
2020
2014 –
Externý
2020
manažment
Realizácia projektu 2014 -

4 000

4 000

1 200 000 1 200 000

2020

Spolu

1 221 000 1 200 000
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21 000

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.6
Názov projektu
Sanácia environmentálnych záťaží
Garant
Obec Horná Súča
Kontaktná osoba garanta
Ing. Juraj Ondračka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2016 – 2020
Stav projektu pred realizáciou
Kontaminované lokality
Cieľ projektu
Eliminovať kontaminované lokality
Výstupy
Vyčistené lokality
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
1
Poznámky
Kvalita životného prostredia
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru
Termín (mesiac/rok)
alebo subjektu
Príprava
projektovej Projektant
2016
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
2017
povolenia
Predloženie projektu
Obec Horná Súča
2017
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
2017
Realizácia
Vybraný dodávateľ
2017 - 2020
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC Obec
5 000
5 000
Spracovanie
2016
projektovej
dokumentácie
2017
2 000
2 000
Príprava VO
700 000
700 000
Realizácia projektu 2017
707 000
700 000
7 000
Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3.7
Názov projektu
Výstavba
protipovodňovej
záchytnej
nádrže
Garant
Obec Horná Súča
Kontaktná osoba garanta
Ing. Juraj Ondračka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2016 – 2020
Stav projektu pred realizáciou
Záchytná nádrž neexistuje
Cieľ projektu
Zvýšenie enviromentálnej bezpečnosti
Výstupy
Výstavba protipovodňovej nádrže
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
1
Poznámky
Kvalita životného prostredia
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru
Termín (mesiac/rok)
alebo subjektu
Príprava
projektovej Projektant
2016 - 2017
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
2017
povolenia
Predloženie projektu
Obec Horná Súča
2017
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
2017
Realizácia
Vybraný dodávateľ
2020
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC Obec
2016
5 000
5 000
Spracovanie
projektovej
dokumentácie
2017
1 000
1 000
Príprava VO
500 000
500 000
Realizácia projektu 2017
506 000
500 000
6 000
Spolu
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Časť D: Realizačná časť
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia
programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový
harmonogram realizácie programu rozvoja obce s formou akčných plánov. Realizačná časť
obsahuje:
 východiská,
 popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
 popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,
 stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
 popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR,
 akčný plán s výhľadom na roky 2015 – 2017.
Časť 4.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii
Obecný úrad Horná Súča má v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja
dostatočné skúsenosti na programovej aj projektovej úrovni. Pri realizácii PHSR vystupujú ako
partneri obyvatelia obce, ktorí boli prizvaní a zúčastnili sa verejných stretnutí, kde definovali
svoje požiadavky. Následne aktívne pristupovali k prerokovaniu finálneho návrhu PHSR obce.
V rámci prípravy dokumentu bol vypracovaný dotazník, ktorý bol distribuovaný do
domácností. Rovnako tak poslanci a zamestnanci OcÚ boli prizvaní ku konzultácii jednotlivých
častí strategického dokumentu.
Časť 4.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia
Realizácia PHSR obce je činnosťou samosprávy obce, a tá ju vykonáva prostredníctvom
svojich orgánov. Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky poslancov, OcÚ,
partnerov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť
naplánovaná do termínu december príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR
za predchádzajúci rok, aj jeho prípadná aktualizácia.
Vo vzťahu k realizácii PHSR obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej
časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho
plnenia. Obecné zastupiteľstvo taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektov. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o
prípadných zmenách a aktualizácii programu.
Najvyšším výkonným orgánom obce a jeho predstaviteľom je starosta. Rozhoduje vo
všetkých veciach správy obce, ktoré nespadajú do právomocí a kompetencií obecného
zastupiteľstva. Starosta sa spolupodieľal na príprave dokumentu, riadil proces realizácie,
podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Súča 2014-2020 k štátnym
