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ÚVOD
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „PHSR“) predstavuje
strategický strednodobý dokument vypracovávaný na obdobie 7 rokov s dlhodobým výhľadom
na 10 až 14 rokov. PHSR je základným a kľúčovým dokumentom, ktorý slúži pre riadenie
samosprávy, vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov,
záujmových skupín a ďalších subjektov v danom území. PHSR vymedzuje kľúčové problémy
obce a prostredníctvom navrhnutých aktivít realizuje adekvátne riešenia smerujúce
k ekonomicky udržateľnému rozvoju. Formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s
činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.
Vypracovanie PHSR obce Lozorno vychádza nielen zo zákona č. 539/2008 Z.z. o
podpore regionálneho rozvoja, ale aj z potreby obce zabezpečiť rozvojovú politiku a reagovať
na požiadavky dotýkajúce sa všetkých oblastí života ľudí v novom programovom období 20142020.
PHSR obce Lozorno na roky 2014 - 2020 je vypracované podľa novej verzie 1.1 Metodiky
na vypracovanie PHSR obcí, miest a VÚC v zmysle novely zákona č. 539/2008 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja.
OBSAH:


Obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol)



Stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR



Stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa
vymedzeného územia



Stručný popis inštitucionálneho a časového zabezpečenia spracovania PHSR
(podrobnejšie zoznamy napr. partnerov, počet a obsadenie odborných poradných skupín
a pod. sú uvedené v prílohách)
Tabuľka 1 Formulár 1 - Hlavička dokumentu

Názov:
Územné vymedzenie:
Územný plán obce schválený:
PHSR schválené:
Dátum platnosti:
Verzia:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014
-2020 obce Lozorno
Lozorno
Áno

1
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Publikovaný verejne:

10.6.2015
Tabuľka 2 Formulár 2 - Zámer spracovania PHSR

Zámer spracovania PHSR
Názov dokumentu:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lozorno
na roky 2014 - 2020
Úplné spracovanie na kľúč
Riadiaci tím: Ing. Jana Hudecová
Pracovná skupina Hospodárska oblasť: Ing. Vlček Juraj, Ing.

Forma spracovania
Riadenie procesu
spracovania

Bojkovská Jaroslava, Ing Šimonič Peter
Pracovná skupina Sociálna oblasť: Zeman Anton, Jánošová
Adriána, Mgr.Rušínová Daniela
Pracovná skupina Environmentálna oblasť: Došek Radoslav,
Mgr. Tvrdoň Luboš, Mgr. Šedivý Branislav

Zapojenie verejnosti: prostredníctvom dotazníkového
prieskumu
Harmonogram spracovania

Obdobie spracovania

Tabuľka 3 Formulár 3 Harmonogram spracovania PHSR
Týždeň/Činnosť

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

x

x

13.

14.

x

x

15.

16.

x

x

x

x

17.

18.

1. Etapa - Príprava projektu
Príprava projektu,
úvodné stretnutie

x
2. Etapa - Spracovanie dokumentu

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

3. Etapa - Záverečné pripomienkovanie a schválenie projektu
Prerokovanie
dokumentu v
samospráve
Verejné
pripomienkovanie
Finalizácia dokumentu,
zapracovanie
pripomienok
Predloženie dokumentu
na schválenie

x
x

Tabuľka 4 Metódy zapojenia verejnosti

Metóda
Verejné informačné
tabule

Informovanie
Získavanie názorov
verejnosti
verejnosti
Tlačené materiály

Zohľadnenie
názorov verejnosti

x
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Internetové stránky

xx

Stretnutia
Stretnutia s kľúčovými
ľuďmi/skupinami

xx

xx

x

Návšteva v dotknutom
území

x

x

x

x

xxx

xx

Využitie miestnych
ľudí na získavanie
názorov

Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre širokú
verejnosť

x

xx

Poradné skupiny
Pracovné skupiny
x
*x-možné, xx-odporúčané vhodné, xxx-veľmi vhodné

x

xxx

OSNOVA PHSR
Tabuľka 5 Formulár Ú5 - Osnova PHSR

Osnova PHSR
Úvod
 Obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol)
 Stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR
 Stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov
týkajúcich sa vymedzeného územia

Časť 1: Analytická časť
 Kompletná analýza vnútorného prostredia na základe
overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát podľa
jednotlivých oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie
 Analýza silných a slabých stránok územia
 Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia
(výber hlavných faktorov)
 Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie
v území (zoznam)
 Ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane
vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných
projektov k 31. 12. príslušného roku)
 SWOT analýza (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov)
 Analýza možných rizík a hrozieb, identifikácia kritických
oblastí rozvoja

Časť 2: Strategická časť
 Vízia územia
 Formulácia a návrh stratégie
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 Výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách
– oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna,
environmentálna)

Časť 3: Programová časť
 Konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia
k jednotlivým cieľom a prioritám
 Súbor ukazovateľov výsledkov a dopadov vrátane
východiskových a cieľových hodnôt

Časť 4: Realizačná časť
 Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR
 Popis inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie PHSR, spôsob komunikácie, kooperácie
a koordinácie
 Systém monitorovania a hodnotenia
 Akčný plán (ďalej len „AP“) na daný rozpočtový rok
s výhľadom na dva roky (x+2) – vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov

Časť 5: Finančná časť
 Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR
 Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení,
aktivít za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území
prepojených na programový rozpočet
 Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov

Záver
 Informácia o schválení a zverejnení PHSR

Prílohy
 Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných
skupín a partnerov zapojených do spracovania PHSR
 Príloha č. 2 – Zoznam informačných zdrojov použitých
v PHSR (Východiskové strategické a koncepčné dokumenty,
súvisiaca legislatíva)
 Príloha č. 3 – Zoznam skratiek použitých v PHSR
 Príloha č. 4 – Zoznam termínov
 Príloha č. 5 – Strom problémov
 Príloha č. 6 – Strom cieľov
 Príloha č. 7 – Fotodokumentácia obce Lozorno
Tabuľka 6 Zoznam analyzovaných dokumentov

Zoznam analyzovaných dokumentov
Názov dokumentu
Národná stratégia
regionálneho rozvoja
Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja VÚC
Bratislava na roky 2014 2020

Platnosť
dokumentu

Úroveň
dokumentu

Zdroj

2030

Národná

www.mindop.sk

2014 - 2020

Regionálna

http://www.regionbsk.sk
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Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce
Lozorno 2007 - 2013
Územnoplánovacia
dokumentácia obce
Lozorno
Program odpadového
hospodárstva obce
Lozorno
Záverečný účet obce
Lozorno (roky 2007 2013)

2007 - 2013

Miestna

Obecný úrad

2016

Miestna

Obecný úrad

2015

Miestna

Obecný úrad

2007 - 2013

Miestna

Obecný úrad

Analýza realizovaných opatrení v programovom období 2007-2013
Politika Európskeho spoločenstva (ďalej len „ES“) je založená na finančnej solidarite medzi
jednotlivými regiónmi s cieľom znižovania regionálnych disparít.
Pomoc jednotlivým regiónom je uskutočňovaná prostredníctvom štrukturálnych fondov (ďalej
len „ŠF“) a Kohézneho fondu (ďalej len „KF“), ktoré predstavujú nástroje regionálnej politiky
Európskej únie (ďalej len „EÚ“). V programovom období 2007 – 2013 bola finančná podpora
realizovaná prostredníctvom nasledovných fondov:


Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „ERFD“)



Európsky sociálny fond (ďalej len „ESF“)



Kohézny fond
Cieľom analýzy realizovaných opatrení bolo zhodnotenie plnenia opatrení, cieľov

a aktivít stanovených v predchádzajúcom programovom období.
Realizácia aktivít sa uskutočnila prostredníctvom vlastných zdrojov, zdrojov
z európskej únie, štátneho rozpočtu a prostredníctvom podpory podnikateľských subjektov.
Z cieľov, definovaných v programovom období 2007-2013 sa podarilo zrealizovať napr.
modernizácia ČOV, rekonštrukcia miestnych komunikácií, rekonštrukcia Základnej školy
(ďalej len „ZŠ“) a Materskej školy (ďalej len „MŠ“), rozšírenie verejného osvetlenia, opravy
obecného majetku, dobudovanie kanalizácie v absentujúcich častiach obce, oprava
autobusových zastávok, zriadenie zberného dvora a

kompostoviska, vybudovanie

multifunkčného a hokejbalového ihriska, rekonštrukcia domu smútku, zdravotného strediska,
klubu dôchodcov, založenie spol. s.r.o. Lozorno a pod. Na základe uvedených skutočností je
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možné skonštatovať, že v samospráve bolo zrealizovaných množstvo aktivít, ktoré prispeli
k zlepšeniu blahobytu lokálneho obyvateľstva. Všetky zrealizované aktivity vyplývali z potrieb
a nevyhnutnosti a boli jednoznačným prínosom pre obec.
Tabuľka 7 Aktivity realizované v programovom období 2007-2013

Názov aktivity
Rekonštrukcia domu
smútku
Čiastočná
modernizácia
riadenia ČOV
Opravy
prepadnutých
chodníkov pre peších
v obci
Dokončenie
dažďovej kanalizácie
pred OcÚ
Výstavba nového
chodníka pre peších
na Hlavnej ulici
Rekonštrukcia
kúrenia v ZŠ
Rekonštrukcia
sociálnych zariadení
ZŠ
Generálna
rekonštrukcia
sociálnych zariadení
v materskej škôlke v
„ starej časti“

Finančná
Stav projektu
alokácia v EUR
2011 -2013
12 000

Dokončený

40 000

Dokončený

15 000

Dokončený

4 000

Dokončený

38 000

Dokončený

130 000

35 000 +13 400
z MŠ

35 000

Rekonštrukcia
zdravotného
strediska

20 000

Vybudovanie
vodovodu na
Karpatskej ulici

40 000

Dokončený

Dokončený

Dokončený

Dokončený

Dokončený

Výsledky aktivity
Od stavby až po
technológiu C1
osvetlenia a cintorína
Alarm, vybavenie,
čerpadlá, vyrovnávacia
nádrž

V dĺžke 330 bm
Celková rekonštrukcia
kúrenia v jedálni ZŠ
a na prvom stupni,
čiastočná rekonštrukcia
kotolne
Sociálne zariadenia
(sprchy a WC) v ZŠ na
I. stupni a v školskej
telocvični
Generálna
rekonštrukcia
sociálnych zariadení
Všeobecný lekár pre
dospelých, výmena
starých okien v lekárni
a osadenie mreží na
celom ZS
V dĺžke 550 mm55
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Generálna oprava
obecných ciest
Realizácia prístavby
materskej škôlky
Opravy obecného
majetku
Rekonštrukcia klubu
dôchodcov
Športový klub
Opravy historických
pamiatok
Opravy obecných
studní
Oprava
autobusových
zastávok
Odvodnenie na
Zvončínskej ulici
oproti CKaV
Kolaudácia
verejného vodovodu
a zameranie
Zriadenie obecného
kompostoviska
Chodník pri Majeri
Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
Rozšírenie verejného
osvetlenia

235 000

177 873

Dokončený

V dĺžke 2,6 km na
uliciach Vendelínska,
Dlhá, Hlboká,časť
Zvončínskej
a rekonštrukcia
námestia pred OcÚ

Dokončený

Pavilón pre 20 detí

Dokončený
Dokončený

20 000
50 000 + 35 000
(Doplatok plynu)
6 000

Dokončený
Dokončený
Dokončený

4 000

7 000

Dokončený
Dokončený

12 000

Dokončený

2 500

Dokončený

2 614

Dokončený

32 800

Dokončený

14 630

4 stavby

Dokončený

Spolu

981 817
2007 -2010

Centrum kultúry
a vzdelávania –
prestavbou budovy
„ľudovej školy“
Založenie spol. s.r.o.
Lozorno

860 000

Dokončený

6 000

Dokončený

Zdravotnícke
stredisko

51 606

Dokončený

Nová strecha, výmena
častí okien (plastové
okná)

Modernizácia studní
obecného verejného

42 417

Dokončený

3. Studňa
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vodovodu
Dokončený

Materská škôlka
Vybudovanie
multifuknčného
ihriska v ZŠ

87 404

Základná škola

20 840

Hokejbalové ihrisko

41 022

Dokončený

105 775

Dokončený

Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
Kanalizácia v úseku
Materská škola –
Potraviny Murániová

Nová strecha

Dokončený
Dokončený

Výmena časti okien,
osadenie budovy
plastovými oknami

Dokončený

23 593

Kanalizácia

11 057

Dokončený

Ulica Krátka

Chodníky

61 401

Dokončený

Ulica Nová, Staničná,
Zohorská

10 300

Dokončený

11 663

Dokončený

Oplotenie Základnej
školy
Vybudovanie
zberného dvora

1 333 078

Spolu

Zdroj: Vlastné spracovanie

V sledovanom období obec získala finančné prostriedky v hodnote 2 314 895 EUR
spolu s úverom na rozšírenie MŠ. V PHSR 2007-2013 bolo navrhovaných 37 aktivít, ktoré boli
rozdelené do 9. oblastí: občianska infraštruktúra, technická infraštruktúra, cestovný ruch,
informatizácia spoločnosti, šport, cezhraničná spolupráca, ľudské zdroje a sociálne služby,
životné prostredie, hospodárstvo a ekonomika. Najviac aktivít bolo zrealizovaných v oblasti
technickej infraštruktúry, životného prostredia a športu.
Z analýzy realizovaných opatrení vyplýva, že z 37 navrhovaných aktivít sa podarilo
zrealizovať celkovo 13 projektov. PHSR na roky 2007-2013 bol naplnený na 35 %.

.
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1 ANALYTICKÁ ČASŤ
OBSAH:

Kompletná analýza vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych
a kvalitatívnych dát podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie

Analýza silných a slabých stránok územia

Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov)

Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území

Ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných
investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku)

SWOT analýza (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov)

Analýza možných rizík a hrozieb, identifikácia kritických oblastí rozvoja
Tabuľka 8 Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Oblasť dát /téma
Zdroj dát
Webová stránka
OcÚ Lozorno
http://www.lozorno.sk
História obce
OcÚ Lozorno
http://www.lozorno.sk
Poloha a prírodné
VÚC BSK
http://www.region-bsk.sk
podmienky
Pôdny portál
www.podnemapy.sk
OcÚ Lozorno
http://www.lozorno.sk
Kultúra
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Demografia
OcÚ Lozorno
http://www.lozorno.sk
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Bývanie
OcÚ Lozorno
http://www.lozorno.sk
OcÚ Lozorno
http://www.lozorno.sk/
Školstvo a vzdelávanie
OcÚ Lozorno
http://www.lozorno.sk/
Zdravotníctvo
OcÚ Lozorno
http://www.lozorno.sk/
Sociálna starostlivosť
OcÚ Lozorno
http://www.lozorno.sk
Technická infraštruktúra
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Ekonomická situácia
OcÚ Lozorno
http://www.lozorno.sk

1.1 História obce Lozorno
Dejiny obce Lozorno siahajú až do roku 1438, z ktorého pochádza aj prvá písomná
zmienka o obci. Obec v nej figurovala pod názvom Ezelarn ako urbár hradného panstva
Stupava. Názov Ezelarn pochádzal z nemeckého slova Esel, čo v preklade znamená somár.
Tieto ťažné zvieratá používali nielen na vozenie materiálu pri opravách hradu, ale aj ako spôsob
prepravy tovarov na obchodnej ceste z českého kráľovstva do Uhorska a práve v obci Lozorno
bola postavená stanica na výmenu oslích záprahov. Z názvu Ezelarn bol postupne odvodený
názov Lozorno, ktorý sa začal používať už v roku 1773. V tomto období patrilo Lozorno medzi
stredne veľké obce, ktorých časť obyvateľstva pochádzala prevažne z Chorvátska.
9
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Obyvateľstvo sa venovalo predovšetkým poľnohospodárstvu, pestovaniu viniča, zväčša na
pozemkoch patriacich zemepánovi, ktorému boli odvádzané náležité dane a desiatky.
Dôležitým medzníkom v dejinách obce Lozorno bolo odčlenenie od farnosti Zohor. V
roku 1629 bol v Lozorne postavený kostol zasvätený svätej Kataríne a následne i kaplnka
svätého Vendelína. Samostatná farnosť vznikla až o sto rokov neskôr, teda v roku 1729.
18. storočie prinieslo pre obec nevídaný rozmach. Obyvateľstvo obce sa zvýšilo o 2000
obyvateľov, obec mala vlastnú faru, školu a tri mlyny. V roku 1850 sa obec Lozorno stala
samostatnou obcou s vlastným notárom.
Postupom času sa obec vymanila spod správy zemepána a urbárska pôda sa rozdelila
medzi obyvateľstvo. Lozorno sa tak stalo jednou z najväčších obcí Záhoria s vlastnými zdrojmi
obživy a všetkými potrebnými remeslami. Napriek nepriaznivým vplyvom prvej a druhej
svetovej vojny sa v prvej polovici dvadsiateho storočia Lozorno neprestalo rozvíjať. Počet
obyvateľov sa udržiaval v rozmedzí 1500 až 2000 obyvateľov. Neskôr pribudla železničná
stanica, parná píla, viacero väčších firiem a fungovala aj žandárska stanica, ktorá spravovala aj
obce Jablonové a Pernek.
Pred prvou svetovou vojnou pôsobil v obci dobrovoľný hasičský zbor, ktorý mal vlastnú
zbrojnicu. Oblasť školstva prezentovala obecná škola, ktorá nahradila nevyhovujúcu budovu
cirkevnej školy. Po ukončení obecnej ľudovej školy mohli žiaci pokračovať na meštianskej
škole, nachádzajúcej sa v budove kaštieľa, ktorú odkúpila obec od predchádzajúceho majiteľa.
Najvýznamnejšou udalosťou obce bola jej elektrifikácia a inštalácia verejného osvetlenia
v období Slovenského štátu. V povojnovom období sa obec naďalej rozvíjala vďaka úsiliu
Lozorňanov. Rekonštruovali sa cesty, dobudoval sa areál Telovýchovnej jednoty (ďalej len
„TJ“), vznikli nové úradné priestory Miestneho národného výboru. Na podnet TJ sa začala
výstavba kultúrneho domu, ktorá bola vybudovaná na športové účely. Zároveň bola
vybudovaná aj nová požiarna zbrojnica, zdravotné stredisko s lekárňou a zubnou ambulanciou.
Najväčšou investíciou obce bola v posledných rokoch výstavba základnej školy
s cieľom nahradiť školské budovy. Významnými stavbami bola aj budova pošty, materskej
školy a budovy poľnohospodárskeho družstva, dom smútku a pomník padlým sovietskym
vojakom.
V rokoch 1970 až 1973 popri obci bola vybudovaná diaľnica smer Bratislava – Malacky, ktorá
zvýšila atraktivitu obce.
Vzrastajúca životná úroveň sa prejavila aj na výstavbe nových moderných rodinných
domov. K spríjemneniu života v obci prispel i novovzniknutý oddychový areál na Košariskách
a na Kamennom mlyne. Rozvoju poľnohospodárstva pomohlo prehradenie Suchého potoka na
10
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troch miestach, kde vznikli vodné nádrže. Kultúrno-spoločenský život v Lozorne bol na
vrchole. Zakladali sa rôzne združenia kultúrneho a športového charakteru. Medzi
najvýznamnejšie patrili Osvetová beseda, Slovenský zväz žien, Červený kríž a samozrejme
Telovýchovná jednota. Organizovalo sa amatérske divadlo, zájazdy, záujmové krúžky.
Telovýchovná jednota patrila medzi špičku, a to nielen v obecnom meradle. Futbalový klub
patril do 1.A triedy.

