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ÚVOD 

 

Dôvody pre spracovanie dokumentu 

 

“PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA  OBCE 

NENINCE“  bol vypracovaný ako strategický plánovací dokument pre  udržateľný rozvoj 

obce. Výstupom  programu  je komplexný audit  rozvojového potenciálu v území zhrnutý 

formou SWOT analýzy, na základe ktorého  je zadefinovaný návrh možností rozvoja obce 

s využitím dostupných miestnych zdrojov a návrh na konkrétne projekty a programy. 

Program bol spracovaný metódou interaktívneho plánovania,  kde  do tvorby 

a pripomienkovania tohto dokumentu bola  zapojená nielen  samospráva, ale aj občania, 

neziskové  združenia  a podnikatelia. Cieľom PHRSR je navrhnúť takú predstavu o rozvoji 

 obce, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade 

s prijatými nadradenými koncepciami vyššej úrovne. Táto stratégia je otvoreným 

dokumentom a podľa potreby obce bude priebežne aktualizovaná a doplňovaná.   

 

Prvé PHSR obce Nenince bolo spracované a schválené zastupiteľstvom v roku 2004 

s platnosťou do roku 2013. Aktualizácia tohto programu bola vykonaná v roku  2016 

s platnosťou programu do roku 2020. V roku 2021 začína nové programové obdobie 

Európskej únie na roky 2021 – 2027.  Z tohto dôvodu sa obec Nenince rozhodla spracovať 

ďalšiu aktualizáciu programu a zabezpečiť tak podmienky pre ekonomický rozvoj obce, ktorá 

bude schopná efektívne využívať všetky zdroje - prírodné, kultúrne, finančné aj ľudské. Nový 

PHRSR obce Nenince je navrhnutý na obdobie rokov 2021 – 2030. Aktualizovaná je 

návrhová časť.  

 

Rozvojový strategický dokument má pre  obec veľký význam  pre získanie zdrojov z EÚ, 

nakoľko možnosť žiadať o nenávratný finančný príspevok je podmienená existenciou tohto 

dokumentu a súladom konkrétneho projektu s týmto strategickým dokumentom. Je však 

dôležité, že využiteľnosť dokumentu nie je obmedzená iba na získanie zdrojov EÚ, pretože 

strategické plánovanie v sebe obsahuje ciele a priority, ktoré nie je možné riešiť iba 

s využitím fondov EÚ, ale  pre ich realizáciu sú k dispozícii aj iné finančné zdroje – nadácie, 

štátne dotácie, vlastné zdroje a pod. PHRSR na roky 2021 – 2030  je vypracovaný v súlade 

so zákonom 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. 

Tento zákon ustanovuje ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, upravuje 

pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov 

územnej spolupráce a podmienky na koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja.  
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Vypracovanie a následná realizácia návrhov strategického rozvojového dokumentu je zložitý 

proces, náročný na koordináciu, odborné vedomosti a zabezpečenie množstva väzieb. Pri 

jeho príprave je nutné zohľadniť množstvo dokumentov, ktoré tvoria určitý strategický alebo 

legislatívny rámec a majú nadradený charakter. 

 

Ide hlavne o väzby na tieto dokumenty:  

- strategické a programové dokumenty SR a EÚ, 

- príslušné odvetvové politiky, 

- aktuálna legislatíva pre jednotlivé riešené oblasti, 

- platná územno-plánovacia dokumentácia rôznych stupňov 

 

Spracovanie PHRSR sa z metodického hľadiska riadilo najmä:  

- zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 

predpisov  

- Metodikou inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií schválenou uznesením 

vlády SR č.197/2017 a nadradenými programovými dokumentmi 

- Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce/obcí/VÚC, verzia 2.0. Bratislava: MDVRR, 2015. 

- Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov 

udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja, 2020  

 

Zohľadňuje ciele a priority ustanovené v PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja na 

roky 2015 – 2023. 

 

Pri spracovaní strategického programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády 

Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä 

v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre 

rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom. Vypracovaný dokument rešpektuje 

Partnerskú dohodu Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027,  ktorá je programovacím 

dokumentom na čerpanie finančných zdrojov z fondov EÚ (aktuálna verzia k dátumu 

spracovania dokumentu) a Operačný program Slovensko na programové obdobie 2021 – 

2027, pracovné verzie.  
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Štruktúru programu rozvoja obce tvorí  analytická, strategická a programovo realizačná časť. 

Hlavnými zdrojmi informácií pre analytickú časť plánu rozvoja obce sú údaje poskytnuté 

Krajskou správou Štatistického úradu v Banskej Bystrici – Mestská a obecná štatistika, 

RegDat a výsledky sčítania obyvateľov z roku 2011, ktoré predstavujú exaktné vstupy.  

Ďalším významným zdrojom informácií sú údaje zhromaždené riešiteľskou organizáciou 

počas terénneho prieskumu v obci, údaje z odbornej literatúry a údaje poskytnuté 

predstaviteľmi obce. 

 

Dôležitým prvkom strategického plánovania je zapojenie verejnosti – občanov, neziskových 

organizácií, škôl, podnikateľov. Tento aspekt bol pri spracovaní dokumentu plne 

rešpektovaný. Tiež bol ex-post zhodnotený predchádzajúci program na obdobie rokov 2014 

– 2020. Prehľad zrealizovaných projektov sa nachádza v samostatnej tabuľke. 

 

 

Štruktúra Programu na roky 2021 – 2030 

 

  

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza Stratégia Program 

- Definovanie 

problémov 

- Hlavné smery 

rozvoja 

- Stanovenie 

cieľov 

- Opatrenia 

a aktivity 

- Monitoring 

a hodnotenie 

- Rozpočet 

- Aktualizácia 

 

- Východisková 

situácia obce 

- Vybavenosť 

obce 

- Dostupné zdroje 
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Poloha obce 

 

    

 

 

Socio-ekonomický profil okresu Veľký Krtíš, spracovaný Banskobystrickým 

samosprávnym krajom k 11/2020, link na dokument: 

https://www.bbsk.sk/Portals/0/Users/052/64/564/Socio-

ekonomick%C3%BD%20profil%20okresu%20Ve%C4%BEk%C3%BD%20Krt%C3%AD%C5

%A1.pdf: 

- Socio-ekonomická situácia v okrese je nepriaznivá 

- Obyvateľstvo okresu je koncentrované v mestách Veľký Krtíš a Modrý Kameň a v ich 

okolí. 

- Dopravná dostupnosť je slabšia. Problémom je aj zlý stav cestnej siete. 

- 31 % územia tvoria lesy, 62 % poľnohospodárska pôda. 

- V minulosti významné náleziská hnedého uhlia. 

- Okres má potenciál pre ďalší rozvoj priemyslu s využitím vlastného ľudského aj 

materiálového kapitálu. 

- Cestovný ruch je menej rozvinutý. Bohatý výskyt termálnych prameňov v okrese. 

 

Zhrnutie socio-ekonomického profilu okresu Veľký Krtíš: 

− Doprava - Cestnú sieť v okrese Veľký Krtíš tvorí 44,338 km ciest I. triedy, na ktorých sa 

nachádza 19 mostov; 94,285 km ciest II. triedy so 49 mostmi a 231,627 km ciest III. 

triedy s počtom mostov 74. Hustota cestnej siete je 0,437 km/km2. Z hlavnej prehliadky 

ciest v roku 2020 vyplýva, že v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave je 52 % ciest, čo 

predstavuje zlepšenie oproti roku 2019. 

− Sociálne služby - V zariadeniach sociálnych služieb je k dispozícii 304 miest pobytovou 

formou a 190 miest ambulantnou formou. Z hľadiska druhu poskytovaných služieb, 

najvyššie zastúpenie majú opatrovateľské služby, ktoré poskytuje 26 poskytovateľov. 

https://www.bbsk.sk/Portals/0/Users/052/64/564/Socio-ekonomick%C3%BD%20profil%20okresu%20Ve%C4%BEk%C3%BD%20Krt%C3%AD%C5%A1.pdf
https://www.bbsk.sk/Portals/0/Users/052/64/564/Socio-ekonomick%C3%BD%20profil%20okresu%20Ve%C4%BEk%C3%BD%20Krt%C3%AD%C5%A1.pdf
https://www.bbsk.sk/Portals/0/Users/052/64/564/Socio-ekonomick%C3%BD%20profil%20okresu%20Ve%C4%BEk%C3%BD%20Krt%C3%AD%C5%A1.pdf
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− Vzdelávanie - V okrese sa nachádza 37 materských škôl, 14 základných škôl, 3 stredné 

odborné školy a 1 gymnázium. V šk. roku 2019/2020 navštevovalo celkovo materské 

školy 971 detí, základné školy 2 807 žiakov a stredné školy spolu 874 študentov. Počty 

žiakov na materských a základných školách vzrástli oproti školskému roku 2015/2016. 

Stredné školy však zaznamenali za toto obdobie pokles počtu žiakov. 

− Kultúra - Na území okresu sa nachádza podľa Štatistického úradu SR 37 verejných 

knižníc, 3 múzeá a 1 stále kino. Spomedzi všetkých okresov kraja sídli v okrese Veľký 

Krtíš najvyšší počet verejných knižníc. 

− Zdravotníctvo - Najväčším prevádzkovateľom zdravotnej starostlivosti v okrese je 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš, v ktorej sa nachádza 14 

ambulancií a poskytuje 122 lôžok. 

 

Priemet územno-plánovacích dokumentov  

 

Dôležitý predpoklad pre riešenie investičných rozvojových zámerov predstavujú 

územnoplánovacie dokumentácie a územnoplánovacie podklady. Medzi najdôležitejšie 

nadradené dokumenty patria: 

Koncepcia územného rozvoja  Slovenska (KURS)  

KURS je územnoplánovacia dokumentácia celoštátneho významu, ktorá navrhuje  

nadradené rozvojové osi, hierarchiu sídiel, systémy technickej a sociálnej infraštruktúry. 

Podľa tohto dokumentu z hľadiska sídelnej štruktúry územím obce neprechádza žiadna 

sídelná rozvojová os ani komunikačno-rozvojová sídelná os, jeho územie neleží ani v dosahu  

veľkokrtíšskeho  ťažiska osídlenia (ťažisko osídlenia tretieho stupňa). Samotná obec 

Nenince patrí podľa platného znenia ÚPN-VÚC Banskobystrického kraja do skupiny centier 

šiestej skupiny (centrá miestneho významu). 

Územný plán VÚC Banskobystrického kraja  

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre ÚPN obce Nenince je ÚPN VÚC 

Banskobystrický kraj v znení Zmien a doplnkov z r.2009 a 2014. Tento dokument vo svojej 

záväznej časti určuje niektoré všeobecné podmienky pre rozvoj miest a obcí, ako aj 

konkrétne regulatívy vzťahujúce sa k riešenému územiu. Tieto výstupy sú záväzným 

dokumentom pre riešenie ÚPN obce Nenince  aj pre definovanie projektových zámerov 

v PHSR obce.  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho 

kraja 2015-2023 

Dňa 11.decembra 2015 bol Uznesením Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho 

kraja č. 198/2015 s konečnou platnosťou schválený nový Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023.  
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Na základe výsledkov analýzy a zvolenej stratégie rozvoja Banskobystrického 

samosprávneho kraja sa najvhodnejšie rozvojové projekty a aktivity budú zameriavať na 4 

strategické priority nasledovne: 

Prioritná oblasť 1: Zdravé a adaptabilné prostredie - Zelený región 

Prioritná oblasť 2: Lepšia kvalita života – Služby pre ľudí 

Prioritná oblasť 3: Konkurencieschopná ekonomika – udržateľné a konkurencieschopné 

miestne ekonomiky 

Prioritná oblasť 4: Partnerstvá 

Výber priorít, špecifických cieľov, opatrení, možných projektov a podporovaných aktivít je 

úzko previazaný s časovými a finančnými možnosťami jednotlivých aktérov v oblasti 

regionálneho a miestneho rozvoja na území Banskobystrického samosprávneho kraja.  

 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že priority rozvoja obce Nenince by mali byť v súlade s týmto 

nadradeným programovacím dokumentom. Vzhľadom na to, že aj tento dokument je 

otvorený a bude sa priebežne aktualizovať, odporúčame obci odovzdať program rozvoja na 

odbor regionálneho rozvoja BBSK ako podklad pre PHSKR kraja. 

 

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na 

roky 2022-2030“ Banskobystrický kraj v súčasnej dobe spracováva.  

