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1.Úvod

Prvým a zásadným krokom k rozvoju obce je naprogramovanie svojej vlastnej budúcnosti
miestnou  politikou  rozvoja.  Do  procesu  formovania,  koncipovania  a  programovania  rozvoja  je
potrebné zapojiť obyvateľstvo prostredníctvom občianskych aktivít, združení a podnikateľov, aby
sa v programovom dokumente premietli predstavy a potreby tých, ktorí budú program realizovať.
Spôsob spoločného plánovania vytvára predpoklady pre úspešnjšie presadzovanie záujmov obce v
nových podmienkach Európskeho spoločenstva,  kde takýto  prístup k procesu  programovania  je
nielen vyžadovaný, ale aj presadzovaný. 

Programovanie  rozvoja  sa  v  súčasnosti  nevyhnutne  spája  aj  s  pojmom  integráciedo
Európskeho  spoločenstva  a  s  čerpaním  zdrojov  zo  štrukturálnych  fondov,  ďalších  zdojov
spoločenstva ako aj rôznych iných zdrojov dostupných regionálnej a miestnej správe, podnikateľom
a občianskym združeniam.

1.1  Účel vypracovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Devičany

1. Zák.  č.  503/2001  Z.z.  ukladá  obciam  povinnosť  vypracovať  strednodobý  programový
dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý má definovať úlohy a
rozvojové potreby obce.

2. Dokument je nevyhnutnou súčasťou projektov uchádzajúcich sa o čerpanie prostriedkov zo
štrukturálnych  fondov  a  ďalších  zdrojov,  na  preukázanie  súladu  projektu  s  miestnymi
stratégiami. 

V zmysle  súčasnej  platnej  legislatívy,  ktorá  stanovuje  podmienky  na  úrovni  Slovenskej
republiky  a Európskej  únie  (nariadenia),  sa  podpora  regionálneho  rozvoja  uskutočňuje  v súlade
s programovaním na základe dokumentov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Cieľom tejto
podpory  je  podľa  uvedených  nariadení  zabezpečiť  vyvážený  hospodársky  a sociálny  rozvoj
Slovenskej  republiky,  odstrániť  alebo  zmierniť  rozdiely  v úrovni  hospodárskeho  a sociálneho
rozvoja regiónov, zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou výkonnosťou a životnou
úrovňou obyvateľov a v neposlednom rade udržať hospodársky a sociálny rozvoj regiónov.

Politika  rozvoja  vidieckych  oblastí  bude  v  nasledujúcom sedemročnom  programovacom
období implementovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD),
ktorý už nie je súčasťou štrukturálnych fondov.  Zo štrukturálnych fondov Európskej únie bude
implementovaná podpora regionálneho rozvoja v regiónoch spadajúcich pod cieľ Konvergencia,
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska územná spolupráca.

Slovenská republika bude mať možnosť využívať zdroje Európskej únie na základe dvoch
dokumentov a to Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007
– 2013 (NSRR SR) a Programu rozvoja vidieka SR (PRV SR). Na základe výsledkov regionálnych
analýz  sa  priority  NSRR SR  budú  implementovať  cez  11  operačných  programov a to  formou

1

„Ak chcete uskutočniť  nejakú reformu, malo by sa jednať  o
reformu komplexnú. Nemá zmysel venovať  sa len jednej oblasti a
zanedbávať  ostatné. Ak to spravíte,  náklady vytvorenej  neistoty
potom budú pravdepodobne väčším negatívom než prínos, ktorý
by  plynul  z  dobre  uskutočnených  zmien.  Politici  by  nemali
podceňovať schopnosť ľudí prispôsobiť sa.“ (Roger Douglas, tvorca
najúspešnejšej reformy XX. storočia na Novom Zélande).
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koncentrácie na vybrané témy/tematické oblasti a územia s cieľom dosiahnutia čo najefektívnejšej
vzájomnej  synergie.  Za  týmto  účelom  boli  stanovené  inovačné  a kohézne  póly  rastu (územná
koncentrácia),  do  ktorých  bude  prioritne  smerovaná  intervenčná  podpora.  Obec  Devičany  je
zaradená  do  kategórie  obcí  ležiacich  mimo inovačných pólov  rastu,  čo  v praxi  znamená,  že
podporu zo štrukturálnych fondov bude môcť získať len v rámci určitých vymedzených opatrení na
základe stanovených demarkačných línií. Konkrétne možnosti podpory pre obce mimo pólov rastu
(inovačných či kohéznych) na renováciu obcí pôjdu cez Program rozvoja vidieka na roky 2007 –
2013 ( OS 3), kde sa podpora projektov bude zameriavať predovšetkým na zlepšenie kvality života
na vidieku,  aktivity  zamerané  na prípravu programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja  obcí,
rekonštrukciu  a modernizáciu  miestnej  technickej   infraštruktúry,  rekonštrukciu  a modernizáciu
stavieb  a objektov  historického,  kultúrneho  a spoločenského  významu,  investície  do  oživovania
tradičných remesiel, vidieckych produktov a zamestnanosti, a investície do objektov podporujúcich
voľno – časové aktivity.  Ďalšou možnosťou je  podpora projektov cez Os 4 Realizácia  prístupu
Leader na základe implementácie integrovaných stratégií rozvoja vidieckych území.

V nadväznosti na spomínané legislatívne podmienky je dôležité, aby obec Devičany mala
spracovaný stardnodobý rozvojový dokument, ktorým je „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Devičany“. Je dôležité, aby sa PHSR obce Devičany stal dynamickým dokumentom, ktorý
bude priebežne dopĺňaný a aktualizovaný.

1.2 Súlad PHSR s dokumentami na národnej a regionálnej úrovni

PHSR  je  základným  dokumentom,  prostredníctvom  ktorého  sa  implementuje  podpora
regionálneho rozvoja na miestnej úrovni. Jeho úlohou je nadväzovať na dosiahnutie vízie a cieľov
definovaných na vyššej úrovni. Na národnej úrovni ide o súlad s dvomi hlavnými starategickými
dokumentami – Národný strategický referenčný rámec Sklovenskej republiky na roky 2007 – 2013 a
Programom  rozvoja  vidieka  SR.  Ciele  PHSR  obce  Devičany  prispievajú  k  naplneniu  cieľov
stanovených v týchto dokumentoch.

Na regionálnej úrovni PHSR obce Devičany zohľadňuje hlavný rozvojový dokument NSK –
Program rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2007 - 2013.