Obrázok 1 Časová os
1280

1438

1589

1592

1630

1720

1773

obec má vysvätený kostol
2 mlyny
Lozorno
56 rodín sv. Kataríny z
a 55 daňovníkov
Alexandrie

prvé
Ezelarn - prvá Zorno
osídľovanie písomná
Lozorna zmienka obce

1923

1933

1957

1970-1973

založená vznik
založené vybudovaná diaľnica
píla meštiackej
JRD
Bratislava - Malacky
škola

súčasnosť

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ

Kultúrne pamiatky
V katastrálnom území obce sa nachádza viacero kultúrnych pamiatok. Významné
kultúrne pamiatky obce znázorňuje nasledovná tabuľka:
Tabuľka 9 Kultúrne pamiatky

Kultúrna pamiatka


Kostol Sv. Kataríny Alexandrijskej




Božie muky

Socha Sv. Jána Nepomuckého
Socha sv. Floriána
Pamätník 1. svetovej vojny
Kamenný kríž
Trojičný stĺp
Kamenný kríž















Popis
Renesančný rímsko-katolícky kostol
Významná
kultúrno-historická
pamiatka
pochádzajúca z roku 1629
Kostol bol zasvätený 24. novembra 1630 ku cti
sv. Kataríny z Alexandrie, panny a mučenice
Kostol
je
vystavaný
z
vlastnoručne
vyrobenej tehly Lozornianskych predkov
V rokoch 1826-1827 – prestavba kostola
Situované pri cintoríne (v rámci aleje, lemujúcej
zo západnej strany Cintorínsku ul.)
Prícestná socha
Patrón mlynárov a ochranca proti povodniam
Situovaná v parku pred Obecným úradom (ďalej
len „OcÚ“)
Patrón požiarnikov
Zvečňuje pamiatku 60-tich vojakov z Lozorna.
Situovaný v blízkosti kostola
Situovaný pred kostolom v kovanej ohrádke
Pochádza z roku 1897
Kríž je pseudobarokovo upravený
Cirkevná pamiatka
Cirkevná pamiatka
11
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ

Významné osobnosti obce
Významné osobnosti znázorňuje nasledovná tabuľka.
Tabuľka 10 Významné osobnosti obce

Meno
Anton Tkáč
Imrich Aigner
Martin Binčík
Imrich Mráz
Pavol Mundok
Ján Šablica
Matúš Šablica
Matej Požgaj
Štefan Minarovič

Vavrinec Jánoš
Leopold Ondriaš
Antonín Pertyla

Michal Oravetz

Anton Masarovič
Ján Foltýn
Imrich Hrica

Funkcia
Olympijský víťaz
v dráhovej cyklistike

Meno
Rudolf Sabo

Notár

Rudolf Vasek

Notár

Imrich Hrica

Notár
Richtár obce
Richtár obce
Richtár obce
Richtár obce
Veliteľ
dobrovoľníckeho
hasičského zboru,
Predseda stavovského
spolu Roľnícka beseda
Veliteľ
dobrovoľníckeho
hasičského zboru
Veliteľ
dobrovoľníckeho
hasičského zboru
Riaditeľ meštianky,
zriaďovateľ pobočky –
Slovenská ovocinárska
spoločnosť
Miestny farár
a tajomník Slovenskej
ovocinárskej
spoločnosti
Predseda stavovského
spolu Roľnícka beseda
Predseda Kresťanského
roľníckeho združenia
Prvý predstaviteľ
Robotníckej
telovýchovnej jednoty

Vavrinec Dujnič
Ján Stankovič
Ignác Wjit
Alojz Matulay
Alojz Schmack
Hugo Parák

Funkcia
Predseda športového
klubu
Predseda športového
klubu
Správca obecnej
knižnice
Správca obecnej
knižnice
Prvý učiteľ pôsobiaci
v Lozorne
Výpomocný učiteľ
Učiteľ – kantor
Učiteľ
Učiteľ – kantor

Štefan Minarovič
Prvý predseda JRD
Anton Macko

Prvý povojnový riaditeľ
školy

Rudolf Danko
Riaditeľ obecnej
ľudovej školy
Vavrinec Dujnič
Riaditeľ obecnej
ľudovej školy
Ján Bernát
Alojz Hauptvogel
Milada Krejčová

Riaditeľ osemročnej
strednej školy
Riaditeľ deväťročnej
základnej školy
Riaditeľka deväťročnej
základnej školy
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Ján Vanek

Predseda Jednoty
Československého orla

František
Karovič

Predseda Jednoty
Československého orla

František Hrica

Prvý predseda
športového klubu

Eva Talapová
Eva Lančaričová
Viera Bordáčová

Riaditeľka deväťročnej
základnej školy
Iniciátorka založenia
ženského speváckeho
súboru Podhoranka
Vedúca súboru
Podhoranka

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ

Symboly obce
Tabuľka 11 Symboly obce

Symbol

Erb

Vlajka
Pečať

Charakteristika
 Stvárňuje postavu, kompozícia svätyne so stromom,
ktorý spoza nej vyrastá.
 Predstavuje strom života, ku ktorému si Sv. Katarína
otvorila cestu mučeníckou smrťou,
 Zo spodného štítu vyrastá strieborná, zlatovlasá sv.
Katarína, v postenej pravici držiaca čepeľ hrotom
nadol smerujúceho strieborného meča so zlatou
rukoväťou, v ľavici zlatú palmovú ratolesť, spoza
postavy vyrastá strom so zlatým lístím a piatimi
červenými plodmi, z pravého okraja štítu vyrastá ľavá
polovica zlatého ozubeného kolesa.
 Pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách
žltej, červenej, žltej, bielej, červenej a bielej.
 Pomer
strán
2:3,
je
ukončená
tromi cípmi t.j., dvomi zástrihmi, siahajúcimi do
tretiny listu vlajky.
 Okrúhla, uprostred s obecným symbolom
a kruhopisom Obec Lozorno
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ

1.2 Poloha a prírodné podmienky obce
Poloha obce predstavuje veľmi dôležitý faktor z hľadiska dostupnosti, prostredníctvom ktorého
vplýva aj na umiestnenie služieb v regióne.
Poloha obce vo vzťahu k pólom rozvoja
Obec Lozorno leží na západnom Slovensku, neďaleko od hlavného mesta Bratislava.
Z administratívneho hľadiska je obec Lozorno začlenená do okresu Malacky v rámci územného
celku Bratislavský kraj a úrovne NUTS II. Obec Lozorno katastrálne susedí so šiestymi obcami
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Plavecký Štvrtok, Jablonové, Borinka, Stupava, Zohor a Láb. Poloha obce vzhľadom na
geografické súradnice predstavuje 48° 19.93’ss a 17° 2.446’vd.

Obrázok 2 Poloha obce Lozorno

Zdroj: maps.google.com
Dopravná poloha obce je v rámci regiónu veľmi výhodná, pretože obec Lozorno je od
hlavného mesta Bratislava vzdialené len 25 km. Okrajom obce prechádza diaľnica D2 (E65)
Bratislava - Kúty - Praha. Katastrálnym územím obce prechádza železnica, ktorá je však
v súčasnosti využívaná len pre nákladnú dopravu.
Obec Lozorno má vidiecky charakter a je súčasťou mikroregiónu Pod Pajštúnom,
v rámci ktorého zahŕňa obce Marianka, Borinka, Láb, Zohor, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri
Morave, Záhorská Ves, mesto Stupava, mestské časti Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica.
Poloha mikroregiónu je veľmi výhodná pre rozvoj cestovného ruchu, pretože regióny
sú situované v blízkosti hraníc s Českou republikou a Rakúskom. Tieto mikroregióny
predstavujú pre obec pól ekonomického rozvoja miestneho významu.
Obec Lozorno vzhľadom na svoju polohu je veľmi dobre alokovaná vo vzťahu k pólom
regionálneho a medzinárodného významu, čo predstavuje pozitívne predpoklady pre budúci
rozvoj obce.
Vzdialenosť obce k pólom lokálneho ekonomického rozvoja:


Jablonové – 4,9 km



Stupava – 7,2 km



Plavecký Štvrtok – 9,1 km



Zohor – 5,4 km
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Borinka – 12 km



Láb – 10,8 km

Vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta:


Malacky – 16 km



Bratislava – 25,5 km

Poloha obce k pólom ekonomického rozvoja širšieho regionálneho významu:


Pezinok - 13,7 km



Senec - 56,7 km



Stupava - 7,2 km

Lokalita obce vzhľadom k pólom ekonomického rozvoja medzinárodného významu:


Viedeň – 100 km



Brno – 109 km



Budapešť – 221 km

Prírodné podmienky
Prírodné podmienky vytvárajú predpoklady pre ekonomický rozvoj a vplývajú na kvalitu života
lokálneho obyvateľstva.
Fyzickogeografická charakteristika
Geomorfologické podmienky
Obec Lozorno podľa geomorfologického členenia SR sa zaraďuje do Alpskohimalájskej sústavy, podsústavy – Panónska panva, do provincie Západopanónska panva,
subprovincie Viedenská kotlina, do oblasti Záhorská nížina, celku Borská nížina a oddielu
Podmalokarpatská zníženina. Povrch územia je charakterizovaný ako proluviálna zvlnená
rovina. Rozprestiera na v južnej časti Záhorskej nížiny s centrom v nadmorskej výške 187
m.n.m na severozápadnom výbežku južnej časti pohoria Malé Karpaty. Najnižšia časť obce
dosahuje 175 m.n.m. a najvyššia časť obce 215 m.n.m.
Geologické podmienky
Podložie obce Lozorno predstavuje súčasť podkarpatskej depresie na okraji
malokarpatského a lábskeho zlomu. Štvrtohorné sedimenty tvoria svahové hliny, sute, piesky
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a štrky. Podložné neogénne sedimenty tvoria íly s miestnymi jemno-stredozrnnými pieskami
a štrkopieskami. Vrstvy pieskov sú uľahlé, suché až vlhké.
Pedologické podmienky
V pedologických podmienkach obce dominujú predovšetkým hlinité pôdy, ale taktiež
sú zastúpené piesčité až ílovité pôdy.
Hydrologické podmienky
V katastrálnom území obce sa nachádza vodná nádrž. Intravilánom obce preteká Suchý
potok s viacerými prítokmi, ktorý je prepojený s Lozornianskym potokom.
Klimatické podmienky
Základný klimatický typ na Záhorí je nížinná klíma – v západnej časti teplá, vo
východnej prevažne teplá. Záhorská nížina sa klimaticky rozdeľuje na dve základné oblasti.
Prvou je Bor s nivou a terasami Moravy a Myjavy, pre ktoré sú charakteristické západné a
severozápadné vetry ovplyvňujúce počasie najmä v zime. Druhou oblasťou je pás vo východnej
časti Záhorskej nížiny tiahnuci sa pozdĺž Malých Karpát, v ktorom prevláda juhovýchodné
prúdenie vzduchu. Teploty v lete sú vo východnej časti územia nižšie ako v západnej časti, je
tu vyšší úhrn zrážok a vyšší počet dní so snehovou pokrývkou a snežením.
Obec Lozorno je zaradená do teplej klimatickej oblasti s okrskom mierne suchej klímy
a s miernou zimou. Priemerná ročná oblačnosť je 60 %.Priemerná ročná teplota vzduchu je
9,5°C a priemerný ročný úhrn zrážok 600 –650 mm. Priemerný počet letných dní s max.
teplotou 25°C a vyššie v roku je 60.Priemerný počet mrazivých dní s min. teplotou 0,1°C
a nižšie v roku je 100.Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 40 –45.Priemerný počet
jasných dní v roku je 56 a zamračených je 110.Všeobecne prevládajú vetry severné a
severozápadné o sile 2-4oB.
Nerastné suroviny
Na základe evidencie Obvodného banského úradu sa Obec Lozorno nezaraďuje do
chránených ložiskových území nerastných surovín.
Rastlinstvo a živočíšstvo
Flóra predstavuje rozhranie panónskej a západokarpatskej skladby, v rámci ktorej bolo
evidovaných 19 vegetačných jednotiek. V nížinnej severovýchodnej polohe zázemie obce
tvoria kyslomilné lužné lesy, ktoré nadväzujú na listnaté lesné komplexy západných svahov
Malých Karpát. Západné nezalesnené podhorské svahy sú historicky využívané na pestovanie
16
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kvalitného viniča. V katastrálnom území rastú druhy ako borovica sosna, hrab obyčajný, agát
biely – kríky – lieska, hloh, trnka, ruža šípová. Prostredie okolia vodných tokov tvoria vŕbovo
- topoľové lužné lesy a koridory, pozdĺž malých tokov a meandrov slatiniská s jelšou, osikou
a brezou. Lesnatá časť obce je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. V rámci
CHKO avšak na hranici s obcou je vyhlásená prírodná rezervácia Strmina.
Obec Lozorno je v zozname Chránených vtáčích území, vyskytujú sa tu vzácne druhy
vtákov ako napr. Výr skalný, Ďateľ čierny, Orol kráľovský, Žlna sivá.
Ochrana prírody
Územie obce Lozorno spadá do 2. stupňa ochrany – Chránené krajinné územie Malé
Karpaty a taktiež do chránených vtáčích území.
Na území obce sa nachádza niekoľko prvkov regionálneho a lokálneho územného
systému ekologickej stability ÚSES.
Biokoridory regionálneho významu
RBK X. Močiarka
Priestor prostredia toku potoka a meliorovaného kanála v prepojení biokoridoru
nadregionálneho významu .IV Malacky – Pod Pajštúnom a regionálneho biocentra .8 Mokrý
les- Lábske jazero.
 funkcia – ochrana biotopu prostredia pozdĺž potoka Močiarka s brehovými porastmi,
stanovište vodných živočíchov, zveri.
BK XI. Ondriašov potok
Priestor prostredia toku potoka.
 funkcia – ochrana biotopu prostredia pozdĺž Ondriašovho potoka s brehovými porastmi,
stanovište vodných živočíchov, zveri.
Medzi navrhované územia európskeho významu NATURA 2000 boli v katastrálnom
území obce Lozorno zaradené - Močiarka – SKUEV 0218 - Ondriašov potok – SKUEV 0217.
Biocentrá miestneho významu
MBC1
Priestor zalesneného výbežku Balgava a celá južná poloha vodnej nádrže Lozorno, slúžnymi
plochami, ústím potokov do nádrže, celou lokalitou Velíny.
 funkcia- ochrana biotopulúnej vegetácie, ochrana vtáctva, vodných živočíchov lesného
celku a brehových porastov nádrže a potokov.
MBC2
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Lesný celok Suchý potok – V jazerách Borník, severne od výrobného areálu firmy Hlubík s
prepojením na biokoridor regionálneho významu 9 - prostredie Ondriašovho potoka.
 funkcia- ochrana biotopu ochranného lesa s pieskovými dunami, ochrana toku
potokov a ich brehových porastov, ochrana vodných živočíchov.
MBC3
Mokraďový celok s cennými biotopom Slaniská
 funkcia– ochrana mokraďového biotopu, ochrana vtáctva, vodných živočíchov,
stanovište zveri.
Biokoridory miestneho významu
MBK1
Okolie toku Suchého potoka od priehradného múra vodnej nádrže po ústie do
Ondriašovho potoka.
 funkcia- ochrana a revitalizácia brehovej zelene, ochrana biotopu, tvorba stanovíšť a
fauny.
MBK2
Okolie meandru bývalého odvedeného toku Suchého potoka – Mlynských
náhonov od Nového mlyna po diaľnicu D2.
 funkcia - ochrana a revitalizácia pôvodných drevín, tvorba stanovišťa fauny.
MBK3
Súbor krajinnej zelene v poľnohospodárskej krajine od konca Cintorínskej ulice so sídelnou
zelenou s prepojením lokality mokradného biotopu a ďalej v prepojení poľnej cesty k ovocnému
sadu s navrhovaným rozvojom a okraju lesného komplexu Za krúžkom ;
 funkcia - ochrana a navrhovaný rozvoj biotopu a stanovišťa fauny v poľnohospodárskej
krajine.
Genofondovo významné miesta druhov fauny a flóry
LGFF1
Včelíny, ako súčasťou navrhovaného miestneho biocentra MBC1,
LGFF2
Slaniská, ( podľa R ÚSES ). – ako súčasťou navrhovaného miestneho biocentra,
MBC3
( obe podľa R ÚSES ),
LGFF3
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Mokra Záhumenice – lokalita mokrade juhozápadne od cintorína.
Štruktúra pôdneho fondu
Katastrálne územie obce Lozorno má rozlohu 44 790 060 m2. Intravilán obce tvoria
prevažne zastavené plochy s výmerou 80 867m2, ostatné plochy 67 159m2, lesná pôda
25 082m2, vodné plochy 150m2.
Obrázok 3 Využitie územia

Využitie územia
1%

14%
39%

45%

Lesná pôda

Vodné plochy

Zastavané plochy

Ostatné plochy

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ

V rámci poľnohospodárskej pôdy predstavuje orná pôda 82 914m2, trvalé trávnaté
porasty 192 924m2 a záhrady 5 601m2.
Obrázok 4 Poľnohospodárska pôda
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ

1.3 Štruktúra obyvateľstva
Obyvateľstvo obce predstavuje dôležitý aspekt rozvoja obce, pretože sa podieľa na
tvorbe hodnôt nielen z hľadiska podnikateľského, ale aj z hľadiska spotreby tovarov a služieb.
Vývoj počtu obyvateľov
Obec Lozorno sa počtom obyvateľov 3118 zaraďuje k väčším obciam Slovenska. Vývoj
počtu obyvateľstva v obci má rastúci trend. Od roku 1850 až po rok 2013 sa počet obyvateľov
takmer zdvojnásobil. V súčasnosti má obec 3118 obyvateľov.
Tabuľka 12 Vývoj počtu obyvateľov

Rok
1850 1910 1945 1980 2000 2004 2009 2010 2011 2012 2013
Počet
1619 1837 2152 2782 2650 2805 2915 2968 3069 3115 3118
obyvateľov
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistického úradu (ďalej len „ŠÚ“), 2013

Obrázok 5 Vývoj počtu obyvateľov
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z ŠÚ SR, 2014

Prirodzený prírastok/úbytok
Prirodzený prírastok predstavuje rozdiel medzi natalitou a mortalitou. V sledovanom
období 2009 – 2013 má prirodzený prírastok nepravidelný vývoj. V rokoch 2009,2011 a 2012
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mal rastúci trend. V roku 2010 a 2013 došlo k prirodzenému úbytku obyvateľstva, tzn. viac
obyvateľov zomrelo, ako sa narodilo.
Tabuľka 13 Prirodzený prírastok

Ukazovateľ/Rok
Prirodzený prírastok

2009

2010

2011

2012

2013

6

-7

9

6

-5

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ,, 2013

Migračné saldo
Migračné saldo znázorňuje rozdiel medzi počtom imigrantov a emigrantov. Migračné
saldo v rokoch 2009 -2013 predstavuje kladnú hodnotu, z ktorej vyplýva prílev obyvateľstva
do obce. Najviac obyvateľov imigrovalo v roku 2010 a naopak najmenej obyvateľov sa
prisťahovalo v roku 2011.
Tabuľka 14 Migračné saldo

Ukazovateľ/Rok

2009

2010

2011

2012

2013

Migračné saldo

21

45

10

13

14

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ,, 2013

Celkový prírastok
Celkový prírastok predstavuje súčet prirodzeného prírastku a migračného salda.
Prírastok obyvateľstva bol zaznamenaný v celom sledovanom období 2009-2013.
Najvýraznejší prírastok bol v roku 2010, kedy sa obyvateľstvo zvýšilo o 38 ľudí.
Tabuľka 15 Celkový prírastok

Ukazovateľ/Rok
Celkový prírastok

2009

2010

2011

2012

2013

27

38

19

19

9

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ,, 2013
Obrázok 6 Celkový prírastok obyvateľstva
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ,, 2013

Hustota obyvateľov
Hustota obyvateľov v sledovanom období mala rastúcu tendenciu.
Tabuľka 16 Hustota obyvateľov

Rok
Hustota obyvateľov na km 2

2009
65

2010
66

2011
68

2012
69

2013
75

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ,, 2013

Najnižšiu hodnotu 65 obyvateľov na 1 km2 dosiahla v roku 2009. Najvyššiu hodnotu
zaľudnenia 75 obyvateľov na 1 km2 dosiahla v roku 2013 vzhľadom na imigráciu obyvateľov
do obce.
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Veková štruktúra obyvateľov
Obrázok 7 Veková štruktúra
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z SODB, ŠÚ SR, OcÚ,2011, 2013

