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ÚVOD

V rámci reformy štátnej správy vysokú mieru kompetencií získala miestna samospráva.
So získanými kompetenciami nadobudla však aj vyššiu zodpovednosť za všeobecný rozvoj
spravovanej obecnej komunity. Vychádzajúc z týchto reformných zmien, z praktických
potrieb zabezpečenia finančných zdrojov zo ŠF EÚ a z potreby ekonomicko-sociálneho
rozvoja obce je potrebné zabezpečiť základné územné plánovacie dokumenty a to okrem
Územného plánu obce aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hôrky (PHSR).
Územný plán obce Hôrky - prieskumy a rozbory - bol spracovaný v r. 2005 a rieši budúce
priame investičné aktivity z urbanistického hľadiska. Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja je dokument ideových zámerov, tvorivých vízií a ďalšieho hľadania možností rozvoja
obce na základe podrobných analýz a definovania silných a slabých stránok, príležitostí
i ohrození. Obsahuje stratégiu rozvoja, konkrétne úlohy a rozvojové zámery v oblasti
technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, starostlivosti o životné prostredie, vo
vzdelávaní, v kultúre a návrhy na ich finančné a administratívne zabezpečenie.
Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hôrky a zabezpečenie jeho
plnenia vyplýva zo Zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja:

Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 503/2001 - § 17 - obec na všestranný rozvoj svojho
územia a zabezpečenia potrieb jeho obyvateľov pri výkone samosprávy najmä
a) vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce a zabezpečuje jeho plnenie.

PHSR vyjadruje v rozhodujúcej miere ekonomické a sociálne záujmy občanov, vytvára
priestor pre riešenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych a environmentálnych problémov
obce v súlade s ďalšími koncepciami rozvoja Mikroregiónu Hričov a Žilinského
samosprávneho kraja. PHSR je zároveň kompatibilný s programovými dokumentmi
vypracovanými na národnej a regionálnej úrovni. Predstavujú ich Národný strategický
referenčný rámec a jeho operačné programy, PHSR Žilinského samosprávneho kraja, Územný
plán obce Hôrky, ako aj ďalšie koncepčné materiály pripravené na národnej a regionálnej
úrovni.

Legislatívne zázemie
Vypracovanie a prijatie tohto dokumentu vyplýva zo Zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a Zákona č.
503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý stanovuje štruktúru PHSR obce.
Podľa tohto zákona PHSR musí obsahovať analytickú časť, súčasťou ktorej je sociálnoekonomická analýza obce a SWOT analýza. Na základe analýzy a SWOT analýzy sú
formulované strategické ciele rozvoja obce, projektové zámery a vybraté priority aktivít.
Zostavené projektové zámery, spojené s návrhom finančného a administratívneho
zabezpečenia, sa stávajú základom rozvojového programu obce na nasledujúce obdobie.
PHSR obce je programový dokument a vypracúva sa na obdobie niekoľkých rokov.
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Význam a využitie PHSR obce
Vypracovaný plánovací dokument spĺňa jeden zo základných princípov regionálnej politiky
EÚ. Je dôležitým dokumentom pri predkladaní projektových žiadostí s cieľom získať
finančnú podporu na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ (ŠF). PHSR zároveň
umožňuje obci koncepčné a plánovité riadenie, spolufinancovanie rozvojových projektov
i vlastných investičných a iných aktivít, prípadne aktivít, ktoré sú financované zo zdrojov
súkromných investorov. Keďže PHSR vzniká v súčinnosti s názormi, potrebami a prioritami
vyjadrenými obecnou komunitou, stáva sa z krátkodobého a strednodobého hľadiska rozvoja
základným zastrešujúcim územným plánovacím dokumentom vo všetkých oblastiach
hospodársko-spoločenského života obce.
PHSR sa chápe ako otvorený dokument reagujúci na potrebné zmeny, zapríčinené vnútornými
alebo vonkajšími faktormi, ktorý sa podľa vopred stanovených pravidiel môže doplňovať,
inovovať a aktualizovať v priebehu ďalších rokov.
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A/ ANALÝZA HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO
PROSTREDIA OBCE

A.1. Vymedzenie a charakteristika riešeného územia
Z hľadiska územno-správneho členenia patrí obec Hôrky do okresu Žilina, Žilinského
samosprávneho kraja. Nachádza sa v „Mikroregióne Hričov“. Z hľadiska kategorizácie
územno-štatistickej jednotky EUROSTAT, vystupuje na úrovni NUTS V. Na základe
Rozhodnutia ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 3/2007 zo 6. júna 2007 bola
obec Hôrky zaradená do zoznamu obcí kohéznych pólov rastu v záujmovom území
inovačných pólov rastu.
Obec leží na západ od mesta Žilina na zvlnených muldách Žilinskej pahorkatiny.
Katastrálne územie obce Hôrky priamo susedí s katastrálnym územím Žilina (kataster
Závodie a Bánová).
Obec Hôrky je malým vidieckym sídlom (menej ako 1.000 obyvateľov) s pomerne
malou rozlohou katastrálneho územia. Je typickým predstaviteľom vidieckeho sídla
s prevažujúcou funkciou bývania, ku ktorej sú priradené funkcie poľnohospodársko-výrobné
a športovo-rekreačné v relatívne ucelených urbánnych areálových prejavoch. Zastavané
územie obce je kompaktné, nerozdelené na časti a tvorí homogénny celok. Z hľadiska širších
väzieb má obec dobrý polohový potenciál s dobrým komunikačným napojením na spádové
cesty dennej migrácie. Dôležitým faktorom je blízkosť nadregionálneho sídla mesta Žilina,
s ktorým má obec výrazné migračno-urbánne vzťahy. Geomorfologické tvarovanie terénu
prirodzene izoluje obec od prudko sa rozvíjajúceho mesta Žilina, čím je zabezpečené
zachovanie charakteru kľudného vidieckeho sídla.

A.2. Východiská a podklady
V procese spracovania PHSR obce Hôrky bol aplikovaný prístup predstavujúci
kombináciu expertnej a komunitnej metódy, ktorý spája profesionalizmus a miestne znalosti.
Cieľom je, aby program rozvoja obce nebol iba „názorom odborníkov“, ale aby bol
zrozumiteľný i pre laikov a slúžil obci a jej obyvateľom. Program rozvoja obce je výsledkom
spolupráce miestnych obyvateľov, podnikateľských subjektov na úrovni obce, miestnej
samosprávy na čele so starostom a odborníkov poskytujúcich asistenciu a metodické vedenie
v iniciačnej fáze.
Spolupráca s uvedenými aktérmi sa realizovala prostredníctvom priamych
neformálnych rozhovorov na tému budúceho smerovania obce. Hlavným partnerom pre
zabezpečenie občianskej participácie bolo vedenie obce. Na začiatku prípravy a tvorby PHSR
bola zostavená pracovná komisia, ktorej členmi boli zástupcovia občanov a samosprávnych
orgánov. Komisia na svojich zasadnutiach zvážila možnosti a potenciál obce a načrtla víziu,
ku ktorej by mala obec dospieť o 10-15 rokov. Aby sa naplnila predstava, bolo nevyhnutné
zhromaždiť faktografický materiál, dlhodobé štatistické ukazovatele a ďalšie analytické údaje,
ktorými sa zmonitoroval súčasný stav hospodársko-spoločenskej situácie v obci. Informácie
boli získané formou prieskumov v teréne, rozhovorov s verejnosťou a predstaviteľmi obce
a z dotazníkového prieskumu. Komisia sa obrátila na občanov a v rámci dotazníkového
prieskumu mohli občania odpovedať na 5 otázok. Touto cestou respondenti identifikovali
svoje potreby a predstavy, prípadne zadefinovali problémy a priority, čo všetko by v obci
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vytvorili, zmenili a vylepšili. Na ďalších zasadnutiach, na základe všetkých dostupných
materiálov, boli zostavené strategické a špecifické ciele, priority aktivít, ich časové
rozvrhnutie a finančné zabezpečenie. Informácie pre analýzy regionálneho kontextu sme
čerpali z rozvojových dokumentov regionálnej úrovne.

Výsledky prieskumu:
1. Čo navrhujete riešiť ako prvé v rámci najbližšieho budúceho rozvoja Vašej obce?
Ako hlavnú prioritu respondenti v svojich dotazníkoch uvádzajú potrebu vybudovať
celoobecnú kanalizáciu. Na ďalšom mieste navrhujú upraviť miestne komunikácie
a vybudovať chodníky. Ďalšie odpovede smerovali do oblasti životného prostredia a ekológie.
Respondenti prieskumu sa dožadujú úpravy verejných priestranstiev, rozšírenia zelene
a likvidácie neriadených skládok. Navrhujú zaviesť pravidelné odvážanie veľkorozmerných
kontajnerov s odpadom, prípadne zriadiť drvičku odpadov. Ďalšie odpovede do prioritného
postavenia zaradili potrebu výstavby nájomných a sociálnych bytov a s tým súvisiace
inžinierske siete a ďalšiu infraštruktúru. Klienti prieskumu si pri tejto otázke všímali aj stav
a potrebu zmien v oblasti bezpečnosti prechodov pre chodcov, zavedenie spomaľovacích
pruhov na miestnej komunikácii, posilnenie funkcie zdravotného strediska a dobudovanie
športového areálu, prípadne detského ihriska.
Záver: Občania obce si plne uvedomujú priority ďalšieho rozvoja, ktoré sa dajú realizovať
iba v rámci väčších investičných aktivít, napr. vybudovanie kanalizácie, miestnych
komunikácií, chodníkov a pod. Niektoré občanmi navrhované aktivity, ktoré im môžu uľahčiť
život, je možné realizovať okamžite v rámci rozpočtu obce alebo požiadavkami na účelové
dotácie (napr. prístup občanov k internetu, zriadenie miestnej televízie, starostlivosť
o pamiatky atď.).

2. Ktoré služby a obchody v obci podľa Vás chýbajú a mali by sa zriadiť?
Obec Hôrky patrí počtom obyvateľov medzi malé obce, čo je hlavnou príčinou nedostatku
v obchodnej a reštauračnej sieti a tiež poskytovaných službách. Občania by si želali viac
obchodov s potravinami, zriadenie mäsiarstva, cukrárne a reštauračného zariadenia na vyššej
úrovni. V oblasti služieb sa dožadujú zriadenia pošty, holičstva a kaderníctva, lekárne, najmä
starší občania by privítali zriadenie domova dôchodcov a rozšírenie opatrovateľskej služby.
Záver: Podnikateľské subjekty v oblasti obchodu a služieb sa správajú ekonomicky, a preto
ďalšie rozširovanie v tejto oblasti sa odvíja od kúpnej sily, ktorá je v obci. Rozšírenie bytovej
výstavby a migrácie obyvateľov z väčších miest, najmä zo Žiliny, môže zmeniť v budúcnosti
demografický vývoj a vytvoriť predpoklad aj pre rozšírenie obchodu a služieb.
Obecný úrad môže v súčasnosti rozvojovým trendom v obchode a službách pomôcť najmä
poskytnutím lacných priestorov, prípadne obecných pozemkov na výstavbu a zriadenie
podnikateľskej jednotky.

3. Aké podnikateľské aktivity by sa mohli v obci rozvíjať?
Položenou otázkou sme zisťovali oblasti a rezervy v podnikateľských aktivitách na území
obce. Odpovede respondentov sa kryjú s odpoveďami v druhej otázke na potrebu zriadenia
a rozšírenia obchodnej siete a služieb. Rezervy v podnikateľských aktivitách vidia respondenti
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pri zriaďovaní kaderníctva, kozmetiky, pedikúry, čistiarne šatstva a opravy obuvi. Veľmi
podnetné sú návrhy na rozvoj agroturistiky a cestovného ruchu, výstavby zábavného parku aj
pre Žilinu, detského lyžiarskeho vleku a zrenovovanie amfiteátra. Ako špecifický návrh sa
javí zriadenie penziónu a výstavba pekárne, kde by sa piekli tradičné pekárenské výrobky.
V rámci podnikateľských aktivít samosprávy respondenti navrhovali zriadenie kompostoviska
a technologickej linky na likvidovanie drevného a rastlinného odpadu.
Záver: Keďže produktívne obyvateľstvo odchádza za prácou mimo obec, aj podnikateľské
aktivity smerujú skôr do priemyselného centra Žiliny. Určité oživenie, najmä podnikateľských
aktivít živnostníkov a remeselníkov by mohlo nastať, ak by sa v obci realizovali významnejšie
investičné aktivity, ako je rozšírenie individuálnej bytovej výstavby, hromadných bytoviek,
rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce a pod. Viaceré druhy služieb by sa dali realizovať
v podvečerných hodinách v rodinných domoch podnikateľov, napr. ide o zriadenie pedikúry,
kozmetiky, zberne pre čistiareň šatstva a bielizne a opravu obuvi.

4. V akom poradí navrhujete riešiť obnovu ciest miestnych komunikácií, výstavbu
chodníkov, parkovísk a kanalizácie?
Vyspelosť respondentov a objektívny prehľad o potrebách v rámci obecnej komunity sa
jednoznačne prejavila pri odpovedi na túto otázku. Respondenti aktivity zoradili nasledovne:
ako prvé požadujú výstavbu kanalizácie, miestnych komunikácií, autobusových zástavok,
chodníkov, parkovísk, reguláciu potoka a úpravu verejných priestranstiev. Veľkú pozornosť
v odpovediach venovali deťom a starostlivosti o areál materskej školy a telovýchovnej
jednoty. Navrhovali zriadenie detských ihrísk a krytej plavárne v areáli školy, ktorá sa javí
ako nereálna vec. Viaceré požiadavky smerovali do oblasti školstva, zriadenie zástavky,
oplotenie areálu, zákaz prechodu áut alebo spomalenie cestnej prevádzky a výraznejšie
dopravné značenie.
Záver: Odpovede a návrhy v rámci tejto otázky by sme mohli rozdeliť do dvoch skupín.
V prvej skupine sú náročné investičné návrhy, ktoré svojou realizáciou môžu závažne zmeniť
technickú infraštruktúru obce. Ich realizácia je však závislá na objeme získaných finančných
prostriedkov. V druhej skupine sú aktivity a činnosti, ktoré môže obecný úrad realizovať
v spolupráci s občianskou aktivitou, prípadne so zariadeniami a subjektami, ktoré v obci
pôsobia. Do úvahy prichádza užší partnerský vzťah so základnou školou, farským úradom,
s prevádzkovateľom odpadového hospodárstva, cestnou a policajnou správou.