orgánom, k právnickým a fyzickým osobám. Inštitucionálnu a administratívnu stránku
zabezpečuje obecný úrad.
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Časť 4.3 Komunikačná stratégia
Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných
projektov PHSR v rámci povinnej i nepovinnej činnosti informovania a publicity (pri
projektoch financovaných z EŠIF a dotačných titulov), alebo v rámci komunikácie
zainteresovaných cieľových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých projektov.
Komunikácia prebieha priamou účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Dôležitým nástrojom komunikácie je pre obec webová stránka, informačné tabule a rozhlas.
Komunikácia s obyvateľmi prebieha neustále až do ukončenia platnosti PHSR. Ďalším
nástrojom komunikácie sú i rokovania v rámci obecného zastupiteľstva, kde materiál na
rokovanie pripravuje starosta obce v súčinnosti so zamestnancami obce. Rovnako tak hlavný
kontrolór, vychádzajúc z definície jeho funkcie, môže dať stanovisko k prerokovanému
materiálu.
Časť 4.4 Systém monitorovania a hodnotenia
Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov obce Horná Súča je
zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR počas celého
obdobia platnosti dokumentu. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.
Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov, OcÚ, poslancov a
verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť je naplánovaná
do termínu príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok,
jeho prípadná aktualizácia, hodnotenie ukazovateľov vrátane korekcií v rámci pravidelného
každoročného hodnotenia. V prípade nutnosti korekcií mimo stanovené termíny vykoná
korekciu starosta obce. Celkový plán hodnotenia je spracovaný vo Formulári R 5.
Akčný plán je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich
monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca obce Horná Súča, alebo poverený pracovník
obecného úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt
(investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). V akčnom pláne sú vymenované
aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru podľa oblastí. Ide o aktivity, ktoré je
potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán a projektové zámery sú spracované na
základe údajov v schválenom rozpočte obce. Aktuálna verzia akčného plánu a projektových
zámerov je na webovej stránke obce www.hornasuca.sk
Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov bude spracovaná vždy k 1.12.
príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Súča na
obdobie 2014 - 2020.
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Formulár č. R 3 - Záznam z monitorovania
Monitorovanie a hodnotenie
Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov obce Horná Súča bude
spracovaná vždy k 1.12. príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Horná Súča na obdobie 2014-2020. Cieľom monitoringu akčného plánu
a projektových zámerov obce Horná Súča je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa
plnia opatrenia navrhnuté v PHSR obce Horná Súča počas celého obdobia platnosti
dokumentu v rokoch 2014-2020. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú
verejnosť.
Akčný plán obce Horná Súča je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu
navrhnutých aktivít a ich monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca obce Horná Súča, alebo
poverený pracovník obecného úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity
uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne
sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede.
Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období.
Akčný plán a projektové zámery sú spracované na základe údajov v schválenom rozpočte
obce.
Aktuálna verzia akčného plánu a projektových zámerov je na webovej stránke obce
www.hornasuca.sk.
Ďalší monitoring akčného plánu a projektových zámerov sa uskutoční ku dňu 1. 12. 2015.
Monitorovacia správa tvorí prílohu č. 5 tejto PHSR.
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Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2014 - 2020
Vykonať
Typ hodnotenia
prvýkrát
Dôvod vykonania/ periodicita
podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHSR
a
Strategické
V roku 2017
vzniknutej spoločenskej potreby
hodnotenie
Operatívne
hodnotenie
Každoročne do
Tematické
1.12.
daného
hodnotenie časti kalendárneho
Kontrola opatrení plánovaných k realizácii v danom
PHSR
roku
kalendárnom roku.
Ad
mimoriadne
hodnotenie