 

Občianske združenie Ipeľská Kotlina - Novohrad 

V júni roku 2008 vzniklo združenie Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, ktorého cieľom je podpora 

rozvoja vidieka. Medzi členov patrí aj obec Nenince, ktoré bolo členom len určitý čas. Od 

roku 2010 implementovalo združenie program Leader na základe schválenej Integrovanej 

stratégie rozvoja Partnerstva Krtíšskeho Poiplia. Združenie zadministrovalo niekoľko 

investičných aj neinvestičných projektov. Toto združenie ukončilo svoju činnosť a v roku 

2015 vzniklo nové združenie Ipeľská Kotlina - Novohrad, ktorého je obec členom. Združenie 

vzniklo na území dvoch mikroregiónov: Ipeľská dolina – Ipolyvölgye mikrorégió a  Údolie 

Čebovského potoka a jeho členom je 20 samospráv. Od roku 2017 implementuje občianske 

združenie program Leader. 
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Tabuľka: MAS Ipeľská Kotlina - Novohrad 

Presný názov organizácie 

 (obchodný názov): 

 

Ipeľská Kotlina - Novohrad 

Právna forma: Združenie (zväz,spolok) 

IČO: 42395224 

Sídlo: Železničná 1, 991 22 Bušince 

Dátum založenia: 19.2.2015 

Poloha: Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš 

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Libiak, predseda 

Zoznam obcí zaradených do 

územia MAS: 

Bátorová, Bušince, Čeláre, Glabušovce, Chrastince, 

Kiarov, Koláre, Kováčovce, Lesenice, Nenince, 

Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves, Sklabiná, 

Slovenské Ďarmoty, Vrbovka, Záhorce, Zombor, 

Želovce 

Názov projektu: Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre 

OZ Ipeľská Kotlina - Novohrad 

Celkový rozpočet projektu: 2 491 716 EUR 

Schválená výška príspevku z PRV: 933 797,00 EUR 

Strategický cieľ:  Strategický cieľ MAS stanovený do r.  2023 hovorí: 

Ipeľská Kotlina - Novohrad do roku 2023 zabezpečí 

pre svojich obyvateľov významné zlepšenie 

v dobudovaní infraštruktúry a v ochrane životného 

prostredia, vytvorí nové pracovné miesta na základe 

využitia miestneho potenciálu a bude využívať mieste 

tradície pre rozvoj cestovného ruchu.  

Strategické priority: Priorita č. 1: Tvorba pracovných miest na základe 

využitia miestneho potenciálu 

Špecifický cieľ č. 1: Podpora a využitie miestneho 

potenciálu podnikateľov v poľnohospodárstve, 

existujúcich aj nových, rozvoj služieb a remesiel 

Opatrenia PRV: 

4.1 Podpora investícií do poľnohospodárskych 

podnikov  

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie 

na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov 

6.1 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre 



PROGRAM HIOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NENINCE NA ROKY 2021 - 2030 

 10 

mladých poľnohos-podárov  

6.4 Podpora investícií do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností 

 

Opatrenia IROP: 

Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na 

miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

Aktivita: Zakladanie nových a podpora existujúcich 

mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo 

činných osôb, družstiev: 

 

Priorita č. 2: Infraštruktúra a životné prostredie 

Špecifický cieľ č. 2:  Čisté a dobre vybudované obce k 

spokojnosti obyvateľov 

Opatrenia PRV: 

7.2  Podpora investícií do budovania, zlepšenia 

alebo rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry 

vrátane investícií do obnoviteľných zdrojov energie a 

úspor energie  

7.4  Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia 

alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre 

vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti 

voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry  

Opatrenia IROP: 

Špecifický cieľ 5.1.2: Zlepšenie udržateľných vzťahov 

medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím 

vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

 

Priorita č. 3: Tradície a cestovný ruch 

Špecifický cieľ č. 3:  Dosiahnutie návštevnosti 

primeranej k potenciálu územia,  priemerná 

pobytovosť návštevníkov min. 2,5 dňa, dobudovanie  a 

rozšírenie pobytových aktivít a diverzifikácia ponuky, 

zvýšiť kapacitu (ubytovanie, stravovanie), komplexná 

reklama územia. 

Opatrenia PRV: 

6.4 Podpora investícií do vytvárania a rozvoja 
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nepoľnohospodárskych činností  

7.2 Podpora investícií do budovania, zlepšenia alebo 

rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry vrátane 

investícií do obnoviteľných zdrojov energie a úspor 

energie  

Opatrenia IROP: 

Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na 

miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 
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1. OBYVATEĽSTVO 

 

1.1 Vývoj počtu obyvateľov  

Obec 1890 1930 1950 1970 1991 2001 2005 2011 2021 

Nenince 643 878 1035 1243 1370 1397 1383 1394 1333 

                                                                                      Zdroj: obec, 2021  

 

Graf č.1 

 

Zdroj: obec, 2021  

Celkový počet obyvateľov obce v sledovanom období do roku 1950 pomerne lineárne 

narastal. Najvýraznejší nárast počtu obyvateľov v obci bol v tridsiatych a päťdesiatych 

rokoch. V roku 1970 kulminoval počet obyvateľov na hodnote 1243. V ďalších rokoch boli 

dlhodobé pozitívne demografické tendencie a obec  zaznamenáva výraznejší nárast počtu 

obyvateľov za sledované obdobie. V roku 2021 počet obyvateľov obce klesá. Priemerný 

počet je od roku 1991 vyrovnaný čo dokumentuje aj graf vývoja počtu obyvateľov.   V roku 

2021 bolo v obci 1333 obyvateľov.  

 

Trendy v demografii 

Roky 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

november 

Prisťahovaní 22 27 12 14 8 18 

Odsťahovaní 7 15 14 17 19 26 

Narodení 9 11 8 7 11 5 

Zomrelí 14 9 24 15 10 24 

Saldo 10 14 -18 -11 -10 -27 

Zdroj: obec, 2021 
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V obci dochádza od roku 2018 k prirodzenému úbytku obyvateľstva spôsobeného vyššou 

mierou úmrtnosti v porovnaní s pôrodnosťou.  

 

Veková štruktúra obyvateľov  

Roky 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

november 

Predproduktívny vek (0-14) 139 134 142 143 148 148 

Produktívny vek (15-64) 1017 1017 995 980 960 932 

Poproduktívny vek (65 a viac) 202 221 217 220 225 226 

                                                                                                  Zdroj: obec, 2021 

 

V obci dochádza k nárastu obyvateľstva v predproduktívnom  veku. Produktívny 

a predproduktívny vek obyvateľstva je ustálený. Saldo migrácie výrazne ovplyvňuje skupina 

obyvateľov, ktorá migruje sťahovaním.  

  

Index starnutia predstavoval hodnotu 84,12 (počet osôb v poproduktívnom veku 932 

k počtu osôb v predproduktívnom veku 148). Priemerný vek občanov obce je 39,54 rokov.  

 

Graf č.2 

 

Zdroj: obec, 2021 

 

V roku 2021 bolo vykonané sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V čase spracovania 

aktualizácie programu neboli k dispozícii výsledky sčítania.  Jediný údaj je k dispozícii a to, 
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že sa sčítalo 5,22 milióna obyvateľov Slovenska. Po zverejnení výsledkov bude do programu 

doplnená podrobná analýza sčítania za obec Nenince. 

 

1.2  Hospodárska základňa 

 

Okres Veľký Krtíš patrí v rámci Banskobystrického kraja, ale aj v rámci Slovenskej republiky 

medzi okresy s nízkou mierou industrializácie. Priemyselná výroba je v zásade lokalizovaná 

len do sídla okresu, mesta Veľký Krtíš, kde ju reprezentujú podniky 

strojárskeho, potravinárskeho a textilného priemyslu. V poslednom období sa etablovalo aj 

niekoľko zahraničných spoločností na území mesta Veľký Krtíš.  Okrem toho tu pôsobia 

menšie výrobné prevádzky na báze živnostenského podnikania a remeselných činností, 

prípadne miestne filiálne prevádzky ďalších podnikov sídliacich mimo okresu, nepresahujúce 

lokálny, nanajvýš regionálny význam.  

 

Popri veľkom priemysle sa už v súčasnosti vytvára skupina malých a stredných podnikov 

a drobných živnostníkov, orientovaných predovšetkým na uspokojovanie potrieb vlastného 

regiónu a na rozširovanie a spestrovanie ponuky najmä spotrebného a potravinárskeho 

tovaru na vnútornom trhu. Pre tieto aktivity treba vytvárať výhodné legislatívne, 

administratívne a ekonomické podmienky, pretože okrem prínosu vyplývajúceho z vlastnej 

výrobnej produkcie sú aj dôležitým zdrojom pracovných príležitostí. 

 

Na území obce  sa nachádzajú nevyužité priestory  bývalých poľnohospodárskych budov, 

ktoré sú vhodné na podnikanie. V niektorých priestoroch už rozvíjajú podnikateľské aktivity 

miestni občania.   

 

Hospodárska činnosť v obci 

 

V mesiaci november 2021 bolo v živnostenskom registri zapísaných 24 aktívnych prevádzok 

v obci Nenince.  

 

124  živnostníkov –  www.zrsr.sk 

 

http://www.zrsr.sk/
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28 právnických osôb – www.orsr.sk  

 

 

 

 

Súkromne hospodáriaci roľníci podnikajúci na základe povolenia obce: 

− Róbert Bendík – Novotrans, Hlavná 32 

− Patrik Baňák, Osadná 50 

− Ingrid Kálazyová, Ing. , Konopisková 14 

http://www.orsr.sk/
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− Žaneta Nozdrovická, Nenince, Záhradná 11 

 

1.3  Aktuálna situácia na trhu práce 

 

Vysoká nezamestnanosť v okrese Veľký Krtíš pretrváva dlhšie obdobie a je spôsobená 

špecifickými faktormi a dopadmi hospodárskej a sociálnej politiky, inštitucionálnych 

nastavení a vývoja na globálnych a lokálnych trhoch. Aj v čase najvyššieho 

ekonomického rastu SR bola miera nezamestnanosti v okrese Veľký Krtíš stále nad 

úrovňou 17 %. 

 

Od roku 2012, kedy miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla svoje maximum 25,9 

%, nezamestnanosť v okrese postupne klesá. Klesajúca tendencia v nezamestnanosti 

pretrváva aj v roku 2021. K 31. októbru 2021 bolo v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

2 032 osôb. Miera evidovanej nezamestnanosti klesla na 9,76  %, čo je v porovnaní 

s Banskobystrickým krajom viac o 0,85 percentuálneho bodu a v porovnaní so Slovenskom 

až o 3 percentuálne body. Pokles miery nezamestnanosti nastal hlavne vznikom 

pracovných miest s finančnou podporou, ktoré však nemajú dlhodobý charakter, 

prevažne sú udržateľné len v období platnosti dohody o poskytnutí príspevku. 

 

 

Tabuľka - Štruktúra UoZ podľa vzdelania v okrese Veľký Krtíš k 31. 10. 2021 (v %) 

 

Názov ukazovateľa 

 

Okres 

Veľký Krtíš 

 

Banskobystrický 

samosprávny kraj 

 

 

Slovensko 

Neukončené základné vzdelanie 8,8 7,5 5,2 

Základné vzdelanie 23,6 29,4 24,5 

Nižšie stredné odborné vzdelanie 0,3 0,4 0,6 

Stredné odborné vzdelanie 37,3 29,0 28,7 

Úplné stredné odborné vzdelanie 20,2 21,4 23,6 

Úplné stredné všeobecné vzdelanie 3,5 3,2 3,9 

Vyššie odborné vzdelanie 0,2 0,7 0,5 

Vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa 1,3 1,5 2,3 

Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa 4,4 6,6 10,4 

Vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa  0,1 0,2 0,3 

N/A – neurčené 0,3 0,1 0,1 

Zdroj: ÚPSVaR, Mesačná štatistika o počte a štruktúre UoZ, október 2021 
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Z UoZ k 31. 10. 2021 má viac ako 30 % neukončené základné vzdelanie alebo 

ukončené len základné vzdelanie, takmer 40 %-tnú skupinu predstavujú UoZ so stredným 

odborným vzdelaním s výučným listom bez dostatočnej praxe. Obidve skupiny UoZ 

predstavujú spolu až 70 % (cca 2 700 UoZ) z celkového počtu UoZ, z čoho je cca jedna 

tretina občanov z marginalizovaných rómskych komunít. 

 

Podľa zoznamu profesií vykonávaných bezprostredne pred evidenciou je v evidencii 

UoZ najviac ľudí, ktorí pred evidenciou nikde nepracovali (až 62,5 % UoZ), potom 

nasleduje skupina pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov, operátorov 

a montérov strojov a zariadení, kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov 

a pracovníkov v službách a obchode.  