5. Čo by sa dalo realizovať pre ďalší rozvoj školstva, zdravotníckych služieb, cestovného
ruchu, kultúry a športu v našej obci?
Na túto otázku prišlo najviac odpovedí z rôznorodých oblastí. Väčšina navrhovaných aktivít
a činností si nevyžaduje vysoké finančné zdroje, ale manažérske zvládnutie v rámci aktivít
spolupráce s obecnou komunitou. Respondenti vytýčili viaceré rozhodujúce body
v spoločensko-kultúrnom živote obce, ktoré by vitalizáciou mohli zasiahnuť do zvýšenia
kvality života občanov. Prvým bodom pozornosti je všeobecná lekárska starostlivosť a s tým
spojené služby. Ide o to, aby táto oblasť, najviac sledovaná občianskou verejnosťou, prešla
prestavbou a zjednodušil sa prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti. Druhým bodom je
školstvo, stav základnej školy a materskej školy, prostredia a okolia, vybavenosť školy,
prístupu občanov na internet, bezpečného prístupu do školy a pod. Tretím bodom je oblasť
športu a telovýchovy, kde je potrebné zrealizovať viaceré investičné aktivity, aby obyvatelia
obce mohli aktívne využívať svoj voľný čas. Do tejto oblasti je zahrnuté aj podnikanie na
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báze agroturistiky, cykloturistiky a rozhodujúcich, pravidelne sa opakujúcich športových
akcií. Posledným bodom sú kultúrne a spoločenské aktivity, obnovenie tradícií, kultúrnych
slávností na báze tvorenia patriotizmu a vzťahu občanov k obci.
Záver: Na základe odpovedí respondentov a ich návrhov treba v spolupráci so všetkými
subjektami, ktoré na území obce vykonávajú svoju činnosť, pripraviť akčný plán pôsobenia,
ktorý i pri malom finančnom zaťažení dokáže zmeniť celkovú klímu a životnú úroveň občanov.
Vytvorené partnerstvá môžu v krátkom čase akcelerovať spoločenský život v obci, čo bude
mať pozitívny vplyv na ďalšie napĺňanie aktivít v rámci PHSR.
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B/ ANALÝZA SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO PROSTREDIA
OBCE

B.1. Prírodné podmienky - geografické údaje
Obec Hôrky leží v Fatransko-tatranskej oblasti v západnej časti Žilinskej kotliny
v doline Hôrčanského potoka. Zásluhou pomerne monotónneho geologického zloženia ráz
územia má charakter pokojnej, málo rozčlenenej krajiny.
Posudzované územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti. Významným znakom
Žilinskej kotliny je malá veternosť s prevládajúcimi vetrami S-J smeru.
Z hľadiska hydrologického členenia patrí kataster obce do povodia Rajčianky a je
odvodňovaný tokom Hôrčanka a Bitarovský potok. Chotár charakterizujú široké močaristé
úvaliny a ploché chrbty. V chotári obce sa nachádza i močiar Kaniža.
Geomorfologická pestrosť terénu a jeho tvarovanie do prirodzenej údolnej zníženiny
dáva sídlu charakter malebnosti a uzavretosti. Výhľadové body na návršiach okolo obce,
najmä lokality Okrúhle (kóta 407), lokalita Žľabové a Biely vrch, umožňujú výhľady na
mesto Žilina a do okolia.
Obec Hôrky má pomerne výhodnú geografickú polohu, je vzdialená od mesta Žilina asi
1,5 km. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 375 m n. m. Katastrálne územie obce
Hôrky priamo susedí s nasledovnými katastrálnymi územiami: z východu, severu a juhu
s katastrálnym územím Žilina (katastre Závodie, Bánová) a zo západu s katastrálnym územím
Bitarová.
Hôrky sú malým vidieckym sídlom s pomerne malou rozlohou katastrálneho územia.
Celková výmera územia obce je 2,317.695 m2, hustota obyvateľstva na 1 km2 je 258.
Zastavané územie obce je kompaktné a nerozdelené na časti. Z hľadiska širších väzieb má
obec dobrý polohový potenciál s dobrým komunikačným napojením na spádové cesty dennej
migrácie. Dôležitým faktorom je blízkosť nadregionálneho sídla mesta Žilina, s ktorým má
obec výrazné migračno-urbánne vzťahy. Geomorfologické tvarovanie terénu prirodzene
izoluje obec od prudko sa rozvíjajúceho mesta Žilina, čím je zabezpečené zachovanie
kľudného vidieckeho sídla.
Obytná funkcia má primeraný charakter občianskej vybavenosti. Hospodársky potenciál
obce možno hodnotiť ako nízky. Ťažiskovým typom hospodárstva je poľnohospodárska
výroba, čiastočne ľahký priemysel (výroba nábytku). Rekreačný potenciál obce sa obmedzuje
na tranzitnú turistiku a cykloturistiku a prímestskú rekreáciu denného charakteru bez
ubytovacích kapacít.

B.2. Osídlenie
Najstaršia história osídlenia katastra obce Hôrky siaha do mladšej doby bronzovej.
Osídlenie bolo doložené archeologickým prieskumom v časti Kopce, kde boli objavené
pozostatky sídla Lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. V lokalite Chrasť boli
identifikované mohylníky pohrebiska z obdobia Veľkej Moravy. Archeologický prieskum
vedený v r. 1943 odkryl niekoľko mohylníkov v lokalite Kopce, v blízkosti štátnej cesty
III/5181, ako i zatiaľ nedatované rozsahom veľké mohylové návršie v polohe Kopenec pri
močiari Kaniža. Pri terénnom prieskume v roku 1946 bolo zistených ďalších päť mohýl
v polohe Chrasť, v súčasnosti už úplne rozoraných.
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Prvá historicky doložená zmienka o obci je z roku 1393, kedy je spomínaná ako súčasť
panstva Strečnianskeho hradu pod názvom „Felfalu“. V neskoršom období sa stala obec
zemianskou obcou, v ktorej väčšinu majetkov vlastnila rodina Akayovcov. Názov obce sa na
začiatku 15. storočia mení na „Crasnahorka“, resp. „Crasnehorky“ a neskôr v roku 1598 sa
spomína názov „Huorky“, pričom patrí panstvu Lietava. Dnešný názov obce Hôrky sa
používa od roku 1920. V zmienke o obci sa uvádza, že v chotári existovali umelé chovné
rybníky a obyvatelia sa zaoberali chovom a spracovaním rýb.
V období rokov 1780-1790 bola obec začlenená do Nitrianskeho dištriktu. Po roku 1948
bola súčasťou Trenčianskej stolice, od roku 1850 Trenčianskej župy a od roku 1923 je
začlenená do Považskej župy a okresu Žilina.
Osídlenie obce bolo charakterizované poľnohospodárskym spôsobom života a rozvojom
remesiel. Súpis z roku 1598 zaznamenal v obci 6 domov, počas prvého sčítania ľudu (1784)
bol celkový počet domov 18. V roku 1970 bolo v obci už 105 domov a obec mala 567
obyvateľov.
V obci sa nachádzajú dvoje Božie muky, a to na križovaní pôvodných historických
ciest. V rámci náboženského života slúži nedávno postavený kostolík, ktorý stojí na mieste
staršej kaplnky.

B.3. Erb, vlajka a symboly obce
Obec mala v minulosti erb s motívom bližšie nešpecifikovanej rastliny. Odtlačok
pečatidla z 18. storočia s kruhopisom Sigil / lum / P ossessionis / HVORKY na dokumente z
roku 1856 uverejnil M. Klapita, c.d., s.53 n. Na obecnej nedatovanej pečati s priemerom 25
mm sú v obraze tri listnaté ratolesti, na každej sedí vták. Kolopis SIGIL / LUM / .P /
OSSESSIONIS/ .HVORKI. Toto pečatidlo použili ešte v roku 1860. Dodnes je známych viac
odtlačkov tohto pečatidla. Najmladší ním overený dokument je zatiaľ z roku 1871. Je isté, že
obec toto pečatidlo používala až do začiatku minulého storočia. Z kancelárskej praxe ho
vylúčila až nápisová pečiatka s textom TRENCSÉN VÁRMEGYE ZSOLNABERKESZ
KÖZSÉG*1906*. Historický symbol obce treba chápať ako krík, na ktorom sedia tri vtáčatá.
Farby vlajky obce korešpondujú s erbom.

B.4. Obyvateľstvo - domový a bytový fond
Obyvateľstvo
Obec Hôrky je vidieckym sídlom s prevládajúcou obytnou funkciou. Obec má v súčasnosti
631 obyvateľov, z toho 314 mužov a 317 žien. Podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov
a bytov v roku 2001 je v obci 169 trvale obývaných bytov v rodinných a bytových domoch.
Z dlhodobých sledovaní vývoja počtu obyvateľov obce Hôrky možno usúdiť, že
najdynamickejší rozvoj obec zaznamenala v rokoch 1930 až 1980. Medzi týmito rokmi sa
počet obyvateľov zdvojnásobil. Trend v priaznivom vývoji stúpajúcej tendencie nárastu
obyvateľstva obec Hôrky zaznamenala aj za posledných 10 rokov.
Vývoj počtu obyvateľov v obci Hôrky v období 1869-2006
1869
1900
1930
1961
Rok
193
185
280
506
Počet
obyvateľov
Zdroj: Územný plán obce Hôrky
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567

2005
615

2006
631
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Veková štruktúra obyvateľstva obce je pomerne vyvážená, čo je dobrým predpokladom
budúceho demografického, ale i socio-ekonomického rozvoja. Vyvážený je i pomer pohlaví
a to vo všetkých vekových kategóriách okrem najstaršej generácie.
Počet obyvateľov podľa pohlavia a územia za rok 2005
Stav k 01.01.2005
Stredný (priemerný)
Územie
stav
Hôrky
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
615
307
308
616
308
308

Stav k 31.12.2005
spolu
628

muži
313

ženy
315

Zdroj: Štatistický úrad SR

Vekové zloženie obyvateľstva podľa pohlavia k 31.12.2005
predproduktívny produktívny
poproduktívny Priemerný
index
Rok
vek (0-14)
vek (15-54)
vek
vek
starnutia
(15-59)
(55+Ž) (60+M)
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži ženy muži ženy muži
2005
49
51
180
214
86
48
39,92 37,76 175,51 94,12
Zdroj: Štatistický úrad SR

Podľa sledovania v roku 2005 bol celkový prírastok obyvateľstva 13 obyvateľov, čo
predstavuje aktívne saldo vo vývoji pohybu obyvateľov. Zaujímavý je najmä mechanický
pohyb obyvateľov, ktorý predstavuje 14 novo prisťahovaných obyvateľov, čo naznačuje
pozitívny trend v záujme o bývanie v obci.

Zloženie obyvateľstva na základe náboženskej príslušnosti
Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2001 sa najviac obyvateľov hlási k Rímskokatolíckej
cirkvi - 551, ku Gréckokatolíckej - 1, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania - 9
obyvateľov. Bez vyznania alebo nezistených bolo 39 obyvateľov.

Národnostné zloženie
K Slovenskej národnosti sa hlási v obci 593 obyvateľov, k Českej národnosti 6 a nezistený
bol 1 obyvateľ.

Vzdelanostná štruktúra
Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a podľa najvyššieho skončeného stupňa školského
vzdelania
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
a
Základné
Učňovské (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské spolu
Vysokoškolské podľa zamerania:
- univerzitné
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Muži
1

Ženy
2
35
123
33
32
6
17
17

75
73
24
48
17
12
12

Spolu
3
110
196
57
80
23
29
29

4

3

7
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7
5
1
56
302

- technické
- ekonomické
- poľnohospodárske
Deti do 16 rokov
Úhrn

2
7
0
49
298

9
12
1
105
600

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

Z občanov nad 16 rokov, ktorí už ukončili povinnú školskú dochádzku, má väčšina ukončené
stredoškolské vzdelanie bez maturity alebo s maturitou, u starších občanov prevláda základné
vzdelanie.

Ekonomická aktivita obyvateľstva
Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania
a podľa odvetvia hospodárstva
Odvetvie
hospodárstva

a
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
Ťažba nerastných surovín
Priemyselná výroba
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových
vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru
Hotely a reštaurácie
Doprava, skladovanie a spoje
Peňažníctvo a poisťovníctvo
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby,
výskum a vývoj
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Školstvo
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
EA bez udania odvetví
Spolu

Ekonomicky aktívne osoby
z toho
muži
ženy
spolu odchádza do
zamestnania
1
2
3
4
5
3
8
1
1
0
1
1
1
3
4
4
40
29
69
51
8
5
13
13
17
5
22
13
26
20
46
35
2
19
1
11

7
6
6
16

9
25
7
27

5
18
7
23

11
5
1
1
34
183

13
22
2
4
12
153

24
27
3
5
46
336

16
16
3
2
5
213

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

Ekonomicky aktívnych obyvateľov je 86,4 %, čo predstavuje mierne vyššiu ako priemernú
ekonomickú aktivitu obyvateľstva SR. Keďže obec ponúka obmedzený počet pracovných
miest (cca 86 stálych pracovných miest), väčšina obyvateľov odchádza za prácou do Žiliny,
alebo iných centier, prípadne do zahraničia. Podľa prieskumu v roku 2006 obec Hôrky
evidovala 6 nezamestnaných obyvateľov v produktívnom veku, čo predstavuje mieru
nezamestnanosti 0,009 %.
Obec má vysoký sídelný potenciál s možnosťou nárastu obyvateľov do roku 2020 na
odhadovaných cca 1.200 obyvateľov. V navrhovanom období sa predpokladá vytvorenie
nových pracovných príležitostí, čo by mohlo priaznivo vplývať na zníženie nezamestnanosti
v obci.
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Bytový fond
Zastavané územie obce Hôrky je kompaktné a nerozdelené na časti. Domový a bytový fond je
zastúpený najmä objektmi rodinných domov s rôznou vekovou štruktúrou a stavebnotechnickým stavom a mierou technického vybavenia. Najväčší prírastok bytového fondu bol
zaznamenaný v rokoch 1946 až 1970 (71), posledných 15 rokoch bolo vybudovaných 16
nových bytových jednotiek.
Charakteristika domového a bytového fondu
Ukazovateľ
Počet
Počet
Počet
Počet
Celkový
Celkový Počet
obývaných neobývaných počet obývaných neobývaných počet osôb na
domov
domov
bytov
bytov
jeden
domov
bytov
byt
167
2
12
0
3,08
169
12
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

Stavebno-technický stav objektov bytového a domového fondu je uspokojivý. Pre bývanie sú
nespôsobilé 3 objekty. Približne 5 objektov vykazuje potrebu nutnej rekonštrukcie. Súčasná
vybavenosť bytov spĺňa priemerné štandardné podmienky.

Vybavenie trvale obývaných bytov
Vybavenie
bytov
1
12

a
Bytov spolu
z toho:
s plynom zo siete
s vodovodom
v byte
mimo bytu
bez vodovodu
nezistené
s kanalizáciou
prípojka na kanalizačnú
sieť
septik (žumpa)
so splachovacím záchodom
s kúpeľňou alebo sprchovacím kútom

Počet
osôb v bytoch
2
37

10
12
12
0
0
0
0
0

33
37
37
0
0
0
0
0

2
12
12

37
12
12

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

Bytový fond v obci Hôrky v roku 2007
Objekty
Bytové domy
Obývané rodinné domy
Neobývané rodinné domy
Budovy na podnikanie, v správe práv. osôb
Budovy slúžiace občanom (OcÚ, MŠ, kostol, TJ)
Chaty - záhradné
Zdroj: Obecný úrad Hôrky
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Počet
2
167
2
3
4
2

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hôrky

Malá vzdialenosť obce Hôrky od mesta Žilina, ako i atraktivita lokality ako sídla vidieckeho
typu, je dôvodom na prípravu územia pre nové lokality na výstavbu rodinných domov. Pre
tento zámer je potrebné pripraviť nové zóny výstavby tak, aby sa do roku 2020 mohlo v obci
vystavať plánovaných 219 rodinných domov. Návrh ÚPN-O rieši rozvoj bývania
v jednotlivých rozvojových zónach situovaných z väčšej miery v extraviláne a sčasti
dostavbou voľných plôch v intraviláne. Navrhované rozvojové zóny sú lokalizované podľa
analýz a syntéz celého multidisciplinárneho prierezu posúdenia územia z hľadiska vhodnosti
potenciálneho rozvoja, vhodnosti predmetných lokalít pre funkciu bývania, dostupnosti
technického vybavenia územia, dopravou a inžinierskymi sieťami a s ohľadom na
minimalizáciu environmentálnych rizík a ekologickej záťaže.
Návrh rozvoja domového a bytového fondu v jednotlivých rozvojových zónach do roku 2020
č. RZ
Počet Počet ObložPočet
Typ funkcie Podlaž- Horizont
RD
BJ
nosť obyvateľov a zástavby
nosť výstavby
13
13
3,3
42,9
IBV1+1
2008
RZ1
„Pod Kútom“
izolované RD
28
28
3,3
92,4
IBV1+1
2008
RZ2
„Chrasť- Pod Borie“
izolované RD
16
16
3,3
52,8
IBV1+1
2008
RZ3
„Pod cintorínom“
izolované RD
41
41
3,3
135,3
IBV1+1
2012
RZ4
„Nad Studňou“
izolované RD
51
51
3,3
188,3
IBV1+1
2016
RZ5
„Severozápad“
izolované RD
50
66
3,3
189
IBV1+1
2010
RZ6
„Záhumnie“
izolované RD
36
36
3,3
118,8
IBV1+1
po 2020
RZ-V
1, 2, 3
izolované RD
235 251
600,3
SPOLU
Zdroj: ÚPN-O Hôrky
Vysvetlivky:
RZ
rozvojová zóna - návrh
RZ-V rozvojová zóna - výhľad
RD
rodinný dom
BJ
bytová jednotka
IBV individuálna bytová výstavba
1+1 RD jednopodlažné, podpivničené s využiteľným podkrovím