V porovnávanom období 2011-2013 nenastali výrazné zmeny vo vývoji vekovej
štruktúry obyvateľstva. V oboch rokoch vývojová tendencia mala rastúci charakter.
Obyvateľstvo v predproduktívnom veku sa v roku 2013 navýšilo o 39 obyvateľov. Produktívna
zložka obyvateľstva, ktorá dominuje v oboch rokoch sa v roku 2013 zvýšila o 80 obyvateľov.
Najmenej obyvateľov obce Lozorno predstavuje zložka poproduktívneho veku, ktorá sa však
v roku 2013 zvýšila o 70 obyvateľov. Príčinou nárastu obyvateľstva nie je len prirodzená
menlivosť populácie, ale aj imigrácia do obce.
Vekovo-pohlavná pyramída
Vekovo-pohlavná pyramída predstavuje podiel určitej vekovej skupiny obyvateľstva
k celkovému počtu obyvateľov v percentách. V roku 2013 v obci Lozorno boli približne
rovnaké početnosti obyvateľov predproduktívnej zložky a poproduktívnej zložky, z čoho
vyplýva, že ide o stacionárny typ vekovej štruktúry.
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Obrázok 8 Vekovo-pohlavná pyramída

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ,, 2013

Index starnutia
Index starnutia vyjadruje počet obyvateľov v poproduktívnom veku pripadajúcich na
100 obyvateľov v predproduktívnom veku. V obci Lozorno v roku 2011 na sto ľudí
v predproduktívnom veku 0-14 pripadalo 81 ľudí v poproduktívnom veku. Od roku 2011 však
nastal nárast v poproduktívnej zložke obyvateľstva. V roku 2013 na 100 obyvateľov
predproduktívneho veku pripadalo 85 dôchodcov. Na základe zistených výsledkov je možné
konštatovať, že populácia v obci Lozorno starne.
Tabuľka 17 Index starnutia

Rok
Index starnutia

2011

2013

81

85

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z SODB, ŠÚ SR, OcÚ,, 2011, 2013

Ekonomická závislosť starých
Index ekonomickej závislosti starých vyjadruje počet obyvateľov poproduktívnej
zložky pripadajúcich na sto produktívnych ľudí za určité časové obdobie. V obci Lozorno
v roku 2013 na sto produktívnych obyvateľov pripadalo 18 obyvateľov poproduktívnej zložky.
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Ekonomická závislosť mladých
Index ekonomickej závislosti mladých určuje počet obyvateľov predproduktívnej
zložky pripadajúcich na sto produktívnych ľudí za určité časové obdobie. V obci Lozorno
v roku 2013 na sto obyvateľov produktívnej zložky pripadalo 45 obyvateľov predproduktívnej
zložky.
Index ekonomického zaťaženia
Z indexu ekonomického zaťaženia vyplýva, aký počet obyvateľov predproduktívnej
a poproduktívnej zložky pripadá na sto produktívnych obyvateľov. V roku 2013 na sto
obyvateľov produktívnej zložky pripadalo 63 obyvateľov predproduktívnej a poproduktívnej
zložky.
Priemerný vek
Ukazovateľ priemerný vek vyjadruje vážený priemer počtu prežitých rokov do
konkrétneho okamihu. Priemerný vek obyvateľov obce Lozorno v roku 2013 bol 40 rokov.
Vzdelanostná štruktúra
Vzdelanostná štruktúra predstavuje dôležitý faktor v ekonomickom rozvoji, pretože
vplýva na štruktúru výroby a počet firiem v území. V roku 2013 vzdelanostnú úroveň tvorilo
predovšetkým obyvateľstvo s úplným stredným odborným vzdelaním 19%, základným
vzdelaním 17%, učňovským vzdelaním bez maturity 16% a 15% obyvateľstva bez vzdelania.
Obyvateľstvo so stredným odborným vzdelaním bez maturity predstavovalo 12% zložku, menej
ako 10% obyvateľstva tvorilo vysokoškolské vzdelanie 1.a 2. stupňa, úplné stredné učňovské
vzdelanie s maturitou, úplné stredné všeobecné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie,
vysokoškolské vzdelanie doktorandské.
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Obrázok 9 Vzdelanostná štruktúra
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ,, 2013

Religiózna štruktúra
Z religiózneho hľadiska má obec prevažne homogénny charakter, pretože dominantnú
prevahu tvorí obyvateľstvo rímskokatolíckeho vyznania až 77,4%.13,3% obyvateľov obce je
bez vyznania a u 6,7% vierovyznanie nebolo zistené. Menej ako 1% obyvateľstva tvorilo
vierovyznanie ako evanjelická cirkev augsburského vyznania, cirkev bratská, náboženská
spoločnosť Jehovovi svedkovia, pravoslávna cirkev, gréckokatolícka cirkev, reformovaná
kresťanská cirkev, evanjelická cirkev metodistická.
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Obrázok 10 Religiózna štruktúra
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ,, 2013

Národnostná štruktúra
K obyvateľstvu slovenskej národnosti sa v roku 2013 prihlásilo 95%. 2,49%
obyvateľstva nebola zistená národnostná štruktúra. Ostatné národnosti rómska, česká,
maďarská, moravská, nemecká, poľská, chorvátska, srbská, ruská majú veľmi nízke zastúpenie
menej ako 1%.
Obrázok 11 Národnostná štruktúra
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ,, 2013
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1.4 Ekonomický rozvoj a ekonomická štruktúra
Bratislavský samosprávny kraj je ekonomicky najvýkonnejším regiónom v Slovenskej
republike. Vytvoreným HDP prispieva hospodárstvo regiónu viac ako jednou štvrtinou
k ekonomickej výkonnosti Slovenska. Nadpriemerná úroveň jeho HDP úzko súvisí s
reštrukturalizáciou regionálneho hospodárstva, lokalizáciou aktivít s vyššou pridanou
hodnotou, koncentráciou subjektov súkromného sektora a centrálnych orgánov verejného
sektora.
V rámci územia Bratislavského kraja sú v hospodárskej štruktúre zastúpene všetky
sektory. Primárny, sekundárny, terciárny a kvartérny. Obdobne ako v ekonomikách vyspelých
metropolitných regiónov má dominantné postavenie terciárny sektor, ktorý sa najväčšou mierou
podieľa na makroekonomickej výkonnosti kraja, ale aj na celkovej zamestnanosti regiónu.
Úroveň ekonomickej štruktúry v obci je veľmi výrazná, pretože obec má veľmi dobrú
polohu vzhľadom na blízkosť hlavných dopravných trás a disponuje výrobnými zdrojmi.
Ekonomickú a hospodársku štruktúru v obci tvoria súkromné firmy a živnostníci, ktorý sa
podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu, poskytujú pracovné príležitosti a ovplyvňujú
úroveň rozvoja miestnymi daňami a poplatkami. Ekonomický rozvoj ovplyvňuje aj miestna
samospráva, ktorá vytvára podmienky pre rozvoj lokalizácie firiem. Podnikateľské aktivity
vykonáva 242 subjektov.
Na základe informácií zo Štatistického úradu Slovenskej republiky z roku 2012 v území
pôsobí 228 živnostníkov. Slobodné povolania vykonáva 13 obyvateľov a v skupine samostatne
hospodáriaci roľníci figuruje 1 obyvateľ. Podľa údajov zo ŠÚ SR z roku 2012 sa v obci
nachádza 138 právnických osôb, z čoho 110 je ziskových a 28 neziskových.
Ekonomická aktivita obyvateľstva
Ekonomické činnosti majú veľký vplyv na socio - ekonomickú úroveň obcí. Predstavujú
zdroj verejných príjmov, pracovných príležitostí, produkujú služby a tovary, ovplyvňujú aj
celkový dopyt. Súčasťou tejto skupiny sú aj nezamestnaní, ženy na materskej dovolenke
a pracujúci dôchodcovia.
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Počet obyvateľov v hospodárskych odvetviach
Tabuľka 18 Odvetvie ekonomickej činnosti

Ekonomicky aktívne osoby
Odvetvie ekonomickej činnosti
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Lesníctvo a ťažba dreva
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a
prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.

muži

ženy

spolu

z toho dochádza
do zamestnania

28
12
2
6
1
10
1
5
2

14
5
0
1
0
6
0
5
3

42
17
2
7
1
16
1
10
5

29
9
0
7
1
9
0
4
4

27

9

36

27

1
1
4
8
5
23
3
12
2
27
4

3
4
3
0
3
13
2
7
5
5
4

4
5
7
8
8
36
5
19
7
32
8

2
4
6
7
7
30
5
13
4
30
5
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Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Pozemná doprava a doprava potrubím
Vodná doprava
Letecká doprava
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Poštové služby a služby kuriérov
Ubytovanie
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Nakladateľské činnosti
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Informačné služby
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

59
3
0
7
7
3
3
5
21
11
40
29
38
38
36
3
1
21
3
4
21
6
3
6
9
12
2
7
5

31
3
1
3
8
1
2
1
6
2
4
3
31
61
8
1
0
9
15
9
32
9
0
1
3
6
5
23
8

90
6
1
10
15
4
5
6
27
13
44
32
69
99
44
4
1
30
18
13
53
15
3
7
12
18
7
30
13

82
2
1
9
12
2
5
4
24
12
39
31
60
84
36
3
1
30
13
11
48
15
3
7
11
17
7
23
12
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Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Právne a účtovnícke činnosti
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Reklama a prieskum trhu
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Veterinárne činnosti
Prenájom a lízing
Sprostredkovanie práce
Bezpečnostné a pátracie služby
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Činnosti herní a stávkových kancelárií
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Činnosti členských organizácií
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Ostatné osobné služby
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Nezistené
Spolu

3
3
6
15
14
3
9
8
0
1
9
9
10
7
60
24
16
1
3
2
3
2
5
4
3
1
0
55
863

0
8
12
11
3
7
6
3
1
4
5
4
10
10
45
46
46
21
2
1
1
2
9
8
2
18
1
26
690

3
11
18
26
17
10
15
11
1
5
14
13
20
17
105
70
62
22
5
3
4
4
14
12
5
19
1
81
1 553

2
10
16
23
13
10
14
9
1
4
13
13
15
14
93
58
53
20
4
2
4
2
13
11
1
16
0
53
1 294
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Zoznam podnikateľských subjektov v obci
V obci Lozorno sa nachádza viacero drobných živnostníkov a podnikateľských subjektov v oblasti remeselnej výroby, obchodu a služieb. Viaceré podnikateľské
subjekty majú svoje sídla situované v obci, avšak svoju podnikateľskú činnosť vykonávajú mimo obce. Existencia podnikateľských subjektov výrazne
ovplyvňuje finančné možnosti obce a aj samotného obyvateľstva. Obec Lozorno sa snaží podnikateľským subjektom zabezpečiť výhodné podmienky pre
podnikateľské prostredie. Veľkou konkurenčnou výhodou obce je výhodná poloha, vďaka ktorej je obec atraktívna pre investorov.

Tabuľka 19 Evidencia podnikateľských subjektov

Číslo

Názov PS

Sídlo

SK NACE

1

ALLCLEAN, s.r.o.

Gozovská 93/23,
Lozorno 900 55
Lozorno 663, 900 55 Lozorno
Lozorno 335
900 55 Lozorno
Lozorno 932
SK-900 55 Lozorno

Výroba ostatných elektrických
zariadení (27900)
Výroba obuvi (15200)
Výroba elektrických motorov,
generátorov a transformátorov (27110)

2

Dalibor Havel

3

Elektro - Haramia s.r.o.

4

Hasit Slovakia s.r.o.

5

Jozef Vícena Elektromontáže

900 55 Lozorno 332

Elektrická inštalácia (43210)

6

Karovič s.r.o.

Vendelínská 51
900 55 Lozorno

Výroba transportného betónu (23630)

7

Kovanič - AZ

Potočná 4, 900 55 Lozorno

8

MaxLux s.r.o.

Lozorno 1063, 900 55 Lozorno

9

Pemima spol. s r. o.

Lesná 412
Lozorno 900 55

Výroba malty (23640)

Výstavba obytných a neobytných budov
i. n. (41209)
Zásielkový predaj alebo predaj cez
internet (47910)
Nešpecializovaný obchod (46900)
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10

Radoslav Došek

Zohorská 142/22
90055 Lozorno

11

Unipro s. r. o.

Vendelinska 33/12
900 55 Lozorno

12

Kleo-Glass

13

Timpani

Riadok 563
Lozorno 90055
Železničná 663/26
900 55 Lozorno

Zemné práce (43120)
Účtovnícke a audítorské činnosti,
vedenie účtovných kníh; daňové
poradenstvo (69200)
Výroba a spracovanie ostatného skla
vrátane technického skla (23190)
Reklamné agentúry (73110)

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ,, 2013
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1.5 Technická infraštruktúra
Technická infraštruktúra je dôležitým aspektom ekonomického a sociálneho rozvoja
miest a obcí. Vplýva nielen na investície zahraničných investorov do daného územia, ale
ovplyvňuje aj blahobyt lokálneho obyvateľstva. Technická infraštruktúra zabezpečuje nielen
spojitosť medzi výrobcom a predávajúcim, ale aj prepravu pracovníkov, služieb a tovarov.
Cestná doprava
Katastrálnym územím obce Lozorno prechádza diaľnica D2 Bratislava – Kúty – štátna
hranica s Českou republikou, ktorá je súčasťou medzinárodnej diaľničnej siete E65. Diaľnica
plní rýchlostnú funkciu A1. Dĺžka miestnych komunikácií predstavuje 13,86 km. Na území
obce sú situované 4 autobusové zastávky: 2 ks smer Rohožník a 2 ks smer Bratislava. Obec
Lozorno je spojená s okolitými obcami autobusovou a osobnou dopravou.
Obrázok 12 Dopravné ťahy obce

Zdroj: maps.google.com

Železničná doprava
Železničná doprava bola vybudovaná v roku 1880. Vzhľadom k nerentabilnosti z jej
využívania bola osobná železničná doprava zrušená. Nákladná doprava naďalej funguje.
Vodovod a kanalizácia
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Obec Lozorno má vybudovaný vlastný obecný vodárenský systém, ktorý bol uvedený
do prevádzky roku 1985. Zdrojom pitnej vody sú dve studne. Zo studní sa voda dopravuje
výtlačným potrubím do vodojemu. Vodojem je podzemný, typový v dobrom technickom a
stavebnom stave po rekonštrukcii v rokoch 1998 až 2000. Voda pred odberom v spotrebisku sa
upravuje len chlórovaním. Kvalita vody zo studní vyhovuje požiadavkám normy. Zo zásobného
potrubia sa voda k odberateľom dopravuje rozvodnou sieťou. Rozvodná sieť sa buduje
etapovite. Rozvodné potrubie je uložené vo verejne prístupných chodníkoch, komunikáciách.
Jednotlivé domácnosti sú pripojené na rozvodné potrubie vodovodnými prípojkami cez
vodomerné šachty. Vo vodomerných šachtách sú osadené vodomery na meranie spotreby vody.
V súčasnosti je na vodovodnú sieť pripojených cca 780 domácnosti. V letných mesiacoch je
zvýšený odber vody, nakoľko sa voda využíva aj na polievanie. Kapacita vodojemu je
maximálne využitá. Celý obecný vodárensky systém je v dnešnom období po kapacitnej stránke
vyhovujúci, je v dobrom stavebnom a technickom stave. Dĺžka vodovodného potrubia je cca.
17,5 km a dĺžka vodovodných prípojok cca. 7, 95 km. Lokality Kamenný Mlyn a Košarisko
majú lokálne zdroje vody. Pre spoľahlivé, hospodárne a zdravotne neškodné odvádzanie
odpadových vôd má obec Lozorno v niektorých častiach obce vybudovanú vlastnú splaškovú
kanalizáciu. Odpadové vody sú čistené v objekte čistiarne odpadových vôd. Trasa splaškovej
kanalizácie vedie verejnými priestranstvami – komunikáciami, chodníkmi. Jednotlivé uličné
stoky sú budované etapovite kanalizačnými rúrami. V častiach obce, kde to neumožňujú
výškové pomery sú odpadové splaškové vody prečerpávané a potom gravitačne odvádzané do
čistiarne odpadových vôd. ČOV prevádzkuje Lozorno spol. s.r.o. Obec nemá v celom území
dobudovanú kanalizáciu a ČOV a preto zámerom v novom programovom období bude
zabezpečiť ich dobudovanie. Vlastné žumpy využíva približne 44 obyvateľov.
Elektrická energia
Obec Lozorno je plne elektrifikovaná. Technický stav energetických sietí je dobrý. Obcou
Lozorno prechádzajú nadradené prenosové sústavy a v dotyku s uzlom prenosovej sústavy 400
kV TR 400/110 kV Stupava. Okolie obce je trasované prostredníctvom nadradených
prenosových sietí:


Vedenie 400Kv Stupava – Poddunajské Biskupice



Vedenie 400Kv Stupava – Sokolnice (ČR)



Rezervovaný koridor pre 400 kV Vedenie Stupava – Rakúsko (prepojenie v rámci
UCPE),



Distribučné vedenia VNN 110kV.
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Zásobovanie obce elektrickou energiou sa uskutočňuje prostredníctvom vzdušnej linky VN
22kV č.216. Sústava transformačných staníc je napojená prostredníctvom vysokonapäťových
rozvodov realizovaných prevažne vzdušným a káblovým vedením. Rozvod nízkeho napätia NN
sa uskutočňuje prevažne vzdušným vedením NN.
Verejné osvetlenie je v pomerne dobrom stave, avšak vyžadovalo by si rozšírenie do
niektorých častí obce a modernizáciu s možnosťou úspor energie.
Plynofikácia
Obec Lozorno je zásobovaná zemným plynom z existujúceho vysokotlakového
plynovodu. Regulačná stanica vysokotlaková (ďalej len VTL) na strednotlaková (ďalej len
STL) na tlak 90kPa je vybudovaná na križovatke ulíc Železničná a Jelšová. VTL prípojka plynu
pokračuje od regulačnej stanice pre areál firmy HASIT– táto prípojka je ukončená regulačnou
stanicou, ktorá slúži len pre areál podniku.
Priame zásobenie obce je v prevažnej miere riešené jestvujúcimi STL plynovodmi
o tlaku 90kPa až na päť krátkych úsekov ulíc, kde je prevedený nízkotlakový - NTL plynovod
zredukovaný cez domové plynové regulátory. Kapacitne je existujúca regulačná stanica
vyťažená asi z jednej tretiny a má dostatočnú rezervu pre prípadný nový odber rozšírenia
plynofikácie obce.
Odpadové hospodárstvo
Obec Lozorno má zavedený separovaný zber plastov, papiera, skla, biologického
odpadu, kovov a elektronického odpadu. V určitých častiach obce rozmiestnené kontajnery pre
separáciu. V obci sa vykonáva aj zber nadrozmerného odpadu dvakrát do roka.
Obec Lozorno má od roku 2011 zriadené obecné kompostovisko. Obecné
kompostovisko je určené pre biologický odpad a odpad zo záhrad. V obci je zavedený zber
opotrebovaného kuchynského oleja. Obec sa zapája aj do zberu šatstva. Zber elektroodpadu z
domácností je zabezpečovaný v čase mobilného zberu.
Zhromažďovanie KO v extraviláne obce si zabezpečujú jeho pôvodcovia. Odvoz sa
realizuje 4x mesačne 1100 l kontajnermi v záhradkárskych osadách a veľkoobjemovými
kontajnermi 3x ročne v chatovej oblasti Košariská. V obci je vybudovaný zberný dvor.
Telekomunikácie
Územie obce Lozorno je plne telefonizované so striedavými hustotami telefonizácie.
Niektorí jednotlivci sú pripojení na RDLU Lozorno v prevažnej miere pomocou vzdušných
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prípojok. Hlavné napájacie siete sú uložené v zemi. Územie obce pokrýva signál mobilných
operátorov Orange, Telekom, O2.
Internetové pokrytie je možné v rámci celého územia obce prostredníctvom telefónnej
siete a káblových rozvodov. Internetové pripojenie sa realizuje prostredníctvom individuálneho
pripojenia. Cez územie obce prechádzajú káblové siete Slovenských telekomunikácií
s ochranným pásmom.