 

V okrese je 58 % dlhodobo nezamestnaných a až  44 % UoZ je v evidencii dlhšie ako 

24 mesiacov. Táto skupina je ťažko zamestnateľná, pretože má nižšiu motiváciu hľadať si 

prácu, dlhodobou nezamestnanosťou stratila pracovné návyky a zručnosti, Takíto UoZ 

vykonávajú väčšinou len aktivačné práce v rámci poberania hmotnej núdze.  

 

Tabuľka -  Štruktúra UoZ podľa dĺžky evidencie, stav k 31. 10. 2021 (v %) 

Názov ukazovateľa Okres Veľký 

Krtíš 

Banskobystrický 

kraj 

Slovensko 

do 7 mesiacov 27,3 27,4 33,9 

7 mesiacov až 12 

mesiacov 

14,8 14,7 15,4 

12 mesiacov až 24 

mesiacov 

13,7 13,8 14,4 

nad 24 mesiacov 44,2 44,1 36,3 

Zdroj: ÚPSVaR, Mesačná štatistika o počte a štruktúre UoZ, október 2021 

 

V obci miera evidovanej nezamestnanosti je 9,76 % (31.10.2021). Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny opäť zverejňuje štatistiky obcí SR na svojej web stránke.  

 

Tabuľka - Miera nezamestnanosti v obci  k 31.10.2021 

OBEC  Celkom EAO % 

miera 

Nenince 61 932 6,54 

Zdroj: ÚPSVaR, Mesačná štatistika o počte a štruktúre UoZ, október 2021 
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Z hľadiska odvetvovej štruktúry je najviac zamestnávateľov so zameraním na 

obchodnú a reštauračnú činnosť a obchodné služby, za nimi nasledujú priemyselné a 

poľnohospodárske subjekty. V súčasnosti v priemyselnej výrobe a v oblasti služieb a 

cestovného ruchu podniká 553 subjektov, ktorí zamestnávajú takmer 3 300 osôb. V 

agrosektore pôsobí 63 subjektov, ktoré zamestnávajú 860 zamestnancov. Samosprávy a 

nimi zriadené školské zariadenia a podniky zamestnávajú na pracovný pomer 1 760 osôb a 

435 osôb na základe iných dohôd.  

 

Najväčším zamestnávateľom okresu je TECHNOGYM EE. s.r.o. s počtom zamestnancov 

420, pričom z tohto počtu časť pracovnej sily je zamestnaná prostredníctvom personálnych 

agentúr. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., zamestnáva 307 zamestnancov, ďalej 

nasledujú spoločnosti EQUUS a.s., SISME SLOVAKIA, s.r.o., Forschner Slovakia s. r. o., 

PAZZ, s.r.o. Ekobauernhof a. s. Viac ako 81 % podnikateľských subjektov v okrese má 

menej ako 10 zamestnancov.  

 

Hospodársko–sídelná aglomerácia Malý Krtíš – Veľký Krtíš – Modrý Kameň je jediné väčšie 

priemyselné centrum v okrese, ktoré zamestnáva väčší počet zamestnancov. V 

priemyselnom parku Malý Krtíš v súčasnosti pôsobia dve talianske firmy so zameraním 

na výrobu elektromotorov a výrobu fitness strojov.  

 

Stavebný priemysel v okrese predstavuje podiel 8,5 % z celkového hospodárstva a je 

zastúpený niekoľkými väčšími firmami a desiatkami malých firiem a živnostníkov. J – STAV 

spol. s.r.o. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti stavebníctva ďalej patria napr. 

Spoločnosť Š- TEAM s.r.o. zabezpečuje vodoinštalačné, kúrenárske, zámočnícke, búracie, 

stolárske a maliarske práce. TERMOTEX, s.r.o poskytuje služby hlavne v oblasti 

zatepľovania budov, tepelnej, protiotrasovej a hlukovej izolácie budov, podnikateľský subjekt 

Elmour - Milan Násali zabezpečuje stavebné práce a výrobu betónu 

 

 

1.4  Financovanie obce 

 

Podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, obec 

financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z 

ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:  

a. príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu), 

b. výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov, 
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c. podiely na daniach v správe štátu,  

d. výnosy z pokút uložených za priestupky,  

e. iné príjmy. 

 

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky 

mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na 

plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie 

štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov. 

 

Obci, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytnúť štátnu 

dotáciu podľa normatívu určeného vládou. Obec môže svoje úlohy financovať aj z 

prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými 

osobami alebo fyzickými osobami.  

 

Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie 

úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond; správu 

fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých 

pravidiel. 

 

 

1.5   Ex-post hodnotenie predchádzajúceho dokumentu 

 

Prehľad realizovaných projektov za obdobie rokov 2014 – 2020 



PROGRAM HIOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NENINCE NA ROKY 2021 - 2030 

 20 

Zdroj: obec, 2021 

 

 

 

 

 

P.č. Názov projektu Obdobie 

realizácie 

Zdroj financovania/výška získaných 

prostriedkov v EUR 

1. Výmena  strešnej krytiny na Zdravotnom 

stredisku 

Výmena okien a dverí 

2019 Úrad vlády SR /13 500  

 

Vlastné zdroje 

2. Rekonštrukcia vnútorných priestorov 

ambulancií a čakární  

Miestna Pošta: zastrešenie schodov, 

výmena nášlapnej vrstvy schodov 

Dom služieb č. 237– úprava strechy 

hydroizoláciou, nad predajňou Elektro 

Zolo, výmena okien a vstupných dverí 

Dom služieb č. 48 – úprava strechy 

hydroizoláciou nad fi.GAJU s.r.o. 

2020 Vlastné zdroje 

3. Detské ihrisko pri soc. nájomných bytoch 

ul. Mikszáthova a J.Luku 

2020 Vlastné zdroje/1 800  

4. Projekt Opatrovatelská služba od 2/2019 – 

3/2021 

2019 -  2021 MPSVaR SR/103 740 

5. Denný stacionár  - 12 klientov, 3 

zamestnanci 

2021 MPSVaR SR/32 000 

6. Nové vybavenie a doplnenie zariadení na 

školskej kuchyni 

2020 Vlastné zdroje 

7. Prístavba k MŠ 2020 Bethlen Gábor alap /50 000 

8. Nákup kompostérov do každej domácnosti 2020 Environmentálny fond/55 000 

9. Hydrogeologický prieskum vodného zdroja 

HGN4 a ďalšie s tým súvisiace činnosti 

2020 - 2021 Vlastné zdroje/19 400 

10. Vytvorenie trhových miest   2021 MF SR/3 000 

11. Rekonštrukcia domu smútku 2020 - 2021 MF SR + Vlastné zdroje/64 500 

12. Projekt Opatrovatelská služba od 12/2021 

– 11/2023 

2021 - 2023 MPSVaR SR/114 240 
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2. STRATEGICKÁ – NÁVRHOVÁ ČASŤ  

 

Globálny cieľ je rámcovou predstavou o tom, ako by mala obec v budúcnosti vyzerať, aké 

miesto chce Nenince zaujať v rámci regiónu. Globálny cieľ má vyjadrovať nie len želanú, ale 

zároveň aj možnú predstavu o budúcnosti obce a jednotlivé ciele Programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja obce majú smerovať k jej naplneniu.  

 

Stratégia obce Nenince je prezentovaná strategickým rozvojovým cieľom, ktorý obsahuje 3 

špecifické ciele, ktoré sú rozdelené na opatrenia a aktivity.   Aktivity definujú konkrétne 

oblasti rozvoja, na ktoré sa bude obec v budúcnosti zameriavať (konkrétne projekty). 

 

Tvorcovia aktualizácie programu rozvoja obce Nenince si vytvorili nasledovnú víziu na 

obdobie rokov 2021 – 2030 

 

 

Obec Nenince je obec, ktorá dokázala vytvoriť priaznivé podmienky pre život svojich 

obyvateľov. Ľudia sú so životom v obci spokojní, majú prácu, našli uplatnenie v živote 

a obec im prostredníctvom vybudovanej a zrekonštruovanej infraštruktúry ponúka  

všestranné vyžitie.  

 

Obyvatelia sú hrdí na svoju obec a aktívne  sa zapájajú do rozvojových aktivít 

v partnerskej spolupráci s vedením obce. Obec chce byť úspešná a zvýši kvalitu 

života obyvateľov. 

 

 

 

2.1   SWOT analýza, STEEP analýza   

 

ROZVOJ VIDIEKA A POĽNOHOSPODÁRSTVO 

Silné stránky Slabé stránky 

• prírodný potenciál pre 

poľnohospodárstvo  

• rozvinutá tradícia poľnohospodárstva 

(ovocné sady, vinohrady, zelenina) 

• vhodné  podmienky pre agroturistiku a 

vidiecky turizmus  

• chýba finalizácia produktov prvovýroby 

• nerealisticky nízky prenájom farmárskej 

pôdy 

• nízka produktivita práce 

• upadajúca krajinotvorba 

• silná závislosť vidieckej populácie na 
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• dostatok poľnohospodárskeho odpadu 

pre druhotné využitie 

• dlhodobá tracíia lesníctva – blízkosť 

bažantnice Karikáš 

• odborný potenciál lesníkov, poľovníkov, 

zamestnancov v drevospracujúcom 

priemysle 

• inštitucionálne zabezpečenie – 

poľovnícky zväz, zväz záhradkárov 

• hojné zastúpenie jednotlivých druhov 

zveri s trofejovou hodnotu vrátane 

rôznych druhov rýb vo vodnej nádrži 

Nenince 

• skúsenosti s projektmi a prostriedkami 

EÚ  u poľnohospodárskych subjektov  

verejnej podpore 

• nezáujem mladých ľudí 

o poľnohospodárstvo 

• nedostatočná kooperácia 

poľnohospodárov najmä pri odbyte 

výrobkov 

• roztrieštenosť pozemkového vlastníctva 

a nedostatočne rozvinutý trh  spôdou 

• vysoký podiel opotrebovanej 

a zastaralej techniky pre práce v lesoch 

• nedostatočná sprístupnenosť lesov 

cestnou sieťou 

• nedostatočné využívanie produkčných 

zdrojov lesa na získaie finančných 

prostriedkov 

Príležitosti Ohrozenia 

• program LEADER 

• diverzifikácia poľnohospodárskych 

činností  ako možnosť rozvoja regiónu  

• možnosti využitia alternatívnych zdrojov 

energie 

• členstvo v EÚ (pohyb pracovnej sily 

a tovaru) 

• zainteresovanie mladých ľudí do 

aktívnych činností 

• poľnohospodárstvo priateľské 

k životnému prostrediu 

• potenciál krajiny pre rozvoj vidieckeho 

cestovného ruchu 

• alternatívne a ekologické 

poľnohospodárstvo 

• poľnohospodárska produkcia (ovocie, 

zelenina, vinič, netradičné plodiny) ako 

zdroj pre spracovateľský potravinársky 

priemysel 

• sociálne a informačné odlúčenie vidieka 

• upadajúce poľnohospodárstvo 

• slabá podpora malých a stredných   

podnikateľov a demotivujúce 

podnikateľské prostredie 

• konkurencia silnejších členov  EÚ  

• nízka kúpyschopnosť obyvateľov 

• nevysporiadané majetkovo právne 

vzťahy 

• rastúce ceny vstupov 

• pretrvávajúce znečistenie ovzdušia – 

negatívny dopad na zdravotný stav 

lesov 

• hrozba zániku tradičnej výroby a 

zručnosti 
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TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Silné stránky Slabé stránky 

• obec je plne plynofikovaná 

• obec je čiastočne  odkanalizovaná  

• vybudovaná elektrorozvodná sieť 

• dobré zásobovanie pitnou vodou 

(vlastné zdroje) 

• dobré napojenie obce na hlavný ťah - št. 

cesta  I/75, Levice – Veľký Krtíš – 

Lučenec 

• digitálna telekomunikačná sieť 

 

• zlá kvalita miestnych komunikácií 

a chodníkov 

• chýbajúce chodníky  

• nevyužité voľné budovy a priestory 

vhodné na podnikanie  

• slabá kapacita trafostanice pri družstve 

• chýbajúca prístupová cesta 

k výrobnému areálu pri bytovke 

• stále pretrvávajúce nedostatočné 

pokrytie mobilným signálom 

Príležitosti Ohrozenia 

• dobudovanie verejných priestranstiev 

a chýbajúcej infraštruktúry 

• zlepšiť stavebno-technický stav 

jestvujúcich komunikácií 

• pokračujúca internetizácia 

• zabezpečenie vykurovania obce 

s využitím alternatívnych zdrojov 

energie 

• projekty technickej infraštruktúry sú 

vysoko finančne náročné  

• refundácia pri čerpaní EU zdrojov je 

finančne náročná pre obec pri 

investičných projektoch 

 

 

 

 

CESTOVNÝ RUCH 

Silné stránky Slabé stránky 

• rozmanité kultúrne, historické 

a prírodné bohatstvo obce 

• prírodný potenciál pre rozvoj 

cestovného ruchu, vidieckej turistiky a 

agroturistiky 

 

• nízky počet podnikateľských subjektov 

v oblasti cestovného ruchu 

• slabá výkonnosť miestnych podnikov 

• nízka diverzifikácia miestnej ekonomiky 

• nízke príjmy v existujúcich  

ekonomických sektoroch 

• prevaha sektorov nenáročných na 

kvalifikáciu s nízkymi priemernými 

mzdami  

• slabý marketing a propagácia územia 

• nevyužitý potenciál územia pre rozvoj 
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cestovného ruchu 

• sezónnosť cestovného ruchu 

• nedostatočná alebo takmer žiadna 

ponuka základných aj doplnkových 

služieb CR 

Príležitosti Ohrozenia 

• potenciál pre rozvoj cestovného ruchu 

• ponuka rôznych produktov cestovného 

ruchu pre rôzne cieľové skupiny 

• osveta a výchova obyvateľstva 

k rozvoju cestovného ruchu ako forme 

samozamestnania 

• ochutnávka a predaj vín, služby pre 

turistov 

• rozvoj turistiky, cykloturistiky, vínnej 

turistiky 

• rozvoj poľovníctva a rybárstva v území, 

ponuka služieb pre zahraničných 

poľovníkov 

• špecifické aktivity – vínne pivnice, 

historické budovy, kultúrne dedičstvo, 

citarový súbor...  