Mimo popísaných rozvojových zón je rozvoj bývania navrhnutý na nezastavaných parcelách
a prelukách v jestvujúcom zastavanom území obce. V jej centrálnej časti je navrhnutá
jednotlivá zástavba so zmiešanou funkciou bývania a občianskej vybavenosti vo forme
drobných služieb obyvateľstvu, maloremesiel a pohostinstva.
V prípade naplnenia potenciálu prisťahovania nových obyvateľov, hlavne mladých rodín, by
v budúcnosti mohlo dôjsť k zlepšeniu demografického profilu obce a zabezpečeniu
stabilnejšej základne pre dlhodobý rast počtu obyvateľov prirodzenou menou.
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C/

HOSPODÁRSKA ZÁKLADŇA

C.1. Výrobná činnosť
Hospodársky potenciál obce Hôrky možno hodnotiť ako nízky. Zóna
poľnohospodársko-výrobná je reprezentovaná areálom PD Agrodružstvo Bánová
Hospodársky dvor Hôrky.
V obci pôsobia nasledovné podnikateľské subjekty:
Stolárska dielňa - cca 45 m2 výrobných plôch, 1 pracovné miesto;
Spoločnosť DOMARK - výroba nábytku, nachádza sa v areáli PD Agrodružstvo Bánová;
Hospodársky dvor Hôrky, zamestnáva 27 zamestnancov;
Autoservis - autoopravy, údržba osobných a malých úžitkových automobilov, 8
zamestnancov, cca 350 vozidiel ročne;
Predaj propán-butánových tlakových nádob - súkromný predaj v rodinnom dome;
Predaj sudového vína - súkromný predaj sudového vína v rodinnom dome;
Predajňa potravín - samoobslužný a pultový predaj, 3 pracovné miesta;
Pohostinstvo - 2 pracovné miesta.
Samostatným areálom technickej vybavenosti je priestor stožiarového vykrývača Slovak
Telecom s priľahlým areálom.
V nasledujúcom období sa predpokladá zriadenie ďalších malých výrobných prevádzok
ľahkého priemyslu s nezávadnou technológiou, v kombinácií s občianskou vybavenosťou, ako
aj služieb podporujúcich rozvoj rekreácie v obci. Vytváranie pracovných príležitostí
v budúcnosti môže zabezpečiť rozvoj cestovného ruchu a investičné aktivity spojené
s komplexnou prestavbou obce.
Hospodársky potenciál je možné v budúcnosti zlepšiť prípravou plôch pre rozvoj
podnikateľských aktivít v oblasti bezzávadnej drobnej výroby postupnou premenou areálu
Agrodružstva Bánová na zónu výroby bez environmentálneho zaťaženia.

C.2. Poľnohospodárstvo
V katastrálnom území je ťažiskovým typom hospodárstva poľnohospodárska výroba
s akcentom na pozberové práce a mechanizačný dvor. Zóna poľnohospodárskej výroby je
plošne tvorená najmä plochami ornej pôdy, plochami trvalých trávnych porastov a sadov
a plochami lesnej krajiny. Obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy spolu je 178,35 ha,
z toho pripadá na ornú pôdu 115,35 ha, trvalé trávne porasty 57,22 ha a ostatné plochy 5,78
ha.

Úhrnné hodnoty druhov pozemkov v k. ú. Hôrky
Územie
Celková výmera územia (ha)
Hôrky Spolu
Poľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska pôda
orná záhrada trvalý
lesný
vodná
zast.
ostatná
pôda
trávny pozemok plocha plocha a plocha
porast
nádvorie
231,77 127,74
7,49
59,55
5,60
1,43
24,84
5,10
Zdroj: Štatistický úrad SR
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Areál poľnohospodárskeho družstva tvorí Hospodársky dvor Hôrky, ktorý patrí Agrodružstvu
Bánová a plní funkciu mechanizačného strediska so zameraním na pozberové úpravy obilnín,
mechanizačné dielne a garážovanie vozidiel pre celé družstvo. Zamestnaných je tu 5 osôb.
Lesy riešeného územia patria do lesného hospodárskeho celku Dubeň. Zaradené sú v kategórii
lesov osobitného určenia s prevažujúcou funkciou zdravotno-rekreačnou (prímestské lesy).
V k. ú. Hôrky sa nachádza len menšia časť (cca 6 ha) lesného porastu, ktorý zasahuje zo
susedného katastrálneho územia Bánová pod názvom Bánovský háj. Lesné porasty a pozemky
obhospodaruje Urbárske spoločenstvo a Lesné pozemkové združenie Hôrky.
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D/

DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA OBCE

D.1. Cestná doprava
Obec Hôrky má dobrý polohový potenciál s dobrým komunikačným napojením na
spádové cesty dennej migrácie. Napojenie obce na nadradenú dopravnú sieť zabezpečuje
cesta tretej triedy III/5181 Dolný Hričov - Žilina, ktorá v šírkovom usporiadaní cesty C6,5/50
prechádza krajom osídlenia obce. Rozdeľuje obec a fyzicky oddeľuje areál Základnej školy
od obce. Tým je komplikovaný najmä prechod detí navštevujúcich školu cez túto dopravnú
komunikáciu v značne neprehľadnom a nebezpečnom úseku. Obostavaný úsek predstavuje
cca 450 m. Z cesty III/5181 odbočuje do obce niekoľko komunikácií funkčnej skupiny C obslužných, ktoré zabezpečujú obsluhu všetkých objektov v obci.
Podružná sieť komunikácií:
 miestne komunikácie s asfaltovým povrchom
 miestne komunikácie s pevným povrchom
 poľné cesty
Stav zvršku ciest je nevyhovujúci, vyžaduje si úpravy povrchu s vybudovaním súbežných
chodníkov podľa možnosti a šírky vozoviek. K úprave miestnej siete komunikácií sa pristúpi
po ukončení celoobecnej kanalizácie.
Hromadná preprava osôb do obce Hôrky je zabezpečovaná autobusmi SAD Žilina. Obcou
prechádzajú linky vedené po ceste III/5181 do Brezian, Bitarovej a Ovčiarska, na ktorej majú
dve zástavky (v každom smere jednu).
K dopravným prvkom radíme aj úsek cesty od Závodia do Brezian prechádzajúci cez Hôrky,
ktorý je zaradený do siete cykloturistických trás Slovenska (trasa č. 26, tzv. Žilinská).
Územie

Hôrky

Dĺžka miestnych
komunikácií
(km)
4,5

Dĺžka
vybudovaných
chodníkov (km)
0,8

Mosty

5

Linky autobusov
SAD miestneho
významu
3

Zdroj: Štatistický úrad SR

V nasledujúcom období bude potrebné:
1. pokračovať v rekonštrukcii miestnej siete komunikácií, rozšíriť ich priechodnosť
a zabezpečiť súbežnými chodníkmi v miestach s koncentrovaným peším pohybom,
2. chodníky treba realizovať okolo hlavných obslužných komunikácií, okolo prístupovej
cesty od Žiliny, súčasne s výstavbou nových autobusových zastávok,
3. vybudovať prístupové cesty do navrhovaných rozvojových zón bývania (RZ1 - RZ6),
4. vybudovať nadradenú dopravnú infraštruktúru dopravných systémov - vybudovanie
IV. Okružnej, ako mestského okruhu, križovatka z D1 pre napojenie Žiliny-západ,
5. riešiť z hľadiska bezpečnosti prechod detí, navštevujúcich základnú školu, cez
dopravnú komunikáciu III/5181 v značne neprehľadnom a nebezpečnom úseku.
V obci sa nachádza 1 most cez hlavnú komunikáciu a 4 mostíky, ktorými sa premosťujú cesty
a potok. Ich stav je vyhovujúci a vyžadujú si iba bežnú údržbu.
Parkovanie vozidiel dnes prebieha v rámci obslužných komunikácii a spevnených plôch pri
obecnom úrade, kostole, škôlke, ihrisku a cintoríne. Počet a rozsah parkovacích miest je
-17-

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hôrky

nevyhovujúci a bude potrebné zabezpečiť ďalšie priestory na parkovanie pri obecnom úrade,
materskej škole, ako aj parkoviská pri nových alebo rozširujúcich sa zariadeniach ako
základná vybavenosť športu a rekreácie, obchodná vybavenosť, ostatné služby.
Po zlepšení stavu infraštruktúry možno očakávať aj zvýšenie atraktivity obce, ktoré by sa
malo prejaviť rozvojom rekreácie a rozšírením oddychového priestoru najmä pre mestské
obyvateľstvo.

D.2. Miestna vodovodná sieť
Obec Hôrky je zásobovaná pitnou a požiarnou vodou systémom zo skupinového
vodovodu Žilina - za vodojemom Lietava, napojenie na hlavnú trasu DN 350 VDJ Lietava VDJ Bánová 3 v katastri mestskej časti Bánová. Prívodné potrubie do vodojemu Hôrky je
gravitačné DN 100, z vodojemu je pitnou a požiarnou vodou zásobovaná iba obec Hôrky.
Vodojem má objem 1 x 100 m3, minimálna hladina je 411,70 m n. m., maximálna hladina je
415,00. Na trase vodovodného potrubia sú rozmiestnené podzemné požiarne hydranty. Obec
je v súčasnej dobe zásobovaná vodou v dostatočnom množstve a vyhovujúcich technických
parametroch, kapacita vodných zdrojov je zatiaľ postačujúca.
Potreba pitnej vody pre lokalitu Hôrky (r. 2005)
Popis
Počet
Špec. potreba
obyvateľov
/l.d-1.MJ-1/
Primárny sektor
600
135,0
Sekundárny sektor
50
120,0
Terciálny sektor
600
12,5
Spolu

Qd
/m3.d-1/
81,0
6,0
15,0
112,0

Qd max
Qr
/m3.d-1/
/m3.rok-1/
121,5
29.565,0
9,0
2.190,0
22,5
5.470,0
153,0
37.225,0

Zdroj: ÚPN-O Hôrky

D.3. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obec Hôrky nemá vybudovanú kanalizáciu. V súčasnosti jednotlivé obytné domy
a zariadenia využívajú sústreďovanie odpadu do domových žúmp, resp. septikov. Menej ako
5 % nehnuteľností (hlavne novostavby) prevádzkuje domové čistiarne odpadových vôd,
z ktorých prečistená voda je odvádzaná do Hôreckého potoka. Uvedený stav v čistení
a odvádzaní odpadových vôd má nepriaznivý dopad na kvalitu povrchových a podzemných
vôd a zhoršuje životné prostredie. Je nutné pripraviť projekt a vybudovať v obci kanalizačnú
sieť, cez ktorú budú odpadové vody odvádzané na ČOV Žilina. Po postupnom napojení
všetkých domácnosti na kanalizačný systém sa podstatne zlepší životné prostredie v obci a
vytvoria sa lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo ako nevyhnutný základ pre
trvaloudržateľný rozvoj.

D.4. Palivová základňa
Z hľadiska zásobovania obce energiami je možné konštatovať, že územie je pomerne
dobre zásobované. Obec je plošne plynofikovaná. Zemný plyn je využívaný na vykurovanie,
varenie a prípravu teplej úžitkovej vody v domácnostiach, materskej škole, základnej škole,
obecnom úrade a ďalších objektoch. Zdrojom pre zásobovanie obce zemným plynom je
„Považský plynovod“ vedený cca 150 m od zastavaného územia obce. Na území obce je
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vybudovaná regulačná stanica plynu RS-500 VTL/STL, RS-Hôrky s menovitým výkonom
500 m3.h-1.
Spôsob vykurovania trvale obývaných bytov
Spôsob vykurovania

Počet

Ústredné kúrenie diaľkové
Ústredné kúrenie lokálne
na pevné palivo
na plyn
elektrické
Etážové kúrenie
na pevné palivo
na plyn
ostatné
Kachle na pevné palivo
Iné
Spolu

bytov

osôb v bytoch

133
59
51
15

483
218
216
55

2
2
2
9
21
169

10
8
8
19
70
630

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

Zásobovanie teplom je realizované decentralizovaným spôsobom s využívaním zemného
plynu, pevných palív a elektrickej energie.
V riešenom území sa nenachádza žiadny objekt, ktorý využíva alternatívny zdroj energie.
Pre výhľadové obdobie nebude kapacita regulačnej stanice zemného plynu dostatočná.
Pre nové objekty vybavenosti a IBV navrhujeme potrebu tepla riešiť spaľovaním zemného
plynu a tam, kde sa potreba tepla rieši spaľovaním uhlia a elektrickej energie, navrhujeme
využiť vykurovanie biomasou, čím sa zlepší aj životné prostredie v danej oblasti.

D.5. Zásobovanie elektrickou energiou
Katastrálnym územím obce Hôrky prechádzajú nasledovné VVN (110 kV) vedenia.
Vzdušné vedenie VVN
Názov trasy od - do
Varín - L. Lúčka
VE. H. Hričov - L. Lúčka

kV
110
110

Č.vedenia Správca
Poznámka
7704
SSE a.s. Prechádzka záujmovým územím
7873
SSE a.s. Prechádzka záujmovým územím

Zdroj: ÚPN-O Hôrky

Zásobovanie riešeného územia z 22 kV vedenia č. 201
Vzdušné vedenie VN
Názov trasy od - do
ZA - Bitarová, atď

kV
22

Č.vedenia Správca
Poznámka
201
SSE a.s. Napája záujmové územie

Zdroj: ÚPN-O Hôrky

Sekundárny rozvod je riešený zo štyroch transformačných staníc 22/0, 42kV:
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Zoznam 22kV/0, 4KV transformačných staníc
Názov stavby a lokalita
kV
Celkový inštalovaný výkon
v kVA
22/0,42
630
Obec Hôrky
22/0,42
160
Obec + PD Hôrky
22/0,42
250
Obec + škola
22/0,42
2 x 250
Vysielač Hôrky
1 540
Spolu

Správca
SSE a.s.
SSE a.s.
SSE a.s.
SSE a.s.

Zdroj: ÚPN-O Hôrky

Stav verejného osvetlenia je dobrý, sieť sa bude rozširovať do lokalít novej výstavby.
Pre výhľadové obdobie do r. 2025 bude kapacita a rozmiestnenie trafostaníc nedostatočná, je
potrebné plánovať výstavbu ďalších trafostaníc pre novú IBV, polyfunkčný objekt
a občiansku vybavenosť.

D.6. Informačné toky, telekomunikácie, pošta, informačné zariadenia
Telekomunikačné siete
Telefonizácia územia Hôrky je riešená z digitálnej telefónnej ústredne, ktorá sa nachádza
v riešenom území. Cez obec Hôrky prechádzajú metalické aj optické káble, ktoré zabezpečujú
napojenie riešeného územia a pokračujú aj do priľahlých obcí. Televízny, rozhlasový signál
ako aj mobilná sieť operátorov T-Mobile a Orange sú riešené z vysielacej stanice Hôrky,
pričom pokrytie týmito sieťami je veľmi dobré.
V súčasnosti sa využíva v obci pripojenie na internet v budove obecného úradu. Verejný
prístup na internet nie je.
V obci nie je pošta. Pre zriadenie poštovej prevádzky v obci Hôrky nie sú predpoklady
v zmysle Zákona č. 507/2001 Z. z. Poštovú službu pre obec Hôrky zabezpečuje prevádzka
Žilina 4.