1.6 Sociálna infraštruktúra
Sociálna infraštruktúra sa zameriava predovšetkým na uspokojovanie potrieb
obyvateľstva. Jej rozmiestnenie závisí od štruktúry osídlenia a veľkosti sídiel.
Domový a bytový fond
Bývanie predstavuje kľúčový faktor vplývajúci na rozvoj obce a tvorbu prostredia,
v ktorom človek uspokojuje svoje základné potreby. Základnou funkciou obce je obytná
funkcia, ktorú reprezentujú rodinné a bytové domy. Na území obce sa v roku 2011 nachádzalo
468 trvale obývaných rodinných domov. Neobývaných domov bolo 72. Za dôvody
neobývanosti sa považuje nespôsobilosť domu na bývanie, využívanie na rekreáciu, prestavby,
zmena vlastníkov domov. Počet bytových domov bol v roku 2011 v počte 2 a iný typ bývania
1. Najvyšší prírastok - 293 domov v obci bol zaznamenaný v roku 1946. Do roku 1945 bolo
postavených 80 domov, v rokoch 1991 – 2000 18 domov a od roku 2001 sa postavilo 60
domových jednotiek.
Obrázok 13 Vybavenosť trvalo obývaných bytov

Počet trvalo obývaných bytov

Vybavenosť trvalo obývaných bytov
833

818

831

751

697

44

3

Vybavenosť
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo SODB, 2011
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Z hľadiska vybavenosti bytov v obci 833 bytov je vybavených kúpeľňou, 818
splachovacím záchodom a 831 vodovom. 751 trvalo obývaných bytov má kanalizačnú prípojku,
44 septik a 3 byty majú vlastnú domácu ČOV, 697 bytov je napojených na plynovú prípojku.
Stav skolaudovaných domov mal po roku 2011 klesajúcu tendenciu. Od roku 2013 sa uvedený
stav zvýšil. V roku 2015 sa predpokladá mierny úbytok o skolaudované bytové jednotky, preto
je potrebné zatraktívniť prostredie obce najmä v oblasti sociálnych služieb za účelom prílevu
nových rodín do obce. V budúcnosti obec plánuje výstavbu ďalších bytových jednotiek.
Tabuľka 20 Počet skolaudovaných domov ročne

Rok

2011

2012

2013

2014

2015
(predpoklad)

Počet domov

17

13

14

22

21

Zdroj: OcÚ, 2015
Obrázok 14 Počet skolaudovaných domov ročne

Počet skolaudovaných domov ročne
25
22
20

21

17
15

14

13
10
5
0
2011

2012

2013

2014

2015

Počet skolaudovaných domov ročne

Zdroj: OcÚ, 2015

Školstvo
Obec Lozorno disponuje predškolským a školským zariadením prvého a druhého
stupňa.
Materská škôlka
Obec v súčasnosti prevádzkuje 1 zariadenie materskej školy. V školskom roku
2013/2014 navštevuje materskú školu 69 detí. Areál materskej škôlky je prispôsobený
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potrebám detí, ktoré predškolské zariadenie navštevujú. V rámci starostlivosti o deti
predškolského veku sa v obci nachádza Materské centrum Muška a Zornička.
Aj napriek existencii predškolských zariadení je nárast počtu žiadostí o prijatie do MŠ
prevyšuje počet prijatých detí. Z tohto dôvodu je potrebné rozšíriť kapacitu predškolského
zariadenia, nakoľko nie je postačujúca.
Tabuľka 21 Počet žiadostí/prijatí do MŠ

Rok/Počet
žiadostí

Počet žiadostí o prijatie do MŠ

Počet prijatých detí do MŠ

2013/2014

57

44

2014/2015

61

38

2015/2016

42

28
Zdroj: OcÚ, 2015

Obrázok 15 Počet žiadostí/prijatí do MŠ

Počet žiadostí/prijatí do MŠ
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Počet prijatých detí

Zdroj: OcÚ, 2015

Materské centrum Muška
Materské centrum Muška funguje v obci už od apríla 2004. Materské centrum je
v prevádzke od pondelka do štvrtka. Počas týchto dní sú pre mamičky s deťmi pripravené rôzne
aktivity ako napr. výtvarné dopoludnia, cvičenia pre deti a mamičky, prednášky pre mamičky.
Deti majú v pondelok a v stredu k dispozícii herňu. Počet detí navštevujúcich je rôzny a je
determinovaný podľa aktivít. Na jednej aktivite sa zúčastňuje najviac 10 detí s mamičkami.
V súčasnosti však celkovo navštevuje Materské centrum 30 - 40 detí.
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Materské centrum Zornička
V januári 2014 vzniklo v obci materské centrum Zornička s kapacitou do 60 detí.
Materské centrum zabezpečuje celodennú, poldennú a hodinovú starostlivosť o deti vo veku od
2,5 do 5 rokov. Poskytuje školský vzdelávací program a výučbu anglického jazyka. Škôlka má
k dispozícii 4 spálne, 4 herne, každá trieda obsahuje vlastné sociálne zariadenie. V školskom
roku 2013/2014 predškolské zariadenie navštevuje 8 detí.
Základná škola
V obci Lozorno sa nachádza Základná škola s 9 - ročnou školskou dochádzkou
s vyučovacím jazykom slovenským. V školskom roku 2013/2014 navštevuje 229 žiakov. V ZŠ
je v súčasnosti otvorených 12 tried. V popoludňajších hodinách ZŠ ponúka pre žiakov množstvo
zaujímavých krúžkov ako floorbal dievčatá, futbal, mažoretky, medovníčky, pohybové hry,
ruský jazyk, počítače, výtvarné spracovanie materiálu, kultúrno-turistický krúžok a cvičenia zo
slovenčiny a matematiky.
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Ambulantnú zdravotnícku starostlivosť poskytuje denne praktický lekár pre dospelých,
praktický lekár pre deti a dorast a jeden stomatológ. Jedenkrát do týždňa je v prevádzke Interná
ambulancia.
V obci je poskytovaná detská pohotovosť, pohotovosť pre dospelých a chirurgická
pohotovosť. Nemocničné služby využívajú obyvatelia v meste Malacky.
Súčasťou zdravotníckeho zariadenia je aj lekáreň Verbena.
V posledných rokoch sa v obci zvyšuje počet obyvateľov v poproduktívnom veku, preto
by bolo vhodné zriadiť v obci zariadenie pre zabezpečovanie starostlivosti o poproduktívnu
zložku obyvateľstva.
Tabuľka 22 Počet občanov prihlásených k trvalému pobytu

Veková
skupina/ Rok

2011

2012

2013

2014

2015

Do 3 rokov

131

124

119

95

94

3 – 6 rokov

90

107

122

131

124

7 – 15 rokov

375

385

382

387

372

62 – 70 rokov

220

232

265

292

311

71 – 80 rokov

120

133

141

154

164
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52

Nad 80 rokov

59

68

82

96

Zdroj: OcÚ,2015
Obrázok 16 Počet prihlásených k trvalému pobytu
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Sociálna starostlivosť pre občanov
V obci je zriadené Denné centrum pre seniorov. Je určené pre fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek, fyzické osoby s ŤZP alebo nepriaznivým zdravotným stavom.
Kapacita zariadenia je 45 miest. V zariadení sa nachádza jedáleň, práčovňa a stredisko osobnej
hygieny. V rámci zariadenia je seniorom podľa požiadaviek poskytovaný rozvoz stravy.
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba je zabezpečovaná dodávateľskou organizáciou VENIA n.o.
Bratislava.
Služby obyvateľstvu
Koncentrácia obyvateľstva v obci podmieňuje aj rozvoj služieb pre obyvateľstvo.
Ponuka služieb v obci je veľmi pestrá. V obci sú k dispozícii predajne s potravinami COOP
Jednota a CBA, drogéria, predajňa mäsa, reštauračné zariadenia, pohostinstvo, hotelové
zariadenie, kvetinárstvo, autoservis – pneuservis, obecná knižnica. Osobný charakter
zabezpečujú služby ako kaderníctvo, kozmetika, masážny salón – solárium, šitie obuvi.
Finančné služby poskytuje pošta. V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol a dom smútku.
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Spoločenský, kultúrny a športový život
Obec Lozorno žije veľmi bohatým kultúrnym, spoločenským a športovým životom.
Kultúrny, spoločenský a športový život v obci je realizovaný prostredníctvom širokého spektra
občianskych a záujmových združení a miestnej samosprávy. Občania sa do činností zapájajú
aktívne ako ich členovia, alebo pasívne ako diváci podujatí. V rámci občianskych spolkov
v obci pôsobia: Jednota dôchodcov Slovenska, Slovenský zväz telesne postihnutých, Slovenský
červený kríž, Spolok žien Slovenska, Dobrovoľný hasičský zbor, Ženský spevácky zbor,
Folklórno-duchovná spevácka skupina – LOZA, Mužský spevácky zbor Enem tak, Poľovnícke
združenie Podhorie, Slovenský rybársky zväz. Jednotlivé združenie majú pre výkon svojej
činnosti vlastné priestory. Na realizáciu kultúrneho života v obci slúži centrum kultúry, ktoré
bolo vybudované v roku 2010. Kapacita zariadenia je 80 ľudí. V obci sa okrem iného nachádza
aj športový klub, futbalový oddiel, turistický oddiel, stolno-tenisový oddiel, tenisový oddiel,
Rekreačná telesná výchova žien – cvičenie žien, Golfové ihrisko, Hokejbal. Obec každoročne
usporadúva podujatia ako obecná zabíjačka, fašiangy, stavanie mája, deň matiek, úcta k starším
občanom, obecný ples. Kultúrnu a osvetovú činnosť v obci dopĺňa obecná knižnica.

1.7 Vplyv miestnej samosprávy na ekonomický rozvoj obce
Na dosiahnutie cieľov v rámci rozvoja miestnej ekonomiky obce slúžia nasledovné nástroje:


Finančné nástroje – daňové právomoci pozostávajúce z miestnych daní, predovšetkým
dane z nehnuteľností a miestne poplatky za komunálny odpad,



Využitie majetku, príprava a prenájom nehnuteľností sústredené na podnikateľské
aktivity,



Marketingové nástroje samosprávy.

Obecný majetok a jeho využitie
Tabuľka 23 Majetok obce

Majetok k 31.12.
Neobežný
majetok spolu
Dlhodobý
nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný
majetok

2009

2010

2011/€

2012/€

2013/€

3905762

4044160

4039501

4095063,58

4095061

0

18394

15050

11287,44

11284,44

2912376

3027380

3026065

3085390,08

3085390,08
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Dlhodobý
finančný majetok
Obežný majetok
spolu
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Majetok spolu
Cudzie zdroje
Záväzky

993386

998386

998386

998386,06

998386,06

251290

283450

255837

220380,60

155065,2

0
52738
102931
4158669
0
229505

0
90230
118298
4328890
0
187438

0
61333
125252
4296452
0
164285

0
29525,19
125540,05
4316955,39
0
123381,80

0
29525,19
125540,05
4250126
0
466,46

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ,, 2013

Obec disponuje obežným a neobežným majetkom. K 31.12.2013 obec disponovala
hodnotou majetku 4 250 126€. Najnižšia hodnota majetku bola evidovaná v roku 2009. Naopak
najvyššia hodnota majetku, ktorou obec disponovala bola v roku 2010. Dlhodobý hmotný
majetok predstavoval v roku 2013 hodnotu 3085390,80€ a dlhodobo nehmotný majetok
11284,44€. Oproti roku 2009 dosiahol vyššiu hodnotu. V rámci dlhodobo hmotného majetku
obec eviduje pozemky, ktoré predstavujú pozemky pod budovami a stavbami v rámci verejných
priestranstiev, stavebné pozemky a iné menšie pozemky. Ďalšie pozemky môže obec
nadobudnúť prevodom pôdy neznámych vlastníkov do vlastníctva obce. Obec disponuje v
rámci pozemkov hodnotou 153915,41€. Na celkovej hodnote dlhodobého majetku sa najvyššou
mierou podieľajú stavby 28002630,65€. Mnoho stavieb je typických charakterom
nedokončených investícií a vyžaduje si budovanie v ďalšom období.
Neobežný majetok je využiteľný v rámci samosprávy na plnenie funkcií obce a
drobných služieb pre občanov. Obec v rámci hnuteľného majetku disponuje dopravnými
prostriedkami, ktoré sú v súčasnosti evidované v hodnote 7239,75 €. Najnižšia hodnota
finančného majetku bola zaznamenaná v roku 2009. Dlhodobo finančný majetok predstavoval
v roku 2013 hodnotu 998386,06€. Obežný majetok vyjadruje hodnotu 155065,2€. Obežný
majetok od roku 2010 má klesajúcu tendenciu. V rámci obežného majetku obec neeviduje
zásoby. Pohľadávky majú kolísavú tendenciu. Najvyššiu hodnotu 90 230€ dosiahli v roku
2010a naopak najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 2013. Obec disponuje finančným
majetkom v hodnote 125540,05€, čo predstavovalo najvyššiu hodnotu spomedzi sledovaného
obdobia. Cudzie zdroje v rámci obce znižujú hodnotu jej majetku. Hodnota cudzích zdrojov vo
všetkých analyzovaných rokoch nebola uvedená.
Hrubá majetková sila obce vyjadruje hodnotu obecného majetku na jedného obyvateľa.
Prostredníctvom týchto údajov je možné zistiť rozvojový potenciál obce. V roku 2013
predstavovala hrubá majetková sila obce 1363€ na obyvateľa.

43

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LOZORNO NA ROKY 2014 – 2020

Finančné a rozpočtové hospodárenie obce
Finančné hospodárenie je riadené predovšetkým rozpočtom obce, ktorý vyjadruje
ekonomickú hospodárnosť obce. Spustením fiškálnej decentralizácie po roku 2005 boli
posilnené príjmy samospráv prostredníctvom právomocí, ktoré determinovali výšku miestnych
daní. Bol zavedený systém prerozdeľovania daní z príjmu fyzických osôb medzi jednotlivé obce
a stali sa vlastným príjmom pre obce. Daňové príjmy predstavujú pre rozpočtový proces
stabilné a opakovateľné zložky. Naopak nedaňové príjmy majú doplnkový charakter, ktoré
vychádzajú z vlastníctva, prevodu majetku a činností obce. V roku 2011 bežné príjmy v obci
Lozorno predstavovali 1 319 650€ a v roku 2012 1 493 030 €. V porovnaní s rokom 2013 (1
892 550€) dosiahli nižšiu hodnotu. Z hľadiska príjmov najväčší podiel na celkových príjmoch
predstavovali daňové príjmy, ktoré zahŕňali miestne a podielové dane. Najmenší objem
v daňových príjmoch tvorili dane za ubytovanie. Nedaňové príjmy dosiahli v roku 2011
hodnotu 42 900€, v roku 2012 sa podstatne zvýšili na hodnotu 402 450€ a v roku 2013 poklesli
na 75 340€. Najväčší podiel v rámci nedaňových príjmov predstavovali v roku 2011 Správne
poplatky, v roku 2012 Nájom za zariadenie ČOV a v roku 2013 Nájom za budovy, zdravotné
stredisko, centrum kultúry.
Bežné príjmy obce v rokoch 2011-2013
Tabuľka 24 Bežné príjmy obce

Kategória

Ekonomická klasifikácia

100

Daňové príjmy
Výnos dane z príjmov
poukázaný samospráve
Daň z nehnuteľnosti
Daň pes, Komunálny
odpad
Daň za ubytovanie
Nedaňové príjmy
Dividendy BVS
Nájom za zariadenie ČOV
- od Lozorno s.r.o.
Zábezpečky vodovod
Karpatská ul.
Pokuty
Nájom - budovy,
zdravotnícke stredisko,
centrum kultúry
Správne poplatky

200

2011
966,87

Rozpočet/ tis.€
2012
973,97

2013
795,96

459,13

468,77

417,09

414,25
87,77

404,39

288,19
87,35

5,72

4,85
402,45

42,90
0,00
0

95,96

8,20

3,33
75,34
7,70

87,63

0

11,70

0

0,20

0,11

4,96

25,96

28,50

20,29

13,83

11,34
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Stavebné služby od obce
Zohor
ZŠ- réžia za stravníkov
ZŠ – Školský klub detí
ZŠ - prenájmy telocvične
MŠ - pobyt detí
Poplatky z kultúry
Ostatné poplatky
(cintorín, KD, MR,
kopírka, služby)
Úroky z bankových účtov
Poistné plnenie
Sponzorské na kultúru
300
Granty a transfery
Dotácia na matričnú
činnosť
Dotácia na stavebný úrad
Transfér na Základnú
školu
Dotácia - prenesený výkon
ostatné
Dotácia – klub dôchodcov
Dotácie ostatné životné
prostredie, komunikácie,
voľby
Transfér na ZŠ - sociálky,
od KŚÚ
Transfér na Paríž
Sponzorské –Deň hudby
Ostatné transfery
Bežné príjmy spolu

1,10

2,23

1,11

0
0
0
0
4,68

6,28
0,80
3,54
4,07

0
0
0
0
4,31

11,40

11,93

20,28

0,17
0,70
0
309,88

0,23
8,45
5,15

326,92

1,09
0
0
225,29

2,55

3,78

2,11

2,76

2,80

2,71

263,20

286,40

204,06

0

16,41

11,00

2,93

0

0

16,78

0

0

13,40

0

0,83
0
0

0
0
0
1892,55

6,30
24,07
1319,65

0

1493,74

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ,, 2013

V prípade bežných príjmov podstatnú časť tvorili granty a transfery. Najväčší podiel
v rámci tejto skupiny príjmov predstavoval v roku 2011 (263 200), v roku 2012 (286 400€)
a 2013(204,06€) transfer na Základnú školu. Naopak najmenší podiel mali dotácie na stavebný
úrad 2011 (2 760€) 2012 (2 800€) a 2013 (2 710€).
Bežné výdavky v rokoch 2010 -2013
Rozpočtové výdavky obce predstavujú realizáciu jednotlivých činností počas
rozpočtového roka. Najväčšiu položku predstavuje v sledovanom období 2010 -2013
plánovanie, manažment, podporné činnosti a kontrola, v ktorých sú to výdavky na aktivity a
činnosti vykonávané v súvislosti s profesionálnym zabezpečením kontinuálneho rozvoja a
chodu obce.
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Druhú najobjemnejšiu skupinu výdavkov tvoria prostriedky na odpadové hospodárstvo,
ktoré majú stúpajúcu tendenciu. Najvyšší nárast výdavkov bol zaznamenaný v roku 2013 až
115 000 €.
Podstatná časť výdavkov je alokovaná do položky sociálne služby, v rámci ktorej je
poskytovaná dennú starostlivosť poskytovanú dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým
občanom v Zariadení opatrovateľskej služby Lozorno.
Tabuľka 25 Programový rozpočet obce

Kategória Funkčná
klasifikácia
1
Plánovanie,
manažment,
podporné
činnosti
a kontrola
2
Služby občanom
3
Ochrana
a bezpečnosť
4
Odpadové
hospodárstvo
5
Prostredie pre
život
6
Kultúra a šport
7
Vzdelávanie
8
Sociálne služby
Bežné výdavky spolu

Rozpočet
2012

2010

2011

880650,00 €

349000,00 €

367800,00 €

411350,00 €

28900,00 €

72900,00 €

191550,00 €

243150,00 €

31850,00 €

45500,00 €

65700,00 €

58300,00 €

79500,00 €

89000,00 €

110000,00 €

115000,00 €

40000,00 €

42500,00 €

59000,00 €

73000,00 €

36600,00 €
35000,00 €
90800,00 €
1400,00 €
226300,00 € 481600,00 €
66700,00 €
66700,00 €
65800,00 €
1165600,00 € 926900,00 € 1432250,00 €

2013

141300,00 €
677100,00 €
62700,00 €
1781900,00 €

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ,, 2013

Významnou položkou obce je aj Prostredie pre život, ktorá zahŕňa výdavky na údržbu
verejnej zelene, kosenie, hrabanie, zber, odvoz zelene, orezávanie kríkov, konárov, stromov,
nákup a výsadba krovín. Každoročne sa výdavky v tejto oblasti zvyšujú.
Ďalšiu podstatnú skupinu predstavujú výdavky do oblasti kultúry a športu. Výdavky
smerujú najmä do kultúrno-spoločenských podujatí. Menšiu avšak významnú položku
reprezentujú výdavky spojené so službami určenými pre občanov. Najmenšiu položku v roku
2010 predstavovali výdavky na vzdelávanie. V roku 2013 sa výdavky niekoľko násobne zvýšili
a dosiahli hodnotu 677100,00 €, pretože obec v tomto roku plánovala rozšíriť priestory
Materskej školy. Výdavky sa tiež týkali mzdových a prevádzkových nákladov školskej jedálne
a školského klubu a v neposlednom rade boli sústredené na kvalitu výchovno-vzdelávacieho
procesu ZŠ.
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Kapitálový rozpočet
Tabuľka 26 Kapitálový rozpočet v €