• málo atraktívny región pre turistov z 

dôvodu slabých služieb a chýbajúcej  

infraštruktúry) 

• nezáujem turistov o rekreáciu na 

Slovensku všeobecne 

• nezáujem o vidiecku turistiku 

• slabé jazykové vedomosti 

poskytovateľov služieb 

 

 

 

DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE 

Silné stránky Slabé stránky 

• vysoká ponuka pomerne lacnej 

pracovnej sily prevažne v robotníckych  

a poľnohospodárskych profesiách   

 

• narastajúca migrácia obyvateľov 

v produktívnom veku  

• zhoršuje sa veková skladba 

obyvateľstva (narastá podiel prestárlych 

občanov) 

• nevyhovujúci vzdelávací systém  

• ťažko umiestniteľní absolventi 

stredných škôl 

• odchod mladých vzdelaných ľudí 

z vidieka za prácou do zahraničia 
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Príležitosti Ohrozenia 

• predĺženie aktívneho pracovného života 

• rozvoj sociálneho podnikania 

• rozvoj mimoškolských aktivít mladých 

ľudí zameraných na nové zručnosti 

vrátane podnikateľských zručností 

• rozvoj aktivít pre voľný čas 

• skvalitnenie vzdelávacích programov na 

stredných školách 

• programy pre aktívne trávenie času pre 

seniorov 

 

• starnutie obyvateľstva, zhoršujúca sa 

sociálna štruktúra obyvateľov,  

• nárast chudoby u neprispôsobivých 

skupín obyvateľstva 

• postupný zánik pracovných príležitostí 

pre ľudí s nižším vzdelaním 

• vývoj hodnôt v spoločnosti – oslabenie 

tradičnej funkcie rodiny vrátane 

starostlivosti o seniorov 

• celkovo nepriaznivý demografický vývoj 

• nízka kvalifikovanosť disponibilnej 

pracovnej sily 

• strata pracovných návykov u dlhodobo 

nezamestnaných 

• neochota budovať medzisektorovú 

spoluprácu a partnerstvo 

 

PRÍRODNÝ POTENCIÁL 

Silné stránky Slabé stránky 

• prírodné bohatstvo (vodné zdroje, lesy, 

vinohrady, rybník) 

• vysoká kvalita vzduchu a pôdy 

• zachovalý a udržiavaný ráz krajiny 

• vyhlásené chránené územia  

• slabé environmentálne povedomie 

obyvateľov 

• čierne skládky v okolí obce 

Príležitosti Ohrozenia 

• dobudovanie infraštruktúry 

• výskyt minerálnych prameňov a iných 

prírodných zdrojov 

• alternatívne zdroje energie 

• spracovanie druhotných surovín  

• súťaže v obnove a skrášľovaní 

 

• nedoriešený prechod kompetencií na 

samosprávu 

• nízka informovanosť a angažovanosť 

občanov 

• neriešenie súčasných ekologických 

záťaží 

• zmena klímy 

• ľahostajnosť občanov k životnému 

prostrediu 

KULTÚRNO-HISTORICKÝ POTENCIÁL 
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Silné stránky Slabé stránky 

• secesno-klasicistický kaštieľ 

• citarový súbor, starý mlyn, kúria z 18. 

storočia... 

• exponáty akademického maliara 

• zaujímavé prvky drobnej architektúry, 

napr. objekty studní, zvoničky, kríže, 

kaplnky 

• nevhodné a nedostatočné riešenie 

prvkov drobnej architektúry 

• zanikanie ľudových remesiel 

 

Príležitosti Ohrozenia 

• využitie prírodného a kultúrno-

historického potenciálu pre rozvoj 

územia 

• zazelenenie nevyužívaných plôch 

• obnova tradičných remesiel v rámci 

rozvoja cestovného ruchu 

• vymieranie nositeľov ľudových tradícií 

• nezáujem mládeže  

• neznalosť obyvateľov o historických 

hodnotách ľudovej architektúry 

• zánik tradičnej kultúry a remesiel 

• nekoncepčná výstavba bez posúdenia 

architektom a urbanistom 

 

 

TRH PRÁCE, ĽUDSKÉ ZDROJE 

Silné stránky Slabé stránky 

• ľudský potenciál 

• dostatok voľnej pracovnej sily 

• vhodný potenciál pre vytváranie 

pracovných miest v oblasti VT a CR 

• pracovná sila so zručnosťami v oblasti 

poľnohospodárstva 

• tradície v poľnohospodárskej výrobe 

kvalifikované sily v týchto oblastiach 

 

 

• odchod mladých vzdelaných ľudí 

z vidieka 

• slabá spolupráca medzi     

podnikateľskými subjektmi 

• nedostatok sociálnych služieb 

• čierna práca 

• chýbajúci prístup k úverom pre 

neziskové subjekty, začínajúcich 

podnikateľov a malé obce 

• zlá vzdelanostná štruktúra 

• chýba kompletné poradenstvo 

v sociálnych službách 

• vysoká miera nezamestnanosti  

a dlhodobá nezamestnanosť 

• nízka kapacita a záujem potenciálnych 

užívateľov uchádzať sa o fondy EÚ, 
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bankové a iné zdroje 

• starnutie populácie a stagnácia 

demografického vývoja 

• chýbajúce nové zručnosti, hlavne 

jazyková znalosť, podnikateľské 

zručnosti a pod. 

Príležitosti Ohrozenia 

• príchod investorov 

• kapacita školského systému 

• nadviazanie na úspešné projekty 

v regióne aj mimo neho 

• dobudovanie služieb a sociálnej 

infraštruktúry 

• samozamestnanie v  

poľnohospodárskej a inej oblasti 

• nedostatok vlastných zdrojov na 

spolufinancovanie 

• nekvalifikovaná pracovná sila 

• obmedzený prístup k vzdelávaniu na 

vidieku 

• školský systém produkujúci 

nezamestnaných 

• strata motivácie, národnej hrdosti 

a povedomia 

 

 

VŠEOBECNÁ ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky 

• obec infraštrukturálne veľmi dobre 

vybavená (k dispozícii technická aj 

sociálna infraštruktúra) 

• veľmi dobré podmienky pre rozvoj 

poľnohospodárskej výroby, rozvoj 

vinohradníctva, ovocinárstva 

a pestovania zeleniny 

• lesy a rybník 

• vysoká ponuka pomerne lacnej 

pracovnej sily prevažne v robotníckych 

a poľnohospodárskych profesiách   

• voľné  priestory vhodné na rozvoj 

podnikania, cestovného ruchu a 

sociálnych služieb 

• dvojjazyčnosť obyvateľov 

• školská infraštruktúra 

• zvyšujúca sa migrácia obyvateľov 

vzdelaných a v produktívnom veku  

• zhoršuje sa veková skladba 

obyvateľstva (narastá podiel prestárlych 

občanov) 

• vysoká miera nezamestnanosti 

• strata pracovných návykov u dlhodobo 

nezamestnaných 

• nízka schopnosť čerpať  štrukturálne 

fondy EÚ z dôvodu vysokej 

administratívnej záťaže 

• prenos kompetencií na samosprávu bez 

finančného krytia 

• u dlhodobo nezamestnaných je vysoký 

podiel ľudí bez vzdelania, príp. so 

základným vzdelaním a vyučením 
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• bohatá história obce, zachované prvky 

histórie (kaštieľ, mlyn, citarový súbor, 

exponáty....) 

 

 

• nízka úroveň znalosti svetových jazykov 

u strednej a staršej generácie 

• nezáujem investorov o región 

• slabý marketing územia 

• neefektívna sociálna politika štátu 

Príležitosti Ohrozenia 

• možnosť rozvoja tradičných 

a netradičných foriem 

poľnohospodárstva 

• možnosť vytvorenia produkčnej zóny 

(poľnohospodársky inkubátor) 

• využitie územia pre rozvoj vidieckej 

turistiky a agroturistiky 

• príchod investorov 

• voľná pracovná sila 

• partnerstvá existujúce a tvoriace sa 

• reforma verejnej správy 

• možnosti samosprávy (informácie, 

kompetencie) 

• nadviazanie na úspešné projekty 

v regióne aj mimo neho 

• odliv subjektov, ktoré vytvárajú 

pracovné miesta  

• nesolventnosť obyvateľstva na vidieku 

• konzervatívnosť obyvateľstva 

• odchod mladých a vzdelaných ľudí 

z obce 

• nízka informovanosť na vidieku 

• nevysporiadané vlastnícke vzťahy 

• nejasné podmienky a meniace sa 

pravidlá v programoch EÚ 

• administratívna náročnosť prípravy 

a realizácie projektov, systém 

refundácie 

• nepružná legislatíva, absencia zákonov 

• nesystémový prístup 

k poľnohospodárstvu 

 

 

STEEP analýza 

Okrem SWOT analýzy,  ktorá hodnotí vonkajšie a vnútorné faktory, príležitosti a ohrozenia a 

na ich základe formuluje hlavné disparity a faktory rozvoja, sa v praxi používa aj STEEP 

analýza. Táto metóda hodnotí iba existujúce externé faktory  dotýkajúcich sa relevantných 

oblastí vo vzťahu ku konkrétnemu územiu.  Externé faktory boli rozdelené do piatich oblastí: 

sociálne, technologické, ekonomické, ekologické a politické faktory. Analyzované boli verejne 

dostupné dáta vo všetkých piatich oblastiach a následne boli spracované do nasledovnej 

tabuľky: 
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Sociálne Technologické Ekonomické Ekologické Politické 

Starnutie 

populácie 

Komunikačné 

možnosti medzi 

ľuďmi a 

inštitúciami sa 

menia, rozvíja sa 

spolupráca na 

diaľku 

COVID 19 – 

ekonomické 

dopady 

Zmena klímy - 

celkové oteplenie, 

extrémne zrážky, 

veterné smršte, 

extrémne teplé 

letné obdobia 

Vývoj v oblasti 

legislatívy, 

možných 

štátnych 

zásahov, 

politických a 

súdnych 

rozhodnutí a pod. 