Informačný systém
Obec Hôrky nemá vybudovaný komplexný informačný systém. Chýbajú navigačné tabule,
ktorými by sa popisovali možnosti a ponuky cestovného ruchu a turizmu, dopravy, služieb,
turistických trás a cyklotrás, prípadne prírodných zvláštností a ubytovania. Chýbajú smerové
informačné tabule do jednotlivých oblastí obce a dolín a prepojenia na okolité obce a prírodné
krásy - Súľovské skaly, Lietavský hrad. Chýba centrálna informačná tabuľa na námestí
s mapou lokality a popisom rôznych možností obce, ktoré by mohli zaujať návštevníka.
Východiskom sa javí zriadenie informačnej kancelárie cestovného ruchu s možnosťou
prístupu na internet a súčasne vybavenej dostatočným propagačným materiálom obce a jej
okolia. Do informačného systému je potrebné zapojiť všetky subjekty, ktoré pôsobia v oblasti
obchodu, služieb a aktivít cestovného ruchu a turizmu.
Občania získavajú informácie o dianí v obci prostredníctvom miestneho rozhlasu a informácii
vo vývesných skrinkách v obci.
Tok šírenia informácií medzi občanmi, vzájomná komunikácia s obecným úradom,
zastupiteľstvom a starostom obce môžu získať novú a lepšiu úroveň pri zriadení obecného
informačného portálu. Tento portál by sa mal stať obdobou „obecných novín“. Môže
vzniknúť ako komunikačný uzol, ktorý bude monitorovať život v obci, nabádať k občianskej
diskusii, uľahčí obojsmerný prístup k informáciám a umožní občanom aktívne sa zapájať do
rozhodovania o budúcnosti obce.
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Keďže ide o internetovú stránku, predpokladá sa, že do jej aktualizácie sa budú zapájať najmä
mladšie vekové kategórie, čo výrazným spôsobom prispeje k väčšej angažovanosti a záujmu
mladých ľudí o aktivity v obci. Posilní sa ich lokálpatriotizmus a hrdosť na svoju obec.
Redakčnú radu obecného informačného portálu by mali tvoriť zástupcovia všetkých
záujmových skupín v obci.
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E/

OBCHOD A OSTATNÉ SLUŽBY

Obchodná a reštauračná sieť
Základnú obchodnú vybavenosť v obci tvorí 1 predajňa potravín a rozličného tovaru.
Jestvujúca predajňa nestačí pokryť potreby obyvateľov a sortiment tovaru nie je príliš bohatý.
Pre starších občanov je tiež problémom prekonať vzdialenosť do predajne.
Navrhujeme výstavbu polyfunkčného domu, ktorý by bol situovaný do bytovej zóny (RZ 5)
a súčasťou ktorého by bol obchod potravín, zmiešaného tovaru, prípadne mäso-údeniny,
cukráreň.
V obci sú v prevádzke 2 pohostinstvá a predaj sudového vína v rodinnom dome.
V rámci navrhovaného polyfunkčného objektu možno uvažovať aj so zriadením menšej
reštaurácie. Bude potrebné vytvoriť kapacity na ubytovanie a stravovanie.

Zariadenia ďalších služieb
V obci Hôrky je autoservis, stolárska dielňa a predaj propán-butánových tlakových nádob.
Absentujú služby ako napr. kaderníctvo, čistiareň odevov, oprava obuvi a pod. Nevýrobné
služby navrhujeme sústrediť do polyfunkčného domu.

Vývoz odpadu
Na území obce sa nenachádza žiadna riadená skládka odpadov. Systém nakladania s odpadmi
je upravený Programom odpadového hospodárstva pre obec Hôrky pre roky 1994-2005. Zber
odpadu je čiastočne separovaný, pričom sú separované nasledovné kategórie druhov odpadov
podľa Zákona č. 223/2001 Z. z.:
 Vytriedený odpad: sklo, plasty, batérie a akumulátory, vyradené elektrické
a elektronické zariadenia, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť;
 Objemový odpad.
Obec zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera vývoz veľkoobjemového odpadu
a drobného stavebného odpadu veľkoobjemovými kontajnermi na skládku Považský Chlmec.
Celkový ročný objem odpadu je podľa sledovaní minulých období cca 84 ton, z čoho
zneškodňovaný odpad je cca 70 ton.
Obec zriadila v priestoroch za ihriskom kompostovisko, kde sa zhodnocuje odpad zo záhrad,
cintorína a verejnej zelene.
Z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja je nutné zamerať sa na odstraňovanie neriadených
skládok odpadov. Zabezpečí sa tým nielen skvalitnenie životného prostredia, ale i rozšírenie
priestoru pre ďalšie aktivity.

Ostatná vybavenosť
Obecný úrad - nachádza v centrálnej časti obce a reprezentuje administratívne zariadenie
v obci. Objekt je technicky nevyhovujúci a vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Pred budovou
obecného úradu je vytvorená plocha, ktorá môže po celkovej revitalizácii slúžiť ako malé
námestie obce. V centre je priestor pre vytvorenie oddychovej zóny. Je potrebná výsadba
zelene, osadenie lavičiek a vybudovanie malého detského dopravného ihriska.
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Požiarna zbrojnica a Dom smútku - sú umiestnené v jednom objekte v centrálnej časti obce.
Dom smútku si vyžaduje rekonštrukciu.
Cintorín - sa nachádza na okraji katastrálneho územia v polohe pod vodojemom, plocha
cintorína je 4,1 ha, plošný potenciál je dostatočný na pochovávanie zosnulých pre najbližších
15-20 rokov.
V areáli cintorína je v navrhovanom období potrebná úprava oplotenia a chodníkov.
Miera a kvalita potrieb občianskej vybavenosti sa javí ako primeraná a na súčasný stav
dostatočná. Pre navrhované obdobie (2007-2017) je nutné uvažovať s nárastom lokálnych
potrieb základnej i vyššej vybavenosti (napr. pošta, ambulancia lekára, domov dôchodcov).
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F/

ŠKOLSTVO, KULTÚRA, TELOVÝCHOVA

F.1. Školstvo
V obci Hôrky sa nachádza základná škola, ktorú navštevuje 246 žiakov a materská
škola s celkovou kapacitou 40 miest, ktorú v súčasnosti navštevuje 35 detí. Základná škola
Hôrky, ktorá bola postavená v r. 1977, je spádovou školou pre okolité obce. Navštevujú ju
žiaci z Hôrok, Bitarovej, Brezian, Ovčiarska a sídliska Žilina - Hájik. Je plnoorganizovanou
integrujúcou školou s ročníkom 1.-9. s jednosmenným vyučovaním.
Základná škola je umiestnená v samostatnom areáli s dostatočným rozptylovým
a rozvojovým potenciálom. Pozostáva z 3 pavilónov: hlavnej budovy, v ktorej prebieha
vyučovací proces, telocvične a dielní a budovy školskej jedálne a kuchyne. V hlavnej budove
je riaditeľňa, zborovňa, 10 tried a 5 špeciálnych učební. Na každom poschodí sú
zrekonštruované sociálne zariadenia - WC, sprchy. Vykurovanie je zabezpečené zemným
plynom z vlastnej kotolne.
Zamestnanci školy: 18 pedagógov (z toho 2 vedenie), 5 správnych zamestnancov a 4
zamestnanci školskej jedálne.
Škola je zapojená do projektov: Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola, Európa v škole,
Elektronizácia školskej knižnice.
Vysoká úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, výsledky vo vyučovaní cudzích jazykov,
najmä angličtiny a IKT, široká možnosť aktivít Strediska žiackej záujmovej činnosti
v mimovyučovacom čase pre deti robí školu príťažlivou pre žiakov a rodičov nielen
z okolitých obcí, ale aj zo Žiliny. Škola i v budúcnosti očakáva nárast počtu žiakov.
V roku 2003 škola získala právnu subjektivitu. V tomto roku sa zlúčila s materskou školou
a MŠ SR ju zaradilo do siete pod názvom: Základná škola s Materskou školou 010 04 Hôrky.
Materská škola sa nachádza v centrálnej časti obce. Je to dvojtriedne účelové zariadenie
s herňou, spálňou, zariadením osobnej hygieny, šatňou a samostatnou kuchyňou a jedálňou.
Zamestnancami škôlky sú 4 pedagógovia (z toho 1 vedenie) a 3 nepedagogickí pracovníci.

ZŠ aj MŠ si vyžadujú komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu - zateplenie, novú strechu,
zastrešenie átria, dobudovanie areálu školy a škôlky polyfunkčnými objektmi na relaxačnorozvojovú pohybovú aktivitu detí a žiakov a obstaranie ich vnútorného zariadenia. Športový
areál navrhujeme rozšíriť o ďalšie ihriská pre kolektívne športy, strelnicu.
Z hľadiska bezpečnosti detí je potrebné oplotiť areál Materskej školy, spomaliť cestnú
premávku a osadiť výraznejšie dopravné značenie v blízkosti školy.
Areál školy vzhľadom na značne veľkú rozlohu môže v navrhovanom období spĺňať
polyfunkčný význam. V areáli navrhujeme výstavbu polyfunkčného objektu - Dom
sociálnych služieb s bezbariérovými bytmi a zdravotné stredisko, ktoré môže slúžiť aj pre
spádové obce.
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F.2. Kultúra
Kultúrno-historický potenciál možno hodnotiť ako slabý. V obci sa nenachádza žiadna
kultúrna, historická, spoločensky cenná alebo atraktívna pamiatka, objekt alebo lokalita.
Kultúrne vyžitie obyvateľov obce umožňujú zariadenia reprezentované kultúrnym domom
a knižnicou. Kultúrny dom, v ktorom sa koná väčšina kultúrnych aktivít sa nachádza
v blízkosti obecného úradu v centrálnej časti obce. Priestory sú využívané občanmi obce na
poriadanie spoločenských posedení, osláv jubileí, pohrebné kary. Spoločenská miestnosť má
kapacitu max. 160 miest.
Kultúrny dom vyžaduje komplexnú rekonštrukcia budovy a vnútorného zariadenia.
V obci je miestna knižnica, ktorá je umiestnená v Materskej škole Hôrky. Knižný fond zahŕňa
náučnú a odbornú literatúru pre deti a dospelých, detskú literatúru, beletriu. Každoročne sa
knižný fond obnovuje, knižnica má 3.258 knižničných jednotiek. Záujem zo strany občanov
o výpožičky kníh je na dobrej úrovni. Celkom je prihlásených 115 čitateľov. Technický stav
knižnice je vyhovujúci, je potrebné vybaviť MK novými regálmi, vykonať úpravu miestnosti
knižnice a do budúcnosti zaviesť elektronické služby.
V obci sa nachádza rímsko-katolícky Kostol Božského srdca Ježišovho, postavený v r. 19931994 na mieste pôvodnej kaplnky, ktorý patrí do farnosti Lietava. V katastri sa nachádzajú
dvoje Božie muky, a to na križovaní pôvodných historických ciest.

F.3. Kultúrno-spoločenský a spolkový život
Obec Hôrky potrebuje rozvíjať tradície, ktoré sa k nej viažu. Záujem širšej verejnosti
o dianie v obci je možné vzbudiť rôznymi kultúrnymi a spoločenskými aktivitami.
K obohateniu spoločenského života by prispela intenzívnejšia spolupráca a výmenné kontakty
s inými obcami. Je tiež potrebné zohľadňovať špecifické potreby rôznych skupín z hľadiska
veku - mládeže a dôchodcov a zabezpečiť intenzifikáciu spoločenských kontaktov pre tieto
skupiny.
Cieľom je rešpektovať potenciál takých kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov,
ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy regiónu
a integráciu kultúrnohistorického povedomia nielen u občanov, ale aj u návštevníkov týchto
podujatí. Ide o snahu ukázať, že obec skutočne žije rozvíjaním svojej kultúry, histórie
a tradičných miestnych zvyklostí.

F.4. Telovýchova a šport
Športovo-rekreačné vyžitie obyvateľov obce vo voľnom čase je obmedzené tým, že
obec nie je dostatočne vybavená zariadeniami pre telesnú kultúru. Rekreačnou zónou v obci je
futbalové ihrisko ako samostatný oplotený areál s tribúnou a menšími ihriskami na loptové
hry.
V nasledujúcom období navrhujeme v priestoroch okolo jestvujúceho ihriska dobudovať
komplexný rekreačno-športový areál, rozšíriť športové a rekreačné plochy o tenisové kurty,
oddychovú zónu na prechádzky, detské ihrisko s hojdačkami a preliezačkami a ďalšie
vybavenie. Je potrebná obnova a prestavba prevádzkovej budovy, v ktorej sa nachádzajú
sociálne zariadenia a reštaurácia, obnova a prestavba garáže pre autobus a vybudovanie
parkoviska.
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Obec Hôrky nemá vo svojej urbánnej štruktúre samostatné alebo oddeliteľné plochy
rekreačných areálov a neeviduje žiadne rekreačné zariadenie.
Z hľadiska potenciálu má obec perspektívu pre rozvoj relaxačno-športovo-oddychových
aktivít v priestoroch lesoparku medzi obcami Hôrky a Bánová.
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G/

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

V obci nie je zriadené zdravotné stredisko a nie je ani zabezpečená dochádzka lekára do
obce. Nie je tu ani ordinácia zubného lekára. Občania dochádzajú za lekárskou starostlivosťou
do zdravotných stredísk v Žiline. V súvislosti s rozvojom obce navrhujeme zriadiť
v budúcnosti ambulanciu detského lekára a lekára pre dospelých v priestoroch plánovaného
polyfunkčného objektu.
V obci Hôrky sa nenachádza žiadne zariadenie sociálnej starostlivosti. Starostlivosť
o bezvládnych občanov v obci je zabezpečená formou opatrovateľskej služby. Pre osamelých
dôchodcov, ktorí o to požiadajú, je v spolupráci so ZŠ Hôrky zabezpečovaný v pracovných
dňoch dovoz obedov. Ideálnym stavom by bolo vybudovanie sociálneho zariadenia alebo
aspoň denného stacionára pre seniorov, chorých a postihnutých občanov.
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H/

CESTOVNÝ RUCH

Základným cieľom rozvoja cestovného ruchu je zabezpečenie vyššej životnej úrovne
a zlepšenie kvality života celej obecnej komunity. Obec Hôrky má pre rozvoj cestovného
ruchu výrazný potenciál a to v pozitívnych prírodných danostiach a v relatívne zachovalom
životnom prostredí. V zmysle Koncepcie územného rozvoja Slovenska (2001) je v riešenom
území v súčasnosti zastúpená rekreačná aj vidiecka turistika.
Poloha obce v blízkosti mesta Žilina a neďaleké atraktívne lokality ako sú Súľovské skaly,
Skanzen Lietavská Svinná a Lietavský hrad, vytvárajú pre vidiecky turizmus dobré
predpoklady.
Z hľadiska existujúcej štruktúry rekreačných aktivít obec Hôrky ponúka rekreačný
potenciál v oblasti pešej turistiky a cykloturistiky a dennej prímestskej rekreácie
(prechádzkové trasy, rekreačný beh, hubárčenie) bez ubytovacích kapacít. Cykloturistická
trasa prechádzajúca cez kataster obce Hôrky vedie pomimo zóny cestnej automobilovej
dopravy popri Rajčianke zo Závodia cez Hôrky, Brezany, Podhorie, Babkov, Zbyňov do
Rajeckých Teplíc a späť cez Turiansku dolinu, Višňové a Rosinu do Žiliny.
Pre účely spoločenských stretnutí obec vybudovala v lokalite Kopce na východnej hranici
katastra oddychovú plochu s malou chatkou, lavičkami a spevnenou plochou, ktorá je
príležitostne využívaná ako piknikové miesto.
V súčasnosti nie sú v obci ubytovacie kapacity. Stravovaciu kapacitu má len pohostinstvo
v centrálnej časti obce.
V katastrálnom území a ani v zastavanej časti územia sa nenachádzajú žiadne atrakcie
a zaujímavosti historického, prírodného alebo spoločenského významu.
V budúcnosti by mala v obci Hôrky popri hlavnej funkcii (obytnej zóny) existovať
doplnková funkcia, a to: zóna prímestskej rekreácie obyvateľov mesta Žilina. V súčasnosti sa
chalupnícka rekreácia uplatňuje len v malej miere. Drevenice, ktoré sa v obci nachádzajú,
priestorovo nevyhovujú dnešným nárokom na bývanie. Ďalšie napredovanie v rozvoji CR je
možné uskutočniť estetizáciou prostredia v priestoroch lesoparku medzi obcami Hôrky a
Bánová s prípadným rozšírením ponúkaných služieb a skvalitnením ubytovacích
a stravovacích služieb v obci. V lokalite rozvojovej zóny - „Záhumnie“ je pre plánovanú IBV
potrebné odvodniť prirodzenú mokraď a urobiť protipožiarnu nádrž. Spodné vody je možné
využiť na umelo vytvorené prírodné jazierko, vysadiť líniovú zeleň a vytvoriť oddychovú
zónu s lavičkami. V zime môže jazierko slúžiť ako klzisko. Je potrebné zlepšiť kvalitu
cyklotrás, prípadne nasmerovať podnikanie v CR na zriadenie agrofariem a využiť tradičné
pestovanie plodín a chov domácich zvierat.
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I/