Druh
príjmu/Rok
Kapitálové
príjmy
Kapitálové
výdavky

2009

2010

2011

2012

2013

472 521

45 833

12 850

76 038

2 440

441 981

143 768

79 590

170 874

183 280

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ,, 2013

Kapitálové príjmy v sledovanom období mali klesajúcu tendenciu. Najvyšší objem
príjmov 472 521€ bol zaznamenaný v roku 2009 a naopak najnižší objem 2 440€ bol evidovaný
v roku 2013. V oblasti výdavkov bolo zaznamenané kolísanie hodnôt. Najväčší objem
výdavkov v kapitálovom rozpočte bol evidovaný v roku 2009 v hodnote 441 981€, pretože
v tomto období bola realizovaná rekonštrukcia Kultúrneho domu. Najnižší objem výdavkov
79 590€ bol evidovaný v roku 2011.
Daňová a finančná sila obce
Tabuľka 27 Finančné a daňové indikátory obce

Ukazovateľ/Rok
Miera
samofinancovania
Daňová sila obce
Finančná
sebestačnosť

2011

2012

2013

1,42

1,07

0,10

0,310

0,312

0,255

0,73

0,65

0,42

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ,, 2013

Miera samofinancovania predstavuje prostriedky, ktoré má obec určené na kapitálové
výdavky. V sledovanom období okrem roku 2013 hodnota ukazovateľa prevýšila hodnotu 1
a preto mala obec k dispozícii prostriedky využiteľné na rozvojové projekty. V roku 2013
hodnota bola nižšia ako 1 a obec potrebovala na krytie bežných výdavkov ďalšie zdroje –
dotácie.
Daňová sila obce predstavuje objem daní na jedného obyvateľa. V roku 2012 dosiahla
najvyššiu hodnotu 312€ na obyvateľa. Na druhej strane najnižšiu hodnotu 255€ na obyvateľa
dosiahla v roku 2013.
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Finančná sebestačnosť obce je ukazovateľ, ktorý vyjadruje mieru samostatnosti
a stability hospodárenia miestnej samosprávy. V roku 2011 bola zaznamenaná najvyššia
hodnota 0,73 a naopak v roku 2013 dosiahla najnižšiu hodnotu 0,42 tzn. že finančná
sebestačnosť obce má klesajúcu tendenciu

.
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1.8 Názory a požiadavky občanov na budúci rozvoj obce
Za účelom zisťovania názorov a požiadaviek lokálneho obyvateľstva o kvalite života
obyvateľov v obci Lozorno sa realizoval dotazníkový prieskum, prostredníctvom ktorého mohli
občania vyjadriť úroveň spokojnosti poskytovaných služieb v obci, svoje názory v jednotlivých
oblastiach a zároveň identifikovali kľúčové problémy obce. Dotazníkový prieskum bol
rozdelený do štyroch častí.


Charakteristika respondentov



Obec ako priestorová jednotka



Obec ako sociálna jednotka



Obec ako rozvojová jednotka
Z celkového počtu obyvateľov sa do prieskumu zapojilo 249 respondentov, čo

predstavuje 7,9 % účasť. V dotazníku bolo uvedených 20 otázok, z toho 3 otázky bodovacie
typu, 4 otvorené otázky a 13 uzatvorených otázok.
Charakteristika respondentov
Prvá časť dotazníkového prieskumu bola zameraná na zistenie základných informácií
o respondentovi ako vek, štruktúra pohlavia, ekonomická pozícia respondentov.
Obrázok 17 Štruktúra pohlavia

Štruktúra pohlavia
Žena
45%
Muž
55%

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníkového prieskumu,2014

Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 249 respondentov, z čoho podiel mužov
predstavuje 55% mužov a 45% žien.
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Obrázok 18 Veková štruktúra

Veková štruktúra
nad 60 rokov
6%
Do 15 rokov
47%

25 -59 rokov
43%

Od 15 -25 rokov
4%

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníkového prieskumu,2014

Z hľadiska vekovej štruktúry sa do dotazníkového prieskumu zapojilo 47% žiakov
základnej školy vo veku do 15 rokov, 43% respondentov vo veku od 25 do 59 rokov, 6%
respondentov nad 60 rokov a 4% opýtaných vo vekovej skupine od 15-25 rokov.
Obrázok 19 Ekonomická pozícia respondentov

Ekonomická pozícia
2%
6%

3%

Žiak ZŠ

2%

Študent

3% 0%

Zamestnaný
Nezamestnaný

8%

47%

2%

Podnikateľ
Dôchodca
Pracujúci dôchodca

24%

Pracujúci doma
Na materskej dovolenke

Invalid

3%

Iné
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníkového prieskumu,2014

.
Do dotazníkového prieskumu boli zapojení aj žiaci základnej školy, ktorých účasť
predstavovala až 47%. Ekonomickú štruktúru respondentov predstavuje 24% zamestnaných,
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8% podnikateľov. Dôchodcovia reprezentujú 6%-ný podiel z celkového počtu opýtaných
respondentov. 3% účasť respondentov predstavovali ženy na materskej dovolenke, študenti
a pracujúci dôchodcovia, 2% pracujúci doma, invalidi a nezamestnaní.
Obec ako priestorová jednotka
Druhá časť dotazníkového prieskumu bola zameraná na obec ako priestor. Cieľom bolo
zistiť, ako obyvatelia obce vnímajú obec, čo považujú za výhody bývania v obci a naopak, čo
za nevýhody, aké sú ich prioritné lokalizačné faktory. Prostredníctvom bodového hodnotenia
sa mohli vyjadriť k poskytovaniu služieb v obci v súčasnosti a o čo by v budúcnosti mali
záujem.
Obrázok 20 Ako dlho bývate v obci?

Ako dlho bývate v obci?
1-5 rokov
14%

nad 20 rokov
46%

6-10 rokov
9%

11-20 rokov
31%

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníkového prieskumu,2014

46% respondentov uviedlo, že v obci žije viac ako 20 rokov. 31% respondentov žije
v obci 11 až 20 rokov. 1-5 rokov žije v obci 14% opýtaných a najmenšiu skupinu tvoria
respondenti žijúci v obci 6 až 10 rokov.
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Obrázok 21 Hlavný dôvod pri výbere bývania

Čo považujete za hlavný dôvod pri výbere
Vášho bývania?
Rodisko, rodinné zázemie

Dôvody

Čisté prírodné prostredie
Zvyk

Estetika a tichá lokalita
Pozitívne vzťahy v sociálnej oblasti
Výhodné dopravné spojenie s okolím
Dobrá úroveň infraštruktúry
0

5

10

15

20

25

Percentuálne zastúpenie

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníkového prieskumu,2014

Najpríťažlivejším faktorom ovplyvňujúcim výber bývania je pre respondentov výhodné
dopravné spojenie s okolím. S týmto dôvodom sa stotožňuje 23% respondentov. 18%
respondentov tvrdí, že hlavnú úlohu pri výbere bývania zohráva čisté prírodné
prostredie, estetika a tichá lokalita. Rodisko, rodinné zázemie ako jeden z prioritných dôvodov
pri výbere obyvateľstva udáva 17% opýtaných a dobrú úroveň infraštruktúry 13%. 7%
respondentov za hlavný dôvod považuje pozitívne vzťahy v sociálnej oblasti a zvyk uvádza 3%
respondentov
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Obrázok 22 Výhody bývania v obci

Čo považujete za najväčšiu výhodu bývania vo
Vašej obci?
Vlastníctvo domu, záhrady
Bližší vzťah k prírode
1 bod

Výhody

Alokácia obce v blízkosti veľkomesta

2 body
Možnosť vlastnej produkcie potravín

3 body

Výhodná poloha v blízkosti dôležitých…
Pokojnejší spôsob života v obci ako na vidieku
Väčší vzájomný záujem obce ako v meste
0%

50%
Percentuálne zastúpenie

100%

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníkového prieskumu,2014

82% respondentov uvádza ako najväčšiu výhodu bližší vzťah k prírode obyvateľstva.
76% respondentov považuje za hlavnú výhodu Vlastníctvo domu, záhrady, pre 4%
respondentov táto výhoda nie je podstatná. Alokáciu obce v blízkosti dôležitých dopravných
trás za výhodu pokladá 75% respondentov z dôvodu blízkosti diaľnice D2, pre 7%
respondentov nie je toto tvrdenie dôležité. 69% obyvateľov preferuje vidiek z dôvodu
pokojnejšieho života v obci ako v meste a 7% opýtaných nepokladá túto výhodu za dôležitú.
Alokácie obce v blízkosti veľkomesta je výhodná pre 51% obyvateľov. Z prieskumu vyplynulo,
že sú to predovšetkým obyvatelia v produktívnom veku, ktorí dochádzajú za prácou. 10%
respondentov 25% opýtaných považuje za výhodu Väčší vzájomný záujem obyvateľov obce
ako v meste, 50% respondentov s týmto tvrdením čiastočne súhlasí a pre 20% respondentov
tento dôvod nie je významný. Z prieskumu vyplýva, že 26 % respondentov považuje za výhodu
možnosť produkcie vlastných zdravých potravín, nakoľko je to pre obyvateľov výhodnejšie
a zabezpečuje im to prvotriednu kvalitu. 2% respondentov uviedlo vlastné výhody bývania
v obci ako bezproblémové parkovanie, možnosť rekreačného a športového vyžitia.
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Obrázok 23 Nevýhody bývania v obci

Čo považujete za najväčšiu nevýhodu
bývania vo Vašej obci?
In é

Nevýhody

Málo pracovných príležitostí

0

40

42

14

1 bod
44

Menej príležitostí na vlastnú sebarealizáciu

50

2

2 body
3 body

Slabé možnosti nákupy a využívania služieb
Nízka úroveň technickej infraštruktúry
Zlé dopravné spojenie

32

53

39

11
51

60

6
31

5

Percentuálne zastúpenie

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníkového prieskumu,2014

31% respondentov uvádza ako hlavnú nevýhodu slabé možnosti nákupu a využívania
služieb. 29% opýtaných považuje za nevýhodu bývania v obci málo pracovných príležitostí.
25% respondentov vníma ako nevýhodu nízku úroveň technickej infraštruktúry, vzhľadom na
kvalitu ciest v niektorých častiach obce. Ako nevýhodu vníma 15% opýtaných menej
príležitostí na vlastnú sebarealizáciu. 12% respondentov považuje za nevýhodu zlé dopravné
spojenie. 2% opýtaných v rámci možnosti Iné považuje za nevýhody najmä ťažkú nákladnú
dopravu na vedľajších cestách obce.
Obec ako sociálna jednotka
Zámerom tretej časti dotazníka bolo zistenie úrovne sociálnych vzťahov, aktivizácie
obyvateľstva do rozhodovacích aktivít v obci, ale aj vzťah miestnej samosprávy smerom k jej
občanom, ktorí majú výrazný vplyv na spokojnosť a úroveň kvality života v obci.

54

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LOZORNO NA ROKY 2014 – 2020
Obrázok 24 Úroveň susedských vzťahov

Ako by ste charakterizovali Vaše susedské
vzťahy?
Žiadne
6%

Veľmi blízke
14%

Skôr vzdialené
32%

Blízke
48%

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníkového prieskumu,2014

48% respondentov vníma susedské vzťahy ako blízke, pričom ide o stanoviská vyšších
vekových kategórií. Naopak 32% obyvateľov považuje susedské vzťahy za vzdialené. 14%
opýtaných pokladá susedské vzťahy za veľmi blízke a 6% respondentov neudržuje žiadne
vzťahy.
Obrázok 25 Záujem o dianie v obci

Máte záujem o dianie vo Vašej obci?
Áno

Niekedy

Nie

0%
18%

82%

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníkového prieskumu,2014
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Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že prevažná väčšina obyvateľov až 82% sa
zaujíma o dianie v obci. 18% respondentov sa o dianie zaujíma len niekedy. Nezáujem o dianie
neprejavil ani jeden respondent.

Obec ako rozvojová jednotka
Posledná časť dotazníkového prieskumu sa sústreďovala na budúci rozvoj obce , pre
ktorú sú východiskovým aspektom práve názory a pohľady občanov. V rámci prezentácie
svojich názorov občania zároveň identifikovali kľúčové problémy obce akútnosť ich riešenia.
Obrázok 26 Charakter obce v budúcnosti

Aký charakter by podľa Vás mala mať Vaša
obec v budúcnosti?
75

20
1

Obec by mala prejsť
na mestský charakter

Obec by mala mať
vidiecky charakter s
mestskými prvkami
architektúry

Obec by si mala
zachovať dedinský
charakter

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníkového prieskumu,2014

Z informácií z grafu vyplýva, že 75% respondentov chce, aby si obec v budúcnosti
zachovala vidiecky charakter. 20% opýtaných si myslí, že do obce by malo byť včlenené prvky
mestskej architektúry. Len nepatrná časť 1% respondentov by si vedelo obec predstaviť ako
obec s mestským charakterom.
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Obrázok 27 Zásluhy na skvalitňovaní života v obci

MÁTE ZÁSLUHU AJ VY OSOBNE NA
SKVALITŇOVANÍ ŽIVOTA V OBCI?
Áno

49%

Nie

51%

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníkového prieskumu,2014

Z uvedeného grafu vyplýva, že 51% respondentov sa podieľa na rozvoji obce
a zlepšovaní kvality obce predovšetkým starostlivosťou o čistotu okolia domu a ulice, účasťou
na likvidácii čiernych skládok a čistení verejných priestranstiev, separovanie odpadu,
participácia pri realizácii obecných podujatí, poskytovanie služieb pre lokálneho obyvateľstvo.
49% respondentov nemá zásluhu na skvalitňovaní života v obci z dôvodu nedostatku voľné
času 36%. Nedostatočnej informovanosti 19%, nerešpektovanie pripomienok 14%, pasivita
10%, negatívne vzťahy s obecným úradom 7%.
11% respondentov uviedlo, že k rozvoju obce prispievajú všetky spolky v obci. 10%
respondentov sa domnieva, že k rozvoju obce najviac prispieva 10% Slovenský rybársky zväz,
8% Materské centrum Muška, Ženský spevácky zbor a Mužský spevácky zbor Enem tak 7%,
6% Dobrovoľný hasičský zbor a folkórno – duchovná skupina LOZA. 4% podľa respondentov
prispievajú spolky ako Poľovnícke združenie Podhorie, Jednota dôchodcov Slovenska. 3%
opýtaných uviedlo, že najviac do obce prispieva spolok Slovenský zväz telesne postihnutých.
Podľa 2% respondentov zásluhy na rozvoji obce nesú Slovenský červený kríž a Spolok žien
Slovenska.
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Obrázok 28 Spolky v obci
Jednota dôchodcov Slovenska

Ktoré spolky podľa Vášho názoru
najviac prispievajú
k rozvoju obce?

Slovenský zväz telesne postihnutých
Slovenský červený kríž

Spolok žien Slovenska
Dobrovoľný obecný hasičský zbor
4% 4% 3%
2%2%

Ženský spevácky zbor
6%

22%

Folklórno - duchovná spevácka
skupina – Loza
Mužský spevácky zbor - Enem tak

7%

Poľovnícke združenie Podhorie
6%

4%

Slovenský rybársky zväz
7%

11%

Materské centrum Muška

4%
8%

Všetky

10%

Žiadny
Neviem posúdiť
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníkového prieskumu,2014

22% respondentov nevedelo posúdiť, ktoré spolky prispievajú k rozvoju obce. 4%
opýtaných uviedlo, že žiadny z uvedených spolkov neprispieva k rozvoju obce.
Obrázok 29 Najväčšie problémy v obci

Podľa Vášho názoru, aké sú najväčšie problémy
vo Vašej obci?
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníkového prieskumu,2014

Legenda: a- Málo kultúrnych zariadení a spoločenských podujatí, b- Odtok odpadových vôd do
potoka, c- Nedostatočné športové vyžitie, d- Málo priestoru na aktívny oddych, relax
, e- Slabá vybavenosť verejných priestranstiev, lavičky, parky, nedostatok zelene, f- Absencia
zariadení pre starších obyvateľov, g- Absencia odpadkových košov, h - Krčmy a rušenie
nočného kľudu, i - Nízka úroveň informovanosti občanov, j- Slabé nákupné možnosti, k- Málo
parkovacích miest, l – Nedostatočná technická infraštruktúra –kanaliz./ČOV., m - Nedostatok
bytových jednotiek, n- Nedostatok stavebných pozemkov, o - Nedostatok pracovných miest, p –
iné.
V rámci otázky identifikácie najväčších problémov obce, modálnu hodnotu
predstavovalo málo priestoru na aktívny oddych, relax a slabá vybavenosť verejných
priestranstiev. Za akútne problémy 9% respondentov uviedlo slabé nákupné možnosti, 8%
absencia odpadkových košov a nedostatočná informovanosť občanov, 7% respondentov
označilo nedostatočnú technickú infraštruktúru – dobudovanie ČOV. 6% opýtaných sa prikláňa
k problému nedostatok pracovných miest v obci a odtok odpadových vôd do potoka. 5%
respondentov označilo za problém nedostatočné športové vyžitie a 4% absencia zariadení pre
starších obyvateľov, krčmy a rušenie nočného kľudu, nedostatok bytových jednotiek a málo
parkovacích miest v obci. Najmenší dôraz respondenti kládli na riešenie problému súvisiaceho
s nedostatkom stavebných pozemkov.
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Obrázok 30 Poskytovanie služieb v budúcnosti

O poskytovanie akých služieb resp. realizáciu aktivít
by ste mali v budúcnosti záujem?
70

Počet respondentov
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníkového prieskumu,2014

Zo zistených výsledkov vyplýva, že obec by mala sústrediť svoj rozvoj predovšetkým
do vybudovania cyklotrasy, náučného chodníka a rekonštrukcie miestnych komunikácií. Pre
obec by bolo veľmi dobré v budúcnosti dobudovať ČOV, zrekonštruovať verejné osvetlenie
zlepšiť informovanosť obce, vytvoriť miesta pre oddych, parky, zvýšiť bezpečnosť obce
prostredníctvom kamerového systému, zabezpečiť v obci verejný internet, vytvoriť nové
pracovné miesta, realizovať vzdelávacie aktivity a zlepšiť možnosti športového vyžitia.

1.9 Analýza vonkajšieho prostredia
STEEP analýza resp. analýza vonkajšieho prostredia zohľadňuje vplyv STEEP faktorov
na miestny rozvoj. Ide o faktory v oblasti sociálnej, technologickej, ekonomickej a politickej.
Všetky faktory sú vzájomne späté a nemožno ich posudzovať oddelene.