1.2.1 Súlad PHSR obce Devičany s NSRR SR 2007 – 2013

V  nadväznosti  na  vytýčený  strategický  cieľ  SR  je  stratégia  NSRR  postavená  na  troch
strategických prioritách a  ich  troch cieľoch, ktoré sa  bude snažiť  prostredníctvom financovania
projektov v programovom období 2007 – 2013 splniť. 

Strategická priorita Cieľ strategickej priority

1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť Zvýšenie hustoty vybavenia regiónov 
infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou 
súvisiacich verejných služieb 

2. Vedomostná ekonomika Rozvoj zdrojov trvalo udržateľného 
ekonomického rastu a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti priemyslu a služieb 

3. Ľudské zdroje Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej 
sily pre potreby vedomostnej ekonomiky a 
zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových skupín 
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P
truktúra a regionálna dostupn
Priority PHSR obce Devičany sú plne v súlade s prioritami NSRR SR 2007 – 2013.

1.2.2 Súlad PHSR obce Devičany s PRV 2007 – 2013

V nadväznosti na vytýčený globálny cieľ PRV boli vytýčené štyri ciele a ich priority:

OS Cieľ

OS 1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Zvýšiť konkurencieschopnosť 
agropotravinárskeho a lesníckeho sektora

OS 2 – Zlepšenie životného prostredia a krajiny Vytvárať multifunkčné poľnohospodárske
a lesnícke systémy s priaznivým dosahom
na životné prostredie, prírodu a vzhľad krajiny

OS 3 – Kvalita života vo vidieckych oblastiach a
diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

Zvýšiť zamestnanosť na vidieku a podporiť
rozvoj obcí

OS 4 - Leader Podpora budovania a rozvoj miestnych 
partnerstiev a využitie vnútorného rozvojového
potenciálu vidieka

PHSR obce Devičany je plne v súlade s prioritami a cieľmi Programu rozvoja vidieka. Priority 1 –
rozvoj  občianskej  vybavenosti  a  zvýšenie  kvlaity  života  a  2  –  rozvoj  vzdelávania  a  športu
korešpondujú s osami 3 a 4. Priorita 3 – rozvoj podnikania a služieb korešponduje s oasmi 1, 3 a 4.

1.2.3 Súlad PHSR obce Devičany s PRNSK 2007 – 2013 

V rámci Progrmu rozvoja NSK boli identifikované nasledovné kritické oblasi:
1. oblasť – Ľudské zdroje a sociálna infraštruktúra
2. oblasť – Rozvoj pôdohospodárstva, agropotravinárskeho sektora a rozvoj vidieka
3. oblasť – Ochrana životného prostredia
4. oblasť – Rozvoj infraštruktúry
5. oblasť – Priemysel a služby
6. oblasť – Rozvoj zahraničnej spolupráce
7. oblasť – Informatizácia a komunikačné systémy

PHSR obce Devičany sa zameriava na riešenie kritických oblastí 1 – 5 Programu rozvoja NSK.

2. Vznik obce Devičany, jej geografická poloha, sídelná štruktúra a obyvateľstvo

     2.1 Vznik obce Devičany 
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Devičany majú bohaté dejiny. Spomínajú sa v donačnej listine beňadického opátstva z roku
1075, spomenutú listinu vydal v uvedenom roku Gejza I., panovník feudálneho uhorského štátu,
ktorý vznikol v Dunajskej kotline po páde Veľkomoravskej ríše.  Devičany bola stará slovenská
osada, ktorej obyvatelia sa odprvoti venovali roľníctvu a neskôr i baníctvu. V chotári obce, najmä v
jeho severozápadnej časti, ktorý bol bohatý na zlatonosné a striebronosné rudné žily, vidieť dodnes
spustnuté štôlne a šachty v ktorých sa dolovalo zlato a striebro asi do roku 1775. V týchto rokoch tu
organizovala kutacie práce Anna Mária Hellenbach. 

Je  pravdepodobné,  že  v  roku 1550 dostala  obec  názov  Prandorf,  zrejme  od zemianskej
rodiny  Prandorfyovcov.  Neskôr  bola  obec  rozdelená  na  Horný  a  Dolný  Prandorf.  Toto
pomenovanie obce bolo v platnosti až do roku 1948, kedy na základe bývalého Povereníctva vnútra
v Bratislave dochádza k premenovaniu obce na Dolné a Horné Devičany a od roku 1951 sú obce
zlúčené v jednu obec Devičany.

2.2. Geografická poloha obce, sídelná štruktúra 

Obec Devičany leží v severovýchodnej časti Panónskej nížiny, 16 km severovýchodne od
okresného  mesta  Levice,  v  nadmorskej  výške  258  m.  Zo  severovýchodnej  časti  sú  Devičany
lemované Štiavnickými vrchmi s najbližšou vyvýšeninou Brezina 551 m n. m. 

Administraívne je obec zaradená do územnosprávneho celku Nitrianskeho samosprávneho
kraja a do NUTS II Západné Slovensko. Napriek tomu, že z geografického hľadiska obec patrí do
regiónu Hont, aktívne pôsobí v regióne Tekov. Zároveň je členom mikroregiónu Hont – Tekov.

Rozloha katastrálneho územia je 2 989 ha. S počtom obyvateľov 402 patrí k malým obciam.
Hustota obyvateľstva je 13 obyvateľov na km2. 

     2.3 Prírodné zdroje a podmienky

Obec  leží  v  pestrom  prírodnom  prostredí,  pretože  chotár  obce  sa  rozkladá  na  dvoch
geomorfologických celkoch. Na severozápade a severe sú to Štiavnické vrchy a juhovýchod a juh
patrí  do  Ipeľskej  pahorkatiny,  ktorá  je  súčasťou  Podunajskej  nížiny.  Štiavnické  vrchy  sú  na
Slovensku najmladším pohorím Karpát, lebo vznikli sopečnou činnosťou v mladších treťohorách
(neogén), ba posledná sopka tu vybuchla až v štvrtohorách na Putokovom vŕšku pri Hr. Breznici asi
pred  120  000  rokmi.  Štiavnické  vrchy  sú  tvorené  andezitmi  a  pyroklastikami,  ktoré  vznikli
stmelením rôzneho sopečného materiálu. Najčastejším tmelom je sopečný popol (tufový tmel), a
preto sa tieto zlepence nazývajú aj tufové pyroklastiká. Z pyroklastických andezitov je vytvorený
kopec Háj (331 m n. m.).  Najvyššie kopce v Štiavnickom pohorí patriace do nášho chotára sú
Hôrka (437m), Brezina (551 m), Ostrý vrch (633 m). Hneď pri hranici chotára je Agraš (734 m) a
Priesil (747 m). Lesy v našom chotári sú až na malé výnimky listnaté (dub, hrab a iné). Južná a
juhovýchodná časť chotára Devičian je Ipeľská pahorkatina, ktorá nie je ideálnou rovinou i keď
výškové rozdiely v nej sú najviac 50 m.