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Obec Hôrky leží v západnej časti Žilinskej kotliny. Kataster obce patrí do povodia rieky
Rajčianka. Záujmovú oblasť odvodňuje Hôrčanský potok, ktorý pramení v katastri. Severný
úsek toku je lemovaný brehovými porastami, čistotu toku ovplyvňuje chemizácia
poľnohospodárskej pôdy, dolný úsek pod intravilánom je už značne znečistený. Obec nemá
vybudovanú kanalizáciu. Povrchové vody sú najviac znečistené v zastavanom území a pod
ním, najmä priesakmi a výtokmi z netesnených žúmp rodinných domov, splaškami zo
spevnených komunikácií a plôch, sypaním odpadu do recipientu a vytváraním čiernych
skládok. Na zabezpečenie ochrany spodných vôd je potrebné vybudovať kanalizáciu a všetky
objekty napojiť na kanalizačnú sieť. Znečistenie pochádza aj z poľnohospodárskej činnosti od
priesakov a splavenín agrochemikálií z plôch využívaných ako orná pôda. Časť toku
Hôrčanského potoka je regulovaná, prevažne v rámci intravilánu, ale i v časti extravilánu.
Južnou hranicou katastra preteká Bitarovský potok, ktorý je regulovaný po celej hraničnej
dĺžke.
Negatívnymi faktormi, ktoré ovplyvňujú celkové životné prostredie v intraviláne obce
je nedostatočne využívaný areál poľnohospodárskeho družstva a schátralé hospodárske
objekty pri rodinných domoch. Tento stav je zapríčinený malou solventnosťou občanov, ich
odchodom za prácou a lepšími podmienkami vo väčších mestských aglomeráciách.
Pôdy v katastri, najmä veľkoplošne obrábaná orná pôda sa vyznačuje nízkym stupňom
ekologickej stability a nízkou diverzitou. Odstránením porastov na medziach a rozptýlenej
zelene boli narušené prirodzené väzby v ekosystéme, zvýšila sa erózia pôdy, vplyvom
používania pesticídov na ochranu rastlín sa ohrozili zdroje podzemných a povrchových vôd.
V riešenom území je lokalizovaných niekoľko aktívnych zosuvových území
a potenciálne stabilizovaných zosuvov. Tieto majú priamy súvis so svahovitosťou,
erozívnosťou pôd, ich podmáčaním a spôsobom ich obhospodarovania.
Tektonická aktivita územia patrí medzi silné negatívne faktory. Seizmicita 8° MCS
a blízkosť tektonického zlomu ovplyvňujú spôsob výstavby v riešenej lokalite.
V chotári obce sa nachádza močiar Kaniža. Z významných biotopov sa na západnom
okraji intravilánu v lokalite Žľabové zaznamenali podmáčané plochy s porastom vysokých
trstín (biotop národného významu).
Kvalita ovzdušia v obci Hôrky je ovplyvnená produkciou emisií z lokálnych zdrojov
znečistenia ovzdušia a taktiež diaľkovým prenosom škodlivín. Obec je plynofikovaná,
znečistenie ovzdušia spôsobené emisiami z lokálneho vykurovania pevným palivom (cca 3 %
domácností) je zminimalizované. Negatívnym javom ovplyvňujúcim životné prostredie
územia obce hlukovou záťažou a znečistením ovzdušia je automobilová doprava vedúca
obcou po ceste III/5181. Toto znečistenie môže byť znížené výsadbou izolačnej zelene.
Neupravený povrch miestnych komunikácií tiež negatívne ovplyvňuje životné prostredie
obce.
Na území obce sa nenachádza žiadna riadená skládka odpadov. Obec má kompostovisko.
Odvoz odpadu má obec zabezpečený zmluvne podľa druhu odpadu. V katastrálnom území
evidujeme dve neriadené skládky odpadu.
K zlepšeniu stavu životného prostredia obce prispeje nielen dobudovanie a skvalitnenie
environmentálnej infraštruktúry v obci, ale i revitalizácia námestia, výsadba parku ako súčasti
námestia a zvyšovanie povedomia občanov o potrebe aktívnej účasti pri ochrane životného
prostredia.
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J/

MAJETKOVÉ POMERY

Obec Hôrky vlastní budovu obecného úradu, kultúrny dom, verejnú knižnicu, budovu
základnej školy, materskej školy, dom smútku, budovu TJ, budovu požiarnej zbrojnice,
autobusové zástavky, mosty, verejný vodovod, verejné osvetlenie a komplexne spravuje celú
verejnú technickú infraštruktúru.
Celková výmera územia obce Hôrky
Poľnohospodárska pôda
Lesný pozemok
Vodná plocha
Zastavaná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
Spolu

1,947.857 m2
56.027 m2
14.331 m2
248.441 m2
51.039 m2
2,317.695 m2
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K/

SWOT ANALÝZA

Pre vytvorenie stratégie usmernenia budúceho rozvoja obce je dôležité prezentovať
výsledky sociálno-ekonomickej analýzy obce vo forme SWOT analýzy.
SWOT analýza slúži ako praktický nástroj na hodnotenie stavu územia a aktivít, ktoré sa
v ňom uskutočňujú. Silné a slabé stránky opisujú vnútorný stav týkajúci sa najmä
minulosti a prítomnosti obce, príležitosti a ohrozenia sa týkajú vonkajších faktorov
a majú skôr väzbu na budúcnosť obce. Svojím usporiadaním silné - slabé stránky,
príležitosti - ohrozenia, tvoria podstatu úvah, ktoré sú potrebné pri formulovaní
stratégií budúceho vývoja obce, ako zachovať alebo rozvíjať jej silné stránky, ako
odstraňovať resp. eliminovať slabé stránky, ktoré z budúcich príležitostí možno využiť
pre jej ďalší rozvoj a akými aktivitami možno čeliť očakávaným ohrozeniam jej
ďalšieho rozvoja.
(skratka SWOT je odvodená z anglického Strengths = silné stránky, Weaknesses = slabé
stránky, Opportunities = príležitosti, Threats = ohrozenia)
SWOT analýza obce Hôrky obsahuje vybrané relevantné výsledky prieskumu, ktoré boli
v ďalšej etape doplnené o objektívne zistené faktory.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 dobrý polohový potenciál s dobrým
komunikačným napojením na spádové
cesty dennej migrácie (cesta III/5181)
 blízkosť nadregionálneho sídla Žilina
 vybudovaná technická infraštruktúra
 dostatok kvalitnej pitnej vody
 región s kvalitným životným
prostredím
 tiché, kľudné prostredie vidieckeho
sídla vhodné na oddych i bývanie
 lokalizácia lesa osobitného určenia
 dostatok plochy na rozvoj IBV
 vysoký sídelný potenciál s možnosťou
nárastu obyvateľov
 vysoký potenciál v dostupnosti
pracovných príležitostí
 dobrý potenciál pre rozvoj malej
výroby
 dostatok pracovnej sily
 pozitívne vekové zloženie obyvateľov
 vyššie percento obyvateľov
v produktívnom veku
 dostatočná kapacita školských budov
 dobrý potenciál pre rekreačný
turizmus (cykloturistické trasy)
 zaujímavá morfológia terénu vhodná
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 nevyhovujúci stavebný a technický
stav miestnych komunikácií,
chodníkov, turistických trás
 absencia kanalizácie v riešenom území
 potenciálne znečistenie povrchových
a podzemných vôd
 nedostatok verejnej zelene
 absencia logického, historickým
vývinom konštituovaného centra obce
 pomalé rozvíjanie malého a stredného
podnikania
 komplikované vlastnícke vzťahy
(súkromné, urbariát)
 zhoršujúci sa stav materiálnotechnickej základne škôl
 zlý stav školskej infraštruktúry
 nedostatok kapitálu na rozvoj
agroturistiky a vidieckej turistiky
 nedostatok finančných prostriedkov na
realizáciu investičných zámerov
 nevyužívanie financovania investícií
z fondov EÚ
 nízka kúpyschopnosť domáceho
obyvateľstva
 slabé využitie a malá podpora
separovaného zberu komunálneho
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pre rôzne formy cestovného ruchu
 blízkosť obce k turisticky atraktívnym
lokalitám - Súľov, Lietavský hrad
 plynofikácia obce
 vybudovaný systém zberu
komunálneho odpadu
 vypracovaný aktuálny Územný plán
obce Hôrky
 členstvo obce v združení obcí
s názvom „Mikroregión Hričov“

PRÍLEŽITOSTI

odpadu
 nízke zhodnotenie biologicky
rozložiteľných odpadov
 nízka miera využívania IT technológií
 málo rozvinuté profesné a záujmové
štruktúry občianskej spoločnosti
 chýbajúci informačný systém v obci
 slabý záujem občanov o kvalitu
životného prostredia
 nedostatočná občianska vybavenosť
v oblasti služieb
 absencia zariadenia sociálnej
starostlivosti
 chýbajúce prepojenie medzi Domom
smútku a cintorínom skľudnenou
dopravou
OHROZENIA

 strategická dopravná poloha - dobrá
dostupnosť k pracovným a rekreačným
aktivitám
 pripravované rozšírenie miestnej siete
komunikácií a inžinierskych sietí
 výborné podmienky pre rozvoj IBV
 zrýchlenie tempa bytovej výstavby,
čím sa dosiahne zvýšenie úrovne
bývania
 vybudovanie kanalizácie v obci
 propagácia a zavedenie separovaného
zberu v obci
 kompostovanie
 možnosť rozvoja relaxačno-športovooddychových aktivít
 rozvoj zariadení pre kultúrne aktivity
obyvateľov
 reálne možnosti rekonštrukcie
obecných budov (obecný úrad,
hasičská zbrojnica, ZŠ, MŠ, TJ)
 možnosť revitalizácie námestia
a parkové úpravy
 atraktívne prírodné prostredie
a predpoklady pre rozvoj CR
 podhorská oblasť so značnou rozlohou
lesa
 dostatok pracovnej sily
 možnosti rozvoja služieb (pošta)
 možnosti rozvoja obchodu,
reštauračných služieb a ubytovania
 možnosti prípravy plôch pre rozvoj
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 dopravná preťaženosť komunikácií
s rizikom dopravných nehôd
 prechádzanie štátnej cesty III/5181 cez
intravilán obce
 nedostatočná obnova bytového fondu
 nedoriešené majetkovoprávne vzťahy
 nezáujem občanov o stav životného
prostredia
 absencia ekologického vedomia
 limitovanie rozvojových plôch obce
vedeniami technickej infraštruktúry
 malá odvaha obyvateľov vstupovať do
podnikateľských aktivít
 konzervatívnosť obyvateľstva
 nízka využiteľnosť pracovnej sily na
území obce
 ochrana ekologicky významných častí
a prvkov krajiny
 potreba riešenia vlastníckych práv pri
investíciách spoločenského záujmu
 zložitosť vysporiadania vlastníckych
vzťahov
 absencia kanalizácie v riešenom území
 nedostatočná spolupráca niektorých
občanov
 nedostatočné stravovacie a ubytovacie
kapacity
 nedostatočná úroveň v kvalite služieb
 zlý technický stav budov vo
vlastníctve obce
 nedostatok finančných prostriedkov
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malej výroby
 možnosti využitia voľných plôch na
investičné aktivity podľa priority
 reálne možnosti výstavby
polyfunkčného domu (vlastnícke
práva, financovanie)
 možnosti pre vybudovanie funkčného
vykrývača na internet
 rozšírenie prístupu k internetu pre
verejnosť
 možnosti pre rozvoj chatárskej a
chalupárskej rekreácie
 pripravované zariadenia pre voľnočasové a športové aktivity
 možnosti získania finančných
príspevkov z fondov EÚ, prípadne
iných typov grantov
 vhodné podmienky pre rozvoj
ekologického poľnohospodárstva
 vytvorenie nových pracovných
príležitostí a ďalší pokles
nezamestnanosti
 transformácia pôvodnej hospodárskej
základne na podnikanie v agroturizme
 propagácia regiónu

 finančná náročnosť prístupu ku
kvalitným informačným sieťam
 zarastanie lúk a pasienkov
 absencia koordinácie rozvoja vidieka
 prehlbovanie disproporcií medzi
ponukou a dopytom na trhu práce
 nízka motivácia pre zotrvanie mladších
vekových skupín na vidieku

Základné problémy v obci
















nevybudovaná kanalizácia
je potrebné pripraviť podmienky a lokality pre výstavbu nových rodinných domov
nevyhovujúci stav miestnych komunikácií
odchod aktívnej vrstvy obyvateľov za prácou mimo región
nedoriešené vlastnícke vzťahy súkromných vlastníkov, obce, urbariátu z minulého
obdobia
neúplné služby pre obyvateľstvo (obchod, ambulancia lekára, ubytovacie a rekreačné
služby, nevýrobné služby)
obyvatelia nemajú možnosť prístupu na internet z verejného miesta
pozemky v správe a vlastníctve Slovenského pozemkového fondu
nedostatočne využívaný areál hospodárskeho dvora
doteraz nevyužité možnosti financovania projektov pre rozvoj obce zo štrukturálnych
fondov
chýba kapitálovo silná vrstva obyvateľov, ochotných investovať v obci
pasívny postoj časti obyvateľov obce k spoločensko-ekonomickému rozvoju obce
nedostatočné využívanie existujúceho prírodného bohatstva obce pre rozvoj zimnej
i letnej turistiky - turistické trasy, cyklotrasy
nedostatočný priestor pre voľnočasové aktivity
absencia športovo-oddychového areálu pre obecnú komunitu
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K.1. Strom problémov obce Hôrky

Nerozvinutá ponuka
obchodu a služieb.
Slabý trh práce.

Chýbajúce prvky skrášľujúce obec.
Neupravená verejná zeleň.

Nízka podnikateľská
aktivita. Chýbajúci
rozhodujúci investori.

Monoštrukturálna
ekonomická základňa.

Divoké skládky a odpady.

Slabá adaptácia obyv.
potrebám trhu práce.

Nevyhovujúci stav objektov:
OÚ, ZŠ, MŠ

Slabý ekonomický
rozvoj v obci.

Ekologická nestabilita krajiny
a absencia diverz. prírodných
zdrojov.

Nízka miera využitia
ľudského potenciálu.

Nevyhovujúci technický stav
majetku obce. Potrebná
výstavba, prestavba, obnova.

V obci slabo
zastúpený
podnikateľský sektor:
- upadajúce
poľnohospodárstvo,
- remeselná výroba,
obchod, služby.

Nízke ekologické povedomie ľudí.
Upadajúca krajinotvorba.

Malá obec s nízkym
počtom obyvateľov.

Nedostatok finančných
prostriedkov na investičný
rozvoj.

Nedostatok finančného
kapitálu v súkromnom
sektore, chýbajúci
investori.
Transformácia
poľnohospodárstva strata pracovných
príležitostí.

Nedoriešené odpadové
hospodárstvo, chýbajúce
kompostovisko.

Vyššie percento
obyvateľov so
základným vzdelaním.

Nedostatočná starostlivosť
o úpravu verejných priestranstiev.
Chýbajúce oddychové zóny.

Chýbajúca regulácia Hôrčanského
potoka.
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Pasívny postoj
obyvateľov
(kritika bez
následnej
aktívnej účasti
na odstraňovaní

Technicky zastaralé osvetlenie
a miestny rozhlas, chýba
kanalizácia, nedobudované
miestne komunikácie, chodník
Nevybudované centrum obce.

Chýbajúce plánovacie
dokumenty obce.
Nepripravenosť obce pre
investičné aktivity.
Nevysporiadané vlastnícke
vzťahy. Chýbajúca projektová
dokumentácia.

príčiny

príčiny

Malý záujem
obyvateľov o rozvoj
obce.

problémy

problémy

Časté povodne a záplavy.

dôsledky

dôsledky

Nízka dôchodková
úroveň a štandard
života obyvateľov.
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K.2. Vízia
Vízia rozvoja obce
Po naplnení všetkých plánovaných, najmä investičných aktivít, ktoré sú zahrnuté v záveroch
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územnom pláne, sa obec Hôrky stane v priebehu
nasledovných 10-15 rokov modernou obcou strednej veľkosti s kompletne vybudovanou
infraštruktúrou i dostupnými službami pre obyvateľstvo a návštevníkov, zároveň si zachová
svoje kvalitné prírodné prostredie a stane sa vyhľadávanou lokalitou na bývanie a rekreáciu
najmä mestského obyvateľstva zo Žiliny.
Pre načrtnutie novej vízie obce Hôrky sa okrem analýz a auditu celého katastra obce
a spracovaného Územného plánu obce Hôrky brali do úvahy aj strategické zámery a ciele
rozvoja Žilinského kraja, Koncepcia rozvoja cestovného ruchu ŽSK. Tieto koncepcie sú plne
v súlade so záujmom a predstavou obyvateľov obce. K naplneniu tejto vízie bude potrebné
vybudovať komplexnú infraštruktúru so zameraním na využitie čo najväčšieho počtu svojich
prírodných, materiálnych a ľudských zdrojov.
Ak sa kompletne využije súčasný potenciál, pri správnom skĺbení výrobnej, obytnej
a rekreačnej funkcie má obec Hôrky veľké predpoklady stať sa významným strediskom
presahujúcim rámec Mikroregiónu Hričov.
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L/

ROZVOJOVÉ POTENCIÁLY

Na základe prezentácie výsledkov auditu územia, zdrojov obce a výsledkov SWOT
analýzy boli identifikované súčasné rozvojové potenciály obce Hôrky v náväznosti na rozvoj
„Mikroregiónu Hričov“.