Migrácia 

obyvateľov za 

prácou 

a štúdiom do 

veľkých miest 

a zahraničia 

Technológia 

využívaná na 

intenzívnu prácu z 

domu 

Finančné zdroje 

rozpočtu (napr. 

dane) 

Odpadové 

hospodárstvo - 

environmentálne 

povedomie 

občanov narastá 

Vývoj v oblasti 

verejných politík 

a štátnej politiky 

COVID 19 – 

zmena života – 

uzatváranie sa 

do seba, 

izolovaný život v 

rodinách 

Využívanie 

technológie deťmi 

na úkor pohybu 

a sociálnych 

kontaktov 

Zvýšenie príjmov 

ekonomicky 

aktívneho 

obyvateľstva 

Podpora ochrany 

ŽP zo strany EÚ, 

štátu, samosprávy 

Legislatíva EÚ 

a jej vývoj, 

štrukturálne 

fondy na roky 

2021 - 2027 

Zmeny 

správania 

obyvateľstva, 

zmeny postojov 

k životu 

Technika 

umožňuje nové 

spôsoby 

vzdelávania 

a školení online 

Investície do 

infraštruktúry 

Udržateľnosť ŽP Zmena vlády ako 

výsledok volieb 

na život v obci 

Rýchle životné 

tempo, veľa 

stresu 

Sociálne siete – 

nový spôsob 

komunikácie a 

práce 

Príchod nových 

podnikateľov do 

obce 

Posúdenie 

možných 

environmentálnych 

rizík 

Zmena obecného 

zastupiteľstva 

ako výsledok 

komunálnych 

volieb 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

2.2   PROBLÉMOVÁ ANALÝZA 

 

Zástupcovia obce Nenince v spolupráci s realizačným tímom počas tvorby dokumentu 

identifikovali nasledovné problémy ako kľúčové pre riešenie v období  najbližších minimálne 

7 rokov: 
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• potreba rekonštrukcie existujúcej technickej infraštruktúry (rekonštrukcia vodovodu,  

kanalizácie, vodojemu, výstavba ČOV, rekonštrukcia rozhlasu, osvetlenia, rekonštrukcia 

miestnych komunikácií  a chodníkov, vybudovanie nových chodníkov, rekonštrukcia 

budov v majetku obce, verejná zeleň a verejné priestranstvá, výstavba a rekonštrukcia 

ihrísk...), 

• málo možností na zamestnanie sa priamo v obci – nízke využitie podmienok 

a daností obce pre podnikanie a ďalší rozvoj obce (chýba podpora vzniku nových 

podnikateľských aktivít, zvýšenie konkurencieschopnosti jestvujúcich podnikateľských 

aktivít, rozvoj podnikania v oblasti vidieckeho cestovného ruchu...), 

• rozvoj občianskej infraštruktúry (rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu, 

rekonštrukcia miestneho kaštieľa, rozšírenie a skvalitnenie školskej, sociálnej  

a zdravotnej starostlivosti...), 

• rozvoj ľudských zdrojov (vzdelávanie  a informovanosť občanov s dôrazom na životné 

prostredie, podnikanie a využívanie moderných informačných a komunikačných 

technológií, rozvoj vidieckej turistiky...), 

• životné prostredie (likvidácia divokých skládok, riešenie nakladania s odpadmi, aktívne 

využívanie obnoviteľných zdrojov energií...). 

 

Za najvážnejšie následky  týchto problémov sa považuje: 

- zhoršujúca sa kvalita života občanov obce,  

- zlá sociálna situácia určitých skupín vyplývajúca z vysokej miery nezamestnanosti, 

- malé možnosti sebarealizácie sa miestneho obyvateľstva či v oblasti pracovnej alebo 

voľnočasovej, nízky záujem občanov o veci verejné, 

- migrácia mladých ľudí za prácou dočasne alebo natrvalo mimo obce aj do zahraničia 

(Maďarsko, Čechy, Nemecko, Rakúsko, Anglicko, Írsko). 

 

Príčinami tohto stavu sú: 

- nedostatok pracovných príležitostí priamo v obci a v regióne, 

- nízka úroveň využitia ponúkaných možností a daností obce, 

- nedostatok finančných prostriedkov,  

- nízka vôľa k sebarealizácii občanov obce, 

- nepriaznivé podmienky pre začatie podnikania, 

- nevysporiadané vlastnícke vzťahy. 
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Kľúčové disparity: 

- migrácia obyvateľstva a celkové starnutie obyvateľstva (pokles podielu obyvateľstva v 

predproduktívnom a produktívnom veku, nárast obyvateľstva v poproduktívnom veku) 

- nedostatok pracovných príležitostí v obci a v regióne 

- nedostatočné využívanie možností na rozvoj cestovného ruchu v obci 

 

Hlavné faktory rozvoja: 

- zvýšenie kvalifikačnej úrovne pracovnej sily 

- zvýšenie ponuky práce, mobility pracovnej sily a flexibility miezd 

- rozvoj odborného vzdelávania v súlade s princípmi európskeho trhu práce 

- prírodný potenciál, rast záujmu o obnoviteľné zdroje energie 

- miestna samospráva a jej ekonomický potenciál 

- ekologický systém hospodárenia a výroba ekologických potravín 

- susedné Maďarsko a možnosti všestrannej spolupráce 

- prirodzená dvojjazyčnosť obce 

 

 

Budúci vývoj obce závisí predovšetkým od aktívneho prístupu samosprávy k riešeniu 

problémov a navrhovaniu stratégie rozvoja. Samospráva urobí všetko preto to, aby ich 

rozvojové plány uspeli a obec sa sústredila najmä na elimináciu kľúčových disparít, ako aj na 

využitie najvýznamnejších faktorov rozvoja. Do budúcnosti predpokladáme pri správnom 

využití tohto potenciálu  občianskej a technickej infraštruktúry,  rozvoj služieb, rozvoj 

podnikania a nové pracovné miesta v obci. 
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3. PROGRAMOVÁ A REALIZAČNÁ ČASŤ 

 

3.1    Stanovenie cieľov 

 

Obec Nenince so svojim územím a obyvateľstvom v rámci regiónu vytvára priestor, ktorý má 

nezastupiteľný spoločenský, prírodný, ekologický a hospodársky význam. Program je 

založený na uvedomení si historických tradícií súčasných hodnôt, jedinečných daností 

s predpokladom v úspešnosť budúceho rozvoja.  

 

Zmyslom tvorby predloženej stratégie je vytvoriť východiskové podmienky k aktivizovaniu 

obyvateľov a samosprávy k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o zvýšenie kvality života na 

základe harmonického rozvoja daností obce. Formulovanie stratégie obce vychádza 

z analýzy jej hlavných problémov, zisťovania ich príčin a hľadania riešení na základe analýzy 

potenciálnych možností pre rozvoj, ako aj stanovených predpokladov a podmienok reálnosti 

splnenia definovaných cieľov.  Stratégia je stanovená strategickými cieľmi. Strategické ciele 

predstavujú pohľad do budúcnosti na najbližších 7 rokov. Je potrebné počítať s jeho 

pravidelnou 2 – 3 ročnou aktualizáciou.  

 

Program rozvoja obce vytvára spoločnú stratégiu samosprávy, partnerov a obyvateľov 

s cieľom riešenia problémov obce. Na báze rozvoja obce možno vytvoriť platformu 

partnerstiev, formulovať stratégiu rozvoja, jej krátkodobé a dlhodobé ciele, ich zabezpečenie 

formou konkrétnych prostriedkov, zabezpečiť kvalitné riadenie procesu rozvoja. 

 

Realizácia stratégie formulovaná strategickými cieľmi je naplňovaná konkrétnymi projektmi. 

Hospodársky a sociálny rozvoj je závislý od riešenia všetkých súvislostí a  nadväzností 

s využitím všetkých výhod územia. Preto jednotlivé projekty musia zabezpečovať rozvoj 

v rôznych oblastiach činností. 

 

2.2    Strategický cieľ 

 

Pri strategickom plánovaní platí zásada: ciele musia mať zmysel, výsledky musia byť 

merateľné a opatrenia pre realizáciu musia byť splniteľné.  

 

Na základe analýzy problémov v obci Nenince bol stanovený nasledovný strategický cieľ: 
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Zlepšiť ekonomické a sociálne podmienky života v obci 

Nenince a zabezpečiť kvalitný život v obci. 

 

 

 

2.3    Špecifické  ciele 

 

Prioritné oblasti rozvoja: 

- Infraštruktúra a životné prostredie 

- Udržateľná ekonomika a zamestnanosť v obci 

- Kvalitné a dostupné verejné služby 

 

Pre dosiahnutie tohto strategického cieľa si zástupcovia obce stanovili nasledovné tri 

základné špecifické ciele: 

- dobudovanie chýbajúcej a rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry s ohľadom na 

ochranu životného prostredia 

- využitie daností obce, rozvoj podnikania a inovácií 

- zvýšenie kvality verejných služieb vo verejnej správe, školstve, sociálnej starostlivosti, 

kultúre, športe a bývaní  

 

 

Prehľadná tabuľka cieľov a opatrení rozdelená podľa prioritných oblastí 

 

 

Vízia: 

„Obec Nenince je obec, ktorá dokázala vytvoriť priaznivé podmienky pre život svojich 

obyvateľov. 

 

Ľudia sú so životom v obci spokojní, majú prácu, našli uplatnenie v živote a obec im 

prostredníctvom vybudovanej a zrekonštruovanej infraštruktúry ponúka  všestranné vyžitie.  

 

Obyvatelia sú hrdí na svoju obec a aktívne  sa zapájajú do rozvojových aktivít v partnerskej 

spolupráci s vedením obce aj s okolitými obcami mikroregiónu. 
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Obec chce byť úspešná a zvýši kvalitu života obyvateľov. 

 

 

Strategický cieľ: 

Zlepšiť ekonomické a sociálne podmienky života v obci Nenince a zabezpečiť kvalitný život v 

obci. 

Prioritná oblasť rozvoja 

Infraštruktúra a životné 

prostredie 

Prioritná oblasť rozvoja 

Udržateľná ekonomika a 

zamestnanosť v obci 

Prioritná oblasť rozvoja 

Kvalitné a dostupné verejné 

služby 

Špecifický cieľ 1  

dobudovanie chýbajúcej a 

rekonštrukcia existujúcej 

infraštruktúry s ohľadom na 

ochranu životného prostredia 

Špecifický cieľ 2 

využitie daností obce, rozvoj 

podnikania  

Špecifický cieľ 3 

zvýšenie kvality verejných 

služieb vo verejnej správe, 

školstve, sociálnej 

starostlivosti, kultúre a športe  

Opatrenie 

1.1 

Opatrenie 

1.2 

Opatrenie 

2.1 

Opatrenie 

2.2 

Opatrenie 

3.1 

Opatrenie 

3.2 

Opatrenie 

1.3 

 Opatrenie 

2.3 

 Opatrenie 

3.3 

 

Opatrenie 1.1 Dobudovanie chýbajúcej  miestnej infraštruktúry vrátane projektovej prípravy 

a rekonštrukcia jestvujúcej  

Opatrenie 1.2 Zníženie energetickej náročnosti budov v majetku obce a ich rekonštrukcia, 

využívanie obnoviteľných zdrojov energií 

Opatrenie 1.3 Zvýšenie kvality a efektívnosti odpadového hospodárstva 

Opatrenie 2.1 Vytvorenie podmienok pre rozvoj služieb  zameraných najmä na oblasť 

využitia daností obce  

Opatrenie 2.2 Inovácia a modernizácia technológií v jestvujúcich firmách 

Opatrenie 2.3 Podpora ekologického systému hospodárenia 

Opatrenie 3.1 Podpora poskytovania elektronických služieb v obci 

Opatrenie 3.2 Budovanie voľnočasovej a sociálnej infraštruktúry, zabezpečenie starostlivosti 

o seniorov a zdravotne ťažko postihnutých 

Opatrenie 3.3 Rozvoj vzdelávania, environmentálne vzdelávanie, podujatia 

 

Prostredníctvom jednotlivých opatrení sa bude obec snažiť naplniť strategický cieľ a víziu 

integrovaním smart prístupov spracovaním adresných cieľov na podporu rozvoja obce 

prostredníctvom kapitalizácie rozvojového potenciálu.  Obec sa bude snažiť sústrediť 

pozornosť na maximálne využitie rozvojového potenciálu. Počas minimálne 7 ročného 
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plánovacieho obdobia bude uplatňovať integrovaný prístup, kedy spojí infraštruktúrne 

riešenia s inováciami využívajúcimi najnovšie poznatky pre zabezpečenie kvality života 

obyvateľov. Smart znamená správať sa rozumne a efektívne a udržateľne využívať svoje 

zdroje.  

 

Programová časť PHRSR pozostáva z definície a popisu pripravovaných opatrení a aktivít, 

ktoré budú slúžiť ako podklad pre realizačnú a finančnú časť rozvojovej stratégie na obdobie 

rokov 2021 až 2027. V nasledujúcich tabuľkách sa nachádzajú zoznamy konkrétnych aktivít 

prislúchajúcich k jednotlivým opatreniam, pričom farebné odlíšenie predstavuje príslušnosť 

opatrení a aktivít k cieľom definovaným v strategickej časti. 

 

PHRSR obce obsahuje nasledovné časti: 

- analytickú časť (pozostáva zo situačnej analýzy)  

- rozvojovú stratégiu (pozostáva z formulovania vízie, analýzy SWOT a STEEP, 

strategických a špecifických cieľov a opatrení) 

- programovú a realizačnú  časť (pozostáva z akčného plánu s časovým 

harmonogramom a návrhom finančného zabezpečenia)  

- finančnú časť (finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a 

organizačnej stránky realizácie PHRSR) 

 

Akčný plán je podkladom k územnému priemetu  jednotlivých konkrétnych projektových 

zámerov. Je to časť realizačná, ktorá pretvorí ciele a opatrenia na konkrétne výstupy 

investičného a neinvestičného charakteru. Je to krátkodobý plán (najlepšie na obdobie 

jedného roka), ktorý definuje prvé kroky pri plnení programu s ohľadom na jej momentálne 

finančné, personálne a technické kapacity a naliehavosť navrhnutých aktivít. Ide preto o 

akýsi doplnok k PHRSR, ktorý je potrebné každoročne aktualizovať. Jeho plnenie by mal 

zabezpečovať koordinačný tím, prípadne vytvorené pracovné skupiny. 