hoc
Podľa potreby

Ad
hoc
hodnotenie celého
Podľa potreby
PHSR alebo jeho
časti
Zdroj: vlastné spracovanie

pri značnom odklone od stanovených
a doľahnutých hodnôt ukazovateľov
pri návrhu na revíziu PHSR

cieľov

na základe rozhodnutia starostu/primátora, kontrolného
orgánu obce/mesta, podnetu poslancov; na základe
protokolu NKÚ SR, správy auditu ...

Formulár č. R 1 - Akčný plán
Akčný plán pre rozvoj hospodárskej oblasti v obci Horná Súča
Opatrenie, aktivita
Termín (rok)
Zodpovedný
Financovanie
Projekt 1.2 Budovanie, rekonštrukcie, opravy a údržby ciest v správe VÚC – Krásny Dub
Aktivita 1.2.1
Vyvolanie rokovania s VÚC
2016
Samospráva obce
0
o rekonštrukcii štátnej
Horná Súča, VÚC
komunikácie, časť Krásny Dub
Aktivita 1.2.2
Vypracovanie štúdie o stave
2016
VÚC
0
a miere poškodenia povrchu
komunikácie
Aktivita 1.2.3
Rekonštrukcia štátnej
2017 - 2018
VÚC
0
komunikácie
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Projekt 1.3 Rekonštrukcia a doplnenie autobusových zastávok
2016 - 2020
Samospráva
Aktivita 1.3.1
Výkup pozemkov pod
obce Horná Súča,
plánovanými zastávkami
majitelia
pozemkov
Aktivita 1.3.2
Rekonštrukcia vybraných
Samospráva obce
autobusových zastávok
2017
Horná Súča,
dobrovoľníci
Aktivita 1.3.3
Doplnenie autobusových
2016 - 2020
zastávok
Projekt 1.4 Budovanie a rekonštrukcia mostov a lávok
Aktivita 1.4.1
Vypracovanie štúdie o stave
2016
existujúcich mostov a lávok
Aktivita 1.4.2
Vyčlenenie nových miest na
2016
vybudovanie nových mostov a
lávok
Aktivita 1.4.3
Vybudovanie a rekonštrukcia
2017 - 2020
mostov a lávok podľa potreby

obecný
rozpočet

500 / ks
(možnosť riešiť
cez malé
grantové
schémy)

Samospráva obce
Horná Súča,
dodávateľ

1 200 / ks

Samospráva obce
Horná Súča

0

Samospráva obce
Horná Súča

0

Samospráva obce
Horná Súča,
dodávateľ

20 000
obecný
rozpočet

Akčný plán pre rozvoj sociálnej oblasti v obci Horná Súča
Opatrenie, aktivita
Termín (rok)
Zodpovedný
Projekt 2.3 Oplotenie cintorínov
Samospráva obce
Aktivita 2.3.1
Nákup materiálu na oplotenie
2016
Horná Súča
cintorína
Samospráva obce
Aktivita 2.3.2
Osadenie oplotenia cintorína,
2016
Horná Súča,
zabetónovanie základov pod
dobrovoľníci
oplotenie
Projekt 2.4 Vybudovanie a rekonštrukcia detských ihrísk
Aktivita 2.4.1
Doplnenie nových prvkov na
Samospráva obce
detské ihriská v obci
2017
Horná Súča,
dodávateľ
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Financovanie

3 000

1 000

5 000
(možnosť riešiť
cez malé
grantové
schémy

Aktivita 2.4.2
Oprava existujúcich detských
prvkov, ktoré nepotrebujú
nevyhnutne výmenu

2017

Samospráva obce
Horná Súča,
dobrovoľníci

1 000
(možnosť riešiť
cez malé
grantové
schémy

Projekt 2.7 Zvýšenie počtu prevádzok poskytujúcich tovary a služby
Aktivita 2.7.1
Nájdenie obecných priestorov,
Samospráva obce
ktoré by mohli byť ponúknuté
2015 – 2017
Horná Súča
novým podnikateľským
prevádzkam
Aktivita 2.7.2
Aktívne vyhľadávanie
a oslovenie potenciálneho
záujemcu o podnikateľskú
2015 - 2017
Samospráva obce
činnosť v obci podľa záujmu
Horná Súča
občanov (reštaurácia,
zdravotnícke zariadenie,
drogéria), vedenie rokovania
Projekt 2.9 Rozvoj individuálnej bytovej výstavby
Aktivita 2.9.1
Podpora IBV pre mladé rodiny
2016 - 2020
Samospráva obce
prostredníctvom zvýhodnených
Horná Súča
podmienok pri vybavovaní
potvrdení od obce