V chotári obce je pôdny typ hnedozem a pôdne druhy sú ílovito-hlinité pôdy, ilimerizované
pôdy prevažne olejené a v okolí potokov sa nachádza i nivná úrodná pôda. 

Priemernú ročnú teplotu majú Devičany okolo 9 °C a dlhodobý zrážkový priemer je 650-700
mm. Zimy sú mierne  s  pomerne  nízkym počtom dní  so snehovou prikrývkou.  Veľký je  počet
jesenných dní v roku a vysoký počet hodín slnečného svitu. Priaznivá je aj južná expozícia chotára. 
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3. Audit zdrojov

        3.1 Ľudské zdroje

Demografia:
V súčasnosti žije v obci 402 obyvateľov, pričom počet obyvateľov na km2 je 13. Hustota

obyvateľstva v Nitrianskom kraji je 112 obyvateľov na km2 a v okrese Levice je 77 obyvateľov na
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km2. 

Tab.1

rok 2001 2002 2003 2004 2005

Počet 
obyvateľov 395 393 381 382 388

Muži 192
194 187 188 190

Ženy 203 199 194 194 198

Predproduktív
ny vek 48 54 48 49 46

% 12,15 13,74 12,60 12,83 11,86

Produktívny 
vek 235 233 230 230 237

% 59,49 59,29 60,37 60,21 61,08

Poproduktívny
vek 112 106 103 103 105

% 28,35 26,97 27,03 26,96 27,06

Vzelanostná šruktúra obyvateľstva:
podľa EO obce 2008
Vzdela

nie
Neuko
nčené

ZŠ

ZŠ SOU
bez

matur.

SŠ 
bez

matur.

SOU
s

matur.

Gymná
zium

SOŠ
s

matur.

VŠ
1.

stup.

VŠ
2. 

stup.

VŠ
3.

stup.

Počet
obyvat
eľov

2 49 109 19 65 4 70 4 21 0
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% 0,57 14 31,14 5,43 18,57 1,14 20 1,14 6 0

Národnostné zloženie:
Obec Devičany je národnostne vyrovnaná, 99,25% obyvateľstva je slovenskej národnosti, 

0,75 % je českej národnosti. Obec nemá rómsku menšinu.

Náboženstvo:
V obci prevláda evanielické náboženstvo augsburského vyznania.

Náboženstvo muži ženy spolu 

Rímskokatolícka cirkev 46 43 89

Evanielická cirkev augsburského vyznania 137 157 294

Reformovaná kresťanská cirkev 1 0 1

Židovská náboženská obec 1 0 1

Bez vyznania 12 5 17

Nezistené 0 1 1
Zdroj: SODB 2001

Kultúrny a spoločenský život v obci:
Kultúrny  a  spoločenský  život  v  obci  sa  dá  považovať  za  uspokojivý,  avšak  s  pomerne

veľkým potenciálom rozvoja.  Kultúra v obci má viacero menovateľov a je podporovaná takmer
všetkými organizáciami, ktoré v obci pôsobia. Styčným bodom je Obecný úrad, krorý je rôznou
mierou zapojený takmer do všetkých aktivít. Pravidelne sa v obci organizujú nasledovné akcie:
 stretnutie dôchodcov – fašiang – organizátor Občianske združenie Devičany
 karneval pre deti – fašiang – orgnizuje Obecný úrad
 stavanie mája – 30. apríl – organizuje Obecný úrad
 klavírny koncert – jún – cirkevný zbor
 ukončenie školského roka – jún – cirkevný zbor
 športový deň obce – druhá júlová sobota – Obecný úrad
 country zábava – druhá júlová sobota – DHZ Devičany
 výstav tekvíc – november – Občianske združenie Devičany
 vianočné trhy – december – Občianske združenie Devičany

Toho času sa v obci nachádzajú nasledovné zariadenie pre kultúrny život:
 futbalové ihrisko so šatňami – momentálne nevyužité, telovýchovná jednota ukončila svoju 

činnosť v roku 2006, šatne sú prázdne, chátrajú
 kultúrny dom – využitý len na 30%, má nevyhovujúci spôsob kúrenia, čo spôsobuje veľké straty
 knižnica – 40 čitateľov, každý druhý piatok sa tu stretávajú deti z poľovníckeho spolku

Momentálne v obci pôsobia tieto spolky:
 Cirkevný zbor – ECAV Devičany  294 členov
 Občianske združenie Devičany   15 členov
 Poľovnícke združenie Berianka   24 členov
 Dobrovoľný hasičský zbor  80 členov
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 Miestny odbor Matice Slovenskej   
 Spevokol pri cirkevnom zbore  30 členov
 Urbárske lesné spoločenstvo 

Vzhľadom na  veľkosť  obce  a  vekovú  štruktúru  obyvateľstva,  treba  povedať  že  činnosť
týchto  združení  je  dobrá,  je  zameraná  rôznorodo.  Trochu  zaostáva  práca  s  mládežou,  čo  je
spôsobené neexistencoiu školského a preškolského zartiadenia v obci. Rovnako zaostáva športová
činnosť, nakoľko telovýchovná jednota ukončila svoju činnosť a obec nedisponuje v dostatočnej
miere športoviskami. Treba ešte podotknúť, že v jednotlivých združeniach sa jedná zväčša o tých
istých aktívnych ľudí, ktorí sú združení v rôznych spolkoch.

3.2 Materiálne zdroje

Majetok obce:
Obec v súčstnosti vlastní majetok v : ( údaje obecného úradu – inventarizácia k 31.12.2007)
budovách, stavbách a pozemkoch v celkovej hodnote 15 883 889 Sk, 527 248,52 €
finančný majetok v akciách vodárenskej spoločnosti v hodnote 2 072 000 Sk, 68 777,79 €
stroje, prístroje, zariadenia a DHM v hodnote 1 291 853 Sk, 42 881,66 €

Majetok obce je zaťažený 30 ročným úverom, ktorý bol použitý na prestavbu budovy Materskej
školy na bytovku. Úver trvá od roku 2002 a nájom z bytov pokrýva splátky úveru.

Domový a bytový fond obce tvoria  v prevažnej  miere súkromné rodinné domy a jedna obecná
bytovka  s  piatimi  nájomnými  bytovými  jednotkami.  Rodinné  domy  sú  zväčša  postavené  pred
rokom 1970, sú z kameňa a tehly, so sedlovými strechami.  Novšie domy sú zväčša postavené v
sedemdesiatych rokoch, po roku 1989 registrujeme len dva novopostavené domy. 
Situáciu v obci zťažuje skutočnosť, že obec nemá vypracovaný územný plán, ktorý by vyčleňoval
možné stavebné pozemky. 