Ľudské zdroje
 dobrý predpoklad budúceho demografického a socio-ekonomického rozvoja
 vysoký sídelný potenciál s možnosťou nárastu obyvateľov v najbližších 20 rokoch
 dostatok vhodnej pracovnej sily
 vysoký potenciál v dostupnosti pracovných príležitostí
Prírodný, sídelný a kultúrno-historický potenciál
 zachovalé prírodné danosti
 tradície v organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí
 výborné možnosti pre rozvoj IBV, predpoklad nárastu bytov a domov
 dostatok možností pre ďalší rozvoj občianskej vybavenosti a sociálnej
infraštruktúry
 dobrý polohový potenciál s dobrým komunikačným napojením na spádové cesty
dennej migrácie

Cestovný ruch a rekreácia
 prírodné krásy a danosti v blízkom okolí obce
 doteraz nevyužívané možnosti v zriaďovaní privátneho ubytovania
 rozvoj ďalších služieb pre cestovný ruch
 rozvoj relaxačno-športovo-oddychových aktivít v priestoroch lesoparku
 prímestská denná rekreácia bez ubytovacích kapacít, tranzitná turistika
a cykloturistika
 dobré prepojenie na väčšie sídla - Žilina a blízke centrá cestovného ruchu - Súľov,
Rajecké Teplice, Lietavský hrad

Hospodárstvo a podnikanie
 priestor pre rozvoj maloobchodu a služieb pre obyvateľstvo
 dobré podmienky pre rozvoj malej výroby (drevárske dielne, nábytkársky
priemysel)
 reálne možnosti výstavby polyfunkčného domu (vlastnícke práva, financovanie)
 tradícia poľnohospodárskej výroby.
Väčšina faktorov identifikovaných ako rozvojový potenciál je spätých s oblasťou rozvoja
občianskej vybavenosti, podnikania, cestovného ruchu a turizmu. Tieto oblasti spolu s obytnou
funkciou sa stávajú pre obec dominantnými na obdobie najbližších 10-15 rokov.
Rozvojové potenciály je dôležité využívať komplexne, pretože naplnenie ich vzájomného
vzťahu a súvislostí prinesie rozhodujúce výsledky a prosperitu obce.
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M/ STRATEGICKÉ CIELE ROZVOJA OBCE

Ciele rozvoja obce
Rozvojová stratégia obce vychádza z výsledkov auditu územia, komplexných analýz
hospodársko-sociálnej situácie, zo SWOT analýzy, z identifikovaného rozvojového potenciálu
a z ďalších faktografických údajov a porovnaní. Definovanie globálneho cieľa a strategických
cieľov v jednotlivých oblastiach hospodársko-sociálneho rozvoja obce je dôležité z hľadiska
naplnenia rozvojových zámerov a priorít obce. Pod každý strategický cieľ sú zahrnuté priority
investičného i neinvestičného charakteru. Tie sa môžu podľa situácie, potreby a finančného
zabezpečenia dopĺňať a modifikovať tak, ako si to spoločensko-ekonomický vývoj v obci
bude vyžadovať. Globálny cieľ a strategické ciele však majú svoju dlhodobú platnosť a ich
naplnenie je zárukou budúcej rozvinutej a prosperujúcej občianskej komunity.

Globálny cieľ rozvoja obce
POSTUPNE
DOBUDOVAŤ
A
REALIZOVAŤ
KOMPLEXNÚ
REVITALIZÁCIU SÍDLA HÔRKY PODĽA ZADEFINOVANÝCH
POTRIEB, ABY SA DOCIELILA BUDÚCA VŠEOBECNÁ PROSPERITA
OBYVATEĽOV OBCE.
Strategické ciele rozvoja obce
1. Pozitívne využiť rozvojový potenciál obce (prírodné prostredie a danosti, duchovné
hodnoty, ľudský potenciál) v rámci investičných i neinvestičných aktivít, podporené
finančným príspevkom zo ŠF EÚ.
2. Zabezpečiť všestranný rozvoj obce a to dobudovaním občianskej a technickej
infraštruktúry.
3. Posilniť pozitívny demografický vývoj rozšírením individuálnej bytovej výstavby,
hromadnej bytovej výstavby, rozvojom školstva, kultúry a telovýchovy, teda kompletnej
občianskej infraštruktúry.
4. V dostatočnej miere využiť a podporiť rôzne formy rozvoja podnikania, rozšíriť
možnosti trhu práce najmä rozvojom cestovného ruchu, drobnými výrobňami
a stavebnými aktivitami.
5. Rozvinúť všestrannú aktivitu komunity obce vo všetkých oblastiach spoločenského
a kultúrneho života na základe spolupráce a tvorby partnerstiev.
6. Vytvárať priestor na vzostup spoločenského vedomia prístupom k informáciám,
celoživotnému vzdelávaniu a informačným technológiám.
Vychádzajúc z uvedených strategických cieľov pre nasledujúcich 10-15 rokov treba
uskutočniť aktivity v týchto oblastiach:
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 dobudovať technickú infraštruktúru (kanalizácia)
 zamerať sa na rozvoj cestovného ruchu
 vytvárať podmienky pre vybudovanie rodinného zázemia, najmä v bytovej
výstavbe, v sociálnej oblasti starostlivosti o rodinu - udržať pozitívny index
vitality
 podporovať ďalší rozvoj sociálnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti
v obci
 podporovať všestranný rozvoj služieb, maloobchodu a možnosti
sebarealizácie občanov
 podporovať ekonomické aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu,
agroturistiky, tradičných remesiel a výroby, obchodu, poľnohospodárstva,
lesníctva
 vytvárať podmienky pre zriadenie nových pracovných príležitostí
v tradičných i menej tradičných vidieckych sektoroch s primeranými
príjmami
 rozvíjať kultúrne a historické tradície a duchovný život na báze
spolupatričnosti, patriotizmu a národnej identity
 vytvárať estetické, ekologicky čisté životné prostredie so zreteľom na trvalo
udržateľný rozvoj v rámci mikroregiónu
 podporovať zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov a to: celoživotným
vzdelávaním, využívaním informačných technológií.

-38-

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hôrky

N/

Aktivita

PRIORITY ROZVOJA OBCE, OPATRENIA, AKTIVITY

Popis aktivity

Realizátor/Realizátori Predpokladaná
doba realizácie

Predpokladané
finančné náklady/
Zdroj financovania

1. INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA
1.1. Individuálna bytová
výstavba

* Podpora budovania individuálnej bytovej
výstavby v obci - príprava územia pre nové
lokality v rámci územného plánu obce:
Lokality: RZ1 - „Pod Kútom“
RZ2 - „Chrasť - Pod Borie“
RZ3 - „Pod cintorínom“
RZ4 - „Nad Studňou“
RZ5 - „Severozápad“
RZ6 - „Záhumnie“
* Vypracovanie štúdií vybraných lokalít za
účelom IBV.
* Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov
a vlastníckych vzťahov vo vybraných lokalitách.
* Vybudovanie infraštruktúry v RZ1 - RZ6.
* Vytvorenie cca 235 stavebných pozemkov.
* Realizácia IBV podľa výsledkov štúdie.
* Predpokladaná výstavba 235 rodinných domov.

Obec
Malí a strední
podnikatelia
2007 - 2010
Individuálni stavebníci

Vlastné zdroje obce
a stavebníkov,
stavebné úvery,
ŠFRB/MVRR SR

2007 - 2010

650 tis. SKK

2007 - 2008

2 mil. SKK

2008 - 2013

40mil. SKK

2008 - 2020

800 mil. SKK

2. HOSPODÁRSKA ZÁKLADŇA, SLUŽBY A PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE V OBCI
2.1. Komplexná
rekonštrukcia areálu
Agrodružstva Bánová
Hospodársky dvor Hôrky

* Vypracovanie štúdie komplexnej rekonštrukcie
areálu Agrodružstva Bánová - zmena funkcie.
* Vypracovanie PD na rekonštrukciu areálu projektová príprava na zriadenie prevádzok
drobnej výroby.
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Obec
Malí a strední
podnikatelia
Agrodružstvo Bánová

2007 - 2017

250 tis. SKK
1,5 mil. SKK
Vlastné zdroje obce,
úvery,
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* Dobudovanie potrebnej infraštruktúry.
* Výstavba nových objektov.
* Investičné aktivity potenciálnych
podnikateľských subjektov v oblasti výroby.

2.2. Polyfunkčný objekt rozšírenie obchodnej siete

* Vypracovanie projektovej dokumentácie.
Podnikateľské subjekty 2008 - 2009
* Rozšírenie siete obchodov: predajňa potravín a
2010 - 2013
mäsa, cukráreň, čajovňa, zmiešaný tovar a iné.
* Zavedenie služieb pre obyvateľov: oprava
obuvi, kaderníctvo a pod.

2.3. Dlhodobá podpora
miestnych začínajúcich
podnikateľov

* Výber vhodných priestorov pre novovznikajúce Obec
podnikateľské subjekty.
Živnostníci
* Usporiadanie vlastníckych vzťahov.
* Vytvorenie motivačného podnikateľského
prostredia.
* Príprava technickej dokumentácie - stavebné
povolenie.
* Podpora rozvoja služieb, drobných prevádzok.

2007 - 2020

4 mil. SKK
Podľa druhu
zvolených aktivít
zdroje miestnych
podnikateľov,
mikropôžičky
Podľa druhu
zvolených aktivít
vlastné zdroje obce
vlastné zdroje
investorov
Podľa druhu
zvolených aktivít
Vlastné zdroje obce
vlastné zdroje
investorov
úvery

3. DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA OBCE
3.1. Výstavba nových a
rekonštrukcia miestnych
komunikácií

3.2. Výstavba
a rekonštrukcia chodníkov
v intraviláne

* Vypracovanie projektovej dokumentácie.
* Stavebné povolenie.
* Investičné aktivity - zameriavanie, výstavba a
rekonštrukcia 2,5 km miestnych komunikácií.
* Obnova krytu po výstavbe kanalizácie.
* Vysporiadanie pozemkov.
* Príprava geometrického plánu, technická
dokumentácia.
* Stavebné povolenie.
* Investičné aktivity - výstavba 300 m
chodníkov.
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Obec
VÚC

2007 - 2008
2007 - 2013

Obec
Vlastníci dotknutých
pozemkov

2007 - 2010

150 tis. SKK
750 tis. SKK
7,5 mil. SKK
Vlastné zdroje obce
ERDF
150 tis. SKK
750 tis. SKK
Vlastné zdroje obce
ERDF
300 tis. SKK
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3.3. Vybudovanie
parkovacích plôch v obci

* Vysporiadanie vlastníckych vzťahov.
* Vypracovanie projektovej dokumentácie.
* Realizácia investičných aktivít.
3.4. Komplexná
* Príprava projektovej dokumentácie pre
rekonštrukcia mosta
komplexnú rekonštrukciu mosta.
* Komplexná rekonštrukcia mosta - investičné
aktivity.
3.5. Modernizácia
* Vypracovanie projektu výstavby novej a
autobusových zastávok
modernizácie pôvodných autobusových zástavok.
a stavba novej autobusovej * Realizácia projektu modernizácie
zástavky
autobusových zástavok v obci.
3.6. Vybudovanie obecnej * Vypracovanie projektovej dokumentácie.
kanalizácie
* Vybudovanie kanalizácie s napojením na ČOV.
* Napojenie domácností na kanalizačný systém.

Obec

2007 - 2010

Obec

2007
2007 - 2013

Obec

2007 - 2008
2008 - 2010

Obec
2007 - 2013
VÚC
Severoslovenská
vodárenská spoločnosť

3.7. Rekonštrukcia
a rozšírenie rozvodnej
vodovodnej siete

* Rekonštrukcia vodovodnej siete o dĺžke 250 m. Obec
* Dobudovanie vodovodnej siete o dĺžke 3.000
Severoslovenská
m.
vodárenská spoločnosť

2007 - 2017
2007 - 2017

3.8. Rozšírenie
plynofikácie v obci do
rozvojových zón pre
objekty novej IBV

* Príprava a odsúhlasenie projektovej
dokumentácie s SPP, a. s. - OZ Žilina
* Realizácia investičných aktivít.
* Plynofikácia nových lokalít IBV a občianskej
vybavenosti.
* Rokovania s SSE a.s.
* Vypracovanie projektovej dokumentácie na
rozšírenie rozvodnej elektrickej siete a na
vybudovanie trafostaníc v obci + zvýšenie
kapacity existujúcich.
* Realizácia rozšírenia elektrickej siete v obci.
* Výstavba 2 trafostaníc a investičné aktivity

2008

3.9. Rozšírenie rozvodnej
elektrickej siete
Rekonštrukcia a výstavba
trafostaníc
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Obec
SPP a. s.

2008 - 2010
2010 - 2020
Obec
SSE a. s.

2007
2007

Vlastné zdroje obce
ERDF a iné zdroje
300 tis. SKK
100 tis. SKK
500 tis. SKK
Vlastné zdroje
ERDF
50 tis. SKK
200 tis. SKK
Vlastné zdroje,
ERDF
850 tis. SKK
45 mil. SKK
Environmentálny
fond MŽP SR
ERDF
1 mil. SKK
6,5 mil. SKK
Vlastné zdroje
EF MŽP SR, ERDF
500 tis. SKK
4 mil. SKK
Vlastné zdroje,
zdroje SPP, a. s.
300 tis. SKK

2007 - 2020
4,5 mil. SKK
Vlastné zdroje,
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3.10. Rekonštrukcia
a rozšírenie verejného
osvetlenia

zamerané na posilnenie siete v lokalitách IBV.
* Projektová dokumentácia.
Obec
* Realizácia projektu rekonštrukcie verejného
Výrobca osvetlenia
osvetlenia v obci.
* Rozšírenie verejného osvetlenia do RZ1 - RZ6.

3.11. Zvýšenie prístupnosti * V rámci ponúkaných produktov
k širokopásmovému
prevádzkujúcich spoločností.
internetu

2007 - 2008
2008 - 2010

zdroje SSE, a.s.
50 tis. SKK
4 mil. SKK
ERDF
Vlastné zdroje, ŠF

Obec
Mobilný operátor

2007 - 2008

Podľa druhu
zvolených aktivít
Vlastné zdroje

4.1. Rekonštrukcia budovy * Vypracovanie dokumentácie pre celkovú
obecného úradu
a komplexnú rekonštrukciu OÚ.
* Investičné aktivity.

Obec

2008 - 2009

4.2. Rekonštrukcia budovy * Vypracovanie projektovej dokumentácie
a areálu materskej školy
komplexnej rekonštrukcie materskej školy,
prislúchajúcich školských zariadení a areálu MŠ.
* Celková rekonštrukcia MŠ a prislúchajúcich
zariadení zameraná na zvýšenie energetických
úspor a na zvýšenie štandardu výučby v MŠ.
4.3. Rekonštrukcia budovy * Vypracovanie projektovej dokumentácie
a areálu základnej školy
komplexnej rekonštrukcie základnej školy,
prislúchajúcich školských zariadení a areálu ZŠ.
* Celková rekonštrukcia ZŠ a prislúchajúcich
zariadení zameraná na zvýšenie energetických
úspor a na zvýšenie štandardu výučby v ZŠ.
4.4. Moderné vzdelávanie * Modernizácia a podpora výchovy a vzdelávania
pre vedomostnú spoločnosť (práca s modernými IT, jazykové vzdelávanie...).