0

0

0

Akčný plán pre rozvoj environmentálnej oblasti v obci Horná Súča
Opatrenie, aktivita
Termín (rok)
Projekt 3.4 Likvidácia čiernych skládok
Aktivita 3.4.1
Nákup vriec na odpad,
každý rok od 2015
ochranných rukavíc
Aktivita 3.4.2
Usporiadanie súťaže v zbere
odpadov

každý rok od 2015,
prípadne častejšie
podľa potreby
(podľa intenzity
vzniku čiernych
skládok)
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Zodpovedný

Financovanie

Samospráva obce
Horná Súča

100

Samospráva obce
Horná Súča,
dobrovoľníci,
základná škola

500

Formulár č. R 7 - Záznam z verejného prerokovania 2
Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy
Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Súča
Neboli prijaté žiadne pripomienky.
Počet pripomienok: celkový počet: 0 akceptované: 0
Zápis spracoval: Mgr. Darina Krausová, dňa 8. 10. 2015, podpis
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Časť E: Finančná časť
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.
Táto časť obsahuje:
 indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
 model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce,
 hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.
Formulár č. F 3 - Hodnotiace tabuľky pre výber projektov (upravený pre potreby obce)
Kategória Úroveň
Hodnotiace kritérium - Opis podmienok pre
dôležitosti zaradenie do priority
1
Najvyššia a) Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo
legislatívy EÚ
b) Projekty riešiace havarijnú alebo
mimoriadnu situáciu
c) Projekty vyznačujúce sa najvyššou mierou
dôležitosti, potreby a nevyhnutnosti pre obec
Splnená jedna z podmienok
2
Vysoká
a) Projekty vyplývajúce z územného plánu
obce
b) Projekty s právoplatným stavebným
povolením a ukončeným VO
c) Projekty vyznačujúce sa vyššou mierou
dôležitosti pre obec
Splnená jedna z podmienok
3
Stredná
a) Projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o
cudzie a doplnkové zdroje financovania
b) Projekty vyznačujúce sa strednou mierou
dôležitosti

Projekt
1.1
1.5
3.2
3.3

1.7
2.2
2.5
3.5
3.6

1.6
2.1
2.8
3.1
3.7
4
Nízka
a) Projekty definované ako zámery / v štádiu 2.6
úvah.
5
Najnižšia
Ostatné
Zdroj: vlastné spracovanie
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Formulár č. F 5 - Príklad modelu viaczdrojového financovania – intervenčná matica
Viaczdrojové financovanie
Prioritná oblasť
Celkové
Verejné zdroje
Súkromné
náklady EÚ
zdroje
Štát
VÚC Obec/mesto Spolu
Projekt 1.1
Budovanie,
rekonštrukcie,
1 920 000 1 500 000 270 000
150 000
1 920 000
opravy a údržby
miestnych
komunikácií
Projekt 1.3
Rekonštrukcia
1 700
1 700
1 700
a doplnenie
autobusových
zastávok
Projekt 1.4
Budovanie
20 000
20 000
20 000
a rekonštrukcia
mostov a lávok
Projekt 1.5
Budovanie,
rekonštrukcie,
788 000
710 000
78 000
788 000
opravy a údržby
chodníkov
Projekt 1.6
Vybudovanie
cyklotrasy –
540 000
500 000
40 000
540 000
spojenie s
Moravou
Projekt 1.7
Rekonštrukcia
a doplnenie
376 900
356 000
20 900
376 900
verejného
osvetlenia
Projekt 2.1
Rekonštrukcia
obecných budov
Projekt 2.2
Výstavba novej
budovy materskej
školy
Projekt 2.3
Oplotenie
cintorínov

3 578 000

3 000 000

-

-

578 000

3 578 000

-

537 000

500 000

-

-

37 000

537 000

-

4 000

-

-

-

4 000

4 000

-
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Projekt 2.4
Vybudovanie
a rekonštrukcia
detských ihrísk
Projekt 2.5
Vybudovanie
a prevádzkovanie
denného stacionára
Projekt 2.6
Bytová výstavba
Projekt 2.8
Vybudovanie
športovísk