Investičná činnosť obce Devičany v rokoch 2000 – 2006 – podrobná štruktúra

Obec Devičany Hodnota investície v 
       Sk                     €

Zdroj  financovania
investície

Oprava pomníka SNP 123.579,- 4 102,07,- obec
Rekonšrtukcia prístupovej cesty 
k domu smútku

506.711,- 16 819,72,- obec

Kultúrny dom – opravy ohrád 37.182,- 1 234,22,- obec
Elektorinštalácia – športové šatne 46.363,- 1 538,97,- obec
Oprava fasády - športové šatne 28.809,- 956,28,- obec
Oprava budovy  - predajňa COOP 
Jednota

570.648,- 18 942,04,- Obec, COOP Jednota 

Maľovanie KD 19.700,- 653,92,- obec
Rekonštrukcia KD 32.230,- 1 069,84,- obec
Rekonštrukcia domu smútku 2.142.776,- 71 127,13,- Obec + úver
Rekonšrtukcia KD 77.509,- 2 572,82,- obec
Prestavba budovy MŠ na obecnú 3.200.000,- 106 220,54 Obec (úver) + ŠFRB
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bytovku
Rekonštrukcia OcÚ 422.527,- 14 025,33,- obec
Projektová dokumentácia na byty 143.000,- 47 467,73,- obec
Stavebný dozor na byty 75.000,- 2 489,54,- obec
Spolu obec Devičany 7.426.034,- 246 499,17

Infraštruktúra a vybavenosť domácností:
V obci je vybudovaný plynovod, vodovod, zapojený telfón, elektrické vedenie. Obec nemá

kanalizáciu. Internetový signál sa v obci šíri mikrovlnne, na internet je napojených  domácností.
Obec poskytuje možnosť využitia internetového napojenia zdarma, v miestnom obchode. Obec je
plne  pokrytá  všetkými  troma  sieťami  mobilných  operátorov,  televízny  a  rozhalsový  signál
zabezpečuje  vysielač  Sitno,  obyvatelia  však  využívajú  vo  veľkej  miere  služby  poskytovateľa
družicového spojenia, spoločnosti  DIGI.

Obec je od roku 2004 zapojená v Združení pre separovaný zber Tatiar, ktorého je jedným zo
zakladajúcich členov,  momentálne separuje 5 zložiek odpadu. 

V oboch katastroch obce je spolu cca 5 km miestnych komunikácií, v nelichotivom stave. V
obci je autobusové spojenie s mestom Levice (prechádza cez 2 ďalšie obce) a Obcou Pukanec.
Jedná sa o cca 12 spojov denne jedným i druhým smerom. Spojenie je problematické vo večerných
a nočných hodinách,  čo sťažuje  prácu vo viacsmenných prevádzkach,  nakoľko obyvatelia  obce
musia za prácou dochádzať do Levíc, Tlmáč, prípadne iných okolitých obcí. 

Z 241 domov je trvalo obývaných 150 domov,  45 domov užívajú chalupátri, 46 domov je
momentálne  neobývaných.  Obecná  bytovka  s  piatimi  bytovými  jednotkami,  z  toho  jedným
bezbarierovým bytm, je plne využitá.

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame vybrané štatistické ukazovatele vybavenia domov v
obci. Pravdou je, že nakoľko sa jedná o ukazovatele podľa SODB z roku 2001, niektoré údaje už
nezodpovedajú skutočnosti, nakoľko najmä vybavenosť osobnými počítačmi, mobilnými telefónmi,
ako aj pripojenie na internet je v súčastnosti vyššia. Nakoľko však neexistujú relevantné štatistické
údaje, sme nútení použiť tieto. Rovnako aj pri spôsobe vykurovania vnímame v posledných rokoch
návrat k vykurovaniu pevným palivom, najmä drevom v krbových peciach, prípadne kombináciu
tohto typu kúrenia s plynom. Tento stav je spôsobený neustálym rastom cien plynu.

Vybavenie trvale obývaných domov:

Vybavenie
Počet

bytov Osôb v bytoch

Bytov spolu 150 403

S plynom zo siete 113 312

S vodovodom v byte 138 383

                          mimo bytu 4 7

Bez vody 5 7
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nezistené 3 6

S kanalizáciou - -

So septikom 140 386

Splachovacím záchodom 75 243

Kúpeľňou alebo sprchou 123 359
                          Zdroj: SODB 2001
  

Spôsob vykurovania trvale obývaných domov:

Spôsob vykurovania
Počet

bytov Osôb v
bytoch

Ústredné kúrenie diaľkové - -

Ústredné kúrenie lokálne 67 225

                 na pevné palivo 6 18

                 na plyn 59 199

                 elektrické 2 8

Etážové kúrenie 8 14

                na pevné palivo 1 2

                na plyn 7 12

                ostatné - -

Kachle 60 127

                na pevné palivo 25 54

                na plyn 1 2

                elektrické 33 67

                oststné 1 4

Iné 15 37
                         Zdroj: SODB 2001

Vybavenie a rekreačné možnosi domácností:

Vybavenie domácností
Počet

bytov Osôb v
bytoch
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Samostatná chladnička 97 255

Chladnička s mrazničkou 58 188

Samostatná mraznička 72 222

Automatická pračka 84 278

Farebný televízor 118 350

Pevná telefónna linka 76 223

Mobilný telefón 33 111

Osobný automobil 57 188

Osobný počítač 4 15

Počítač s internetom 1 4
                         Zdroj: SODB 2001

3.3 Ekonomické zdroje

V obci  žije  momentálne  400  obyvateľov,  priemerný  vek  je  42,46  roka.  Z  toho  je  338
dospelých a 62 detí (do 18 rokov). Z celkového počtu dospelých je 94 starobných dôchodcov. 
Z 244 ekonomicky činných obyvateľov je :   - 24 invalidných dôchodcov

 18  dlhodobo  nezamestnaných  z  toho  v
hmotnej núdzi je 12 obyvateľov

 202 zamestnaných

Podľa  ekonomických  ukazovateľov  Nitrianskeho  kraja  (ŠÚ  SR)  v  roku  2007  bola  priemerná
mesačná mzda na úrovni 16 607 Sk, čo je druhá najnižšia priemerná mesačná mzda medzi krajmi
SR. Miera nezamestnanosti na území Nitrianskeho kraja bola v roku 2007 na úrovni 10,7 %. 
Z uvedeného vyplýva, že v obci je pomerne vysoká miera nezamestnanosti, vyšší priemerný vek
( Ntiriansky kraj v roku 2006 – 39,04 roka - zdroj ŠÚ SR,  Európa v roku 2007 – 39,0 – zdroj
www.sme.sk)  spôsobujú  nízku  kúpischopnosť  obyvateľstva  a  horšiu  ekonomickú  situáciu
obyvateľov. 