 

Akčný plán by mal obsahovať: 

- zoznam najdôležitejších aktivít a projektov na najbližší rok, ich opis a odhad 

ich reálnych vyčísliteľných prínosov (napr. tvorba pracovných miest) 

- harmonogram krokov, ktoré je potrebné podniknúť na realizáciu 

naplánovaných aktivít a projektov 

- určenie realizačného tímu ku každej aktivite a projektu 

- predpokladané zdroje financovania (vlastné a vonkajšie) 

- pri aktualizovaných akčných plánoch je potrebné ešte doplniť zhodnotenie 

plnenia úloh obsiahnutých v predchádzajúcom akčnom pláne, stav 
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naplánovaných projektov, pokrok, ktorý obec pri plnení PHSR dosiahla 

v uplynulom roku 

- aktualizáciu faktov v situačnej analýze a analýze SWOT (ak sa medzičasom 

zmenili východiskové podmienky). 

 

2.4   Rozpracovanie rámcových aktivít obce  

 

Rámcové aktivity obce  na obdobie 2021-2030 popisujú jednotlivé navrhované opatrenia. 

V popise je uvedené obdobie, zdroje financovania a tiež zodpovedná organizácia za podanie 

a realizáciu projektu.  Reálnosť splnenia cieľov vychádza z rozpočtového auditu obce jej 

možností financovania, resp. spolufinancovania jednotlivých projektov. Ďalej je významne  

ovplyvnená  časovým rámcom programovacieho obdobia, harmonogramom vyhlasovania 

jednotlivých výziev v rámci Operačných programov a pod. Je rámcovým prehľadom 

plánovaných opatrení Nenince na celé programovacie obdobie. Odporúčame po schválení 

všetkých programových dokumentov, aby obec zabezpečila vypracovanie akčného 

plánu na najbližšie obdobie, ktoré bude zároveň v súlade aj s vypracovanou 

projektovou dokumentáciou v prípade investičných aktivít. Rámcové aktivity  budú 

rozpracované do štádia projektového zámeru. 

 

 

Prehľadná tabuľka opatrení a aktivít rozdelená podľa prioritných oblastí 

 

Opatrenie Aktivita 

Opatrenie 1.1 Dobudovanie chýbajúcej  

miestnej infraštruktúry vrátane 

projektovej prípravy a rekonštrukcia 

jestvujúcej 

1.1.1 Predprojektová príprava  

1.1.2 Vybudovanie a rekonštrukcia infraštruktúry 

(výstavba ČOV, rekonštrukcia vodovodu, kanalizácie, 

vodojemu, rekonštrukcia objektov v majetku obce  ....) 

1.1.3 Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií 

a chodníkov, výstavba nových chodníkov, rekonštrukcia 

mostov 

1.1.4 Úprava verejných priestranstiev, vytvorenie 

oddychových zón a verejnej zelene 

1.1.5  Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozhlasu, 

rekonštrukcia cintorína 

Opatrenie 1.2 Zníženie energetickej 

náročnosti budov v majetku obce a ich 

rekonštrukcia, využívanie 

obnoviteľných zdrojov energií 

1.2.1 Zateplenie obecných objektov 

1.2.2 Energetická prestavba objektov, budovanie 

obnoviteľných zdrojov energií 
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Opatrenie 1.3 Zvýšenie kvality 

a efektívnosti odpadového 

hospodárstva 

1.3.1 Rozšírenie separovaného zberu  

1.3.2 Likvidácia čiernych skládok 

1.3.3 Vybudovanie zberného dvora, kompostovanie 

Opatrenie 2.1 Vytvorenie podmienok 

pre rozvoj služieb  zameraných najmä 

na oblasť využitia daností obce vrátane 

ubytovacích služieb 

 

2.1.1 Vybudovanie cyklostrasy 

2.1.2  Rekonštrukcia miestneho kaštieľa, mlyna, 

historických pamiatok...  

2.1.3  Rekonštrukcia obecnej pivnice 

2.1.4  Zriadenie ubytovacích kapacít v obci 

2.1.5 Rekonštrukcia kultúrneho domu  

2.1.6 Podpora cestovného ruchu – marketingové aktivity 

Opatrenie 2.2 Inovácia a modernizácia 

technológií v jestvujúcich firmách 

2.2.1 Podpora inovácie a konkurencieschopnosti 

jestvujúcich podnikateľských aktivít 

2.2.2 Zavádzanie moderných technológií vo výrobných 

a spracovateľských firmách  

2.2.3 Diverzifikácia poľnohospodárskych činností 

Opatrenie 2.3 Podpora ekologického 

systému hospodárenia 

2.3.1 Podpora malých, mladých a rodinných farmárov 

2.3.2 Rozvoj spracovania miestnych produktov, miestna 

výroba 

2.3.3 Rozvoj regionálneho značenia produktov 

Opatrenie 3.1 Podpora poskytovania 

elektronických služieb v obci 

3.1.1 Vzdelávanie pre komunikáciu, osobitne s využitím 

IT pre samosprávy 

3.1.2 Podpora digitalizácie verejných dokumentov  

3.1.3 Podpora virtualizácie služieb verejnej správy 

Opatrenie 3.2 Budovanie voľnočasovej 

a sociálnej infraštruktúry, zabezpečenie 

starostlivosti o seniorov a zdravotne 

ťažko postihnutých, rozvoj bývania 

3.2.1 Budovanie, rekonštrukcia a rozšírenie športovej 

infraštruktúry pre deti a dospelých 

3.2.2  Rozšírenie vozového parku 

3.2.3 Poskytovanie opatrovateľskej služby, terénnej 

služby, osobnej dopravy... 

Opatrenie 3.3 Rozvoj vzdelávania, 

environmentálne vzdelávanie, podujatia 

3.3.1 Rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných 

3.3.2 Environmentálne vzdelávanie – separovaný zber 

odpadu, ochrana životného prostredia 

3.3.3 Organizovanie kultúrnych a športových podujatí 

a udržanie tradícií 

3.3.4 Prístavba MŠ, zvýšenie kvality zvdelávania v MŠ a 

ZŠ 
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Pri príprave akčného plánu musia byť zodpovedané nasledovné otázky: 

• ČO – výber jednotlivých krokov 

Rozhodnutie o konkrétnych krokoch (aktivitách, projektoch), ktoré je potrebné realizovať 

so zameraním na stanovené priority 

• KTO – stanovenie osobnej alebo inštitucionálnej zodpovednosti 

Za každý projekt musí niekto (osoba alebo inštitúcia) prevziať osobnú zodpovednosť. 

Projekty, za ktoré nebude nikto zodpovedný sa nebudú realizovať. 

• KDE – určenie miesta realizácie 

Výber najvhodnejšieho miesta, kde sa projekt bude fyzicky realizovať. 

• KEDY – určenie času realizácie 

Každý projekt treba naplánovať v reálnom čase, a to nie len termínom realizácie, ale aj 

potrebného časového rozpätia na realizáciu. Všetky projekty nie je možné realizovať 

naraz, niektoré musia predchádzať a niektoré budú doplnené počas realizácie. 

• KOĽKO – stanovenie nákladov 

 



             PROGRAM HIOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NENINCE NA ROKY 2021 - 2030 
 

 

2.4.1 Súhrnný prehľad projektov obce Nenince na roky 2021 – 2030 

 

 

Nástroj 

 

Čas 

implementácie 

 

Indikátory monitoringu 

 

Predpokladaný 

objem – 

v EUR* 

 

Zdroj 

pokrytia  

Projektová príprava investičných aktcií 2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce 

* rozpočet obce, štátne dotácie, 

EU 

Rekonštrukcia vodovodu, kanalizácie a vodojemu  2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce 

* rozpočet obce, štátne dotácie, 

EU 

Výstavba čističky odpadových vôd 2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce 

* rozpočet obce, štátne dotácie, 

EU 

Rekonštrukcia starého kultúrneho domu  2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce 

* rozpočet obce, štátne dotácie, 

EU 

Rekonštrukcia obecnej pivnice 2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce, zlepšenie služieb 

poskytovaných obyvateľom,  

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie,  

Zateplenie budovy kultúrneho domu 2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce, zlepšenie služieb 

poskytovaných obyvateľom,  

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie,  

Využívanie obnoviteľných zdrojov energií 2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce, zlepšenie služieb 

poskytovaných obyvateľom,  

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie,  

Úprava verejných priestranstiev, vytvorenie 

oddychových zón a verejnej zelene 

2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce 

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie 
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Rekonštrukcia budov v majetku obce  2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce 

* rozpočet obce, štátne dotácie, 

EU 

Rekonštrukcia miestneho kaštieľa na Ulici Školská 

501 

2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce, Zvýšenie atraktivity 

obce, Zlepšenie služieb poskytovaných 

v oblasti CR 

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie 

Ukončenie prístavby MŠ 2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce 

* rozpočet obce, štátne dotácie, 

EU 

Rekonštrukcia, modernizácia, údržba miestnych 

obecných mostov 

2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce 

* rozpočet obce, štátne dotácie, 

EU 

Rekonštrukcia cintorína – výstavba urnového hája, 

výstavba chodníkov, údržba 

2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce 

* rozpočet obce, štátne dotácie, 

EU 

Rekonštrukcia javiska na miestnom starom 

futbalovom ihrisku 

2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce 

* rozpočet obce, štátne dotácie, 

EU 

Údržba miestnych komunikácií, asfaltovanie 2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce, zlepšenie služieb 

poskytovaných obyvateľom,  

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie,  

Vybudovanie chodníkov na Ul. Hlavná – dolná časťa 

Ul. Osadná 

2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce, zlepšenie služieb 

poskytovaných obyvateľom,  

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie,  

Rekonštrukcia verejného rozhlasu a rozšírenie 

optického internetu 

2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce 

* rozpočet obce, štátne dotácie, 

EU 

Modernizácia verejného osvetlenia 2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce 

* rozpočet obce, štátne dotácie, 

EU 

Rozšírenie separovaného zberu a vybudovanie 

zberného dvora, kompostovanie 

2021 - 2030 Ochrana životného prostredia, 

Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce, Zlepšenie služieb 

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie, 

granty 
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poskytovaných obyvateľom 

Likvidácia čiernych skládok 2021 - 2030 Ochrana životného prostredia, 

Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce, Zlepšenie služieb 

poskytovaných obyvateľom 

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie, 

granty 

Vybudovanie workoutového ihriska 2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce, Zvýšenie atraktivity 

obce, Zlepšenie služieb poskytovaných 

v oblasti CR 

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie 

Rekonštrukcia jestvujúcich detských ihrísk 

a vybudovanie nových 

 

2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce, Zvýšenie atraktivity 

obce, Zlepšenie služieb poskytovaných 

v oblasti CR 

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie 

Rekonštrukcia futbalového ihriska 2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce, Zvýšenie atraktivity 

obce, Zlepšenie služieb poskytovaných 

v oblasti CR 

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie 

Výstavba cyklotrasy 2021 - 2030 Zvýšenie atraktivity obce, Zlepšenie 

služieb poskytovaných v oblasti CR 

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie, 

Rekonštrukcia objektov na prezentáciu kultúrneho 

dedičstva (ľudový dom) 

2021 - 2030 Zvýšenie atraktivity obce, Zlepšenie 

služieb poskytovaných v oblasti CR 

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie, 

Rozvoj ľudských zdrojov - rekvalifikačné kurzy – 

v oblasti PC, cudzích jazykov, záujmové krúžky, 

rekvalifikácie nezamestnaných 

2021 - 2030 Tvorba nových pracovný miest, 

zlepšenie služieb poskytovaných 

obyvateľom 

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie, 

Riešenie sociálnej oblasti – starostlivosť o starých 

občanov, opatrovateľská služba, denná starostlivosť 

2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce, Zlepšenie služieb 

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie, 
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o starých občanov, prevádzkovanie prepravnej 

služby  

poskytovaných obyvateľom granty 

Spracovanie propagačného materiálu o obci vydanie 

monografie obce, vydanie knihy o obci, 

modernizácia obecného informačného systému  

2021 - 2030 Zvýšenie atraktivity obce, Zlepšenie 

služieb poskytovaných v oblasti CR 

*  EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie, 

Rozšírenie vozového parku 2021 - 2030 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov obce, Zlepšenie služieb 

poskytovaných obyvateľom 

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie, 

granty 

Vytvorenie podmienok a programu ekoturizmu 2021 - 2030 Zvýšenie atraktivity obce, Zlepšenie 

služieb poskytovaných v oblasti CR 

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie, 

Podpora a rozvoj vidieckeho turizmu, agroturistiky 

(podpora turistických zariadení), rozvoj ubytovacích 

zariadení a služieb CR, tvorba konkrétnych 

produktov cestovného ruchu 

2021 - 2030 Zlepšenie služieb poskytovaných 

v oblasti CR 

* EU, rozpočet obce 

štátne dotácie, 

súkromné zdroje 

Podpora inovácie a konkurencieschopnosti 

jestvujúcich podnikateľských aktivít 

2021 - 2030 Tvorba nových pracovný miest *  EU, 

Súkromné zdroje 

Zavádzanie moderných technológií vo výrobných a 

spracovateľských firmách 

2021 - 2030 Tvorba nových pracovný miest * EU, 

Súkromné zdroje 

Diverzifikácia poľnohospodárskych činností, 

podpora mladých farmárov, podpora regionálneho 

značenia 

2021 - 2030 Tvorba nových pracovných miest, Rast 

konkurencieschopnosti, 

* EU,  

štátne dotácie, 

súkromné zdroje 

Rozvoj partnerstiev obcí (cezhraničná spolupráca, 

Program Európa pre občanov) 

2021 - 2030 Zvýšenie atraktivity obce * EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie, 

Realizácia kultúrno-spoločenských aktivít 

a športových podujatí (napr. deň obce...) 