6 000

-

-

-

6 000

6 000

-

208 000

200 000

-

-

8 000

208 000

-

4 525 000

4 500 000

-

-

25 000

4 525 000

-

1 613 000

1 600 000

-

-

13 000

1 613 000

-

-

-

-

1 015 000

1 015 000

-

9 344 430

-

-

-

9 344 430

-

1 500 000

-

-

10 000

1 510 000

-

-

-

-

600

600

-

1 200 000

-

-

21 000

1 221 000

-

700 000

-

-

7 000

707 000

-

500 000

-

-

6 000

506 000

-

-

2 041 200

28 421 630

-

Projekt 3.1
Výstavba
1 015 000
a rekonštrukcia
verejných
priestranstiev
Projekt 3.2
9 344 430
Vybudovanie
kanalizácie
Projekt 3.3
Vybudovanie
1 510 000
zberného dvora a
kompostoviska
Projekt 3.4
600
Likvidácia
čiernych skládok
Projekt 3.5
Dobudovanie
1 221 000
a doplnenie
vodovodu a
vodojemov
Projekt 3.6
Sanácia
707 000
environmentálnych
záťaží
Projekt 3.7
Výstavba
506 000
protipovodňovej
záchytnej nádrže
28 421 630
Spolu
Zdroj: vlastné spracovanie

26 110 430

270 000
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Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia
2015
I.
451 333,33
Hospodárska
oblasť
II.
741 571,42
Sociálna oblasť
III.
Environmentálna 319 928,57
oblasť
Zdroj: vlastné spracovanie

Rok
2018

2019

2020

Spolu €

472 533,33

452 533,33

452 533,33

3 651 399,98

5 480 571,42

741 571,42

741 571,42

741 571,42

9 725 428,52

12 387 458,57

319 928,57

319 928,57

319 928,57

13 987 101,42

2016

2017

1 369 433,33

453 033,33

1 278 571,42
319 928,57

Formulár č. F 2 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít (Príloha č. 6)
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Záver
Formulár č. Z 1 - Schválenie PHSR
Schválenie PHSR
Názov
dokumentu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Súča na roky
2014 - 2020

Štruktúra
dokumentu

Časť A – Analytická časť
Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu
východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie.
Časť B – Strategická časť
Táto časť obsahuje stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho
vnútorných špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce.
Časť C – Programová časť
Obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie
PHSR.
Časť D – Realizačná časť
Zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie PHSR obce, systém monitorovania a hodnotenia
plnenia PHSR s ustanovením merateľných ukazovateľov, tiež vecný
a časový harmonogram realizácie PHSR formou akčných plánov
Časť F – Finančná časť
Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PHSR obce.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Súča na roky
2014-2020 (ďalej len „PHSR 2014-2020“) bol spracovaný v súlade s
Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na
novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 1.
januára 2015.
- externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec
- s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy

Spracovanie

Spracovanie dokumentu prebiehalo v termíne od mája 2014 – do júna
2015.
Riadiaci tím pozostával z:
Dodávateľ:
MAS Vršatec: Mgr. Darina Krausová, Ing. Zuzana Martonová,
Starosta obce:
Ing. Juraj Ondračka
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Jozef Mrázik, Mgr. Vojtech Laurinec
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Kontrolór obce:
Mgr. Katarína Orságová
Zástupca z podnikateľského sektora:
Ing. Alojz Švajda – Agrosúča a.s.
Jaroslav Zemanovič – Tradičná pekáreň s.r.o.
Zástupca z mimovládneho sektora:
Ing. Miroslav Čapák – hudobná skupina Mladík
Mgr. Vojtech Laurinec – občianske združenie Bližšie k vidieku
Stretnutie riadiaceho tímu: 23. 3. 2015
Komunikácia s verejnosťou prebiehala
dotazníkov občanmi obce Horná Súča.
Rozdaných v tlačenej forme
500
Vrátených v tlačenej forme
405
Vyplnených online
43
Percento populácie
13,1 %

prostredníctvom

vypĺňania

Financovanie spracovania si obec hradí z vlastných zdrojov.
Prerokovanie

Dokument bol uverejnený na internetovej stránke obce Horná Súča
a informačných tabuliach v obci Horná Súča. Počas verejného
pripomienkovania neboli doručené žiadne pripomienky.

Schválenie

56