Podnikateľská sféra:
V obci pôsobí 9 podnikateľských subjektov, z toho dve s.r.o,  jedna akciová spoločnosť,

jedna komanditná spoločnosť, COOP Jednota, spotrebné družstvo, Poľnohospodárske družstvo so
sídlom v Bátovciach, Lesy SR, jeden vojenský objekt a traja samostatne hospodáriaci roľníci.
Najväčším zamestnávateľom je PD Bátovce, so strediskom priamo v obci. 

Rozdelenie podnikateľských subjektov podľa jednotlivých sfér:
Hospodársky sektor rozdeľujeme na primárny, sekundárny a terciálny. V podmienkach našej

obce je vo veľkej miere zastúpený práve primárny sektor, čiže prvovýroba, potom terciálny sektor.
Sekundárny sektor nie je v obci zastúpený vôbec.

Primárny sektor:
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Najdôležitejším  odvetvím  v  primárnom  sektore  je  poľnohospodárstvo.  V  obci  pôsobí
niekoľko subjektov zaoberajúcich sa prvovýrobou:

● Stredisko poľnohospodárskeho družstva  Bátovce,  ktoré  sa  zameriava  najmä na  rastlinnú
výrobu a chov hovädzieho dobytka. Podnik vytvára 121 pracovných miest, z ktorých 17 je
obsadených obyvateľmi Devičian. 

● Hronfrukt, s.r.o. - spločnosť zaoberajúca sa pestovaním jabĺk, vytvára  stálych pracovných
miest, avšak obyvatelia obce sú zamstnávaný iba brigádne do sezónnych prác.

● Traja  SHR,  ktorí  spolu  zamestnávajú  cca  4  ľudí,  zameriavajú  sa  na  rastlinnú  výrobu –
pestovanie obylnín, liečivých rastlín a chov hovädzieho dobytka a oviec.

● Lesy SR – spoločnosť sa v katastri obce zameriava na ťažbu dreva, z obce pre ňu pracuje
jeden občan. 

● Urbárske  lesné  spoločenstvo  –  zaoberá  sa  ťažbou  a  predajom  dreva,  nevytvára  žiadne
pracovné miesta.

Sekundárny sektor:
V oblasti spracovania v obci nepôsobí žiaden podnikateľský subjekt. V tejto sfére má obec

veľké  rezervy.  Vzhľadom  na  veľkú  mieru  nezamestnanosti  a  možností  rekvalifakácie
prostredníctvom úradu práce, sa zdá, že problémom nie je ani tak nedostatok príležitostí, ako skôr
nezáujem obyvateľov. 

Terciálny sektor:
V oblasti obchodu a služieb pôsobia nasledovní podnikatelia:

● obchodná činnosť – spolu dva podnikateľské subjekty, jeden samozamestnáveteľ a druhý
vytvára v obci dve pracovné miesta obsadené našimi obyvateľmi

● pohostinstvo – jeden podnikateľský subjekt - samozamestnávateľ
● služby – žiaden podnikateľský subjekt 

Aj tu vnímame razervy obce. Rovnako, ako v prípade sekundárneho sektora, obyvatelia vo veľmi
malej miere využívajú ponuky úradu práce nielen na rekvalifikáciu,  ale aj na pomerne výhodné
finančné príspevky pri  zakladaní  živnosti.  Treba však podotknúť,  že obec  je  svojou polohou v
nevýhodnom postavení, nakoľko je 16 km vzdialená od mesta Levice a v okolí sa nachádzajú večšie
obce, ktoré svojimi službami pokryjú aj potreby Devičian. 
Jedným   z  problémov  môže  byť  aj  počet  dlhodobo  nezamestnaných  z  celkového  počtu
nezamestnaných osôb, ako aj rodín v hmotnej núdzi, pre ktoré je ekonomicky výhodnejšie, ak sú
obaja manželia nezamestananí. 

3.4 Prírodné zdroje

Obec Devičany leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny, 15 km severovýchodne od
Levíc, v nadmorskej výške 258 m. Zo severozápadnej strany sú Devičany lemované Štiavnickými
vrchmi, s najbližšou vyvýšeninou Brezina 551 m n.m. 

Rozloha katastrálneho územia obce meria 2989 ha. S počtom obyvateľov 390 patrí k malým
obciam  ležiacim  pod  Štiavnickým  pohorím.V chotári  obce,  najmä  v jeho  severozápadnej  časti,
ktorý bol bohatý na zlatonosne a striebronosné rudné žily, vidieť dodnes spustnuté štôlne a šachty,
v ktorých sa dolovalo zlato a striebro asi do roku 1775. V týchto rokoch tu organizovala kutacie
práce Anna Mária Hellenbachová.

Priaznivé prírodné podmienky devičianskeho chotára,  blízkosť lesa a dostatok pramenitej
vody poskytovali  oddávna jedinečnú možnosť rozvoja poľnohospodárstva,  kde hlavne dominuje
pestovanie obilnín, ovocia a zeleniny a dobre sa darí i viniču. Okolité lesy dávajú možnosť lovu
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vysokej a diviačej zvery a turistiky. Za povšimnutie stojí v lesoch ukrytý poľovnícky kaštieľ, ktorý
dal postaviť v 18. storočí rakúsky magnát, rytier Scholler a dnes je majetkom Slovenských lesov.

Medzi  rarity  nachádzajúce  sa  v katastri  obce  patrí  vzácny  chránený  strom  Devičianska
oskoruša,  ktorej  vek  je  odhadovaný na  400 rokov,  obvod kmeňa  tohto  vzácneho stromu je  vo
výške130 cm nad zemou 432 cm a priemer koruny meria 20 m.

Pekná scenéria pod Štiavnickým pohorím, kde dominantu tvorí bájne Sitno so zalesnenými
svahmi a príjemným podnebím,  keď je  tu  50 letných  dní  s teplotou  nad 25 stupňov C,  v zime
priemerná teplota 2-3 stupne C, tvorí ideálne prostredie pre turistické túry do okolitých lesov, ktoré
ponúkajú hojnosť lesných plodov a húb a pre rybárov možnosť rybolovu na neďalekom rybníku, či
priehrade Lipovina vhodnej na vodné športy a kúpanie.