2021 - 2030 Zlepšenie služieb poskytovaných 

obyvateľom, Zvýšenie atraktivity obce 

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie 

Realizácia projektov spolupráce s podnikateľmi 

(LEADER – MAS) 

2021 - 2030 Tvorba nových pracovných mist * EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie 
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Príprava a realizácia SMART projektov v partnerstve 

s okolitými obcami regiónu 

2021 - 2030 Zlepšenie služieb poskytovaných 

obyvateľom 

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie 

Modernizácia verejnej správy, zavedenie 

elektronických prvkov 

2021 - 2030 Zlepšenie služieb poskytovaných 

obyvateľom 

* EU,  

rozpočet obce, štátne dotácie 

* rozpočet  bude doplnený po vypracovaní štúdie alebo podrobnej projektovej a podpornej  dokumentácie, resp. určení presných aktivít 

 

 

 

 

 



             PROGRAM HIOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NENINCE NA ROKY 2021 - 2030 
 

 

2.5.    Postup pri implementácii   

 

Realizácia aktivít naplánovaných v PHRSR obce Nenince bude vyžadovať úzku spoluprácu obce a 

miestnych aktérov rozvoja v jednotlivých sektoroch života obce, ako aj spoluprácu starostu obce a 

poslancov s externými odborníkmi, inštitúciami, orgánmi štátnej správy a regionálnej samosprávy, 

okolitými obcami a združeniami, ktorých je obec členom. Hlavným koordinátorom aktivít 

smerujúcich k realizácii strategického cieľa obce v programovom období 2021 - 2027 je starosta 

obce a pracovný tím zostavený za účelom implementácie PHRSR vždy prispôsobený  zameraniu 

riešenému projektu.  Vypracovaním a schválením výsledného dokumentu proces strategického 

plánovania nekončí. PHRSR je dokument otvorený a reagujúci operatívne na potrebné zmeny 

vzniknuté počas programovacieho obdobia. Pracovná skupina pre implementáciu bude okrem 

implementácie programu plniť aj monitorovaciu úlohu. Obec má reálne skúsenosti s realizáciou 

investičných a neinvestičných projektov na podporu regionálneho rozvoja. Vzhľadom na nízky 

počet zamestnancov Obecného úradu bude pri realizácii aktivít spolupracovať s externými 

spolupracovníkmi. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce bude po schválení 

obecným zastupiteľstvom zverejnený na web stránke obce a v tlačenej forme bude verejne 

prístupný na obecnom úrade. 

 

Keďže Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je otvorený dokument bude 

možné ho modifikovať podľa potreby. Spôsob modifikovania PHSR bude predložením návrhov na 

modifikovanie PHSR na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Občania a inštitúcie môžu tiež v 

písomnej forme predložiť návrh na modifikovanie PHRSR. Doplnenie PHRSR sa uskutoční formou 

vypracovania Návrhu na doplnenie PHRSR, ktorý bude obsahovať konkrétne nové špecifické ciele, 

opatrenia, aktivity a úlohy. Návrh sa predloží na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Ak doplnenie 

PHRSR bude spojené s možnosťou získať finančné prostriedky, alebo bude vyvolané inou 

nevyhnutnou potrebou, môže sa kvôli tomu tiež iniciovať mimoriadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Časový harmonogram 

Implementácia opatrení a aktivít nadefinovaných v tomto dokumente je naplánovaná do konca 

aktuálneho programovacieho obdobia (rok 2027) s výhľadom až do roku 2030, kedy do bude 

možné ešte ukončovať rozbehnuté projekty. Odhad realizácie PHRSR vychádza zo všeobecne 

očakávaných zdrojov financovania. Časový harmonogram prípravy a realizácie jednotlivých aktivít 

bude rozpracovávať Akčný plán, zostavovaný vždy na nasledujúce 2 roky. Každoročne sa Akčný 

plán bude vyhodnocovať a upravovať podľa aktuálneho stavu realizácie projektov, 

administratívnych a finančných možností obce. 



PROGRAM HIOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NENINCE NA ROKY 2021 - 2030 

 45 

 

2.6   Systém monitorovania a hodnotenia   

 

Medzi kľúčové činnosti a procesy nevyhnutné pre správne zabezpečenie implementácie PHRSR 

patria aj monitorovanie a hodnotenie na úrovni programu i jednotlivých projektov. V procese 

monitoringu sa uplatňuje princíp participácie partnerov a verejnosti. Obec bude mať vytvorený 

monitorovací výbor, ktorý bude zostavený za účasti partnerov a pracovných skupín. Proces 

monitorovania a hodnotenia plnenia priorít a cieľov PHRSR bude previazaný s procesom 

monitorovania a hodnotenia napĺňania programového rozpočtu obce v zmysle zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Záverečný účet obce predstavuje vhodný nástroj, ktorý zachytáva 

nielen napĺňanie programového rozpočtu územnej samosprávy, ale i napĺňanie implementácie 

PHRSR vrátane možnosti sledovania definovaných indikátorov. Vzhľadom na túto previazanosť 

bude systém monitoringu PHRSR využívať  najmä „Záverečný účet“, ktorý je každoročne 

pripravovaný a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom. Monitorovanie splnenia programu obce je 

možné na základe vyhodnotenia výsledkov ukazovateľov za jednotlivé cieľové oblasti. Indikátory 

budú presne stanovené v jednotlivých realizačných projektoch.  

 

 

Rámcové merateľné ukazovatele: 

 

 

Špecifický cieľ 

 

Ukazovateľ – cieľová hodnota 

 

Časový bod 

monitorovania 

dobudovanie 

chýbajúcej a 

rekonštrukcia 

existujúcej 

infraštruktúry s 

ohľadom na ochranu 

životného prostredia 

• napojenie obyvateľov na inžinierske siete (%) 

• rekonštruované obecné budovy (m2, počet 

vymenených okien, množstvo ušetrenej energie na 

vykurovanie) 

• km opravených/novostavaných chodníkov, km 

novostavaných cyklistických chodníkov a km    

opravených/novostavaných miestnych komunikácií,  

• rozšírenie inžinierskych sietí (merná jednotka: km 

a napojenie obyvateľstva v %) 

• napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizačnú sieť 

(v %) 

• miera využívania obnoviteľných zdrojov energie (v %) 

• množstvo odpadu pozbieraného separovane (druh/t)  

1x ročne 
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• množstvo recyklovaného odpadu (t) 

• množstvo vytvoreného komunálneho odpadu na 

obyvateľa (kg/rok/obyv.) 

• množstvo biologického odpadu (t)  

• počet vysadených stromov a kríkov 

• výmera novovytvorenej verejnej zelene (m2) 

• zvýšenie investičnej činnosti v obci (v %) 

• úspešnosť realizácie projektových zámerov (%) 

využitie daností obce, 

rozvoj podnikania a 

inovácií 

• počet vytvorených pracovných miest v súkromnom 

sektore 

• počet zavedených nových výrobných činností 

• počet inovovaných technológií 

• zvýšenie produktivity práce 

• zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov 

• miera nezamestnanosti (v %) 

• miera ekonomickej aktivity (v %) 

• zvýšená návštevnosť obce turistami (počet turistov) 

• úspešnosť realizácie projektových zámerov (%) 

1x ročne 

zvýšenie kvality 

verejných služieb vo 

verejnej správe, 

školstve, sociálnej 

starostlivosti, kultúre, 

športe a  bývaní  

• počet detí v MŠ a ZŠ 

• počet stoličiek a postelí v oblasti sociálnych služieb 

• zvýšenie investičnej činnosti v obci (v %) 

• príjmová úroveň domácností a kúpna sila obyvateľstva 

• úspešnosť realizácie projektových zámerov (%) 

• tvorba projektov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, 

percento úspešnosti projektov (v %) 

• štruktúra obyvateľstva z hľadiska vzdelanosti a 

kvalifikácie (v %) 

• zvýšená zamestnanosť (%) 

• počet, kvalita a využiteľnosť sociálnych služieb 

• počet novopostavených bytov a domov 

• počet stoličiek a postelí v oblasti sociálnych služieb 

• úspešnosť realizácie projektových zámerov (%) 

1x ročne 

 

 

Hodnotenie predstavuje proces, ktorý systematicky skúma prínos z realizácie PHRSR a jeho súlad 

s cieľmi stanovenými v PHRSR a analyzuje účinnosť realizačných procesov a vhodnosť 

nastavenia jednotlivých opatrení a pripravuje odporúčania na zvýšenie ich efektívnosti. Počas 

programového obdobia (roky 2021 – 2027) sa odporúča vykonávať priebežné hodnotenia a po 

ukončení programového obdobia, tzv. následné hodnotenie. Výsledky sa zverejňujú podľa 



PROGRAM HIOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NENINCE NA ROKY 2021 - 2030 

 47 

platných predpisov o prístupe k informáciám. Proces hodnotenia z hľadiska jeho vykonávania je 

rozdelený na interné a externé hodnotenie. Pri internom hodnotení je v procese hodnotenia 

realizovaný vlastnými (internými) kapacitami subjektu zodpovedného za administratívne 

zabezpečenie realizácie PHRSR, naopak na externom hodnotení sa podieľa externý subjekt (iná 

právnická alebo fyzická osoba).  

 

Priebežné hodnotenie  

Proces priebežného hodnotenia má formu série hodnotení, ktorých cieľom je kontinuálne počas 

implementácie Programu skúmať rozsah, do akého sa využili prostriedky, skúmať efektívnosť a 

účinnosť programovania a sociálno-ekonomický dopad. Zároveň identifikuje faktory, ktoré prispeli k 

úspechu alebo neúspechu implementácie Programu vrátane udržateľnosti a identifikovania 

vhodných postupov. Hodnotenie sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania 

Programu. Priebežné hodnotenia sa bude vykonávať raz ročne. Základnými podkladmi pre 

prípravu hodnotenia sú monitorovacie správy projektov realizovaných v rámci príslušného PHRSR. 

Priebežné správy o implementácii sú predkladané obecnému zastupiteľstvu. 

 

Následné hodnotenie  

Následné hodnotenie skúma rozsah, v akom sa využili zdroje, účinnosť a efektívnosť 

programovania a sociálno-ekonomický vplyv. Následné hodnotenie určí faktory, ktoré prispeli k 

úspechu alebo neúspechu vykonávania PHRSR a určí osvedčené postupy. Výstupom následného 

hodnotenia je Záverečná správa o hodnotení PHRSR obce Nenince. Hodnotiace obdobie pri 

následnom hodnotení predstavuje obdobie celej realizácie PHRSR , tzv. programové obdobie.  

 

 

4. FINANČNÁ ČASŤ 

 

 

Finančný plán predstavuje východiská pre financovanie PHRSR obce Nenince na roky 2021 - 

2027. Východiskami pre stanovenie finančného rámca PHRSR  sú indikatívne finančné 

požiadavky pre realizáciu konkrétnych projektov. Podrobnejšie informácie o finančnom 

zabezpečení realizácie konkrétnych projektových návrhov, v súlade s kompetenciami samosprávy, 

budú súčasťou projektového zásobníka.  