Tabuľka 28 STEEP Analýza

Sociálne
prostredie

Technologické
prostredie

Ekonomické
prostredie

Environmentálne
prostredie

Politické
prostredie
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Zmeny
populácie –
zvyšovanie
podielu
vysokoškolsky
vzdelaných
ľudí

Využívanie IKT
pre komunikáciu
s obyvateľstvom
obce
a zabezpečenie
skvalitnenia
verejných služieb

Využívanie
Zvyšovanie
doplnkových
environmentálneho
zdrojov
zaťaženia
financovania z
EÚ pre
spolufinancovanie
projektov

Administratívna
pripravenosť
SR na čerpanie
finančných
prostriedkov
z EÚ

Vyriešenie
dopravného
zaťaženia

Komplikovaná
legislatíva
v oblasti
verejného
obstarávania

Daňové zaťaženie

Zistenie doposiaľ
neobjavených
environmentálnych
záťaží

Nepripravenosť
VÚC Bratislava
na čerpanie
z EÚ
v programovom
období 20142020
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1.10 SWOT Analýza
Tabuľka 29 SWOT Analýza

Silné stránky

Slabé stránky

Ekonomické
Ekonomické
 Výhodná poloha v blízkosti
 Nedostatočne vybudované miestne
hlavných dopravných ťahov
komunikácie
 Výhodná geografická poloha
 Nedostatočne rozvinuté nákupné
v blízkosti veľkých miest
možnosti
 Dobrá dopravná dostupnosť –
 Absentujúci cestný obchvat
autobusová, osobná doprava
 Absencia osobnej železničnej
dopravy
 Údržba miestnych komunikácií
počas roka
 Nedostatok atraktívnych pracovných
 Participácia firiem na verejnom dianí
príležitostí
 Existencia priemyselného parku
 Nevysporiadané majetko-právne
vzťahy
 Atraktívne prírodné a kultúrne
Sociálne
prostredie pre rozvoj cestovného
ruchu
 Absencia priestoru pre mladých
Sociálne
 Absencia oddychovej zóny
 Dostatok stavebných pozemkov pre
 Absencia športovej infraštruktúry
rozvoj bytových jednotiek
 Absencia zariadení pre seniorov
 Existencia zdravotníckeho zariadenia
 Nedostatok zdravotníckych
 Existencia kultúrneho zariadenia
pracovníkov vo vybraných
odbornostiach
 Existencia materskej školy,
materského centra, Základnej školy
 Nedostatočná kapacita MŠ
 Existencia denného stacionára
 Zlý stav budovy ZŠ
a opatrovateľskej služby
 Nedostatočná úroveň kvality
 Rekreačný potenciál v obci
vyučovacieho procesu v ZŠ
 Existencia ubytovacích zariadení
Environmentálne
 Dobrá úroveň susedských vzťahov
 Nedobudovaná ČOV
 Bohatý kultúrny a spoločenský život
 Zlý stav miestnych komunikácií
Environmentálne
 Absencia chodníkov
 Separovanie odpadu
 Absencia verejnej zelene
 Atraktívne prírodné prostredie
 Staré a neekonomické verejné
osvetlenie
 Vybudované inžinierske siete –
vodovod, plynofikácia, elektrická
 Absencia verejného
energia
vysokorýchlostného internetu
 Vybudovaná verejná kanalizácia
 Digitálna telekomunikačná sieť
 Existencia miestneho rozhlasu
Príležitosti

Ohrozenia

Ekonomické
 Nadviazanie nových partnerstiev na
úrovni na SR aj v zahraničí
 Vyriešenie dopravnej situácie –
vybudovanie obchvatu

Lokálne
 Nevysporiadané vlastnícke vzťahy
nehnuteľností
 Nezáujem a nespolupráca občanov
so samosprávou

62

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LOZORNO NA ROKY 2014 – 2020




Vysporiadanie pozemkov
Budúci očakávaný prílev
zahraničných investorov v okolí
mikroregiónu
 Prílev podnikateľských subjektov
a zvýšenie sociálnej a ekonomickej
základne
Sociálne
 Zlepšenie štandardu zdravotníckych
zariadení v dostupných zariadeniach
 Vytvorenie oddychovej zóny
 Rozšírenie ponuky kultúrnych
podujatí
 Podpora športovej infraštruktúry
 Zefektívnenie spolupráce
samosprávy s občanmi
 Zachovanie remeselných prác za
vedením kultúrnych tradícií
Environmentálne
 Dobudovanie ČOV
 Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
 Zatraktívnenie estetického vzhľadu
obce
 Využitie prírodného potenciálu na
rekreáciu
Zdroj: Vlastné spracovanie



Zvýšenie indexu ekonomickej
závislosti starých
 Zvýšenie daňového zaťaženia obce
 Emigrácia obyvateľstva
 Pokles predproduktívnej zložky
obyvateľstva
Regionálne
 Úpadok priemyselných odvetví
v regióne
 Zhoršujúci sa stav životného
prostredia v dôsledku vysokej
hospodárskej činnosti v regióne
Národné
 Zmeny v legislatíve
Nadnárodné
 Oslabenie celosvetovej ekonomiky
 Rast konkurencie v rámci otvorených
trhov EÚ

1.11 Zhodnotenie hlavných disparít a faktorov rozvoja
Na základe SWOT analýzy realizovanej v rámci PHSR boli determinované nasledovné
disparity a faktory rozvoja obce Lozorno:
Tabuľka 30 Hlavné disparity a faktory rozvoja obce

Hlavné disparity obce
 Nedostatočný kapacitný stav
predškolského zariadenia
 Nevyhovujúci stav školského
zariadenia
 Nedostatočná úroveň poskytovania
sociálnych služieb
 Absencia športového areálu pre deti
a mládež
 Zlý stav technickej infraštruktúry

Hlavné faktory rozvoja





Výhodný polohový potenciál obce
Výhodná dopravná dostupnosť
Prírodný a kultúrny potenciál
Existencia predškolského
a školského zariadenia
 Modernizácia vzdelanostnej
základne
 Realizácia výstavby športovísk pre
deti a mládež
 Existujúca technická infraštruktúra
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 Nedostatočne dobudovaná
environmentálna infraštruktúra
 Nevyhovujúci stav verejných
priestranstiev a starostlivosti
o verejnú zeleň
 Nedostatočne vybudovaná
infraštruktúra pre trávenie voľného
času
 Nízka miera informovanosti

 Čiastočne vybudovaná
environmentálna infraštruktúra

Očakávané dopady:


Zlepšenie ekonomickej úrovne obce Lozorno



Zlepšenie úrovne vzdelávania a bývania v obci



Zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb



Zvýšenie prílevu obyvateľstva do obce



Dobudovanie dopravnej infraštruktúry



Zlepšenie kvality životného prostredia
Tabuľka 31 Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík

Druh rizika

Objekt
rizika

Zdroj rizika

Individuálne

Územie

Nezáujem
partnerov/obyvateľov
o realizáciu PHSR

Technické

Územie

Dopravná zaťaženosť
územia

Environmentálne

Územie

Zistenie doposiaľ
neobjavených starých
environmentálnych záťaží

Sociálne

Územie

Ekonomické

Územie

Nedostatočné kapacity
Neatraktívne prostredie
pre návštevníkov obce

Nežiaduce
dôsledky
Nenaplnenie
stanovených cieľov
PHSR
Zaťaženie
životného
prostredia
Zvyšovanie
znečistenia
životného
prostredia
Odliv obyvateľstva
Absencia príjmov
do obce

Pravdepodobnosť
Nízka
Nízka/Stredná

Nízka
Nízka
Nízka
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2 STRATEGICKÁ ČASŤ
Stratégia rozvoja obce je vypracovaná v súvislosti so strategickými dokumentmi SR
a EÚ. Stratégia vyplýva z názorov a požiadaviek obyvateľov obce, zo SWOT analýzy a
realizovaných analýz. Definovanie globálneho cieľa a strategických cieľov v jednotlivých
oblastiach rozvoja obce je dôležité z dôvodu naplnenia rozvojových zámerov a priorít obce.
OBSAH:
 Vízia územia
 Formulácia a návrh stratégie
 Výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja

(hospodárska, sociálna, environmentálna)

Vízia obce
Obec Lozorno – bezpečná a atraktívna obec vidieckeho charakteru poskytujúca
podmienky pre zdravý, plnohodnotný a harmonický život lokálneho obyvateľstva
s kvalitnou technickou, sociálnou infraštruktúrou a priestorom pre aktívne
trávenie

voľného

času,

s

modernou

samosprávou

obce

interaktívne

komunikujúcou s občanmi všetkých vekových kategórií v ekologicky príťažlivom
životnom prostredí.
2.1

Strategické ciele

Tabuľka 32 Hierarchia cieľov PHSR

PO 1
Ekonomická oblasť

PO 2
Sociálna oblasť

PO 3
Environmentálna oblasť

Ciele prioritných oblastí (ďalej len „PO“)
Cieľom ekonomickej
Cieľom sociálnej oblasti je
Cieľom environmentálnej
oblasti je zvýšenie
skvalitniť život lokálnym
oblasti je ochrana životného
ekonomickej výkonnosti
obyvateľom
prostredia a zachovanie
prostredníctvom podpory
prostredníctvom
prírodného dedičstva obce
cestovného ruchu
zvyšovania starostlivosti
a vytvorením podmienok
o ľudské zdroje,
pre prílev investorov
zvyšovaním vzdelanostnej
úrovne obyvateľstva a
spokojnosti občanov
s bývaním a službami
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Tabuľka 33 Strategické ciele a opatrenia

Prioritná oblasť
PO 2
Sociálna oblasť

PO1
Ekonomická oblasť
Dopravná infraštruktúra
Cestovný ruch

Školstvo a vzdelávanie
Sociálna starostlivosť
Kultúra
Šport
Verejná správa

PO 3
Environmentálna oblasť
Ochrana prírody a biodivezity
Doprava

3 PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová časť nadväzuje na strategickú časť a obsahuje konkrétne opatrenia a aktivity
zabezpečujúce plnenie programu rozvoja obce. Súčasťou programovej časti je podrobnejšie
rozpracovanie strategických cieľov na úroveň aktivít a projektov, ktoré smerujú k plneniu
strategického cieľa:

Zvýšiť kvalitu života miestneho obyvateľstva prostredníctvom komplexne dobudovanej
technickej a sociálnej infraštruktúry, diverzifikovanej ekonomickej základne, vytvorením
bezpečného a plnohodnotného priestoru prostredníctvom interaktívnej komunikácie
s občanmi.

OBSAH:
 konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám
 súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.

3.1 Opatrenia a aktivity podľa jednotlivých oblastí
Tabuľka 34 Opatrenia a aktivity

Prioritná oblasť

Opatrenie

Projekt

Prioritná
oblasť

PHSR BSK
3. Zvýšenie

Ekonomická
oblasť

1.1 Podpora
rozvoja
infraštruktúry
cestovného
ruchu

1.1.1 Podpora
agroturistiky –
Zriadenie
equifarm

Cestovný ruch

konkurencieschopnosti
malých a stredných
podnikov a podpora
MSP v odvetví
poľnohospodárstva a
rybného hospodárstva
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1.1.2 Zriadenie
obchodu
s remeselnými
výrobkami z
mikroregiónu

1.2 Bezpečné
a kvalitné
miestne
komunikácie

2.1
Vyhovujúca
kapacita
predškolského
zariadenia

Sociálna oblasť

2.2
Rekonštrukcia,
modernizácia
a skvalitnenie
vyučovacieho
procesu v
školského
zariadení

Cestovný ruch

1.2.1
Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií

Dopravná
infraštruktúra

1.2.2
Rekonštrukcia
a dobudovanie
absentujúcich
chodníkov

Dopravná
infraštruktúra

1.2.3
Dobudovanie
cestného
obchvatu obce

Dopravná
infraštruktúra

1.2.4
Vybudovanie
technickej
infraštruktúry v
zóne B3

Dopravná
infraštruktúra

2.1.1 Rozšírenie
kapacity
predškolského
zariadenia
2.2.1 Obstaranie
jazykovej
učebne
2.2.2 Obstaranie
fyzikálnochemického
labolatória
2.2.3
Modernizácia
a rekonštrukcia
budovy ZŠ

Školstvo a
vzdelávanie

Školstvo a
vzdelávanie
Školstvo a
vzdelávanie
Školstvo a
vzdelávanie

3. Zvýšenie
konkurencieschopnosti
malých a stredných
podnikov a podpora
MSP v odvetví
poľnohospodárstva a
rybného hospodárstva
7. Podpora udržateľnej
dopravy
a odstraňovanie
prekážok v kľúčových
sieťových
infraštruktúrach
7. Podpora udržateľnej
dopravy
a odstraňovanie
prekážok v kľúčových
sieťových
infraštruktúrach
7. Podpora udržateľnej
dopravy
a odstraňovanie
prekážok v kľúčových
sieťových
infraštruktúrach
7. Podpora udržateľnej
dopravy
a odstraňovanie
prekážok v kľúčových
sieťových
infraštruktúrach
10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania
10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania
10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania
10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania
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2.2.4 Inovácie do
metodík výučby
a riadenia ZŠ

Školstvo a
vzdelávanie

2.2.5 Výmenný
pobyt učiteľov
a žiakov ZŠ

Školstvo a
vzdelávanie

2.2.6
Zveľaďovanie
priestorov ZŠ

Školstvo a
vzdelávanie

2.2.7
Rekonštrukcia
ústredného
kúrenia ZŠ

2.3 Rozšírenie
ponuky
poskytovania
sociálnych
služieb

2.4 Podpora
kultúrnej,
spoločenskej
a športovej
infraštruktúry
2.5 Zlepšenie
stavu
verejných
priestranstiev

Energetika,
zmeny klímy
a kvalita
životného
prostredia

2.2.8
Vybudovanie
klimatizácie v
telocvični ZŠ

Školstvo a
vzdelávanie

2.2.9 Prístavba
telocvične ZŠ

Školstvo a
vzdelávanie

2.3.1 Vytvorenie
priestoru pre
komunitné
služby pre
mladých
2.3.2 Zriadenie
zariadenia pre
seniorov
2.4.1
Vybudovanie
detského
a športového
ihriska
2.4.2 Rozšírenie
ponuky
kultúrnych
podujatí
2.5.1
Dobudovanie
verejnej zelene

Sociálna
starostlivosť

Sociálna
starostlivosť
Podnikateľské
prostredie

Šport

Ochrana prírody
a biodiverzity

10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania
10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania
10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania
4. Podpora prechodu
na nízkouhlíkové
hospodárstvo vo
všetkých sektoroch

10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania
10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania
9.Podpora sociálneho
začleňovania a boj
proti chudobe
9.Podpora sociálneho
začleňovania a boj
proti chudobe
8. Podpora
zamestnanosti a
rozširovanie mobility
pracovnej sily
6. Ochrana ŽP
a presadzovanie
udržateľného
využívanie zdrojov
6. Ochrana ŽP a
presadzovanie
udržateľného
využívania zdrojov
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2.5.2
Vybudovanie
oddychovej zóny
2.5.3
Dobudovanie,
rekonštrukcia a
modernizácia
verejného
osvetlenia

2.6
Skvalitnenie
poskytovania
verejných
služieb pre
občanov obce

2.7 Rozvoj
kooperácie
samosprávy s
občanmi

2.6.1 Zavedenie
verejného
internetu do obce

Ochrana prírody
a biodiverzity
Energetika,
zmeny klímy
a kvalita
životného
prostredia

Verejná správa

2.6.2
Modernizácia
webovej stránky
obce

Verejná správa

2.7.1 Pravidelné
stretnutia
predstaviteľov
OZ s občanmi

Sociálna
starostlivosť

6. Ochrana ŽP a
presadzovanie
udržateľného
využívania zdrojov
4. Podpora prechodu
na nízkouhlíkové
hospodárstvo vo
všetkých sektoroch
2. Zlepšenie prístupu k
informačno komunikačným
technológiám, ako aj
využívanie ich kvality
2. Zlepšenie prístupu k
informačno komunikačným
technológiám, ako aj
využívanie ich kvality

9.Podpora sociálneho
začleňovania a boj
proti chudobe

6. Ochrana ŽP
Environmentálna a presadzovanie
infraštruktúra
udržateľného
3.1
využívanie zdrojov
Dobudovanie
6. Ochrana ŽP
ČOV
3.1.2 Rozšírenie Environmentálna a presadzovanie
kapacity ČOV
infraštruktúra
udržateľného
využívanie zdrojov
Environmentálna
3.2.1
6. Ochrana ŽP
3.2 Podpora
oblasť
Vybudovanie
a presadzovanie
Doprava
aktivít v oblasti
cyklodopravného
udržateľného
dopravy
spojenia
využívania zdrojov
7. Podpora udržateľnej
3.3.1
dopravy
3.3 Podpora
Vybudovanie
Ochrana
prírody
a odstraňovanie
aktivít v oblasti
náučného
a biodiverzity
prekážok v kľúčových
ochrany
chodníka
sieťových
prírody
infraštruktúrach
3.1.1
Dobudovanie 4.
linky ČOV

Zdroj: Vlastné spracovanie
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3.2 Súbor ukazovateľov výstupu a výsledkov vrátane východiskových
a cieľových hodnôt
Dôležitou súčasťou PHSR je stanovenie merateľných ukazovateľov pre monitorovanie
a hodnotenie PHSR. Merateľné ukazovatele predstavujú mechanizmus na sledovanie plnenia
jednotlivých opatrení prostredníctvom vykonania aktivít. Priebežne kontrolujú jednotlivé
opatrenia, pričom majú byť zvolené tak, aby pokrývali celú škálu opatrení a pri kontrole ich
plnenia bolo zjavné napredovanie v dosahovaní cieľa, prípadne boli odhalené odchýlky od jeho
dosiahnutia. Hodnoty merateľných ukazovateľov sa zbierajú po rokoch.
Za merateľné ukazovatele sa považujú ukazovatele, ktoré predstavujú výstupy danej
oblasti. Tiež sú to merateľné ukazovatele výsledkov, ktoré sledujú strednodobý efekt, merateľné
ukazovatele vplyvov sledujúce dlhodobý efekt, resp. dôsledky na určitú cieľovú skupinu.
K merateľným ukazovateľom sa zaraďujú aj tie, ktoré sa zameriavajú na sledovanie samotnej
cieľovej skupiny v danej oblasti. Ukazovatele výstupu a výsledku sú prehľadne spracované
v nasledovnej tabuľke:
Tabuľka 35 Merateľné ukazovatele
Typ
ukazovateľa

Názov
ukazovateľa

Definícia

Informač
ný zdroj

Merná
jedn.

Vých
hodn

2014

Cieľová hodnota

2017

2020

PO 1 Prioritná oblasť Ekonomická
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

1.1.1 Rozvoj Agroturistiky – zriadenie equifarm
Tržby za predané
Ekon.od
Výsledok
EURO
0
výrobky
d.
Počet návštevníkov
Výstup
N/A
Počet
0
obchodu
1.1.2 Zriadenie obchodu s remeselnými výrobkami z mikroregiónu
Tržby za predané
Ekon.od
Výsledok
EURO
0
výrobky
d.
Počet návštevníkov
Výstup
N/A
Počet
0
obchodu

24000
2000

24000
2000

1.2.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Dĺžka rekonštruovaných
a modernizovaných
obecných komunikácií
%-ny podiel spokojnosti
obyvateľov

Staveb.
Odd.

km

0

1,3

1,3

Starosta
obce

%

0

100

100

km

0,12

0,30

N/A

%

100

100

N/A

0

N/A

N/A

1.2.2 Dobudovanie absentujúcich chodníkov
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Dĺžka vybudovaných
chodníkov
%-ny podiel spokojnosti
obyvateľov

Staveb.
Odd.
Starosta
obce

1.2.3 Dobudovanie cestného obchvatu obce
Hlavné Core
Ukazovatele

Výsledok

Dĺžka vybudovaného
obchvatu

Staveb.
Odd.

km
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- Výstupu
- Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

%-ny podiel spokojnosti Starosta
%
0
obyvateľov
obce
1.2.4 Vybudovanie technickej infraštruktúry v zóne B3
Veľkosť vybudovanej
Staveb.
Výsledok
0
m²
plochy
Odd.
%-ny podiel spokojnosti Starosta
Výstup
%
0
obyvateľov
obce
Výstup

N/A

N/A

75 000

N/A

N/A

N/A

PO 2 Prioritná oblasť sociálna
2.1.1 Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Počet novovytvorených
miest
Počet detí
navštevujúcich
predškolské zariadenie

Riaditeľ
MŠ

počet

0

N/A

N/A

Riaditeľ
MŠ

počet

0

N/A

N/A

2.2.1 Obstaranie jazykovej učebne
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok

Počet podporených
učební

Riaditeľ
ZŠ

počet

0

N/A

N/A

Výstup

Počet žiakov
navštevujúcich ZŠ

Riaditeľ
ZŠ

počet

0

N/A

N/A

0

N/A

N/A

0

N/A

N/A

0

15 000

N/A

0

N/A

N/A

0

N/A

N/A

0

N/A

N/A

2.2.2 Obstaranie fyzikálno-chemického labolatória
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok

Počet podporených
učební

Riaditeľ
ZŠ

počet

Výstup

Počet žiakov
navštevujúcich ZŠ

Riaditeľ
ZŠ

počet

2.2.3 Inovácie do metodík výučby a riadenia ZŠ
2 Hlavné
Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Miera spokojnosti
žiakov

Riaditeľ
ZŠ

%

Počet novoškolených
učiteľov

Riaditeľ
ZŠ

počet

2.2.4 Výmenný program, učiteľov a žiakov ZŠ
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok

Miera spokojnosti
žiakov

Riaditeľ
ZŠ

%

Výstup

Počet výmenných
pobytov

Riaditeľ
ZŠ

počet

2.2.5 Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Veľkosť
zrekonštruovanej plochy

Riaditeľ
ZŠ

m²

0

N/A

N/A

Počet žiakov
navštevujúcich ZŠ

Riaditeľ
ZŠ

počet

0

N/A

N/A

2.2.6 Zveľaďovanie priestorov ZŠ
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Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Veľkosť
zrekonštruovanej plochy

Riaditeľ
ZŠ

m²

N/A

N/A

Počet žiakov
navštevujúcich ZŠ

Riaditeľ
ZŠ

počet

N/A

N/A

2.2.7 Rekonštrukcia ústredného kúrenia ZŠ
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Veľkosť
zrekonštruovanej plochy

Riaditeľ
ZŠ

m²

N/A

N/A

Zníženie energetickej
náročnosti budovy

Riaditeľ
ZŠ

%

N/A

N/A

2.2.8 Vybudovanie klimatizácie v telocvični ZŠ
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Počet zariadení

Riaditeľ
ZŠ

počet

N/A

N/A

Počet žiakov
navštevujúcich ZŠ

Riaditeľ
ZŠ

počet

N/A

N/A

2.2.9 Prístavba telocvične ZŠ
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok

Veľkosť rozšírenej
plochy

Riaditeľ
ZŠ

m²

N/A

N/A

Výstup

Počet žiakov
navštevujúcich ZŠ

Riaditeľ
ZŠ

počet

N/A

N/A

2.3.1 Vytvorenie priestoru pre komunitné služby pre mladých
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Počet novovytvorených
miest
Počet ľudí
navštevujúcich klub

CKV

počet

0

1

CKV

počet

0

500

2.3.2 Zriadenie Zariadenia pre seniorov
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Počet novovytvorených
miest

Soc.
Odd.

počet

0

1

N/A

%-ny podiel klientov
spokojných
s poskytovaním SS

Soc.
Odd.