Pôdny fond:

Kataster Spolu

Poľnohospodárska pôda (ha)   Nepoľnohospodárska pôda (ha)

Orná

pôda
Trvalé
kultúry TTP Spolu

Lesná

Pôda
Vodná
plocha

Zasta
vaná
pôda

Ostat
ná
pôda Spolu

Horné 
Devičany 986,60 250,90 108,20 174,30 533,40 398,10 11,90 34,50 8,70 453,20

Dolné 
Devičany 2 000,80 541,70 73,10 266,10 880,90 1 018,10 10,90 45,00 45,90 1 119,90

4. SWAT – analýza

Silné stránky Slabé stránky

- prírodné  a klimatické podmienky
- poloha obce na úpätí Štiavnických vrchov
- produkčná poľnohospodárska pôda s dobrou 

úrodnosťou
- vysoké % zastúpenia lesných porastov
- vinice, vínne pivnice a ovocné sady
- aktívne poľovnícke združenie, dobrovoľný 

hasičský zbor
- vybudovaná infraštruktúra – plynofikácia, 

vodovodná sieť, elektrifikácia obcí vrátane 
extravilánu (viničné domy)

- kultúrny dom, knižnica
- futbalový areál
- bohatá história
- vhodné lokality pre novú bytovú výstavbu
- realizácia separovaného zberu

- nepriaznivá demografická štruktúra
- prestarnutosť obyvateľstva
- nárast počtu nezamestnaných
- likvidácia poľnohospodárskych družstiev
- nízka kúpischopnosť obyvateľstva
- nezáujem občanov o veci verejné
- nízka ekonomická sila obce
- vysoká energetická zaťaženosť obce, vysokou 

spotrebou energií
- nevysporiadané vlastnícke práva
- nevyhovujúci technický stav miestnych 

komunikácií a chodníkov
- nevybudovaná kanalizácia
- vysoké % neobývaných domov
- nevyhovujúci stav obecných budov
- migrácia obyvateľov za prácou
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- tradícia včelárstva
- tradícia chovu oviec
- životaschopnosť SHR
- aktívne záujmové spolky
- záujem občanov o tradičnú kultúru

- nedostatok pracovných príležitostí priamo v 
obci

- nízka kvalita a rozsah služieb
- absencia reštauračných a ubytovacích zariadení
- absencia zdravotnej starostlivosti priamo v obci
- absencia MŠ a ZŠ
- stav kultúrnych pamiatok
- nedostatok viacúčelových športovísk
- tvorba nelegálnych skládok odpadu
- nesprávna manipulácia s odpadmi (spaľovanie 

plastov)
- nízke environmentálne povedomie občanov
- nevyužité kapacity kultúrneho domu

Príležitosti Ohrozenia

- rekonštrukcia a dobudovanie verejnej 
infraštruktúry - miestnych komunikácií a 
chodníkov

- oprava obecných budov, využite budov pre 
rozvoj kultúry

- využitie rekreačného potenciálu územia
- rozvoj agroturistiky
- príchod mladých rodín do obce
- individuálna výstavba rodinných domov 
- vybudovanie kanalizácie
- vybudovanie viacúčelových športovísk
- obnovenie fungovania MŠ
- zníženie energetickej zaťaženosti obce 

renováciou verejného osvetlenia, vykurovania 
obecných budov

- podpora podnikania a rozvoj služieb pre 
návštevníkov - ubytovacích a stravovacích 
kapacít

- tvorba a ochrana životného prostredia
- zvýšenie environmentálneho povedomia 

občanov
- podpora ekologického hospodárstva

 nehospodárne využívanie lesov
 nevyužitý pôdny fond v dôsledku úpadku 

poľnohospodárskych podnikov
 zložitá dostupnosť finančných zdrojov
 slabá ekonomická sila obce
 pasivita obyvateľov
 nízka natalita
 starnúca populácia
 izolovanosť obce vzhľadom na dopravnú 

infraštruktúru

5. Problémová analýza

Zo SWOT analýzy možno identifkovaa niekoľko základných rozvojových 
problémov, respektíve bariér obce, ktoré môžeme zhrnúa do piatich základných
skupín, a to:

➢ vysoká nezamestnanosa, nízka ekonomická sila obyvateľstva a obce

➢ stárnutie obyvateľstva, jeho pasivita a migrácia
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➢ slabá občianska vybavenosa

➢ slabá využiteľnosa prírodných zdrojov

➢ ohrozené životné prostredie

1. Vysoká nezamestnanosť, nízka ekonomická sila obyvateľstva a 
obce:
 je spôsobená úpadkom poľnohospodárstva,
 málo pracovných príležitostí v obci a najbližšom okolí
 útlmom energetického hospodárstva (SES Tlmače, Preciosa) 
 uvoľňovaním pracovných síl v regióne, 
 nízkou priemernou mzdou, 
 nevyhovujúcou dopravnou infraštruktúrou, ktorá neumožňuje zamestnaa sa 

vo viacsmenných prevádzakach vo vznikajúcich priemyselných parkoch,
 migráciou vzdelanejších štruktúr obyvateľstva do ekonomicky 

lukratívnejších oblastí Slovenska
 výrazný pokles počtu obyvateľov v obci za posledných 50 rokov

2. Stárnutie obyvateľstva, jeho pasivita a migrácia
 nízka ponuka práce na miestnej úrovni spôsobuje migráciu mladých a 

vzdelaných vrstiev obyvateľstva do ekonomicky zaujímavejších oblastí
 v obci nie sú k dispozícíí stavebné ozemky s vybudovanými sieaami
 absentujúca sociálna infraštruktúra
 nedostatok kultúrno-spoločenských aktivít spôsobuje nezáujem verejnosti

3. slabá občianska vybavenosť
 nevyhovujúci stav technickej infraštruktúty
 nízka atraktivita obce v dôsledku nepostačujúcej infraštruktúry
 nevybudovaná kanalizácia
 nevyhovujúce priestory z hľadiska ich využitia
 spektrum možností trávenia voľného času
 absencia materskej škôlky a ZŠ

4. Slabá využiteľnosť prírodných zdrojov
 úpadok poľnohospodárskej výroby
 nehospodárne využívanie lesov
 zlikvidovaný chov oviec
 nedoriešené vlastnícke práva k pozemkom
 chýbajúca infraštruktúra cestovného ruchu
 upadajúca vinohradnícka činnosa
 nízka podpora ekologického hospodárstva

5. Ohrozené životné prostredie
 znečistené podzemné aj povrchové vody
 absencia kanalizácie
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 tvorba čiernych skládok odpadu
 nízke ekologické povedomie občanov