 

V súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja (Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov) je regionálny rozvoj na území SR financovaný 

z viacerých zdrojov, z ktorých hlavnými zdrojmi sú:  
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• zdroje štátneho rozpočtu,  

• štátnych účelových fondov,  

• rozpočty VÚC a rozpočty miestnej samosprávy a  

• iné zdroje (PPP, úvery).  

 

Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú prostriedky 

Európskej únie na to určené.  

 

Obec je nútená prispôsobiť realizáciu svojich územných cieľov jednotlivým výzvam a dotáciám. 

 

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERRR) 

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) sa zameriava na posilnenie hospodárskej, sociálnej a 

územnej súdržnosti v Európskej únii odstraňovaním nerovností medzi jej regiónmi. Je jedným z 

hlavných nástrojov financovania európskej politiky súdržnosti. Jeho cieľom je pomôcť pri 

zmenšovaní rozdielov v úrovni 

rozvoja európskych regiónov a obmedziť nedostatočný rozvoj najviac znevýhodnených regiónov. 

Osobitná pozornosť sa venuje regiónom, ktoré trpia vážnymi a trvalými prírodnými alebo 

demografickými nedostatkami, ako napríklad najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou 

zaľudnenia a ostrovné, cezhraničné a hornaté regióny. 

 

Európsky sociálny fond plus (ESF+) 

Európsky sociálny fond+ má zohrať dôležitú úlohu pri vykonávaní akčného plánu o európskom 

pilieri sociálnych práv a pri riešení sociálno-ekonomických dopadov pandémie nového 

koronavírusu. Je vnímaný ako hlavný nástroj EÚ na investovanie do ľudí a na riešenie existujúcich 

nerovností. K osobitným cieľom ESF+ patria: 

- podpora oblasti politiky zamestnanosti a mobility pracovnej sily, vzdelávania a sociálneho 

začlenenia, konkrétne pomocou pri odstraňovaní chudoby, čím sa prispieva k vykonávaniu 

Európskeho piliera sociálnych práv, 

- podpora digitálnej a ekologickej transformácie, tvorba pracovných miest na základe 

zručností pre inteligentnú špecializáciu a zlepšenie systémov vzdelávania a odbornej 

prípravy, 

- podpora dočasných opatrení za výnimočných alebo nezvyčajných okolností (napr. 

financovanie režimov skráteného pracovného času bez vyžadovania ich spojenia s 

aktívnymi opatreniami alebo umožnenie prístupu k zdravotnej starostlivosti aj tým, ktorí nie 

sú priamo zraniteľní zo sociálno-ekonomického hľadiska). 

 

 



PROGRAM HIOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NENINCE NA ROKY 2021 - 2030 

 49 

Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 

Základný strategický dokument s celoštátnym dosahom. Pre programové obdobie 2021 – 2027 sa 

stanovilo päť osobitných cieľov politiky súdržnosti EÚ: 

1. Inteligentnejšia Európa – pomoc zameraná na rozvoj vedy, výskumu, budovanie inteligentných 

miest a regiónov, digitálne riešenia pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej 

správy, rozvoj malého a stredného podnikania, rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, 

priemyselnú transformáciu a podnikanie a zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti 

2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa – pomoc zameraná na zlepšenie energetickej 

efektívnosti, OZE, dostupnosť pitnej vody a dobudovanie kanalizácie, zlepšenie odpadového 

hospodárstva, podporu mestskej mobility vrátane cyklodopravy, ochranu prírody 

3. Prepojenejšia Európa – pomoc zameraná na dobudovanie diaľnic a rýchlostných ciest, 

modernizáciu železníc, vodnej infraštruktúry a zlepšenie regionálnej dostupnosti 

4. Sociálnejšia Európa – pomoc zameraná na podporu vzdelávania, zdravotníctva, trhu práce, 

sociálnych služieb 

5. Európa bližšie k občanom  - pomoc zameraná na podporu udržateľného cestovného ruchu, 

regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, zveľadenie kultúrneho dedičstva 

 

Operačný program Slovensko – bude doplnené po jeho definitívnom schválení. Operačný 

program Slovensko v novom programovom období nahradí doterajších deväť operačných 

programov (plus cezhraničné programy). Bude jeden operačný program, s jednými pravidlami, 

metodikou a manažmentom, mal by priniesť výrazné zjednodušenie využitia eurofondov. 

 

Program rozvoja vidieka 2021 – 2027 je dokumentom, na základe ktorého bude poskytovaná 

pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programovacom období 

2021 – 2027 – bude doplnené po schválení 

 

Miestny rozvoj riadený spoločenstvom 

V priebehu minulých 20 rokov sa prístup LEADER (1) v oblasti miestneho rozvoja riadeného 

spoločenstvom (CLLD) – založený na skúsenostiach iniciatívy financovanej zo štrukturálnych 

fondov EÚ, ktorý mal pomôcť zúčastneným stranám vo vidieckych oblastiach zhodnotiť dlhodobý 

potenciál ich miestneho regiónu – ukázal ako efektívny a účinný nástroj pri uskutočňovaní 

rozvojových politík. Európska komisia podporuje túto realizačnú metódu aj prostredníctvom ďalších 

iniciatív Spoločenstva, akými sú iniciatívy URBAN (2) a EQUAL (3). Pokiaľ ide o prístup LEADER, 

ktorý EÚ sústavne podporuje od roku 1991, tento prístup sa stal dôležitým prvkom rozvojovej 

politiky vidieka a je akceptovaný v celej Európe. Od roku 2007 je miestny rozvoj nástrojom 

uskutočňovania politiky aj v odvetví európskeho rybného hospodárstva. Návrh nariadenia o 

budúcom nástroji CLLD sa zakladá na prístupe LEADER a týka sa všetkých fondov začlenených 
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do spoločného strategického rámca – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky 

sociálny fond (ESF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), Európsky fond 

námorného a rybného hospodárstva (EFNRH) a Kohézny fond (KF) – na programové obdobie 

rokov 2014-2020 (fondy SSR).  

 

CLLD je nástroj, ktorý sa má využívať špeciálne na subregionálnej úrovni a ktorý dopĺňa ďalšiu 

rozvojovú podporu na miestnej úrovni. CLLD môže mobilizovať a zapájať miestne spoločenstvá a 

organizácie, aby prispeli k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti inteligentného, 

udržateľného a inkluzívneho rastu, v oblasti podpory územnej súdržnosti a dosahovania 

konkrétnych politických cieľov.  

Hlavné ciele návrhu Komisie sú zjednodušiť a rozšíriť využívanie nástroja CLLD ako rozvojového 

nástroja. Návrhy CLLD budú:  

- vyzývať miestne spoločenstvá, aby vytvárali integrované prístupy zhora nadol v 

podmienkach, keď treba reagovať na územné a mieste problémy, ktoré si vyžadujú 

štrukturálnu zmenu;  

- budovať kapacity spoločenstva a podporovať inovácie (vrátane sociálnych inovácií), 

podnikanie a možnosti zmien podporou rozvoja a objavovaním nevyužitého potenciálu v 

rámci spoločenstiev a území;  

- podporovať vlastníctvo na úrovni spoločenstva zvyšovaním účasti v rámci spoločenstiev a 

budovať zmysel pre zapojenie sa a vlastníctvo, ktoré zvyšujú účinnosť politík EÚ; a  

- pomáhať viacúrovňovej správe poskytnutím spôsobu, ktorým sa miestne spoločenstvá 

budú v plnej miere podieľať na určovaní charakteru realizácie cieľov EÚ vo všetkých 

oblastiach.  

 

Externé finančné zdroje 

- granty EHP a Nórska - www.eeagrants.sk  

- Programy EÚ: WIFI 4 EU, Európa pre občanov, Interreg Europe, Program cezhraničnej 

spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika, ESPON, INTERACT 

- Nadácie (napr. Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia ZSE, Nadácia 

Ekopolis, Nadácia ESET, Nadácia Orange) 

- Grantové programy Visegradfund 

- Program Stredná Európa, ETC Dunaj 

- Podpora bývania – www.sfrb.sk  

- Environmentálny fond – www.envirofond.sk  

 

 

 

http://www.eeagrants.sk/
http://www.sfrb.sk/
http://www.envirofond.sk/
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Finančný plán programu 

Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu rozvoja je schopnosť obce Nenince v priebehu 

jeho realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje vznikajú vo viacerých 

sférach – v súkromnom sektore, verejnej správe, prostriedky Európskej únie. Dôležitým zdrojom 

budú vlastné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov. V dôsledku absencie 

nevyhnutných podkladových údajov pre stanovenie finančného rámca, v ktorom by sa mal 

program rozvoja v strednodobom horizonte pohybovať, nie je možné stanoviť výšku prostriedkov 

potrebnú na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít. Táto časť bude konkretizovaná v závislosti od 

reálneho čerpania finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov a možností obecného rozpočtu.  

 

Finančný plán realizácie cieľov PHSR je možné detailne vypracovať iba pokiaľ by boli známe 

rozpočtové náklady na všetky plánované aktivity v rámci PHRSR. Vzhľadom k tomu, že v čase 

schválenia PHRSR nie je možné stanoviť rozpočtové náklady všetkých aktivít na obdobie celej 

realizácie a obec ešte nemá spracované stavebné projekty a cenové kalkulácie pre všetky 

plánované aktivity, nie je možné vypracovať v rámci dokumentu detailný rozpočet s presne 

špecifikovanými nárokmi na finančné zdroje. Celkový rozpočet a financovanie realizácie 

jednotlivých aktivít sa bude riešiť priebežne na úrovni ročných akčných plánov a ročného rozpočtu 

obce podľa konkrétnych aktivít plánovaných a realizovaných v jednotlivých rokoch. Časový 

harmonogram realizácie jednotlivých opatrení je závislý od finančnej spôsobilosti obce a zároveň 

od dotácií - harmonogramu výziev pre programové obdobie rokov 2021 - 2027. 

 

Kľúčovým zdrojom financovania investičných aktivít vzhľadom na jeho finančnú náročnosť a 

možnosti obecného rozpočtu budú predovšetkým zdroje z fondov EÚ a tiež rôzne dotácie zo 

zdrojov štátneho rozpočtu SR. Spolufinancovanie jednotlivých aktivít bude v obci riešené vlastnými 

zdrojmi alebo prostredníctvom komerčných úverov. Na čerpanie zdrojov z fondov EÚ má obec 

dobré predpoklady. Finančná analýza obecného rozpočtu z hľadiska likvidity a zadlženosti obce 

dokazuje, že obec je schopná spolufinancovať investičné projekty financované prostredníctvom 

fondov EÚ. Základnou a najvýhodnejšou formou financovania projektov podporených z fondov EÚ 

pre verejný sektor je nenávratný finančný príspevok (NFP), ktorého výška pre jednotlivé projekty je 

stanovená v príslušných Operačných programoch a Schémach štátnej pomoci.  
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ZÁVER  

Aj keď v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 

predpisov je PHRSR podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových 

zdrojov pre rozvojové projekty obce bola jeho aktualizácia motivovaná predovšetkým potrebou 

koncepčného riadenia v obci Nenince v snahe čo najefektívnejšie riešiť problémy a výzvy rozvoja 

obce.  Príprava PHRSR je pomerne zložitá cesta, ktorá vyžaduje určitú vopred stanovenú 

postupnosť krokov, ktoré na seba logicky nadväzujú a predovšetkým zapojenie všetkých aktérov 

rozvoja obce do spoločného plánovania tak, aby bol maximálne využitý potenciál územia na 

dosiahnutie ekonomickej, kultúrnej a spoločenskej prosperity celej obce pri akceptovaní princípov 

udržateľného rozvoja. Cieľom programu nie je vyriešiť všetky problémy, ktoré sa v obci vyskytujú, 

ale načrtnúť smer, ktorý vytvorí vhodné podmienky pre ich riešenie. Spracovaný dokument 

predstavuje súčasný stav i perspektívy rozvoja obce, ktorá sa snaží zlepšiť životné podmienky 

svojich občanov. Poloha obce v zázemí okresného mesta Veľký Krtíš ponúka možnosti aj pre 

rozšírenie priemyselnej časti, čo podporuje dostupnosť obce k blízkej  komunikácii prvej triedy č. 

1/75. Najväčšou devízou obce sú však jeho obyvatelia, ktorí z veľkej časti majú o život vo svojej 

obci záujem a na jej rozvoji sú ochotní participovať. Hlavným cieľom PHRSR obce je zlepšiť kvalitu 

života občanov, vytvoriť podmienky pre ekonomický rozvoj a presadzovať koncept udržateľného 

rozvoja obce. Veríme, že v spolupráci s vedením obce sa obyvateľom tohto územia podarí tento 

cieľ zrealizovať aj vďaka získavaniu finančných prostriedkov z verejných i neverejných zdrojov.  
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