Obec
MŠ

150 tis. SKK
3 mil. SKK
Vlastné zdroje, úver
ERDF
250 tis. SKK

4.5. Vybudovanie
športovo-rekreačného

Obec
TJ Hôrky

4. LOKÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA OBCE

Výstavba športového areálu v intraviláne obce:
* vysporiadanie pozemkov a vlastníckych
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2009 - 2013
2007 - 2008

2007 - 2011
Obec
ZŠ

2007 - 2008

2007 - 2020

24 mil. SKK
Vlastné zdroje
ERDF
Podľa druhu
zvolených aktivít
ESF
MŠ SR

2008 - 2011

2,5 mil. SKK

2007 - 2011
Základná škola
Obec

8 mil. SKK
Vlastné zdroje
ERDF
850 tis. SKK
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areálu, siete malých
detských ihrísk

4.6. Rekonštrukcia
kultúrneho domu

4.7. Rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice.

4.8. Revitalizácia
súčasného centra obce

4.9. Vymedzenie
oddychových zón v obci,
ich úprava a kultivácia

4.10. Výsadba zelene na
verejných priestranstvách
v obci

vzťahov;
* príprava technickej dokumentácie;
* stavebné povolenie;
* výstavba športovej plochy pre rôzne športy;
* výstavba reštauračného zariadenia.
* Analýza využiteľnosti priestorov kultúrneho
domu.
* Vypracovanie komplexného návrhu využitia
priestorov kultúrneho domu.
* Vypracovanie projektovej dokumentácie
rekonštrukcie kultúrneho domu.
* Celková rekonštrukcia kultúrneho domu pre
vyššiu alternatívnosť využitia priestorov KD.
* Vypracovanie projektovej dokumentácie na
využitie objektu požiarnej zbrojnice na účely
napr. informačnej kancelárie, internetovej
kaviarne.
* Celková rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.
* Vypracovanie dokumentácie pre celkovú
a komplexnú rekonštrukciu námestia v centre
obce.
* Rekonštrukcia centra obce.
* Parkové úpravy, pešia zóna.
* Vymedzenie oddychových zón v obci.
* Vypracovanie projektovej dokumentácie pre
vytvorenie oddychových zón v RZ obce.
* Úprava vymedzených plôch, sadovnícke
úpravy, osadenie lavičiek, vytvorenie jazierka na
pôvodnej mokradi.
* Vypracovanie štúdie.
* Realizácia projektového zámeru.
* Rozšírenie a zveľadenie plôch zelene.
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2011 - 2015

Obec

2007
2007 - 2008

Vlastné zdroje
ERDF
250 tis. SKK
2 mil. SKK
úvery a iné zdroje
Vlastné zdroje
ERDF
50 tis. SKK
150 tis. SKK

2008 - 2012
7 mil. SKK
Obec

2008

70 tis. SKK
Vlastné zdroje
ERDF

2008 - 2011
Obec
MSP

2007 - 2013

3 mil. SKK
300 tis. SKK
8 mil. SKK
Vlastné zdroje, úver
ERDF

Obec

2007
20 tis. SKK

Obec

2008

12 mil. SKK
Vlastné zdroje

2007

50 tis. SKK
800 tis. SKK
Vlastné zdroje,

2008 - 2010
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Nadácia Ekopolis

5. ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU
5.1. Turisticko-rekreačná
oblasť

5.2. Podpora prestavby
neobývaných rodinných
domov v obci a ich
využívanie na víkendové
pobyty a účely cestovného
ruchu.
5.3. Cyklistické a pešie
turistické trasy

5.4. Vybudovanie
a osadenie informačných
tabúľ

Vypracovanie štúdie rozvoja cestovného ruchu
v obci Hôrky so zameraním na:
* podporu budovania služieb v danej oblasti so
zameraním na celoročnú turistiku, agroturistiku,
aktívne trávenie voľného času;
* podporu budovania atrakcií (lavičky,
informačné tabule...) pre návštevníkov s využitím
prírodných daností doliny v súlade s trvalo
udržateľným rozvojom.
* Vytvorenie vhodného podnikateľského
prostredia v obci pre podnikanie v cestovnom
ruchu.
* Vytvorenie informačného portálu
o možnostiach ubytovania v obci.

Obec
Subjekty pôsobiace
v cestovnom ruchu

2008

2008 - 2010

Obec
Živnostníci
MSP
Súkromní vlastníci

* Vypracovanie štúdie a evidencie cyklotrás.
Obec
* Dobudovanie jednotného značenia cyklotrás
Urbariát
a peších turistických trás v intraviláne
a extraviláne obce.
* Investičné aktivity - vytvorenie odpočinkových
miest s lavičkami.
* Vytypovanie lokalít.
Obec
* Výtvarné a technické spracovanie.
* Inštalácia - realizácia zámeru.

2007 - 2016

300 tis. SKK

2 mil. SKK
Vlastné zdroje
ŠF EÚ
Podľa druhu
zvolených aktivít
Súkromné zdroje
ŠF EÚ
20 tis. Sk

2008 - 2013

2007 - 2010

80 tis. SKK
Vlastné zdroje
ŠF EÚ
150 tis. SKK
Vlastné zdroje
ŠF EÚ

6. ENVIRONMENTÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
6.1. Zriadenie centrálneho
kompostoviska pre obec
v areáli
poľnohospodárskeho
družstva

* Riešenie úlohy na základe platnej legislatívy
Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva.
* Štúdia o odpadovom hospodárstve obce Hôrky
v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ
* Zriadenie centrálneho kompostoviska.
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Obec
VÚC
MŽP SR
Agrodružstvo Bánová

2007 - 2008
2008

EF/MŽP SR
Vlastné zdroje,
ERDF
300 tis. SKK
2 mil. SKK
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6.2. Zavedenie
separovaného zberu
odpadov

6.3. Likvidácia
neriadených skládok
odpadov v obci
6.4. Regulácia potoka ako
prevencia pred povodňami

* Vypracovanie štúdie realizácie separovaného
Obec
zberu odpadov v obci.
* Plné technické zabezpečenie zberu
separovaného odpadu v obci (papier, plasty, sklo,
kovy).
* Informačné letáky pre obyvateľov.
* Sanácia a rekultivácia starých skládok TKO.
Obec
* Informačné tabule.
Vlastníci dotknutých
pozemkov
* Vypracovanie projektového zámeru na
Obec
technické a biotechnické opatrenia na vodnom
Povodie Váhu
toku.
* Vypracovanie projektovej dokumentácie.
* Realizácia projektu regulácie potoka
v kritických úsekoch v intraviláne obce.

2007
2008 - 2010

2007 - 2010

2007 - 2008

2008 - 2012

100 tis. SKK
Environmentálny
fond
500 tis. SKK
Vlastné zdroje, MŽP
30 tis. SKK
1 mil. SKK
Vlastné zdroje, MŽP
Environmentál. fond
80 tis. SKK

200 tis. SKK
2,7 mil. SKK
Vlastné zdroje, MŽP

7. SOCIÁLNA OBLASŤ
7.1. Zriadenie sociálneho
zariadenia

* Vypracovanie štúdie pre výstavbu a prevádzku Obec
Domu sociálnych služieb.
* Vypracovanie projektovej dokumentácie pre
výstavbu Domu sociálnych služieb.
* Realizácia investičného zámeru.

2008
2008 - 2009
2009 - 2011

100 tis. SKK
400 tis. SKK
Vlastné zdroje, ESF
40 mil. SKK

8. ŠPORT A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
8.1. Dobudovanie
športového areálu pri
futbalovom ihrisku
s viacúčelovým športovým
využitím
8.2. Podpora miestnej
základne pre šport

* Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov.
* Vypracovanie projektovej dokumentácie.
* Rozšírenie športového areálu na viacúčelové
ihriská pre kolektívne aj individuálne športy pre
deti a obyvateľov obce.
* Podpora už existujúcich športových klubov.
* Podpora vzniku nových športových klubov.
* Organizovanie športových podujatí na miestnej
a regionálnej úrovni.

Obec
VÚC
Športové kluby
a združenia obce

2008

Obec
Športové kluby
a združenia obce

2007 - 2016

9. PROPAGÁCIA OBCE A INFORMATIZÁCIA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
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2008 - 2010

80 tis. SKK
2,5 mil. SKK
Vlastné zdroje
Podľa druhu
zvolených aktivít
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9.1. Vytvorenie
* Vytvorenie informačného portálu obce
informačného portálu obce s hlavným zameraním na propagáciu obce
v oblasti cestovného ruchu.
* Využívanie relevantných informačných
kanálov na zvýšenú propagáciu obce.
* Využívanie internetu ako najdynamickejšie sa
rozvíjajúceho informačného kanála.
9.2. Zriadenie a prevádzka * Vypracovanie projektového zámeru na
turisticko-informačnej
zriadenie TIK.
kancelárie obce
* Zriadenie a prevádzka informačnej kancelárie
v obci a infobodu obce s využitím informačných
technológií.
9.3. Publikácia o obci
* Vypracovanie, vydanie a distribúcia publikácie
Hôrky, propagačné
(informačného letáka) o obci - Obec Hôrky
tlačoviny
v tlačenej verzii, elektronickej verzii.
9.4. Rekonštrukcia
* Modernizácia, resp. kompletná výmena
miestneho rozhlasu
miestneho rozhlasu.

Obec
MSP
Obyvatelia obce

2007 - 2008
200 tis. SKK
Vlastné zdroje

Obec

2007

20 tis. SKK

2008

200 tis. SKK
Vlastné zdroje

Obec

2008

450 tis. SKK
Vlastné zdroje

Obec

2008

300 tis. SKK
Vlastné zdroje

10. OŽIVENIE ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ A PÔVODNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL V OBCI
10.1. Oživenie ľudových
tradícií

* Udržanie existujúcich ľudových tradícií.
* Postupné oživenie ďalších miestnych ľudových
tradícií, zvykov - stavanie májov, ľudových
veselíc.
* Podpora remeselnej výroby.

Obec
Záujmové združenia
v obci
Živnostníci
Malí a strední
podnikatelia

2007 - 2016

Podľa druhu
zvolených aktivít

Obec
Záujmové a profesné
združenia

2007 - 2016

Podľa druhu
zvolených aktivít

Obec
2007 - 2016
Partnerské obce, mestá,

Podľa druhu
zvolených aktivít

11. PODPORA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
11.1. Posilnenie života
miestnej komunity

11.2. Podpora vytvárania
partnerstiev na miestnej,

* Podpora života miestnej komunity cez podporu
činnosti miestnych záujmových a profesných
združení.
* Podpora organizovania podujatí s cieľom
zvýšiť propagáciu činnosti združení.
* Podpora vytvárania partnerstiev na miestnej,
regionálnej, národnej, medzinárodnej úrovni
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regionálnej, národnej,
medzinárodnej úrovni

s cieľom zvýšenia dostupnosti finančnej podpory organizácie, združenia
Spoločenstva v mikroregióne.

12. ZAMESTNANOSŤ OBYVATEĽOV
12.1. Podpora rastu
zamestnanosti, sociálnej
inklúzie a budovanie
kapacít

* Podpora zamestnanosti v obci prostredníctvom
implementácie aktívnych opatrení trhu práce
s dôrazom na zapojenie znevýhodnených skupín
do aktívneho života komunity cez možnosť
využívania prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ.

Obec
Živnostníci
Malí a strední
podnikatelia
Profesné združenia

Zoznam použitých skratiek
ERDF

European Regional Development Fund - Európsky fond regionálneho rozvoja

ESF

European Social Fund - Európsky sociálny fond

EF

Environmentálny fond

SODB

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

SWOT

Strengths/Weaknesses/Opportunities/Threats - Silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia

ŠF

Štrukturálne fondy

MH SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MŠ SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

MVRR SR

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
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2007 - 2016

Podľa druhu
zvolených aktivít
ESF
MPSVR SR
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O/ INFORMAČNÉ ZDROJE

Pri tvorbe PHSR obce Hôrky boli použité nasledujúce informačné zdroje:
 Územný plán obce Hôrky (Ing. Arch. Ján Burian a kol., 2005)
 Výsledky dotazníkového prieskumu, individuálne rozhovory s občanmi obce
 Hôrky 600 rokov (MILO-FOT, 1993)
 Analýza a koncepcia rozvoja cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja
 PHSR Žilinského samosprávneho kraja
 Encyklopédia miest a obcí Slovenska (PS Line, 2005)
 Štatistický úrad Slovenskej republiky
 Metodická príručka pre vypracovanie PHSR samosprávneho kraja (MVRR SR, 2004)
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - význam, štruktúra a základné
metodické tézy (Centrum pre podporu miestneho aktivizmu Banská Bystrica, 2004)
 Príručka na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
s aplikáciou strategického environmentálneho hodnotenia (REC Slovensko, 2006)
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P/

INFORMAČNÁ PRÍLOHA O ČERPANÍ FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV ZO ŠF EÚ 2007-2013
Aktualizácia Národného strategického referenčného rámca
Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013

1. SÚSTAVA PRIORÍT NSRR
Tabuľka 1: Sústava priorít NSRR pre cieľ Konvergencia
Strategická priorita

Špecifická priorita

Fond

1. Infraštruktúra
a regionálna dostupnosť

1.1 Regionálna infraštruktúra
1.2 Environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia
1.3 Dopravná infraštruktúra a verejná osobná doprava

ERDF
ERDF + KF
ERDF + KF

2. Znalostná ekonomika

2.1 Informatizácia spoločnosti
2.2 Výskum a vývoj
2.3 Infraštruktúra vysokých škôl
2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom
inovácií
2.5 Modernizácia zdravotníctva

ERDF
ERDF
ERDF

ERDF

3.1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť

ESF

3.2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie

ESF

3. Ľudské zdroje zamestnanosť, sociálna
inklúzia a vzdelávanie

4. Technická pomoc (horizontálna)

ERDF

ERDF

Tabuľka 2: Sústava priorít NSRR pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Strategická priorita

Špecifická priorita

Fond

1. Infraštruktúra
a regionálna dostupnosť

1.1 Regionálna infraštruktúra
1.2 Environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia

ERDF
ERDF

2. Znalostná ekonomika

2.1 Informatizácia spoločnosti
2.2 Výskum a vývoj
2.3 Infraštruktúra vysokých škôl
2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom
inovácií

ERDF
ERDF
ERDF

3.1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť

ESF

3.2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie

ESF

3. Ľudské zdroje zamestnanosť, sociálna
inklúzia a vzdelávanie

Tabuľka 3: Horizontálne priority NSRR
Horizontálna priorita
A. marginalizované rómske komunity
B. rovnosť príležitostí
C. trvalo udržateľný rozvoj
D. informačná spoločnosť
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2. ZOZNAM OPERAČNÝCH PROGRAMOV
Priority NSRR sa budú implementovať cez nasledujúcich 11 operačných programov v rámci
jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ:
•

šesť operačných programov v rámci cieľa Konvergencia, z toho:
o štyri operačné programy spolufinancované z ERDF pokrývajúce celú SR okrem
Bratislavského kraja (Regionálny operačný program, OP Informatizácia spoločnosti,
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Zdravotníctvo)
o dva operačné programy spolufinancované z ERDF a KF pokrývajúce celú SR vrátane
Bratislavského kraja1 (OP Doprava a OP Životné prostredie)

•

tri operačné programy spoločné pre obidva ciele – cieľ Konvergencia i cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť, t.j. pokrývajúce celú SR vrátane Bratislavského
kraja – jeden spolufinancovaný z ERDF (OP Výskum a vývoj) a dva z ESF (OP Zamestnanosť
a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie)

•

jeden Operačný program Technická pomoc v rámci cieľa Konvergencia pokrývajúci
horizontálne aktivity, za ktoré je zodpovedný centrálny koordinačný orgán pre NSRR
(príprava,
riadenie,
monitorovanie,
hodnotenie,
informovanosť,
posilňovanie
administratívnych kapacít); aktivity finančného riadenia, ktoré zabezpečuje certifikačný orgán
a aktivity súvisiace s overovaním riadiacich a kontrolných systémov, vydávaním vyhlásení o
ukončení pomoci a kontrolou vzorkových operácií, ktoré zabezpečuje orgán auditu.
Komplementárne bude v rámci každého operačného programu vyčlenená finančná alokácia na
technickú pomoc vzťahujúcu sa na špecifické aktivity príslušného riadiaceho orgánu
a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom;

•

jeden operačný program spolufinancovaný z ERDF v rámci
konkurencieschopnosť a zamestnanosť pre Bratislavský kraj.

cieľa

Regionálna

Tabuľka 4: Zoznam operačných programov

Operačný program

RO

SO/RO prvej úrovne

1.