6. Rozvojová stratégia

6.1 Vízia

Dlhodobé predstavy obyvateľov obce o tom, aká by mala bya obec v ktorej 
žijú možno zovšeobecnia nasledovne:
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➢  pokojné a príjemné prostredie pre bývanie

➢ dobudovaná verejná infraštruktúra

➢ bohatá verejná zeleň, vybudované parky, detské ihrisko, športovisko

➢ využité a pekné obecné priestory

➢ dostatok služieb pre domácich obyvateľov

➢ fungujúce poľnohospodárstvo, obrobené polia, pokosené lúky, rodiace 
vinohrady a záhrady
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6.2 Rozvojová stratégia obce

Pre proces naplnenia víze v danom časovom vymedzaní zohráva dôležitú úlohu stratégia
rozvoja obce, ktorá sa zameriava na efektívne využitie existujúcich zdrojov a zároveň na základe
nových príležitostí vytvára možnosti rozvoja v nasledujúcom období. Pre určenie startégie rozvoja
je nutné pomenovať základný –  staregický cieľ, určiť  priority, ktorými bude cieľ realizovaný a
aktivity, ktoré predstavujú konkrétne riešenia, prostredníctvom ktorých je možné naplniť priority a
strategický cieľ.  Predstavujú zároveň dlhodobý program zabezpečujúci  trvalo udržateľný rozvoj
obce a zároveň sú prostriedkom pre získanie grantov zo štrukturálnych fondov EU a iných zdrojov. 

Strategický cieľ:
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Do roku 2013 zvýšiť atraktivitu obce rozvojom
verejnej infraštruktúry, občianskej vybavenosti,

vytvorením podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a
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Priority:

➢ Priorita 1 – Rozvoj občianskej vybavenosti a 
zvýšenie kvality           životného 
prostredia

➢ Priorita 2 – Rozvoj vzdelávania, kultúry a športu
➢ Priorita 3 – Rozvoj podnikania a služieb

6.3 Podrobný popis priorít

Priorita 1 -Rozvoj občianskej vybavenosti a zvýšenie kvality životného 
prostredia

1.1 – Regenerácia a rozvoj obce

Celkový  vzhľad  a úprava  obce  sú  základným  predpokladom  zvýšenia  atraktívnosti
a príťažlivosti  pre  domácich  obyvateľov  a návštevníkov.  Reálny  satav  technickej  infraštruktúry
charakterizujú  miestne  komunikácie  v  zlom  technickom  stave,  verejné  osvetlenie  s  vysokou
spotrebou elektrickej energie, absencia chodníkov v obci. Obecné budovy vyžadujú rekonštrukciu z
dôvodu  energetickej  nehospodárnosti,  zastaralého  vybavenia,  neúčelnosti  využitia  priestorov.
Z hľadiska  rozšírenia  možností  pre  aktívne  i rekreačné  športovanie  je  vhodné  investovať  do
vybudovania viacúčelových športovísk,  zariadení  umožňujúcich celoročné využívanie a v letnom
období.

Z analýzy demografických ukazovateľov vyplýva nízky počet narodených detí a nepriaznivá
demografická štruktúra – starnutie obyvateľov.  Vzhľadom na udržanie súčasného stavu, resp. jeho
zlepšenia je nutné vytvoriť podmienky pre novú bytovú výstavbu a tak zabezpečiť  nárast  počtu
obyvateľov obce. 

Aktivity:

Názov aktivity Možný spôsob
finsncovania

Monitorovacie
indikátory

rekonšrukcia,modernizácia a výstavba 
miestnych komunikácií

PRV 2007 - 2013 OS 3

Dĺžka vybudovaných a 
zrekonštruovaných 
miestnych komunikácií
(m)

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
chodníkov PRV 2007 - 2013 OS 3

Dĺžka vybudovaných a 
zrekonštruovaných 
chodníkov (m)

obnova verejných priestranstiev
PRV 2007 - 2013 OS 3

POD

Plocha obnovených 
verejných priestranstiev
(m2)
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vybudovanie detského ihriska PRV 2007 - 2013 OS 3 Počet vybudovaných 
detských ihrísk

vybudovanie multifunkčného ihriska
PRV 2007 - 2013 OS 3

Počet vybudovaných 
ihrísk

Rekonštrukcia kultúrneho domu PRV 2007 - 2013 OS 3 Plocha obnoveného KD

Rekonštrukcia verejného osvetlenia Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja

Počet nových svietidiel 
a úspora  EE v eurách

Rekonštrukcia športových šatní
PRV 2007 - 2013 OS 3

Plocha 
zrekonštruovaných 
šatní

Rekonštrukcia obecných budov
PRV 2007 - 2013 OS 3

Plocha 
zrekonštruovaných 
obecných budov

Rekonštrukcia bytového fondu – oprava strechy 
a zateplenie bytovky

ŠFRB Plocha opravenej 
strechy a zateplenia

Vybudovanie besiedok, posedení, informačných 
tabúľ, náučného chodníka, cyklotrasy

PRV 2007 - 2013 OS 3
POD

Počet vybudovaných 
besiedok, posedení, 
osadených tabúľ,  
metrov chodníka a 
cyklotrasy

1.2 – Ochrana životného prostredia

Vzhľadom na absenciu kanlizácie v obci sú značne znečistené povrchové 
vody splaškovými vodami z domácností. Rovnako absentuje stoková siea jarkov
a odtokových kanálov z extravilánu obce, v minulosti narušená nešetrnými 
zásahmi poľnohospodárov (nesprávna obra, zaoranie medzí a pod.), pričom 
povrchové vody pri návalových dažďoch spôsobujú záplavy v niektorých 
častiach obce. 

V oblasti odpadového hospodárstva je potrebné sa venovaa biologicky 
rozložiteľnému odpadu a jeho spracovaniu, ako aj likvidácii čiernych skládok 
odpadu a prevencii a osvete.

Aktivity:

Názov aktivity
Možný spôsob
financovania

Monitorovací
indikátor

Vybudovanie verejnej kanalizácie Dĺžka vybudovanej 
kanalizácie (km)
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Realizácia technických opatrení na zabezpečenie
protizáplavových opatrení

Dĺžka vybudovanej 
stokovej siete (m)

Vybudovanie kompostovísk envirofond Počet kompostovísk

Likvidácia čiernych skládok odpadu
envirofond

Počet zlikvidovaných 
čiernych skládok 
odpadu

Osveta v oblasti odpadového hospodárstva Envirofond
POD

Počet vyexpedovaných 
letákov

Priorita 2 – Rozvoj vzdelania, kultúry a športu

2.1 – Podpora vzdelávania a kultúrno - spoločenského života

V obci funguje niekoľko spolkov, ktoré združujú občanov. Tieto spolky 
vykazujú dostatočnú mieru komunikácie a koordinácie činnosti s obcou. 
Podporujú mládežnícke stertnutia, zachovanie tradičnej kultúry a folklóru v 
obci. 