%

0

100

N/A

2.4.1 Vybudovanie detského športového ihriska
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Veľkosť vybudovanej
plochy

CKV

m²

0

70

Miera spokojnosti

CKV

%

0

100

2.4.2 Rozšírenie ponuky kultúrnych podujatí
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Počet zúčastnených
obyvateľov
%-ny podiel občanov
spokojných s podujatím

CKV

počet

CKV

%

0
0

N/A

N/A

N/A

N/A

2.5.1 Dobudovanie verejnej zelene a drobných prvkov architektúry
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Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Priemerné náklady na
rozšírenie 1m2 zelenej
plochy v obci
Miera spokojnosti
občanov

Ekon.
Odd.

EURO

0

N/A

50

Odd. ŽP

%

0

N/A

100

2.5.2 Vybudovanie oddychovej zóny
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Počet ľudí
využívajúcich
oddychovú zónu
Miera spokojnosti
občanov

Ekon.
Odd.

počet

0

N/A

2000

Odd. ŽP

%

0

N/A

100

2.5.3 Modernizácia, rekonštrukcia a dobudovanie verejného osvetlenia
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Počet
zrekonštruovaných
svietidiel

Odd. ŽP

počet

0

305

N/A

Rozsah úspor energie

Odd. ŽP

%

0

50

N/A

0

N/A

N/A

0

N/A

N/A

2.6.1 Zavedenie verejného internetu v obci
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Počet obyvateľov
využívajúcich služby
verejného internetu

Starosta
obce

počet

Miera spokojnosti
občanov

Starosta
obce

%

2.6.2 Modernizácia internetovej stránky
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Počet užívateľov web
stránky

Starosta
obce

počet

0

N/A

N/A

Miera spokojnosti
občanov

Starosta
obce

%

0

N/A

N/A

0

N/A

N/A

0

N/A

N/A

km

0

1

N/A

%

0

100

N/A

2.7.1 Pravidelné stretnutia predstaviteľov OZ s občanmi
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok

Počet obyvateľov
zúčastnených na
stretnutiach

Starosta
obce

počet

Výstup

Miera spokojnosti
občanov

Starosta
obce

%

PO 3 Prioritná oblasť environmentálna
3.1.1 Dobudovanie ČOV v obci
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Dĺžka kanalizačných
sietí
% -ny podiel
spokojnosti občanov

Odd. ŽP
Odd. ŽP

3.1.2 Rozšírenie kapacity ČOV v obci
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Veľkosť rozšírenej
kapacity
% -ny podiel
spokojnosti občanov

Odd. ŽP
Odd. ŽP

3.2.1 Vybudovanie cyklotrasy

m²

0

%

0

N/A
100

N/A
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Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Dĺžka novovybudovanej
cyklotrasy
Zrealizovaný projekt

Odd. ŽP
Odd. ŽP

km

0

N/A

8

počet

0

N/A

N/A

km

0

N/A

N/A

počet

0

N/A

N/A

3.3.1 Vybudovanie náučného chodníka
Hlavné Core
Ukazovatele
- Výstupu
- Výsledku

Výsledok
Výstup

Dĺžka vybudovaného
chodníka
Počet návštevníkov

Odd. ŽP
Odd. ŽP

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ
*N/A – Nedostupná informácia

4 REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť PHSR nadväzuje na programovú časť. Obsahom realizačnej časti je
popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja
obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením
merateľných ukazovateľov na vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce
formou akčných plánov.
OBSAH:


popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR



popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR,
spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie



systém monitorovania a hodnotenia



akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov

4.1 Popis úloh jednotlivých partnerov pre realizáciu PHSR
Legislatíva
Implementácia PHSR predpokladá zabezpečenie činností na úrovni programu
a projektov. Začiatok realizácie sa začína po vypracovaní a schválení PHSR v Obecnom
zastupiteľstve (ďalej len „OZ“) a zabezpečuje ju počas platnosti PHSR podľa zákona č.
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Obec na účely podpory regionálneho rozvoja
„zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu PHSR obce, pravidelne ho monitoruje
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a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad PHSR s územnoplánovacou
dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis.“

Partneri
Pri samotnej realizácii PHSR ako partneri vystupujú strategickí partneri a iní partneri.
Strategickí partneri
Obec Lozorno v programovom období 2014-2020 nemá strategických partnerov.
Iní partneri
Skupinu iných partnerov predstavujú organizácie, ktoré sa podieľajú na realizácii
projektov z PHSR. V budúcnosti sa na realizácii niektorých aktivít v obci bude podieľať
športový klub, futbalový oddiel, stolno-tenisový oddiel, DHZ.

4.2 Organizačné a inštitucionálne zabezpečenie realizácie PHSR
Organizačné zabezpečenie
Základ samosprávy predstavuje obec, ktorá je samostatným samosprávnym celkom.
Základnými a najdôležitejšími orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo (ďalej len
„OZ“). Tieto samosprávne orgány budú participovať na vykonávaní realizácie PHSR obce
Lozorno. Samospráva obce bude jeden krát ročne získavať a spracovávať pripomienky od
obecného úradu, poslancov a verejnosti.
Obecné zastupiteľstvo
Najvyšší orgán obce predstavuje obecné zastupiteľstvo. V prípade implementácie PHSR
obecné zastupiteľstvo schvaľuje celý dokument a jedenkrát ročne vyhodnotí jeho plnenie.
Kompetenciou OZ je aj rozhodovanie o spolufinancovaní jednotlivých projektov
financovaných z doplnkových zdrojov, ale aj z rozpočtu obce. V prípade hodnotenia PHSR OZ
schvaľuje hodnotiace a monitorovacie správy a rozhoduje o aktualizácii programu. OZ môže
rozdeliť jednotlivé priority programu akčného plánu komisiám OcÚ zaoberajúcim sa
monitorovaním a hodnotením.
Starosta obce
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Najvyšším výkonným orgánom obce je starosta obce. Starosta obce rozhoduje vo
veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené OZ. V prípade
implementácie PHSR starosta obce riadi samotný proces implementácie, podpisuje schválenie
strategického dokumentu, vykonáva uznesenia, zastupuje obec nielen vo vzťahu k právnickým
a fyzickým osobám, ale aj vo vzťahu k štátnym orgánom.
Inštitucionálne zabezpečenie
Administratívne a inštitucionálne náležitosti obce, ako aj orgánov zriadených OZ,
uskutočňuje OcÚ, ktorého činnosť riadi starosta obce.
Tabuľka 36 Realizácia činnosti PHSR na úrovni programu

Činnosť

OZ

Financovanie
Implementácia
Hodnotenie
Monitorovanie
Kontrola

schvaľuje
schvaľuje
schvaľuje
schvaľuje
schvaľuje

Starosta
obce
riadi
riadi
riadi
riadi
riadi

Komisie
obce
hodnotí
hodnotí
hodnotí
navrhuje

OcÚ

Hlavný
kontrolór

vykonáva
vykonáva
vykonáva
vykonáva
vykonáva

Zdroj: Vlastné spracovanie

4.3 Matica zodpovednosti
Matica zodpovednosti informuje o úlohách jednotlivých orgánov v procese realizácie
PHSR. Za realizáciu PHSR budú v programovom období 2014 - 2020 zodpovední: starosta
obce a OZ. Na programovej a projektovej úrovni bude za realizáciu PHSR zodpovedať starosta
obce a OZ. Za finančné riadenie na programovej a projektovej úrovni bude niesť zodpovednosť
ekonomické oddelenie. Monitorovacie a hodnotiace správy PHSR bude každoročne
prerokovávať OZ a návrh akčného plánu bude uskutočnený v dvojročnom cykle.

4.4 Monitorovanie a hodnotenie
Monitorovanie
PHSR je vypracované na dlhšie časové obdobie, preto je ho potrebné priebežne sledovať
a vyhodnocovať. Proces monitorovania sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého
trvania PHSR až po samotné ukončenie dokumentu. Monitorovanie sa vykonáva na úrovni
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projektu, pretože projekt je základným prvkom monitorovania a na úrovni programu, kedy sa
zostavuje súhrnná monitorovacia správa za daný rok.
Vstupnými informáciami pre realizáciu monitorovania sú merateľné ukazovatele
jednotlivých aktivít (Tabuľka 35). Hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov sa zbierajú
po rokoch. Merateľné ukazovatele sa týkajú najmä výstupov v danej oblasti. Ďalej sú to
merateľné ukazovatele výsledkov sledujúce strednodobý efekt alebo merateľné ukazovatele
vplyvov sledujúce dlhodobý efekt a dôsledky na cieľovú skupinu. Okrem toho sú medzi
merateľné ukazovatele zaradené aj ukazovatele popisujúce samotnú cieľovú skupinu v danej
oblasti.
Výstupným materiálom procesu monitorovania je monitorovacia správa za daný rok
schvaľovaná OZ. Za prípravu monitorovacej správy zodpovedá ekonomické oddelenie a za
finálnu monitorovaciu správu preberá zodpovednosť starosta obce. Hlavným cieľom
monitorovania je zostaviť komplexnú informáciu o plnení opatrení a aktivít navrhnutých
v PHSR.
Monitorovanie plnenia akčného plánu sa bude uskutočňovať jedenkrát ročne.
Monitorovanie poskytne informácie o realizácii čiastkových aktivít, projektov a opatrení.
Správa o monitorovaní akčného plánu bude neskôr predložená poslancom OZ.
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Tabuľka 37 Správa o plnení PHSR
P.Č.

PHSR obce
1. Priority/Strategický cieľ

1.

2.Opatrenie

Technický
parameter
3.Princíp výberu

PHSR Bratislavského
samosprávneho kraja

PHSR obce
4.Stručný popis
projektu

5.A,
Rozpočet
obce

5.B,Exter
né zdroje

Opatrenie PHSR
BSK 2014-2020

2. Obnova a doplnenie
jestvujúcej technickej
infraštruktúry
Revitalizovať
miestne komunikácie
v obci – cesty,
chodníky, verejné
priestranstvá,
konečné úpravy,
dobudovať
parkovacie plochy.

2. projekt
predstavujúci nad 10
% bežných
výdavkov z rozpočtu
obce v danom roku

Verejné osvetlenie
Záhumenice/
Rekonštrukcia
verejného osvetlenia

31 000

Zateplenie a
rekonštrukcia
budovy školy,
školskej jedálne a
telocvične

2. projekt
predstavujúci nad 10
% bežných
výdavkov z rozpočtu
obce v danom roku

Rekonštrukcia WC a
sociálnych zariadení
v hlavnej budove
ZŠ/ Rekonštrukcia
sociálnych
zariadení(WC,
sprchy)

20 000

4. Energetická
efektívnosť

2.

2. Obnova a doplnenie
jestvujúcej technickej
infraštruktúry

18 000.00
€

9. Sociálne veci a
chudoba

7.Popis opatrenia/aktivity
Popis: podpora prechodu na
nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch; podpora
výroby, distribúcie a využitia
obnoviteľných a druhotných
zdrojov energie; podpora
energetickej efektívnosti vo
verejných infraštruktúrach a
podnikoch; podpora vývoja a
zavedenia inteligentných
distribučných systémov;
podpora nízkouhlíkových
stratégií a akčných plánov
týkajúcich sa udržateľných
energií pre všetky typy území;
podpora využitia
vysokoúčinnej kogenerácie
tepla a elektriny;
Popis: cielené investície do
zdravotníckej a sociálnej
infraštruktúry; podpora
sociálnych podnikov a aktívne
začlenenie a integrácia
marginalizovaných komunít;
boj proti diskriminácii; podpora
integrovaného miestneho
rozvoja riadeného
spoločenstvom; podpora
kultúrnych aktivít a
angažovanosti občanov v
oblasti kultúry;
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3.

2. Obnova a doplnenie
jestvujúcej technickej
infraštruktúry

Revitalizovať
miestne komunikácie
v obci – cesty,
chodníky, verejné
priestranstvá,
konečné úpravy,
dobudovať
parkovacie plochy.

5. projekt
financovaný
z externých zdrojov

Úprava verejného
priestranstva Trhovisko/
Rekonštrukcia a
prestavba verejného
priestranstva - vznik
"obecného
trhoviska" s
rozlohou 200
m2,vrátane priľahlej
cesty 500m2.

Intenzifikovať ČOV

2. projekt
predstavujúci nad 10
% bežných
výdavkov z rozpočtu
obce v danom roku

Čiastočná
rekonštrukcia ČOV/
Dobudovávanie 4.
linky ČOV

6 000

40 000

13 000.00
€

6. Životné
prostredie

4.

8. Zvyšovať
povedomie občanov o
životnom prostredí a
zlepšovať kvalitu
životného prostredia v
obci

6. Životné
prostredie

Popis: riešenie významných
potrieb investícií do sektora
odpadu a vodného
hospodárstva; ochrana, podpora
a rozvoj kultúrneho a
prírodného dedičstva; ochrana a
obnova biologickej diverzity,
ochrana pôdy a obnova a
podpora ekosystémových
služieb; podpora inovatívnych
technológií na zlepšenie
ochrany životného prostredia a
účinného využívania zdrojov;
podpora industriálneho
prechodu smerom k
hospodárstvu orientovanému na
racionálne využívanie zdrojov;
podpora udržateľného
integrovaného rozvoja miest a
obcí; investície do opatrení na
zníženie znečistenia ovzdušia
súvisiaceho s dopravou;
Popis: riešenie významných
potrieb investícií do sektora
odpadu a vodného
hospodárstva; ochrana, podpora
a rozvoj kultúrneho a
prírodného dedičstva; ochrana a
obnova biologickej diverzity,
ochrana pôdy a obnova a
podpora ekosystémových
služieb; podpora inovatívnych
technológií na zlepšenie
ochrany životného prostredia a
účinného využívania zdrojov;
podpora industriálneho
prechodu smerom k
hospodárstvu orientovanému na
racionálne využívanie zdrojov;
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5. Rozmanité a
moderné športoviská
pre občanov

Modernizovať
športový areál a
dobudovať nové,
moderné športoviská
(prestavba
priestorov turistickej
ubytovne, dostavba
fitnes štúdia,
rekonštrukcia
všetkých športovísk,
zastrešenie
hokejbalového
ihriska a pod.)

2. projekt
predstavujúci nad 10
% bežných
výdavkov z rozpočtu
obce v danom roku

Vybavenie
športového klubu/
Obstaranie stoličiek
a stolov do ŠK

11 800

9. Sociálne veci a
chudoba

2. Obnova a doplnenie
jestvujúcej technickej
infraštruktúry

Revitalizovať
miestne komunikácie
v obci – cesty,
chodníky, verejné
priestranstvá,
konečné úpravy,
dobudovať
parkovacie plochy.

2. projekt
predstavujúci nad 10
% bežných
výdavkov z rozpočtu
obce v danom roku

Chodník pre peších/
Dobudovanie
chodníka na
Zohorskej ul. v
dĺžke 110 m

13 300

7. Doprava a siete

Modernizácia objektov
občianskej
infraštruktúry

Doplniť a
modernizovať
obecný mobiliár tak,
aby mal jednotný
charakter

2. projekt
predstavujúci nad 10
% bežných
výdavkov z rozpočtu
obce v danom roku

Informačný systém
obce/ Smerovníky
pre návštevníkov
obce

2200

5.

6.

7.

10. Vzdelávanie

podpora udržateľného
integrovaného rozvoja miest a
obcí; investície do opatrení na
zníženie znečistenia ovzdušia
súvisiaceho s dopravou;
Popis: cielené investície do
zdravotníckej a sociálnej
infraštruktúry; podpora
sociálnych podnikov a aktívne
začlenenie a integrácia
marginalizovaných komunít;
boj proti diskriminácii; podpora
integrovaného miestneho
rozvoja riadeného
spoločenstvom; podpora
kultúrnych aktivít a
angažovanosti občanov v
oblasti kultúry;
Popis: podpora transeurópskej
dopravnej siete; posilnenie
regionálnej mobility; rozvoj a
obnova interoperabilného
železničného systému vysokej
kvality; rozvoj inteligentnej
distribúcie plynu a elektriny;
rozvoj integrovanej,
udržateľnej, ekologickej a
dostupnej mobility aj
prostredníctvom investícií do
čerpacej a nabíjacej stanice;
zavádzanie a rozvoj
inteligentných dopravných
systémov; rozvoj integrovanej
dopravy;
Popis: modernizácie
vzdelávacej a výcvikovej
infraštruktúry; podpora
prístupu ku kvalitnému
vzdelaniu; podpora
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celoživotného vzdelávania;
rozvoj schopností učiteľov,
školiteľov, vedúcich škôl a ich
zamestnancov; investície do
rozvoja nových metód učenia a
rozvoja a zavádzania
inovatívnych technológií;
podpora zvyšovania
relevantnosti a kvality
programov vysokoškolského
vzdelávania z hľadiska potrieb
trhu práce
Zdroj: OcÚ
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Hodnotenie PHSR
Nevyhnutou činnosťou zabezpečujúcou správne zabezpečenie realizácie PHSR je aj
hodnotenie na úrovni programu a jednotlivých projektov. Samotné hodnotenie predstavuje
proces systematicky skúmajúci prínos z realizácie PHSR, jeho súlad so stanovenými cieľmi
v PHSR, analyzuje účinnosť procesov realizácie, vhodnosť nastavenia opatrení a aktivít
a v neposlednom rade navrhuje odporúčania na zvýšenie ich efektívnosti.
Proces hodnotenia sa bude realizovať na úrovni programu systematicky a priebežne
počas celého trvania programu až po jeho ukončenie. Hlavným zdrojom informácií, na ktorých
bude hodnotenie založené prestavujú merateľné ukazovatele resp. monitorovacie správy.
Proces hodnotenia sa vykonáva len na operatívnej úrovni a vykonáva sa každoročne v zmysle
platnej legislatívy zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Výstupom je
hodnotiaca správa, ktorú bude každoročne schvaľovať OZ. Hodnotiace a monitorovacie správy
predstavujú dôležitý aspekt pre rozhodnutia OZ a starostu obce pri riadení implementácie
programu za účelom dosiahnutia stanovených cieľov jednotlivých PO PHSR.
Hodnotenie akčného plánu bude zrealizované jedenkrát počas roka, konkrétne k 31.12. a bude
informovať o realizovaných projektoch a ich vplyve na územie obce. Hodnotenie bude
predstavovať podklad na aktualizáciu PHSR. Správa o hodnotení akčného plánu bude
predložená poslancom OZ ako súčasť ,,Záverečného účtu obce Lozorno“ za určitý rok.
Verejné pripomienkovanie a aktualizácia strategického dokumentu sa uskutoční jedenkrát
v roku t.j. v čase prípravy rozpočtu obce na ďalšie obdobie. Pri realizácii aktualizácie AP budú
zohľadnené všetky pripomienky obyvateľov obce a tiež aspekty, ktoré vyplávajú z iných
strategických dokumentov obce. Obyvatelia obce budú informovaní prostredníctvom webovej
stránky a sms služby.
Tabuľka 38 Plán hodnotenia a monitorovania realizácie PHSR

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2014 – 2020
Typ hodnotenia
Ad hoc hodnotenie
celého PHSR
alebo jeho časti
Tematické
hodnotenie časti
PHSR
Ad hoc
mimoriadne
hodnotenie

Vykonať
prvýkrát

Dôvod vykonania/ periodicita

2016 – 2020

 Každoročne v zmysle platnej legislatívy: Zákon č.
539/2008 Z.z.o podpore regionálneho rozvoja.