Regionálny operačný program

MVRR SR

2.
3.
4.

Životné prostredie
Doprava
Informatizácia spoločnosti

MŽP SR
MDPT SR
ÚV SR

5.

Výskum a vývoj2

MŠ SR

6.
7.

Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast
Zdravotníctvo

regionálne SO/RO na úrovni
NUTS 2, resp. NUTS 3
Agentúra MŠ SR pre štrukturálne
fondy EÚ

MH SR

8.

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

MPSVR SR

9.

Vzdelávanie4

MŠ SR

10.
11.

Technická pomoc
Bratislavský kraj

MVRR SR
MVRR SR

1

ERDF
ERDF, KF
ERDF, KF
ERDF
ERDF
ERDF

MZ SR
3

fond

ERDF
implementačná agentúra pre
sociálnu politiku
Agentúra MŠ SR pre štrukturálne
fondy EÚ, MZ SR
-

ESF
ESF
ERDF
ERDF

pričom prioritné osi spolufinancované z ERDF sa vzťahujú na celú SR okrem Bratislavského kraja a prioritné
osi spolufinancované z KF sa vzťahujú na celú SR vrátane Bratislavského kraja
2
v oblasti výskumu a vývoja zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
3
zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
4
zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

-50-

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hôrky

3. FINANCOVANIE NSRR
Európska komisia dňa 4. 8. 2006 prijala rozhodnutia o nasledujúcich finančných alokáciách zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci
jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ na roky 2007 – 2013 pre Slovensko:
Ciele kohéznej politiky EÚ
Konvergencia5
Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť6,
Európska územná spolupráca7
Celkom

Fondy
EÚ
ŠF + KF
ŠF
KF
ŠF
ŠF
ŠF + KF

Finančná alokácia pre Slovensko na daný cieľ kohéznej politiky EÚ v EUR
v stálych cenách roku 2004
v bežných cenách
9 638 999 602
10 911 601 421
6 214 921 468
7 012 862 858
3 424 078 134
3 898 738 563
108 782 757 + transfer z cieľa Konvergencia 122 603 156 + transfer z cieľa Konvergencia
na výskum a vývoj 289 275 001
na výskum a vývoj 326 415 373
201 606 786
227 284 545
10 238 664 146
11 587 904 495

3.1 Finančné alokácie v rámci cieľa Konvergencia
Prerozdelenie finančných alokácií v rámci cieľa Konvergencia vychádza z čiastky 10 911 601 421 EUR, v bežných cenách.
Čl. 46, ods. 1a všeobecného nariadenia8 stanovuje, že celková suma na technickú pomoc (v prípade SR súčet alokácie na OP Technická pomoc a prostriedkov
vyčlenených na technickú pomoc v ostatných OP v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) nesmie presiahnuť
4% z celkovej alokácie na tieto dva ciele. V nadväznosti na uvedený celkový 4% limit a na stanovenú finančnú alokáciu pre OP Technická pomoc pokrývajúci
horizontálne aktivity, prostriedky vyčlenené na technickú pomoc v rámci každého z ostatných OP nesmú prekročiť 3,16% z príspevku ES na daný OP.
5

Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci
cieľa Konvergencia na obdobie rokov 2007 – 2013 (oznámené pod číslom K(2006) 3474, zverejnené v Úradnom vestníku EÚ pod číslom 2006/594/ES)
6
Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci
cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie rokov 2007 – 2013 (oznámené pod číslom K(2006) 3472, zverejnené v Úradnom vestníku EÚ pod číslom
2006/593/ES)
7
Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa stanovuje predbežné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov podľa členských štátov v rámci cieľa Európska
územná spolupráca na obdobie rokov 2007 až 2013 (oznámené pod číslom K(2006) 3473, zverejnené v Úradnom vestníku EÚ pod číslom 2006/609/ES)
8
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a
Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999
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Tabuľka 5: Finančné alokácie 2007 – 2013 na jednotlivé operačné programy a priority v rámci cieľa Konvergencia (štrukturálne fondy, Kohézny fond) –
v EUR, v bežných cenách
operačný program (OP)
Regionálny OP
OP Životné prostredie

OP Doprava

špecifická priorita NSRR (ŠP)
regionálna infraštruktúra
environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia

dopravná infraštruktúra a verejná osobná doprava

OP Informatizácia spoločnosti

fond

príspevok ES
ŠP

OP

ERDF

1 445 000 000

1 445 000 000

ERDF + KF

1 800 000 000

1 800 000 000

ERDF

*

KF

*

ERDF + KF

3 206 904 595

ERDF

*

KF

*

3 206 904 595

informatizácia spoločnosti

ERDF

993 095 405

993 095 405

ERDF
ERDF

683 000 000
200 000 000

883 000 000

OP Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast
OP Zdravotníctvo

výskum a vývoj
infraštruktúra vysokých škôl
podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom
inovácií
modernizácia zdravotníctva

ERDF

772 000 000

772 000 000

ERDF

250 000 000

250 000 000

OP Vzdelávanie10

moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť

ESF

600 000 000

600 000 000

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia11

podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie

ESF

864 000 000

864 000 000

97 601 421
10 911 601 421
5 548 862 858
3 898 738 563
1 464 000 000

97 601 421
10 911 601 421
5 548 862 858
3 898 738 563
1 464 000 000

OP Výskum a

vývoj9

OP Technická pomoc

ERDF

celkom všetky fondy v NSRR pre cieľ Konvergencia
celkom ERDF
celkom KF
celkom ESF
* v prípade OP Doprava a OP ŽP bude rozdelenie alokácie medzi ERDF a KF riešené a vzájomne koordinované pri príprave OP.

Vzhľadom k tomu, že SR plánuje mať tri operačné programy spoločné pre cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (OP
Výskum a vývoj, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie), celkovú finančnú alokáciu na tieto tri programy prestavuje súčet príslušných súm
v stĺpci „OP“ v tabuľke č. 5 a v tabuľke č. 6.
9

OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 5 je uvedená len suma pre prioritné osi pre cieľ Konvergencia
OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 5 je uvedená len suma pre prioritnú os pre cieľ Konvergencia
11
OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 5 je uvedená len suma pre prioritnú os pre cieľ Konvergencia
10
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3.2 Finančné alokácie v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Prerozdelenie finančných alokácií v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť vychádza zo sumy 122 603 156 EUR a transferu z cieľa
Konvergencia na výskum a vývoj v sume 326 415 373 EUR (v bežných cenách).
Tabuľka 6: Finančné alokácie 2007 – 2013 na jednotlivé operačné programy a priority v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
(štrukturálne fondy) – v EUR, v bežných cenách
operačný program (OP)

priorita

OP Bratislavský kraj

infraštruktúra
inovácie a informatizácia
OP Výskum a vývoj12
výskum a vývoj
infraštruktúra vysokých škôl
OP Vzdelávanie13
moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia14 podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie
celkom fondy v NSRR pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
celkom ERDF
celkom ESF

fond
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF
ESF
ESF

príspevok ES
P
59 000 000
23 000 000
326 415 373
5 000 000
17 801 578
17 801 578
449 018 529
413 415 373
35 603 156

OP
82 000 000
331 415 373
17 801 578
17 801 578
449 018 529
413 415 373
35 603 156

Vzhľadom na to, že SR plánuje tri operačné programy spoločné pre cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (OP Výskum a
vývoj, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie), celkovú finančnú alokáciu na tieto tri programy prestavuje súčet príslušných súm v stĺpci „OP“
v tabuľke č. 5 a v tabuľke č. 6.
12

OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 6 je uvedená len suma pre výskum a vývoj v Bratislavskom
kraji a pre infraštruktúru vysokých škôl v Bratislavskom kraji
13
OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 6 je uvedená len suma pre prioritnú os pre cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť
14
OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 6 je uvedená len suma pre prioritnú os pre cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť
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4. ŠTRUKTÚRA OPERAČNÝCH PROGRAMOV
4.1 REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu

Opatrenia

Fond

1 Infraštruktúra vzdelávania

1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich
vzdelávacích zariadení s cieľom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu (materské, základné a stredné školy)

ERDF

2 Infraštruktúra sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately

3 Infraštruktúra pamäťových
a fondových inštitúcií na regionálnej
a miestnej úrovni a revitalizácia
pamiatkového fondu
4 Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov

2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately a obstaranie ich vnútorného zariadenia
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných služieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej infraštruktúry pamäťových
a fondových inštitúcií
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie pamiatkových objektov v
území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií zaisťujúcich
dopravnú obslužnosť regiónu

ERDF

ERDF

ERDF

4.2 Regenerácia sídiel
5 Infraštruktúra cestovného ruchu

5.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného ruchu

ERDF

6 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb

6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy stavebného fondu
nekomerčných záchranných služieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia

ERDF

7 Technická pomoc

ERDF
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4.2 Operačný program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Prioritné osi programu

Opatrenia

Fond

1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
1 Integrovaná ochrana, racionálne
využívanie vôd a protipovodňová
ochrana

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd
ERDF/KF
1.3 Zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami
1.4 Sledovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných
vôd

2 Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy
a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
klimatických zmien vrátane podpory
obnoviteľných zdrojov energie

2.1 Ochrana ovzdušia
2.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane
podpory obnoviteľných zdrojov energie

ERDF/KF

2.3 Ochrana ozónovej vrstvy Zeme
3.1 Podpora technológií minimalizujúcich vznik odpadov pri výrobe
3.2 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

3 Odpadové hospodárstvo

3.3 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

ERDF/KF

3.4 Nakladanie s vybranými druhmi nebezpečných odpadov
3.5 Odstraňovanie environmentálnych záťaží a uzatváranie
a rekultivácia skládok odpadov

4 Ochrana a regenerácia prírodného
prostredia a krajiny

4.1 Programy starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA
2000 a programy záchrany pre kriticky ohrozené rastliny a živočíchy
vrátane monitoringu druhov a biotopov
ERDF
4.2 Infraštruktúra ochrany prírody a krajiny
4.3 Informačné a propagačné aktivity

5 Technická pomoc

KF
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4.3 Operačný program DOPRAVA
Prioritné osi programu

Hlavné aktivity v rámci prioritnej osi (opatrenia)

Fond

1 Modernizácia a rozvoj železničnej
infraštruktúry

1.1 Modernizácia a rozvoj železničných tratí (TEN -T + ostatné)

KF

2 Rozvoj cestnej infraštruktúry (TEN -T)

2.1 Výstavba diaľnic (TEN -T)

KF

3 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry
intermodálnej prepravy

3.1 Výstavba základnej siete verejných terminálov
intermodálnej prepravy

KF

4 Riadenie leteckej dopravy

4.1 Riadenie leteckej dopravy (letisko M.R. Štefánika)

KF

5 Modernizácia a rozvoj cestnej
infraštruktúry (rýchlostné cesty a cesty I.
triedy)

5.1 Výstavba rýchlostných komunikácií

ERDF

5.2 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy

ERDF

6 Rozvoj verejnej osobnej dopravy

6.1 Rozvoj železničnej a autobusovej verejnej osobnej dopravy

ERDF

7 Technická pomoc

KF
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4.4 Operačný program INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI
Prioritné osi programu

Opatrenia

Fond

1 Efektívna elektronizácia verejnej
správy a rozvoj elektronických
služieb vrátane informatizácie
zdravotníctva

ERDF

2 Rozvoj pamäťových a fondových
inštitúcií a obnova ich národnej
infraštruktúry

ERDF

3 Zvýšenie prístupnosti k
širokopásmovému internetu

ERDF

4 Technická pomoc

ERDF

4.5 Operačný program VÝSKUM A VÝVOJ
Prioritné osi programu

Opatrenia

Fond

1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
1 Výskum a vývoj

2 Výskum a vývoj v Bratislavskom
kraji

3 Infraštruktúra vysokých škôl
4 Infraštruktúra vysokých škôl
v Bratislavskom kraji

1.2 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
1.3 Prenos výskumom a vývojom získaných poznatkov a technológií do
praxe
2.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
v Bratislavskom kraji
2.2 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
2.3 Prenos výskumom a vývojom získaných poznatkov a technológií do
praxe v Bratislavskom kraji
3.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich
vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu
4.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl v Bratislavskom kraji
a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia
podmienok vzdelávacieho procesu

5 Technická pomoc

ERDF

ERDF

ERDF

ERDF
ERDF
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4.6 Operačný program
KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritné osi programu

Opatrenia

Fond

1.1 Inovácie a technologické transfery
1.2 Podpora spoločných služieb a infraštruktúry pre podnikateľov
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
1 Podpora konkurencieschopnosti
podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií

1.4 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a
zavádzanie progresívnych technológií v energetike

ERDF

1.5 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
1.6 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania
1.7 Podpora druhospracovateľského potravinárskeho priemyslu
2 Technická pomoc

ERDF

4.7 Operačný program ZDRAVOTNÍCTVO
Prioritné osi programu

Opatrenia

Fond

1.1 Reštrukturalizácia, rozširovanie a modernizácia zdravotníckych
zariadení
1 Modernizácia zdravotníctva

1.2 Informovanosť občanov

ERDF

1.3 Zvýšenie informatizácie zdravotníctva
2 Technická pomoc

ERDF
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4.8 Operačný program ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA
Prioritné osi programu

Opatrenia

Fond

1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti
1.2 Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb
a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a zdravotníckych
služieb s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
1 Podpora rastu zamestnanosti a
sociálnej inklúzie

1.3 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a
podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným
zreteľom na marginalizované rómske komunity

ESF

1.4 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života a starostlivosti o
malé deti
1.5 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
a mimovládnych neziskových organizácií

2 Podpora rastu zamestnanosti
a sociálnej inklúzie pre Bratislavský
kraj15

2.1 Podpora sociálnej inklúzie a zosúladenie pracovného a rodinného
života prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb a opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Bratislavskom kraji
2.2 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti a podpora
integrácie znevýhodnených skupín na trh práce v Bratislavskom kraji

ESF

2.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
a mimovládnych neziskových organizácií v Bratislavskom kraji
3 Technická pomoc

ESF

15

V prípade dohody a súhlasu s EK je možné uvažovať aj s nasledovným spôsobom uvádzania priorít pre cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť: v rámci opatrení pre cieľ Konvergencia budú označené tie
opatrenia, ktoré budú spolu so skupinami aktivít platiť i pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť v rámci Bratislavského kraja. Ide najmä o aktivity, ktoré budú implementované cez národné
projekty. V takomto prípade sa bude daná prioritná os vzťahovať na celé územie SR. V zmysle návrhu
všeobecného nariadenia Rady, čl. 19 nie je možné prevádzať prostriedky medzi cieľmi Konvergencia
a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
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4.9 Operačný program VZDELÁVANIE
Prioritné osi programu

Opatrenia

Fond

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

1 Moderné vzdelávanie pre
znalostnú spoločnosť

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja znalostnej
spoločnosti
1.3 Celoživotné vzdelávanie pre všetkých ako základný princíp znalostnej
spoločnosti

ESF

1.4 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími
potrebami so zreteľom na marginalizované rómske komunity
2 Moderné vzdelávanie pre
znalostnú spoločnosť pre
Bratislavský kraj

2.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
2.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja
prostredníctvom rozvoja terciárneho a celoživotného vzdelávania

3 Technická pomoc

ESF

ESF

4.10 Operačný program BRATISLAVSKÝ KRAJ
Prioritné osi programu

Opatrenia

Fond

1.1 Obnova a rozvoj školskej infraštruktúry (ZŠ, SŠ)
1.2 Podpora investícií do ochrany životného prostredia
1 Infraštruktúra

ERDF
1.3 Modernizácia a rozvoj ciest II. a III. triedy
1.4 Regenerácia sídiel
2.1 Inovácie a technologické transfery

2 Inovácie a informatizácia

ERDF
2.2 Informatizácia spoločnosti

3 Technická pomoc

ERDF
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