Naopak obec pociauje chýbajúci článok vo vzdelávaní a športovej činnosti
detí a mládeže. Nakoľko bola v minulosti v obci zrušená základná škola a 
neskôr aj materská škola, deti dochádzajú za vzdelaním do okolitých obcí a 
mesta Levice. 

Aktivity:

20



                                                                                                     PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A  SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE DEVIČANY

Názov aktivity Možný zdroj
financovania

Monitorovací
indikátor

Rekonštrukcia budovy základnej školy
PRV 2007 – 2013 os 3

Plocha 
zrekonštruovaných 
priestorov ZŠ (m2)

Vytvorenie internetovej miestnosti Počet vytvorených 
portov

Vytvorenie priestorov pre spolkovú činnosť Plocha vyhradená pre 
spolkovú činnosť (m2)

Organizovanie tradičných spoločenských 
podujatí

NSK Počet spoločenských 
stretnutí

Organizovanie nových spoločenských podujatí NSK Počet nových podujatí

Propagácia obce
NSK

Počet pripravených 
propagačných 
materiálov

Podpora športových aktivít 
NSK

Počet športových 
podujatí

Podpora pre vznik materského centra Vzniknuté MC

Priorita 3 – Rozvoj podnikania a služieb

3.1 Rozvoj tradičnej výroby , služieb a podpora podnikateľských 
aktivít v oblasti cestovného ruchu

Obec Devičian disponuje atraktívnym rázom krajiny a ponúka rozmanité možnosti využitia
existujúcich prírodných zdrojov, a to vodnej plochy, lesné porasty na produkciu drevnej hmoty,
možnosti ďalšieho zhodnocovania formou využitia drevnej suroviny pre alternatívne zdroje výroby
tepla,   ďalej  atraktívne  plochy  viníc  a ovocných  sadov  –  využitie  pre  rozvoj  agroturistiky
a vidieckej  turistiky  (ponuka  domácich  produktov  a špecialít),  úrodnej  pôdy  pre  pestovanie
tradičných poľnohospodárskych plodín. 

Územie dobré predpoklady pre rozvoj letnej návštevnosti (klimatické podmienky), využitia
vodnej nádrže na rybolov, využitie blízkosti lesov nielen na poľovníctvo, ale aj na pešiu turistiku,
cykloturistiku, jazdectvo. Vybudovaním a napojením náučného chodníka na už jestvujúci náučný
chodník Tera Banensium v Pukanci by vznikla zaujímavá trasa po stopách baníkov. 
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V oblasti  podnikania je potrebné nadviazať na tradíciu poľnohospodárstva,  ovocinárstva,
vinohradníctva, chovu oviec a včiel v regióne. Veľké rezervy a teda aj príležitosti má obec v oblasti
spracovania, kde v obci nepôsobí žiaden podnikateľský subjekt, rovnako aj v oblasti služieb. 

Aktivity:

Názov aktivity Možný zdroj
financovania

Monitorovací
indikátor

Rozvoj tradičného poľnohospodárstva
Ministerstvo

pôdohospodárstva

Počet 
poľnohospodárskych 
aktivít

Rozvoj bio poľnohospodárstva Ministerstvo
pôdohospodárstva

Počet aktivít 
zametraných na 
biohospodárstvo

Realizácia náučného chodníka
POD

Dĺžka vybudovaného 
náučného chodníka (m)

Rozvoj vinohradníctva, ovocinárstva Ministerstvo
pôdohospodárstva

Počet novovzniknutých
alebo zrekultivovaných
viníc a sadov

Podpora vzniku malých prevádzok priamo v 
obci

Ministerstvo
pôdohospodárstva

PRV 2007 – 2013 os 4

Počet malých 
prevádzok

Investície do agroturistiky Ministerstvo
pôdohospodárstva

PRV 2007 – 2013 os 4

Počet ubytovacích 
kapacít

V prípade priority 3 sa jedná o aktivity, ktoré nespadajú len do pôsobnosti obce, konečným
prijímateľom  finančnej  pomoci,  ako  aj  realizátorom  môžu  byť  aj  fyzické  a  právnické  osoby
oprávnené na podnikanie. 

7. Finančný plán

7.1 Plán realizácie projektových zámerov na roky 2009 – 2013

Projektový zámer Rok realizácie Spôsob financovania

Rekonštrukcia verejného osvetlenia 2009 Ministerstvo výstavby

Rekonštrukcia kultúrneho domu a 
obecného úradu

2009 - 2011 PRV 2007 – 2013 os 3

Úprava verejnej zelene 2009 POD

Vybudovanie kompostoviska 2010 envirofond

Vybudovanie posedenia na detskom 
ihrisku,  osadenie informačných tabúľ

2010 POD

Projektová činnosť - chodníky 2010 POD
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Oprava strechy - bytovka 2010 ŠFRB

8. Zabezpečenie realizácie

8.1 Organizačné zabezpečenie

Úlohy obecného zastupiteľstva v procese implementácie PHSR:
 schvaľuje programový rozpočet obce a jeho zmeny,
 schvaľuje akčný plán na jednotlivé roky,
 schvaľuje  spolufinancovanie  projektov  v prípade  žiadania  finančných  prostriedkov  z iných

zdrojov.

Úlohy obecného úradu orgánu v procese implementácie PHSR:
pripravuje a podáva žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov

– implementuje schválené projekty
– predkladá žiadosti o platbu
– monitoruje a vyhodnocuje 

8.2 Monitorovanie a vyhodnotenie

Pre  úspešnné  dosiahnutie  staregického  cieľa  významnú  úlohu  zohráva  aj  pravidelné
monitorovanie  a  vyhodnocovanie  vykonávania  a  účinnosti  definovaných  aktivít.  Pri  návrhu
monitorovacích indikátorov sme vychádzali práve z tejto potreby.

Pre  vyhodnotenie  efektívnosti  PHSR  bude  sa  monitorovanie  a  vyhodnocovanie
implementácie PHSR vykonávať priebežne – raz ročne. Monitorovací výbor – finančná komisia –
bude  predkladať  správu  o  vyhodnotení  implementácie  PHSR  obecnému  zastupiteľstvu  pred
schvaľovaním programového rozpočtu na nadchádzajúci kalendárny rok, nakoľko aj rozpočet obce
musí byť v súlade so schváleným PHSR.
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