2016

 Téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo
výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci
kalendárny rok.
 Pri značnom odklone od stanovených cieľov
a doľahnutých hodnôt ukazovateľov.
 Pri návrhu na revíziu PHSR.
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Ad hoc hodnotenie
celého PHSR
Ad hoc hodnotenie
celého PHSR
alebo jeho časti
Ad hoc hodnotenie
celého PHSR
alebo jeho časti

 V prípade aktualizácie PHSR podľa platnej Metodiky
pre vypracovanie PHSR, ktoré sa očakáva každé 3-4
roky.
 Na základe rozhodnutia starostu obce v zmysle
príslušných predpisov, na základe rozhodnutia
kontrolného orgánu obce, na základe podnetu
poslancov, na základe protokolu Národného
kontrolného úradu SR a na základe Správy auditu .
 Na základe rozhodnutia starostu obce o prípade
2020
strategického dokumentu PHSR obce pre nasledujúce
programové obdobie.
Zdroj: Vlastné spracovanie

2017, 2020

4.5 Akčný plán
Súčasťou tvorby PHSR je aj akčný plán, ktorý je spracovaný na obdobie dvoch rokov
(n+2), konkrétne roky 2015 až 2016. Akčný plán obsahuje opatrenia, prostredníctvom ktorých
sa napĺňajú jednotlivé priority vyjadrené prostredníctvom strategických cieľov rozvoja obce.
Všetky opatrenia sú pre obec veľmi dôležité, avšak vzhľadom na finančné a inštitucionálne
vybavenie obce je potrebné nastaviť časový harmonogram. V uvedených akčných plánoch
figuruje skratka N/A (z angl. Not Available), ktorá znamená zatiaľ nedostupnú informáciu
o možnosti začatia realizácie projektu.
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Tabuľka 39 Akčný plán pre hospodársku oblasť

Akčný plán pre hospodársku oblasť
Opatrenie, aktivita
1.1.1 Podpora
agroturistiky –
Zriadenie equifarm
1.1.2 Zriadenie
obchodu s remeselnými
výrobkami z
mikroregiónu
1.2.1 Rekonštrukcia
miestnych komunikácií
1.2.2 Rekonštrukcia a
dobudovanie
absentujúcich
chodníkov
1.2.3 Dobudovanie
cestného obchvatu obce
1.2.4 Vybudovanie
technickej
infraštruktúry v zóne
B3

Termín
(Rok)

Predmet
VO

Realizácia
VO

2018

2018

Príprava
projektového
zámeru
2017

Zdroje
financovania

Finančný
ukazovateľ
/EUR

Obec

Vlastné
zdroje obce

25 000

2016

Obec

Vlastné
zdroje obce

25000

?

Obec

Vlastné
zdroje obce

211 539

Obec

Vlastné
zdroje obce

N/A

Obec

Vlastné
zdroje obce

N/A

Obec

Vlastné
zdroje obce

N/A

ŽoNFP

2018
2016

2016

2016

2016/17

2015

2017

2017

2016

2017

2020

2019

2019

Finančná
alokácia

2015/16

2017

2017

Zodpovedný

2012

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Tabuľka 40 Akčný plán pre sociálnu oblasť

Akčný plán pre sociálnu oblasť
Opatrenie, aktivita
2.1.1 Rozšírenie
kapacity predškolského
zariadenia

2017

Obec

2.2.1 Obstaranie
jazykovej učebne

N/A

Obec

N/A

Obec

2.2.2 Obstaranie
fyzikálno-chemického
laboratória
2.2.3 Inovácie do
metodík výučby
a riadenia ZŠ
2.2.4 Výmenný
program, učiteľov
a žiakov ZŠ
2.2.5 Modernizácia
a rekonštrukcia budovy
ZŠ
2.2.6 Zveľaďovanie
priestorov ZŠ
2.2.7 Rekonštrukcia
ústredného kúrenia ZŠ
2.2.8 Vybudovanie
klimatizácie
v telocvični ZŠ

2017

Predmet
VO

Realizácia
VO

2016

2016

Príprava
projektového
zámeru
2015/16

Termín
(Rok)

2016

2016

2015/2016

2018

2017

2016

2016

2016

2015

2015

2016

2015

2015

N/A

2015

ŽoNFP

Zodpovedný

Zdroje
financovania
IROP,
Vlastné
zdroje obce
IROP,
Vlastné
zdroje obce
IROP,
Vlastné
zdroje obce

Finančný
ukazovateľ
/ EUR
N/A

N/A

N/A

Obec

INTERREG
V-A SR-R

N/A

Obec

INTERREG
V-A SR-R

N/A

Obec
Obec

2014

Finančná
alokácia

Obec
Obec

IROP,
Vlastné
zdroje obce
Vlastné
zdroje obce
Vlastné
zdroje obce
Vlastné
zdroje obce

N/A
N/A
N/A
N/A
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2.2.9 Prístavba
telocvične ZŠ
2.3.1 Vytvorenie
priestoru pre komunitné
služby pre mladých
2.3.2 Vybudovania
zariadenia pre seniorov
2.3.3 Rekonštrukcia ŠK
2.4.1 Vbudovanie
športového a detského
ihriska
2.4.2 Rozšírenie
ponuky kultúrnych
podujatí

N/A

Obec

N/A

Obec

2017
2016

2016

2016

2013

2015
2016

2015
2016

2015
2013/14

Podnik
ateľ

2017

Obec

N/A

Obec

2.5.1 Dobudovanie
verejnej zelene

N/A

Obec

2.5.2 Vybudovanie
oddychovej zóny

2018

2.5.3 Dobudovanie,
rekonštrukcia
a modernizácia
verejného osvetlenia
2.6.1 Zavedenie
verejného internetu do
obce
2.6.2 Modernizácia
webovej stránky obce

2017

2017

2016
Obec

2016

2016

2015

2014

Vlastné
zdroje obce
OP ĽZ,
Vlastné
zdroje obce
IROP,
Súkromné
zdroje
PRV (MAS),
Vlastné
zdroje obce
VÚC,
Vlastné
zdroje obce
OP KŽP,
Vlastné
zdroje obce
OP KŽP,
Vlastné
zdroje obce

N/A
20 000

N/A

20 000

N/A

15 000

30 000

2016

Obec

OP KŽP,
Vlastné
zdroje obce

Priebežn
e, ročne

Obec

Vlastné
zdroje obce

N/A

Priebežn
e
pravideln
e

Obec

Vlastné
zdroje obce

N/A

N/A
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2.7.1 Pravidelné
stretnutia
predstaviteľov OZ
s občanmi

Ročne
V 10.
mesiaci

Vlastné
zdroje obce

N/A

Zdroje
financovania

Finančný
ukazovateľ
/ EUR

Vlastné
zdroje obce

N/A

Obec

Vlastné
zdroje obce

N/A

Obec

IROP, VÚC,
Vlastné
zdroje obce

30 000

Obec

N/A

N/A

Obec
Zdroj: Vlastné spracovanie
Tabuľka 41 Akčný plán pre environmentálnu oblasť

Akčný plán pre environmentálnu oblasť
Opatrenie, aktivita

Termín
(Rok)

3.1.1 Dobudovanie
ČOV

Predmet
VO
2013

Realizácia
VO
2014

Príprava
projektového
zámeru
2010

3/2016
3.1.2 Rozšírenie
kapacity ČOV

2013

2014

2010

3/2016

3.2.1 Vybudovanie
cyklotrasy
3.3.1 Vybudovanie
náučného chodníka

2016

2017

2015/16

ŽoNFP
2010,0
2011,
2012,0
2013,
2014...
2010,0
2011,
2012,0
2013,
2014...
?

2018
2018

2019

2017

2016

Zdroj: Vlastné spracovanie

?

Zodpovedný

Finančná
alokácia
5%

Obec

5%
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5 FINANČNÁ ČASŤ
PHSR obsahuje aj finančnú časť, ktorá bezprostredne nadväzuje na predchádzajúce
časti. Obsahom je finančné zabezpečenie jednotlivých častí a opatrení.

OBSAH:

Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR


Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území prepojených na programový rozpočet
obce/VÚC



Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov

5.1 Indikatívny finančný plán
Projekty uvedené v PHSR obce budú realizované predovšetkým z:

I. Riadne zdroje finančného zabezpečenia
I.A. Verejné zdroje
a) štátny rozpočet vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev
(dotačné tituly jednotlivých rozpočtových kapitol ministerstiev, príp. Úradu Vlády SR)
b) štátne účelové fondy (Envirofond, Štátny fond rozvoja bývania, Recyklačný fond)
c) rozpočet vyšších územných celkov (VÚC Bratislava)
d) rozpočet obcí a miest (vlastné zdroje)
I.B Iné zdroje
e) prostriedky fyzických osôb
f) prostriedky právnických osôb
g) úvery
h) príspevky medzinárodných organizácií
i) prostriedky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi
Slovenskou republikou a inými štátmi (Nórsky finančný mechanizmus, bilaterálne dohody,
Švajčiarsky finančný mechanizmus)
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j) iné prostriedky, ak to ustanoví osobitný predpis

II. Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia
k) finančné prostriedky z EÚ v programovom období 2014 – 2020 tzv. európske štrukturálne
a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“), určené hospodársky zaostalým regiónom (ktoré podľa
ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vykazujú nižšiu úroveň rozvoja, ako
je priemerná úroveň EÚ) a

regiónom

s nepriaznivou štruktúrou zamestnanosti

a podnikateľského prostredia. Priradenie jednotlivých projektových zámerov k programovej
štruktúre (ĚŠIF) je indikatívne a bude sa upresňovať po schválení jednotlivých operačných
programov v akčných plánoch
Tabuľka 42 Indikatívny finančný plán

2015
1. Hospodárska
politika
2. Sociálna politika
3. Environmentálna
politika

2016

2017

2018

30

250

25

100
180

180

2019

2020

Spolu

325

630

40
150

30

140
45

585

5.2 Model viaczdrojového financovania
Tabuľka 43 Model viaczdrojového financovania

Viaczdrojové financovanie

Prioritná oblasť

Celkové
náklady

Verejn
é
zdroje
Obec/
mesto

Spolu

Súkromné
zdroje

25 000

7 500

25 000

17 500

25 000

7 500

25 000

17 500

211 539

211 539

211 539

111

111

111

EÚ
1.1.1 Rozvoj
Agroturistiky zriadenie
equifarm
1.1.2 Zriadenie obchodu
s remeselnými výrobkami
z mikroregiónu
1.2.1 Rekonštrukcia
miestnych komunikácií
1.2.2 Dobudovanie
absentujúcich chodníkov
1.2.3 Dobudovanie
cestného obchvatu obce

N/A

Štát

VÚC

N/A
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1.2.4 Vybudovanie
technickej infraštruktúry
v zóne B3
2.1.1 Rozšírenie kapacity
predškolského zariadenia
2.2.1 Obstaranie
jazykovej učebne
2.2.2 Obstaranie
fyzikálno-chemického
laboratória
2.2.3 Inovácie do
metodík výučby
a riadenia ZŠ
2.2.4 Výmenný program,
učiteľov a žiakov ZŠ
2.2.5 Modernizácia a
rekonštrukcia budovy ZŠ
2.2.6 Zveľaďovanie
priestorov ZŠ
2.2.7 Rekonštrukcia
ústredného kúrenia ZŠ
2.2.8 Vybudovanie
klimatizácie v telocvični
ZŠ
2.2.9 Prístavba telocvične
ZŠ
2.3.1 Vytvorenie
priestoru pre komunitné
služby pre mladých
2.3.2 Zriadenie
Zariadenia pre seniorov
2.4.1 Vybudovanie
detského športového
ihriska
2.4.2 Rozšírenie ponuky
kultúrnych podujatí
2.5.1 Dobudovanie
verejnej zelene a
drobných prvkov
architektúry
2.5.2 Vybudovanie
oddychovej zóny
2.5.3 Modernizácia,
rekonštrukcia a
dobudovanie verejného
osvetlenia
2.6.1 Zavedenie
verejného internetu
v obci

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20 000

20 000

20 000

100 000

100 000

100 000

20 000

20 000

20 000

N/A

N/A

15 000

15 000

15 000

30 000

30 000

30 000

150 000

150 000

150 000

N/A

N/A
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2.6.2 Modernizácia
internetovej stránky
2.7.1 Pravidelné
stretnutia predstaviteľov
OZ s občanmi
3.1.1 Dobudovanie ČOV
v obci
3.1.2 Rozšírenie kapacity
ČOV v obci
3.2.1 Vybudovanie
cyklotrasy
3.3.1 Vybudovanie
náučného chodníka

N/A

N/A

N/A

N/A

170 000

170 000

170 000

180 000

180 000

180 000

12 000

30 000

30 000

18 000

N/A

N/A

*N/A Nedostupná informácia

5.3 Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov
Tabuľka 44 Hodnotiaca tabuľka pre dopravnú infraštruktúru

Dopravná infraštruktúra

Kategória

Dopravnohospodársky
význam

Dopravná
prevádzka

Stavebnotechnický stav

Hodnotiace kritérium
Cesta zabezpečuje dennú
mobilitu osôb
a dostupnosť sociálnych
a ekonomických potrieb
(zamestnanie,
vzdelávanie,
zdravotnícke služby,
kultúra, rekreácia,
význam z pohľadu
verejnej osobnej dopravy
napr. napojenie na
terminály integrovanej
dopravy, stanice VOD,
a pod.)
Prekročenie hodnoty
priemernej intenzity
Stavebno – technický
stav cesty (pozdĺžne
a priečne nerovnosti,
vyjazdené koľaje,
únosnosť vozovky
a pod.)
Stav mostných objektov
(nosnosť, zatekanie, stav
mostovky a pod.)

Hodnotenie

Počet bodov

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

veľmi dobrý, dobrý
a vyhovujúci

0

nevyhovujúci/havarijný

1

bezchybný až zlý

0

veľmi zlý/havarijný

1
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Tabuľka 45 Hodnotiaca tabuľka pre sociálnu infraštruktúru

Sociálna infraštruktúra

Kategória
Kvalita
výchovnovzdelávacieho
procesu

Demografia

Stavebnotechnický stav

Zlepšenie
dostupnosti

Hodnotiace kritérium
Projekt umožňuje
zlepšenie zamestnanosti
žien v obci/regióne
Projekt zlepšuje
dostupnosť pre miestne
obyvateľstvo a výrazným
spôsobom zlepšuje
kvalitu života
Stavebno – technický stav
siete nie je vyhovujúci
Zvýšenie energetickej
hospodárnosti budov
Zlepšenie dostupnosti
sociálnych služieb pre
špecifickú skupinu
obyvateľstva (deti so
špeciálnymi potrebami
a pod.)

Hodnotenie

Počet bodov

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Nespĺňa
Spĺňa
Nespĺňa
Spĺňa

0
1
0
1

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Environmentálna infraštruktúra

Tabuľka 46 Hodnotiaca tabuľka pre environmentálnu infraštruktúru

Kategória

Hodnotiace kritérium

Hodnotenie
Nespĺňa
Spĺňa

Nespĺňa

0

Ekologicko –
hospodársky
význam

Odstránenie
systémových porúch
Budovanie verejných
vodovodov, okrem
prípadov ich súbežnej
výstavby s výstavbou
verejnej kanalizácie
podľa aktualizovaného
Národného programu SR
pre vykonávanie smernice
Rady 91/271/EHS, inými
strategickými
dokumentmi
Budovanie verejných
kanalizácií a čistiarní
odpadových vôd pre obce
do 2 000 obyvateľov
s výnimkou obcí

Počet
bodov
0
1

Spĺňa

1

Nespĺňa

0
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Ekonomické

Stavebnotechnický stav

Funkčnosť,
špecifické
požiadavky

začlenených do
aglomerácií nad 2 000 EO
v zmysle Národného
programu pre
vykonávanie smernice
91/271/EHS.
Vhodné využitie
krajinno-ekologických
prvkov
Zvýši sa efektívnosť
poskytovania služieb
obyvateľstvu, ostatným
subjektom/plánované
významné investície

Spĺňa

1

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Stavebno – technický stav
Veľmi dobrý, dobrý
existujúcej infraštruktúry,
zariadení
Nevyhovujúci/havarijný
Rekonštruované siete
musia spĺňať nasledovné
funkčné požiadavky
uvedené v podpornom
programe

0
1

Nespĺňa

0

Spĺňa

1
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ZÁVER
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lozorno 2014 –2020 je strategický
strednodobý dokument určujúci víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti a strategické
ciele ich naplnenia. Tento dokument predstavuje základné východisko pre spracovanie ďalších
materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce. Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Lozorno bol vypracovaný s cieľom vytvorenia komplexného pohľadu na zdroje
obce, ktoré sú využiteľné pre jej ďalší rozvoj. Okrem všeobecnej charakteristiky územia
stanovuje ciele, priority a opatrenia, ktoré sú potrebné k naplneniu poslania územia.
Konkrétnym zámerom projektu bolo stanoviť problémové oblasti, určiť k nim
adekvátne opatrenia riešení a začať proces trvalo udržateľného rozvoja obce Lozorno.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lozorno je v súlade s prioritami
a cieľmi vytýčenými pre rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja. Výsledný efekt
vypracovania tohto dokumentu na lokálnej úrovni prispeje k realizácii miestneho rozvoja obce
Lozorno.
Tabuľka 47 Schválenie PHSR

Schválenie PHSR
Dokument
Názov
Štruktúra

PROGRAM HOSPODÁRSKEHOA SOCIÁLNEHO
ROZVOJA OBCE LOZORNO 2014 - 2020
Popis jednotlivých častí
Dokument je štruktúrovaný podľa Metodiky na vypracovanie PHSR
obce/obcí/VÚC (v zmysle novely Zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o
podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 18. Júna 2014).

Spracovanie
Forma spracovania
Dodávateľ:
Obdobie spracovania
Riadiaci tím – počet
členov, počet stretnutí
Pracovné skupiny –
počet skupín, počet
členov:
Počet stretnutí:
Účasť verejnosti
a komunikácia
s verejnosťou:

Prerokovanie

Úplné spracovanie na kľúč

Allexis s.r.o.
Riadiaci tím: Ing. Jana Hudecová
Pracovná skupina pre hospodársku oblasť – Ing. Vlček Juraj, Ing.
Bojkovská Jaroslava, Ing. Šimonič Peter
Pracovná skupina pre sociálna oblasť – Zeman Anton, Jánošová
Adriána, Mgr. Rušínová Daniela
Pracovná skupina pre environmentálna oblasť – Došek Radoslav, Mgr.
Tvrdoň Luboš, Mgr. Šedivý Branislav

Participácia
prieskumu

na

tvorbe

PHSR

prostredníctvom

dotazníkového
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Prerokovanie
v orgánoch
samosprávy (výbory,
komisie, rada)
Verejné
pripomienkovanie
Posudzovanie SEA:

30.6.2015

Schválenie

30.6.2015

Návrh na uznesenie
zastupiteľstva

Uznesenie č. 39/2015
OZ Lozorno schvaľuje PHSR na roky
2014 -2020

10.6.2015
Nerelevantné
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